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Erőgyűjtés idején
Elhangzott a balatonszárszói lelkész-üdülőben 1955. július 3-án 

tartott istentiszteleten

Ézs 48,12—17.

Erőgyűjtés idején hangzott el először ez az ige. Izráel népe fog
ságban, nagy események küszöbén, izgalmaktól feszülő légkörben 
fáradtan és lemondóan csak visszafelé tud nézni. A leghívőbbek 
is csak azt tudják mondani, hogy Isten végrehajtotta ítéletét és 
Izráél megérdemelte sorsát. De Isten most is előre néz. Elhívottjá- 
nak szólítja népét s ezzel az egyetlen szóval kijelenti, hogy nem
csak nem mondott le népéről, hanem még terve is van vele. Nem 
néz a múltba, nem emlegeti a múlt bűneit és nem vádol, hanem 
minden szavával arra készíti és erősíti népét, hogy tanúja legyen 
a világban. Isten minden szava csupa reménység és csupa biztatás. 
Ezt mondja: ,,Én tagyok az Űr, a te Istened, ki tanítlak hasznosra 
és vezetlek, oly úton, amelyen járnod kell.“ Eszembe jut az a ked
ves kép, amikor szülők járni tanítják gyermeküket. Biztatással, 
csalogatással próbálják útnak indítani, s boldogok, ha végre meg
történik az első néhány tipegő lépés. Így tanítja járni Isten is né
pét, gyermekeit. Ezzel megmutatja, hogy a múlt tévedésein rágódó 
céltalan és reménytelen helybentopogásból csak az visz az előre
mutató erőgyűjtés felé, ha mindent élőiről kezdünk, ha járni tanu
lunk, mint a gyermekek, ha Isten tanít meg minket járni.

Az első lépés ez: meg kell tanulnunk, hogy Isten a világmin
denség Ura és Ö az, aki a világ minden eseményét irányítja. Alap
igénk ezt így mondja: „Hallgass rám, Jákob és Izráel, én elhivot- 
tam, én vagyok az első és én az utolsó.“  Mindenek előtt ezt kell 
hinnünk ahhoz, hogy helyesen tájékozódjunk és cselekedjünk eb
ben a világban. Amennyire fárasztó és végső fokon reménytelen 
vállalkozás Isten nélkül tájékozódni ebben a világban, annyira bá
torító és erőt adó az, ha mindenek mögött és mindenek fölött ott 
látjuk Istent, mindenek teremtőjét és mindenek Urát. Izráel népét 
mindig kísértette a környező népek hite és világszemlélete, hogy 
isteneket lásson az égitestekben, a Napban, a Holdban és a csilla
gokban, és a földi jelenségekben, a fákban és az állatokban, — 
isteneket, akiktől félni kell. akikről sohasem lehet tudni, mikor és 
hogyan nyúlnak bele az ember életébe. Különösen fenyegetett ez a
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veszély a babiloni fogság idején. Milyen bénítóvá tudott lenni ez 
a hit és világszemlélet! Vele szemben milyen felszabadító üzenet 
az, hogy Isten alkotta a világ minden csodáját és erejét, hogy 
egyetlen szavára felsorakoznak mind és engedelmesen várják pa
rancsát! A többi már magától értetődő következménye ennek. Fő
ként az, hogy Neki engedelmeskednek a földi hatalmasságok és 
népek is. Izráel népe azért csüggedt el, mert kezdett erről megfe
ledkezni. Kezdte elhinni, hogy vak és értelmetlen politikai erők 
játékává lett. Isten igéje azonban megmutatja, hogy éppen az ellen
kezője igaz. Isten az, aki kezében tartja a népeket és fejedelmeket, 
Ő a nagy játékos, aki teremti és igazgatja a világtörténelem nagy 
figuráit, a népeket és vezetőiket, hogy tudatosan vagy öntudat
lanul azt a feladatot hajtsák végre, amelyet Ő szab ki nekik.

Isten cselekszik mindent mindenekben, Ő az első és Ő az 
utolsó. Ezt az első lépést kell nekünk is meg tanulnunk, bár körül
ményeink eltérnek Izraelétől. Vajon nem azért csüggedünk és fá
radunk-e el, mert Isten nélkül akarunk tájékozódni világunkban? 
Nem azért bizonytalankodunk-e, mert nem tudjuk Isten kezében 
jövőnket? Nem azért olyan fárasztó mindennapi hivatásunk, mert 
csak embereket látunk magunk körül és magunk fölött, s nem 
akarjuk hinni, hogy Isten alakítja rajtuk keresztül sorsunkat és 
Isten ad nekünk rajtuk keresztül feladatokat? Milyen értelmet
lenné válnak körülményeink és milyen félelmetessé válnak sor
sunkkal rendelkező emberek, ha nem tudjuk meglátni mögöttük 
és fölöttük Istent, a aki az első és az utolsó! Viszont mennyire fel
frissít és megújít, és hogyan előrelendíti gondolatainkat és cse
lekedeteinket, ha meglátjuk mindenben az élő, uralkodó, cselekvő 
Istent! Hát még, ha meglátjuk Istennek azt a célját is, amelyet 
minden cselekvésében következetesen érvényesít! Felolvasott 
igénkben csak arról van szó, hogy Isten az ég és a föld minden 
hatalmasságát mozgósítja arra, hogy megszabadítsa népét a fog
ságból. Az Üjtestementom felől nézve azonban szabad hinnünk és 
látnunk, hogy Isten ennél sokkal többet és nagyobbat akar velünk 
cselekedni. Körülöttünk mindent úgy cselekszik és mindent úgy 
irányít, hogy megismerjük Krisztust, eljussunk hozzá, s általa éle
tünk és üdvösségünk legyen, fme, az első lépés! Isten, a minden- 
ség feltétlen Ura, üdvösségünkre cselekszik mindent! Ezt kell meg
tanulnunk!

Az első lépés után szükségképpen következik a második, mint 
az á után a bé, a bal után a jobb. Alapigénk ezt így mondja: .,Én 
vagyok az Ür, a te Istened, aki tanítlak hasznosra és vezetlek olyan 
úton, amelyen járnod kell.“ Egyetlen szóval így foglalhatnám 
össze: engedelmesség. A próféták többször beszélnek arról, hogy 
fárasztotta Istent Izráel engedetlensége. Izráel népének szinte egész 
története arról szól, hogy Isten fáradozik a keménynyakú, enge
detlen néppel. De ez a konok engedetlenség fárasztotta, sőt kime
rítette a népet is. Az engedetlen Izráel Baál oltárainál pocsékolta 
vallásos és erkölcsi erőit. Engedetlensége miatt vált ellentétes po
litikai erők játékszerévé. Engedetlensége miatt futott külső és belső
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esődbe. Fárasztó és haszontalan út az engedetlenség útja. Nincs 
fárasztóbb a bűnös engedetlenségnél: fárasztja Istent és fáraszt.ja 
az embert. Néha talán már mi is megéreztük, hogy nem is any- 
nyira mindennapi munkánk, nem is gondjaink és nagy felada
taink fárasztanak ki minket, hanem bűneink és engedetlenségünk. 
Most azért ne is erről az oldalról közelítsük meg ezt a kérdést, 
hanem arról az oldalról, amely előbbre vihet. Ne azt nézzük, ami 
elfáraszt, hanem azt, ami új erőt ad! Lássuk a hasznos és járható 
utat! Gondolj csak arra, hogy ha tudtál hallgatni az evangélium 
hívó szavára és engedelmesen letetted bűneidet és minden terhie
det Arra, aki azt hordozni akarja és el is hordozza: hogyan meg
újult benned és körülötted minden! Hasznos és járható út ez! 
Gondolj arra, hogy ha egyszer engedelmesen minden gondodat 
rá tudtad vetni arra, akinek gondja van reád: egyszerre milyen 
lendülettel tudtál nekifeszülni a jövő feladatainak! Hasznos és jár
ható út ez! Gondolj arra hogy ha egyszer Isten kegyelméből sike
rült engedelmeskedned a szeretet parancsának, sikerült jóval meg
győznöd a gonoszt, sikerült kimondanod egyetlenegy jó szót, vagy 
cselekedned a szeretet egyetlen cselekedetét: mennyire nem fárad
tál el sem te, sem az, akivel cselekedted, sőt inkább felüdültél 
te is és az is, akivel cselekedted! Hasznos és járható út ez! Re
ménytelenül elfáradni csak bűnben és engedetlenségben lehet, de 
a hit engedelmessége, a szeretet szava és cselekedete nem iaraszt, 
hanem felszabadít. Felszabadítja az élet erőit benned és abban, 
akivel azt cselekszed. Tanulj hitben és szeretetben engedelmes
kedni! Ez a második lépés, amely szükségképpen követi az elsőt. 
Mert ha Isten mindenek Ura, akkor mi. is engedelmességgel tar
tozunk Neki. Ez az a két lépés, amelyre Isten tanítja népét.

Erőgyűjtés idején hangzik felénk ez az ige. Isten kegyelméből 
a pihenés napjait töltjük itt együtt. Hálával élvezzük a napfény 
és a levegő éltető erejét, a víz és a csend simogatását. Pihenünk, 
hogy erőt gyűjtsünk. Isten igéje azonban világosan tudomásunkra 
hozza, hogy nekünk sokkal többre van szükségünk, mint pihe
nésre. Nem elég kipihennünk azt, ami mögöttünk van. Élőiről kell 
kezdenünk mindent, újra járni kell tanulnunk, hogy igazán új 
erőre kapjunk. Isten kézen fog minket, hogy megtanítsa az első 
lépéseket, a két legfontosabbat: azt, hogy a világ minden esemé
nyében meglássuk Öt, aki mindent javunkra cselekszik, és azt, 
hogy tudjunk neki hitben és szeretetben engedelmeskedni. Isten 
atyai szeme rajtunk és várja, hogy megtegyük ezt a két lépést, 
hogy rálépjünk a hasznos és járható útra, amely nem fáraszt, ha
nem lépésről lépésre növeli erőnket. Ámen.

Prőhle Károly

A LELKIPÁSZTOR Kiadóhivatala közli, hogy a lapzárta mindig a 
megjelenést megelőző hónap 25-én van. Ez időpont után érkező kézira
tokat csak a következő számban tudjuk figyelembe venni.
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DÉKÁNI  JELENTÉS
az Evangélikus Teológiai Akadémia 1954— 55. tanévéről

1. Az evangélikus lelkészképzés helye és feladatai 
a Magyar Népköztársaságban

1. Nem egy tanévről, hanem az Evangélikus Teológiai Akadé
mia elmúlt öt esztendeiéről kell most beszámolnom. Hiszen amikor 
1950 szeptember végén az Evangélikus Egyház egyetemes közgyű
lése megállapította az Evangélikus Teológiai Akadémia szervezeti 
és működési szabályzatát, megválasztotta az új Akadémia profesz- 
szorait és 1951-ben Budapestre költöztette, — a magyar evangé
likus lelkészképzésnek ú j korszakát nyitotta  meg. Öt esztendő nem 
tekinthető hangzatos jubileumnak. A történészek kategóriái szerint 
hiányzik még a történeti távlat az események tárgyilagos értéke
léséhez. Szerintem azonban olyan hatalmas lépésekkel haladtunk 
és megyünk előre magyar nemzeti életünkben és olyan gyökeres 
átalakulásokon ment át evangélikus egyházunk is a felszabadulás 
óta eltelt tíz esztendőben, hogy az Akadém ia ötödik tan évén ek  a 
lezárása egyúttal az önvizsgálat és szám onkérés történelm i pillana
tává lesz. A z önvizsgálatnak és szám onkérésnek pedig csak akkor 
van értelm e és hitele, ha a m ég jobb ú j kezdet határkövévé avat
juk.

2. Hazánk felszabadulásának tíz esztendeje nem múlt el nyom
talanul az evangélikus egyház lelki arculatán és egész berendezett
ségén sem. Éppen ezért, mélyreható átalakulást hozott létre az 
evangélikus lelkészképzés belső tartalmán és külső berendezettsé
gén is. A magyar társadalom építő társadalom. A magyar nép a 
jelenben jövőt építő nép, amely éber lelkiismerettel őrködik saját 
eredményeinek a megőrzésén és biztosításán. Hatalmas és sikeres 
erőfeszítéseket tesz a békét szerető emberek és népek millióival 
együtt a népek közötti megértés, közeledés, a béke és biztonság 
megteremtéséért. Holnapután kezdődik Helsinkiben a Béke-'Világ- 
tanács ülése és a magyar nép úgy tekint Helsinkire, mint a re
ménység városára.

Az ilyen építő társadalomban az evangélikus egyháznak, mint 
történelmi egyháznak és a Teológiai Akadémiának feladata szintén 
az építés. Ma így hangzik felénk a jeremiási prófécia intelem- és 
útmutatásként: „ . . . é p í t s  és plántálj!“ Építenünk kell történelmi 
múltúnkra, amely tele van pozitív útmutatásokkal, értékekkel. Épí
tenünk kell a lutheri teológiának biztos alapjaira és azután ezen az 
alapon megvetve a lábunkat, el kell plántálnunk az emberek 
szívébe a kölcsönös szeretetek az igazi hazafiságot, azt a keresz
tyén tanítást, hogy a népek kölcsönös megbecsülése és megértése 
felel meg az Isten akaratának és nem a rombolás, a nyomor és vé
rengzés: a háború. E lképzelhetetlen , hogy evangélikus teológiai 
professzorok, lelkészek és teológusok érzéketlenü l vagy, értetlenül 
m en jen ek  el am ellett a tén y  m ellett, hogy a tudomány hatalmas
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vívmányait a tömeghalál szolgálatába akarják állítani a béke ellen
ségei.

Ebben az építő társadalomban kell megtalálnia helyét, szere
pét, feladatait, igehirdetésének és lelkipásztori munkájának a hang
ját a magyar evangélikus lelkésznek. A reformátort keresztyénség 
építő és plántáló hangját és szerepét kell megtalálnunk a szószé
ken és a professzori katedrán egyaránt! Erre az építő és plántáló 
hivatásra kell felnevelnünk nekünk,, teológiai professzoroknak az 
ifjú timóteusokat, hogy megleljék helyüket a hazában és a ma
gyarországi evangélikus egyházban.

Nehéz, de magasztos feladatok ezek. Csak jó előre tekintő és 
átfogó munkatervvel tudunk sikeresen megbirkózni velük.

3. Mi a teendő?
a) Tanulmányi rendünkben előtérbe kell helyeznünk azokat a 

tárgyakat, amelyek a hivatástudatot erősítik és a teológusokat az 
egyház mai célkitűzéseinek a megvalósítására nevelik. Ma sem 
tudok mást mondani, mint amit az 1952—53. tanév dékáni jelenté
sében mondottam: „Ma csak azok az emberek tudnak előbbre vivőt 
mondani a világban és csak azok tudják Isten igéjét a ma emberé
nek .. . előre lendítően, irányt mutatóan és segítőén hirdetni, akik 
az egyén, a család, a haza, a világ nagy létkérdéseiben az emberek 
fölemelkedése, békéié és jóléte mellett döntöttek/' Ma ezt röviden 
így fogalmazom meg: akik építenek és plántálnak.

b) Nem szabad lekicsinyelnünk azt a tényt, hogy az elmúlt öt 
esztendőben több ilyen típusú fiatal lelkész került ki Akadémiánk
ról. A lelkészképesítő vizsgák és országos segédlelkész-konferen- 
ciák tapasztalatai tanúskodnak erről. Viszont azt sem szabad el
hallgatnunk, hogy csak részeredményeket tudunk felmutatni. Meg
engedhetetlen, hogy tíz esztendővel a felszabadulás után olyan fia
talok kerülhessenek ki az evangélikus lelkészt szolgálatba, akik 
beteges álmodozással, ingadozva és engedetlenül tekintgessenek 
visszafelé, miközben a kocsi halad.

Valamiképpen minden fiatal lelkészen elsősorban kell meglát
szania annak, hogy mentes olyan nézetektől, amelyek a gondolko
dását, hitét s ezért egész magatartását megülik. Tíz esztendővel a 
felszabadulás után — azt hiszem — fiatalok és idősebbek egyaránt 
világosan felismertük, hogy a reformátori teológiától elrugaszko
dott vagy azt félre értő, a tanítást elhanyagoló, importált kegyes- 
ségi és magasegyházi irányzatok olyan területekre menekítik sok
szor nagyon értékes és kénzett embereinket is, ahol a világ ún. 
zaja nem. zavarja ugyan őket, de azokat a kérdéseket is leseperteti 
velük asztalukról, amelyeket pedig Isten helyez naponként aszta
lukra és lelkiismeretükre. Hadd mondjam meg ezeknek a lelké
szeknek, hogy építő és plántáló munkára hivattunk el napjainké
ban, a konstruktív tanítás és nevelés munkaterületeire! Tíz esz
tendővel a felszabadulás után csak olyan emberek kerüljenek lel
készt állásba, akik szívvel-lélekkel hazájuknak vallják a Magyar 
Népköztársaságot és benne világosan látják munkájuk értelmét és 
célját.
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c) Meggyőződtem arról, hogy a református teológiai akadémiák
nak velünk egyező kérdéseik vannak. Közös problémánk és fel
adatunk, hogy keressük a mai lelkésznevelés alapelveit és leghaté
konyabb módszereit. Ezért igen fontos, hogy tapasztalatainkat több
ször és szorgosan kicseréljük. Ezért javasolta tanári karunk a tanév 
elején a református teológiai akadémiák tanári karainak, hogy 
professzor-cserével is ápoljuk a belső és külső ökum enél.

1. A debreceni református Teológiai Akadémia tanári kara nagy 
örömmel fogadta javaslatunkat és a II. félévben részünkről dr. 
N a g y  Gyula a rendszeres teológia professzora, református rész
ről dr. V a r g a  Zsigmond az újszövetségi tanszék professzora lá
togattak el a két akadémiára. Több előadást tartottak a hallgatók
nak, megismerkedtek közelebbről a professzorokkal, kicserélték ve
lük tapasztalataikat, megtárgyalták közös problémáikat, megismer
kedtek a hallgatókkal, az Akadémiák szervezetével és kölcsönösen 
beszámoltak tapasztalataikról. Ennek az akciónak igen nagy táv
latai vannak. Örömmel fogadnánk, ha a budapesti református Teo
lógiai Akadémia is bekapcsolódnék ebbe az akcióba.

2. Â  testvéri jó kapcsolatok ápolása volt az is, hogy ellátogat
hattam a debreceni Teol. Akadémiára, ahol nagy szeretettel fogad
tak és éppen azok a kérdések szerepeltek megbeszéléseinken, amik
ről eddig szóltam.

3. Résztvettem a református teológiai professzorok őszi orszá
gos konferenciáján. Örömmel tapasztaltam, hogy általában azono
sak a célkitűzéseink és az együttműködésre megvan a készség.

4. S végül ebbe a vonalba kell beállítanunk a már eddig is jól 
bevált cserediákságot, amelyet az I. félévben a budapesti, a II. fél
évben pedig a debreceni ref. teol. akadémiával bonyolítottunk le. 
Ezen a helyen is köszönetét mondok a ref. teol. akadémiáknak, hogy 
cserediákjainkat olyan nagy szeretettel vették körül.

d) Nagyon komolyan kell vennünk azt a feladatot, hogy a he
lyes hivatástudat kialakítása érdekében arra alkalmas professzo
raink és lelkészeink személyes jó kapcsolatot teremtsenek és ápol
janak hallgatóinkkal. Igen nagy feladat hárul itt a lelkészekre. Az 
az anyagi támogatás, amelyet közvetítésükkel gyülekezeteinktől 
kapunk, meggyőző. Azonban mást is kérünk tőlük: Papjaink ala
kítsanak ki olyan légkört a parókiákon, hogy onnan az evangélikus 
egyházat szerető , a lelkészi szolgálatot m egbecsülő, sőt igen sokra  
tartó fiatalem berek  kerü ljen ek  ki, akik nem „jobb híján“ lesznek 
teológussá és majdan lelkésszé. Azután irányítsanak akadémiánkra  
olyan fiatal em bereket, akik rajtuk és lelkészi m unkájukon keresz
tül már helyes és jó  k ép et hoznak szívükben  és elm éjükben  a lel
készi hivatásról.

2. A  tanulmányi munka eredményei az 1954/55. tanévben és feladatai

1. Tanulmányi szempontból általában elégedettek lehetünk. Ki
lenc hallgatónk tett záróvizsgát igen jó átlageredménnyel. Emelke
dett a szigorlati dolgozatok színvonala, a szóbeli vizsgákon pedig 
igen jó felkészültségről tettek hallgatóink bizonyságot. Hallgatóink
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szorgalmát a tanári kar tagjai azzal jutalmazták, hogy tíz napos 
üdülést biztosítottak hét hallgató részére a mátraszentistváni evan
gélikus egyházi üdülőben. Dulcz Pál a Magyar ökumenikus Tanács 
tanulmányi pályázatán nyert jutalmat.

2. De éppen tanulmányi szempontból nem szabad megfeledkez
nünk arról, hogy egészen különleges feladatok hárulnak reánk. 
A  falu társadalmának ú j arculata ú j feladatok elé állítja azt az 
evangélikus lelkészképzést, am elynek hallgatói jórészt falusi lelké
szek lesznek. Meg kell erősítenünk azokat a tantárgyakat, amelyek 
az ehhez szükséges ismeretanyagot közvetítik hallgatóinknak. A fia
tal lelkészeknek jól felkészülten, jól tájékozottan, államunk mező- 
gazdasági célkitűzéseit ismerve és támogatva kell végezniük igehir
dető és lelkipásztori munkájukat. Szolgálnunk kell és nem szolgál
tatnunk. Segíteni inkább, mintsem hátráltatni. Nem elég szeretni 
népünket, hanem érteni is kell. És nem elég érteni népünket, ha
nem szeretnünk is kell. Feladatainknak e dialektikus értése nélkül 
igehirdetésünk is, meg a lelkipásztori munkánk is gyümölcstelen 
lesz, vagy pedig rossz gyümölcsöket terem.

Annak a csendesnapnak a tanulságait, amelyet D. Dezsérv 
László püspök, Benczúr László püspöki titkár, Danhauser László és 
Hafenscher Károly lelkészek a Lelkésznevelő Intézetben tartot
tak, hallgatóinknak és professzoroknak egyaránt meg kell szívlel
niük.

3. A  professzorok közegyházi tevékenységei

A professzorok szolgálatvállalása az egyház munkaterületein, 
ha lehetséges, csak még jobban kiszélesedett az elmúlt tanévben:

1. Az elmúlt nyáron Gyenesdiáson tartott lelkésztovábbképző  
konferenciákon  minden professzor és lelkészi jellegű alkalmazott 
részben több konferenciát vezetett, részben előadó volt.

2. A lelkészi m unkaközösségek  teológiai gazdái, az országos 
esperest értek ezle tek  és országos segéd lelkész-konferencia  előadói 
voltak.

3. Az egyetemes egyházzal és a két kerülettel együtt m egem 
lékeztünk hazánk tíz éves  felszabadulásáról március 75-én . Ugyan- 
azoh a napon este hallgatóink a Lelkésznevelő Intézetben emlékez
tek meg március 15-ről és hazánk felszabadulásáról.

4. Részben vezetői, részben előadói voltunk az országos kate- 
chetikai konferenciának.

5. A gyülekezetekben, a Lelkésznevelő Intézetben és a külön
böző összejöveteleken végzett igehirdetői és előadói szolgálatokat, 
teológus napokat, stb. nehéz lenne összeszámolni. De nem is a sta
tisztika a fontos. Hanem az a tény, hogy gyülekezeteink örömmel 
fogadtak bennünket és így egyre szélesebb körű, bensőségesebb 
kapcsolat teremtődik az Akadémia és a gyülekezetek között. Igen 
nagy értéke van az így szerzett tapasztalatoknak professzori mun
kánkban.
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6. Az evangélikus sajtóban  igen gyakran találkozunk a profesz- 
szorok nevével. Ez helyes is, hiszen a tanításnak ma központi je
lentősége van az evangélikus sajtóban.

7. P r ő h l e Károly professzor tagja volt az új énekeskönyvet 
kidolgozó bizottságnak.

8. Dr. N a g y  Gyula professzor ebben az évben is foglalkoztatta 
rendszeres teológiai munkaközösségben a budapesti lelkészeket.

9. A professzorok tudom ányos m unkái közül ki kell emelni 
dr. K a r n e r  Károly könyvét: Bevezetés a teológiába, amely élénk 
visszhangot keltett itthon és külföldön egyaránt. — Sokszorosított 
alakban kiadtuk dr. N a g y  Gyula dogmatikai kompendiumát. — 
Kéziratban elkészült dr. P á l f y  Miklós héber nyelv- és gyakorló 
könyve és rövidesen kiadásra kerül. Két bibliográfiai munkájának 
a kiadását pedig a Magyar Tudományos Akadémia vette tervbe,

10. öku m en iku s m unkánk  az elmúlt tanévben részben az evans- 
toni világgyűlés, részben pedig a Lutheránus Világszövetség tanul
mányi anyagának a tanulmányozására összpontosult.

11. Külföldi látogatónk is volt, M icheli lelkész, a genfi segély
akció titkára személyében.

4. Az Akadémia támogatói

1. Elsősorban államunk m egértő  anyagi és szellem i támogatása 
tette lehetővé az elmúlt tanévben is, hogy a professzorok és alkal- 
mazottak zavartalanul végezhették munkájukat. Őszinte hálával 
köszönöm ezt és igyekszünk a jövőben még jobban kiérdemelni ál
lamunk bizalmát.

2. Köszönjük gyülekezeteink támogatását, amely lehetővé tette 
ebben a tanévben, hogy hallgatóink ellátása összehasonlíthatatlanul 
jobb volt, mint az elmúlt években. Viszont nevelési, tanulmányi és 
erkölcsi szempontból egyaránt kívánatos, hogy hallgatóink hozzá
tartozói többet áldozzanak fiaik taníttatására.

Az Akadémiának pedig olyan kapcsolatokat kell teremtenie a 
gyülekezetekkel, hogy az imádság ereje és a hitből folyó jócseleke
detek szilárd anyagi bázist adjanak neki a jövőben is. *

3. Köszönjük egyházunk vezetőségének, hogy szeretettel és 
türelemmel segített és támogatott bennünket. Minden építő és 
plántáló intelem előbbre viszi munkánkat. Hálát adunk Istennek 
azért, hogy egyházunknak ilyen vezetőket adott.

4. Ezen a helyen is köszönetét mondok Akadémiánk nevében 
az Egyházak Világtanácsa genfi segélybizottságának, hogy Akadé
miánk könyvtárát s rajta keresztül evangélikus egyházunk lelké
szeit folyamatosan ellátja a szükséges teológiai művekkel. Sőt eb
ben a tanévben lehetővé vált, hogy a Bibliatársulatok Világszövet
sége adományából minden hallgatónkat és több lelkészünket egy- 
egy héber és görög bibliával ajándékozhattuk meg.
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5. A Lundi Svéd Gusztáv-Adolf-Werk pedig pénzsegéllyel tá
mogatja Akadémiánkat. Isten áldja meg az adakozókat és adomá
nyaikat.

5. Tervszerű munkára van szükség

Egyházunk vezetősége és az Akadémia tanári kara május 
31-én és június 9-én két napos megbeszélést tartott az akadémiai 
oktatás és nevelés, valamint a tudományos utánpótlás feladatairól. 
Ezeknek a megbeszéléseknek és saját tapasztalatainknak alapján 
összefoglalóan ezt mondhatom: _

Olyan munkatervet kell készítenünk, amely szervesen bele
illeszkedik országos evangélikus egyházunk átfogó munkatervébe, 
hogy oktató- és nevelőmunkánk, valamint egyéb szolgálataink is 
egymást kiegészítsék és pontosan azokat a célokat kövessék és tá
mogassák, amelyeket egyházunk tűzött ki maga elé. Meg kell szüri- 
tetnünk minden öncélúságot! Nem élhetünk máról-holnapra! Hí
veknek kell lennünk történelmi evangélikus egyházunk múltjához, 
a XVI. század magyar reformátoraihoz, és mindazokhoz, akik nem 
konzerválták evangélikus egyházunkat, hanem az állandó önrefor
mációnak, az építésnek és plántálásnak voltak a zászlóvivői a ma
gyar evangélikus egyház és a magyar nemzet történetében egy
aránt.

Isten Szentlelke adjon nekünk bölcsességet ezekhez a felada
tokhoz. Legyen áldása elvégzett munkánkon és adjon erőt, mind
annyiunknak a ránk váró nagy feladatok hűséges és lelkiismeretes 
elvégzéséhez. 1

Dr. Páli'y Miklós

Szeptember végén Berlin— Weis- 
senseefoen teológiai konferenciát 
tartanaik arról a problémáról, ami 
D. Bonhoeffert oly sokat foglalkoz
tatta, s melyet ő hagyott szinte 
örökségül nemzedékünkre: A  bib
liai fogalmak nemvallásos inter
pretációjának . kérdésérőL Az elő
adók Prof. Ebeling (Tübingen), 
Prof. Wostennann (Berlin) és 
Harbsmeier lelkész (Lüneburg) 
lesznek.

*

A genfi egyetemen július 1-én ün
nepélyesen doktorrá avatták Hel
muth Rosin berni lelkészt, aki dok

tori értekezését az ökumenika tu
dományszakiból készítette. Ez a dok
torrá avatás az első ebből a leg
fiatalabb teológiai tudományszak
ból. A  doktori értekezés címe: „Az 
Űr az Isten". Az ünnepségen részt 
vett H. Kraemer professzor, a bos- 
sey-i ökumenikus intézet eddigi 
igazgatója s jelenlegi vezetője: dr. 
H. Heinrich Wolf, valamint az Egy
házak Világtanácsa főtitkára, ' dr. 
W. A. Visser’t Hooft is. —  Az új 
teológiai doktor korábban misszio
náriusként ‘működött Indonéziában, 
majd a bossey-i ökumenikus inté
zetben folytatott tanulmányokat.

G.
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A Szentlélek megszenteli az egyház tagjait 
hétköznapi munkájukban*

Van-e mondanivalónk, éspedig speciálisan keresztyén mon
danivalónk a hétköznapi, megszokott munka kérdéseiben? Ezt a 
problémát veti fel a Lutheránus Világszövetség kitűzött témájának 
az a része, amellyel most foglalkoznunk kell. A megadott téma vi
lágosan arra figyelmeztet minket, hogy mondanivalónkat Isten igé
jéből kell merítenünk.

