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Szép szokás lelkészi munkaközösségeink némelyikében, 
hogy a kezdő áhitatot a legfiatalabb lelkész vagy segédlel
kész tartja. Szerkesztőségünk ennek a hagyományos szokás
nak hódol, amikor e számunk rövid igehirdetéséül a nyáron 
felszentelt új szolgatársak egyikének, Keveházi Lászlónak bi
zonyságtételét közli.

R övid ideje még, hogy kiléptünk az Akadémia kapuján. Több 
hónapja annak is, hogy egy ünnepélyes vasárnapi délelőttön 

oltár előtt álltunk. Hangzott felénk a küldő ige. Megilletődve mon
dottuk az esküszöveget. Elhangzott felettünk a „Confirma Deus“ . 
Aztán kiléptünk a templom ajtaján. —  ,.felszentelt lelkészek“  let
tünk!

Nem tudom, mi ment végbe évfolyamtársaim szívében. Magam 
részéről be kell vallanom: fel sem tudtam fogni igazán, hogy m i 
történt velem. Öt évig erre készültem és vártam, most mégis a szi
gorlatra való „lázas‘‘ készülésben, a felszentelés és elhelyezés izgal
mában úgy éreztem magam, mint akit visznek, sodornak az esemé
nyek és átgondolni sincs ideje azoknak jelentőségét.

Rövid hónapok távlatából, és itt a szolgálati helyemen jobban 
leszűrődhetett bennem: m i történt hát velünk? És ehhez éppen a 
mostani alapige segített hozzá. —  Jézus Krisztus Urunk szolgálatba 
rendelt bennünket. Anyaszentegyházából kijelölte számunkra a 
munkaterületet is, azt a „házanépét", ahol hirdetnünk kell az igét, 
azt a házanépét, amelyet gondoznunk kell, ha mint segédlelkészek
nek is. Beállított bennünket is a „gondviselők“ , „sáfárok“ (Lk 
12,42) sorába.

Ebben a helyzetben azután —  hiszem, hogy mindannyiunk szá
mára —  egyre izgalmasabb, sőt a legégetőbb kérdés: hogyan tud
juk betölteni ezt a ,,nagy és nehéz hivatalt“ ? A  felelősséget, mely
ről eddig hallottunk, most magunk is érezzük. Gondolom, mind
nyájunknak kérdése az, amit Jézus Krisztus így vet fel alapigénk
ben: „Kicsoda hát a hű és bölcs szolga?“ Hallgassuk hát az ő vála
szát is:
1. Aki Ura házanépének a maga idejében eledelt ad —  hangzik 

az első felelet. A hű és bölcs szolga tehát táplálja Urának reá
bízott házanépét. Mert nemcsak Krisztus teste és vére táplálék, 
amit kiosztunk. ,,Eledel“ az ige is, melyet hirdetnünk kell. Egyné
hányszor, amikor felérkeztem a szószékre, amikor elhallgatott az
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orgona és minden szem rámszegeződött, belémvágott a gondolat: 
akik itt ülnek, eledelre várnak! De ennél is többről van szó. füg
getlenül attól, hogy várják, vagy nem. Urunk parancsa szerint ele
delt k e l l  adnunk. —  Tudjuk: a táplálék az életért szükséges. Ne
künk is olyan eledelt kell tehát adnunk, amely életet támaszt ben
nük és élteti őket.

Felfigyeltem arra. hogy a Soltész—Szinnyei szótár az ,.eledel“ 
görög szavának ilyen jelentést is ad: nevelés, és ebből: életmód! 
Valóban, a táplálékkal nevelnünk is kell. A  lelkipásztori munkába 
ez is beletartozik. Nevelni Isten házanépét, hogy „Krisztus evangé
liumához méltó“ életmódot folytassanak. Ebben az értelemben is az 
életre kell táplálni, nevelni a ránkbízottakat.

De az ige, melyet hirdetünk, az „örökéletnek beszéde‘‘. Ügy kell 
tehát táplálnunk a ránkbízottakat, hogy az örökéletre erősödjenek 
meg. és végső sorban azért kell eledelt adnunk nekik, hogy eljus
sanak az üdvösségre!

Mindezt pedig a „maga idejében“ —  mondja igénk. Eszembe
jut, amit évfolyamunk sokszor hallott a gyakorlati teológia óráin. 
Az igazi gyakorlati teológia nem kazuisztika. „nincs recept előre, 
hogy mikor mit mondjunk“  —  hallottuk. A konkrét helyzetben, az 
adott gyülekezetben, és a „maga idejében“ válik el, hogy m it kell 
hirdetnünk igehirdetésünkben (ami nem jelenti a készületlensé- 
get!), és a személyes lelkigondozásnál is mondanivalónk „alkalmas 
időben“  és „helyén mondott ige“ legyen!

Ez végül azt jelenti, hogy szolgálatunkat teljesen Urunktól 
függő helyzetben, az imádság helyzetében kell végeznünk. Tőle kell 
kérnünk „alkalmas időben“ olyan eledelt, ami valóban életet tá
masztó és fenntartó táplálék.
O „Kicsoda hát a hű és bölcs szolga?“  —  „Akit Ura, mikor haza

jön, ilyen munkában talál“ —  hangzik a másik felelet. „Ha 
Krisztus visszajönne11, lám ezzel a gondolattal még üzletet ts lehet 
csinálni, ahogy a Lelkipásztor augusztusi számában olvastuk. M it 
tenne ö , ha visszajönne —  sokféle lehet itt a vélemény. Számunkra 
azonban sokkal izgalmasabb a kérdés, ha így tesszük fel: hogyan 
találna bennünket, ha visszajönne? Vajon, milyen sorsra jutnánk 
mi, a gonosz szolga és a képmutatók sorsára (48—51. v.), vagy pedig 
a hű és bölcs szolga „mennyei hivatására“ (47. v.)? De ne is felté
teles módban beszéljünk erről, hanem úgy, ahogy Krisztus maga: 
Ő visszajön! És talán hiába valljuk magunkat egy életen át szolgái
nak, ha nem abban a munkában talál, mellyel megbízott, melyről 
az előbb volt szó.

„Kicsoda hát a hű és bölcs szolga?“ —  „Nem mondjuk, hogy 
már elértük volna. . . “ , hiszen ezt állítani Isten előtt farizeusi gőg, 
idősebb lelkésztestvéreink előtt pedig fiatalos nagyképűség lenne 
már csak azért is. mert a kezdet kezdetén vagyunk. Mégis vágyunk 
és könyörgésünk, hogy így állhatnánk be a sorba mi, és szolgálhat
nánk minden lelkésztestvérünkkel ilyen hűséggel és Istentől kapott 
bölcsességgel, hogy a teljesség napján Urunk valamennyiünket így 
köszönthessen: „Boldogok vagytok
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Hogyan lett a reformáció reformációvá 
és hogyan marad meg annak ?

Konferenciánk második előadás-sorozata a reformáció kérdéséi
vel foglalkozik. Célkitűzése az, hogy hitünk és egyházi életünk 
alapjait próbáljuk újra tisztázni. Előadásomban a Teológiánk taná
rainak hozzászólásaira és Scholz László zuglói és Fekete István hé- 
vízgyörki lelkész hozzászólására támaszkodom Őket előre felkér
tük véleményadásra. A  felsoroltak közül is különösképpen Prőhle 
Károly hozzászólására támaszkodom.

Mondanivalómat látszólag közhellyel kezdem: a reformáció 
egyháztörténeti esemény. Ezt mi tudjuk mindnyájan és hangoztat
juk is, de félek, hogy nem minden mozdulatunkkal igazoljuk. A  re
formációban az egyház megújulása történt. A  reformációt sok egyéb 
reformátori kísérlet előzte meg. Magában a katolicizmusban is tör
tént bizonyos reformációs próbálkozás, újítási eljárás, de a többi 
reformációkat és azt, ami a katolicizmusban történt, össze sem le
het hasonlítani a lutheri reformációval. A helyes kérdésünk az: 
mik a jellegzetességei ennek a lutheri reformációnak?

A lutheri reformáció jellegzetessége abban áll, hogy benne az 
egyház megújulása a bűnbocsánat evangéliuma új felfedezése nyo
mán történt. Éppen azért lett. olyan hatásos, mert ezzel Luther re
formációjának középpontjába magának a Krisztus-hitnek közép
pontja került: a bűnbocsánat evangéliuma. Ez a két pont a lutheri 
reformációban éppen a dolgok közepében állott, egymást fedezte. 
Tehát a lutheri reformáció a keresztyénség leglényegét ragadta 
meg. Ott indult ki, ahonnan az egyházból valóban egyház tud 
lenni, a ott fejtette ki erejét, ahol a keresztyén ember valóban ke
resztyénné lesz.

Luther a bűnbocsánat evangéliumát nemcsak az egyházi taní
tás középpontjába helyezte, hanem az egyházi élet középvontjába 
is, azzal, hogy kizárólagos hatállyal helyezte a keresztyén ember 
hitének és életének középpontjába a bűnbocsánat evangéliumát. A  
lutheri egyházak rendkívüli különbségeket tudnak felmutatni egy
házszervezet, liturgia és más kérdésekben. Abban azonban Isten 
iránti hálára indító módon szilárdan megegyeznek térben és idő
ben, hogy a bűnbocsánat evangéliumának hirdetése a lényegük. Ez 
szabja meg a lutheri egyházak szolgálatát, természetét, lelkületét.

Igen természetest hogy tehát a lutheri egyházak belső kísértései 
és elferdülései is ugyanezen a ponton alakulnak ki. Rögtön a re
formáció kezdetén és azóta is rendszeresen jelentkeznek ennek a 
reformátori alaptételnek egyoldalú értelmezései. Ilyen egyoldalúság, 
amikor a bűnbocsánat evangéliumának hirdetéséből kifelejtik az 
Isten mindenhatóságát. Isten egész életre kiterjedő hatalmának té
nyét. A  bűnbocsánat evangéliuma hirdetése nem lehet hatékony, nem 
lehet teljes és nem lehet igaz, ha a szuverén, az életünk minden 
területén működő Istenről szóló bizonyságtétel hiányzik belőle. így  
éppen a bűnbocsánat hirdetésének előfeltétele, a kiindulás marad 
el. A  bűnböcsánat evangéliuma hirdetésének hatékonysága tudniillik
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ott mutatkozik, ahol az igehirdetés „életveszélyes1' helyzetbe hozza 
hallgatóját, vagyis ott, ahol nyilvánvalóvá válik az ember számára, 
hogy sorsában minden az Isten kegyelmétől fücfg. Tud-e Isten meg
bocsátani, akar-e Isten megbocsátani, tudom-e ezt hinni, akarom-e 
ezt hinni. Csak a szuverén Istent ismerő és ez előtt az élő Isten 
előtt életveszélyes helyzetben levő ember ragadja meg a bűnbocsá
natot. Luther egész személyes bátorsága, igehirdetésének személyes 
ereje abból származott, hogy számára a bűnbocsánat evangéliuma 
hirdetése Isten beavatkozó hatalmának erejével érvényesült. Ezért 
lehet megérteni, hogy Luthernek nem számított, hogy a oá na fenye- 
geti-e, vagy a császár. Ö egyedül egy ponton félt. Isten előtt állván. 
Csak egy kérdést látott maga előtt, ezt, hogy van-e kegyelem, vagy 
nincs. Luther reformációjának és a lutheri egyháznak egész szel
lemi és teológiai függetlensége, amely oly ragyogóan mutatkozott 
meg a történelemben és a világ minden táján, —  innen származik. 
Az evangélikus ember azon a ponton van megkötve, hogy az élő 
Isten előtt áll. Ez olyan alapfeltétel, amely közhelynek látszik, de 
félek, hogy mi ezt nem eléggé éljük. Az egyedül Istenhez kötött 
lelkiismeret a lutheranizmus alapállása.

A  reformátori hit a lutheri reformációban éppen azért tevé
keny és éppen azért annyira az emberi életre ' vonatkozó, mert ez 
így van. Az evangélikus ember a bűnbocsátó Istenhez kötött em
ber, ez az Isten pedig szuverén az emberi élet minden területén. 
Ezért kénytelen a lutheri reformáció a világot átfogó mindenféle 
kérdésre rendszeresen válaszolni. A  lutheri igehirdető számára nem 
kell külön magyarázgatni, hogy édes testvérem, foglalkozzál az em
berek mindennapi kérdéseivel és foglalkozzál a világot átfogó min
den nagy kérdéssel. Ilyet csak olyan igehirdetőnek kell mondani, 
akiben a lutheri reformáció ezen leglényege nem érvényesül. V i
szont ugyanebből a világra vonatkoztatottságából következik a 
lutheranizmusnak az a kegyessége és az a tisztasága, amelyet any- 
nyira meg tudnak rajtunk érezni más felekezetű egyházak. Ebből 
az evangéliumi középpontból következik az ember felkarolása.

Az emberek konkrét életétől elvonatkoztatott igehirdetés nem 
lutheri. Ha a jelenkor nagy lutheránus igehirdetőit figyelj ük. mint 
pl. Berggravot, Niemöllert, Nygrent, akkor azt látjuk, hogy közü
lük a legprofesszorosabb, legteológusabb igehirdetők is úgy prédi
kálnak, hogy abból sugárszerűen esik fény a világra. A  lutheri pré
dikáció az evangélium velejéből tesz bizonyságot, tehát az emberrel 
való mélységes törődés jellemzi. Vonalai mindig ki vannak húzva 
az ember konkrét életéig. Aki valaha is elolvasott egyetlen prédi
kációt Luther Mártontól, az tudja, hogy a mi reformációnkra ép
pen ez jellegzetes.

Különböző korszakokban másként és másként deformáltuk sa
ját magunk ezt a reformátori alapot. A z ortodoxia s ebből folyóan 
a racionalizmus tant csinált a felfedezett evangéliumból s ezzel 
megfosztotta a lutheri reformációt belső dinamikájától. A  törté
nelmi pietizmus és azóta is minden pietizmus a leszűkített lélek- 
mentés, az emberekkel való „megmentő*1 foglalkozás munkáját vé
gezte és végzi s elfelejti, hogy mik a feladatai a bűnbocsánat evan
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géliumának hirdetése nyomán az emberiség életére nézve. Ez a két 
legfontosabb eltorzulási lehetőség rejlik a lutheri reformációban. Kö
zöttünk is, ma is él ez a két kísértés. Sokszor történik velünk, hogy 
a „hit által való megigazulás44 tanát hirdetjük az evangélium-hir
detés belső dinamikája nélkül, tehát lélektelenül. De sokszor törté
nik velünk az is, hogy a pietizmus zsákutcájába kerülünk, amely 
ugyan a ,,lélekmentés“ missziói hevületét mutatja, de az élethez 
kevés a.köze, nem jelent igazi segítséget, szolgálatot az embernek.

Ez a mi mostani irányzat-vitánk tulajdonképpeni tartalma. 
A  magyarországi evangélikus lelkészek a mi nemzedékünk idején 
az ortodoxia és a pietizmus szélsőségei között hányódnak. Az a re
ménységem, hogy egyszer egész papságunk meg fogja érteni, hogy 
az a hitvallásos irányzat, amelyre mi mostanában oly nagy hang
súlyt helyezünk, ettől a kettőtől akarja őket megvédeni és ezt azért 
akarja, hogy a lutheri reformáció egész lényege érvényesüljön. Há 
ezt lelkészi karunk döntő többsége megérti, akkor saját maga fogja 
megszüntetni az ortodoxia és a pietizmus irányában megnyilvánuló 
tendenciákat s el fogja fogadni véleményünket arról, hogy ezek 
csonkítják a reformátori tanítást, csonkítják magát az evangéliu
mot.