Meggyőződésem az, hogy az egyháztörténet folyamán a keresz
tyén embernek a mindennapi munkához való viszonya tekinteté
ben a lutheri reformáció adta a legvilágosabb tanítást. Dolgoza
tomban éppen ezért a lutheri reformáció idevonatkozó tanítását 
kívánom főbb vonásaiban ismertetni, — amennyire ezt meg tu
dom tenni.

I.
Luther valamennyi olyan iratában, amelyben a keresztyén 

ember életéről szól, míndip utal Isten kétféle kormányzására. 
(Szándékosan használom ezt a kifejezést a két „Regimentére, mert 
a „Birodalom" szó könnyen félreérthető.) A sok megnyilatkozás
ból csak kettőt idézek: „(Isten) két kormányzást rendelt az embe
rek között. Egy lelkit az ige által és a kard nélkül, hogy ezáltal 
az emberek kegyesek és igazak legyenek, tehát hogy ezzel az igaz
sággal az örök életet elnyerjék. És ezt az igazságot azáltal az ige 
által adja, amelyet az igehirdetőknek parancsolt (hirdetni). A má
sik: a világi kormányzás, kard által, hogy azok, akik igéje által 
nem akarnak kegyesek és igazak lenni az örök életre, ezzel a vi
lági kormányzással kényszeríttessenek a világ előtt kegyesekké és 
igazakká lenni. Ezt az igazságot a kard által adja. És — bár ezt az 
igazságot nem akarja örök élettel jutalmazni, de azt akarja, hogy 
az emberek között a béke megtartassék, — ezt (az igazságot) ideig- 
való javakkal jutalmazza" — írja „A  katona hivatásáról" c. iratá
ban1. A másik a „Világi felsőbbségről" c. iratából van: „ .. ezt 
a két kormányzást gondosan meg kell különböztetni és mind a 
kettőt meghagyni. Egyiket, amely kegyessé tesz, s a másikat, ame
lyik külső békét teremt és megakadályozza a gonosz cselekedete
ket . . . " 2

Ebből a két idézetből is kitűnik, hogy Luther a kétféle kor
mányzást soha nem gondolta két „országinak statikus értelemben, 
hanem mindkét esetben Istennek cselekvéséről szólt. Ez utóbbi

* A Budai és Pesti Egyházmegyék rendszeres teológiai munkaközös
ségében elhangzott előadás.

1 Ob Kriegsleute auch in seligen Standé sein können . . .  1526, Ottó 
Ölemen, Luthers Werke in AuswahL III. 323 lap.

! Von Weltlicher Obrigkeit.. . 1523. Clemen II. 367. Ip.

458



mondatban két hangsúlyos szó van: Isten cselekvése és Isten cse
lekvése. Isten mindenütt Űr és Uralmát gyakorolja kétféleképpen: 
a lelki kormányzásban „igéjével", a világi kormányzásban a „kard" 
által. Az „ige" itt mindazt jelenti, amivel Isten kegyessé, igazzá 
tesz, bűnbocsáriatot ad. Tehát: a feloldozást, keresztséget, úrvacso
rát, igehirdetést. Hasonlóképpen a „kard" sem csupán a fegyvert 
jelenti, hanem a szülőket, felsőbbséget s mindazt, amivel Isten 
életünket fenntartja, óvja és amivel bennünket „kegyesekké, iga
zakká tesz a vilácj előtt".

Ez a megkülönböztetés szorosan összefügg a törvény és evan
gélium megkülönböztetésével. A „Világi felsőbbségről" c. művében 
pl. Luther a világi „birodalmat" egyenesen azonosítja a törvény
nyel. „A világ országához, vagy a törvény alá tartoznak mind
azok, akik nem keresztyének"3. Erre az összefüggésre rámutat 
Törnvall és Wingren is4. Bármennyire vitatható az összefüggés 
módja, maga az összefüggés világos. Luther nagyon sokszor mond
ja, hogy Isten a világban a törvény által kormányoz.

A mi szempontunkból most az a fontos, hogy a kétféle kor
mányzásról szóló tanítás Luther számára tulajdonképpen az ember 
Istenhez való viszonyának kifejezése. Törnvall mondja: „Jellemző 
Lutherra, hogy az Istenhez való viszonyt éppen a kormányzások 
formájában gondolja."5 6 Amikor tehát a keresztyén embernek 
a világban való életéről beszélünk, számba kell vennünk azt. amit 
a világi kormányzásról tanítunk. De mivel a keresztyén ember 
életéről beszélünk, nem hagyhatjuk el a másik kormányzásról való 
tanítást sem, aminthogy Luthernál sem két tanítás ez, hanem egy: 
a kétféle kormányzás megkülönböztetéséről szóló tanítás. Éppen 
ebben a megkülönböztetésben találjuk a keresztyén ember életé
nek egységét: a keresztyén ember mindent Istenhez való viszonyá
ban tekint.

A két kormányzásról szóló tanítás summája ez: minden Isten 
uralma alá tartozik. Nincs az életnek egyetlen olyan részecskéje 
sem, amely felett ne Isten lenne az Űr, amelyben ne Istennek tar
toznánk számadással.

II.
Amikor „hivatás“ -ról beszélünk, tisztáznunk kell magának a 

szónak az értelmét, ill. azt, hogy milyen értelemben kívánjuk hasz
nálni. A témánk világos: a keresztyén ember mindennapi munká
járól kell beszélni, tehát azokról a dolgokról, amelyek — az elő
zők alapján — a világi kormányzáshoz tartoznak.

Wingren azt állítja, hogy „amennyire láthatjuk, Luther a 
nem-keresztyén ember munkájára nem használja a „Beruf", ill.

3 Clemen II. 366 lp.
4 G. Törnvall: Geistliche-s und weltliches Regiment bei Luther. 1947. 

136. kk. lp.
G. Wingren: Luthers Iára om kallelsen, 1948; 35. lp.
6 i. m. 28. lp.
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„vocatio“ szót. „Stand“-ja és „Amt”-ja (rendje és hivatala) min
denkinek van, de a ,,hivatás“ : a keresztyén ember lelki, vagy vi
lági munkája."6 Amikor arról beszélünk, hogy hivatásunk van, 
akkor a mindennapi munkánkat Istenhez való viszonyában tekint
jük. Ezzel elismerjük Isten mindenekfeletti uralmát és azt, hogy 
minket Ö maga helyezett hivatásunkba, munkánkat Ö maga bízta 
ránk.

Túl terjedelmes lenne a hivatásnak és a rendeknek dolgait 
fejtegetni itt, így csak utalok arra, hogy ennek meglehetősen nagy 
irodalma van. Elért a Morphologiá-jában, valamint Etikájában, 
Wingren pedig idézett, könyvében számtalan esetben fejtegeti ezt 
és utal a megfelelő irodalomra7.

A hivatásban kell keresnünk a keresztyén tökéletességet: 
„ . . .  a keresztyén tökéletesség annyi, mint igazán félni az Istent és 
újra erősen hinni és a Krisztusért hinni abban, hogy kiengesztelő- 
dött Istenünk van; kérni Istentől és biztosan várni segedelmet hi
vatásunk minden ügyében, aközben a nyilvános élet terén is jó
cselekedetekben szorgoskodni és hivatásunkban szolgálni" mondja 
az Ágostai Hitvallás8 és hasonlót olvasunk az Apológia megfe
lelő cikkében is: „ . . .  bármiféle hivatásban minden ember tarto
zik tökéletességre törekedni, azaz: növekedni az istenfélelemben, 
a hitben, a felebaráti szeretetben és hasonló erényekben.. ,“ 9 A 
keresztyén embernek t. i. az a legfőbb kérdése, hogy miképpen él
het Isten tetszésére. Legbiztosabban pedig éppen az Istentől nyert 
hivatáscselekedeteiről tudhatjuk, hogy azok kedvesek Isten előtt. 
Az Apológia pl. 1. Tim 2, 15-öt így magyarázza: „Pál először is a 
"hitet követeli, amellyel az asszony elfogadja a bűnbocsánatot és a 
megigazulást. Azután hozzáteszi a hivatás biztos cselekedetét, 
aminthogy az egyes emberekben a hitet követnie kell a hivatás 
cselekedeteinek. Ez a cselekedet kedves Isten előtt a hitért."10 
Aki tehát hűégesen végzi hivatásával járó kötelességeit, az bizo
nyos lehet afelől, hogy Istennek tetsző életet él. Sőt Luther gyak
ran emleget ilyeneket: „Nem nagyszerű dicsekvés ezt tudni és mon
dani: ha napi házimunkádat elvégzed, az jobb, mint valamennyi 
szerzetes szenteskedése és szigorú élete?"11 — mert a negyedik 
parancsolatból világos, hogy engedelmeskednünk kell elöljáróink
nak es aki elöljáróinak engedelmeskedik, azok parancsát megteszi, 
Isten előtt kedves,

„A  hivatás olyan rend, amely már emberek szolgálatára van" 
mondja Wingren1'2. És Luthert idézi: „Minden rend arra való, 
hogy másoknak szolgáljon. Az anya vigyáz gyermekére: nem ő szo-

<i Kallelsen 12. lp.
7 Elért: Morphologie des Luthertums II. 50. kk. lp. —  Elért: Das 

christliche Ethos. 178. kk. lp. — Wingren: Kallelsen. . .  14. kk. stb. lp.
8 CA X X V II 49.

8 Ap. X X V II, 37.
,0 Ap. X X III, 32.
11 Nagykáté IV. parancsolat. 145.
12 Kallelsen 14. lp .'
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rul rá erre, hanem a gyermek. A férfi kénytelen fölkelni: alhatna, 
de mert a feleségét és gyermekeit táplálnia kell, azért fel kell kel
nie." 13 Ezzel a hivatásnak egy nagyon fontos vonására mutat 
rá: a hivatás nem önmagáért van, nem is azért, aki a hivatásban 
van, hanem a jelebarátért! Itt sem szabad szem elől téveszteni, 
hogy Isten az Űr, Ö cselekszik a hivatás által a felebaráttal. Ami
kor a hivatásban cselekszem, Isten az én munkámat a másik em
ber javára fordítja — akkor is, ha én azt nem tudom: Az Isten a 
hivatásnak, ill. rendnek ezt a tendenciáját akkor is megvalósítja, 
ha én nem akarom. A bőséges irodalomban számtalan utalást talá
lunk arra, hogy Luther mindig különböztet a hivatal és a személy 
között. Ennek itt van nagy, jelentősége: Isten a hivatal által akkor 
is véghezviszi akaratát, ha azt a hivatalt gonosz akaratú ember 
viseli. A hivatal maga nem gonosz, sőt: az Isten szeretetét való
sítja meg.

III.
Fendt mondja „Die Heiligung nach Luther“ c. munkájában14, 

hogy Luther újra a tisztébe iktatta a Szentlelket, mikor újra fel
fedezte, hogy egyedül a Szentlélek munkálja a mi megszentelésün
ket: „Nem mi munkáljuk a megszentelést, hanem a Szentlélek"1®. 
A Szentlélek tanít meg bennünket önmagunk felől kétségbeesni, 
egyedül csak Krisztusban bizakodni, az óembert •megöldökölni. 
Mindezt pedig az igével és a szentségekkel munkálja bennünk a 
Szentlélek.

Luther a keresztség szentségéről írott szermójában16 arról 
beszél, hogy a keresztség a bűnöket megöldökli. Mivel azonban az 
ember nem szívesen hal meg, „ezért szerzett Isten többféle életren
det, amelyekben az ember gyakorolhatja magát és megtanulhat 
szenvedni. Egyeseknek a házasság rendjét, másoknak a papi rendet, 
ismét másoknak az uralkodói rendet és mindenkinek megparan
csolta, hogy fáradozzák és munkálkodjék, hogy ezzel megöldökölje 
és halóihoz szoktassa a testet"17. Így használja fel Isten a hiva
tást arra, hogy a megszentelős munkáját véghezvigye. Így segít Is
ten nekünk a naponkénti meghalásban. „A  hivatásban mindig min
den ember számára . , .  kereszt van és erre a keresztre feszíttetik 
az óember. így realizálódik a keresztség halál-oldala: Krisztus meg
halt a kereszten és aki megkereszteltetett, hogy meghaljon Krisz
tussal, annak meg kell halnia a kereszt által"18 . Wingren ezzel 
kapcsolatban is emlékeztet arra, hogy a hivatás mások javára van: 
„Isten úgy alkotta a hivatást, hogy az másoknak javára legyen, 
nem annak a javára, aki a hivatásban áll, hanem a felebarátéra,

,s W. A. 15, 625, 7. kk.
14 L. Fendt: Luthers Schule dér Heiligung, 1929. II. része.
15 i. m. 10. lp.
10 Sermon von dem Sakrament dér Taufe, 1519. —  Clemen I. 189. 

kk. lp.
17 i. m. 192. k. lp.
18 Wingren Kallelsen 38. lp.
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aki mellette áll, hordozva a maga hivatásának keresztiét m ások  ja
vára stb. stb.“ 19 Amint Luther mondja: éjjel a gyermekre vi
gyáz az anya, az apa korán kel, hogy gondoskodjék a családról stb. 
Mindez a fáradság a gyermek, a család stb. javát szolgálja. Így viszi 
végbe Isten a mi megszentelésünket és így gondoskodik általunk 
másokról.

A keresztség azonban nemcsak az óember meghalását mun
kálja, hanem az új ember feltámadását, az új életet is. Ez az új 
élet is teljességgel a Szentlélek műve. Ez az új élet a hit szabad
sága és a szeretet szolgasága. „A  keresztyén ember nem él önma
gában, hanem Krisztusban és felebarátjában. Krisztusban a hit, 
felebarátjában a szeretet által. A hit által felemelkedik önmaga 
fölé, fel Istenhez, Istenből alászáll ismét önmaga alá a szeretet 
által és mégis Istenben és az Isten szeretetében marad mindvé
g ig /^  Ez a hit és ez a szeretet a Szentlélek műve az emberben. 
Nem nehéz megtalálni a kapcsolatot a hivatás és a szeretet között! 
Isten a hivatás által a felebarát javát munkálja. A keresztyén em
ber szeretete a felebarát javát keresi. Ennek a kettőnek találkoz
nia kell: a szeretet a hivatás gyakorlásában m egtalálja azt, am it k e 
res: a felebarát szolgálatát.

„Aki bírja a Szentleiket, az ezt többek között azon is észre
veheti, hogy hittel és öröm m el gyakorolja hivatását. Szívesen mun
kálkodik. Mikor az ember örömmel fáradozik földi feladatokban, 
. . .  akkor ott a szeretetben Isten, vagy Krisztus munkálkodik; ott 
a Szentlélek van jelen. Felfedezni a szeretetet azonos azzal, hogv 
felfed ezzük  a felebarátot és a hivatást mint olyasvalam it, am iben  
öröm m el élünk.“ 21 — mondja Wingren Luther mondatára hivat
kozva: „ . . .  a hivatás szerint megillető kötelességet cselekedni, en
nek örülök"22.

Még valamit meg kell jegyezni itt: mindig rászorulunk a bo
csánatra. A szeretetnek ezek k el  a cselekedeteivel sem állhatunk 
meg Isten előtt és ezek  alapján se igényelhetjük az üdvösséget. 
Mert bizony igaz az, hogy amikor igazak, új emberek vagyunk, 
ugyanakkor bűnösök vagyunk, halálunkig nyakunkon ül az óember.

Isten azonban mindenképpen véghezviszi akaratát: vagy a hi
vatás rendje által vagyunk a felebarát szolgálatára, vagy a keresz
tyén szeretet által — amely persze éppen a hivatásban találja meg 
a megfelelő jócselekedeteket.

IV.
Az eddigieket négy pontban foglalom össze:
1. A  teljes  élet Iiten  uralma alá tartozik. Mi az életnek semmi

féle megosztását nem fogadhatjuk el. Sem időben, sem térben nem

29 i. m. 38. k. Ip.
20 Luther a Keresztyén ember szabadságáról. Masznyik, Luther művei, 

II. 347. lp..
21 Kallelsen, 53. lp.
22 W  A 40/1, 577,27 kk. Nagy Galata komm.
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képzelhetünk el olyan „helyet11, amelyet a legkisebb mértékben is 
kivonhatnánk Isten uralma alól. Isten munkál mindent mindenben. 
Ha a teremtett világra nézünk, azt kell mondanunk: „Az egész 
teremtettség Isten álarca."23 Ha nem látjuk is közvetlenül, min
den mögött az élő Isten rejtőzik. Ha üdvösségünkről gondolkodunk, 
azt kell vallanunk: egyedül Isten kegyelméből, a Jézus Krisztusban 
való hit által üdvözölünk. Életünk minden pillanatát az élő Isten 
színe előtt éljük, akár tudomásul vesszük, akár nem, és egy napon 
ez elé az Isten elé fogunk állani, hogy számot adjunk neki egész 
életünkről, minden tettünkről, indulatunkról és gondolatunkról.

A kétféle kormányzásról szóló tanítás foglalja egységbe az éle
tünket. Ha nem valljuk, hogy mindent Isten kormányoz, ha azt 
gondoljuk, hogy van az életnek „profán" és „szent" területe — bár
hol húzzuk is meg a határt — akkor Isten hatalmát tagadjuk meg, 
az Ö dicsőségét raboljuk meg és egyúttal menthetetlenül a „kettős 
erkölcsiség" útjára lépünk.

2. Minden munkánkkal másoknak szolgálunk. Isten így ren
dezte be ezt a világot. „Ha rendünknek külső kötelességét visszük 
véghez, akkor az történik, ami minden további nélkül használ a 
felebarátnak. Isten egészséget ad nekem olyan orvos által is, akit 
én mint ember nem érdeklek, hanem csak arra gondol, hogy ő ügyes 
orvos legyen. Isten kenyeret ad nékem olyan parasztok által is, 
akik csak arra gondolnak, hogy jó aratásuk legyen és ezért jó bért 
kapjanak. Tsten nincs ahhoz hozzákötve, hogy mi szívünkben jók és 
önfeláldozók legyünk. Ö fel tud használni minket eszközökül az Ö 
szeretetéhez, ha mi önzők vagyunk is, mert mi nem élhetünk a föl
dön anélkül, hogy kapcsolatban ne lennénk embertársainkkal és 
valamiféle tevékenységet ne folytatnánk, s ez a hivatás jobb mint 
mi vagyunk, mert mindig arra van beállítva, hogy a másik ember
nek hasznot hozzon — és itt munkálkodik éppen Isten, a Teremtő, 
az által a hivatal, a rend által, amelyben én akarva — nem akarva 
állok."24 Wingrennek ezek a mondatai az igazság meggyőző ere
jével hatnak.

De ne csak ezt az oldalát lássuk a dolognak, hanem azt is, hogy 
a keresztyén szeretet éppen itt találja meg tevékenységének igazi 
területét, hogy a keresztyén ember tudatosan és örömmel szolgálja 
felebarátját éppen a hivatásában.

3. A hivatás a benne álló számára keresztet jelent. Mivel mi 
mindig a magunk javát akarjuk és magunknak akarunk szolgálni, 
vissza akarunk élni hivatalunkkal, Isten gondoskodott arról, hogy 
így ne találjunk örömet a munkában. • Abban a pillanatban, mikor 
az ember önmaga felé fordul hivatásában, nem talál benne semmi 
mást, mint csupa fáradságot, nyomorúságot, szenvedést: keresztet. 
Önző módon nekünk semmi nem sikerül, mindent elrontunk, min
denben kudarcot vallunk, mindenbe belefáradunk és az egész fára
dozásból „semmi hasznunk". Isten azonban ezt is javunkra fordítja:

i
2S W A 40/1, 174,3 Nagy Galata komm.
24 Wingren, Geistliches und weltliches Regiment bei Luther, Theo- 

logische Zeitschrift, 1947/4. sz. 276. lp.
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4. Isten a hivatásban a keresztsén m űvét viszi végbe, vagyis: 
m egszentel. Ha magunk választanok a „keresztet'1, amely megöldökli 
az óembert, az nem lenne kereszt. De Isten a mindennapi mun
kánkban, a hivatásunkban ad keresztet. Éppen az a sok gond és 
fáradság, amit hivatásunk gyakorlása közben átélünk és ami való
ságos gond, mert levetni nem tudjuk, segít bennünket abban, hogy 
óemberünk „naponként" meghaljon. „Isten olyan kegyelmes és 
olyan hatalmas, hogy a bűnt, amely a halált hozta, a saját művé
vel, ti. a halállal űzeti el ismét".25

Isten a sok nyomorúsággal, fáradsággal, amelynek soha nem 
tudunk végére érni, elveszi minden önbizalmunkat, hogy egyedül 
csak Benne bízzunk. És így szentel meg minket. „Krisztus van ve
lünk, ő seper ki és tisztít meg minket, úgyhogy napról napra szen- 
tebbek leszünk és napról napra jobban ellenségei leszünk a bűn
nek és m eghalni kívánunk s az üdvösségre és az örök életre igye
kezünk. Ez a mi megszentelődésünk"26 — . így prédikál Luther 
1526-ban.

V.
Évekkel ezelőtt megkérdeztem néhány rendszeres bibliaóra- 

látogató fiatalt, mi értelmét látják munkájuknak. Még a „legjobb" 
felelet is az volt, hogy végre önállóak lesznek és arra költik a kere
setüket, amire akarják. Amit én mondtam, azon nagyon csodálkoz
tak: aki a kovácsműhelyben dolgozott, soha nem gondolt arra, 
hogy a lovak patkolásával, a kocsikerék vasalásával az illetőnek s 
rajta keresztül azoknak a városiaknak szolgált, akik attól vásárol
ták a zöldséget és a többi- élelmiszert. Az esztergályos tanuló, aki
nek első műve egy villamos-csengő volt, nem gondolt arra, hogy 
a nagyvárosi közlekedés egyik biztonsági berendezését készítette el 
s így emberek életét védte.

Ha elmegyünk a gyülekezet tagjaihoz és beszélgetünk velünk, so
kat panaszkodnak a munka fárasztó volta miatt. Legjobb esetben 
is csak az a fő gond, hogy mennyit lehet keresni, hogy legyen a 
családnak ennivalóra. De ki gondol arra a szolgálatra, amit a mun
kájával végez? A sok selejt, amiről az újságok írnak — meg a vá
sárlók panaszkodnak — azt mutatja, alig-alig van ilyen ember. 
Ha mondom valakinek, hogy szeretettel végezze munkáját, arra 
gondolva, hogy azzal valakinek szolgál, a legjobb esetben vitázni 
kezd velem, ha ugyan ki nem nevet az ötletemért.

Néhány évvel ezelőtt egy helyen megalakult a termelőszövet
kezet. A belépő tagok — keresztyén emberek! — legjobb lovaikat 
eladták, ugyanígy cselekedtek az értékesebb gazdasági felszerelé
seikkel és a rossz lóval, silány felszereléssel beléptek a csoportba. 
Mindezt azzal indokolták, hogy: csak az az enyém, ami a zsebem
ben van. és a „közösbe" meg csak nem fogok jót adni.

25 Serm. v. d. Taufe, Clemen I. 192. lp.
20 W 20,575. Fendt idézi i. m. címlapján.
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Hány keresztyén ember „dicsekszik'4 azzal, hogy hogyan játssza 
ki a megállapított normát, mi mindent hoz el az üzemből, stb?

De nem folytatom. Mindenki ismeri ezeket a dolgokat. Amelyik 
lelkész hűségesen végzi szolgálatát, az bizonyára nagyon sokat gyöt
rődik hasonló dolgok miatt.

Hogyan lehet segíteni?
Az bizonyos, hogy Isten íqy  is véghezviszi akaratát. Rá se gon

dolva, vagy keseregve, önzéssel, csalással is, mégis egymás javát 
szolgálják az emberek, mert ha az ember gonosz is, a hivatala nem 
az, valami m ódon  teljesül az, amit Isten rendelt. Ez azonban nem 
segít a gyülekezet tagjain. „A hivatás és a törvény a felebarát ja
vát szolgálja. A hitből fakadó szeretet a felebarát javát szolgálja. 
Mindkettő által ugyanaz az Isten munkálkodik, az előbbi esetben 
Szentlelke nélkül, az utóbbi esetben Szentlelkével.“ 27 De ahol 
nincs Szentlélek, ott hit sincsen, ott üdvösség sincsen! Luther szám
talan helyen emlegeti, hogy a hivatás nem-teljesítésével az ember 
elveszítheti üdvösségét.

Prédikálnunk kell tehát Isten mindkét igéjét: a törvényt és az 
evangéliumot. Hirdetnünk kell, hogy Isten uralkodik életünk min
den területén. Neki tartozunk számadással minden munkánkban. 
Világosan rá kell mutatnunk konkrét bűnökre, akkor is, ha ezért 
— a mi hivatásunk*keresztjét kell hordoznunk: világos, hogy egy 
ember se hallgatja szívesen, hogy bűn az, amit tesz és azért Isten 
előtt is felelnie kell.

Meg kell tanítani a gyülekezetei újra a keresztyén életszemlé
letre, hogy minden dologban Isten előtt tudja magát és semmiről 
ne higyje, hogy az nem tartozik Isten elé.

Meg kell mutatnunk Isten bölcs kormányzását, hogyan állít 
bennünket egymás szolgálatába akaratunktól függetlenül, munkánk 
által.

Hirdetni kell az evangéliumot, hogy higgyenek és igaz szere
tet ébredjen a szívekben.

De mindenekelőtt bizonyosaknak kell lennünk a m aqunk dol- 
qában: abban, hogy mi az élő Isten igéjét hirdetjük, az Ö szolgái 
vagyunk és így van m ondanivalónk  a mai ember mindennapi mun
kájának dolgaiban is.

*

Sok mindenre ki kellett volna még térnem. Ez a dolgozat csak 
egy kis részét tárgyalja annak a problémakörnek, amit a keresztyén 
ember földi hivatása jelent. Igyekeztem elsősorban olyan vonásokat 
kiemelni, amik az elérhető magyarnyelvű irodalomban ma még 
nem találhatók meg. Talán így segíthettem sokaknak a szolgálatban.

Muntag Andor

27 Wingren Kallelsen, 55. lp.
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A z atomkorszak küszöbén
1945. augusztus 6-án a reggeli órákban Hirosima japán város felett 

egy amerikai repülőgép ledobta az első atombombát. A pillanat tört 
része alatt végbemenő hatalmas robbanás felperzselt szinte, egy egész 
várost, megölt 80 ezer embert, számosat megsebesített, beteggé tett és 
még évek múlva is szedi áldozatait. Mint ismeretes, a világ békeszerető 
emberei a Szovjetunió vezetésével már igen korán eleven küzdelmet 
kezdtek annak érdekében, hogy az atommagban rejlő hatalmas ener
giával ne lehessen visszaélni s azt pusztításra használni.

Egyházi lapjainkban és az Evangélikus Naptárban állandóan fog
lalkoztunk az atomfegyverek betiltásáért folytatott küzdelem eseményei
vel és igyekeztünk tájékoztatást adni minden ezzel kapcsolatos kérdés
ről. Amikor ezekben a napokban a hirosimai atomrobbanás tizedik év
fordulója alkalmából a világ békeszerető emberei fokozzák küzdelmüket 
a nukleáris energiának az emberek javára való felhasználása érdeké
ben, helyesnek és hasznosnak látjuk, hogy magunk is foglalkozzunk a 
ma élő emberiségnek ezzel a talán legnagyobb kérdésével

„A LEGÚJABB KOR FIZIKAJA“

Ennek az évszázadnak az elején a tudósok még úgy vélték, hogy 
az anyag legkisebb alkotó része, az atom oszthatatlan. Nem is olyan 
régen iskoláinkban is így tanították s ebben az ismeretben éltünk vala
mennyien. A  mögöttünk levő fél évszázad a tudományos kutatások szá
mos területén egészen forradalmi változásokat hozott s ezt különösen 
is elmondhatjuk a fizikai kutatásról. A  könyvpiacon nemrégen megje
lent öveges  József Kossuth-díjas „A  legújabb kar fizikája“  című könyve, 
amely népszerűén és érthetően mutatja be a fizika tudományában leg
utóbb létrejött felfedezéseket és a tudósok legjobb tudása szerint ki
alakult mai tudományos elméleteket. Ezt a könyvet szerzője nyugodtan 
befejezhette volna valami ilyesféle mondattal: Ez a fizikai tudomány ál
lása és véleménye ma —  s utána írhatta volna annak a napnak a dá
tumát, amikor kéziratát lezárta. A fizikai kutatások ugyanis szinte évről 
évre újabb és újabb meglepetéseket hoznak és gyakran döntenek meg 
korábbi elméleteket

Az anyag elemi részecskéjébe, az atomba a bepillantást a rádióaktív 
sugárzás felfedezése tette lehetővé. Az ezen a vonalon megindult kuta
tások vezettek e század első évtizedeiben annak felismeréséhez, hogy 
az atomok nem oszthatatlan elemi részecskék, hanem

maguk is pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektro
nokból állnak.

1911-ben állapították meg azt is, hogy az atommag az atomnak 
majdnem egész tömegét tartalmazza, mérete azonban az atom méretei
hez képest igen kicsi. Ennek érzékelhetésére megemlítjük, hogy ha a 
hidrogénatom szerkezetét a Napból és Földből álló rendszerben szemlél
nénk, akkor az arányok úgy lennének helyesek, ha a Földét a jelenlegi
nél háromszázszor messzebb helyeznénk a Naptól.
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A további kutatások során az ember egyre nagyobb és nagyobb be
pillantást nyert az atom szerkezetébe és ilyenformán a következőkre 
jutott: Az atommag ugyancsak tovább osztható.

Minden atom magja kétféle részecskéből épül fel. Az egyik az 
ún. proton, a másik a neutron. A protonok csaknem kétezerszer 
nehezebbek a mag körül meghatározott távolságon keringő elek
tronoknál, és ugyanakkora pozitív elektromos töltéssel rendel
keznek, mint amekkora negatív töltése az elektronoknak van.
A neutronok súlya kb. megegyezik a protonok súlyával, de elek
tromos töltésük nincs. Az atomban mindig annyi protonnak kell 

helyet foglalnia, ahány elektron kering a mag körül.
A legegyszerűbb elem. a hidrogén, melynek atomjában egy proton 

körül egy elektron kering. Ha a hidrogénmagJ protonja mellé egy 
neutront teszünk, az elem. továbbra is hidrogén marad, elektromos töl
tésében változás nem lép fel, mindössze atomsúlya növekszik (a hidro
génatomnak közel kétszeresére) és az ún. nehéz-hidrogénatom kelet
kezik. Általános szabály az, hogy az atom fajtáját a magban levő pro
tonok száma határozza meg (amely természetesen megegyezik az elektro
nok számával), míg a .neutronok száma az .atommag súlyát és a mag fi
zikai viselkedését befolyásolja.

Egy-egy elemnek lehetségesek különféle számú neutront tartalmazó 
a'omjai. Ezeket az elem izotópjainak nevezzük.

Az atomok szerkezetét hihetetlen nagyságú energia tartja fenn.
Ha az embernek sikerül az atom szerkezetét megbontani és az 
atommagban átalakulást létrehozni, olyan, az eddig felhasznál
taknál milliószor nagyobb energia jut az emberiség birtokába, 

amely az életének valóban új korszakát kezdheti meg.
A legutóbbi évtizedek tudományos kutató munkája éppen ezért arra 
irányult, hogy létre lehet-e hozni mesterségesen atommag-átalakítást.

Természetes magátalakulást voltaképpen 1898 óta ismerünk, ami
kor is Curie-né M. Sladovoska kutatásai során felismerte a rádióaktivi
tás törvényeit. A  rádióaktív' sugárzás során ugyanis (habár csekély 
számban) magátalakulás megy végbe. Mint ismeretes, pl. a rádium s más 
ún. rádióaktív elemek különféle sugárzást bocsátanak ki magukból. Ha 
pl. uránt vagy tóriumot légmentes zárt üvegedénybe helyezünk, az ún. 
alfa sugarak kibocsátásával megfelelő idő után az üvegedényben hélium 
keletkezik- A  tudósok felismerték, hogy az alfa részecske azonos a 
hélium atomjával. (Az alfa sugárzáson kívül ismeretes béta és gamma 
sugárzás, amely ugyancsak elemi részecskék kibocsátása.)

A sugárzás folytán az ún. rádióaktív elemek fokozatosan átalakul
nak. Egy-egy rádióaktív elemből különféle újabb elemek keletkeznek a 
sugárzás során. Így pl, a rádiumból rádium-emanáció keletkezik, az 
uránból előbb rádium, majd további sugárzás-sorozat után polonium. 
A tudósok azt is felismerték, hogy a rádióaktív sugárzás energiát ter
mel. A  vízbe helyezett rádiumdarabka pl. felmelegíti a vizet-

A tudomány problémája tehát az volt, hogy miképpen tudna mes
terségesen magátalakulást létrehozni. Hallatlanul izgalmas kísérletsoro
zatok során az emberiség éhhez a lehetőséghez is eljutott. Az út egy
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általában iiem volt könnyű. Áz atommag ugyanis igen kicsi. Átmérője 
a milliméter egy billiomod (1/1 000 000 000 000) részénél is kisebb. Ilyen 
közel kell jutnia egymáshoz a két atommagnak, hogy felépítésükben 
változás jöhessen létre. Mivel azonban az atommagok pozitív elektro
mos töltésűék, s az azonos töltés taszítja egymást —  minél közelebb van
nak egymáshoz, aninál erősebben taszítják egymást.

Az elektromos taszítóerő legyőzésére az egyik magnak elegendő 
(tehít hatalmas) mozgási energiát kell adni.

Ilyen nagy energiája van a természetben a rádióaktív részecskéknek. 
Csak 1932-ben sikerült (több százezer, sőt több millió voltos feszültség
különbséggel gyorsított részecskékkel) mesterséges úton magreakciót lét
rehozni. Többszázezer volt feszültségkülörabség segítségével gyorsították 
fel protonokat s e2&el lithium magját bombázva két hélium atommag jött 
létre. A kísérlet nagyjelentőségű volt, az energiafelhasználás szempont
jából azonban nem hozott előbbrehaladást, mert a magreakció létesíté
séhez felhasznált energiának csak igen kis részét volt képes felszabadí
tani.

A  kísérleteknek új lendületet adott az ún. lassú neutronokkal való 
bombázás lehetősége. E kutatások már közvetlenül a mi időnkben men
nek végbe, a tudósok közismert élő emberek, mint az olasz Fermi, a 
francia Joliot-Curie.

Neutronok segítségével jön létre az újfajta magreakció, az ún. mag
hasadás. Tekintettel arra, hogy a neutronnak elektromos töltése nincs, 
az atommagba való behatolását nem gátolja annak pozitív elektromos 
töltése. Forradalmi jelentőségű volt szovjet fizikusoknak az a felfedezése, 
hogy az urán atomjai neutronok mesterséges belövése nélkül is hasad
hatnak, és eközben neutronok szabadulnak fel. Mint említettük, az egyes 
atomok különböző számú neutronnal rendelkező fajtáit izotópoknak ne
vezzük. Az urán atomjának ún. 235-ös izotópja mutatkozott alkalmasnak 
a spontán hasadásra.

Ezek után izgalmas kutatómunka kezdődött világszerte. Felfedezték 
a „láncreakciót", azt a folyamatot, amelyben a megindult hasadás min
den külső beavatkozás nélkül tovább folytatódik. Amint a meggyújtott 
szén (megfelelő körülmények között) folyamatosan tovább ég, míg az 
egész szénmennyiség el nem fogy, úgy

az urán hasadásakor felszabaduló neu&onok egy része újabb 
hasadást idéz elő s ez a folyamat megfelelő körülmények között 

mindaddig folytatható, ameddig az az egész uránmennyiség el 
nem fogy. Az ilyenformán felszabaduló nukleáris, azaz mag
energia hihetetlenül nagyobb minden eddig ismert energiánál.

Eg7 kg urán maghasadásánál annyi energia szabadul fel, mint 2500 
tonna kőszén elégetésénél.

A  kutatások ezen a ponton kettéváltak és mindmáig két úton foly
tatódnak. Fermi Nobel-díjas fizikus és munkatársai megépítették az első 
atommáglyát, azaz olyan szerkezetet, amelyben szabályozott láncreakció 
által a 238-as urán plutóniummá alakul át óriási hőenergia felszabadulá
sával. Az ezen a vonalon előrehaladott kísérletek vezettek a Szovjet
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unióban 1955. június 27-e óta működő és energiát termelő atomerőmű
höz. A  kísérletek másik vonala vezetett 1945-ben az ún. urán-atombomba 
előállításához, amelyet tíz esztendővel ezelőtt Hirosima felett dobtak le 
első alkalommal.

Az uránbomba a következőképpen, képzelhető el: a bombában két 
235-ös uránizotópból vagy az ugyanilyen .tulajdonságú mesterséges elemből: 
plutóniumból álló darab van. Amíg ezek külön vannak, addig közöttük 
magreakció nem jöhet létre. Ha azonban a két darabot lőportöltet segít
ségével egymásnak lövik, a láncreakció minden, további nélkül létrejön s 
a másodperc miilomod része alatt végbe is megy. A keletkező hőmérsék
let 1 millió Celsius fok.

Az atomenergia hasznosítása szempontjából arra volt szükség, 
hogy az energiafelszabadulást lassítsák, azaz hogy a hihetetlen 
mennyiségű nukleáris energia ne a pillanat egy tört része alatt 

szabaduljon fel, hanem olyan tempóban, hogy megfelelő módon 
lehessen átalakítani.

Az atomerőműben ez sikerült is olymódon, hogy a láncreakciót lassító 
anyagokkal hasznos energia leadásra képessé tették.

Az atomfizikusok előtt ismeretesek olyan magátalakulások, amelyek 
nem atommagok széthasadásából, hanem éppen ellenkezőleg, azoknak 
egyesítéséből jönnek létre. Míg maghasadás általában a nagy atomsúlyú 
elemek között lehetséges, addig ez a magokat egyesítő folyamat inkább 
a könnyű elemek között jöhet létre. Ez a folyamat megy végbe a Nap
ban és szolgáltatja annak energiáját, miközben hidrogénmagokból és 
neutronokból héliummagok keletkeznek, azaz magegyesülés jön létre 
és eközben mérhetetlenül nagy energia keletkezik. 1 kg hidro
génmag egyesítése árán 15 ezer tonna kőszén égési melege keletkezik.

Ehhez hasonló folyamat megy végbe a hidrogénbombában. Mivel a 
hidrogénmagok egyesüléséhez a gázatomok roppant sebessége szükséges, 
ezt viszont a hőmérsékletnek növelésével tudjuk elérni, a mesterséges 
magegyesítéshez megfelelő, mintegy millió fokos hőmérsékletre van 
szükség. A hidirogénibombóban ezt a hőmérsékletet uránbomba felrob
bantásával hozzák létre s a robbanásnál keletkező hőenergia „begyújtja" 
az egyesülési folyamatot, ezért e folyamatot nevezzük termonukleáris ha
tásnak.

Ma még nem tudjuk szabályozni a termonukleáris folyamatot. Az 
emberiség azonban a legutóbbi fél évszázadban olyan tudományos fel
fedezéseket élt át, hogy talán a további kutatások ezt is lehetővé teszik 
és a termonukleáris energiát az emberiség javára lehet felhasználni.

Az atomok világából még szám.os érdekes és izgalmas kísérletről, 
elméletről és tényről számolhatnánk be, ez azonban nem célunk ebben 
a rövid ismertetésben. Egyébként is, aki a további részletek iránt is 
érdeklődik, az Öveges József már említett könyvéből, valamint Budin- 
csevics— Román: „Az atomok világában" című művéből kielégítheti ér
deklődését. Az atomfizika eredményeinek felvázolásában álljunk meg
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ezen a ponton és nézzünk szemébe annak a kérdésnek, hogy a nukleá
ris energia az emberiség javát szolgálja-e, vagy egy világméretű pusz
tulásnak lehet felidézője.

„VÁLASZD AZ ÉLETET, HOGY ÉLHESS"
Amikor 1954 márciusában a Csendes-óceáni Bikini szigeteknél fel

robbantottak egy különösen erős hidrogénbambát és ennék a robbanás
felhője sötét árnyékot vont az emberiség egére, az emberek lelkiisfhe- 
rete világszerte megmozdult, erősebben mint addig. Lelkészeink előtt is
meretes a Szovjetunió-vezette béketábonnak a második világháború be
fejezése óta vívott következetes 'békeharca. Most ennek a harcnak nem 
akarjuk újra minden állomását ismertetni, csak utalunk arra, hogy a mi 
egyházunk és sok más egyházi ember is kezdettől fogva részt vett ebben 
a küzdelemben. Az elmúlt esztendőben azután az egyházi férfiak rész
vétele is megerősödött. A  franciaországi református egyház zsinata 
1954 júniusában az Egyházak Vdlágtanácsához fordult és határozatban 
sürgette az atomfegyverekkel való kísérletezés beszüntetését. Ez a hatá
rozat többek között ezt mondja:

„Ügy látszik, valóban eljött az óra, amikor Isten az. egész embe
riség félé megújítja azt a figyelmeztetését, amelyet egykor az 
ő népéhez, Izraelhez intézett: „Im é elődbe adtam az életet és a 
halált, az áldást és az átkot. Válaszd tehát az életet, hogy él

hess te és gyermekeid.”
Ez a nyilatkozat nem volt egyedülálló. Hasonlóan nyilatkozott annak 

idején Dr. Danáid Soper, az angliai methodista egyház akkor vezető 
püspöke. Garbett yorki érsek, Dr. Fisher cantetnbury-i érsek, az Egyhá
zak Világtanácsának abban az időben egyik elnöke. Ö többek között ezt 
mondotta egy prédikációjában: „Keresztyén kötelességünk, hogy ezt a 
problémát (ti. a hidrogénbomba problémáját, a Szerk.) a keresztyén re
ménység jegyében közelítsük m eg. . .  Ahol nem Isten nevében kíván
ják) a népeket meggondolásra felhívni, ott tegyék meg ezt az emberies
ség nevében, mert a hidrogénbomba olyan rettenetes, hogy pusztán az 
ember önfenntartási ösztöne is arra kényszerít, hogy a világ javára gon
doljunk.”

Világszerte megmozdult az egyházak és az egyházi emberek lelki
ismerete. Hermann Sauer nyugatnémet lelkész igen éles formában for
dult a lelkészek és keresztyén emberek lelkiismeretéhez, amikor arra 
hívta fel a figyelmet, hogy „ha az egyház félreérthetetlen állásfoglalá
sával nem küzd eredményesen a háború és az atomfegyverek ellen, az 
ezek által sújtott emberiségben a lelkészeknek nincs jogúk az élethez”.

Az egyházak ilyen lelkiismeretes ás világos állásfoglalását megko
ronázta

az Egyházak Világtanácsának 1954. évi evanstoni világgyűlése, 
amely külön határozatban foglalkozott a tömegpusztító fegyve
rek kérdésével és —  mint ismeretes —  felhívta a népeket és a 
kormányokat a termonukleáris fegyverek kiküszöbölésére, és a 

tömegpusztító fegyverek eltiltására.
Lelkészeink előtt ismeretes a magyarországi protestáns egyházak 

vezetőinek küzdelme és minden nyilatkozata, amelyet a bécsi felhívást

470



megelőző és követő időszakban, itthon és (külföldön mondottak. Ebben a 
harcukban sem állottak egyedül, mint ahogyan a helsinki béke-világ
találkozón is sok protestáns és nemprotestáns egyházi vezető volt jelen. 
A helsinkit megelőző hetekben R. Forbeck  oslói evangélikus lelkész ki
fejezte reménységét, hogy az egyházak felismerik felelősségüket abban 
a történelmi pillanatban, amiben .élünk és amiben az egyházak is sokat 
tehetnek a megbékélés és az atomfegyverek eltiltása érdekében. F. 
Bőse francia evangélikus lelkész pedig arra a veszedelemre hívta fel a 
figyelmet, amely egyeseknek abban a törekvésében rejlik, hogy igazolni 
próbálják a hidrogénfegyverekkel való kísérletezést. Bőse lelkész nem 
az egyetlen, áki

világosan kijelentette, hogy semmiféle erkölcsi szempontból nem
lehet indokolni vagy igazolni a tömegpusztító fegyverek előállí

tását! illetve felhasználását.
Érthető, hogy a nukleáris fegyverek elleni küzdelem különösen éles 

Japánban, abban az országban, amelyet —  mint erre' a Japánbeli Egye
sült Keresztyén Egyháznak Michio Kozaki' által az Egyházak Világta
nácsa evanstoni -nagygyűléséhez eljuttatott üzenete rámutat —  „három
szor érintettek az atom- és hidrogénbamba -robbanások”. Lelkészeink 
előtt sok részlete ismeretes ennek a küzdelemnek, amely egyre fokozódó 
élességgel tart azóta, hogy 1954 márciusában a Fukuryu Maru halász
hajó 23 főnyi legénysége a Bikini-i robbantástól többszáz kilométernyi 
távolságban sugárbetegségben megbetegedett s -közülük egy időközben 
meg is -halt. A  (küzdelmet csak -erősítik azok az utóbbi esztendőben Ja
pánban újra meg újra előforduló szörnyű halálesetek, amelyek gyakran 
meglepetésszerűen -ragadnak el az életből még az 1945. évi atombomba- 
robbanáskor könnyebben megbetegedett embereket. Egy japán anya, 
Jukihiro Husako írja: „ . . .  1951 -nyarán történt. 10 esztendős kislányom, 
Sumi, egyik nap fejfájással jött haza az iskolából. Nem érezte jól magát. 
Nem fordítottam nagyobb figyelmet panaszaira. . .  Napok múltán láza 
38,5-re szökött. A  gyermek feltűnően sápadt volt. A gyógykezelés nem 
járt eredménnyel. Férjem ekkor mondta ki először szörnyű gyanúját, 
hogy Summák atombetegsége van. Az 1945-ös atombomba-támadás ide
jén kislányommal, aki akkor négy éves volt, Hirosima romjai közt bo
lyongtam és -nyolcesztendős ki-sfiamat -kerestem, akit a támadásnál el
vesztettem magam mellől és akire mindmáig nem találtam rá. Rettene
tes volt rágondolrd, hogy Sumit -atombetegség támadta meg. Esztendőikig 
szenvedett. 1953. januárjában már alig -bírt enni és állandóan vérzett. 
Orrából dőlt a vér és foghúsa is kisenként. Hiába volt az orvosok igye
kezete. Állapota csak rosszabbodott. Még egy évig szenvedett. . .  1954 
február elsején kimondhatatlan fájdalmai voltak. Egész éjjel a karjaim
ban tartottam és vigasztalni próbáltam. Másnap irtózatos fej-görcsöket 
kapott s néhány nap múlva — nyolc esztendővel a szörnyű atomtáma
dás után, —  meghalt ez a gyermekem is . . . ”

Egyre -gyakrabban fordul elő a-z fis, hogy olyan emberek is az atom
fegyverek eltiltása mellett foglalnak -állást, akik korábban közömbösek 
voltak ebben a kérdésben vagy 'esetleg éppen az atomfegyverek gyártása 
és alkalmazása mellett voltak. Ebben a változásban bizonyára -nem kis 
szerepe van a nemrég elhúnyt Einstein professzor felismerésének: „Az
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élet elpusztítása a földön holnap ia technikai lehetőségek körébe lép . . .  
Ennek az útnak a vége, az általános megsemmisülés.” Nyilván Einstein 
professzor hatására fordult szembe Bertrand Russel angol filozófus a 
háborúval és a tömegpusztító fegyverekkel1, noha korában a Szovjetunió 
ellen indítandó atomháború mellett foglalt állást. A  helsinki békekon-g- 
resszushoz intézett levelében többek között ezeket mondja: „Az emberi
ség olyan válaszút élé érkezett,, mint jamilyen még soha nem volt eddig 
történelmében. Vagy le kell mondania a háborúról, vagy el kell készül
nie az emberi nem megsemmisülésére.”

Hasonló félelem és -borúlátás nyilatkozik meg, abban a felhívásban, 
amelyet ugyancsak az említett Bertrand Russel tett közzé Londonban 
július 9-én, s amelyet kilenc világhírű tudós, közöttük hat Nobel-díjas 
az -államok vezetőihez és az egész emberiséghez intézett. Ez a felhívás 
lényegében Einsteinnek az indításárai jött létre és valóraváltása egy ré
gebbi ígéretének: „A döntő pillanatban kiáltani fogok minden erőmmel, 
amivel csak rendelkezem.” A  felhívást elsőnék maga Einsteini írta alá 
s aztán (csatlakoztak -hozzá Povoell Nobel-díjas angol fizikus, Rotblat lon
doni professzor, Bridgman newyomki professzor, Hideki Jukava japán 
professzor, Infeld varsói atomfizikus professzor, Joliot-Curie. Ro-kon- 
szenvéről biztosította a felhívás aláíróit Szkobelcin szovjet atomfizikus. 
Hasonló -nyilatkozat hangzott el iHahn professzor, az atommaghasítás fel
fedezőjének ajkáról, aki azt mondotta, hogy szívesen aláírta volna a fel
hívást, ha kezébe kerül. Born Nobel-díjas nyugatnémet atomfizikus 
Loccum  evangélikus akadémiáján -kijelentette:

„A z atomkorszakban az atomenergiát csak békés célokra szabad 
felhasználni. A tömeggyilkos fegyverek gyártása önmagában is 

használatuk veszélyét rejti magában.”
Az itt elmondott néhány nyilatkozat csak irövid ízelítő í abból a hatal

mas hadjáratból, amelyet az emberiség legjobbjai világszerte folytatnak 
a tömegpusztító fegyverek eltiltása érdekében. Mint némelyik nyilatko
zatból látható,

sokakat ebben a küzdelemben az a félelem és borúlátás vezet, 
amelyre a nukleáris hatás pusztító lehetőségeinek felismerése jut

tatja el őket.
Tudjuk azonban, hogy , ez a felismerés —  (amely kétségkívül az egcsz 
emberiség javára van azáltal, hogy sokakat -elvezet la békeszerető em
beriség útjára —  nem elegendő az e kérdésben /való helyes vélemény ki
alakításához. Nem elegendő mindenekelőtt azért, (mert hisze-n

a békeszerető emberiségnek van ereje arra, hogy ^megfékezze az 
atomháborús előkészületeket és megakadályozza a tömegpusztító 

fegyverek alkalmazását.
Mint '-ismeretes, a világ-közvélemény mindjobban egységesedő állásfogla
lása odáig vezetett, hogy —  -mint ahogyan erre a helsinki felhívás rámu
tatott —  éppen az atomfegyverek eltiltása ügyében a korábban áthidal
hatatlannak látszó -távolságban megmerevedett különvélemények ma 
már annyira közel kerülték egymáshoz, hogy a megegyezés szinte csak 
a jóakaraton múlik. A  világ közvéleményének ez a kialakuló egységes 
ereje, a békeszerető emberiség Ifáradha-tatlan küzdelme eredményezte azt
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is hogy a genfi kormányfői értekezlet foglalkozott a nukleáris fegyverek 
korlátozásának, illetve eltiltásának kérdésével is és utasította a külügy
minisztereket, hogy a leszerelés (kérdésiéiben a felvetett javaslatok figye
lembevételével igyekezzenek eredményeiket elérni.

Nem, elegendő azután a borúlátás és a félelem e kérdésben azért, 
mert hiszen .

az atomenergia nemcsak a pusztulás, hanem a „boldog arany
kor”  ajtaját is megnyithatja az emberiség előtt.

Mint láttuk, hihetetlen energiák rejtőznek az elemi pioinységű atom
magban. Az emberiség akarata az, hogy a tudományos kutatás minden 
erejét latbavetve felkutassál azokat a lehetőségeiket, amelyek ezeket az 
energiákat az emberiség javára szabadítják fel. A békeszerető milliók, 
közöttük a magyar nép s ebben a mi egyházunk is, éppen azért küzdenek, 
hogy az emberiség egész erejét latfoavesse az atomenergiának ilyen üd
vös felhasználása érdekében.

Ez ma már éppen úgy elérhető távolságban van az emberiség 
előtt, mint ahogyan ott látta Einstein a  pusztulás lehetőségét. 
Rajtunk is áll, hogy ez utóbbit elkerüljük és (az előbbit boldogan

élvezhessük.
Ilyen értelemben valóban fennáll, amint a francia zsinat rámutatott, 
hogy előttünk áll ta halál és az élet (útja, válasszuk jaz. életet, hogy élhes
sünk mind magunk, mind a gyermekeink.

Ez a választás ma a <mi számunkra annyit jelent, hogy fáradha
tatlanul folytassuk küzdelmünket a tömegpusztító fegyverek eltil
tásáért és a nukleáris energia hasznos felhasználásának lehetősé

geit kutató kísérletezések sikeres fokozódásáért. '

JÓ LELKIISMERETTEL
Az atomfegyverek eltiltásáért és az atomenergia békés felhasználá

sáért folyó küzdelemben nem ikis szerep vár —  (amint láttuk —  az egy
házakra és közöttük a mi egyházunk lelkészeire és híveire is.

A mi ~)feladatunk, hogy Isten igéjéhez igazodó lelkiismerettel 
tisztán lássunk ezekben a kérdésekben és tudjunk híveink előtt 

becsületesen állástfoglalni.
Számunkra az atomenergia I kérdése erkölcsi kérdés.. Mint láttuk kü
lönösen Nyugaton az atomenergia helyes felhasználásáért és a nukleáris 
fegyverek eltiltásáért vívott küzdelemben nagy szerepe van .annak a fel
ismerésnek, hogy a nukleáris energia felszabadításában nemcsak korsza
kot nyitó lehetőség, de t— lelkiismeretlen felhasználás esetén —  komoly 
veszedelem is rejlik. A  mi számunkra, keresztyén emberek számára kér
dés azonban-, hogy vajon ennyi elegendő-e számunkra a jó lelkiisme
rethez.

Nem tagadható, hogy akadnak olyan emberek p talán, a mi híveink 
között is, akiknek a számára még az előbb idézett felismerés sem ele
gendő a helyes keresztyén magatartás kialakításához. Ezzel a kérdéssel 
mégsem kívánok foglalkozni, egészen egyszerűen azért, mert bizonyosan 
tudom, hogy

egyházunk minden lelkésze egy abban a meggyőződésben, hogy a 
Ne ölj! parancsa bennünket e kérdésben egész világosan eligazít.
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De meg kell fellenünk arra a kérdésre, hogy valóban nem kevés-e 
helyes állásfoglalásunk kialakításához az a felismerés, vagy félelem, 
hogy az atomfegyvereik minket vagy másokat, mindenesetre embereket 
elpusztíthatnak.

Keresztyén szempontból egy alapvetően erkölcsi kérdésben kell itt 
tisztán látnunk, és pedig abban, hogy Isten ml célból adta az embernek 
az ún. kulit úrparancsot, azaz a természeti erőknek az ember igájába való 
hajtására adott utasítását és egyben felhatalmazását. Ezien a ponton egé
szen Világosán kell látnunk azt, hogy

Isten szándéka ebben a dologban is a jó érdekében való ered
ményeket kíván.

A Bibliából számos közvetlen és közvetett bizonyságát lehetne 
idézni annak, hogy Isten ajándékai az emberiség javára kívánnak szol
gálni és nem hátrányára. Nekünk egy pillanatra sem szabad meginog
nunk abban a hitünkben, hogy Isten minden .ajándéka a felebaráti sze
retet keretei között felhasználva felelhet csák meg Isten céljának. Vilá
gos, hogy semmiféle Indoklással nem lehet erkölcsössé termi ártatlan 
embereik elpusztítását. Ebben a kérdésben azonban egy lépéssel ezen is 
túl kell mennünk és meg kell látnunk, hogy keresztyén szempontból a 
tömegpusztító fegyvereik, tehát a nukleáris fegyverek erkölcstelenek 
akkor is, ha éppen ebben a pillanatban nem is pusztítanak. A  fegyvért 
(s természetesen iközöttük az atomfegyvert) Isten világában 'kizárólag a 
rend és béke megőrzésének szolgálatában lehet elképzelni. Isten igéje 
szeriint Isten a fegyvert a gonoszok megfékezésére és a békesség megőr
zésére engedélyezi.

Erkölcstelen tehát bármilyen fegyvernek minden olyan használata, 
amely önös, hódító célok érdekében, tám.adó módon történik és 
csak azt lehet elismerni, mnely a béke. megmentését, a támadóval 

szembeni védekezés célját szolgálja.
A  keresztyén emberek az atomfegyverek kérdésében tehát akkor 
foglalhatnak el hitük alapján becsületes és jó lelkiismeretű állás
pontot, ha nemcsak az atomfegyver alkalmazását ítélik el, ha
nem annak előállítását és a pusztító, háborús alkalmazás érdeké

ben való kísérletezést is.

LELKIPASZTORI p r o b l é m a
Az evangélikus lelkészek számára ezek a problémák nem teoretikus 

kérdések, hanem szolgálatunk gyakorlati kérdései. Mindenekelőtt azért, 
mert saját, isten igéjéhez kötött lelkiismeretűnk nem engedi meg, hogy 
hallgassunk abban a kérdésben, amely ma az emberiségnek egyik leg
nagyobb kérdése. Ha ezt tennénk, az „embertelen igehirdetés’'’ kísérté
sébe és bűnébe esnénk, íamelyet Isten igéje nyíltan és félreérthetetlenül 
megítél. Prófétai szolgálatunknak elengedhetetlen Irésze a nyílt és őszinte 
állásfoglalás.. Ezt pedig meg kell tennünk korunknak, híveinknek min
den kérdésében, tehát a nukleáris energia felszabadításának kérdésé
ben is.

Éppen ezért számunkra ez a kérdés prédikáeiós kérdés is, mert 'ige
hirdetésünk hatékonyságához és életszerűségéhez hozzátartozik az ige 
mondanivalójának mai életünkre való alkalmazása. Lelíkészeink —  vala
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hányszor Isten igéje ezt igényli és lehetővé teszi, —  becsületesen és 
őszintén meg is teszik ebben a kérdésben erkölcsi állásfoglalásukat. Ezen 
a ponton fontos fazonban felfigyelnünk arra is, hogy nem pusztán világos 
és erkölcsös nyilatkozatokra van 'szükség, hanem a gyülekezet, illetve a 
gyülekezeti tagok becsületes, keresztyén álláspontjának kialakulását tá
mogató, nevelő munkára. (Híveink —  mint emberek —  szemben állanak 
ezekkel a kérdésekkel és eligazítást várnak a lelkésztől.

A legtöbben —  mivel ez a probléma általános emberi és nem csu
pán keresztyén  —  már kialakult becsületes emberi álláspontjuk

nak Isten igéje alapján (váló megerősítését igénylik.
Ezt a feladatot az elmondottak szerint a lelkész könnyen el is vé
gezheti. Hamis képet (festenénk azonban, ha azt hinnénk, hogy gyüleke
zeteink csupa ilyen emberből állanak. Varrnak olyanok is, akiknek az 
álláspontja még messze van attól, hogy keresztyén erkölcsi szempontból 
helyesnek legyen mondható. A  lelkész ezekkel a gondolatokkal általában 
pásztori munkájában, esetleg társadalmi életében találkozik, de nem ke
rülheti ímeg őket igehirdetésében sem. A  prédikáció természetesen Isten 
igéjének tolmácsolása és nem vitatkozás' a láthatatlan, de a gyülekezet
ben feltételezhetően jelenlévő ellenvéleménnyel. Az igehirdetésre való 
készülésében azonban a lelkésznek nem szabad (figyelmen kívül hagynia 
ezt a szempontot sem. Könnyen Imegeshet, hogy egy-egy gyülekezeti tag 
mégis saját magában vitába fezáll iá lelkésszel, s amennyiben a lelkész 
hűségesen tolmácsolta az ige üzenetét, Isten igéjével.

Úgy kell tehát ia prédikációban Isten igéjének erkölcsi mondani
valóját e kérdésre alkalmaznunk, hogy az alkalmas legyen az 

ingadozók megnyerésére, a tévedők meggyőződésére.

LELKIPASZTORI b á t o r s á g  é s  b e c s ü l e t

Mivel a prédikációval vitába szállni a hívő csak sajátmagában, vagy 
a ielkipásztori ,beszélgetésben képes, ezért a prédikációt (olyan formán 
alakíthatjuk, hogy az Ielkipásztori beszélgetéseinkhez megfelelő alapot 
nyújtson. (Természetesen ez nemcsak erre az egy kérdésre vonatkozik, 
hanem igehirdetésünknek mindenféle mondanivalójára.) Ahhoz, hogy a 
lelkész magára vállalja a pásztori munkája során előálló (esetleges vitát, 
ahhoz okvetlenül Ielkipásztori bátorságra van szükség.