Öntudatos lutheránus egyház minden időben és minden he
lyen abszolút módon tartotta számon azt a tényt, hogy őreá az 
Isten csak neki szóló feladatot bízott s ez a feladat a bűnbocsátó 
evangélium hirdetése. A  lutheri egyházra az jellegzetes, hogy egy- 
ház-mivoltát ebben látja, egyházi küldetését ebben ismeri fe l Egy
házi öntudatát az szolgáltatja, hogy ez az a különleges, ez az az ép
pen őreá tartozó, amivel ő elüt nemcsak minden más egyháztól, 
minden más emberi csoportosulástól is. A  lutheri egyháznak úgy 
kell éreznie magát, hogy maga felől mindig azt tartsa: ha én nem 
végzem el a bűnbocsátó evangélium hirdetését, akkor azt senki he
lyesen el nem végzi a földön. Ezt szándékosan fogalmaztam ilyen 
élesen, hogy a magunk dolgát egészen komolyan tudiuk venni. Ha 
mi nem így hinnénk Isten ránkbízott ügyének komolyságában, 
ha mi azt nem tartanánk kötelezőnek magunkra nézve, akkor egy
házi tudat tekintetében lefegyverzett egyház volnánk. A  mostaná
ban hatékony katolikus befolyás és bizonyos tekintetben az öku- 
mébikus mozgalmakban való részvételünk elhomályosíthatja ezt a 
tudatot. A  többi felekezetek között azonban mi szakadatlanul pré
dikáló egyház vagyunk s valami felszabadítóan, rendkívülien nagy
nak kell tartanunk azt a tényt, hogy éppen nálunk az evangélium 
hirdetés nem alkalmi, nem ünnepi esemény, hanem az egész evan
gélikus élet veleje. „Mániákusan14 prédikáló egyház vagyunk. A  mi 
prédikáló egyházunk, mely a bűnbocsánat evangéliumának hirdeté
sében ismerte fel a maga mondanivalóját, szüntelenül azt a kérdést 
teszi fel az egyéb felekezeteknek, hogy azok jól értik-e a Szentírást. 
Ezt a kérdést a lutheri reformáció oldaláról nézve feltétlen jogosság
gal tesszük fe l és tehetjük fel valamennyi felekezet felé.

Viszont a helyesen értett ökuménikus szolgálatunk az. hogy 
ebben a nagy egyházi öntudatunkban mégsem engedjük felnőni 
magunkban az önhittséget és az elzárkózást. Amikor a lutheri egy
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ház a bűnbocsánat evangéliumának hirdetésében találta meg a ke- 
resztyénség lényegét, akkor az egész keresztyénségre vonatkozó fel
fedezést tett. Mi az egész keresztyénség. az ökumené számára fedez
tük fel, hogy a Krisztusvallás lényege a bűnbocsánat evangéliuma. 
Az ökuménikus társaságban a tőlünk jöhető egységesítő irányzat 
tehát az, hogy a bűnbocsánat evangéliuma hirdetésében mutatjuk fel 
a keresztyén egység egyetlen, lehetséges pontját. Ez az egyetlen le
hetséges pont ti. a testet öltött, keresztre feszített, feltámadott és 
élő, újra eljövendő Jézus Krisztus. A  mi örömünk a saiát magunk 
létében és küldetésében az, hogy a lutheri egyház reformációja ta
lálta meg újra a keresztyén hit eme középpontját. A  mi egyhá
zunk ökumenicitása tehát nem egyszerűen abban van. hogy mi 
tudunk barátkozni más egyházakkal, hanem abban, hogy Isten kö
zöttünk jelölte ki újra a Krisztusvallás lényegét, a prédikáció döntő 
mondanivalóját s az alapvető egyházi feladatot, hogy ti. a bűnbo
csátó evangéliumot kell hirdetni és terjeszteni az emberek között. 
Mi tehát természetes ökumenikus egységben vagyunk azokkal, akik 
velünk ebben egyetértenek. Kívánt ökumenikus egységben vagyunk 
pedig azokkal, akik bár • keresztyénnek vallják magukat, de ettől a 
középponttól távolabb esnek. Ezekkel való ökumenikus egységünk 
csak az evangélium együttvallásának feltételével, önmagunk lé
nyege feladása nélkül valósulhat meg.

Kérdezzük meg azt, melyek azok a jellegzetességek, amelyek 
a lutheri reformációnak örök értékei, vívmányai?

Egyházunk az egyház szervezeti kérdéseit az igehirdetés kér
dése mögé tette. Ez Luther grandiózus beavatkozása volt a közép
kori egyház életébe és felfogásába. A  középkori egyház pontosan 
fordítva próbálta biztosítani önmaga életét. Nem azt tette kér
déssé, hogy az egyház, hogy a pápa engedelmeskedik-e az evangé
liumnak, hanem azt tette kérdéssé, hogy az emberek engedelmes
kednek-e az egyháznak, a pápának. Luther döntően ezen a ponton 
avatkozott be és azt, ami így az egyházban a fejetetején állott, 
visszahelyezte újra a talpára. Az egyházszervezet arra való, hogy 
az evangélium hirdetését biztosítsa. Ezért van az, hogy egyhá
zunkban az egyház szervezeti kérdései nem hitvallásos kérdések, 
hanem egyháztörténeti formálódások eredményei és mindig csak 
annyit jelentenek, hogy a történelemben élő egyház hogyan ala
kítja életét ahhoz, hogyan rendezkedik be ahhoz, hogy döntő fel
adatát, az ige hirdetését el tudja végezni. Ha egy evangélikus egy
ház jogi. alkotmányos, törvényes helyzetének védelmén bajlódik 
ahelyett, hogy az evangéliumot hirdetné és a maga szervezetét 
ahhoz alakítaná, ahogyan ezt a szolgálatot legjobban lehet elvé
gezni a történelemben, akkor ez az egyház nem reformációs egy
ház, hanem hamis konzervativizmussal, önmagában gyilkolja meg 
a reformációt. 1948-ban, belső egyházi átalakulásunk döntő idején 
ezzel a hamis konzervativizmussal kerültünk szembe és a lutheri 
reformáció úgy győzött közöttünk, hogy a státus auo hamis vé
delme helyett az evangélium hirdetésének ügyét védtük és helyezr- 
tük előtérbe. Minket, egyházunk kormányzásában ma is ez a hit 
vezet és akármilyen „megbotránkozásokat** okoztunk, döntően és
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alapvetően újra és újra azt a kérdést vetettük fel, hogyan lehet 
igehirdető szolgálatunkat elvégezni a Magyar Népköztársaságban.

A  bűnbocsánat evangéliuma, hirdetésének biztosítására és he
lyes végzésére kell mindent, az egyházi szervezetet is alárendelni. 
Az igehirdetés a mi mai döntő-kérdésünk. Luther maga végtele
nül szabadon vitatkozott az egyházszervezet kérédéséről Melanch- 
thonnal, Kálvinnal, a fejedelmekkel, a pápával. Az egyházszer
vezet nálunk nem az őskeresztyén gyülekezet egyházszervezésé
nek másolata, tehát nem a kinyilatkoztatáson alapszik. Az egyház- 
szervezet nálunk éppen úgy az evangélium hirdetéséből alakuló egy
háztörténeti forma, éppen úgy az evangélium hirdetésére vonatkozó 
egyházi történelmi belátás műve, mint az az őskeresztyén gyüleke
zetben volt.

Ugyanígy állunk egyházunk másik jellegzetességével, hogv 
az istentiszteleti élet, a liturgiái formák, a gyülekezeti élet törté
netileg kialakult formái is az evangélium hirdetésének vannak alá
rendelve. Gyülekezeti életünk rendje nem öncélú. Nem tipikusan 
liturgizáló egyház vagyunk, hanem igehirdető egyház. A  mi egy
házunkban hamis minden erőszakolt liturgikus mozgalom és hamis 
minden erőszakolt antiliturgikus mozgalom is, A  lutheri álláspont 
az, hogy a kérdést így vessük fel: milyen változtatásra van szük
ség a gyülekezeti élet rendjében ahhoz, hogy az evangélium hir- 
dettessék és hatékonyabban hirdettessék. Milyen változtatásokra 
van szükség, hogy az evangélium hirdetése biztosíttassék. Figyel
jük meg. hogy milyen kevés emberi erővel történt az, hogy egy
házunk egyesületi, mozgalmi élete átfolyt a gyülekezeti életbe. Ho
gyan felmagasztosult maga a gyülekezeti élet ezeknek a mozgal
maknak ellanyhulása folytán. Hogyan maradtak és maradnak el 
bizonyos formák, hogyan történtek a gyülekezeti életrendben vál
tozások, a nélkül, hogy sokat vitatkoztunk volna róluk. A  Változá
sok azért történtek, mert az evangélium hirdetését úgy lehetett el
végezni, ahogyan Isten azt megadta nekünk. A  jövőnk is az, hogy 
az egyház középponti feladatát az evangélium hirdetésében lássuk 
és mindent, ami ennek jó elvégzését akadályozza, el tudjunk hagyni. 
Egyházunkra a templom a jellemző, mert egyházunkra az isten- 
tisztelet a jellemző és mert ebben az evangéliumhirdetés az egyet
len kiemelkedő jelentőségű esemény. A  szentségek kiszolgáltatása 
is ennek a bűnbocsánatnak a közlése.

Egyházi életünk formáinak kérdései tehát a mi nemzedékünk
ben sem izgatóak. Azok alá vannak vetve az egyetlen izgató kér
désnek, hogy ti. milyen az igehirdetés. Itt ismét hadd fejtsem to
vább az előbb elmondottakat. Egyházunk önmagához való hűsége 
és az a kérdés, hogy mi hasznot jelent az evangélikus egyház a ma 
élő nemzedék idején, azon vizsgálható meg, milyen a prédikációja. 
Ha valaki azt kérdezi, mit ér az egyház, ha evangélikus, akkor azt 
kell megvizsgálnia, mit ér az evangélikus egyház prédikációja. Azt 
a társadalmi forradalmat, azt a Magyar Népköztársaságot, amelyben 
most életünk alakul, ez éppúgy érdekli, mint magát az élő Istent 
s akármilyen feltűnőnek mutatkozik ez, egyházunkra mind a népi 
demokrácia szempontjából, mind az élő Isten szempontjából annak
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kell jellegzetessé válnia, hogyan tudja a mai egyház prédikációja 
Isten élő valósága elé állítani az embert és az ember egész mai vi
lágát. El tudja-e érni az embert és az ember világát és milyen ten
denciával tudja elérni azt. Ha el akarnánk rejteni azt a tényt, hogy 
mi a prédikálással az emberekre hatást gyakorlunk, akkor hiába
való próbálkozást tennénk. Mi Isten követségében járva, igenis 
hatni akarónk az emberekre. Életünk a szocializmus kellős köze
pén viszont azért virágzik, mert Isten az embereknek jót akar, mert 
az evangélium életet javító, az emberi életet megszépítő tenden
ciájú. Mi öntudattal tudjuk vállalni és ezt mirólunk el is lehetett 
már hinni, hogy az evangélium tiszta hirdetésével olyan szol
gálatot végezhetünk és végzünk a ma élő emberek között, amely 
hasznos, amely életrevaló, amelyből az emberek normális, tiszta és 
tevékeny élete alakul. A  lutheri igehirdetés tehát, —  ismétlem — 
mindig olyan, hogy az evangélium centrumából kiindulva eléri az 
emberi életet, az emberiség minden átfogó kérdését. Ennek törté
neti bizonyítéka is van. A  lutheri reformáció egész korát meg le
het ismerni Luther prédikációjából. Sőt, onnan lehet legjobban 
megismerni. A  XVI. századi magyarországi helyzetet, a magyaror
szági reformáció korát a nemzet szempontjából is legjobban a XVI. 
század reformátorainak prédikációiból, zsoltáraiból, műveiből lehet 
megismerni. Mi ennek az oka? Az hogy a lutheri igehirdetés az 
evangélium centrumából kiindulva választ ad az emberi élet min
den kérdésére. A  lutheri prédikáció mindig meg tudja mutatni, 
hogy miközben a történelem előremegy, mi történik magával az 
emberrel. A  lutheri prédikációból mindig meg lehet tudni, hogy a 
nagy történelmi változások hogyan játszódtak le az emberekben. 
Sőt ennél is többet meg lehet belőle érteni. Azt, hogy az 
evangélium hogyan formálta az embert arra a feladatra, amelyet 
számára a történelem Istene az időben, az alkalomban kijelölt. Ha 
mi nem így prédikálunk, akkor egyházunk jellegzetességét adjuk 
fel. A  folyó élettel nem törődő, az ortodox, vagy a pietista prédi
káció nemcsak evangélium-elárulás, hanem egyházgyilkosság is, 
feladása a lutheri egyház lényegének.

Ebben a megvilágításban a mai papi nemzedéknek két nyil
vánvaló betegsége van. Az egyik az, hogy a hit által való megiga- 
zulást sokszor fordítva prédikálja, a másik az, hogy egyrészt or
todox, másrészt pietista okból igehirdetésében ott teszi az áment, 
ahol az még csak a közepén tart s ahonnan kezdve, ha a bizonyság- 
tételt folytatná, ha belőle a vonalakat egészen az emberi életig ki
húzná, válnék lutheri értelemben jellegzetessé a prédikációja. Az 
első betegséget egy már sokszor elmondott történettel szeretném 
megvilágítani. Egyetemi lelkész koromban egy diákbibliakörben so
kat vesződtünk egy leánnyal, aki bár rendszeresen közöttünk volt, 
láthatólag nem értette, hogy miről beszélünk. Ez a leány egyszer 
sírva tette fel a kérdést, hogy tulajdonképpen miben kell neki hin
nie. A  választ a lutheri meggyőződésből adtuk neki. Abban kell 
hinnie, hogy a bűnei megbocsáttatnak a Jézus Krisztusért. Ez a bi
zonyságtétel őt hitre juttatta. Ekkor fedeztem fel azt. amit azóta 
igen világosan tudok. Mi állandóan a hitre nógatunk, a helyett.
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hogy azt mondanánk el, ami a hitet kiváltja. Az igazi evangélium
hirdetés Isten bűnbocsátó kegyelméről tesz bizonyságot és abban 
hisznek a hívek. Arranézve jutnak hitre a hívek. Nem hitet kell 
követelni, mert akkor az emberek nem tudják, hogy miben higy- 
jenek. A kegyelmet kell prédikálni, mint Isten tettét Jézus Krisz
tusért, a m i érdekünkben. Ez vezet öntudatos hitre. Ha viszont itt 
a bűnbocsátó evangélium hirdetése közben már kimondjuk az 
áment, akkor a prédikáció nem jellegzetesen lutheri (hanem pie- 
tista) és nem is életre való, nem is hatékony. Most kell következnie 
annak, hogy mit jelent ez a hitrejutott ember megújult életében. 
Ahogyan mi az evangéliumnak ebből a centrumából kihúzzuk a 
vonalakat a konkrét emberi életig, úgy történik a keresztyén em
ber lelkében a felszabadulás az egyszerű emberi élet feladataira. 
Aki ezeket a vonalakat nem húzza ki az életig, az arról tesz bi
zonyságot, hogy saját életében sem történt meg a döntés, sem az 
evangéliumra, sem az életre nézve.

Luther igehirdetését az a bátorság jellemzi, amellyel az evan
gélium centrumából kiindulva irányítgatja az embereket a földi 
életben. E tekintetben Luther is követett el hibákat. De a döntő pon
ton Luther nem tévedett. Nem tévedett, amikor törekedett arra, 
hogy lelkipásztora legyen az embereknek, hogy az embereket az 
evangélium világosságában az életük útján vezesse. Valóban ve
zesse. Akármelyikünkkel történhetik, hogy konkrét életkérdések
ben helytelen eligazítást adunk. Sajnos, az utóbbi időben sok pap
társunk rossz tanácsot adott az embereknek történelmi helyze
tükre vonatkozóan. De az volna a legnagyobb tévedés és ez a mai 
lelkésznemzedék döntő betegsége, ha kerülgeti a döntést s ha le
mond arról, hogy az emberek az evangélium világosságában járja
nak. Lutheránus pap sok hibát követhet el, de azt a bűnt minden
képpen el kell kerülnie, hogy a prédikáció második felét, a befe
jező, az alkalmazó részt, a csattanót lenyelje.

A  lutheri reformáció jellegzetességéhez tartozik tehát, hogy az 
mindig tanít. Minden esetben és mindig tanít. A  lelkipásztori szol
gálatban, a szószéken, a magánbeszélgetésekben. Az a jellemző 
reánk, hogy tanítunk és a híveinket is megbízzuk tanítással. Talán 
nincs is olyan méretű tanító mozgalom a földön, mint a lutheri 
egyház élete. A  tanításunk azonban itt is ugyanabból a két okból 
szokott élettelenné válni, megromlani. Az ortodox típusú lelkész 
tanít —  tanít, csak úgy ontja a világos felosztású beszédeket és 
előadásokat, csak éppen azt felejti el, hogy a lutheri tanítás nem 
csak értelemből-értelembe. hanem hitből-hitbe történik. Azt felejti 
el, hogy a lutheri tanítás nem könyvből. íróasztalból történik a 
konkrét élethelyzetükből kiemelt emberek felé, hanem élő emberek 
hitből tanítanak élő embereket hitbe. Mostanában jelentkezik egy 
olyan fajta pap, aki lényegében sehová se döntött, csak a hideg ér
telmével tudja az egyházi tanítást. A  lutheri egyház tanító 
egyház s a tanítás döntés-jellegét semmilyen ortodoxia nem veheti 
el tőlünk. De van olyan lelkész is, aki a pietizmushoz tartozik és a 
tanítást lebecsüli, vagy csak egyirányban hajlandó elvégezni. Az 
ún. „lelki kérdések'1 irányában. Ez a •legkomikusabb dolog a vilá
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gon. Mert ilyen „lelkek** nincsenek, akiknek ilyen értelemben vol
nának „lelki kérdései*1. Szeretném látni ezeket a „lelkeket**, akik
kel ezek a papok „csak lelki kérdésekéről beszélnek. A  lelki kér
dések az élet kérdései és lehetetlenség elképzelni a lutheri egyház 
életében olyan lélek-vándoiiást, melynek során ilyen, az életből ki
emelt lelkeket lehetne konferenciáról-konferenciára vándoroltatni 
a nélkül, hogy közben azoknak itt a földön testet kellene ölteniük. 
A  lutheri reformáció lényege a tanítás s ebben a tanítói munkában 
az egész emberre nézünk, az ember egész konkrét élethelyzetének 
összefüggésében.

Mi a jellegzetes a lutheri reformáció lelkipásztorkodására 
nézve? Ismét az, hogy a mi lelkipásztorkodásunk evangéliumi jel
legű. Ezen a ponton megint két szélsőség kísért minket. A  katoli
kus lelkipásztorkodás, amelynél nagy hangsúly esik a lelkeken való 
uralkodásra. A  pap itt a lélek imperialistája. Ennek megfelelője 
mir.álunk az ún. „rámenős** pietista lelkipásztorkodás. A  másik szél
sőség a kálvinizmusé, mely az ernberek életszentségének ellenőrzé
sét hangsúlyozza fvisitatio domestica ordinata). Ebben a lelkipász
tori típusban az egyházfegyelmezés, a lélek fegyelmezése a -kidom
borodó. A  lutheri lelkipásztorkodás jellemzője az evangéliumi ter
mészet. Ez egyrészt lelki szabadságot ad azoknak, akik a mindene
ken uralkodó élő Isten előtt állnak és a bűnbocsánat kegyelméből 
élnek, másrészt szeretetet gyakorol azokon, akik az Isten gyermekei. 
A  katolikus-pietista ielkipásztorkodás úgy dolgozik, hogy a lelkész 
bemegy a családba, ahol most jött a munkásember haza a gyárból, 
vagy az asszony most törli meg tésztagyúrás közben a kezét, hogy 
kezetfogjon vele, a pap pedig így szól: „Hogyan állasz az Ür Jézus 
Krisztussal?** A  kálvinista-ortodox lelkipásztorkodás közöttünk úgy 
mutatkozik a maga túlzásában, hogy a' pap minden szavával az 
embert teszi felelőssé az egyházért és az Istenért, holott pontosan 
fordítva, azt kellene megmutatnia, hogy az egyház felelősséget érez 
őérette, hogy az Isten szereti őt. Az a módszer, ahogyan az evan
gélikus lelkipásztor végzi a maga evangéliumi természetű lelki
pásztorkodását, lényegében azon a szón van feltűzve, hogy: szere
tet. Szeretetben együtt él az emberrel, tapintatos az emberhez, tü
relmes az emberhez, irgalmas az emberhez és hagyja, hogy Jézus 
Krisztus kegyelméből áradó szeretet végezze él a maga munkáját 
az emberen.

Végül arról akarok szólni, hogv a lutheri reformációra jelleg
zetes a katolicizmussal szembeni felfegyverzettség. Félek, hogy né
mely lelkésztársak a katolicizmussal szemben lef egy vérzetten pró
bálják vezetni a lutheri egyházat. Beadják a derekukat fontos 
pontokon a teológia területén. Katolikus módszerek alkalmazásá
ban versenyeznek katolikus papokkal. Naívul hisznek a katoliciz
musnak. Innen származik nem egy lelkész szolgálatának kiismer
hetetlen jellegtelensége. A  katolikus befolyás papjaink között sok
szor nem tudatos, de érvényesül bennük úgy, hogy észre sem ve
szik. Hat rájuk a katolikus lelkipásztorkodás hatalmi törekvése, hat 
rájuk a pápás türelmetlenség a nemegyházzal szemben, hat rájuk 
az a forszírozott egyházi harc, amelyet a „keresztyénség fennma
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radásáért“ folytatnak, hat rájuk a katolikus egyházi élet miszti
cizmusa és sok hamis, lélekhalászó módszere. Vannak közöttünk 
lelkészek, akik azt mondják, hogy „ilyesféle dolgok jók volnának 
nálunk is‘‘. Pedig Luther világosan kijelölte a reformáció irányát 
és ebből csak egy dolgot lehet megtanulnunk. Ami a katolicizmus
ban ,,erős‘‘, az éppen az, ami a bűnbocsátó evangélium központi 
igazságához képest tévelygés. Ami a katolicizmusban ilyen „impo- 
náló“ a mi tévelygő papjaink szemében, az pontosan mindaz, ami 
ellen Luther Márton fellépett. A  katolicizmus lényegében nem vál
tozott. Lutheri egyház nem veszítheti el „protestáns jellegét'1 az egy
háztörténet egyik szakaszán sem. Helyesen mondja Naav Gyula, 
hogy a lutheri reformációban leomlanak a középkori egyház lelkek 
feletti uralmának bástyái s a hit felséges szabadsága nyílik meg.

Vezessen minket egész egyházi munkánkban az. ahogyan Luther 
Márton gondolkodott a reformációról. „Ez nem lehet a mi művünk, 
ami most a világban folyik. Nem lehet az, hogy egy ember ilyes
mit kezdjen és folytasson. Ez az én szándékom és elhatározásom 
nélkül jutott idáig s az én elhatározásom nélkül kell ennek végbe 
is mennie és a pokol kapui sem akadályozhatják meg .‘‘ -(H ű intés. 
Di\ Luther Márton művei, III. kötet 174: lap.) Wartburgból -Witten- 
bergbe történt visszatérése után pedig a második -prédikációban 
ezt tanítja: „Én a pápának, a búcsúnak és az összes pápistáknak el- 
lentálltam, de nem erőszakkal, sem álnoksággal, sem nagy hűhóval, 
hanem egyedül Isten igéjét forgattam, prédikáltam és írtam. Ez az 
ige, amikor én aludtam, vagy jókedvemben voltam, elérte azt, hogy 
a pápaság annyira erőtlen és tehetetlen lett, amennyire még egyet
len fejedelem, vagy császár sem tudta megtörni. Nem én tettem 
ezt. Az ige, amelyet hirdettem és írtam, az végezte és cselekedte 
mindezt. . . .  Én csendben ültem s hagytam, hogy az ige cseleked
jék.“ Gondoljuk csak el, hogy az a sok lótás-futás, amit lelkészeink 
gyakran végeznek, mi ehhez a magatartáshoz képest. Luther 
„csendben ült‘ ‘. Persze nem volt tétlen. De nem hitte, hogv ő menti 
meg az egyházat. Az, ami az egyház érdekében történt, az iae által 
történt és semmi sem történhet az egyház érdekében másként. 
Imádkozzuk Lutherrel együtt a sekrestye imádságot: „Ha magamra 
vagyok, akkor könnyen mindent elrontok!‘‘

Karner Károly helyesen hangsúlyozza, hogy vigyázzunk egy
házunk ökumenicitására, mely egyedül abból adódhatik. hogy az 
igére támaszkodunk és nem a magunk erejére. Scholz László he
lyesen hangsúlyozza, hogy a lutheri reformáció nem bomlasztott, 
hanem épített, amikor az igére támaszkodott. Helyesen hangsú
lyozza azt is, hogy ebből Luther sem engedett és mi sem engedhe
tünk.

Summa-summarum: gerinces lutheri álláspontról kell az evan
gélium tanítását alkalmaznunk a jelen korra. A  reformáció abban 
tud fennmaradni, ha így hirdeti az igét. így teszünk jó szolgálatot 
az egyháznak, a ' hazának, az embereknek is. Mert a tény az, hogy 
az ember a inai élet kérdése és ebben mindenki segít, aki a bűn
bocsánat evangélumának hirdetésében áll, úgy értve az evangélium 
hirdetését, mint azt a lutheri reformáció végezte.

D. Dezséry László
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SZÁZ ÉVVEL EZELŐTT a Habsburg-önkényuralom elnyomása 
teljes súlyával nehezedett hazánkra. Még mindig érvényesek vol
tak Széchenyinek az 1848/49-es szabadságharc leverése utáni idő
ről mondott szavai: „Iszonyatos csend lepte el az országot, szám
talant hóhér döntött nyugalomra, a honban maradtak és bujdosók 
leverve. A  börtönök falai között elhalt a panaszok hangja és a 
számkivetett, megtört szívek kínszavait elhordta a játszi szé l.. 
A z egész világon méltó felháborodást váltott ki, hogy a Habsbur
gok és Romanovok összefogásából levert magyar szabadságharc 
után milyen gyáva vérengzéssel torolták meg a nemzeti ügyben 
való részvételt az osztrák önkényuralom hatalmasai. A  házkuta
tások, vagyonelkobzások, rendőri zaklatások napirenden voltak. A 
nemzeti szabadságot tervszerűen semmisítették meg. Kossuth Lajos 
így jellemezte ennek a kornak a politikai helyzetét: „Tizenegy 
hosszú éven át külföldről nyakára zúdított idegen poroszlók, vagy 
ezeknél is rosszabb belföldi renegátok packáztak a magyaron; ha pa
nasza volt, német nyelven határoztak felette, ha pere akadt, német 
nyelven szórták nyakába a német törvényt. Magyarország német 
nyelven igazgatott, kormányozott, zaklatott, sanyargatott osztrák 
tartomány lett.‘‘

A  szabadságharcos erők semmiképpen nem nyugodtak bele 
ebbe a helyzetbe. Minden évben felütötte a fejét valahol az ellen
állás tüze. A  nép széles rétegei passzív ellenállással válaszoltak az 
önkényuralomnak. Az ország elégedetlenségét csak nagy létszámú 
idegen katonasággal lehetett ellensúlyozni, ami viszont igen sok 
költséget emésztett fel, megnövekedtek az adóterhek. A  bécsi ud
varnak segítségre volt szüksége s ezt legkészségesebb és legmeg
bízhatóbb támaszánál, a katolikus egyháznál kereste. Szcitovszky 
János hercegprímás kereste leginkább Bécs kegyeit, de maga a ka
tolikus püspöki kar is 1850. augusztus 25-én hódoló feliratot inté
zett a császárhoz, melyben a Habsburg-dinasztia iránti örök hűsé
gét hangoztatta,. elismerte az „egy és oszthatatlan“ osztrák monar
chiát, készséggel lemondott Magyarország önállóságáról. A  püspöki 
kar hűségeskűt tett az osztrák birodalom törvényeire. Míg ezt tette, 
ezalatt nemcsak a magyarság legjobb szabadságharcos erőire, ha
nem a hazafias magatartású alsópapság nem egy tagjára is börtön 
és kivégzés várt.

A  bécsi önkényuralom a Romanovok segítsége után most Róma 
szövetségére épített. 1855-ben jött létre „konkordátum14 néven a 
megegyezés a pápa és az osztrák császár között. A  konkordátum
ban Ferenc József lemondott a magyar királyok régi jogáról, az 
ún. tetszvényjogról, ami azt jelentette, hogy a pápának csak olyan 
rendelkezései érvényesíthetők Magyarországon, amelyhez a király 
hozzájárult. A  konkordátum kiszélesítette a püspökök hatalmát. A 
népiskolai oktatás nagy része a katolikus egyház felügyelete alá ke
rült. Előírta, hogy az egyetemeken csak katolikusok taníthatnak. 
Anyagi téren az óriás egyházi birtokok mellett tovább erősítette a
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konkordátum a papi jövedelmeket, ahol a tized még érvényben 
volt, ott továbbra is szedték, ahol pedig már megszűnt, ott jószág
ban, vagy állami járadékban kárpótlást kellett adni érte. A  kon
kordátum lényege az volt, hogy szélesre nyitotta a kaput a kato
likus egyház előtt politikai, kulturális, anyagi téren azért, hogy cse- . 
rébe segítséget nyújtson az önkényuralom fenntartásához, a nép 
megfékezéséhez. A  konkordátum nagy felháborodást váltott ki 
Európa haladó közvéleményéből, mindenütt a középkor feléledését 
látták benne.

A  magyar protestantizmus számára a konkordátum ténye fel
idézte annak a sok szenvedésnek az emlékét, amely hosszú évszá
zadokon át kiáradt Rómának és a bécsi udvarnak az összefogásából 
a magyarországi protestánsokra. Az 1848:XX. törvénycikk nagy 
jelentősége éppen abban volt. hogy kimondta a bevett vallásfeleke
zetek törvény előtti egyenlőségét és viszonosságát. Maga Kossuth 
Lajos terjesztette elő ezt a törvényt az országgyűlés elé. Az ural
kodó vallásnak és az államvallásnak a terhétől sikerült megszaba
dulni az 1848 :XX. törvénycikk által. A z önkényuralom ezt a vív
mányt is tönkretette, a többi szabadságjog megvonásával a vallás- 
szabadságot is megrövidítette.

Az emigrációban élő Kossuth éber figyelemmel kísérte a hazai 
eseményeket s különösen megragadta figyelmét az 1855-ös római—• 
bécsi konkordátum körül kialakuló helyzet. Nem mulasztotta el. 
hogy az európai közvélemény elé tárja az önkényuralom és a ka
tolikus egyház szövetségének hátterét és mozgató rugóit. Kossuth
nak az volt a nézete, hogy a konkordátum nemcsak a magyar pro
testantizmusra, hanem az egész magyar népre veszélyes, sőt nem
zetközi méretekben is káros hatású.

Kossuth Lajos angol nyelvű ,,On the present condition of the 
Protestants in Hungary“ (A  protestánsok mai helyzete Magyar- 
országon) című írásának kézirata az Országos Széchényi Könyv
tárban van, a Pulszky-analectában. A  „Kéziratos források az 
Országos Széchényi Könyvtárban 1789— 1867. Bp. 1950.“ című 
kiadvány az 1199. szám alatt így regisztrálta: „Kossuth La
jos felolvasása a protestáns pátens ügyében, 1860.(7), 31 folio, Pul- 
szkyné írása, Kossuth sajátkezű javításaival és kiegészítéseivel". 
Révész Imre akadémikus 1952-ben már megállapította, hogy az 
iratban még nincs szó az 1859. évi protestánsügyi pátensről, hanem 
a két magyar, de főleg az evangélikus egyháznak az abszolutizmus 
alatti helyzetét ismerteti. Keltezhető nem sokkal a Vatikánnal kö
tött osztrák konkordátum után (1855. augusztus, de mindenesetre 
1859. előtt). Ugyancsak megállapította, hogy a kéziratot Kossuth 
maga „memorial“-nak nevezi és a sajtó tájékoztatására szolgáló
nak mondja.

Kossuthnak erre az iratára Révész Imre akadémikus hívta fel 
a figyelmünket. Az a körülmény, hogy az irat nem a protestáns 
pátens ügyével foglalkozik, éppen nem csökkenti jelentőségét, sőt 
különleges érdekessége az, hogy az, 1855. augusztusában kötött kon
kordátum friss hatása alatt készült. Sólyom Jenő dr. teol. tanár 
kutatásai további eredményekre vezettek az irat keletkezési idejére
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és körülményeire nézve. Ezek szerint a keletkezhetés végső idő
pontja 1856. augusztusa, mert a bécsi kormány ekkor már közölte 
a nyolc protestáns egyházkerülettel a készülő egvházszervezeti ren
delet tervezetét, az irat pedig azt mondja, nem tudható, mire ju
tottak az 1855. május— júniusi bécsi tanácskozáson. Minthogy az 
iratban azokra a rendelkezésekre sincs utalás, amelyeket a konkor
dátum folyományaképpen 1856. tavaszától kezdve a protestánsok 
hátrányára kiadtak, az irat keltezését 1855. utolsó harmadára kor
látozhatjuk.