Ugyanígy áll a helyzet akkor is1, ha nem á prédikáció, hanem a lel
kipásztori beszélgetés oldaláról közelítünk a kérdéshez. Előfordul ugyanis, 
hogy lelkipásztori beszélgetések során, vagy társaságbeli beszélgetés köz
ben a lelkészhez olyan mondatok és nyilatkozatok hangzanak el, amelyek 
nem egyeznek keresztyén erkölcsi álláspontunkkal. Ahhoz is leikipósz- 
tori bátorság kell, hogy ilyen esetben a lelkész ne engedje el füle mellett 
a mondatot, ne is bólogasson ró (magéban azt gondolva, hogy talán a 
vitatkozás és ellentmondás1 elidegenítheti [tőle hívét), hanem becsületesen 
mondja meg az igazságot. Jézus Krisztus Urunk az átkozódó tanítványok 
kérdését nem hagyta figyelmen kívül, nem ,is igyekezett a tanítványok 
figyelmét semmitmondó hürnmögéssel elterelni a kérdésről, hanem egye
nesen és mélyrehatóan kimondotta, hogy az ilyen gondolkodás merőben 
idegen az Ö követésétől: nem tudjátok, minémű lélek van tibennetek.
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Hozzátehetjük ehhez azt is, hogy ha a lelkész a hívő megtartása ér
dekében próbálkozna ilyen közömbös magatartásit tanúsítani, könnyen 
elentétes hatást érhetne el. Mivel e kérdés —  mint említettük I— általá
nos emberi kérdés, könnyein előfordulhat, hogy a hívő más úton-módon 
jut el a helyes erkölcsi álláspontra s akkor ugyan milyen véleménnyel 
lesz lelkészéről, aki nem igyekezett őt az igazságra elvezetni? Lelkészi 
szolgálatunk elemi követelményét adnánk fel, ha lemondanánk híveink 
neveléséről. Azt senki sem tagadja, hogy ez nem könnyű és nem egyszer 
kockázatos, mert lehetséges, hogy némely hívő csökönyösen megmarad 
téves álláspontján és helyette bennünket „átkoz” el. Ezen a ponton is 
emlékeznünk kell azonban Jakab levelének mondására 1(4,17): „Aki azért 
tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak.” Éppen ezért 
amikor azt mondjuk, hogy itt lelikipásztori bátorságra van szükség, egy
úttal arról is szó van, hogy -ez lelkipásztori becsületünk alapvető 
kérdése.

(Amit elmondottunk, azt természetesen a lelikipásztori szolgálat 
egész területén érvényes, de ennek során érvényes arra a konkrét kér
désre is, amelyet most vizsgálunk. Emlékeztetünk Söderblom  érsek mon
dására, aki szerint éppen úgy kell izgasson bennünket, keresztyén lelki- 
pásztorokat a háború lehetőségének kérdése, mint a lopás, vagy paróz- 
naság bűnének jelenvalósága az embereik között. Soha nem volt még 
nyilvánvalóbb, mint éppen napjainkban, hogy ezekben a világméretű 
kérdésékben, mint á háború ás ibéke, vagy a nukleáris energiának pusz
tításra vagy az emberiség javára való felhasználása, hogy tehát

ezekben a kérdésekben milyen komoly ereje és szerepe van a vi
lág-közvéleménynek s éppen ezért minden egyes embernek.

Persze _ azt is hozzátehetjük, hogy ezen túlmenően önmagunkban is 
becsületes és keresztyén álláspontot kell kialakítanunk, mert az is igaz
ság, hogy a békeszerető emberiség győzelemre viszi majd a maga ügyét 
akkor is', ha néhány ember csökönyösen kitart hamis és erkölcstelen 
felfogása mellett, de ez ezekre az emberekre nézve erkölcsileg és Isten 
előtt egyformán elítélő.)

Lelkészeink számára ezek a kérdések nem idegenek. Nem is azért 
mondottuk el őket, hogy merőben újat mondjunk, hanem, hogy a hiro- 

simai atom-bombajrobbanás évfordulója alkalmából új lendületet vett küz
delemben új erővel vehessenek részt egyházunk lelkészei és gyülekezeti 
tagjai is.

Ezt azért tesszük, mert tudjuk, hogy ebben a kérdésben így lesz jó 
lelkiismeretünk. Tudjuk azt is, hogy ezzel a .szolgálattal tartozunk lelki
pásztor! becsületünknek és öregbítjük egyházunk és egyháztagjaink 
megbecsülését, „jó bizonyságát a kívülvalók -részéről” . Tudjuk azt is, 
hogy ebben a küzdelemben számít a mi jó szolgálatunkra is az egész bé
keszerető emberiség s benne a békeszerető magyar nép. De- azt is tud
juk, hogy erre a szolgálatra bennünket nem ‘kisebb hatalom és tekintély 
kötelez, mint maga Isten szent igéje s ezért bizonyosak lehetünk abban, 
hogy az atommagban rejlő energiának az emberiség javára történő fel- 
használásáért vívott egyházi küzdelmünk szolgálat s ez a szolgálatunk 
nem lesz hiábavaló az Orbán.

Zay László
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Dél-India egyházának liturgiája
Bemutatták az Egyházak Világtanácsának második gyűlésén, az 

Első Methodista Templomban, Evanstonban (Illinois, U. S.A.) 1954. 
augusztus 29-én, vasárnap d. u. 7 órakor.

AZ ELŐKÉSZÜLET
Himnusz: „Dicsérd én lelkem a dicsőség örök Királyát. . . ” (Cantate 

Domino: 11.)
A himnusz éneklése alatt a lelkészek az Úr asztalához mennek. A 

liturgus, vagy a vele-valók egyike kétkezében viszi a bibliát, és elhelyezi 
az Úr asztalán. A  liturgus áll, a gyülekezet felé fordulva.

A liturgus szól, a gyülekezet feláll: Imádkozzunk!
Mindenható Isten, aki előtt minden szív nyitott, minden kívánság 

ismert, és aki előtt nincs titok elrejtve, tisztítsd meg szívünk gondola
tait Szentlelked ihletésével, hogy tökéletesen szerethessünk téged, és 
méltóképpen magasztalhassuk szent nevedet Krisztus Urunk által. Ámen.

Ekkor mindnyájan mondják: Dicsőség Isteninek a magasságban, és 
a földön békesség az emberek között, akikben Ű gyönyörködik. Magasz
talunk téged, áldunk téged, imádunk téged, dicsőítünk téged, hálát 
adunk néked nagy dicsőségedért, ó Úristen, mennyei Király, minden
ható Atyaisten.

Ó, Urunk, egyszülött Fiú, Jézus Krisztus, ó Úr Isten, Isten Báránya, 
az Atya Fia, ki elveszed a világ bűnét, vedd imádságunkat. Ki ülsz az 
Atya Isten jobbján, könyörülj rajtunk.

Mert egyedül Te vagy szent, egyedül Te vagy Úr, egyedül Te vagy 
magasságos, ó Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten di
csőségében. Ámen.

Ekkor a liturgus így szól: Testvérék, összegyülékeztünk, hogy hall
juk Isten legszentebb igéjét és vegyük az Űr testét és vérét. Jertek azért, 
hajtsunk térdet, és vizsgáljuk meg magunkat csendességben, Isten ke
gyelmét keresve, hogy bűnbánattal és hittel közelíthessünk hozzá.

Mindenki letérdel. Rövid elcsendesedés után a liturgus így szól: Ti, 
kik igazán és komolyan bánjátok bűneiteket, és szeretitek felebarátai
tokat, új életet -akartok élni, követni Isten parancsolatait, és járni 
ezentúl szent útaiban, gyónjatok alázatosan ia mindenható Istennek, 
hogy Ővele ismét megbékélhessetek Jézus Krisztus, Urunk által.

A diakónus vezetésével mindenki mondja: Mennyei Atyánk! Meg
halljuk, hogy vétkeztünk ellened és felebarátunk éllen. Inkább jártunk

M egjegyzés: A  Dél-Indiai Egyház az utóbbi idők egyik legjelentősebb egy
házi egységkeresésének eredm énye. 1947-ben a következő egyházi testületek egye
süléséből jött létre: 1, India, Ceylon és Burm a anglikán egyháza, 2. presbiteriánus 
methodista és Baseli Misszióhoz tartozó gyülekezeteket egybefog la ló „Dél-Indiá 
Egyesült E gyháza" é s . . . a Dél-Indiai M ethodista Egyház. Ennek az egyházi 
Egyesülésnek előkészítése már 1919-ben indult meg, m egvalósulására 1947. szept. 
27-én került sor M adras-ban. A lélekszám  hozzávetőlegesen 1 m illió. Az egyház- 
kerületek száma 14. Minden kerület élén a Kerületi Tanács áll a világiak teljes 
küldöttségével, az egész egyház élén pedig az Egyetem es Zsinat. A lelkész
szentelést az únió napja óta a püspökök végzik a presbiterekkel együtt. A  lu
theránus jellegű Észak-Tamil Egyház Tanácsa 1950-ben határozta el a délindiai 
egyházba való belépését. A  lutheránus egyházak szövetségével és a baptistákkal 
folyam atban vannak az egységet kereső tanácskozások. Legutóbb 1955-ben Bán- 
galor-ban 3 napos ülés keretében foglalkozott a Dél-Indiai Egyház és a Lutherá
nus Egyházak Szövetsége teológiai bizottsága a szószéki és úrvacsorái közösség 
létrehozásának kérdésével a konferencia által fogalm azott tervezet a két egyházi 
testülethez tartozó hívek átköltözés esetén való kölcsönös lelkigondozásáról, a 
lelkész-szentelés kölcsönös elism eréséről és külső ügyekben egy közös képviseleti 
szerv létrehozásáról tesz többek között javaslatot.
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Sötétségben mint világosságban; emlegettük Krisztus nevét, de nem szá
kadtunk el a hamisságtól. Könyörgünlk: könyörülj rajtunk. Jézus Krisz
tusért bocsásd meg minden bűnünket. Tisztíts meg minket Szentleiked 
által. Ébreszd fel lelkiismeretünket, s tégy képessé -arra, hogy mások
nak megbocsássunk, hogy ezentúl élet újságában szolgálhassunk téged 
és dicsőíthessük szent nevedet. Ámen.

A  liturgus feláll és így szól: Halljátok meg Isten kegyelmes igéjét, 
amely szól mindenekhez, akik igazán hozzá térnek Jézus Krisztus által.

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, ákiík megfáradtatok és megterhel- 
tettetek, és én megnyugosztlak titeket.

Ügy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örölk élete legyen.

Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért 
jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok ón.

Ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus 
Krisztus.

Rövid elcsendesedés után a liturgus így szól:
Mindenható Isten, mennyei Atyánk, aki nagy (kegyelméből bűnbo- 

csánatot ígért mindeneknek, kik testvéreiknek megbocsátanak, és szív
béli töredelemmel, igaz hittel fordulnak hozzá, könyörüljön rajtatok, 
bocsásson meg és szabadítson meg minden bűnötöktől; erősítsen meg ti
teket minden jóban és vigyen titeket örök életre Jézus Krisztus, Urunk 
által. Ámen.

Gyülekezet: Hála legyen iaz Istennők.

ISTEN IGÉJÉNEK A KISZOLGALTATASA
Lelkész: Az Úr legyen tiveletek.
Gyülekezet: És a te lelkeddel.
Lelkész: Imádkozzunk.
(A pünkösd után 20. vasárnap kollektája. Megigazíttatás hit által.)
Lelkész: Ó, Isten, ráki kihívtad Abrahámot, hogy menjen arra a 

földre, amelyet Te mutattál néki, megígérted, hogy rajta keresztül meg- 
áldatnak a föld minden nemzetségei. Kérünk téged, teljesítsd meg ígé
reted bennünk: adj nékünk olyan hitet benned, hogy igazságul tulajdo
níthasd azt nekünk, hogy minden dolgunkban azt az eljövendőt keres
hessük, amelyet Te készítettél számunkra Jézus Krisztus, Urunk által. 
Ámen.

A  gyülekezet feláll az Írás olvasásához.
Ötestámentomi lekció: Hab 2,1— 4.
Az ótestamentom olvasása után a gyülekezet ezt mondja: Hála le

gyen néked, ó Isten.
Epistola: Rm 3,19—26.
Az epistola olvasása után a gyülekezet ezt mondja: Hála legyen né

ked, ó Isten.
Evangéliom: Lk 18, 9— 14.
A z evangéliom olvasása után a gyülekezet ezt mondja: Dicséret né

ked, ó Krisztus.
Himnusz: Jövel, Szentlélek Űristen. . .  {Gantate Domino: 41.)
Igehirdetés.
Ekkor együttesen állva elmondják a Niceai Hitvallást:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek ós földnek, 

minden láthatónak és láthatatlannak teramtőjébein.
És egy Űrban, a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött . Fiában, aki 

minden világok előtt az Atyától született, Istentől való Isten, világos-
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Ságból való világosság, igaz Istenből való igaz Isten; aki született eS 
nem teremtett; az Atyával egylényegű, aki által alkottatott minden. 
Értünk emberekért és mi üdvösségünkért leszállt a mennyekből és a 
Szentlélekből testet öltött és Szűz Máriától emberré lett; Poncius Pilá
tus alatt értünk megfeszíttetett, szenvedett és eltemette tett; harmadna
pon feltámadt az Írások szerint és felment a mennyekbe, az Atya jobb
ján ül és ismét eljön majd dicsőségben, hogy az élőket és a holtakat 
megítélje, s országosának nem lesz vége.

Hiszek Szentlélekben, Uramban és éltetőmben, aki az Atyától és a 
Fiútól ered, az Atyával és Fiúval együtt imádandó és dicsőítendő; Ö 
szólt a próféták álta.

Hiszek egy szent, egyetemes, apostoli egyházat. Vallók egy bűnbo
csánatra szóló ikeresztiséget és várom a halottak feltámadását és a jö
vendő világban való életet. Ámen.

Ezután az alkalomhoz illő imádság és hálaadás hangzik.
Utána a következő litánia hangzik, vezeti a diakónus:
Imádkozzunk: Mindenható Isten, aki arra tanítottál, hogy tartassa

nak imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, hallgass meg 
minket, mikor azért imádkozunk, hogy ihlessed állandóan az egyetemes 
egyházat az igazság, egység és' egyetértés Leikével.

Gyülekezet: Könyöngünk, Urunk, hallgass meg minket.
Lelkész: Hogy a nemzeteket az igazság és béke útjára vezessed.
Gyülekezet: Könyörgünk, Urunk, hallgass meg minket.
Lelkész: Adjad, hogy mindazok, akik szent nevedet vallják, egyet- 

értsenek szent igéd igazságában és bizonyságot tegyenek róla bátorság
gal és hűséggel.

Gyülekezet: Könyörgünk, Urunk, hallgass meg minket.
Lelkész: Vezéreljed tiszta és békességes bölcsességgel azokat, akik 

emberi ügyekben' a hatalmat gyakorolják, és mindazokat, akik kormá
nyoznak miniket; hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk istenféle
lemben.

Gyülekezet: Könyörgünk, Urunk, hallgass meg. minket.
Lelkész: Adjad kegyelmedet minden püspöknek, presbiternek és 

diakónusnak, különösen szolgádnak, Jumitrának, a mi moderátorunk
nak és országunk egyháza püspökeinek és más lelkészeinek, hogy éle
tükkel1 és tanításukkal hirdethessék igaz és élő igédet, helyesen és mél
tóan szolgáltassák ki szent sákramentomaidiat.

Gyülekezet: Könyörgünk, Urunk, hallgass meg minket.
Lelkész: Vezéreld és tedd szerencséssé azok munkáját, akik evan- 

géliomod terjesztésén fáradoznak a népek között, és világosítsd meg Lel
keddel a nevelés, tanítás és gyógyítás helyeit.

Gyülekezet: Könyörgünk, Urunk, hallgass meg minket.
Lelkész: Add, hogy menínyei • áldásod által megmeneküljünk drága

ságtól -és éhínségtől, hogy hálás szívvel részesedhessünk a föld gyümöl
cseiben a maga idején.

Gyülekezet: Könyörgünk, Urunk, hallgass meg minket.
Lelkész: Adjad mennyei kegyelmedet Te népednek különféle hiva

tásában; különösen e jelen való gyülekezetnek, hogy szelíd szívvel és 
illendő tisztelettel hallgassák és vegyék szent igédet, igazán szolgáljanak 
téged szentségben és igazságban életüknek minden napjaiban.

Gyülekezet: Könyörgünk, Urunk, hallgass meg minket.
Lelkész: Jóságodból, ó Urunk, vigasztald és gyámolítsd mindazokat, 

akik ebben a múlandó életben hajóiktól, szomorúságtól, szükségtől, beteg
ségtől vagy egyéb ínségtől szenvednek.
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Gyülekezet: KÖnyörigünk, Urunk, hallgass meg minket.
Lelkész: Magasztalunk ;téged minden szolgádért, akik hitben és fé- • 

lelmedben hunytak dl, s kérünk, add kegyelmedet, hogy követhessük jó 
példájukat és velük együtt mennyei királyságod részesei lehessünk.

Gyülekezet: Könyörgünk, Urunk, hallgass meg minket.
Ekkor a liturgus így szól:
Mindenható Isten, minden bölcsesség forrása, ki ismered szüksé

geinket, mielőtt kérnénk, és ismered a kérésben való tudatlanságunkat 
is, könyörgünk, szánd meg erőtlenségünket, add meg kegyesen . Fiad, 
Jézus Krisztus, Urunk érdeméért mindazt, amit órdemetlenségünk 
miatt nem merünk és vakságunk miatt nem tudunk kérni. Ámen.

A liturgus ekkor az első áldást adja.
Lelkész: Az Űr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretető 

és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

A KENYÉR MEGTÖRÉSE
Mindenki feláll offertóriumra és a liturgus ezt mondja:
Íme, milyen jó és gyönyörűséges dolog, testvérek, együtt lakozni egy

ségben.
Mi, Ikiik sokan vagyunk, egy kenyér vagyunk, mert mindnyájan egy 

kenyérben részesedünk.
Gyülekezet: Nagy örömmel áldozom az Úrnak az Ö lakóhelyén, éne

kelek és dicséretet mondok néki.
Itt következik a „békesség’’ adása.

A BÉKESSÉG
Mikor a békességet adják, aki adja, jobb kezét ráhelyezi annak a 

tenyerére, aki veszi, aztán a .balkezét mindegyik rázárja a másik jobb
kezére. A  „békességet” az offertórium előtt adják (lásd Mt 5,23— 24), 
mint a közösség jelét, emlékeztetve szent Augusztinusz tanítására, hogy 
az áldozat, amelyet felajánlunk, —  egységünk a Krisztusban. A liturgus 
a „békességet” a vele-szolgálókinak adja, azok viszont a gyülekezetnek. 
Mindenki, aiki a „békességet” veszi, továbbadja a mellette-ülőnek. Ki-ki, 
miközben adja a „békességet” , halk hangon ezt mondja: „Isten békes
sége legyen veled.”

Himnusz-éneklés közben az úrvacsora kenyerét és borát, a gyü
lekezet adományával együtt előre viszik és az oltárra helyezik.

Himnusz: „Csendesedjék el minden halandó.” (Cantate Domino 82.)
Mindenki áll; a liturgus ezt mondja:
Szent Atyánk, aki drága Fiad vére által új és élő utat szenteltél szá

munkra kegyelmed trónusához, jövünk hozzád Őáltala, méltatlanul, 
amint vagyunk, és alázatosan kérünk, fogadj el és használj minket és e 
mi adományainkat a Te dicsőségedre. Tiéd minden, mi égen s földön 
van, s amit adunk, sajátodból adjuk tenéked. Ámen.

Az offertórium-vevők most visszatérnek helyükre.
A liturgus és a gyülekezet letérdel és együtt mondja:
Légy jelien, légy jelen, ó Jézus, jóságos Főpap, ahogy jelen voltál 

tanítványaid között, és a kenyér megtörésében ismertesd meg nekünk ma
gadat, ki élsz és uralkodói az Atyával és a Szentlélekkel, mint egy-Isten, 
a világ végezetéig. Ámen.

A liturgus feláll. ,
Lelkész: Az Űr legyen tiveletek!
Gyülekezet: És a te lelkeddel.
Lelkész: Emeljétek fel szíveteket.
Gyülekezet: Felemeljük szívünket az Űrhöz.
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Lelkész: Adjunk hálát az Űmak, a mi Istenünknek.
Gyülekezet: Méltó és igaz úgy cselekednünk.
Lelkész: Valóban méltó, igaz és szaros kötelességünk, hogy min

den időben .és minden helyen hálát adjunk néked, ó Urunk, szent 
Atyánk, mindenható és örökkévaló Isten:

Jézus Krisztus, a Te Fiad, Urunk által, aki által teremtetted a 
mennyet és a földet s minden benne-levőt, és teremtetted az embert sa
ját képedre, és amikor bűnbeesett, megváltottad őt, hogy új teremtés 
zsengéje legyen.

Gyülekezet: Ezért az angyalokkal, arkangyalokkal és a mennyek 
minden seregével fannszóval dicsérjük és magasztaljuk dicsőséges ne
vedet; mindenkor dicsőítvén téged, mondjuk: Szent, szent, szent a sere
gek Ura, ég és föld teljes dicsőségeddel. Dicsőség legyen néked, magas- 
ságos Urunk.

Áldott, a'ki jött és eljövendő az Űr névében, hozsánna a magas
ságban.

Lelkész: Valóban szent, valóban áldott vagy, ó mennyei Atyánk, aki 
az emberi nem, iránt való irgalmas szeretetedbői egyetlen Fiadat, Jézus 
Krisztust odaadtad, hogy magára vegye természetünket és elszenvedje 
a halált a keresztfán a mi megváltatásunkért; aki ott a kereszten ön
magának egyszersmdndenkori, egyetlen áldozatával teljes, tökéletes és 
elégséges áldozatot és elégtételt végzett az egész világ bűnéért és ren
delte, szent evangéliomában megparancsolta, hogy szüntelen megemlé
kezzünk drága haláláról, mígnem újra eljövend: aki ugyanazon az éj
szakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván, meg
törte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely tiéret
tetek megtöretik; ezt cselekednétek az én emlékezetemre. Hasonlatos
képpen a pohárt is vette, minekutána vacsoráit volna, ezt mondván: E 
pohás amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, vala
mennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Ámen.

Gyülekezet: Halálodról, Urunk, .megemlékezünk, feltámadásodról 
vallást teszünk és második eljöveteledre 'várakozunk. Dicsőség néked, ó 
Krisztus!

Lelkész: Ezért, ó Atyánk, megemlékezve Fiadnak, a mi Urunknak 
Szenvedéséről, drága haláláról, dicsőséges feltámadásáról és mennybe
meneteléről, mi, a Te szolgáid, tesszük ezt az Ö emlékezetében, ahogy 
parancsolta,. mígnem újra eljövend, —  hálát adván néked a tökéletes 
megváltásért, amelyet Őbenne készítettél számunkra.

Gyülekezet: Hálát adunk néked, magasztalunk téged, dicsőítünk té
ged, ó Urunk Isten.

Lelkész: És alázatosan könyörgünk, ó irgalmas Atyánk, Szentlelked- 
del szentelj meg minket és a Te tulajdon ajándékaidat a kenyérben és 
borban, hogy a kenyér, amelyet megtörünk, a Krisztus testével való kö
zösség lehessen, és a pohár, amelyet megáldunk, a Krisztus vérével való 
közösség lehessen. Add, hogy egybeköttetvén Őbenne, eljuthassunk a 
hitnek egységére, és növekedhessünk mindenekben Őbelé, aki a Fej, 
Krisztusba, a mi Urunkba, aki által és akivél a Szentlélekkel való egy
ségben minden tisztesség és dicsőség néked legyen, ó mindenható 
Atyánk, a világ végezetéig. Ámen.

Ahogy Megváltó Krisztusunk parancsolta és tanította, mondjuk 
nagy-bátran:

Gyülekezet: Mi Atyánk, 'ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg 
a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, mint 
a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg 
nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsá-
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tunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek; és ne vigy minket kísértetbe, de 
szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom é’s a 
dicsőség mindörökké. Ámen.

Itt egy ideig csendesség tartandó, mindenki térdel. Aztán mindnyá
jan mondják: Saját igazságunkban bízva - nem merészelhetünk, ó irgal
mas Urunk, asztalodhoz menni, hanem csak a Te nagy kegyelmedben 
bizakodva. Mi arra -sem vagyunk méltók, hogy összeszedjük asztalod 
alatt a morzsákat. De Te ugyanazon Úr vagy, kinek állandó tulajdona 
az irgalmazás: add azért, kegyelmes Urunk, úgy ennünk drága Fiad, Jé
zus Krisztus testét és úgy innunk a vérét, hogy a mi bűnös testünk és 
lelkünk megtisztíttassák az Ö legdrágább teste és vére által, és minden
kor Őbenne lakozhassunk, Ö pedig mibennünk. Ámen.

Ekkor a liturgus feláll, megtöri a kenyeret, mondván: A  kenyér, 
amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közös,ségünk-é?

Ekkor a lelkészek és a gyülekezet tagjai veszik a kenyeret és a 
bort.

Kiszolgáltatás közben az alábbi szavak hangzanak
Lelkész: A  mi Urunk Jézus Krisztus teste, az élet kenyere.
A  mi Urunk Jézus Krisztus vére,' az igaz bor.
Ez alatt ezeket a szavakat éneklik:
Ó, Isten Báránya, ki elveszed a világ bűnét, könyörülj mirajtumk!
Ó, Isten Báránya, ki elveszed a világ bűnét, könyörülj mirajtunk!
Ö, Isten Báránya, ki elveszed a világ bűnét, add nekünk békes

ségedet !
Mikor mindenki részesült, a liturgus ezt mondja:
Minekutána vettük hittel Krisztus testéneik és vérének sakramento- 

mát, adjunk hálát.
Ekkor a következő imádságot mondják együttesen:
Ö, mindenható Isten, mi mennyei Atyánk, ki elfogadtál minket 

gyermekeidül, szeretett Fiad Jézus Krisztusban, - a mi Urunkban, és táp
láltál bennünket drága testének, vérének lelki eledelével, adván né- 
künk bűneink bocsánatát és az örök élet ígéretét, —  hálát adunk és 
magasztalunk mérhetetlen jótéteményeidért; felajánljuk és odaszehtel- 
jük néked magunkat, lelkünket, testünket, szent és élő áldozatul, mint 
a mi okos tiszteletünket. Ajándékozz meg kegyelmeddel, hogy ne szab
juk magunkat a világhoz, hanem átformálódjunk elménk megújulásával, 
hogy megítélhessük, 'mi a Te jó és tökéletes akaratod, és úgy engedel
meskedjünk néked e földön, hogy végül minden Te gzenteiddel örven
dezhessünk mennyei országodban; Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ki 
él és uralkodik veled és a Szentlélékkel mint egy-Isten, mindörökké. 
Ámen.

Áldás és dicsőség, bölcsesség és hálaadás, tisztesség, erő és hatalom 
a mi Istenünké mindörökre. Ámen.

A liturgus ezután a második áldást adja:
Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szí

veteket és gondolataitokat Istennek és Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi 
Urunknak ismeretében és szeretetéban, és a mindenható Atyaistennek, 
á Fiúnak és Szentiéieknek áldása legyen közietek és maradjon veletek 
mindörökké. Ámen.

Himnusz: „A  világ rem énye” . (Georgia úairkness.)
Áldás után a lelkészek elmennek az oltártól, magukkal víve a bib

liát, a gyülekezet adományait és az úrvacsorái edényeket.
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Kísérő szó a Kollekta-sorozathoz
Mahrenholz a kollekta-sorozathoz „Kísérő szó’’ címen értékes ta

nulmányt közöl a kollektáról. Ezt is közreadjuk, mert nemcsak feleletet 
ad a kollekta-sorozattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre, hanem rá
mutat sok olyan Szempontra is, amelyre figyelnünk kellene a gyüleke
zeti közös imádkozásnál. Különösen megszívlelendőnek tartom azt a fi
gyelmeztetését, hogy a kollekta az introitus-zsoltárral vagy introitus- 
énekkel kezdődő imádságos rész lezárása, tehát nem az utána következő 
lekciót foglalja össze, hanem az előtte elhangzott imádságos részt, de 
mégis úgy, hogy annak tartalmát nem ismétli. Ezért a kollektának rö
vidnek kell lennie és csak nagy általánosságban utal az egyházi év ese
ményeire, de nem igazodik a lekcióhoz. Azt hiszem arra sem figyeltünk 
még eléggé, hogy istentiszteleti imádságainkat a gyülekezet velünk 
tudja imádkozni. A „Kísérő szó” -ban a „kollekta-modell” -ről szóló fe j
tegetéseknél figyelemreméltó szempontokat találunk erre nézve is. Vé
gül utalok arra, hogy Mahrenholz is küzd az ún. vonatkoztatott kijelen
tések (relativische Pradikation) németre fordításával és végül is meg
tartja a németben, bár érzi idegenségét. Magyarban ezeket a megszólí
tás után következő vonatkozó mellékmondatokat tartalmi súlyuk sze
rint főmondattal vagy vonatkozó mellékmondattal fordítottam. Sokszor 
ugyanis ezeknek a mellékmondatoknak egészen önálló jelentőségű mon
danivalójuk van. Ilyenkor Mahrenhólztól eltérően indokoltnak látom a 
külön főmondattal való fordítást. Egyébként azonban megtartom a vo- 
natkozó mellékmondati formát.

Prőhle Karoly

K Í S É RŐ SZÓ
A Németországi Lutheránus Liturgiái Konferencia ezzel egy gyűjte

ményt ad iközre vasárnapi- és ünnepi istentiszteletre való kollekta imád
ságokból. Ezeknek az imádságoknak rögzített helye van az istentisztelet 
felépítésében: a bevezetés kyrie-glóriá-ja és az első igeolvasás között. A 
külön zárókoHektákra és a hórákra szóló kollektákra ez a kiadvány 
nincs tekintettel.

A  ,,kollekta” szó a gallikán liturgiából származik. A korai közép
kori egyházban a Ikollektát eredetileg a gyülekezet csendes imádsága 
előzte meg, amelyre az „Oremus” =  „Imádkozzunk" szóval szólították 
fel. Ez még ma is felismerhető a hórák könyörgési részében. A  kollek- 
táknak akkor az volt a feladata, hogy összefoglalja és lezárja a gyüle
kezet csendes imádságait. Ez a különleges szerep határozza meg a kol
lekta imádságok tartalmát és formáját.

A legutóbbi időkig sokat vitatott kérdés volt az, hogy a kollekta- 
imádság a liturgia bevezetését zárja-e le, vagy az istentisztelet igei ré
szét (igeolvasások, prédikáció) nyitja-e meg, más szóval: hogy a kol
lekta a bevezetés záróimádsága-e, vagy az igeolvasások bevezető-imád- 
sága-e.

Tudjuk, hogy az istentisztelet eredetileg igealvasóssal, lekciókkal 
kezdődött. A lekciók elé azután egyre jobban kiépített imádságos rész 
rakódott. Ez az imádságos rész eredetileg hasonlíthatott ahhoz, amit a 
hóráknál még ma is látunk: könyörgő imádsággal kezdődött, amelynek 
kéréseire a gyülekezet Kyrie eleisaninal akklamált. Ez az imádságnak a 
keresztyén egyházban —  még a régi lutheránus egyházi rendtartásokban
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is —  mindenütt visszatérő formája: kezdődik általános imádságos kéré
sekkel Htániaszerű vagy versikulusszerű formában, amelyek egyező szö
vegezésiben időnként visszatérnek, és lezárul egy mindig változó, de kez
dettől -fogva szigorúaai formulázott imádsággal, amelyet egy valaki 
mond el az egész [gyülekezet helyett, és amelyet az egész gyülekezet 
ámennel tesz magáévá.

A  bevezetés litániaszerű imádságából a nyugati keresztyén egyház
ban csak a Kyrie eleison, Christe eléison, Kyrde eleison maradt meg. 
Hozzá közvetlenül csatlakozik az üdvözlet és a koltekta az egyházi esz
tendő előkészületi szakaszaiban (adventban és böjtben), amelyekben leg
hívebben őrizték meg a régi liturgiái formákat. Más hagyománysorból 
származik a Glória in excelsis Laudamussal, amely a kyrde és a kollek-ta 
közé lépett.

De a glória is tartalmazza az „eleison”- !  és éppen a lutheri refor
máció egyházában nő össze a kyiriével sző végi és zenei tekintetben egy
séges imádsággá. Ezt majd egy későbbi kiadványban fogjuk előterjesz
teni. Végül a Kyrie elé tették a belépő zsoltárt, amely kezdetben bizo
nyára a bevonuló püspököt üdvözlő zsoltárként értelmezendő, de azután 
egyre inkább annak az imádságom résznek egyik darabjává lett, amely 
a közös imádkozás nagy íveiként feszül az istentisztelet kezdetétől a kol- 
laktára mondott ámenig, még abban az esetben Is, ha a belépő zsoltárt 
helyettesítik vagy kiegészítik a gyülekezet belépő énekével, ahogyan ez 
az evangélikus egyházakban történt.

A  liturgus egészen háttérbe lép az istentiszteletnek ebben a beve
zető részében, amely egy bibliai zsoltár imádkozásával kezdődik és a 
kyrién és glórián át az eredetileg szabadon alakított kollekta-imádság- 
ban végződik. A  gyülekezet és a kar képviseletében, vagy váltakozó part
nereként a -gyülekezet látta el ezt az imádiságos részt. Csak a glória in
tonációját végzi a liturgus, mert hiszen a glóriát nem minden nap ének
lik; a liturgusra marad végül az a feladat is, hogy —  miután kölcsönös 
üdvözlésben az imádkozó és az együtt im-ádkczók egymásnak Isten se
gítségét kívánták — a bevezetőrész sokféle imádságát egy összefoglaló 
koilekta imádsággal fejezze be. Az ámennel zárja le a gyülekezet a li
turgiának ezt a részét.

Az elmondottakból kitűnt, hogy a kollekta-imádság a bevezetőrész 
lezárása. Nem lehet ezt a bevezetőrészt a (változó) zsoltárra, ill. a (vál
tozó) belépőénekre és a -rögzített szövegű kyrie-glóriára korlátozni úgy, 
hogy ne koronázza a bevezető részt a naphoz illő külön imádság. A kol- 
lekta után van a nagy bevágás az istentisztelet liturgiái tagolódásában, 
nem pedig az üdvözlés előtt.

Másrészt azonban -az is megvilágosodott, hogy a kollekta-imádság 
csak az illető istentisztelet de tempore jellegére beállított kiegészítése 
annak az imádságnak, amely az introi-tus-zsoltánral, ill. a belépőénekkel 
kezdődik. A  kollektában tehát -nem kell mindazt mége-gysze-r -kimon
dani, ami a belépőénekben, a kyniébem és a glóriában már kifejezésre 
jutott. Igaz ugyan, hogy az utóbbi időben az istentiszteleten kimondot
tan bevezető imádságok léptek a koUekta-imádságok helyére. Ezek a be
vezető-imádságok azonban a puszta prédiikóciós istentiszteletek liturgiái 
hagyományából származnak, amelynél a gyülekezet a belépőének után
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megfelelő bevezetőimádsággal készül az írás helyes hallgatására. Ebben 
a keretben jogosult az ilyesféle imádság: „Szerető mennyei Atyánk! Egy
begyülekeztünk most, hogy hallgassuk igédet és segítségül hívjunk Té
ged.” Ha azonban ilyen imádságokat az introitus, kyrie és glória után 
mondunk, akkor ezzel kérdésessé tettük mindazt, ami a belépőénektől a 
glória végéig történt, vagy legalább is olyan mellékes dologgá tettük, 
ami tulajdonképpen nem is tartozik az istentisztelethez. De nem fogad
ható el, hogy csak azt vegyük komolyan, amit a liturgus mond és dí
szítő járulékoknak tűnjenek fel azok a liturgiái részek, amelyeket a gyü
lekezet, vagy a kar lát el. Szeretnénk ezt itt kimondani, azért, hogy vi
lágossá váljék, hogy amilyen jól illik sok használatos bevezetődmádság 
az olyan istentiszteletben, amely énekkel és bevezetőimádsággal kezdő
dik, éppen olyan kevéssé van helyén, ha azt a kollekták helyére tesz- 
szük. Ebből a szemszögből nézve határozott ellenvetést kell tennünk az 
utolsó évszázad nem egy agenda járnak eljárása ellen, amellyel a kyrie- 
glória imádságokat átértelmezte bűnvallássá és feloldozássá, amelynél 
a liturgus cselekvőén lép a gyülekezet elé. A  régi egyházi rendben — 
amelyet a lutheri reformáció is átvett —  a liturgus egészen az igeolvasá
sig beleilleszkedik a gyülekezet és a kórus közös1 imádságába és csak az 
imádságos rósz végén, mindnyájuk szószólójaként a kollektában juttatja 
kifejezésre a gyülekezet fő kérését a nap külön kéréseként.

Mármost persze a reformáció első századából is maradtak ránk 
kollékta gyűjtemények (pl. a Veit Dietrich-féle kollekták), amelyek 
utalnak a vasárnap evangéliumára (tehát látszólag nem a bevezetőrész 
lezárásaként, hanem az igei rész bevezetéséként értelmezendők), és az 
evangélium gondolatait a régi kollektákhoz viszonyítva nagyon terje
delmes formában bontja ki. Ezeket a kolletotákat azonban kimutathatóan 
nem az igeolvasást bevezető imádságnak, hanem a prédikációt lezáró 
imádságoknak szánták, minthogy akkor a főistentdszteleten általában az 
evangélium alapján prédikáltak. Ezen a helyen ma is meg van a Veit 
Dietrich-féle kollékták jó értelme. A bevezető kollekták azonban más 
törvény alatt állnak.

Ha tehát aiz eddig elmondottak szerint a kollékta egy átfogó imád
ságos aktus lezáró része a liturgia bevezetésében, akikor nem is léphet 
fel olyan kimerítő és az egész imádságos aktust elintéző teljességgel, 
mint a prefáció vagy az -általános egyházi imádság, —  hogy a lutherá
nus főisten-tiszteletnek csak ezt a két fontos -imádságát említsük, —  ha
nem rövidnek és egyszerűnek kell lennie. Az egyház nyugati területen 
„modell”-formát fejlesztett ki erre olyan formán, mint a prefációnál és 
a régi egyházi imádságnál. Ez a modell —  -amelynél pl. a prefáció ese
tében a bevezetés és a befejezés mindig azonos szöveggel tér vissza, 
míg a középső rész az időszak és a nap jellege szerint cserélődik —  
egyáltalában nem korlátozza az imádkozó liturgust és nem erőszakolja a 
gyülekezetei, hanem éppen ellenkezőleg támogatja és segíti az egyház 
tagjait abban, hogy együtt tudjanak imádkozni. Nem szabad elfeled- 
nünk, hogy Luther reggeli és esti imádságát is ilyen „modell” szerint 
alakította, pedig egészen kézenfekvő lett volna, hogy mindkét esetben 
teljesen eltérően alalkí-tsa az imádságot. Az imádság-modell a helyes kö
zéputat tartja az állandóan azonos szöveggel visszatérő imádság között,
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amely a megúnás' veszedelmét vonja maga után, —  és a tartalomban és 
felépítésben mindig teljesen újonnan formulázott imádság másik vég
lete között, amely a gyülekezeti taigok receptív és intellektuális figyel
mét az esetek túlnyomó többségében teljesíthetetlen követelmények elé 
állítja. Azért az ilyen imádságot a legjobb esetben „a gyülekezethez 
szóló prédikációnak” érezzük, de figyelmes együttimádlkozás alig lehet
séges. A  „modell” viszont mindig visszatérő ázilárd felépítést nyújt, 
amelynek megragadása már nem követel semmiféle logikai vagy inteh- 
lektuális erőfeszítést; ezért könnyebben lehet együtt imádkozni annak 
a tartalmát, amit a már megszokott formában újonnan mondunk.

A kollekta-modell rendszerint három részre tagozódik:
1. a megszólítás,
2. a tulajdonképpeni kérés,
3. a befejezés.

A Miatyánk példája szembeszökő, csak a kérések száma korlátozó
dik egyre vagy kettőre.

A  megszólítás kerül minden terjengősséget és sokszor a legrövidebb 
formára szűkül (pl.: Istenünk!). Az esetek többségében azonban kibővül 
az ún. vonatkoztatott kijelentéssel (relativische Prádikatdon), amely rend
szerint vonatkozó mellékmondat formáját ölti és a németben is „dér 
du . . . ” szavakkal fordítjuk.

Vitatható, hogy helyes-e a latin vonatkozó mellékmondatot a né
metben utánozni és nem volna-e érthetőbb és a német nyelvhez illőbb 
a vonatkozó mellékmondatból kijelentő főmondatot alakítani. Hosszas 
fontolgatás után a vonatkozó mellékmondat mellett döntöttünk. így is
merjük azt a Miatyánikból is. Ott sem mondjuk így: „Mi Atyánk. Te a 
mennyekben vagy. Szenteltessék meg a Te neved . . . ” Hanem minden 
megütközés nélkül így mondjuk: „Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, 
szenteltessék meg a Te neved.” A  vonatkoztatott kijelentés főmondattá 
változtatása elhomályosítaná a tulajdonképpeni imádságos kérés kezde
tét, mert akkor a vonatkoztatott kijelentés és a tulajdonképpeni kérés 
mint két egyenértékű főmondat lép egymás mellé. Pedig éppen a vo
natkozó mellékmondat jelzi, hogy az, amit tartalmaz, nem a fődolog az 
imádságban. Azt lehetne mondani, hogy az csak zárójeles meditáció, 
amely Istenhez fordult ugyan, mégis egyúttal az együttimódkozókra 
való tékintettel van megszövegezve, hogy azzal annak figyelmét egy bi- 
zohyos irányba terelje és egy bizonyos kapcsolópontra utalja. Luther 
Márton utólérhetetlenül fejezte ki, hogy a Miatyánk megszólításának 
is ilyen célzata van,' amikor a magyarázatban ezt mondja: „Isten ezzel 
arra bíztat minket, hogy higgyük, hogy Ö igazán Atyánk, mi pedig iga
zán gyermekei vagyunk, és ezért bátran és teljes bizalommal kérjük Öt, 
mint a gyermekek édesatyjukat.”

Kézenfekvő dolog, hogy a vonatkoztatott kijelentések kapcsolópont
ját elsősorban az üdvösségtörténet eseményeiben és Isten üdvösségre vo
natkozó ígéreteiben keresik. A  kijelentések az ünnepeken és az egyházi 
esztendő jellegzetes időszakaiban (ádventben, böjtben, a szentháromsági 
időszak végén) szívesen említik meg az ünnep, vagy az ünnepi időszak 
alapjául szolgáló üdveseményt. Itt említjük meg a következő . kollektá-
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kát: 5 (4. advent, 6, 7, 10— 15 (karácsonytól epiféniáig)., 21 (utolsó vasár
nap epifánia után), 26 (böjt kezdete), 30, 31, 35, 36, 38— 41, 43— 45 (böjti 
és húsvéti idő Misericordla-ig), 52— 54, 56, 57 (Exaudi-tól Szentháromsá
gig), 77 (Mihály napja), 84—85 (az egyházi év utolsó vasárnapjai), és a 
fenti B. és C. részeikből az ugyanilyen számos kollekták az egyház ki
sebb ünnepeire és külön emléknapjaira. Mellettük áll a kollekták má
sik csoportja, amelyek kijelentései nem állnak vonatkőzásban semmiféle 
nappal vagy meghatározott időszakkal,, hanem csak egészen általáno
san utalnak Isten ígéreteire vagy kegyelmi ajándékaira (47, 61, 65, 70.
78, 119, 121, 122), Isten irgalmára (25, 46, 68, 69, 81, 82), Istenre, mint a 
világ kormányzójára (17, 129), az egység teremtőjére (47), a gyengék re
ménységére (19, 23, 27, 49, 58, 60), az egyház egybegyűjtőjére (20, 63, 67).

Ilyen módon egyúttal belekerül a kollektákba Isten irgalma imá
datának és a keresztyén híveik gyermeki hálaadásának mozzanata is.

A  kollekták további csoportjában egyáltalában nincs vonatkoztatott 
kijelentés (pl. 1— 4, 8, 9, 16, 18, 22, 28, 29, 32— 34, 37, 42, 50, 51, 55, 59,
62, 64, 66, 71— 76, 79, 80, 83, 86— 88, 93, 96, 97, 100, 102, 108— 110, 117, 
120, 125, 127),

Egyes estékbein a vonatkoztatott kijelentés a kollekta második fe
lébe tolódik el, amely a tulajdonképpeni kérést tartalmazza. Míg a meg
szólításnál a vonatkoztatott kijelentés mindig Istenről, vagy Krisztusról 
szól („Te, ak i. . . ”), addig a kollekta ikérő' részében a vonatkoztatott ki
jelentés az imádkozók ról beszél („mi, akik. . . ”), vagy: („mert, m i . . . ”). 
Ilyen emberekre vonatkozó kijelentés csak ritkán akad egyházi ünne
peken (37, 42, 51), de gyakoribb a ikolleikták második csoportjában, ame
lyeknek nincs vonatkozása egy bizonyos eseményre. Míg a megszólí
tásba foglalt kijelentés. Isten dicsőségét és nagyságát magasztalja, addig 
a kérőrészbe foglalt kijelentés az ember gyengeségét állítja előtérbe, 
aki szükségben és veszedelemben van (32, 72, 73, 97), aki joggal érzi ma
gát büntetésben vétkei miatt (29, 34), és aki nem épít érdemére (76).

A  kollekta tulajdonképpeni kérdést tartalmazó főrésze —  rendszerint 
„kérünk Téged” vagy ritkábban —  „add meg nekünk” vezeti be — 
mindig egy vagy két egymással összefüggő gondolatra korlátozódik. Ha 
átnézzük a kollekták egész állományát, akkor azt látjuk, hogy gyakran 
visszatérnék az egyező kérések: imádság meghallgatása (4, 16, 17, 50, 65, 
69), oltalom kísértés, sátán, ellenség ellen (18, 23, 26, 28, 39, 52, 55, 72,
79, 80, 83, 107), bűnbocsánat (1, 19, 22, 25, 33, 36, 74, 76, 81, 82), megvál
tás (1, 31, 32, 34, 35, 36), erő jócselekedetekre (16, 24, 46, 49, 55, 58, 62,
63, 83, 108), igaz élet (60, 66, 75, 85, 86), új élet (43, 44, 47, 52, 68), béke 
(17, 54, 67, 78, 82), sfb. Gyakran egészen általános jellegű isteni ado
mányért, vagy emberi tulajdonságért imádkozik, pl. a Szentlélekért (12, 
26, 45, 52, 62, 66, 85, 90, 98, 106), kegyelemért (14, 46, 64, 94, 101), irga
lomért (49, 60, 68, 69, 76, 81), szeretetért (61, 80, 127), erőért (16, 19, 1C2, 
120, 126); azután pedig többnyire közelebbi magyarázat következik 
„hogy”-gyal kezdődő mondatban, amely megjelöli azt a célt, amelynek 
eléréséért kéri Istentől az illető adományt. Ez a mondat átvezet a 
conclusióba (záradékba).

Az elmondottakból kitűnik, hogy a kollekták mennyire szándékosan 
határolják körül a kérések körét és kerülnek minden nagyon részletező
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kifejezést. A kollekták még az ünnepeken is tartózkodók. Semmit sem 
mondanak el előre az ünnepi igehirdetésből. A  tulajdonképpeni kérőrész
ben csalk ritkán említik meg mégegyszer az ünnepi tényt, hanem legtöbb
ször újra megragadnak egy szót a vonatkoztatott kijelentésből és azzal 
világítják meg a kérést.

A  kollekták tartalmi felépítését általában jellemzi, hogy a kollekta 
különböző mondataiban két fogalom az ellentét és párhuzamosság, vagy 
a hasonlóság viszonyában jelentkezik. Ilyenféle ellentétes fogalmak: je
len/jövő (5), régi szüietés/új születés (8), földi/mannyei, iUi. múlandó/örök 
(6, 10), hinni/látni (15), mennyei/földi (16), gyangeség/erő (19, 49), bűn- 
hődm/felüdülini (29), büntetós/megváltás (34), és hasonlók. Párhuzamos 
és hasonló jelentőségű szavakat találunk a következőkben: világosság 
(6, 7, 10, 94), meghalás/megölés (11), hit (12), megváltás (13), kijelentés/ 
megdicsőíttetés (21), feltámadás (42, 84), ördög (26), pap/áldozat (30), szen
vedés (36), feltámaszitás/újonnanszületés (43), feloldozás/megszabadítás 
(74), megbocsátás (81), magasztalás (48), szeretet (61) és még sok más ha
sonló.

Végül a kollekták befejezése minden kollektánál íormulaszerűen 
azonos kifejezésekkel történik, amelyet tartalmilag a Jézus Krisztusra 
vonatkozás határoz meg Ján 16, 23b értelmében. Csak akkor lép fel enyhe 
változás a szóhasználatban, ha a kollekta Jézushoz szól, vagy ha a kérő
rész közvetlenül a befejezés előtt a Szentleliket említi meg.

Ennek a formai szigorúságnak nemcsak az a gyakorlati alapja van, 
hogy az ámennal válaszoló gyülekezet számára világossá teszi az imád
ság végét, hanem ez a szilárd formula nyilvánvalóan kapcsolja a kol- 
lekta-imádságot a megelőző átfogó imádságos résszel. Ahogyan ennek az 
imádságos résznék az elején az introitus szabadon változó zsoltára szoros 
kapcsolatban áll a mindig ismétlődő glória patri-val, úgy áll a végén az 
állandóan változó kollekta a lényegében azonos szövegű conclusiójával.

A  kollekitáknak ez a felépítése, amelyet itt nagy vonásokban ele
meztünk, sűrített rövidségével, egy döntő pontra szorítkozásávali, terjen- 
gősságtől ment tartózkodásával, a megszólítás és a kérés világos elkü
lönítésével nemcsak könnyen megérthető, hanem gyorsan bele is véső
dik az emlékezetbe.

Ha valaki a kollekták történetével részleteiben közelebbről akar 
foglalkozni, annak ajánlom az id. Althaus Pál részletesebb tanulmányát 
(Forschungen zűr evangelischen Gebetsliteratur, Gütersloh 1927) és „Un- 
tersuchungen zűr Kirchenagande I, 1” (Gütersloh 1949) című könyvét.

A  kollekták áttekintésénél nem egy olvasó fogja azt a benyomást 
nyerni, mintha önkényes volna a kollekták rögzítése az egyes napokra 
—  legalábbis az epifániai és a szentháromsági időszakiban. A  benyomás 
helyes, ha önkényen azt értjük, hogy nem kíséreltük meg a kollekták 
tartalmát az illető időszakokban szoros kapcsolatba hozni a „vasárnap 
jellegével” akár valami irányító kép (Leitbild), akár valami mondás, 
akár valami téma formájában. Ámbár az ünnepeken és az egyházi év 
jellegzetes szakaszaiban főiként olyan kollektákat hozunk, amelyek szá
molnak az ünnep jellegével, a többi vasárnapokon mégis a kollektáknál 
is érvényesülni engedtük az istentiszteletet meghatározó különböző té
nyezők (introitus, zsoltár, epistola, evangélium, graduál-énék, adott eset
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ben igehirdetési alapige) összetett ellenpontozódósát. Ez felel meg a re
formáció előtti és a korai reformátori agendák gyakorlatának is.

De nemcsak azért követjük ezt a gyakorlatot, mert ezt követelte az 
istentisztelet története, sokkal inkább úgy látjuk, hogy nagyon fontos 
gyakorlati okok szólnak mellette. Nem szorul megokolásra, hogy ünnep
napon vagy egy bizonyos üdvösségtörténerti eseményre irányított idő
szakokban a gyülekezetei már a Ikollektákban lehet az ünnep külön üze
netére való tekintettel megszólítani és együtt imádkoztatni. A  gyüleke
zet várja ezt. Ha azonban pl. a szemtháiromsági időszakban a vonatkoz
tatott kijelentést a nap evangéliumához szabjuk, amelyet csak az episto- 
l,a és a graduál-ének után olvasunk fel, akikor ez az egyszerű gyüleke
zeti tag számára érthetetlen vállalkozás marad. Ezzel felidézzük min
den tematikus istentiszteletnek azt a veszedelmét, hogy a rendezőn kívül 
senkisem érti meg és nem veszi észire a tematikát. Mennyivel jóértelem
ben egészségesebb és józanabb a vonatkoztatott kijelentést vagy általá
ban az imádság tartalmát a régi kollefcták példája nyomán általánosság
ban hagyni és ezzel az istentiszteletlátogatók nagy számának megadni 
az együttimádkozás tehetőségét, amelyet így nem akadályoz a racio
nális „miért” kérdés, amelyet a speciális témára irányított imádság 
szükségképpen kivált. Mivel azonban a lutheránus egyház liturgiái fejlő
dése sarán az evangélium lett a nap „caput et principale”-ja (feje &  
irányítója), és gyülekezetéink tudatában egyes vasárnapok másoknál 
jellegzetesebbekké lettek az ilyen vasárnapokon az evangéliumból vett 
bizonyos képzetekből megfelelő kapcsolópontot vettünk fél a vonatkoz
tatott kijelentésbe (pl. epifania utáni utolsó vasárnap, Misericordia Do- 
mini, Szentháromság után 10. vasárnap, az egyház esztendő utolsó va
sárnapja stb.), Cantate vasárnapján a második kollektában is, —  bár az 
evangéliumban nincs alapja.

Reméljük, nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy az imádságoknak 
az egyes napokra való 'beosztása nem • törvény, hanem csak javaslat, 
amely megkönnyíti a lelkészek koltektaválasztását és lehetővé teszi, 
hogy a gyülekezet megismerkedjék a kollekta-kincs egész körével. Csak 
az lényeges, hogy az azonos kollekta lehetőleg azonos vasárnapon térijén 
vissza évenként, ahogyan visszatérnek az azonos lekciók és az azonos 
énekek is. Ha pedig ezzel csak annyit érünk el, hogy gyülekezeteink 
megismerkednek az imádságok egy körével, amelyek fölülmúlhatatlan 
módon koronázzák az istentisztelet bevezető részét, éppen mert tartóz
kodóan szigorúan és kevéssé „speciálisan” formulázottak, akkor már 
az is nagy nyereség volna.

A  iköllektákat régi idők óta beszélő énekléssel imádkozzék. A be
szélő énéklés —  a kollekta jellegének megfelelően —  egészen egyszerű. 
Itt nem teszünk különbséget egyszerű és ünnepi dallam-modell között, 
mint a prefációnál; Luther az 1526. évi német misében egyenesen azt 
akarta, hogy az egész kollektát egy hangon énekeljük, vagyis zenei ká- 
denciázás' nélkül. Az 53— 56. lapokon öt, nézetünk szerint zeneileg he
lyes és gyakorlatban használható dallam-modellt mutatunk be a hasz
nálatra vonatkozó útmutatással.

Nemcsak a beszélő-éneklésre való tekintet, hanem általában a kol
lekta „modeir’-jellegéből adódó nyelvi formulázás is megköveteli azt, 

v hogy a mondatok és a mondatrészek végén a hangsúlyos és a hang
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súlytalan szólagok határozott szabályok szerint következzenek egymás 
után. A régi római egyházban erre a „cunsus” kifejezést használták. En
nek a kérdésnek a vizsgálatát még nem kísérelték meg kellő mérték
ben a német beszéddallam szempontjából, de kétségtelenül foglalkozni 
kell vele a jövőben a kollekta-kutatás és alakítás kapcsán.

Ezt a gyűjteményt az összkonferencia .részéről 1947. áprilisában ki
küldött bizottság dolgozta feli. Elnöke D. Knolle Theodor, tagjai- Dietz 
Ottó, Kulp Hans-Ludwdg, D. Dr. Mahrenholz Christard, Dr. Ritter 
Bernhard Kari, D;r. Schanze WoHgang és von Brück Ulrich. A  munka 
eredményét az összkonferencia elé terjesztették és az azt egyhangúlag 
helyeselte. A  bizottság az átvett koHekták gazdag kincséből, —  amely
nek német fordításán nem kisebb ember, mint Luther Márton többszö
rösen döntően fáradozott, —  és a jelenben alkotott kollekták nem ke
vésbé gazdag készletéből kiválogatta azokat az imádságokat, amelyek 
nézetük szerint a mai egyházban legjobban végezhetik el szolgálatukat. 
A formulázásit bizonyára itt-ott meg íkell még majd változtatni egy ké
sőbbi végleges kiadásnál;. Az is szükséges lesz, hogy egyik vagy másik 
koUekta-imádságot mással cseréljük ki. Egyik vagy másik imádság talán 
egyáltalában nem nyílik meg minden további nélkül a mai ember szá
mára. Mindez csak több évi gyakorlati kipróbálás közben és az eközben 
szerzett tapasztalatok gondos gyűjtésével és felülvizsgálásával állapít
ható meg. Szeretettel kérjük a szolgálatban álló testvéreket a segítse nek 
erre a szolgálatára!

I M Á D S Á G
Hálát adok Néked, Uram Istenem, hogy nem taszítottál el engem, 

bűnöst, hanem arra méltattál, hogy szentségeid részesévé legyek. Hálát 
adok Néked, hogy méltattál engem méltatlant arra, hogy szeplőtelen és 
mennyei ajándékaidban részesüljek. Te, embereket szerető Uralkodóm, 
aki miérettünk meghaltál és feltámadtál, áki lelkünk és testünk javára 
és megszentelésére nekünk ajándékoztad e félelmetes és óletetadó tit
kaidat, add, hogy legyenek ezek nékem - is lelkem és testem gyógyulá-    
sara, minden ellenség elhárítására, lelki szemeim megvilágítására, lelki 
erőm békességére, megszégyeníthetetlen hitre, őszinte szertetre, a böl
csesség teljességére, (parancsolataid tiszteletbentartására, isteni kegyel
med segedelmére, á Te országodban való részesülésre, hogy megszente
lésedben azok által megőrizve, hadd emlékezzem meg a Te kegyelmed
ről mindenkor, és többé ne magamnak, hanem Tenéked, Uralkodónknak 
és Jótevőnknek éljek. És így fejezvén be életemet, az örök élet remé
nyében, az örök nyugalomra jussak, ahol szüntelen az ünneplők hangja 
és végtelen a gyönyörűsége azoknak, akik a Te orcádnak kimondhatat
lan szépségét látják. Mert Te vagy, Krisztus Istenünk, a Téged szere
tők igazi kívánsága és kifejezhetetlen örvendezése, és Téged dicsőít az 
egész teremtés mindörökké. Ámen.

Eucharisztia utáni bálaadó imádság a Magyar Orthodox Egyház 
Liturgikonjából.
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S Z  E M L E
LITURGIKON

A Magyar Ortodox Aminisztra- 
túra kiadásában megjelent az új 
magyar nyelvű Liturgikon (Szer
tartáskönyv) első kötete, amelyben 
először lát napvilágot hű magyar 
fordításban sok ősi ortodox egyházi 
szöveg.

A Liturgikonban foglalt szertar
tások ősi bizánci szövegét élő ma
gyar nyelvre átültetni roppant ne
héz feladat volt. A  fordítónak ezt a 
feladatot sikerült megoldani, . mert 
igyekezett elkerülni egyrészt a szö
vegeknek a profanizálását, más
részt nehezen érthetőségét. Tekin
tettel volt arra is, hogy a könyv 
mind a papok, mind pedig az éne
kesek számára mindazt tartal
mazza, 'amire a háromféle liturgia 
végzéséhez szükségük van.

Az új Liturgikon hét részből áll. 
Az első rész azokat az imádságokat 
és zsoltárokat, valamint kánonba 
foglalt és különálló imádságokat 
tartalmazza, amelyeket nemcsak a 
papok, hanem a hívek is. olvasnak 
az Eucharisztia előtt. A  második 
rész a Proszkomidiát, (a tulajdon- 
képeni liturgia előkészítő aktusá
nak rendje) a harmadik rész 
Aranyszájú Szent János Liturgiá
ját, a negyedik rész Nagy Szent 
Vazul Liturgiáját^ az ötödik rész 
az Előreszentelt Adományok Li
turgiáját tartalmazza. —  A  hatodik 
"ész az Eucharisztia utáni imákat 
foglalja magában. A  hetedik rész 
összevont Typikon, (az ortodox egy
ház által ma használt istentiszteleti 
formák gyűjteménye) amely a le
hetőség határain belül tartalmazza 
a liturgiák végzésében adódó összes 
változásokat.