1855. őszén a Londonban élő Kossuth és a Párizsban élő Irányi 
Dániel között levelezés fejlődött ki, amely magyarországi közügye
ket is érintett. Irányi tulajdonképpen ajánlást kért a maga részére 
Bixio volt francia miniszterhez, akinek a segítségével tanári állást 
akart szerezni Párizsban. A  levelezés felkarolta a konkordátummal 
kapcsolatos magyarországi helyzetet is. Irányi angolra fordíttatás 
végett franciául szerkesztett emlékiratot is küldött Londonba. Ez 
az ismertető fejtegetés Kossuth ajánló levelével 1856. elején meg
jelent a „The Ind.ependent“ című newyorki lap élén. (Berzeviczy 
Albert: Az abszolutizmus kora Magyarországon 1849—1865. 2. kt. 
Bp. é. n. (1925.) 283. lap.)

Sólyom Jenő megállapította azt is, hogy ez az irat és a Berze
viczy által említett irat azonos. Szerzője Irányi Dániel, Kossuth 
csak módosított rajta s kiegészítette. Megjelent 1856. januárjában 
a The Independent című. newyorki hetilapban, a Széchenyi Könyv
tárban lévő kézirat szövegéhez képest csekély változtatással. Saj
nos, csak a január 17-iki szám található meg az Országos Levél
tárbeli Kossuth-gyűjteményben. Ez az iratnak több mint felét adja 
és jelzi, hogy a folytatás a következő héten jön. s így nem tudható, 
van-e aláírás a cikk alatt. A  Kossuth-levél, amely a cikket beve
zeti, utal Irányira. Irányinak egy Kossuthoz írt leveléből úgv lát
szik, hogy az irat szövegének egyik változata — bizonyosan Irányi 
nevével — megjelent egy francia lapban is.

„Kossuth-iratnak“ tehát annyiban nevezhető ez az irat, ameny- 
nyiben Irányi tájékoztatóját Kossuth kiegészítve sajátkezű írásával, 
azonosította magát annak tartalmával, a newyorki lapban előszó
szerű bevezetéssel és ajánlással látta el.

A  kéziratot Hafenscher Károly lelkész másolta le és fordította 
magyarra. •

Bevezetőül az irat a reformációkorabeli magyarországi hely
zettel ismerteti meg az olvasót. Vázolja az ország két részre sza
kadását, a reformáció terjedését. Történelemszemléletére jellem
zőek a következők:

„Mivel a Habsburg-háznak még nem volt gyökere az ország
ban, a legközönségesebb uralkodói érzék is azt súgta nekik, hogy 

*ne támasszanak vallási elégedetlenséget új alattvalóik, között. így 
történhetett meg, hogy a 16. század vége felé Magyarország két
harmad része a reformált egyházhoz tartozott. Amikor a császár- 
királyok már biztosabban érezték magukat a trónon, nem haboztak, 
hogy türelmetlen és despota törekvéseikkel is előjöjjenek. Vállal-
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hozásaikban a jezsuita rendtől támogatva megkezdték a beavatko
zást az ország lelkiismereti szabadságába és politikai jogaiba/1

Bemutatja az irat, hogyan támadta meg nyíltan Rudolf a pro
testánsok törvényes jogait és a törvényhozás magyarországi rend
jét az önkényesen betoldott 22. törvénycikkel. A  Habsburgok el
nyomó politikája változatlan maradt, csak az egyes uralkodói nevek 
színezték azt különbözőképpen, a lényen azonban sohasem válto
zott meg. II. Ferdinánd például „fiatalon azt a szörnyű esküt tette 
a Lorettói Szűz előtt, hogy birodalmában minden eretnekséget ki- 
irt‘‘ . A  protestánsok üldözésének mélypontja a 17. szd. végén kö
vetkezett be:

„III. Ferdinánd és I. Lipót uralkodása a magyar történelem leg
sötétebb korszakát jelenti. Ebben az időben történt, hogy a protes
tánsok templomait és iskoláit katonasággal vették birtokba és ad
ták át a katolikusoknak. lelkészeiket és tanítóikat gonosztevőkként 
üldözték, bebörtönözték, száműzték, szicíliai gályákra küldték. Pro
testánsokat kínoztak és megöltek az eperjesi vértörvényszéken áll
hatatosságuk miatt, és az üldözött gyülekezeteknek erdőkbe és he
gyi barlangokba kellett menekülniük, mint az első keresztyének
nek, hogy lelkiismeretük szerint végezhessék, istentiszteletüket.“

• A  nemzet azonban nem nézte tétlenül a Habsburgok zsarnoksá
gát, . hanem kész volt fegyverrel is érvényt szerezni a szabadság
hoz való jogának:

„De ha ezek a császár-királyok állandó üldözéseik kegyetlen
ségével tették magukat ismeretessé, úgy a magyarok védekezésük 
erőteljes voltával tüntették ki magukat. Valahányszor ezek, a je
zsuitáktól meglovagolt uralkodók, nyíltan támadták meg az alap
vető törvényeket, a nemzet mindig felkeléssel válaszolt és fegyver
rel a kezében szerezte meg a szabadságot/*

Az irat büszkén hangoztatja, hogy az 1604. és 1711. között el
telt évszázad a szabadságharcok, felkelések százada volt:

„Az egész korszakot egy gyakran megzavart fegyverszünetnek 
tekinthetjükf‘ Nagy érdemük volt az erdélyi fejedelmeknek a ma
gyar függetlenség védelme terén még akkor is, ha olykor a török
kel voltak kénytelenek szövetségre lépni, „akiknek fennhatósága 
ezerszerte kedvezőbbnek tűnt fel, mint az ausztriai uralom, amely 
egyrészt áruló, másrészt türelmetlen (intoleráns) volt.“

,,Hazánk történetében talán semmi sem annyira sajnálatos, 
mint az a rendkívüli alattvalói hűség, mondhatnánk ̂ hiszékenység, 
amelyet dicső őseinknél látunk. Am ikor már félretehették a fegy
vereket és a kormányt tárgyalásra kényszerítették, mindig olyan 
gyorsan akartak békét kötni, amilyen gyorsan csak a király mél- 
tóztatott megismételni —  gyakran erőszakolt — esküjét, csak azért, 
hogy megszegje az első adandó kedvező alkalomkor. A  becsapott 
alattvalóknak újból és újból meg kellett látniok és meg kellett bán- 
niok azt a hibájukat,, hogy túlságosan nagylelkűen viselkedtek ja
víthatatlan uralkodóikkal.“

III. Károly és Mária Terézia kénytelenek voltak változtatni 
elődeik politikáján, látniok kellett, hogy a véres eszközök ered
ménytelennek bizonyulnak. Ez a változás azonban csak annyit je
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lentett, hogy képmutatóbb és ravaszabb eszközöket használtak. 
Mária Terézia „látszólagos mérséklete jobban ártott a protestán
soknak, mint a Ferdinándok vagy I. Linót durva joqsértései“ .

Csak a felvilágosodásnak és a francia forradalomnak a hatá
sára enyhült a protestánsokra gyakorolt nyomás II. József. II. Li- 
pót és utódaik ideién.

,,1847-iq nem volt olyan orszáqqyűlés, amelyen ne lett volna 
harc a protestáns egyház sérelmeinek és fájdalmainak orvoslásáért. 
A szabadsáqnak és a türelemnek a szelleme annyira elterjedt és 
olyan mélyen gyökerezik Maqyarorszáqon, hogy hitvallásbeli kü
lönbségek aligha alkotják beszéd tárgyát a lakosság között. A par
lamenti tanácskozások idején a vegyesházasságokkal és a római ka
tolikusról protestáns hitre való áttéréssel kapcsolatban az 1832— 36, 
1839— 40, 1843—44-es országgyűlésen maguk a római katolikus ta
gok voltak azok, akik a lelkiismereti szabadságot olyan tüzesen kö
vetelték, i hogy alig volt szükséges a protestánsoknak aktívan részt 
venni a vitatkozásokban. Csak a kormány és a római püspöki kar 
maradt intoleránst

A  nemzeti kormány sokféle eredményei között azzal is dicse
kedhetett, hogy jelentős lépést, tett a vallásszabadság kiszélesítése 
terén:

„Az örökké emlékezetes 1848-as országgyűlés kihirdette törvé
nyesen az egyenlőség és a viszonosság elvét minden keresztyén fele
kezet számára. A következő évben a nép képviselői összeültek Sze
geden és megkoronázták a vallásszabadság építményét azzal, hogy 
ugyanezt az elvet kiterjesztették az izrealitákra is.“

A  szabadságharc bukása az összes nemzeti eredmény elveszté
sét jelentette, a kivívott vallásszabadság is veszendőbe ment:

„Magyarország szerencsétlensége a világosi fegyverletétel kö
vetkeztében nem korlátozódott az alkotmány felrúgására, a politi
kai intézményeknek, az ország polgári jogainak semmibevételére, 
hanem a protestánsok vallásszabadságának és a protestáns egyház 
autonómiájának is osztoznia kellett az általános elnyomásban.“

Az önkényuralom nyomban bebizonyította, hogy bigott és in
toleráns hatalom, amely a központosítás, elnemzetlenítés és elnéme- 
tesítés eszközeivel akarja egybekovácsolni széteső birodalma egyes 
részeit. Ebbe a tervbe nem illett bele a protestáns egyházak ön
kormányzata, tanítása és hagyományos haladó-nemzeti magatar
tása.

Kiemeli az irat, hogy mivel nem szándékszik Magyarország po
litikai helyzetéről kimerítő képet adni, nem sorolja fel azokat az 
ítéleteket és kivégzéseket, amelyeknek áldozatául estek protestáns 
és katolikus lelkészek egyaránt, akik a nemzeti ügyhöz csatlakoz
tak. A  négy evangélikus pünpöknek, Haubnernek, Pákhnak. Szebe- 
rényinek és Stromszkynak a bebörtönzését, illetve lemondatásáí is
merteti csupán részletesebben az irat, hogy az egyéni büntetése
ken túl rámutathasson arra a közjogi sérelemre, amely a magyar 
evangélikus egyházat érte akkor, amikor a püspökök helyébe az 
önkényuralom adminisztrátort nevezett ki.
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„Úgy látszik, hogy a császári kormány elhatározta a kineve
zésnek ezt a rendszerét, amely radikálisan ellenkezik a magyar re
formált egyházak függetlenségével és önkormányzatával. Közben 
ugyanez a kormány a nemrégiben megkötött konkordátum által 
részben lemondott a kinevezés jogáról, részben alávetette magát 
bizonyos korlátozásoknak a római pápák érdekében.“

Nyilvánvaló volt. hogy az önkényuralom letért a vallásegyen
lőség alapelvéről s továbbra is fenn akarja tartani, sőt ki akarja 
terjeszteni a katolicizmus uralkodó vallás jellegét. M íg tehát a ka
tolikus egyházat minden eszközzel támogatta az önkényuralom, sőt 
a hosszú évszázadokon fennállott királyi ellenőrzési jogot (tetsz- 
vényjog, „ius placeti“ ) is feladta Ferenc József, addig a protestan
tizmusnak császári utasítással akartak új egyházalkotmányt adni. 
Gróf Thun Leó bécsi vallás- és közoktatásügyi miniszter ekkor már 
bejelentette, hogy új egyházszervezetet kíván adni a magyar pro
testantizmusnak, meg akarja szüntetni a reformáció óta kialakult 
egyházalkotmányt s helyébe az önkényuralom kinevezettjein ke
resztül akar majd kormányozni. Ennek az előkészítésére a kormány 
Bécsbe konferenciát hívott egybe a számára megbízható egyházi 
férfiakból.

„A konferenciát a kijelölt napon megtartották Bécsben. Thun 
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter javasolt néhány pontot, 
mindegyik valamiképpen a konzisztoriális adminisztráció szellemé
ben mozgott és ezáltal felforgatta a reformált egyház szabad szer
vezetét, amely egyidejű volt a reformációval. Az a Szervezet, amely 
ezekből a konferenciákból származik, még nem került nyilvános
ságra, de úgy van, hogy ez lesz a magyarországi protestantizmus 
törvénye.“

Az iratnak igaza volt, később valóban ilyen császári parancs
csal kénvszerített egyházszervezetet adott a protestantizmusnak 
az önkényuralom, ez vezetett később a pátens körüli egyházpoliti
kai harcokra.

♦ Ugyanakkor jogos felháborodással ismerteti az irat azokat az 
iskolapolitikai intézkedéseket, amelyek a magyarság elnemzetle- 
nítését, németesítését, kulturális színvonala csökkentését célozták.

„Magyarország történelmének tanítását megtiltották az isko
lákban és csak az egyetemes történelmet engedik tanítani. A kor
mánynak ez az abszurd kívánsága arra való, hogy egy osztrák nem
zetet teremtsenek. Ezért sürgették a nemzeti történelem tanításának 
betiltását mindazokban az országokban, ahol az osztrák uralkodó
ház kormányoz. A  kormány azért, hogy németesítsen, miután beve
zette a német nyelvet a polgári és jogi adminisztrációban az egész 
birodalomban, előírta tanítási nyelvként is valamennyi tanintézet 
tudományos osztálya számára. Az ilyen erőszakos újítások nem te
remhetnek mást, mint csak a legveszélyesebb eredményeket: a ta
nulók száma csökkent, a felvilágosodás haladása megállt.“

Az irat az egész nemzet érdekének perspektívájában szemléli 
a magyar protestantizmusra nehezedő nyomást. A  protestantizmus 
igazáért folytatott harc szerves része annak a küzdelemnek, ame
lyet a magyar nép szabadságáért folytattak a legjobb erők.
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„A társadalom valamennyi osztályát ért elnyomás m ellett, ami 
a politika i jogokat illeti, úgy látjuk, hogy a protestáns egyház utolsó 
emléke az alkotmányos és törvényes szabadságnak Magyarorszá
gon, amely azért harcol, hogy a róm ai katolikus kormány egészen 
ne tehesse rabszolgájává

A  legsúlyosabb és legmegrázóbb igazságot akkor mondta ki az 
irat, amikor vázolta azt a hátteret, amiért a bécsi udvarnak szük
sége volt a Romanovok után a Vatikán szövetségére.

„Nem volt elég, hogy a jezsuita rendet újraalapították, hogy 
a korona felségjogáról, amely szerint a pápai bullákat és brévéket 
megerősítheti és elvetheti, lemondtak a pápa javára, hogy a római 
katolikus papságot mindenképpen támogatták, és hogy a közokta
tást átadták a római püspöki karnak. —  Ferenc József, Ausztria ural
kodója még azt is elhatározta, hogy elnyomja a polgári és vallás- 
szabadságot azáltal, hogy birodalmában minden polgári hatalmat át
ad a Vatikán kérlelhetetlen türelmetlenségének. M i úgy nézünk őrá, 
mint aki lealacsonyította saját magát és uralkodó házát a pápa. 
puszta vazallusává, csak azért, mert a pápa segítheti a német cent
ralizáció elnyomó rendszerének és az abszolutizmusnak megerősí- 
tésében.“

Ez az irat is bizonyítja, hogy Kossuthot mennyire foglalkoz
tatta az osztrák konkordátum. A  későbbi években is visszatért 
publicisztikai és előadói tevékenysége során erre a témára. Az ön
kényuralom harci eszközét látta a konkordátumban. Nemcsak a 
protestantizmusra, hanem az egész magyar népre veszélyesnek tar
totta a konkordátumot. De a protestáns országok közvéleményét is 
felhívta nagy feltűnést keltő cikkeivel arra a veszélyre, amely 
Európa jelentős részében következett be azzal, hogy az osztrák csá
szári önkényuralom letiporta a népek alapvető szabadságjogait, a 
nemzeti függetlenséget, az emberi szabadságjogokat, köztük . a 
vallásszabadság jogát is.

így válik ez az éppen százéves Kossuth-irat szerves részévé 
annak a küzdelemnek, amelyet Kossuth az emigrációban a magyar 
nép szabadságáért vívott.