A, kötet fordítója és összeállítója 
Berki Feriz, protoierej, a magyar 
ortodox egyházközségek adminiszt
rátora. Mint ismeretes, Berki Feriz 
adminisztrátor kiváló képességű 
teológus, aki éveken át teológiai ta
nár is volt. Ebben a minőségében

több liturgikus tárgyú tanulmány t és 
fordítást adott már közre. Most 
megjelent könyve tanúsítja, hogy 
a liturgiái tudományban biztosan 
igazodik és nagy tudásával képes 
jó munkát végezni. Ezt a munkát 
lelkipásztori alázattal úgy végezte 
el Berki Feriz adminisztrátor, hogy 
a mű tanúságot tesz egyházszerete- 
téről és hitéről is. A  magyarországi 
ortodox egyházközségek megeleve
nedő életében bizonyára nem kis 
szerepe lesz Berki Feriz ‘szolgálatá
nak s énnek során az újonnan 
megjelent Liturgikonnak.

S, K.

A „THEOLOGISCHE ZEIT- 
SCHRIFT“ (Basel) ezévi március
áprilisi száma több érdekes és idő
szerű könyvet ismertet. Ezek közül 
néhányat felsorolunk: H. H. Row- 
ley: The Unity of the Bibié, Lon
don, 1953. Az ismert ótestamentomi 
professzor a Biblia egységéről ír 
ebben a könyvében, mely 1951/52- 
ben Angliában és az Egyesült Álla
mokban tartott előadásait tartal
mazza. —  Hans Conzelmann: Die 
Mitte dér Zeit. Studien zűr Theolo- 
gie des Lvikas, Tübingep, 1954. Az 
eszkatologia és az- üdvtörténet ösz- 
szefüggését vizsgálja Lukács evan
géliumában. Ennek a disszertáció
nak az alapján került szerző nem
régiben a zürichi teológia egyik 
tanszékére.

Vincent Taylor: The Names of 
Jestis, London, 1953. A  tanulmány 
Jézusnak az Űjtestamentomban 
használt összes neveit ismerteti és 
elemzi. A munka egy nagyobb, Jé
zus személyével foglalkozó tanul
mány előkészítése.

Félix Flückiger: Geschichte des 
Naturrechtes, I. Bánd, Zoliikon—  
Zürich, 1954. A hézagpótló mű a 
természetjog történetét hozza, eb
ben a kötetben az ókortól a közép
kor derekáig. '

Emil Brunner: Dos Ewige, als 
Zulkunft und Gegenwart, Zürich,
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1953. Ez az eszkatológia, szerzőjé
nek utószava szerint, csak kísérlet 
a problémáik körvonalazására és 
nemcsak teológiai kutatás eredmé
nye, hanem E. Brunner személyes 
hitvallása is. Ez teszi különösen 
meleggé és közvetlenné. g .

A „THEOLOGISCHE ZEIT- 
SCHRIFT" (Basel) ezévi március
áprilisi számában Heinrich Ott 
svájci lelkész figyelemreméltó ta
nulmányt ír a prédikáció egziszten
ciális jellegéről („Existenziale In- 
terpreta-tion als Problem der cihrist- 
lichen Prc-J2gt“). —  A  prédikáció
ban az élő Isten találkozik a való
ságos emberrel. Hogyan —  ez a 
kérdés, és ez a feladat is, amit az 
igehirdetőnek meg kell oldania.

Elöljáróban a beszéd jelentőségé
ről értekezik a szerző és azt a té
telt állítja fel, hogy szavainknak 
transzcendentáló jellege' van. A  be
széd isteni eredetű valami; igazá
ban csak Isten tud teljhatalommal 
élni vele. Másfelől Isten az embert 
ruházta fel ezzel a képességgel: az 
ember tud beszélni, s éppen ez jel
lemző reá, minden teremtmények 
között.' S éppen a 'beszédet, emberi 
—  s valamiképpen több mint em
beri —  szavainkat használja fel Is
ten arra, hogy munkáját közöttünk 
és bennünk elvégezze. Az igehirde
tésben tulajdonképpen két dolog 
történik: 1. A  kérügma (nem bult- 
manni, hanem eredeti értelemben, 
tehát Isten üzenete) meghirdetése 
és 2. ennek egzisztenciális interpre
tációja, vagyis az ember valóságos 
létére vonatkoztatása. Egyik a má
sik nélkül és viszont puszta dekla- 
mációvá, illetőleg semmire sem 
kötelező elméletté válnék.

A  prédikációnak liturgikus jel
lege van, —  ez a következő tétel. 
A liturgiát abban az érteleimben 
véve, hogy az Isten beszélgetése né
pével. Nem az ember beszéde, te
hát pusztán a liturgia (istentiszte
let), hanem abban emberi szavak
ban s azok által maga Isten is je
len van, szól és cselekszik népével. 
Ez azért lehetséges, mert a beszéd

nek ilyen —  fönt említett —  .transz
cendentáló jellege van. Maga a 
Biblia is, amelynek alapján a pré
dikáció megszólal, liturgikus jel
legű. A prédikációnak már most 
három alapeleme van: 1. doxolo- 
gikus, 2. tanító, és 3. gyakorlati, Az 
első biztosítja a prédikáció „em- 
berentúli" tekintélyét, azt, hogy 
nem csupán emberi bölcselkedés, 
tanácsadás, hanem isteni üzenet Is, 
követelés és ígéret. A  harmadik 
elem jelenti azt, hogy a prédikáció
nak meg kell találni a kapcsolatot 
a valóságos ember életével, annak 
„egzisztenciális" —  és nem mond
vacsinált —  problémáival. Másszó
val itt jelentkezik a homiletikai 
kapcsolópont kérdése. Amikor azon
ban a prédikáció így az emberi lét 
kérdéseihez kapcsolódik, azokra 
mintegy feleletet keresve, el kell 
készülve lennünk arra, hogy az 
igazi emberi létkérdések éppen ek
kor mutatkoznak meg, amikor a 
kérügma megszólítja az embert.

Végül: az igehirdető önmagának 
első hallgatója. A prédikációnak 
olyan értelemben is egzisztenciális
nak kell lenni, hogy az Igehirdetőt 
magát ragadja meg egzisztenciájá
ban. lEz persze nem azt jelenti, amit 
egyszerűen élményszerűségnek ne
vezünk és semmiképpen sem teszi 
feleslegessé az igehirdetés tartal
máért való objektív fáradozást, —  
vagyis a becsületes készülést. Bizo
nyos azonban, hogy csak az a pré
dikáció lesz igazán „egzisztenciá
lissá", amelyik az igehirdetőnek 
nemcsupán feladata, szolgálata, ha
nem személyes életének tartalmává 
is vált. Objektív 'tanítás és egyben 
szubjektív hitvallás is a prédikáció 
egyben. Ez utóbbi azonban mindig 
úgy, hogy az igehirdető teljes tu
datálban van annak s e felől hall
gatóinál sem hagy kétséget, hogy 
maga is csak útban van Fii. 3,13—  
14. értelmében. Ilyen értelemben 
van minden prédikációnak eszkato- 
lógikus jellege: a jövőbe irányítja 
tekintetünket, a szólóét s a hallga
tóét is.

G.
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„Miről volt szó tulajdonképpen az espelkampi zsinaton?"
A  németországi, de a Németország határán túli sajtó is sokat fog

lalkozott a Német Evangéliumi Egyház legutóbbi zsinatának értékelésé
vel. A  Berlinben megjelenő „DIE ZEICHEN DER ZEIT“ című folyóirat 
szerkesztősége Heinrich Vogel kiváló teológiai professzort kérte fel, hogy 
a fenti címen nyilatkozzék Espelkampról. Vogel professzor maga is tagja 
a zsinatnak és részt vett a zsinat által kibocsátott és egyhangúlag el
fogadott üzenet megfogalmazásában.

Heinrich Vogel szerint a világi sajtó és az egyházi sajtó sem figyelt 
fel eléggé arra, hogy az espelkampi zsinaton, miközben elkerülhetetlenné 
vált Németország sorsfcérdéseinek a felvetése és az ezzel kapcsolatos 
sokszor szenvedélyes viták, jelentős hitbeli, teológiai döntésre jutottak. 
Ez a hitbeli döntés nemcsak a németországi protestantizmus egységét 
őrizte meg, hanem lehetővé tette számára a továbbhaladást is.

A  cikk szerint két kísértést sikerült egyszerre leküzdeni. Az egyik 
kísértés abból adódott, hogy az emberi elképzeléseket sokszor keverték 
össze Isten igazságával, a másik kísértés pedig a politikai felelősségtől 
való menekülés, amikor erre a keresztyén embert embertársának szol
gálata kötelezi.

Az első kísértés onnan ered, hogy amikor az egyházon belül kiéle
sedve vetődtek fel a politikai kérdések megítélése tekintetében a harcok, 
a különböző felfogások hangoztatásánál gyakran hivatkoztak Istenre és 
ezzel összefüggésben a lelkiismeretre. Amikor Isten nevét is szóbahozzák 
politikai kérdések tárgyalásánál, akkor a politikai ellentétek lényege
sen más jelentőségűvé válnak. „Nyilvánvaló lett számunkra az a mély
séges különbség, amely az Isten nevében való (in nomine Dei) és az 
Isten színe előtt való (coram Deo) és beszéd között áll fenn. A  zsinat a 
mellett tett hitet, hogy minden más emberi ténykedésünkhöz hasonlóan 
politikai döntéseink is coram Deo történnek, ami azt jelenti, hogy egy
ben a felebarátunk iránti felelősségben is történik. Elutasította azonban 
azt, hogy valamely politikai szándék vagy vélemény (mégha oly helyes 
lenne is) Isten nevében nyilatkoztassék ki, mintha csak égből hullott 
volna. Tudom, hogy az emberi vélemény és az isteni igazság közötti eme 
különböztetés sokaknál szenvedélyes ellentmondást vált ki. Aki azon
ban nem tud ezzel egyetérteni, tegye fel önmagának azt a kérdést, hogy 
vajon ugyanazzal a teljhatalommal rendelkezik-e, mint egy ótestamen- 
tami próféta."

A mási kísértés a politikai felelősség. Hogy mi a keresztyén ember 
politikai felelőssége, annak megvilágítására Vogel professzor a zsinati 
vita során egy hasonlatot mondott el, amelyet most cikkében megismétel. 
„Képzeljük el —  írja — hogy egy ember a folyó partjára érkezve azt 
látja, hogy hatalmas emberáradat akar a beszakadással fenyegető jégen 
áthaladni. Tudja (esetleg elővigyázatosabban így mondhatnánk: azt hiszi, 
hogy tudja), hogy a jég nem elég erős. Arra az egyszerű kérdésre, hogy 
mit kell tennie ebben a pillanatban, egész biztosan mindenki azzal vála
szol, hogy amilyen hangosan csak tud, ezt kell kiáltania: vigyázat! a jég 
be fog szakadni! Mi történjék azonban akkor, ha a mi emberünk tör
ténetesen templomi szolgálatból jön é s a papi palást is rajta van?! Papi 
tisztére való tekintettel egyszerűen továbbmegy? Az utolsó ítélet bírójá
nak arra a kérdésére, hogy ugyan miért hallgatott, vajon mit felel 
majd? Vajon érvényes lesz-e felelete, ha arra hivatkozik, hogy nem tar
totta magát illetékesnek?! Nagyon könnyen megeshet, hogy az irgalmas 
samaritánusról szóló történetet tárják majd elébe, amelyben az a bizo
nyos pap és lévita Jeruzsálembe menet hasonlóképpen cselekedett. —
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Mi történik azonban akkor, ha a mi barátunk a jég szilárdságát nem 
helyesen ítélte meg? Ez könnyen megeshet! Megeshet azért, mert tévedni 
emberi dolog (politikai kérdések megítélésében is! —  hogy egy pilla
natra a hasonlatot, alkalmazzuk), és megeshet azért is, mert a jó Isten 
az éjszaka folyamén olyan fagyot bocsáthatott a folyóra, amely a jeget 
szilárddá tette! Most már abban az esetben, ha a mi emberünk téve
dett —  mi lesz a következmény? Nem sokkal több, minthogy az em
berek kinevetik és azt kérdik tőle, hogy miért izgatta fel annyira az 
embereket is, meg önmagát is. Ha azonban valóban nem önmagával, 
hanem a felebarátait fenyegető veszedelemmel  volt elfoglalva, akkor 
mindezt bizonyos derűvel elviseli. Sőt, így válaszol: örülök, hogy igaza
tok volt. Titokban azonban arra gondol, hogy milyen csodálatos, meg
foghatatlan, kiszámíthatatlan és főleg mennyire meg nem érdemelt do
log az, hogy Istennek lett igaza. De mi történnék akkor, ha vékony jég
réteg gyengének bizonyult volna, ő pedig hallgatott volna? —  A hason
lat alkalmazása kézenfekvő, legfeljebb csak arra kell utalni, 'hogy mint 
minden hasonlat, ez is sántíthat. Ennél sokkal fontosabb azonban az a 
megjegyzés, a mely a zsinat üzenetében kifejezetten is szerepel, amely 
szerint a keresztyén ember politikai felelősségét teljes. szabadságában 
gyakorolja, a hit által megkötött ember szabadságában és semmiféle
képpen sem a világ igénybejelentéseinek martalékaiként."

Befejezésül a következőket írja: „Ennek a döntésnek a jegyében a 
minden emberi bonyodalom felett hatalmasan megmutatkozó isteni ke
gyelembe vetett hitttel minden erőnket ‘ latba kell vetni azért, hogy 
megakadályozhassuk az atomfegyverek korszakában a harmadik világ
háborút és hogy —  ha Isten is úgy akarja —  megvalósulhasson szaba
don, valóságosan és igazságosan a mi hazánk újra-eggyéválása.“

B.

ja megengedné. Az ókatolikus egy
ház kialakulására viszont a zsidó- 
keresztyénségnek alig volt közvet
len befolyása. Az Űjtestámentum 
gondolkozása nem fogható fel filo
zófiai gondolkozás processzusaként. 
Sem Pált, sem Jánost nem tudjuk 
a filozófiai fejlődés felől megérteni, 
Jézus pedig végképpen homályban 
marad.

A  második szempontot B. Weisz 
újszövetségi teológiája képviseli. A  
német filozófiai rendszerek alko
nya után B. Weisz a biblikus teoló
giát mint individuális tanítási for
rnék tarka sokaságát fogta fel. Sze
rinte az Újszövetség legkisebb 
könyvének is egészen speciális ta
nítási formája van. Sok komoly 
kutatást köszönhetünk ugyan a ta
nítási forma-módszer alkalmazásá
nak, mégis sok szőrszálhasogatást 
eredményezett. Szem elől tévesz
tette, hogy az Újszövetségben nem 
a sokféle egyéni teológiákon van a

A DIE ZEICHEN DÉR ZEIT c.
folyóiratban az újszövetségi teoló
gia kríziséről írt Martin Albertz. 
Azt fejtegeti, hogy az újszövetségi 
teológia kialakulásánál a felvilágo
sodástól a mai napig öt szempont 
követhető nyomon.

Az első szempontot a F. Ch. Baur- 
féle iskola képviseli. Baur koncep
cióját Hegel filozófiájából vette és 
annak ritmusában halad: a zsidó- 
keresztyénség jelenti a tézist, a po- 
gány-keresztyénség az antitézist és 
a második századvégi ókatolikus 
egyház a szintézist. Baur koncep
ciójának minden részlete hamisnak 
bizonyult, mert János apokalipszise 
nem alkalmas forrás a zsidó-ke- 
resztyénség megismerése szempont
jából és Pál apostol négy nagy 
levele sem mondható a pogány-ke- 
resztyénség szempontjából jellem
zőnek. Pál Rm 9— 11 tanúsága sze
rint sokkal nagyobb zsidó-keresz
tyén volt, semmint azt Baur sérná-
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hangsúly, hanem a különböző ta
núk által előadott egyetlen evangé
liumon.

A  harmadik szempontot az újszö
vetségi teológia újjáalakítását elő
idézett vallásléléktan érvényesülé
sében láthatjuk. A személyes vallá
sos életre esett a hangsúly. Jézus 
és Pál apostol jelentős vallásos sze
mélyiségeknek számítottak és be
szélnek Mt 16,26 hamis egzegézise 
alapján az emberi lélek végtelen 

 értékéről. Klasszikus könyve en
nek az irányzatnak Harnaclk Das 
Wesen des Christentums-a és Deisz- 
mann Paulus-a. Elkerülte a figyel
met, hogy az Újszövetségben mi
lyen kis hangsúly esik az indivi
duális vallásos- életre.

Az újszövetségi teológia vallás- 
lélektani kialakításával szinte egy- 
Fdőben jelentkezik egy negyedik 
szempont: a századforduló körüli 
vallástörténeti kutatás. Előtérbe 
kerülnek a vallás objektív értékei: 
a szokások, a mítosz, a kultusz és 
ezeknek szerte a világon megtalál
ható rokon vonásai. A  vallástör
téneti irányzat klasszikus könyve 
W. Bousset „ Kyrios Christos“-a,
H. Weinel pedig az újszövetségi 
teológiát, mint az őskeresztyén 
vallás történetét rajzolta meg. A 
vallás feloldódott a történelemben 
és az emberiség kultúrájának jelen
ségévé lett. A  vallástörténeti iskola 
megfeledkezett arról, hogy az evan
gélium mégiscsak egészen más va
lami mint mítosz, kultusz, szokás 
és hogy Jézus nem sorolható sem
miképpen a vallásalapítok közé.

Az ötödik szempont az ún. „né
met 'keresztyének“  világnézetre fel
épített újszövetségi teológiájában 
mutatkozott meg. Idejük már nem 
volt, hogy klasszikus formába önt
sék felfogásukat. Az Ószövetséget 
elvetették, Pál apostolt Jézüs „árja 
tanai" meghamisítójának tartották 
és „árja forrást" kerestek János 
evangéliumában. E. Stauffer 1941- 
ben megjelent újszövetségi teoló
giájában a késői zsidóságban gyö
kerező „óbibliai hagyományokra" 
támaszkodva szembehelyezkedik a

nemzetiszocialista világnézettel, te
szi ezt azzal az igényével, hogy ő
a biblikus felfogást, '<az őskeresz- 
tyénség krisztocentrikus történeti 
teológiáját képviseli. Könyvét túl
ságosan befolyásolta az ellentétes 
világnézet, világnézettel világnéze
tet állít szembe, figyelmen kívül 
hagyva, hogy az Újszövetség üze
nete nem világnézet.

Albertz szerint az újszövetségi 
teológiának az eddigi fejlődését R. 
Bultmann, zárja le. A  felsorolt öt 
fázis nyomai kimutathatók nála: to
vábbvezeti Baur örökségét, ameny- 
nyiben János és Pál apostolt teoló
gusoknak tekinti és teológiai alap
pozícióból vezeti le rendszerüket; 
továbbvezeti a tanítási formarend
szert, amennyiben az Újszövetség 
üzenete Pál és János apostol teoló
giájának előfeltétele; továbbvezeti 
a valláslélektani szempontot, 
amennyiben Pál apostol teológiáját 
az emberi önértelmezés kifejezésé
nek tekinti; átveszi a vallástörté
neti iskola örökségét, amennyiben 
az őskeresztyénséget szünkretista 
vallásnak tekinti; és végül neki is, 
mint ellenfelének, Stauffernak, vi
lágnézeti alapjai vannak, kutatá
saiba liberális apologetika vegyül, 
mitológiátlanítással akarja elhárí
tani a modern természettudomá
nyok támadását a biblikus szupra- 
naturalizmus ellen. Pál és János 
apostol „mitologikus" gondolkozását 
a Heidegger-féle egzisztenciális fi
lozófia kategóriáival próbálja meg
ragadni.

Albertz szerint az újszövetségi 
teológia eddigi fejlődésének hibája 
az volt, hogy mindig kívülről szár
mazó szempontok voltak azók, me
lyek meghatározták a kutatást. Sze
rinte a tudománynak, ha meg akar
ja ismerni azt, ami volt, akkor az 
önkritika gyakorlásában a legmesz- 
szebbre kell elmenfiie és lehetőleg 
ki kell küszöbölnie saját korának 
befolyását, teljesén át kell adnia 
magát az adott üzenetnek. Ez olyan 
üzenet, mely foglyul ejt, hallásra és 
cselekvésre szólít fel. Krisztus fi

gyelmünket nem irányítja filozófiai
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töredékekre, sem evangéliuma 
bizonyságtevői közötti differenciált
ságokra, valláslélektani és vallás- 
történeti körülményekre, hanem az 
evangéliumra, melynek ő maga a 
tárgya. Szerinte az újszövetségi 
teológiának az Újszövetség üzene
tének kutatására és kifejtésére kell 
törekednie.

Albertz valóban jó összefoglalást 
nyújt az újszövetségi teológia ed
digi fejlődéséről és kimutatja a 
kétségtelenül érvényesült sémát, 
azonban újat, jobbat ő sem tud 
nyújtani elődeinél, illetve figyelmen 
kívül marad nála is, hogy nem csak 
egyes korok befolyása érvényesül 
egy-egy teológus munkájában, ha
nem az a komoly törekvés, hogy a 
korában élő emberhez közel vigye, 
érthetővé tegye számára az evan
géliumot és eszközt adjon kezébe, 
hogy mások is kifejthessék az ige 
üzenetét,

T. K.

„Ha Krisztus visszajönne", ezen 
a címen hozott nemrégiben cikk
sorozatot a „DAILY SKETCH" c. 
londoni lap. A  lap szerkesztőinek 
bevallott szándéka a „szenzációs" 
vitával a példányszám emelése, 
vagyis az üzlet volt. El is érték, 
hogy a rendkívüli érdeklődést tá
masztott cikksorozat 600 000-ről 
egymillióra emelte a lap példány
számát. A  szerkesztő kijelentette a 
sorozat befejezése után, hogy a 
téma őt is magával ragadta s a vé
gén már nem az üzlet volt szama
ra fontos (?). A szerkesztőség mint
egy 25 000 levelet kapott; a legér
dekesebb hozzászólásokból érdemes 
néhányat idézni.

„Ha Krisztus hirtelen megjelen
nék Londonban —  írta Coventry 
püspöke, —  ezt az újságokban 
nagybetűs híradásokban közölnék, 
a kíváncsiakat különvonatok szállí
tanák a városba, tömeggyűléseket 
rendeznének az Alberthallban, 
megmozdulna a rádió és a televízió 
apparátusa. .. mindez azonban 
semmit sem segítene azokon az

embereken, akik Jézust ínségükben 
fel szeretnék keresni."

Donald Soper, a brit metodisták 
volt elnöke szerint: „Jézus sokat 
beszélne a politikáról, valószínűleg 
többet mint bármi másról, mert Ö 
tudja, hogy ma a politika mérhe
tetlenül nagyobb jelentőségre tett 
szert az emberek életében, mint az 
első századokban."

Joseph Christie jezsuita, London 
egyik leghíresebb r. kát. egyházi 
szónoka szerint: „A mi Urunk visz- 
szajövetelének kérdése érdekes, de 
akadémikus kérdés, mert Ö egy 
pillanatig sem volt itávol; ma is 
meg lehet Öt találni minden kato
likus templomban és hangját hal
latja tanító egyházának szavában."

„Nem az a kérdés, hogy vissza
jön-e Jézus, hanem* az, hogy mikor 
jön vissza", —  írta B. Graham, hí
res evangélista, —  „hiszen a Szent- 
írás világosan tanítja, hogy Krisz
tus visszajön . . .  Elsősorban a gaz
dasági életet fogja megváltoztatni, 
ahol oly sok igazságtalanság van. 
Azután belenyúl a politikába. Érez
teti haragját a diktátorokkal, ag- 
resszorokkal, ravasz politikusokkal 
és züllött politikai rendszerekkel. 
Harmadszor megváltoztatja a szo
ciális viszonyokat. Végül alapjai
ban rázza meg a vallásosságot. Hi
szen legélesebb szavai annak ide
jén is a vallásos vezetők ellen 
hangzottak el."

Végül Ethel Mannin írónő úgy 
látja Krisztust, amint a Hyde 
Parkban beszél a tömeghez. Prédi
kációja, melyben a gazdagokat fel
hívja, hogy vagyonukat osszák szét 
a szegények között, könnyen kom
munistagyanússá teheti az Egyesült 
Államokban s esetleg az „amerika- 
ellenes" tevékenység kategóriájába 
kerülhet nyilatkozataival. Bizonyá
ra meghívnák őt a gyülekezetek női 
klubjaiba, hogy tartson előadásokat 
s tanítását új kultusznak tekinte
nék, amivel érdemes lenne foglal
kozni.

G.
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Reinhold NIEBUHR:
Foi et Histoire. (Bibliothék théolo- 
gique, —  Delachaux et Niestlé.)

Reinhold Niebuhr, a new-yorki 
Union Theological Seminary pro
fesszora, egyike korunk legemi- 
nenisebb amerikai teológusainak; 
az európai protestáns teológia 
óceánontúli legeredetibb, legfüg
getlenebb, modern gondolkodója. 
1928 óta tanít ebben az intézet
ben.

Az olasz protestánsok egyik lap
ja a „La Luce” 1955. május 27. 
számában foglalkozik a könyvvel 
és az alábbiakban méltatja:

—  A  tanulmány a történelem 
modern, liberális gondolatával az 
idő és az emberi események bib
liái és keresztyén felfogását állít
ja szembe.

A mű első része csillogóan tisz
ta szintézisben mutatja be a mo
dern történelmi felfogást, mint a 
civilizáció fejlődésben levő pro
cesszusát, melyet folytonosan meg
cáfolnak saját szerencsétlenségbe 
döntő, mind fenyegetőbb és el- 
rettentőbb eredményei.

Mialatt a nyugati nemzetek op
timista liberalizmusa komolyan 
kezd kételkedni saját állításaiban, 
a marxista dialektika ebben az 
összeomlásban saját történelmi fi
lozófiája igazságának a bizonyítá
sát látja. Kérdés, hogy a. keresz- 
tyénségnek mi az üzenete, mi a 
mondani .valója a történelem rej
télyének magyarázatára?

Éles, mélyreható, a dolog lé
nyegét alaposan megfogó kritiká
val boncolgatja a liberális opti
mizmust, vitába száll korunk más 
filozófiai irányaival is olyannyira, 
hogy a keresztyén ember tisztán 
látja, értelmi és erkölcsi elhatáro
zásával, annak szükségességét, 
hogy vissza kell térnie a kárhozat 
és kegyelem bibliai hitéhez.

A könyv második egyben legki
emelkedőbb része a történelem je
lentőségéről modern nyelvezetbe 
öltöztetett keresztyén üzenet ala

pos átgondolása, amit központi 
fókusza, Krisztus keresztje nélkül 
megérteni nem lehet.

A teológia gyakran megkísérel
te, hogy a kereszt hirdetésének 
ilyen fajta bolondságát csök
kentse, bölcsebbé, kevésbé balgá
vá és megbotránkoztatóvá tegye; 
bármikor fogott is azonban hozzá, 
csak összekeverte különböző em
beri bölcsességekkel, amik, szá
zadokról századokra, csírájukban 
hordták menthetetlenül cáfolatu
kat magának ' a történelem ese
ményeinek következtében.

„Az emberiség egész történel
mét össze lehet hasonlítani akár
melyik egyén történelmével. Nincs 
se hatalma, se bölcsessége léte bi
zonytalanságának legyőzésére. Sza
badságát fejlesztenie kell és ezt 
meg is teszi. . . ,  de ez a szabadság 
egyúttal kísértés is halandósága 
elfelejtésére . . .  A  történelem bajai 
rendszerint ebből a követelmény
ből. erednek. Az erőfeszítés, amit 
az ember kifejt, hogy életét saját 
erejéből berendezze, hogy a rej
télyt saját eszességével megfejtse, 
nem hoz mást, miint zavart. . .  A  
keresztyén hit tudatában van Is
ten uraságának és szeretetének, 
mellyel minden földi vándorlást 
irányít, megmagyarázza a rejtélye
ket, a lét ellentmondásait, kije
lenti magát teljesen és végérvé
nyesen abban a drámában, amely
ben az a szenvedő szeretet végső 
diadalt arat a vétek és halál fe
lett. És ha mégis, ez a kijelentés 
nem is oldaná meg az összes prob
lémákat, minden esetre elűzi a fé
lelmet, elvezet az újjászületett 
élethez azzal, hogy önmagunk sze- 
retetétől az örök Szeretethez irá
nyít.”

A  rövid cikk terjedelme nem 
engedi meg a további idézeteket, 
de már ez is ízelítőt ad a minden
kit mélyein érintő, sőt egyetlen fő, 
emberi probléma vizsgálatának 
fontosságáról, amit oly mesterien 
fejteget korunk egyik legmélyebb 
tudású gondolkodója. R. I.
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Í R Á Sm a g y a r á z a t
Szentháromság u. 12. vasárnap : Ézs 54, 7—10

EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Dr. Nagy Gyula)

Fordítás. 7. v. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, nagy- (örök) 
könyörülettel egybegyűjtiek. 8. v. Haragom felgerjedésében eltakartam 
orcámat előled egy pillanatra, (de) örökkévaló hűséggel könyörülök raj
tad. Ezt mondja Jahve, megváltód! 9. v. Mert mint a Noé napjaiban, 
úgy lesz: akkor megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvize 
a földön, —  így esküszöm meg, hogy nem haragszom rád többé és nem 
feddelek meg téged! 10. v. Mert a hegyek elmúlnak és a halmok meg
inognak (előbb, mint. . .) ,  de az én szövetségi hűségem meg nem inog, —  
ezt mondja Jahve. aki könyörül rajtad.

Történeti értelmezés
A textus történeti értelméhez szükséges tudnunk, hogy az a gyü

lekezet, melyhez ez a prófétai ige szólt, akkor a száműzetés1 nyomorúsá
gában, a . babiloni fogság sötét csüggedésében, Istentől való elidegene- 
dettségében élt. Isten elhagyott, —  ez volt a többség meggyőződése. Eb
ben a helyzetben szólal meg a próféta szava: Izrael bűnét" Isten haragja 
büntetésével sújtotta, — de mostantól fogva Isten irgalma kiárad Iz
raelre. Textusunk szoros összefüggésben van a 4— 9. versekkel, ezeket is 
ió elolvasnunk hozzá!

Rövid ideig tartó harag —  örök kegyelem! (7— 8. v.) A  harag és bün
tetés ideje hosszúnak tűnik, de a harag nagyságához képest végtelenül 
nagyobb. Isten irgalmassága, és az ítélet idejéhez képest az üdvösség 
ideje egy szempillantásinyi időre zsugorodik össze. Az „elhagytalak” a 
házasságból vett kép (Hóseás!), viszont az „egybegyűj telek” a Kánaán 
földjére való egybegyűjtésre utal. Izrael reménységében egybeesik az 
ellenségeitől való földi szabadulás és az üdvösség. A  Messiás és a mes
siási üdvkorszak elérkezése mindkettőt jelenti számára,

Az első hasonlat (9. v.) visszafelé tekint. A  kép párhuzama arra 
mutat rá, hogy akkor is, .most is hittel el kell ismerni Isten megérde
melt büntetését. Nem kifejezett esküről van itt szó, de Isten ígérete olyan 
erős, mint az esküvés. Isten végső szabadítása idején nem lesz többé 
harag és feddés.

A  második hasonlat (10. v.) előretekint. Amilyen bizonyosan és ren
díthetetlenül állnak a hegyek, halmok, olyan rendíthetetlen marad a jö
vőben Isten szövetségi hűsége Izrael iránt. A „cheszed”  Isten szuverén 
szövetségi hűsége; megtartja kegyelme szövetségét és megigazít, üdvös
ségre visz! Amit a „cheszed”  Isten részéről munkál, ez közelebbről a 
„sálóm” , a békesség mindenekelőtt Istennel (Rm 5,1), de kétségtelenül 
az emberek közt is (Ézs 2,4).

Ennek a kegyelmi szövetségnek közvetítője, békességünk munká- 
lója —  amint Deutero-Ézsaiás hirdeti —• a „Szolga” . A  kegyelem nem 
a nép érdemességén, hanem a Szolga áldozatán alapul. Ez az ótestamen- 
tomi evangélium (epangelia): Isten kegyelmének és békességének evan
géliuma.
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Értelmezés az Újszövetség felől
„Kegyelem és békesség nektek, Istentől, a mi Atyánktól és az Úr 

Jézus Krisztustól!” 1. Kor 1, 3. Az ótestamentumi kegyelmi ígéret Jézus 
Krisztusban teljesül. Krisztusban van hit által valóban békességünk. 
Őbenne szerzett Isten irgalma rendíthetetlen üdvösséget a világ számára. 
Az Ö- és Újtestamentum egysége itt is meglepő erővel áll elénk. Az 
evangélium hangzik felénk a prófétákból. A különbség legfeljebb abban 
mutatkozik, hogy míg a szabadítás és üdvösség ott még erősen evilági, 
addig az Újszövetségben örök üdvösség és élet kegyelemből. De nem sza
bad elfelejtenünk, hogy ott is átszövi a „messiási üdvkor” képét, a nem- 
evilágból-való, és itt is áthatja evilági életünket Isten eszkatológikus 
végső szabadítása,

A  textusunkban szereplő ellentéttel egyébként 2. Kor 4 ,17-betn új 
összefüggésben találkozunk: pillanatnyi szenvedés —  örök dicsőség.

HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Dr. Ottlyk Ernő)

Isten nagy örömhírt készít ebben az igében. Megmentő szeretetének 
távlatát nyitja ki előttünk. Még Isten ítélete és haragja is ugyanazt a 
célt szolgálja, mint irgalmassága és szeretete: az ember megmentését. 
Ez másképpen azt jelenti, hogy ítéletén keresztül is „kegyelem és bé
kesség” Isten velünk való szándéka.

1. Igénk Isten ítéletének és haragjának alapvonását abban jelöli 
meg, hogy Isten elzárkózik: „Egy rövid szempillantásig elhagytalak” 
(7. v.), —  „Búsulásom felbuzdultában elrejtem orcámat egy pillantásig 
előled” (8. v.). Természetesen ez nem azt jelenti, hogy Isten gondviselése 
megszűnt volna, mintha magára hagyta volna a világot s átadta volna a 
vak sorsnak, vagy végzetnek, hanem azt jelenti, hogy Isten büntetésül 
és megtorlásul megvonja igéjének megvilágosító hatalmát. Ézsaiás korá
ban ez abban jelentkezett, hogy a babiloni fogság idején nem. látta meg 
Izrael népe Isten cselekvésének értelmét s azt hitte, hogy elhagyta őt az 
Isten.

Izrael népének örököse, az egyház is kerül ilyen helyzetbe. Luther 
szerint az Isten igéje olyan, mint a futózápor, új területeket öntöz, de el 
is hagy másokat. Az igének a megvonása nem azt jelenti Isten részéről, 
hogy nem hagy prédikációt az egyházban, hanem azt jelenti, hogy bün
tetésül és megtorlásul engedi bizonyos fajta igehirdetés érvényes mon
danivalójának az elvesztését. Az Isten Szentjeikétől nem ihletett, az 
embereken nem segítő, őket előbbre nem vivő, hanem a fejek felett el
suhanó, semmit mondó beszéd csak eltakarja Isten orcáját az emberek 
elől. Minden időben, ma is fennáll az a veszély, hogy az igehirdetés 
embertelenné züllhet, ha nem fordul az ige szavával az emberek felé 
a nagy és alapvétő kérdésekben való eligazítással. Ézsaiás karában és 
minden időben az igehirdetésnek keli tolmácsolnia Isten akaratát az 
emberek felé. Az egyház minden időben alkalmatlannak találta azt az 
igehirdetést, amely eltakarta Isten emberszerető indulatát, tanácstalan
ságot, bizonytalanságot (árasztott, s amelyből csak azt. lehetett kiérezni, 
hogy Isten valóban elfordult és elrejtette orcáját a hűtlen szolgálat elől. 
Isten elhagyja azt, szent és igaz tanácsolását megvonja attól, aki enge
detlen iránta és figyelmetlen vele szemben.

2. Isten azért válik „Deus absconditus” -szá, hogy még jobban oda- 
kényszerítsen a „Deus revelatus”  elé. ítélete és büntetése is csak arra 
való, hogy megmentést munkáljon vele, hiszen nem akarja a bűnös ha
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lálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. (Ez 18,23) Isten nagy nyoma
tékkai és erős hangsúllyal hirdeti és hirdetteti igénkben: irgalmasságát. 
Haragja rövid ideig tartó, kegyelme ellenben örökkévaló. Egykor Izrael 
népe, ma pedig az egyház felé hangzik Isten szava: „Nagy irgalmasság
gal egybegyűjtiek” (7 v.). Istennek ez az irgalmasságán alapuló egybe- 
gyűjtő akarata érvényes az egész egyházra, érvényes benne a mi gyüle
kezetünkre. Az irgalmas és emberszerető lelkűiét az alapja együvé tar
tozásunknak. Keresztyén életünk Isten irgalmasságából, szeretetéből 
táplálkozik s ezért maga is szeretetteljes cselekedetekben nyilvánul meg 
Ahogy „örök irgalmassággal” könyörült Isten az ő népén, úgy kell annak 
is 'továbhsugároznia Isten szeretetét az embertársaik felé. Az emberen 
való segítés Isten országának alaptörvénye, ezt kell élnie és gyakorol
nia Isten népének, hogy az emberek üdvözöljenek a mennyben és bol
doguljanak a "földön.

3. Isten olyan esküvéssel ígéri meg irgalmasságát, mint amilyet 
Noénak adott (9 v.). Isten esküje szilárdabb, mint a hegyek és a halmok. 
Azok elváltozhatnak és megrendülhetnek, de Isten irgalmassága el nem 
távozik és békességének szövetsége meg nem rendül (10 v.). Ennyire 
szilárd alapokon nyugszik Isten népének, az egyháznak élete és jöven
dője. Éppen azért, mert maga Isten áll az egyháza mellett, törpe és szá
nalmas emberi erőlködésnek tűnik minden sürgés-forgás, lázas tevé
kenység, amely nem bízik az ige és igehirdetés erejében, nem bízik Isten 
ígéretében és örök szavában, hanem a maga erőtlenségével akar erőt 
adni a végtelen erejű Istennek. Az a békesség, amelyet Isten kötött Jé
zus Krisztusban az embervilággal, meg nem rendül, erre kell építenie 
az egyháznak, ebből kell táplálkoznia jövőbe tekintő bizodalmának és 
reménységének. „Békességem szövetsége meg nem rendül, így szól kö
nyörülő Urad.” Az Isten és ember meg nem rendülő békeszövetségéből 
kell táplálkoznia az egyház minden szolgálatának a teljes emberért, 
annak üdvösségéért, földi békéjéért és boldogulásáért egyaránt.

Ezt a jó szolgálatot várja tőlünk a könyörülő Ür, akinek irgalmas
sága tőlünk el nem távozik!

Szentháromság u. 13. vasárnap: Ez 18, I—9

EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Dr. Nagy Gyula)
Ez a fejezet Ezékiel próféta könyvének legsértetlenebbül megmaradt 

részei közé tartozik. Valószínűleg a próféta működése elejéről' való. 
Bardtke szerint talán abból az időből, amikor Jeruzsálem 587-ben tör
tént elestének híre ránehezedett a száműzöttek lelkére. A szakasz kife
jezetten a száműzöttekhez fordul, lelkipásztori vigasztaló szó. Textu
sunkkal kapcsolatban különösebb kritikai problémák nincsenek. Szöveg- 
konjektúra a 6. versben: „el hehárim”  helyett „al-haddám”, „nem eszik 
vérrel, véreset” , v. ö. 33, 25 és Lev 19, 26.

A próféta abból a közmondásos példabeszédből (másál) indul ki, 
amelyet a nép keserű humorral régtől fogva a saját sorsára alkalma
zott. „Az atyák ették meg' az egrest és a fiaik foga vásott meg belé.” Ez 
azt jelentette, hogy Juda sorsa az atyák bálványimádásának a bünte
tése. Saját bűneik tudata, Isten büntetésének megérdemelt volta tehát 
hiányzik, sőt szavuk váddá is lesz Jahve ellen, v. ö. 25. vers!

A prófétai igehirdetés általában mindig az egész nép sorsáról beszélt 
és a nagy összefüggésekre nézve valóban szólt arról, hogy a jelen íté
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lete elmúlt bűnök büntetése. Kétségtelen, hogy Isten büntetése nemcsak 
egy nemzedéket sújt elmúlt bűnök miatt, hanem nemzedékek sora szen
vedi azok következményeit. Jeremiás prófétánál is azt látjuk, nem mond 
egyszerűen ellent ennek a közmondásnak, hanem a jövőre nézve, hirdeti 
Isten ígéretét: nem lesz többé szükség ennek a közmondásnak emlege
tésére. V. ö. Jer 31. 29! Ez a prófétai üzenet válaszolt olyan súlyos kér
désekre, hogy amíg a bálványozó Manassé király békében halt meg, 
addig az istenfélő Józsiás király tragikusan elesik a megiddói csatában.

Az említett „másál”  tehát nem alaptalan. De rögtön hamis teológiává 
lesz alkalmazása, amikor egyénileg is használni kezdik és „Isten útjai” 
elleni váddá kovácsolják! „Hol van Isten igazságossága, ha mi egyen
ként atyáink bűnei miatt szenvedünk? Mi értelme, hogy a jó cselekvé
sére törekedjünk, ha úgyis ítélet alatt vagyunk atyáink vétke miatt?”  
Ott van súlyos tévedésük, hogy nem veszik észre a bűnben való közössé
get atyáikkal! Ezékiel pap és teológus, aki nem mehet el szó nélkül a 
Tahve elleni vád mellett. Ezzel a prófétai beszéddel arról szól, hogy „Is
ten útja” mindig jogos és igazságos! Ha nem a nagy egészre, hanem 
egyesekre nézünk, akkor rögtön megfordul a közmondás értelme és az 
áll, hogy minden ember az övé, és aki meghal, akár atya, akár a fia, 
a saját vétke miatt hal meg az ítéletben. Nemcsak bűnhődésbeli, hanem 
a bűnben való közösség is megvan az atyák és a fiák között! Ez Ezékiel 
mondanivalójának teológiai alapja. Isten igazságossága nem szenved sé
relmet ítéletében.

Nehezebb a helyzet számunkra az 5. kte versekkel. Itt ugyanis arról 
van szó, hogy azok az igazak, akik cselekedeteikkel betöltik Isten akara
tát. Ez olyan ótestámeintumi megállapítás, amelyet másutt maga az 
Ótestámentúm is kiegészít, illetve korrigál (Hab 2,4). Kétségtelen, hogy 
itt a törvény szavával állunk szemben. De a törvény is Isten szava! Is
ten érvényes igéje, amely azonban számunkra sohasem áll egymagában, 
hanem az evangéliummal együtt hangzik! Ezért ezt a szakaszt olyan 
szempontból kell néznünk és jelentősnek tartanunk, hogy megmutatja, 
Isten milyen cselekedeteket és életet követel tőlünk. Megmutatja — ter
mészetesein történeti értelemben, annak a kornak a keretei között, az 
akkori Izrael életébe állítva — , hogy mi a törvény követelése, a törvény 
igazsága?

Az első két követelés vallási-kultikus jellegű. Egyfelől a hegyeken 
tartott bálványáldozati lakomákban való részvételt (más szövegértelme
zés szerint a vér megevését) tiltja. Másfelől magát a bálványimádást. Itt 
tehát az első parancsolattal találkozunk, konkrét történeti formában! 
Izrael' népe, illetve Juda számára akkor ebben nyilvánult meg.az első 
parancsolat követelése!

Az ezután következő követelések etikai jellegűek. Érdekes a sor
rendjük, hogy mit is emel ki a próféta? Elsőként a szekszuális élet tisz
taságát említi. Ezután -rögtön a szociális bűnök hosszú sora következik: 
a gyengébb elnyomása, mindenféle anyagi erőszakosság, csalás és 
uzsora, hamis ítélettétel a bíráskodásban. A befejező 9. vers összefog
lalja Isten követelését: az az igaz Isten előtt, aki a törvény cselekede
teiben jár és a parancsolatokat megőrzi.

Keresztyén értelmezés.
Könnyű lenne textusunk második felén túltennünk magunkat azzal, 

hogy ez „ótestámentumi törvényeskedés” ; mi már tudjuk, hogy az em
ber nem a törvény cselekedeteiből, hanem egyedül kegyelemből igazul
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meg Isten ítéletében! Em 3, 23 kk-t és sok más igehelyet is fel tudnánk 
sorakoztatni ez ellen ai textus ellen. De nem ilyen egyszerű, a dolog!

Jézus egyfelől nemet mond a törvényre, mint a megigazulás és élet 
útjára. Ezt a törvény betöltésének lehetetlenségén mutatja mag, amikor 
annalk radikális értelmét feltárja (Mt 5, 20 kk iLk 18,26 kik). De másfelől 
Jézus is, Pál apostol is dgenli a törvény követelésének tartalmát, Isten
nek a törvényben kifejezett szent akaratát! A  törvény szava ugyan fe
lénk sohasem a kegyelem szava (Barth), hanem mindig ítéletté lesz raj
tunk. Nem a törvény által, hanem a bűnbocsánatból, Isten Szentlelke 
munkájával valósul életünkben Isten akarata, a törvény követelése.

HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Dr. Nagy Gyula)
Nem hangzik-e fel sokszor a vád Isten ellen, hogy ártatlanul szen

vedünk atyáink bűnei miatt, Isten mások bűneit hajtja be rajtunk. Hol 
van Isten igazságossága? Ezékiel igéje tehát az elevenünkbe vág.

Ez a textus két vonatkozásban szólaltatja meg az ige feleletét az 
ilyen hamis zúgolódásra és „teológiára” . Az egyik válasza ez: amely lé
lek vétkezik, annak kell meghalnia! <4. v.) Isten ítélete nem sújt ártat
lanokat és büntetleneket. Sem, most, sem a végső napon! Istennek meg
van a mértéke: álljunk alá ja, vajon érdemtelenül ér-e bennünket íté- 
lete? Ki az közülünk, aki ez után vádolni meri Isten igazságosságát?

Az ige másik üzenete éppen ezt a mértéket állítja elénk. Istennek ez 
a mértéke, feltétlen követelése a mai gyülekezet számára: Isten egyedüli 
imádása, egyedül Benne bizakodás és Reá hagyatkozás (Luther szerint 
ebben vétkezünk a legtöbbet), a házasságban és házasságon kívül Isten 
akarata szerint élés, a szociális bűnök eltávoztatása személyes életünk
ből és1 a (gyülekezetből, hogy ilyen vétkeink miatt ne káromolják Isten 
nevét. Mindezzel a prófétai ige csak egy-két szektorára világít rá éle
tünknek. De ezeken tegyük konkréttá a gyülekezet előtt, hogy Isten 
bűnbocsánatából új életnek teli születnie, hogy az élő hitnek cselekede
tei, gyümölcsei is vannak személyes és közösségi életünk minden terü
letén! S ilyen vonatkozásban ennék az ótestámeritumi igének igen sok 
mondanivalója van. Többek között az, hogy „a legfontosabb cselekedet 
mindig a jelen pillanatban való cselekvés” (Bradtke). Senki sem tud
hatja, övé-e még a következő nap vagy a következő pillanat. S akkor 
Isten ítéletében a hit igaz, eleven voltának az élet lesz a fő bizonysága 
— vagy az életünk lesz hitetlenségünk tanúja (Mt 25, 31 kk).

Nem szólaltathatjuk meg ennek az igének kemény üzenetét azonban 
anélkül, hogy a fejezet befejező versére ne utaljunk: Isten nem gyö
nyörködik a bűnös halálában! „Térjetek meg azért és éljetek!” (18, 32). 
Krisztus evangéliuma Istennek a bűnös iránti kegyelmét és az életet 
kínálja fel. Számunkra ebben válik ez a megítélő és követelő törvény- 
ige a Krisztushoz kényszerítő üzenetté.

Szentháromság u. 14. vasárnap : Jób 32. 4—9

FORDÍTÁS (Muntag Andor)
4. Elihú azonban megvárta, amíg ők Jobbal beszéltek, mert időseb

bek voltak nála. 5. De mikor látta Elihú, hogy a három férfiú nem tud 
már felelni, haragra gerjedt. 6. A  bűzi Elihú, Barakeél fia ekkor így 
válaszolt: Én fiatal vagyok, ti pedig idősek, azért tartózkodtam és fél
tem közölni veletek, amit tudok; 7. gondoltam: a kor beszéljen és a 
sok év tudassa a bölcsességet. 8. De bizony (Isten) Lelke az az em-
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berekben és a Mindenható lehellete az. ami okossá teszi őket. 9. Nem 
az öregek a bölcsek és nem a vének értik az igazságot.

A SZÖVEG MEGÉRTÉSE (Muntag Andor)
Jóbon nem tudott segíteni a három barát, sőt Jób felülkerekedett a 

velük való vitában. Most Elihú szólal meg, abban a tudatban, hogy ő 
meg tud felelni Jób problémájára. Itt most nem Jób problémája a fontos, 
mert Elihú még nem szól arról, hanem az, hogy Elihú mivel magyarázza 
megszólalását. A  régi elfogadott trend szerint az öregeké volt a szólás 
joga, a fiatalok csak hallgathattak, a legritkább esetben szólalhattak 
meg. Ennek a rendnek alapja az a tanítás volt, hogy a bölcsesség a kor
ral jár. Most azonban nyilvánvalóan csődöt mondott az öregek bölcses
sége, mert nem tudtak Jóbnaik. felelni. Elihú eddig „tartózkodott és 
félt” közölni a maga véleményét, de most nem hallgat már. Hiszen be
bizonyosodott, hogy nem természetes' adottság a bölcsesség, hanem az 
Isten lelkének, a „mindenható lehelietének” adománya az. 1. Móz 2,4- 
ben ugyan a NÖSÁMÁH  „természetes” adottság; Jób 33, 4-iben pedig Elihú 
maga is ilyen értelemben használja a RUAH és NÖSÁMÁH szót, ebben a 
textusban azonban világotsan szembeállítja a természetes adottságot és az 
Isten Lelkének ajándékát. A  bölcsesség nem természetes adottság s az 
igazság értése sem. A  HOKMÁH  nem egyszerűen valami intelligenciát 
jelent, hanem az Istennek tetsző gondolkodást és életfolytatást, a BIN 
ige nemcsak általános tudásra vonatkozik, hanem a „belátás”--ra, Isten 
dolgainak ismeretére is. Ez utóbbit különösen is megerősíti a mellette 
álló MISPÁT' sző, amely igazságot, jogosságot jelent-Istenre való vonat- 
koztatottságban s általában itt így ás érthetjük: Isten dolgai. —  Elihú 
tehát itt élesen szembeáll iá hagyományos gondolkodással és azt állítja, 
hogy a bölcsesség és Isten dolgainak megértése az Isten lelkének ado
mánya. Az összefüggésből aztán kitűnik az is, hogy Elihú csak tudja, 
hogy ez így van, azonban neki sem adta meg Isten ezt az adományt

A textus mondanivalója tehát ez: Isten dolgaiban egyedül Isten 
Lelke ( =  a Szentlélek) igazít útba, ad értelmet és bölcsességet, nem pe
dig a .természetes adottság. Két irányba mutat a textus: 1. küzd a ter
mészetes adottságba vetett hamis hit ellen, 2. hirdeti, hogy Isten dolgai
ban a Szentlélek tesz okossá. —  Ilyen és hasonló értelmű igéket talá
lunk az ŰT-ban is: Mt. 11,25, 1 Kor 2,1 kik. stb.

EGZEGETIKAI JEGYZETEK (Dr. Sólyom Jenő)
1. Jób könyvében a 32. fejezettel új szakasz kezdődik: Elihú beszé

dei. Egyes egzegéták ezt az új szakaszt betoldásnak minősítik, mások 
szerint hozzátartozik a könyv eredeti szerkezetéhez. Helyeselnünk kell 
az egyik kommentárnak azt a megállapítását, hogy még ha betoldás is, 
a betoldó szükségesnek látta ahhoz, hogy a könyv mondanivalója minél 
világosabban tűnjék ki. Ez az irodalomtörténeti probléma mindenesetre 
valósággal rákényszerít bennünket arra, hogy egyfelől lemondjunk tex
tusunk keletkezési idejének kutatásáról, másfelől a textust a könyv egé
szének az összefüggésében nézzük. De még ez sem elég. A 8— 9. vers
beli tételt csak az egész Biblia alapján érthetjük meg helyesen és lát
hatjuk meg igaznak. Textusunk igen tanulságos példa arra, hogy vala
mely textusnak az igazságát még iném biztosítja az a tény, hogy idézet 
a Szentírásból. Ne mondjuk mindjárt Isten igéjének a Biblia akármely 
kiemelt versét! Elihú kifogásolja Jób három öreg barátjának beszédeit, 
és Jób 42, 7 -k szerint Isten maga is azt mondja róluk, hogy nem szól
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tak igazán, Felőle. Kérdés most már, hogy Elihu beszédei is nem ugyan
ezen  ̂ítélet alá esnek-e. Sem elvető, isam hitelesítő szó nincs utóbb Elihú 
beszédeire. De kétségtelen, hogy Isten nincs megelégedve azzal, amit 
mondott, legalább is kevesli. Utána Maga veszi át a szót. Tehát legfel
jebb előkészítésnek vehetjük . Elihu beszédeit —  Isten beszédeihez! 
Mindez a meggondolás elkerülhetetlenné teszi, hogy textusunk igazi és 
teljes értelmét a Szentírás egészében keressük.

2. Elihu maga is mentegetőzéssel kezdi eliső beszédét; nem megálla- 
pításszerűen tanítja, hogy a Mindenható Lelke adja az értelmet az em
bernek, hanem mintegy gyónásban közli ezt. Ezzel beismeri, hogy ő is 
tévedett —  mindaddig, amíg az Isten Lelkének működését számba nem 
vette. De nemcsak gyónás van Elihu szavában, hanem indulat is. Azért 
kezdett beszélni, mert haragra gerjedt Jób és barátai ellen (2 kk). Amit 
Isten Leikéről mond, egyszerre támadás és vigasztalás: támadás minden
féle emberi gőg ellen az Isten dolgainak a megismerése területén, és 
vigasztalás, hogy - mégis van út Isten dolgainak megismerésére, mert 
vesszük a Lelket.

Ahoz, hogy Elihú Isten Leikéről és nem a teremtésben nekünk adott 
„lélek”Hről beszél, vegyük figyelembe Jób 20, 3-at, ott Cófáir is az ő értel
mes lelkére hivatkozik, Isten aztán mégis azt mondja róla is, hogy nem 
szólt igazán. Textusunkban tehát kétségtelenül Isten Lelkének külön
leges vételéről, jelenlétéről, munkájáról van szó. Mik 3, 8 és Pét 1, 21 ré
vén egyenesen abba a másik végletes nézetbe csúszhatnánk, hogy egé
szen, ritka Isten Lelkének ez a különleges vétele, csak Istennek különö
sen 'kiemelt, szent emberei jutnak el az „értelmességre” Isten dolgaiban,

Valóban Isten kegyelmi ajándéka az „értelmesség” az Ö dolgaiban, 
viszont Jézus Krisztus megígérte és adja is övéinek az Ö lelkét. Az Ő 
beszédei lélek és élet (Jn 6, 63). Isten Lelkat kapjuk az evangéliumban.

3. Szükséges még, hogy textusunkat az 1,8 —  33,2 —  33,12 —  39,38;— 
42,6 összefüggésébe is belehelyezzük. Elihú azért gerjedt haragra 
Jób ellen, mert „igazabbinak tartotta magát Istennél” . Ebben a dolog
ban inem voltak képesek oktatást vagy vigasztalást adni Jób barátai! Az 
Istenhez való viszonyunkról, az Isten előtt való helytállásunkról, a meg- 
iigazulás ügyéről csak akkor tudunk igazat szólni, ha Isten Lelke szólal 
meg emberi szavunkban.

4. Az ítélet „értése” egyaránt vonatkozik Istenhez és az embertár
sainkhoz való viszonyunkra.

MEDITÁCIÓ (Dr. Ottlyk Ernő)
Jób könyvének az a problémája, hogy mi az Isten szándéka az em

berrel. Ez a kérdés legkiélezettebben akkor jelentkezik, amikor Jób azt 
a kérdést veti fel, hogy a reá zúduló sok kísértés között nem lett-e el
lenségévé az Isten? A három barát megkísérli a választ. Elihú nincs 
megelégedve társai beszédével, ő akar megfelelni Jób nagy kérdésére 
s magyarázatot adni Isten szándékára. A későbbiekből nyilvánvaló, hogy 
Elihú válasza sem volt egészen helyes. A 42. fejezet szerint Jób beszélt 
„igazán” Istenről, sőt végeredményben az egész könyv azt hirdeti, hogy 
csak Isten tud megfelelni Jóbnaik, s csak ő maga teheti nyilvánvalóvá 
szándékát és akaratát.

Jób könyve 32. részével új szakasz kezdődik. Ekkor következnek 
Elihú beszédei. Ennek a szakasznak az elejéről való perikópánk.

Az elfogadott rend az volt, hogy az öregek beszéltek először, azután 
a fiatalabbak. Ennek az volt az alapja, hogy „az évek sokasága tudatja 
a bölcsességet” (7), azaz a korral jár a bölcsesség. Mivel azonban a há
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rom barát nem tudott megfelelni Jóbnak, „felgerjedt Elihú haragja” (5) 
a barátok tehetetlensége és szenetetlensége miatt, s most már más té
telre hivatkozik. Nem a kor szabja meg a bölcsességet. Nem emberi té
nyező igazít el Isten dolgaiban. A létek és a Mindenható lehellete (8) 
tesz okossá Isten színe előtt. 1. Móz 2,7 és Jób 33,4 alapján arra gon
dolhatunk, hogy Elihú ezit teremtésbeli adottságnak gondolja. De akkor 
miért támad itt a régi alaptétel ellen? (9) Ezt csak azért teheti, mert 
többre gondol itt, mint teremtésbeli adottságra: megsejti, hogy Isten 
ajándéka kell ahhoz, hogy az ember eligazodjék Isten dolgaiban. A  
hangsúly azon van, hogy csak Istennel való egységben lehet helyesen 
szólni Isten dolgairól. Elihú természetesen nem szólhatott a Szentiélek
ről, hiszen pünkösd előtt volt, mégis megsejtett valamit abból, hogy 
Istenhez való viszonyunkban csak Isten maga segíthet, ő az, aki leha
jol hozzánk és vezet miniket akaratának útján.

HOMILETXKAI FELDOLGOZÁS (Dr. Ottlyk Ernő)
1. A mai vasárnap igéit egybefogja ez a jézusi. mondat: „A Lélek 

az, ami megelevenít” (Jn' 6,63). Az olitári igének ezek a szavai fényt 
vetnek a szószéki igénkre is. Ennék lalapján jaz a középponti üzenet 
emelkedik ki igénkből, hogy Istenhez való viszonyunkról nem lehet he
lyesen beszélni Isten Szentlelke nélkül. Arra a kérdésre, hogy mi az 
Isten szándéka az emberrel, nem segít az a felelet, hogy alkotásaiból te
het őt megérteni, vagy az értelem feltételeiből (20, 3) lehet képet alkotni 
róla, vagy taz előttünk lévő nemzedék, ía múlt, a történelem, az évek so
kasága tanúskodna róla (7). A hitbeli megismerésnek nincs más útja, 
mint egyedül Isten maga. Evangélikus egyházunk tanítása mindig erő
teljesen kihasználja az igének ilyen vonatkozásait.

Míg a pünkösd előtt élő Elihú csak. sejthet valamit arról, hogy egye
dül Isten segít el a hitbeli megismerésre, addig Jézus Krisztus maga 
köti össze á Szentlelke! és Isten igéjét: „A beszédek, amelyeket én szó
lok néktek, lélek és étet” (Jin 6, 63). Jézus Krisztus szavai után mi nem 
lehetünk bizonytalanok abban, hogy semmi más sem igazít el bennün
ket 'Isten dolgaiban, hanem csak egyedül Isten Lelke. Míg Elihú csak 
sejthette ezt, addig mi megkaptuk Istennek a Szentjeikét azokban a be
szédekben, amelyeket Jézus Krisztus szólott. Újszövetségi oltári igéink 
így egészíti ki ószövetségi szószéki igénket.