Dr. Ottlyk Ernő

A  háború utáni első rajnai lel
késztalálkozón mintegy 250 lelkész 
előtt előadást tartott H. Gollwitzer 
bonni teológiai tanár az egyházi 
hitvallási iratok jelentőségéről. Kü
lönbséget kell tenni isten kinyilat
koztatása és a hitvallási iratok 
között A  katolikus egyházzal el
lentétben, amelyik az emberi ha
gyományt egyenlő értékűnek veszi

Isten igéjével, a reformáció taní
tása szerint a.z egyházban a kinyi
latkoztatás, vagyis Isten igéje áll 
első helyen. Az emberi hitvallások 
csak értelmezhetik és magyaráz
hatják ezt. Nem az emberi hitval
lásokat hirdetjük, hanem az isteni 
evangéliumot. Ezért az egyháznak 
mindig meg lehet és meg is kell 
bírálnia saját hagyományait.
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Beszámoló a Kiskáté-fordítás revíziójáról
Prőhle Károly cikkének folytatása

A MIATYANK
102. Utasítás szerint az új Üt-fordításhoz alkalmazkodtam. Ez három 

helyen tér el J-től: (1) a megszólításban: J: „ki a mennyekben vágj'", 
U: „ki vagy a mennyekben"; (2) a 3. kérésben: J: „úgy itt a földön is", 
U: „úgy a földön is“ ; (3) az 5. kérésben; ennél azonban megtartottam 
J szövegét: lásd a 127. pontot. Kétségtelen, hogy a katechetikai és a 
liturgiái szövegeknek egyeznie kellene.

103. A  Miatyánkhoz fűzött magyarázataimnál különösen is áll az, 
hogy nemcsak összefoglalják az illető kátérész mondanivalóját, hanem 
ki is egészítik. De itt is lutheri anyagot használok, ha nem is idézem. 
Luther a Miatyánk értelmezésénél kéréseink három indítékáról szokott 
beszélni. Ezek: (1) a mi szükségünk, ill. nyomorúságunk; (2) Isten pa
rancsolata, ti. Ö parancsolja, hogy ezeket a kéréseket imádkozzuk; (3) 
Isten ígérete, ti. az Ö parancsa ígéret is arra, hogy meghallgat, minde
nek fölött pedig a megszólítás és az ámen csupa ígéret. A  Kiskátéban 
dominál a harmadik szempont, a második halványan megjelenik az első 
négy kérésnél, az elsőt pedig elejtette. Me 378 kk. Magyarázataimban 
tehát az első vonalat is meg akarom szólítani, mert a mi szükségünk 
negatívuma csak még jobban-aláhúzza Isten ígéretének pozitívumát. Há
rom szövegváltozatot mutattam be. Lényegesebb eltérés csak a bevezető 
mondatban volt: (1) „Gondoljunk a ...kérésnél arra a nyomorúságunkra, 
hogy..." (2) „Gondoljunk a ...kérésnél arra, hogy..." (3). „Azért van 
szükségünk a ...kérésre, m ert..." (Sorrend saját értékelésem szerint!) 
Az első két szövegezéshez még ez a bevezetés is tartozott: „Jézus a Mi
atyánk minden kérésével valamilyen nyomorúságunkra, bajunkra, hiá
nyunkra, bűnünkre vagy gyarlóságunkra emlékeztet, hogy belőlük Is
tentől kérjünk szabadítást." A  bizottság a harmadik fogalmazást vá
lasztotta. Dr. Csengödy Lajos .kifogásolja ezt a fogalmazást és helyette 
ezt ajánlja: „Azért kell a ...kéréssel Istenhez folyamodnunk, m ert..."

A MEGSZÓLÍTÁS
104. A  kérésekkel való párhuzam kedvéért, katechetikai érdekből 

írtam ki a címet: „A  megszólítás", hasonlóan a doxológia címét is: „A  
dicsőítés". Lásd a 3. pontot.

105. „Gött w ill daruit uns locken, dass wir gláuben sollen": értelme 
ez: a Miatyánk megszólítása evangélium, mellyel Isten arra ösztökél 
minket, hogy higgyünk. Ezt az. értelmet igazolják a paralléláik Luther 
káté-prédikációiban. Vö. Me 387. J: „Isten ezzel magához akar minket 
édesgetni, hogy elhiggyük...": helytelen, mert a szórenddel a „magá
hoz" szót emeli ki, pedig ez nincs is a szövegben, és a „locken" értelme 
sem az, hogy Isten magához csalogat minket, hanem „locken, dass wir 
gláüben sollen", vagyis rávesz arra ,hogy higgyünk. „Locken“-ra nincs 
pontosan illő szavunk. Legpontosabb fordítása itt a „rávesz" volna, ha 
nem volna a megtévesztés mellékíze, bár van rá bibliai analógia is: Jer 
20,7. Ezért így fordítom: „Isten ezzel-arra bíztat minket, hogy higy- 
gyünk..." A  „w ill" szó Isten jószándékát fejezi ki. Erre a magyarban 
az „akar" szó túlságosan erős. Lényege eléggé kifejezésre jut a „bíztat" 
szóban is.

106. „gláuben sollen": a „sollen" és az „Umlaut-a" magas hangja 
aktivitásra utal tehát nem „eíhiggyük", hanem „higgyük".
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107. „rechter Vater... rechte Kinder": A  „recht“ szó értelme itt 
csak olyan lehet, amely egyformán illik Istenre és ránk. Nem lehet az 
az értelme, hogy mi igaz gyermekek Vagyunk, ahogyan Ö igaz Atya, 
mert ez nem felel meg a valóságnak a mi nem-igaz voltunk miatt. A  
helyes értelmet úgy kapjuk meg, ha a látszat és a valóság ellentétére 
gondolunk, így: „Ö valóságosan, igazán atyánk és nem éppen csak a 
neve az. Mi igazán gyermekei vagyunk és nem csak a nevünk az.“ (Me 
387) U egyszerűen így: „hogy Ö igazán atyánk, mi pedig igazán gyerme
kei vagyunk". Ferenczi Zoltán a „valóban" szót hangsúlyosabbnak tar
taná; csakhogy távolabb áll az eredetitől.

108. „auf dass wir getrost": Ezt az újabb alárendelést a magyar 
nyelv már nem bírja el. Feloldom: „és ezért".

109. ,,-als die lieben Kinder ihren lieben Vater": A  „lieb" ezen a he
lyen a familiáris, meleg viszonyt érzékelteti, a „szeretett" (J) viszont 
éppen hideg, mesterkélt. Helyette az „édes" szót használom, sőt a „gyer
mek" mellett ki sem teszem, mert így kevésbé mesterkélt a szöveg s a 
„gyermek" szó telik meg tartalommal. A  • „gyermek" előtt a határozott 
névelőt nem lehet elhagyni (J), mert általános érvényű hasonlatról van 
szó. U: „mint a gyermekek édesatyjukat."

AZ 1. KÉRÉS
110. „zwar": jelentése a maitól eltérően „fürwahr", tehát nem meg

engedő =  concessivus, mint a magyar „ugyan" (J), és nem gyengíti, ha
nem nyomatékosítja az állítást. Me 395. Elhagytam, mert így a magyar 
mondat erősebb állítást fejez ki.

111. „an ihm selbst": jelentése „von selbst", vö. B 5122. Tehát nem 
„magában" (J), hanem „magától", ti. kérésünk, cselekvésünk nélkül is. 
A  mondat csák úgy értelmes, ha belegondoljuk azt a szöveget, amelyet 
Luther más kérdéseknél kimond: „kérésünk nélkül is". A  „magától" ezt 
a ki nem mondott értelmet fejezi ki. D. Dezséry László helyette az 
„amúgyis" szót ajánlatta, mely megfelel az eredetinek. Elfogadtam azzal 
a megjegyzéssel, hogy közönségesnek érzem. Ferenczi Zoltán szerint ne
hézkes és nem értik a gyermekek. J szövegét ajánlja, de azt hiszem 
azzal sem tudnak többet kezdeni a gyermekek. Nem tudom, nem volna-e 
megengedhető az a szabadság, hogy a -többi magyarázat mintája szerint 
és a tartalomnak megfelelően formáljuk ezt a mondatot is: „Isten neve 
kérésünk nélkül is szent." Ez világos beszéd volna.

112. „bei uns": „nálunk", vagy: „nekünk is szent legyen". Utóbbi 
dr. Pálfy Miklós javaslata. A  „közöttünk" (J) nem hű és nem érzékel
teti a személyes vonatkozást. Luthernél a „közöttünk" =  „unter unís" 
is előfordul, pl. ennek a magyarázatnak a végén is.

113. „gelehret wird": nem „tanítjuk" (J), hanem „tanítják": Luther 
nem gondol arra, hogy a gyermekeknek kellene Isten igéjét tisztán és 
igazán hirdetniök.

114. „und wir aucih hetiig als die Kinder Gottes": itt „als die Kin
der Gottes" nem a „w ir“ -hez, hanem a „heilig“-hez tartozik: nem „mi 
mint Isten gyermekei" <J; ez magyartalan is), -hanem „szentül, ahogyan 
I-sten gyermekei, is". Hasonlóan fordít a latiin is. U: „szentül éljünk Isten 
gyermekeihez illően."

A 2. KÉRÉS
115. „wohl": itt és a további -kérések magyarázatánál ugyanaz a 

szerepe és jelentése, mint a „zwar“-nak. Lásd a 110. pontot.
116. „durch seine Gnade": szószerimt „kegyelme által" (J), de ért

hetőbb U: „kegyelméből".
117. „göttlich": nem „kegyes" (J), hanem „istenes". Vö. Me 393; 401.
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118. „itt ideig és ott örökké": Ferenczi Zoltán figyelmeztet arra, 
hogy gyermekeknek idegen ez a kifejezés, 'különösen az „itt" és „ott". 
Valóban általában idegen a magyarban. Javaslata: „most és majd az 
örök életben", nagyon szabad fordítás, és mégsem egyszerű. Ha. vala
melyes szabadságot engedünk magunknak, aikkor már így fordítanám: 
„istenesen éljünk most és örökké". De az eredetinek jobban megfelel 
és egyszerű Uu: „a földön ideig s a mennyben örökké".

A 3. KÉRÉS
119. „gut und gnádig": nem „jóságos és kegyes" (J), hanem U: „jó 

és kegyelmes". Jóságos mindig személyre vonatkozik; az akarat nem 
jóságos, hanem jó. Vö. Me 405.

120. „geschieht": ugyanaz a szó, mint a Miatyámk szövegében, tehát 
a magyarázatban is ugyanazt a szót kell használni, hogy a Miatyánk 
szövegével való egyezés világosabb legyen. J: „teljesüljön", helyette U: 
„meglegyen".

421. „bei uns": nem „közöttünk" (J), hanem U: „bennünk". Fe
renczi Zoltán ebben a káté üzenetének megszűkítését látja, mert Isten 
akarata nemcsak az övéi életében valóság, hanem a nagy mindenség- 
ben is. Ezért a „közöttünk" vagy „nálunk" szót javasolja. Csakhogy ez 
a két szó is megmarad „az övéi élete" körében, s a mellett a „közöttünk" 
nem felel meg az eredetinek, a „nálunk" meg németes ebben az össze
függésben. Helyesen „bennünk". A  latin is: „in cordibus nostris". Lásd
112. alatt is. Vö. Me 405. A  Nagykátéban pedig ezt írja Luther: „Mert 
csakis ránk érvényes az, amit kérünk, mégpedig úgy, ahogyan mondtuk, 
hogy bennünk is (in uns!) meglegyen az, aminek egyébként rajtunk kí
vül meg kell történnie." (B 678:9kk =  N 105; lásd az idézet folytatását 
is; az a hely, amelyre Luther itt utal: B 673:15kik =  N 101.) Tény az, 
hogy a Miatyánk szövege az egész világra néz, a Kiskáté magyarázata 
azonban hangsúlyozottan a személyes vonalat emeli ki. Tanításban ter
mészetesen mind a kettőt lehet érvényesíteni. Vö. a kéréshez fűzött ma
gyarázatomat.

A 4. KÉRÉS
122. „Gott gibt táglich Brot auch wohl ohn unser Bitté allén bősen 

Menschen": táglich" előtt nincs névelő, tehát: „Isten ad mindennapi 
kenyeret". A  következőkben pedig Luther egybevon két kijelentést: „Is
ten kérésünk nélkül is ad", és „Isten a gonoszoknak is ad“ . Az „auch“ 
mindkét kifejezésre vonatkozik* Fordításban vagy egymás mellé kell 
tenni a két kifejezést, vagy mindegyikben külön ki kell tenni az „is“ -t. 
így: „kérésünk nélkül is minden gonosz embernek is"; vagy: „kérésünk 
nélkül, minden gonosz embernek is"; vagy: „kérésünk nélkül, sőt még 
a gonoszoknak is ad mindennapi kenyeret". U szórendje Bottá István 
javaslata szerint: „Isten kérésünk nélkül is ad mindennapi kényeret, 
még a gonoszoknak is."

123. „dass er uns erkennen lasse und mit Danksagung empfangen 
unser táglich Brot": sokat vitatják nyelvi szerkezetét; mai német szó
renddel: „dass er uns unser tágliches Brot erkennen und mii 
Danksagung empfangen lasse"; szószerint: „hogy megláttassa és hála
adással vétesse velünk mindennapi kenyerünket". Me 410 kk. Ennek 
megfelelő, de magyarban is jól hangzó fordítást nem találtam. U: „hogy 
ezt velünk megláttassa és. ezért hálaadással vegyük mindennapi kenye
rünket".

124. „Mit jelent a mindennapi kenyér?" J helyett értelem szerint 
megfelelőbb: „M i a mindennapi kenyér?"

597



125. „Alias, was zűr Leibsnabrung und -notdurf gehört": „Leib“ itt 
is, mint az 5. parancsolatban „test és élet". A  latin itt is a „vita" szót 
használja. „Nahrung" és ,,-notdurft“ , valamint „gehört" szavak szabad 
fordítása U : „fenntartására és táplálására kell".

126. A  felsorolásban: „Hof": nem udvar, hanem gazdaság; az i. hit
ágazatnál is. — „Gut": „vagyon" helyett, „anyagi javak". — „From": 
itt nem „kegyes" és „istenfélő", hanem „derék". A  latin fordításban is 
„probus", nem „pius". Me 414: „Das Wort ,from‘ das oft mit ,treu' ver- 
bunden wird, bezeichnet den, dér seinen Posten recht ausfüllt; an reli- 
giöse Gesinnung (Frömmigkeit nach heutigem Sprachgebrauch) ist alsó 
nicht zu denken." — „Regiment": a rezsimet jelenti, vagyis azt a ren
det, amelyet a kormány fenntart. Ezért „kormány" (J) helyett „kor- 
mányzat“-ot vettem. — „Zucht": a közszokáson alapuló rendet jelenti, 
amely az embereket kordában tartja, fegyelmezi: ezért „közrend" szóval 
fordítottam. — „getreu": nem egyszerűen „hűséges", hanem „megbíz
ható". — Vö. ezekhez Me 414 k.

AZ 5. KÉRÉS 1
127. A  kérés fordításánál három szövegtípusról lehet szó: (A) „mi

képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek": te J és a Litur
gikus Rend szövege. (B) „miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik 
ellenünk vétkeztek": az új Üt-fordítás szövege. (C) „miképpen mi is 
megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek": a revideált Károli 
szövege, az eredetivel legkevésbé egyező, 1929 óta elejtett szöveg. — 
Máté eredeti szövegének B felel meg, Luther Kiskátéjának és biblia- 
fordításának az A  szöveg. A  Kis káté magyarázata is ehhez illik. Ezért 
az A  szöveget kellett megtartanom s nem ragaszkodhattam ahhoz az 
utasításhoz, hogy a káté-fordításnál az új Űt-fordítást használjam. 
Egyébként amennyire természetesnek tartom,' hogy az új Űt-fordításba 
a B szöveg került, annyira szükségesnek és helyesnek tartom, hogy litur
giái, katechetikai és közhasználatban hivatalos szövegként továbbra is 
az a szöveg maradjon, következő ökokból: (1) A z A  szöveg időfok nél
küli kijelentés, a B értelmét is magában foglalja: idői korlátozás nél
kül mindenkor mindenkinek megbocsátok, ez azt is jelenti, hogy meg
bocsátottam azoknak is, akik vétettek ellenem. (2) Lukács szövege is 
jelenidejű, vagy (magyarban) nincs időfoka. Az időfok nélküli alaknak 
tehát bibliai teológiai szempontból legalább is annyi a jogosultsága, 
mint a másiknak. (3) Az egyház a liturgiában nem idéz tudományosan 
a Bibliából, különösen nem, ha egy szöveg több formában található 
benne. Ilyenkor egyik szöveg hat a másikra. Amikor imádkozunk, nem 
idézünk tudományosan. így az úrvacsoránál sem idézzük a négy szöveg 
közül egyiket, hasonlót látunk a passióknál is. Annak pedig egyáltalá
ban nem látnám értelmét, hogy éppen olyan szöveget használjunk a 
liturgiában, amely külön kihangsúlyozza az eltérést Máté és Lukács 
szövege között. (4) Nem volna helyes a közhasználatban eltérni az egye
temes keresztyénségben legelterjedtebb A  típusú szövegtől, annál ke
vésbé, mert e szöveg' ellen a lokális biblicitáson kívül teológiai érvet 
aligha lehet felhozni.