2. Az Isten Szentlelke azt hirdeti, hogy nem lehet segíteni az em
beren szeretet nélkül. Nem elég tudni a helyes tételt, nem elég hideg- 
rideg kioktatásban részesíteni a másik embert. Elihú haragja akkor ger
jed fel, amikor azt (tapasztalja, hogy Jób barátai nagyra vannak tudá
sukkal és tapasztalataikkal. Nincsenek tekintettel arra, hogy kíméletlen 
szavukkal mennyire bántják Jóbot. A szenvedő Jóbnak szeretette lenne 
szüksége, nem pedig hosszadalmas hideg bölcselkedések fennhéjázó sza
vaira. El'ihú elítéli ezt a magatartást. Amikor a „Mindenható lehelje
iére” (8) utal, az egyedül helyes alapra, Istenre magára építi az ő szent 
akaratának megértését. Ez az Isten pedig már az Ószövetségben is az ir
galmasság Atyjaként nyilatkoztatta ki magát. A helyes tétel kimondá
sát tehát Elihú helyes magatartással pecsételi meg. Szava a hozzánk le
hajtó, minket vezérlő Istenre, az irgalmasság Atyjára utal.

3. Ebből érthető meg Isten' velünk való szándéka: Ö az alfa és az 
ómega, a kezdet és a vég, csak önmagából megismerhető valóság, aki
nek azonban alapvető szándéka az emberhez lehajtó szeretet, a segítő 
vezérlés. A Szentlélek tehát nemcsak okossá tesz minket Isten dolgai
ban, nemcsak tiszta és világos látást ad, hanem ugyanakkor cselékedtet
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is minket. A helyes hitbeli megismerésből helyes cselekedeteknek is kell 
származniok. Isten ítélete van azon a vallásosságon, amely hittételeket 
ropogtat, Bibliát idéz, de mindezt nem hatja át Isten Szentleikének az 
emberek javára ösztönző ereje. Pál apostol azt írja: „Ha embereknek 
vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem, 
olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom” (1, Kor 13,1). 
A mi keresztyén magatartásunk csakis az lehet, hogy s-zeretettel taná
csoljuk az embereket Isten igéjével olyan útra, amely javunkra és elő
menetelünkre van, amely megvilágítja életkérdéseinket és biztos eliga
zítást ad abban. Elihú csak sejthette a helyes magatartást, nekünk azon
ban biztos parancsunk van arra, hogy teljes szívvel szeressük embertár
sainkat és minden erőnkkel támogassuk őket.

Szentháromság u. 15. vasárnap : Ámósz 6, 1—7

FORDÍTÁS (Muntag Andor)
1. Jaj a gondtalanoknak a Sionon és az elbizakodottaknak Samária 

hegyén, akik a Népek Zsengéjének elöljárói és Izrael házának bírái.
2. Menjetek át Káinéba, onnan pedig menjetek a nagy Hámátba, aztán 
menjetek le a filiszteus Gátba és nézzétek meg, jobb országok-e, mint 
ezek és nagyobbak-e határaik a ti határaitoknál. 3. (Jaj azoknak), akik 
azt gondolják, hogy messze van a veszedelem napja, és az erőszakos
ságot juttatják uralomra, 4. akik elefántcsont heverőn feküsznek és 
dőzsölnek divánjaikon, megeszik a bárányokat a nyájból és a hizlalt 
borjakat, 5. akik hárfaszó mellett nótáznak, és azt hiszik, hogy hang
szereik olyanok, mint Dávidé volt, 6. akik serlegből isszák a bort és 
legfinomabb olajjal kenik magukat, és nem bántja őket József rom
lása. 7. Azért most azok közt lesznek elöljárók, akiket fogságra visz
nek és végeszakad a dőzsölők dáridózásának.

A SZÖVEG MEGÉRTÉSE (Muntag Andor)

1. gondtalanok =  felelőtlenek. —  Népek Zsengéje =  Izráel. — „bí
rái”  szószerinti akikhez jön Izráel, t. i. igazságszolgáltatásért. 2. Káiné, 
Babylóniában, Hámát Szíriában, Gát Filiszteábam nevezetes városok, ta
lán Salamon országának határai eddig terjedtek, —  „jobb országok-e”  =  
jobb sorsuk van-e. „mint ezek”  — mint Juda és Izráel. —  3. „jaj azok
nak”  értelmi kiegészítés. —-  A  „veszedelem napja”  =  Isten ítéletének, 
igazságszolgáltatásának napja. —  Azt gondolják, hogy messze van, szó
szerinti „(kitolják”. 4— 6. A  kultuszban használt eszközöket és állatokat 
sorol fel. A  három vers értelme ez: a nép vezetői felelőtlenül, gondta
lanul mulatoznak, megszentségtelenítik a szent eszközöket és lakomái
kon az áldozatra szánt állatok húsát eszik, nem törődnek azzal, hogy 
közeleg Isten ítélete és nem törődnek azzal, hogy azalatt a nép a legna
gyobb nyomorúságban van, és helyzete egyre rosszabb lesz. —  „Jó
zsef” =  Izráel országa, 7. Szójáték, amely az első verssel cseng össze: 
akik most elöljárók, elsők, azok a fogságramenetelben is „elöljárók” , 
elsők lesznek, mert Isten kemény ítéletet tart a dőzsölők (=tivornyá- 
zók) felett.

Izráel országának utolsó esztendeiből való prófécia ez. Érezhető a 
vezetőkön az erős egyiptomi befólyás, amit a nagy gazdagság és a sok 
lakomázás mutat. A hatalmasok és gazdagok megszédültek hatalmuktól 
és gazdagságuktól, és elfeledkeztek az istenfólelemről. A próféta ke
mény szóval hirdeti, hogy Isten mégis nagyobb, hatalmasabb és erősebb
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ezeknek a gazdag hatalmasoknak minden gazdaságánál. A  próféta sza
vainak értelme ez: jaj azoknak, akik nem az Urat félik mindennél job
ban, és akik ezért gondtalanul és felelőtlenül élnek, mit sem törődve a 
rájuk bízottakkal!

EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Dr. Ottlyk Ernő)
Az Ószövetségnek egyik legrokonszenvesebb embere Ámos, az egy

szerű tékoai pásztor, aki Isten nevében kél elnyomott népe védelmére. 
Az egyik /tekintélyes egzegéta, Weiser szerint, történelmileg valószínű
leg II. Jeroboám király karáról van szó, amikor a nagy hadisikerek 
fejükbeszálltak az előkelőknek is még kevésbé törődtek „József romlá
sával”, a nép bajával és nyomorával. Ebben a történelmi szituációban 
áll ki a. bátor tékoai pásztor, mint maga az igazság. Kérlelhetetlen har
cot indít szeretett népe elnyomóival szemben.

Az előkelők nemcsak hogy „nem búsulnak József romlásán”, nem 
vesznék részt a nép fájdalmában és elesettségében, hanem ezzel, együtt 
kultikus bűnöket is elkövetnek, mint Istentől való elszakadásuk követ
kezményeit. Az Istennek szánt áldozati állatokból esznek. A  nagy serle
get is csak áldozatoknál volt szabad használni. A színolaj a papszentelés 
kelléke volt, ők pedig ezzel kenegetőznek. Hárfával szórakoztak, amivel 
csak a zsoltárokat volt szabad kísérni.

Mindezek ázt mutatják, hogy Isten rendelésein könnyen túlteszik 
magpkat, nem törődnek sem a néppel, sem a vallási szabályokkal. Az 
előkelők bűneiben a főpap is osztozott. Gondoljunk arra a jelenetre, 
amikor a főpap azzal akarja visszakengetni Ámost, hogy menjen újból 
Juda hegyei közé, hiszen minden rendben van, folynak az istentisztele
tek, füstölnek az áldozati oltárok, nincs szükség a kellemetlenkedő pró
fétai szóra.

Ez ellen a felelőtlen magatartás- ellen indít harcot Ámos, amikor 
egymásután kiáltja a „prófétai jajokat” , az ítélethirdetésnek és fenye
getésnek a kiáltásait.

HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Dr. Ottlyk Ernő)
1. Ámos prófétát a tékoai pásztorok közül azért küldte ki az Isten, 

hogy az igazság harcosa legyen. Ámos hűséges az Isten küldő parancsá
hoz. Nincs ugyan hatalma, mint a győzelmi mámorban úszó királyi ud
varnak, de mégis erősebb, mint II. Jeroboám király, mert az ő oldalán 
van az igazság, amelynek kimondására Isten küldte. A próféta nem el
vont elmélkedések mögé rejti mondanivalóját, hanem az egyszerű pász
torok nyelvén kereken kimondja a konkrét bűnöket.

Az egész Ószövetségben Ámos támadja legélesebben a rabszolgasá
got. Az előkelők a szegényekre törnek, megveszik őket pénzen rabszol
gának, még a rabszolga ára is oly csekély, .hogy egy öltő saru árával 
azonos (8,4— 6). A  .szűkölködő felé hamis mértékkel mérnek az uzsorá
sok, a csalás megszokott jelenség.

A /királyi udvar és az előkelők „nem búsulnak a József romlásán” 
(-6,6), semmit sem törődnek a néppel, hiszen győzelmes háborúból jöt
tek, s elbizakodottan dőzsölnek palotáikban. „Elefántcsont pamlagon 
hevernek, és az ő nyoszolyáikban elnyújtózkodnak, és a nyáj legjavából 
és a kihizlalt borjakból iakmároznak: Hárfa mellett dalolhatnak, és azt 
hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi, a bort serlegekkel isszák, és szín
olajjal kenegetőznek” (4, 6). Sőt, aki felemeli szavát ezek ellen, az a királyi 
székkel találja magát szemben (3),

5 0 7



A papok egy része is az előkelőkkel tart. azokhoz csatlakozik, „akik 
a népek elejének elei” (1). Ebben a vonatkozásban jól világítja még tex
tusunkat az a jelenet, amelyben Amáziás, Béthel papja feljelenti Ámost 
II. Jeroboámnál: „Pártot ütött ellened Ámos az Izráel házában, nem 
tűrheti az ország az ő mindenféle beszédeit” (7, 10).

így alakul ki teljes kép Ámos harcáról. Így kerül éles .megvilágí
tásba textusunk minden sora. így érthető, hogy Isten embere az igazság 
védelmében miért kiáltja a prófétai jajt azok ellen, „akik gondtalanul 
élnek a Sionon, és akik elbizakodnak Samária hegyén” , (1), akik azt 
gondolják, hogy Isten nem lát és nem ítél (3).

2. Ámos harca az igazságért azonban nemcsak valami idejétmúlta 
egykori történet. Gondoljunk arra, hogyan támadta Jézus Krisztus a fa
rizeusokat és írástudókat. Idézzük fel Luther harcát a hatalmaskodó és 
dőzsölő, de néppel semmit sem 'törődő Róma ellen. És nyomban az a 
perspektíva fog kinyílni előttünk, hogy Isten színe előtt meg nem állhat a 
felelőtlenségnek, a nemtörődömségnek, az önzésnek, az élősködődnek, á 
züllöttségnek a fül'tedt világa.

Az a magatartás, amit egykor Isten Ámossal támadtatott,'sokmin
denben változott ugyan, de lényegében ma is megtalálható. Isten végre
hajtotta ítéletét iaz előkelők bűnei felett, de megmaradt még mindig 
abból a lelkületből valami, amely elvonul az emberi közösség nagy fel
adataitól, folytatja a pamlagon a he verészést és a nyoszolyán az el- 
nyújtózkodást. Ahogy egykor ez a magatartás nem törődött a nép rom
lásával, úgy most nem akar törődni felemelkedésének és boldogulásá
nak segítésével sem, meri egyáltalán nem érdekli a nép, a felebará
tok összessége, az embertársak foglalata. Ez a csak önmagának élő, 
szolgálatot végezni nem tudó, elzárkózó és befelé forduló magatartás 
Isten ítélete alatt áll.

Igénk arra utal, hogy az ítélet napján Isten színe előtt kell számot 
adnunk mindenről (3). Pál apostol szerint: „Nékünk mindnyájunknak 
meg kell! jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaz- 
tassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt” 
(2. Kor 5,10). Mi keresztyének jól tudjuk, 'hogy csak akkor menekülhe
tünk Jézus Krisztus bűneinket eltörlő áldozatának védelme alá, ha 
benne való hitünk életté vált, ha teremtük az általa adott új élet jó 
gyümölcseit. Ügy éljünk, hogy kegyelmet találjunk. A prófétai „jaj” 
kiáltása oszlasson el életünkből minden közönyt, felelőtlenséget ember
társaink életének nagy kérdéseivel szemben. Ezt várja tőlünk az em
berszeretet Istene.

Szentháromság u. 16. vasárnap: Ámósz 5. 21—24
FORDÍTÁS (Muntag Andor)

21. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, nem lelem kedvemet ünnepi 
gyülekezéseitekben; 22. még ha égőáldozatot hoztok is nekem, vagy hála- 
áldozataitokat, abban sem gyönyörködöm, kövér ünnepi-áldozataitokra rá 
se tekintek. 23. Távoztasd el tőlem dalaid zaját, ne halljam hárfáid ze
néjét! 24. Follyék az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű 
patak!

A SZÖVEG MEGÉRTÉSE (Muntag Andor)
21. ÖLÁH  =  teljes égőáldozat. — MINHÁH =  ajándék-, hálaáldc- 

zat, esetleg ételáldozat. —  SELEM =  tképen „békeáldqzat”. 24. MIS- 
PÁT =  igazság, igaz ítélet, erkölcsi életfolytatás, kötelességteljesítés, ir

508



galmasság. —  CÖDÁQÁH  =  igazság, amellyel a bíró előtt megállhat az
ember, „igazolhatja” magát.

A  próféta Isten ítéletét prédikálja. Az Úr nem fogadja el, sőt gyű
löli, megveti Izrael áldozatait és ünneplését. Fontos azonban, hogy nem 
az áldozatot és ünneplést általában, hanem Izráel istentiszteletét veti 
meg az Űr. (A birtokos sízemélyrag hangsúlyos!) Még így is megdöbbentő 
ez a prófécia, hiszen Izráel olyasmit tesz, amit az Úr maga parancsolt 
neki. A 24. vers mutatja, meg, mi az, amit elítél az Űr. Kétféle igazság 
hiányzik Izráel istentiszteletéből. Hiányzik az Isten szerinti éleitfolyta- 
tás, amely elsősorban a kötelességteljesítésben és a felebaráti i.zeretet- 
ben nyilvánul meg; és hiányzik az Isten előtti igazság, amellyel az em
ber megállhat az Űr előtt.

A 24. vers első szava: VÖJIGGAL =  legyen nyilvánvalóvá (ez az 
ige a „kinyilatkoztatás” igéje), törjön elő, buzogjon, mint a folrás. A 
Vulgata „revelabitus” -maik fordítja. A, verset kétféleképpen lehet érteni: 
a) Isten felszólítja Izraelt, hogy gyakorolja az igaz kegyességet, mely 
MISPÁT és CÖDÁQÁH. b) Isten majd ki fogja nyilatkoztatni a MIS- 
PÁT-ot és CÖDÁQÁH-t. A szöveg összefüggésében az első értelem lát
szik valószínűbbnek. —  A történeti helyzet ugyanaz, mint az előző tex
tusnál és ez sok mindent megmagyaráz. A megüresedett vallásos élet 
ellen szól ez az ige. Az ŰT is ismeri Istennek ilyen ítéletét a megürese
dett „kegyesség” felett. Jézus sokat beszélt a farizeusok hamis vallásos
ságáról. Különösen is Mt 5, 20 felel meg ennek a prófétai igének.

EGZEGETIKAI JEGYZETEK (Dr. Sólyom Jenő)
1. Egyes egzagéták szerint a textus a 18. v-sel kezdődő szakasznak 

egy része, ez a szakasz pedig azok ellen való prófétai beszéd, amely jajt 
kiált azok felé, akik kívánják az Úrnak napját. Ha így látjuk a versek 
összefüggését, akkor ez a beszéd első tagja annak a beszéd-párnak, 
amelynek a második tagja viszont azok ellen szól, akik a veszedelem 
napját messze gondolják (6,3). A 18. v. felől nézve a textust, ebben 
azokra sújt az ostor, akik elbizakodottan, érdemeik tudatában egyene
sen kívánják az Úr napját, hadd jöjjön, nekik jutalmat és dicsőséget 
hoz, hiszen ünnepeikkel, összejöveteleikkel, áldozataikkal, énekeikkel 
kellőképpen tisztelték az Istent. Ezt az elbizakodottságot töri majd 
össze az Isten ítélete.

2. A 25. v. felől nézve textusunkat, ebben nemcsak a képmutatás, az 
igaz élet nélkül való istentisztelet megítélése van, hanem általában az 
áldozatok kárhoztatása. Van olyan nézet is, amely szeriint Ámós idejé
ben egy olyan változata is volt a Tórának, amely nem tartalmazta az 
áldozatokra vonatkozó rendelkezéseket, hanem csak az etikaiakat. Igen 
ám, de a 25. v-et azoknak a vizsgálatoknak a világánál kell, értelmez
nünk, amelyeket Pálfy Miklós a Lelkipásztor idei márciusi számában 
ily cím alatt közölt: „A tagadó mondatok stilisztikai értelme a Szent- 
írásban.” Egyenesen utal is Ám 5,21— 26-ra. így hát tévedés Ámósnak 
kultusz-ellenességet tulajdonítani; nem a kultusz ellen általában prófé
táit, hanem ezt hirdette: az igazság jobb az áldozatnál.

3. A 26— 27. vers felől nézve a textust, még nyilvánvalóbb leisz, hogy 
nem általában a rendszeresített, rendezett istentisztelet ellen szól a pró
féta, hanem az abban való bizakodás ellen, valamint az olyan istentisz
telet ellen, amely tkp. bálványkultusz. A 26. v-ben ugyanis a samáriai 
körmenetekben körülhordozott bálványképekre történik gúnyos utalás; 
most viszik azokat; ám vigyék, de hogyan fogják vinni a száműzetés 
helyén?!
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MEDITÁCIÓ (Dr. Sólyom JfenŐ)

1. Az alapigesorozat e vasárnaphoz ezt az epistolára (Kői 3, 3— í) 
alapozott kifejezést: „Krisztusban elrejtett élet” adja szempontul. Ezt is, 
meg az evangéliomi (jelen esetben: oltára) igét (Mt 6,1— 6) is figyelembe 
véve, célszerű dolog textusunkat a 24. versben megragadni. így az ellen 
a hiba ellen is óvjuk magunkat, hogy csak negatívan beszéljünk: a ha
mis, képmutató istentisztelet ellen,- s ne hirdessünk pozitívumot azt, 
hogy Isten mit cselekszik, nevezetesen azt, hogy Isten elhozza az ítéletet 
és kiontja, kiárasztja ránk az igazságot. Itt aztán homiletikailag erősí-, 
tés; „folyjék az íté let... és az igazság...” Ez úgy is érthető, hogy ne
künk kell cselekednünk bőségesen, ami igazságos, helyes, embertársaink
nak jó, de úgy is, hogy Isten majd tesz róla, hogy jöjjön az ítélet és az 
igazság. Prédikációnkban így gátlástalanul előtérbe lép majd az ai meg
bízatásúink, hogy Krisztust hirdessük, s ebből következik az a tisztünk, 
hogy hirdessük az igazságosságot és méltányosságot felebarátaink iránt. 
Alapigénk mellőzhetetlenül összekapcsolja a két feladatunkat.

2. Luther egyenesen azt állította e versek magyarázatában, hogy itt 
Ámös a próféták szokása szerint (!) (belevonja (beszédébe) a Krisztus 
királyságát. „Az eljövendő evangéliomiról beszél, amidőn majd igen bő
ségesen lesz -nyilvánvalóvá (revelabitur, jelentetik ki) az ítélet és az 
igazság.”

    3. Különösen is mint képmutatóikat támad bennünket Isten igéje. 
„Áldozatainkkal”, vallásosságunkkal, magunk választotta jócséleke- 
deteinkkel e‘1 akarjuk fedni bűnösségünket, azt hogy nem . adjuk meg 
embertársainknak, ami jár nekik részünkről, nem védjük meg számukra 
azt, ami Isten kedves akarata szerint megilleti őket: az igaz emberi 
életet. Isten megítéli rajtunk, hogy egyszerre vagyunk nagyon buzgók, 
tevékenyek, szépen,szólók és ugyanakkor nagyon könyörtelenek ember
társainkhoz. Isten mögéje néz cselekedeteinknek. Isten itt azt ígéri 
meg, hogy egyszer majd nyilvánvalóvá teszi a most még Krisztusiban el
rejtett igazságunkat. Hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus a mi igaz
ságunk, ímeg’igazulásunk, bocsánatunk, de nem dicsekszünk vele az em
berek felé. Sőt még Isten előtt sem mondhatjuk magunkat másoknak, 
mint bűnösöknek. Mindnyájunk veszedelme, hogy azt képzeljük: mi 
már túl vagyunk bizonyos bűnökön, .mi már jól csinálunk bizonyos dol
gokat, mi már igazak vagyunk bizonyos dolgokban. Nem magunkban, 
hitünkben, engedelmességünkben van a mi igazságunk, hanem a Krisz
tusban.

HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Dr. Ottlyk Ernő)

1. Ámós próféta, az egyszerű pásztorember megütközve látja a jeru- 
zsálemi ünneplés külsősóges és formai voltát. Ragyogó istentiszteletek 
folynak a templomban, díszes, csillogó ruhákban sürögneik-forognak a 
papok, rangos, hatalmas főpap uralkodik a vallási, részben a -nemzeti 
élet felett is. Lélekzetállító pillanat volt az, amikor Ámos szava oda
vágja Isten ítélő üzenetét az ünnepi szertartásokra: „Gyűlölöm, megve
tem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitek
ben” (21).

Ugyanilyen szellemben hirdeti Ézsaiás és Hóseás próféta is Isten 
ítéletét az üres ünneplés felett. Az áldozati oltár tűzében égő ajándékok 
csak arra jók, hogy elaltassák az ember lelkiismaretét: minden rendben 
van, kielégítettük az Istent, Pedig semmit sem lehet adni annak, akitől
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minden származik: Istennek. Az ember sohasem lehet ajándékozó, hanem 
mindig csak elfogadó az Istennel szemben. Az öncélú kultusz és szertar
tás semmit sem ér. Sőt egyenesen káros mert hazug látszatba keveri az 
embert, mintha Istent ajándékaival „lekötelezhette” volna s most már 
mentesülhet az alól, ami pedig a legfontosabb, hogy akaratát kövesse, 
igazságban járjon, helyes ítéletet alkosson magának Isten szava nyo
mán. Megkerülni az élet tisztaságát, a cselekedetek helyességét, az ítélet 
igazságát, és ugyanakkor ezek elől az áldozatok sokaságába, a szertartás 
pompájába menekülni —  ez az, ami gyűlöletes és megvetésre méltó az 
Isten előtt. „Folyjon az ítélet, imint a víz, és az igazság, mint a bővizű 
patak” (24). Hóseás próféta Istenek ezt a követelését így fejezi ki: „Sze- 
retetet kívánok ón és nem áldozatot, az Istennek ismeretét inkább, 
mintsem égőáldozatokat” (Hás 6,6).

2. Jézus Krisztus a Hegyi Beszédben ugyanezt a prófétai szót erősíti 
meg, amikor iszembeszáll az üres „uram-uramozással”, és a mennyei 
Atya akaratának teljesítését kívánja (Mt 7, 21). Oltári igénk (Mt 6,1— 6) 
a külsőséges vallásosság képmutartásával szembein a Krisztusiban elrej
tett élet bensőséges, tartalmas 'keresztyénségét dicséri. Őbenne, Jézus 
Krisztusban jelent meg Isten ligazsága, amellyel minket bűnösöket igaz
nak fogad el az ő áldozatai haláláért. Krisztusban készen, van megigazu- 
lásunk. Belőle valóban folyik az igazság, mint bővizű patak” (24). Méltó 
hát, hogy mi, akik ilyen nagy kegyelmet nyertünk, felebarátaink felé 
fordítsuk Isten iránti hálánkat, az értük való munkával köszönjük meg 
Isten hozzánk hajló irgalmasságát.

3. A  teljes Szentírás küzd a, megüfesített, hamis istentisztelet veszé
lyével szemben az igaz istentiszteletért, a helyes ünneplésért. Az Istent 
igazán imádni akaró Luther Mártonnak szükségképpen szembe kellett 
szállnia a római szertartásokkal, de a római tanításokkal is. A  látványos 
istentiszteletekben, színes miseruhákban, az Istent megajándékozni 
akaró lelkületben, a miséről és az üdvösség útjáról szóló római tanítás
ban az a kísértés húzódik meg, hogy én akarok adni az Istennek, én 
akarom kiérdemelni az üdvösségemet. Lutherben szinte megismétlődött 
az ámosi jelenet: a bátor barát Isten ítéletét .merte hirdetni a megüresí- 
tett vallásossággal szemben s újból követelte, hagy „folyjék az igazság, 
mint bővizű patak”, az az igazság, amely Jézus Krisztusban válik a sa
játunkká a hit által való megigazulásbam, hogy azután életünk teremje 
a hit jó gyümölcseit.

4. De Ámás próféciája felénk is .aktuális: ma i,s leleplez minden 
alyan magatartást, amely egyháziaskodó sürgés-forgással akarja takar
gatni a belső ürességet és tairtalmatlanságöt. Isten szemében gyűlöletes 
az a lázas buzgólkodás, amely meg akarja kerülni az irgalmasságot, az 
emberek felé forduló szolgálatkész és szeretetteljes lelkületet, az igaz 
cselekedetekben megnyilvánuló keresztyén életfolytatást. Ezt nem lehet 
megkerülni semmiféle ürüggyel sem. Isten előtt ugyanúgy megvetett az 
az imádság, templombaj ár ás, vallásoskodás, amelyből nem válik akara
tát követő élet, mint az az áldozat, kultusz, ünneplés, amellyel együtt 
megfért minden gonoszság és igazságtalanság.

A  reformációban megtisztított egyházunkban tisztán és igazán hív 
Isten igéje mindnyájunkat igazi ünneplésre, Isten, helyes tiszteletére, 
arra a néki szánt életre, amelyben Jézus Krisztusból, az élő víz forrásá
ból „folyik az igazság, mint bővizű patak” . Általa megtelik szívünk az 
embertársak iránti jó szolgálatok készségével, megigazulásunk hálás 
gyümölcsével!
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MEGEMLÉKEZÉS AZ ALKOTMÁNY ÜNNEPÉRŐL
Ebben az esztendőiben augusztus 20-a, Alkotmányunk Ünnepe egy 

nappal a Szentháromság utáni 11. vasárnap előtt van. Lelkészeink bizo
nyára megemlékeznek majd e vasárnapi igehirdetéseikben és imádsá
gukban népünk nagy ünnepéről, amint egész egyházunk és minden gyü
lekezetünk osztozik népünk örömében,. és minden feladatvállalásában.

E vasárnapi igehirdetésünk alapigéjónek egzegetikai és homiletikai 
feldolgozása legutóbbi számunkban már megjelent. Most csak arra hív
juk fel a figyelmet, hogy az igének, illetve az igehirdetésnek melyik 
része ad alkalmat arra, hogy magyar népünk új Alkotmányáról meg
érni ékezh essü n k.

Az alapige és a vasárnap üzenete az Isten előtt való emberi di
csekvés lehetetlenségéről szól, arról, hogy „mindig kegyelemre szoru
lunk”. A legutóbb megjelent homiletikai feldolgozás csak röviden utal 
arra, hogy ez a hitünk (és természetesen e hitünkön alapuló Isten előtti 
magatartásunk) hatással van földi életünkre, amennyiben „nem zárja 
ki, hanem éppen magában foglalja az életnek azt a területét is, ahol 
a keresztyén ember mindennapi munkájával szolgálhatja felebarátai 
javát”. Megemlékezhetünk arról, amit Pál apostol Fii 2 ,3-ban (és ter
mészetesen sok más helyen hangoztat: „Egyenlő indulattal legyetek . . .  
alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.” Ez nemcsak a 
gyülekezetenbelüli, hitbeli, keresztyén életünkre vonatkozik, hanem min
dennapos, evilági, földi életünkre is. Az emberek között való forgolódá- 
sunkban keresztyén erkölcsi kötelességünk mindenki másnak a megbe
csülése és az, hogy magunkat ne helyezzük mások fölé. Ezen a ponton 
isi utalhatunk új alkotmányunkra, amely népünk történetében első ízben 
teszi az állampolgárokat egyenjogúakká a társadalom és az állam min
den ügyében. Utalhatunk arra is, hogy a mi államunk társadalmi beren
dezésének alapja a becsületesen végzett munka és ezt keresztyén er
kölcsi szempontból elsőrendűen helyesnek kell mondanunk.

Megemlékezhetünk arról is, hogy a dicsekvésről mondottak nemcsak 
az egyes hívőkre, hanem az egyházak egymásközötti életére is érvénye
sek* Azáltal, hogy Alkotmányunk biztosítja minden felekezet részére a 
teljes vallásszabadságot és minden állampolgár részére a lelkiismereti 
szabadságot, az egyházakat az egymásközötti viszony tekintetében új 
magatartására indítja. Ez az új magatartás Isten igéjének fényében úgy 
fogalmazható meg, hogy az egyházak dicsskedése abban legyen, hogy 
„ismerik az Urat, aiki kegyelmet, ítéletet és igazságot cselekszik a föl
dön”. Az egyházaknak ebben kell — a szó jó értelmében — versenge
niük és nem evilági dolgokban, mint ahogyan az korábban gyakran 
előfordult.

Mindezeken túl megemlékezhetünk arról , is, hogy a keresztyén em
ber az Isten akaratának teljesítéséért való szüntelen fáradozásában 
mindenkor népének és az egész emberiségnek javát igyekszik szolgálni. 
Ha valóban megfogadjuk az igénék azt a szavát, hogy egyenlő indulat
tal viseltetünk egymás iránt és inem hiú versengésből, hanem a feleba
rátot áldozatosan szolgáló szeretetből cselekesszük a jót, akkor ezzel 
egyúttal magyar népünk Alkotmányának szellemében is élünk, megtesz- 
szük emberi és honpolgári kötelességünket, és bizonyára megbecsülteikké 
leszünk honfitársaink velőtt. Z. L.
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