128. „solche Bitté": régi többes szám: „kéréseinket", vagy pontosab
ban Uu: „ezeket a kéréseket". A  Miatyánk kéréseire, ili. azok tartalmára 
vonatkozik. Me 417.

129. „denn wir sind dér keines wert, das w ir bitten, habe;n‘s auch 
nicht verdienet": J nehézkes, mint az eredeti is. Simábbá csak úgy te
hető, ha a két kifejezést megfordítjuk, U: „mert mindabból, amit ké
rünk, semmire sem vagyunk méltók vagy érdemesek".
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130. „sondem er wollit's uns...“ : németben is nehézkes, mert messze 
a magyarázat elején lévő „wir bitten“-től függ ez a mondat is. Célsze
rűnek látom az ige megismétlését: „mégis kérjük..."

131. „so wöllen wir zwarten wiederumb auch herzlich vergeben": 
„so" nem, azt jelenti, hogy ennek ellenében mi is megbocsátunk, hanem 
hangsúlyos: ugyanúgy mi is megbocsátunk, ahogyan Isten is megbocsát, 
„wöllen": ebben a magashangú alakban nem a jószándékot vagy a jövő 
időt jelzi, hanem a cselekvő, elszánt akarást, „zwarten" a mai németben 
„wahrlich": „csakugyan", „igazán". Az egész szöveg tehát nagyon nyo
matékosan jelenti ki, hogy mi is megbocsátunk ugyanúgy, ahogyan Is
ten is megbocsát. J ezzel szemben nagyon bizonytalan: „ezért viszont 
mi is szívünk szerint, készek vagyunk megbocsátani". Azt a benyomást, 
kelti, mintha csak a megbocsátás szándékáról volna szó és ez is csak 
követné kérésünket, ill. Isten megbocsátását. U: „Viszont mi is szívesen 
megbocsátunk..."  A  „viszont helyett azonban jobb Uu: „Ugyanígy". A  
„szívesen" helyett is jobb szót kellene keresni. Az az értelme, hogy nem
csak külsőképpen, hanem szívünkben is megbocsátunk.

132. „die sich an uns versündigen": jelenidejű, ill. időfok nélküli, 
tehát nem „vétettek. (J) „vétkeznek". A  „ver-“ igekötő nem a cselekvés 
befejezettségére, hanem az igében foglalt tartalom kiteljesedésére utal: 
„súlyos bűnt elkövetni". Helyesebb szórend Uu: „vétkeznek ellenünk".

133. Logikusabb volna a magyarázat menete, ha a „mégis kérjük" 
és „mert naponta" szavakkal kezdődő mondatokat felcserélnénk. Ter
mészetesen csak a katechetikai szövegben volna erre szükség. Luther 
a Kiskáténak ezt a részét gyorsított menetben írta, ez meglátszik a szö
vegezésen.

134. A  kéréshez fűzött magyarázatomba sajtóhiba csúszott; helyes 
szöveg: „hogy megbocsátunk és bűnbocsánatot kapunk".

A 6. KÉRÉS
135. „nicht betrüge und verführe im ...“ : „betrügen" =  megcsal, 

megtéveszt, megszédít. Megfelelő a középső: „megtéveszt , de „megszé
dít" még színesebb. Lebeszéltek róla. „verführen"^ =  elcsábít, félrevezet, 
becsap, megcsal. U: „ne csaljon a téves h itbe..." Sajnos ez sem fejezi 
ki teljesen a félrevezetést. Az eredetiben itt is világosabb az összefüg
gés a Miatyánk szövegével: „führe" — „verführe". Ezért megfonto
landó Uu: „ne vigyen téves hitbe . . . “

136. Bácsi Sándor szerint „ne csaljon" a mondat végére yaló.
137. „ob wir da mit angefochten werden": szószerint: „még ha ilyes

mitől meg is kísérttetnénk". A  szenvedő alak helyett jobb a cselekvő: 
„még ha ilyesmi meg is kísértene miniket". Bácsi Sándor „és még ha" 
helyett javasolja „ha pedig“-et, ezt azonban nem érzem azonosnak és 
elégnek. •

138. „doch endlich gewinnen und den Sieg behalten : az igék szino
nimák, v’ö. Me 425. „gewinnen": tk. „die Schlacht gewinnen" =  „csatát 
nyerni"; „den Sieg behalten": nem „megtartani a győzelmet" (J), hanem 
„kivívni a végső győzelmet". U: „végre felülkerekedjünk s miénk le
gyen a győzelem". Keve Lajos itt is „s" helyett „és -t javasol.

139. Megfontolásra ajánlom a következő szöveget: „Ha pedig ilyesmi 
mégis megkísértene minket, végre csatát nyerjünk (felülkerekedjünk) és 
győzelmet arassunk."

A 7. KÉRÉS
140. „als in dér Summa": sokat vitatott kifejezés, Me 429. Jelentése 

„befejezésül", vagy „mindent összefoglalvá".
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141. „dass uras dér Vater im Hímmel von allerlei Übel Leibs und 
Seele, Gurts und (Éhre erlöse“ : J ezt a kifejezést külön mondatra bontja 
s ezzel hosszadalmassá válik. U: „szabadítson meg testünket és lelkün
ket, javainkat és becsületünket fenyegető mindenféle bajtól'1. Ez a szö
veg sem kielégítő. Bácsi Sándor a „mindenféle" szót „testünket" elé 
tenné. Eredetileg én is ezt javasoltam. Ferenczi Zoltán jobbnak tartja a 
mellékmondatot, ahogyan J-ben volt. Felhívom a figyelmet arra, hogy 
az eredetiben nincs birtokosnévmás Leib, Seele, stb. mellett. Az eredeti 
szövegben nincs a „fenyegető" szó, s nem is csak fenyegető, hanem már 
meglévő bajokra értendő az eredeti szöveg. Ezen kívül az eredeti szöveg 
itt egybecseng a Miatyánk szövegével: „uras... von allerlei Ü bel... er- 
löse" — „erlöse uns von dem Übel". Jó volna, ha a magyarban is meg
lehetne tartani ezt a kifejezést: „szabadítson meg minket mindenféle 
gonosztól . Figyelemre méltó Heltai szövege: „hogy a mi mennyei 
Attyanc meg szabadichon műnket, minden testi, lelki, ioszagunkbeli es 
testünkbeli (talán: tisztünkben?) gonosztól". Ehhez hasonló volna: sza
badítson meg minket testi, lelki, anyagi és becsületbeli (ez nem jó!) go
nosztól". Ilyesféle szöveg nagy előnye volna a rövidség. Más lehetőségek: 
„szabadítson meg minket a testnek, léleknek, javaknak és -becsületnek 
ártó mindenféle gonosztól", vagy tartalmilag híven Uu: „szabadítson 
meg minket a testet, lelket, javakat és becsületet romboló", esetleg: 
„ . . .  romboló mindenféle gonosztól", ha el akarjuk hárítani azt a félre
értést, hogy személyes gonoszról van szó.

142. „zuletzt": nem „egykor" (J), mert ez valami távoli időpontra 
utal. Pontos fordítása „végül", de mivel a mondatban a „vég" szó is 
előfordul, inkább így fordítom: „és majd ha eljön". Most azonban jobb
nak tartanám így: „ha pedig eljön", mert az „eljön" úgyis a jövőre utal.

143. „unser Stündlin": J: „végóránk" nem jól hangzik, helyette U: 
„a halál órája".

144. „ein seliges Ende": itt nem boldog, hanem üdvösséges vég.
145. „Jammertal": szószerint ugyan „nyomorúság völgye" (J), eset

leg „siralom völgye" (Heltai), de magyarban ez annyira lejáratott szólás 
és kánaáni ízű, hogy nem alkalmas Luther szövegének fordítására. Ezt 
az egyszerűbb kifejezést használtam: „a. földi nyomorúságból".

A DICSŐÍTÉS
146. Luther az Erasmus-féle szövegből ismerte a dicsőítést és fel is 

vette német bibliájába, de a Kiskátéban elhagyta, mert abban mindig 
a hagyományos formát követte. Először 1538-ban Aquila magyarázatos 
LutherJkátéjában találjuk meg dicsőítést mások példájára. Magába a 
Kiskáté szövegébe csak Luther halála után az 1558. évi nürnbergi káté
kiadás veszi fel. Mi értelem szerint Luther eljárását követeljük, amikor 
a mi élő hagyományaink szerint felvesszük a dicsőítést a Kiskáté ka- 
techetikai szövegébe, de á Konkordiakönyvben meg kell majd jelölni 
az eltérést, aminthogy azt J-ben is meg kellett volna jelölni facsimile
szerű kiadásról lévén szó. Me 380; B 5152. Lásd a 3. pontot.

147. Mivel Luther szövegében nincs meg a dicsőítés, a magyarázat 
is csak az ámenre vonatkozik. Mivel pedig a mi szövegünkben a ma
gyarázat előtt nemcsak az ámen, hanem a dicsőítés is ott van, a kérdés 
szövegébe felvettem az áment: „Mit jelent az Ámen?" Rosszul hangzik 
és kateohetikai munkánál kényelmetlen a „hogy“-gyal kezdődő felelet, 
ezért kiegészítettem így: „Azt jelenti, hogy..." Lásd a 3. pontot.

148. A  magyarázat [Szövegében megváltoztattam a szórendet, mert 
az állítmány előre való.
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A  K E R E S Z T S É G .

Először.
149. A  keresztség meghatározásának fordítása kezdettől sok gondot 

okozott, s az utolsó korrektúráig függőben volt. Értelmezésénél elsősor
ban a Nagy kátét kell figyelembe venni, különösen ezeket a helyeket: 
B 692:18 =  N 117; B 693:32 =  N 118; B 695:17 =  N 119; B 696:35 =  N 120; 
B 697:15=121; B 709:26 =  N 132; B 713:20 =  N 135. (N szövegével 
vigyázni kell, kényes helyeken néha nem pontos!) Ebből kitűnik, hogy 
Luther a kátészöveg fogalmazásánál a spiritualista rajongókra gondol, 
akik a keresztséget megvetették s azt mondták, az az üdvösség szem
pontjából jelentéktelen külsőség, egyszerű fürdővíz. Velük szemben 
hangsúlyozza, hogy a keresztséget minden egyéb víztől megkülönbözteti 
az, hogy a víz együtt van Isten parancsával és igéjével. Ennek figye
lembevételével vizsgálom a meghatározást részleteiben is. — ,,Die Taufe 
ist nicht alléin schleoht Wasser": Luther ezzel elutasítja a rajongók le
kicsinylő véleményét a keresztségről. Sok vita volt a mondat szerkezeté
ről. Me 445. Helytelen a szerkezetet így kiemelni: „nicht a llé in ..., son- 
dern...“ , mert Luther a második mondatban nem azt mondja, hogy mi 
a keresztség az első mondatban foglaltakon kívül. Ebben az esetben ti, 
a második mondatban csak az ígérői kellene szólnia: „A  keresztség 
nemcsak víz, hanem Isten igéje is.“ A  helyes kiemelés tehát: „n icht..., 
sondern...“ , és az „alléin schleoht Wasser" külön kifejezést alkot. Tehát 
ez a mondat váza: „A  keresztség nem ez, hanem ez“ . Az „alléin 
Schlecht Wasser" a rajongók hibás véleményét hozza a keresztségről, 
„sondern" után következik a helyes tanítás. „Schleoht", a mai németben 
„schlicht" sohasem „közönséges" (J), hanem „egyszerű" (az összetett, bo
nyolult ellentéte, egyrétű is lehet, v. ö. „Schlicht" =  réteg, „sohlichten" =  
rétegbe rakni, kiegyenlíteni). A  rajongók szerint a keresztség egyszerű =  
egyrétű: csak víz, Luther szerint összetett =  kétrétű: víz és ige. 
„Schleoht" mellett az „alléin" szó szinte szószaporítás: „egyszerű víz 
egymagában". A  latin éppen ezért egy szóval fordítja: „non est simpli- 
citer aqua", „nem egyszerűen víz". Más fordítási lehetőségek: csak, 
puszta, csupa, csupán, magában, egymagában, önmagában. Ezek közül 
legjobbnak látszik a „csak", különösen akkor, hogy ha idézőjelbe tesz- 
szük: „A  keresztség nem ,csak víz ’, hanem...": így aláhúzzuk, hogy le
kicsinylő vélemény idézéséről és elutasításáról van szó. Első sorban tehát 
ezt a szöveget javasoltam, másodsorban a latin szövegnek megfelelőt. — 
„in Gottes Gebot gefasset": Eleinte arra gondoltam, hogy „in ein Gebot 
oder Gesetz fassen" =  „törvénybe foglalni és azzal valamit elrendelni", 
tehát: „Isten parancsolatával elrendelt víz". Kétségtelen, hogy ez a szö
veg is Luther gondolatát fejezi ki, de nem egészen pontosan. Mert a 
,Tassén" szót itt Luther elsőleges értelmében és képiesen használja. Ér
telmét a „Fass, Gefáss, Fassung, Einfassung" származékok alapján fog
hatjuk meg. Ahogyan vizet fogunk kádba, hordóba, tartályba, úgy külö
níti el és foglalja magába Isten parancsolata a keresztvizet. Vagy: 
aranyba foglalt drágakő példájára kell elképzelni az Isten parancsola
tába foglalt vizet, vagyis azt megfogja, körülveszi, de egyúttal ki is 
emeli és kitünteti, mint az aranyfoglalat a követ. Luther tehát itt is a 
rajongókkal polemizálva fogalmaz. Azok mondják azt, hogy a keresztség 
nem más mint egy kád víz. Luther ezzel szemben — a képre gondolva 
— azt mondja, hogy nem kádban, hanem Isten parancsolatában van a 
víz: ez a nagy különbség a kétféle víz között. Fordítási lehetőségek az 
eredeti képies beszéd megtartásával: foglalt, fogott, körülfogott, körül
vett, zárt, rejtett (utóbbi kettőt különösen a latin fordítás „indusa" 
szava tenné lehetővé). Lehetőségek az eredeti kép értelmét kiemelő for-
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dításra a képies beszéd elejtésével: kiemelt, kitüntetett, elkülönített 
megkülönböztetett. Ezek közül legjobbnak tartom az utolsót, különösen 
az első mondatba foglalt lekicsinylő véleménnyel szembeállítva ad jó 
szöveget. De „kiemelt" sem volna rossz, ha az eredeti képre gondolunk. 
— „mit Gottes Wort verbunden": Az eddigi „egybekapcsolt" a „víz“-ré 
vonatkoztatva képzavar érzését kelti. Az „egyesített" azt a benyomást 
kelti, mintha ige és víz egyesülnének a keresztségben, pedig Luther azt 
mondja, hogy együtt vannak. Fordítási lehetőségek: kötött, kapcsolt, 
egyesített, párosult, társult. Ezek közül legjobbnak tartom az elsőt: 
„Isten igéjéhez kötött": ez jól utal az ige elsőbbrendűségére, vagyis arra, 
hogy a víz ige nélkül nem keresztség. — Mindezek alapján a következő 
szöveget javasoltam: „A  keresztség nem ,esak víz‘, hanem Isten paran
csolatával megkülönböztetett és Isten igéjéhez kötött víz." További sok 
tanácskozás után jött létre az U szövege, amelyben az elmondottakhoz 
képest csak egy új kifejezés van: „együtt használt". D. Dezséry László 
javaslata. Valamennyi változat közül kétségtelenül legjobb, s Luther 
mondanivalóját is helyesen fejezi ki. Érdekes dr. Csengődy Lajos és más 
valaki kritikája: „Itt az igének más dolgokat is megszentelő hatékony
ságáról van eminenter szó!" és: „A  kapcsolat teszi szentséggé, nem a 
használat!" Ügy látszik, vannak akik használaton kívüli szentségi kap
csolatról is tudnak a keresztségnél. Lehet, hogy ebben a régi kátészöveg
nek és Raffay- keresztelési rendjének hatása érvényesül. Talán másféle 
hatás is (milyen?). Eddig azonban úgy tudtam, hogy csak az együttes 
használat létesít kapcsolatot ige és víz között, s használaton kívül erről 
szó sem lehet. — Végül megjegyzem, hogy sok vita után is helyesnek 
tartom U szövegét, bár szívesebben venném ezt a tartalmilag vele egyező 
megfogalmazást: „A  keresztség nem egyszerű víz, hanem Isten paran
csolatával megkülönböztetett (vagy: kiemelt) és Isten igéjével együtt 
használt víz."

150. A  második kérdésnél, Mt 28,19 előtt sajtóhiba: „és ígérete" a 
kérdés szövegéből törlendő!

151. Mt 28,19: Luther eltér Máté szövegétől: „Menjetek e széles vi
lágra, tanítsatok minden pogányt és kereszteljétek meg.. .“ Részben 
Márk szövege hatott rá, részben pedig az újrakeresztelőkkel szemben 
akarja kiemelni, hogy a keresztség a pogányoknak szól.. Me 447. Utasí
tás szerint az új Üt-fordításhoz alkalmazkodtam, de megjegyzem, hogy 
ezt nem tartom kielégítőnek. Egyrészt „minden népet" mellé „tanít
vánnyá" illik, másrészt az utána következő kettőspont csak mint „Lese- 
text" állja meg a helyét, mint „Höretext" úgy hangzik, hogy három fel
adat áll egymás mellett: tanítvánnyátétel, keresztelés és tanítás. A  ket
tőspont helyére „úgy, hogy", „vagyis", stb. való, de a régi „megkeresz
telvén" és „tanítván" sem rossz. — Katechetikai érdekből a Máté-szöve- 
get vettem, de a Konkordiakönyvben az eltérést meg kell jelölni. Lásd 
a 3. pontot.

152. „im Namen": Luther az Űt-fordításban eleinte betűszerint az 
„in den Namen" kifejezést használta, 1527-től azonban mindenütt — te
hát a kátéban is — visszatért az „im Namen" kifejezésre, mert ez volt 
a kereszténység közkeletű keresztelési' formulája, s talán az anabaptis
tákkal szemben is hangsúlyozni kívánta, hogy a keresztség a Szent- 
háromság nevében, tehát megbízásából történik, úgyhogy a keresztség. 
cselekvő alanya nem az ember, hanem Isten, Me 447 k. A  Kiskátéval 
kapcsolatban következő szempontokat vettem figyelembe: (1) A  Kiskáté 
fordításáról lévén szó, a „nevében" szót használtam, annál is inkább, 
mert az elmondottak szerint nyilvánvaló, hogy Luther tudatosan hasz
nálja ezt a formát ezen a helyen. (2) Más kérdés az, hogy Máté 28,19- 
nek mi a helyes fordítása. A  „nevébe" magyarban érthetetlen. Ha valaki

602



elég elterjedt magyarázat szerint azt tartja, hogy „onoma" =  „személy11, 
tehát „eisz to onoma" =  „személyébe", akkor ezt a fordítást kellene 
Mt 28,19-ben is érvényesítenie: „kereszteljétek... személyébe11. Ennek 
az értelmezésnek az igazolására Rm 6,3 ,4-re szoktak hivatkozni. Csak
hogy ezt nem tartom meggyőzőnek, mert a kifejezés nem azonos (itt 
nem „Krisztus nevébe11, hanem „Krisztusba11, ill. „halálába11 való keresz
telésről van szó!), és Pál apostol teológiáját sem merném minden további 
nélkül beleolvasni Mt 28,19-be. Mt 28,19 értelmét — profán nyelvi analó
giák mellett — inkább 1. Kor 1,12—13. alapján közelíteném meg. Pál ezt 
mondja: Ha egyesek „Pál nevébe11 kereszteltettek volna meg, akkor jog
gal lehetne azt mondani, hogy azok Páléi. Tehát „baptizein eisz to onoma11 
úgy látszik ezt jelenti: „valakinek sajátjává keresztelni11. Mt 28,19 érte
lem szerint helyes fordítása ez volna: „kereszteljétek őket az Atya Fiú 
Szentlélek sajátjává!11 Talán profán nyelvi analógiák is alátámasztják 
ezt az értelmet. (3) A  keresztséggel kapcsolatban az „eisz to onoma11 ki
fejezés váltakozik az „en tó onomati" kifejezéssel.* Lehet, hogy araméi 
megfelelője többféle fordítást enged meg, vagy váltogathatónak érezték 
a prepozíciót valamilyen okból. Akármelyiket tételezzük fel, tény az, 
hogy bibliai alapon mind a két forma használata jogosult, sőt valószínű, 
hogv a kétféle kifejezés mögött ugyanaz a valóság van, amelyet az egyik 
kifejezés egyik oldalról, a másik pedig más oldalról közelít meg. Nyelvi 
megfontolásokon túlmenően tehát azt kell kérdeznünk, mi értelme lehet 
Jézus neve említésének a keresztségnél. Nyilván, az, amiért más, nem
keresztyén aktusoknál is a nevet szokták emlegetni. E szerint kettős ér
telme van a név említésének, (a) az, hogy amit teszünk vagy mondunk, 
azt nem magunktól, hanem a megnevezett megbízásából tesszük (en tó 
onomati), s ezért (b) azt nem a magunk javára, hanem megbízónk ja
vára tesszük' (eisz to onoma). Mt 28,19-ben az „eisz to onoma11 ezt az 
utóbbit emeli ki, vagyis azt, hogy a keresztség a Szentháromság „ja
vára11 történik és ezért „sajátjává11 tesz. De a szövegben — nem az „eisz 
io  onoma11 kifejezésben, hanem az egész parancsban — benne van az 
első értelem is: Jézus ti. megbízást ad tanítványainak keresztelésre, 
ezt tehát a tanítványok Jézus nevében fogják végezni, még ha ezt a 
kifejezést Mt 28,19 nem is használja: maga a parancs jelenti ezt. Így 
is mondhatnám: a tanítványok csak azért keresztelhetnek „eisz to 
onoma11, mert Jézus nevében (en tó onomati) keresztelnek. A  két for
mula tehát semmiképpen sem állítható egymással szembe, nem is játsz
ható ki egymás ellen, hanem a kettő szorosan összetartozik. Ugyanazt 
az aktust jelölik két különböző nézőpontból (megbízatás —  eredmény), 
úgyhogy elég egyszerre az egyik kifejezés is (!), mert egyik a másikat 
feltételezi. Csak az keresztelhet Jézus sajátjává, aki az Ö megbízásából 
keresztel, és aki megbízásából keresztel, az az ö  sajátjává keresztel. — 
(4) Az elmondottakból világos, hogy az egyház liturgiái gyakorlatában 
jogosult mind a két forlma. Egyik vagy másik forma választását gya
korlati szempontok határozzák meg, pl. hogy melyiknek a mondanivalója 
szükségesebb, vagy melyik formula érthetőbb. A „nevében11 mellett szól 
az, hogy ez a legelterjedtebb és érthetőbb mint a „nevébe11. Csak arra 
kell vigyázni, hogy tudatosítsuk a másik értelmet is, vagyis azt, hogy 
aki Jézus nevében kereszteltetett meg, az Jézusé. — (5) Külön kell el
dönteni, hogy milyen szöveg kerüljön az Üt-fordításba Mt 28,19-nél. Hű 
fordítás volna „sajátjává11, annál is inkább, mert a „nevébe11 szóval 
magyarban alig lehet valamit kezdeni. Megfontolandó azonban az is, 
hogy Luther eljárása szerint nem volna-e helyes meghagyni a közkeletű

* „eisz to onoma": Mt 28,19; Csel 8,16; 19.5; 1 Kor 1,13.15: „en tó onomati” . 
Csel 2, 38; 20, 48.
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„nevében11- !  Mert szakértőknek úgyis tudniok kell, hogyan szól az ere
deti, az egyszeri bibliaolvasókat meg talán kár ilyen problémákkal ter
helni.

Másodszor.
153. „Sie wirket Vergebung dér Sünden11: J úgy látszik el akarja 

kerülni azt a benyomást, mintha a keresztség végezne ilyen nagy dol
gokat, s ki akarja emelni a keresztség eszközi voltát. Ezért használja az 
„eszközli11 szót, amely a mellett mesterséges ízű is. Fordítási lehetőségek: 
a) közli, b) munkálja, c) végzi, d) elvégzi. Ezek közül eredetileg legjobb
nak tartottam az utolsót: „elvégzi11, vagyis amit Krisztus váltsághalálá- 
val megszerzett, azt a keresztség rajtunk elvégzi. Dr. Pálífy Miklós 
figyelmeztetett azonban arra, hogy „elvégzi11 a folyamat befejezését is 
jelenti, itt pedig éppen folyamatosságáról van szó. Érvelésének engedve 
a „végzi11 szót javasoltam, s utaltam arra, hogy az „eszközli11 vagy 
,közli11 nem felel meg Luther felfogásának. A  Nagykáté tanúskodik 
arról, (hogy Luther hadakozik itt a rajongó értelmezés ellen, mely a ke- 
resztségnek csak jelképi-eszközi jelentőséget tulajdonít. Luther kiemeli, 
hogy a keresztség víz és ige, és mint ige, nemcsak közvetítő eszköz, ha
nem van sajátmagában ható ereje. A  keresztségre tehát lehet azt mon
dani, hogy az „végzi11 a bűnök bocsánatát. Éppen ez a kifejezés provo
kálja és teszi értelmessé a reá következő kérdést: „Hogyan végezhet a 
víz ilyen nagy dolgokat?11 S ezután következik logikusan a kérdés (tisz
tázása, hogy ti. nem a víz, hanem Isten igéje végzi, összefüggésben 
nézve a dolgot, tehát ez a kifejezés legalkalmasabb. — Ezt írtam ere
deti beszámolómban. Azóta egyesek tiltakoztak a „végzi11 szó ellen. Dr. 
Csengődy Lajos: A  kifejezés „túlerősnek látszik. ... Nem a keresztség az 
Isten.11 Bártfai Lajos: „ . . .a z  a gyanú támadhat, mintha a keresztség mel
lett sem az igére, sem az úrvacsorára nem lenne szükség... A  ,végzi1 szó 
mintha perfektuálná az üdvösségünket.11 Minthogy nyilvánvalóan máso
kat is foglalkoztat ez a kérdés, néhány pontban megvilágítom. — (1) Mi-, 
előtt a fordítás kérdéséhez hozzányúlunk, teológiai kérdéseket kell tisz
tázni. Fordításom nyilvánvalóvá tette, hogy sokszor nem tudjuk olyan 
nagyra értékelni a keresztséget, mint Luther. Tekintsünk el most a vitás 
mondattól s nézzük a többit. „A  keresztség megszabadít a haláltól és az 
ördögtől!11 „A  keresztség örök életet ad!11 Vállaljuk ezeket a kifejezése
ket? Persze hogy ott van az, hogy csak azé ez, aki hisz, de mégis, ennek 
feltételével is: merjük ezt így mondani? Nem javítanuk itt is hallgató
lagosan úgy, hogy a keresztség nem adja, csak közvetíti a hivő szá
mára az üdvösséget, és Isten csak felhasználja a keresztséget arra, hogy 
megtörje a halál és az ördög hatalmát, de a keresztségről magáról ezt 
nem állítjuk! Miért beszél Luther így? Mert mindig számontartja, hogy 
a keresztség nem víz, hanem Isten igéje a vízzel együtt, de elsősorban 
ige! Isten igéje pedig valóban megszabadít haláltól és ördögtől, és való
ban ad örök üdvösséget! Hogyan illenék ebbe ia sorozatba az, hogy a 
bűnbocsánatot meg csak eszközli! — (2) Luther szereti hangsúlyozni, hogy 
a keresztségnek a keresztyén eimíber egész életében van jelentősége. Ez 
is azzal függ össze, hogy a keresztség főrészének az igét látja. A  ke
resztség vize felszárad, de a keresztség igéje végigkíséri az embert egész 
életén: a keresztség igéje az, amely bűnbocsánatot, hitet, megtérést mun
kál. Luther itt nem egyszerűen a szereztetési igékre gondol, hanem arra 
az igére, amely a kereszteléskor hangzik el felettem: „megkeresztel
lek ... nevében!11, mert ez az az ige, amely egészen személyesen ki
mondja, hogy Krisztusé vagyok és ígéri a teljes üdvösséget. Ennek az 
igének ereje abban van, hogy igazában nem más, mint Krisztus pa
rancsa, szereztetési igéje, — de Krisztus parancsa külön reárn vonatkoz-
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tátivá, amelynek személyes és egyszersmindenkorra érvényes voltát doku
mentálja az egyidejűleg homlokomon leosorduló keresztvíz. A  kereszt- 
ségnek erre a személyes igéjére utal vissza nyíltan vagy burkoltan min
den igehirdetés, amikor azzal térít vagy vigasztal, hogy Krisztusé va
gyok. Ez az a lutheri „baptizatus sum“, amely élteti a keresztyén em
bert. — (3) Emlékezzünk arra, hogy hogyan beszél Luther „az egyház ba
biloni fogságáról" c. könyvében a szentségekről. Három, ill. két szentség 
van: a keresztség és a feloldozás (pönitencia!), és az úrvacsora. Az első 
kettőt egynek mondja és ezt úgy érti, hogy a feloldozás bocsánata nem 
hoz újat, hanem újra elmondja azt, amit a keresztség igéje mond. Tehát 
azonos vele. Minthogy pedig a feloldozást a megtérés szentségének szok
ták nevezni, innen érthető az a lutheri mondás is, hogy a megtérés nem 
más, mint visszatérés a keresztséghez. Mert amikor a megtérő megra
gadja a 'bűnbocsánat igéit, akkor azt az igét ragadja meg, amely a ke- 
resztségben hangzott el fölötte először s adta neki bűnei bocsánatát. 
Ilyen értelemben áll az, hogy a keresztség nemcsak egyszer, hanem folya
matosan adja a bűnbocsánatot. — (4) Aki az elmondottakat komolyan 
végiggondolja, az nem fogja a „végzi" szót „túlerős“-nek érezni, hanem 
az „eszközli“-t kevésnek. Erre mutatnak a nyelvi megfontolások is: 
„wirken" és „operatur" sohasem jelent eszközlést. (Lásd a szótárakat!) 
Luther az Ut-ban a „wirken" szót „ergazamai", „katergazomai", 
„energeó" fordítására használja: valamennyi sokkal több, mint „eszkö
zölni".* A  magyar fordításokban ezeken a helyeken többnyire „csele
kedni" és „szerezni" (!) áll, ezenkívül: munkálni, mívelni, végezni, 
véghezvinni, okozni, létrehozni. Ez is tanúsítja, hogy Luther milyen ak
tív, ható jelentésben használta a „wirken" igét. — (5) Más lehetőségek: 
Dr. Sólyom Jenő a „míveli" szót javasolja, vagy még inkább a „mun
kálja" szót. Elsőre maga is azt mondja, hogy „avas“-nak érzi, én a máso
dikat is annak érzem. Ha ma egy feladat folyamatos teljesítéséről ün
nepélyeskedés nélkül beszélünk, akkor ia „végzi" szót használjuk.* A  kö
vetkező kérdések és feleletek összefüggésébe is ez illik. — Végül szinte 
félve hozok elő egy lehetőséget, amely azonban egyszerű és jó megoldás 
lehetne: „Megbocsátja a bűnöket", vagy: „Megbocsát bűnöket". Ha a 
keresztségről rögtön utána elmondjuk, hogy megszabadít a haláltól és az 
ördögtől, és örök üdvösséget ad, mert a keresztség ige és nem csák víz, 
akkor miért ne lehetne azt is mondani, hogy megbocsátja a bűnöket? 
Isten igéje valóban ezt teszi — a hit által. A  'kifejezés is világos és pro
vokálja a hogyan kérdést, amely belevezet a keresztség értelmébe, de 
botránkozás ez a javaslat annak, aki a keresztségben csak vizet és szer
tartást lát.

154. „die es gláuben, wie die Wort und Verheissung Gottes lauten": 
Sokat vitatott kérdés, hogy az „es“ mire vonatkozik: az előtte valókra: 
^hiszik azt, hogy a keresztség ezt adja", vagy az utána következőkre: 
„hiszik azt, amit Isten igéje és ígérete mond". Valószínűbb az első, Me 
449k. Ennek megfelelő fordítás: „akik hiszik ezt; mert így szól Isten 
igéje és ígérete".

Harmadszor.
155. „Wie kann Wasser... tun?“ J: „művelhet": ünnepélyes, elavuló 

kifejezés. Jobb itt is: „végezhet".

* „wirken" tárgyesettel a következő helyeken fordul elő Luthernél az Ut- 
ban: Jn 6.27,28; Rm 7, 13; 1 Kor 12.6,11; 2 Kor 7,10; Ef 1,11; Flp 2,13; Jak 1,3.

* Nem értem azt az ellenvetést, hogy a „végzi" befejezettséget jelent: „vég
zem a dolgomat" éppen a folyamatosságra utal. Egészen más; „elvégezni” , „be
végezni".
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156. „Wasser tut’s freilicth nicht“ : J: „A  víz bizonyára nem műveli": 
gyengíti az eredeti szöveg nyomatékos állítását. „Persze hogy nem a víz 
végzi", vagy: „Bizony nem a víz végzi", vagy még egyszerűbben és hatá
rozottabban: „Nem a víz végzi".

157. Tit 3,5—8: Szöveg az Utnfordítás szerint. A  csonkán kezdődő 
idézetet kiegészítettem. Lásd a 3. pontot.

Negyedszer.

158. „solch Wassertáufen": A  magas hangú alak „Táufen" és maga 
a magyarázat is a vízbemerítés aktusára utal, amelynek fenntartását 
Luther szükségesnek tartotta éppen a szimbolikus jelentőségére való 
tékíntettel. így a latin is: „in aquam immersio". Nem egyszerűen vízbe
merítésnek, hanem keresztvízbemerítésnek fordítottam, mert a „baptizó" 
és a „táufen" az állandó keresztyén használat következtében a kereszt- 
ségre vonatkozó szakrális jelentést is kapott.

159. „durch tágliohe Reu und Busse": „Reu", rendszerint „törede- 
lem“, de élhetőbb és Luther teológiájának megfelel: „bűnbánat". 
„Busse" =  „poenitentia": magyarban „bűnbánat" vagy „megtérés", aszerint 
'hogy a katolikus vagy a reformátori szóhasználatot tételezzük fel. 
Luther és hitvallásaink „Busse" fogalmára jellemző, hogy a bűnbánat 
negatívumával szemben hangsúlyozza annak pozitívumát: a bűnbocsá
nat hitét ,és iaz új életet. A  nagykáté is ezt a meghatározást adja: „Denn 
was heisst Busse anders, denn den altén Menschen mit Ernst angreifen 
und in ein neues Leben treten!" (B 706:3kk =  N 128.) A  helyes fordítás
tehát itt: „megértés". -------- „durc'h": nem „által" (J), hanem ,,-tól“ : az
ember nem gáz által hal meg, hanem gáztól, méregtől stb. ^ -„napon
kénti bűnbánattól és megtéréstől". Bácsi Sándor az „i“ betűt törölné: 
„naponként". Akkor azonban a szórendben is változtatni kellene: „na
ponként vízbe kell fulladnia". Nyernénk vele?

160. ,ySoll“ : itt is „kell", mint a parancsolatok magyarázatánál. Me
455.

161. „ersáuft werden und sterfaen": a magyarban ez a két ige eltérő 
szerkesztést kíván és ezért csak némi szabadsággal lehet fordítani.

162. „mit allén Süden und bősen Lüsten": németben nincs birtokos
névmás, a magyarban azonban e nélkül idegenül hangzik. U: „minden 
bűnével".

163. „dér ... fik  Gott ewiglich lébe": J: „aki Isten előtt ... örökké 
éljen": germanizmus. Az eredeti mondatnak finalis =  célhatározó ér
telme van. U : ,yhogy ... örökké éljen".

164. Rm 6, 4-ből vett idézet az új Utnfordítás szerint. Ez jobban meg
felel Luther kátészövegének, mint a revideált Károli. A  „Rómaiakhoz" 
helyett azonban megtartottam a „Rómabeliekhez" formát, mert a kettő 
érzésem szerint nem egy.

165. „erauskommen": J és U: „előjönni". Bácsi Sándor figyelmeztet 
arra, hogy jobb kifejezést kell keresni.

166. Magyarázatommal kapcsolatban Sréter Ferenc kifogásolta, hogy 
„az ilyen egyoldalúan kiragadott és meg nem magyarázott idézet egye
nesen hamis megnyugtatásra és tévelygésre vezethet". Nem értem, mert 
az a lutheri idézet számomra eddig azt mondta, hogy a keresztséghez 
hozzátartozik a megtérés is, s azzal is szélesíteni akartam azt a lehető
séget, hogy a lelkészek ennek alapján a keresztséggel kapcsolatban a 
megtérés szükségéről és lehetőségéről beszéljenek.
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A gyónás.
167. Cím: „Wie mán . . U: „így tanítsuk". A  többi címnél már j is 

(gy fordít..
168. „Die Beicht begreift zwei Stück in sich“ : J: „A  gyónás két 

dolgot foglal magában": idegenül hangzik, ü: „A  gyónásnak két része 
vám."

169. U -34:llkk: A  magyarázat ikiegészíti a Kiskáté szövegét. Idézem 
a feldolgozás alapigéit és utalok a kulcsok hatalmának értelmére. Eköz
ben arra is utalok, amit Luther másutt hangsúlyoz, hogy a gyóntató- 
nak Isten akaratával egységben kell gyakorolnia a kulcsok hatalmát.

170. U 34:27: „wie wir im Vaterunser tun": J-ben ez a szöveg nem 
jó helyre került és ezért akadozó.

171. U 34:29: „bekennen": nem „bevallani" (J), hanem „megvallani", 
'mint az első kérdésnél is.

172. U 35:2: „deinen Stand": J: „állapotodat". Nincs rá jó szavunk, 
de jobb „életed körülményeit", vagy U: „életedet".

173. U 35:9: A  gyónási példák gazdasági cselédekre és gazdákra vannak 
szabva. Ezt a jellegüket nem töröltem el, hanem a jegyzetben utaltam 
arra, hogy hasonló konkrétsággal kell bűneinket számbavennünk.

174. U 35:17: „Wirdiger lieber Herr!" A  „kedves" után mereven hang
zik az „Űr" birtokos rag nélkül. U: „Kedves Tisztelendő Uram!"

175. U 35:20: „Sage an!“ J: „Mondd ezt!": félreérti az eredetit; azt 
a gyóntató biztatásul mondja. U: „Mondd csak!" vagy „Mondd hát!"

176. U 35:23: „insonderheit békenne ich für Euch": J: „különösen is 
vallom"; ü: „előtted külön is vallom". Érthető abból, hogy Luther sze
rint Isten előtt az embernek minden bűnben bűnösnek kell vallania ma
gát, de a gyóntató előtt „külön" azt kell megvallani, ami terheli lelkét.

177. U 35:25: „da und da“ : éppen nem azt jelenti, hogy „egyben 
s másban" (J), hanem U: „ebben és abban". A  gyónásnak ebben a részé
ben ti. éppen nem ilyen általánosságban, hanem konkrétül kell felso
rolni a bűnöket. Ezt jelzi ez a kifejezés.

178. U 35:30: „hab mit oneinesgleichen gezürnet": J: „hasonló sors
ban levő társaimmal patvarkodtam": régieskedő, s Luther nem beszél 
ilyen vonatkozásban sorsról. Az értelmet fedi U: „társaimmal veszeked
tem".

179. * U 36:11: „Und was er mehr wider die Gebot Gottes und seinen 
Stand getan etc": Itt megint a „Stand" szó okoz nehézséget. U: „élete 
körülményei között Isten parancsolatai ellen vétett". Ez hasonlít a latin 
szöveghez is: úgy látszik az sem tudott szószerint fordítani.

180. U 36:16: „Sunde süchen noch ertichten": „süchen" magashangú! 
Értelmét a gyakorító ige fedi: ,keresgéljen", „ertichten": „ne költsön" 
helyett egyszerűbb: „ne- találjon ki".

181. U 36:25: „az általános gyónásra": Dr. Csengődy Lajos ezt ki- 
emelendőnek tartja, annak igazolására, hogy már Luther is ismerte az 
általános gyónást. Csakhogy itt nem a közgyónásról van szó, hanem a 
magángyónás bevezető általános mondatáról.

182. U 36:28: „sei dir gnadág": nem „neked", hanem „hozzád".
183. U 37:11: J: „Akinek pedig lelkiismerete nagyon meg van ter

helve, vagy bánata és lelki gyötrelme van": magyartalanul hangzik; 
helyesebb: „Akinek súlyos lelkiismereti terhe van, vagy bánkódik és 
gyötrődik."
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184. U 37:13: „mit mehr Sprücihen": talán szentírási helyekre gondol, 
ezért „más igékkel".

185. 37:15: „Weise": J: „forma"; helyette: „példa", D. Dezséry László 
javaslatára.

186. U 37:15: „für die Einfáltigen": nem „hivő lelkek számára", ha
nem „az egyszerű hiveknék".

Az oltáriszentség.
186. Dr. Csengődy Lajos kifogásolja az „oltáriszentség“-et, mert az 

rám kát. szóhasználat. Ez felel meg az eredetinek s 1929 óta ez a hiva
talos szöveg. Érdékelne, hogy másutt is botránkoztat-e.

Az 1. kérdés.
187. Az úrvacsora meghatározását egészen újra kellett fordítanom. 

J azt mondja, hogy az oltáriszentség Jézus Krisztus valóságos teste és 
vére, és Krisztustól rendelt étel és ital. Ezenkívül „a kenyér és bor 
színe alatt" református ízű. Az eredeti szöveg váza: az oltáriszentség 
Jézus Krisztus valóságos teste és vére, amelyet Krisztus miaga azért ren
delt, hogy azt együk és igyuk. Két kifejezés helyét kell még megállapí
tani: „unter dem Brot und Wein" és „uns Christen". Mindegyik vonható 
az előtte és az utána következő kifejezéshez. Piarallélák és gondos exe- 
gézis alapján azt kell mondani, hogy „unter dem Brot und Wein" az 
előttevalókhoz tartozik: „valóságos teste és vére kenyérben és borban", 
nem az utána következőkhöz: „hogy azt kenyérben és borban együk és 
igyük". Az „unter" itt azért fordítható ,,-ban, -ben“-nel, mert az magyar
ban jobban érthető és Luthernél is váltakozik az „unter" az „in“-nel. Az 
„uns Christen" nem az „eingesetzt“-hez tartozik: „nékünk keresztyének
nek rendelte", hanem a „zu essen“-hez: ,;hogy azt mi keresztyének 
együk" Me 464kk. Katechetikai érddkből a válaszban is kiteszem az 
„oltáriszentség" szót. Lásd a 3. pontot. így adódott. U szövege. Bácsi 
Sándor megkérdőjelezi szórendjét s javítja: „maga Krisztus rendelt 
azért".

A 2. kérdés.
188. A  szereztetési igéknél Luther egyik bibliai szöveget sem követi, 

hanem Pál apostol szövegét vette alapul s kiegészítette a többi szö
vegből. így nem vehettem át egyszerűen az új Ut-fordítás egyik szövegét, 
hanem azoknak figyelembevételével Luther eljárásához hasonlóan állí
tottam össze a magyar szöveget. Egy helyen nem tudtam elfogadni az új 
Ut-fordítás szövegét: „vette a kenyeret" helyett megmaradtam az eddi
ginél: „kezébe vette". Egyébként a régi szöveg ,,-ván, -vén“-es kifejezé
seit sem hagynám el mind.

A 3. kérdés.
189. „námlioh, dass uns im Sakrament": a mondatszerkezet nehéz, mert 

a „dass" visszamutat a messze elől álló főmondatra: „Megmutatják ezt 
ezek az igék . . . ,  hogy ti. ebben a szentségben stb.“ Az eredetinek is 
megfelelő jó szöveget kapunk, ha a „hogy“-ot elhagyjuk: „vagyis ebben 
a szentségben".

190. „gegeben wird": J és U: „nyerünk". Csakhogy az eredetiben ez 
a kifejezés visszautal a szereztetési igékre: „Érettetek adatik", úgyhogy 
megfontolandó, nem kellene-e a magyarban is megtartani ezt az össze
függést s itt is az „adatik" szót használni.
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A 4. kérdés.
191. „Wie karín leiblich Essen... tun?“ : J: „Hogyan művelhet...?": 

régies: helyette: „Hogyan tehet?"
192. „íreilioh": lásd a 156. pontot.
193. „Hanem ezek az igék, melyek így szólnak": az eredetinek szó- 

szerint megfelel, de a magyarban nemcsak körülményes, hanem rosszul 
is hangzik. Teljesen fedi az eredeti értelmét, ha lerövidítjük: „hanem 
ezek az igék: „Érettetek . ..“

194. „Hauptstück": J: „veleje"; helyette egyszerűbb U: „fő része",
195. „wás sie sagen und wie sie lauten": J: „ígérnek"; az eredetinek 

azonban jobban megfelel U: „hangoztatnak". Ferenczi Zoltán ezt szín
telen szónak tartja, s inkább J-t választja. A  „hangoztatnak" valóban 
színtelenebb, de az eredeti is ilyen, s nem jelenti azt, hogy „ígérnek".

196. „würdiglich": J: „méltóképpen"; helyette: U: „méltóan".
197. „sich bereiten": nem „elokészülni" J, mert ez szószaporítás, ha

nem U: „készülni1.
198. „wohl": itt is nyomatékosító szó. Lásd a 115. pontot.
199. „Zucht": nem „önfegyelmezés" J', hanem „szokás" vagy „rend": 

Luther itt sem gondolkodik individuálisan és aszkétikusan, hanem a 
rendhez, ill. a szokáshoz való alkalmazkodásra gondol.

200. „wohl geschickt": nem „kellőleg előkészült" (J), mert ez magyar
talan, hanem „jólkészült".

201. „denn das Wort": nem „ige", hanem „szó", „szócska". Dr. Csen- 
gődy Lajos szerint „okvetlen kicserélendő" „igé“-re.

202. „eitel gláubige Herzen": J: „tiszta" — mennyi nehézséget oko
zott az a nagy követelmény, hogy tiszta szívről beszél a szöveg! Teoló
giailag is gyanús, nyelvileg tévedés. B 5211 szerint „eitel" =  „ganz" Me 
472 szerint „eitel" =  „nichts anderes als“ . U : „nem követel mást, csak 
hivő szívet". Ferenczi Zoltán szerint a „csak" lekicsinylő értelmű, helyette 
javasolja: „mindenek felett, kiváltképpen". Ez azonban nem felel meg az 
eredetinek; „csak" pedig ilyen kifejezésben nem lekicsinylést, hanem ki
zárólagosságot fejez ki, s étppen ezt mondja az eredeti is.

A reggeli és esti áldás.
203. „so du aus dem Bette fahrst" és „Wenn du zu Bette gehest": 

utóbbit már J is így fordítja: „lefekvéskor". Most ehhez igazítottam az 
elsőt is: „felkeléskor".

204. „sollst Du' Dich segenen mit dem heiligen Kreuz": „segenen" itt 
nem „megáldani", hanem az eredeti „signare" értelemben áll: „megje
lölni", ti. signare cruce: „keresztet vetni". Me 474.

205. „Des walt G o tt...“ : a régi formula: „In nőmmé Patris ..." ki
egészítendő így: „Signo me in nomine": „Keresztet vetek ... nevében". 
Luther ezt a saját korában már meg nem értett kifejezést így fordította 
szabadon németre: „Des w a lt. ..“ Me 477. Nehezen fordítható magyarra, 
„einer Sache Walten": valamivel törődni, valami ügyet magáévá tenni 
és elintézni. Tehát szószerint: „Ügyemet tegye Isten magáévá és intézze 
el." Tartalom szerint helyes: „Segítsen meg az Atya, Fiú, Szentlélek 
Isten!" Ha ezt nem fogadjuk el, akkor inkább vissza kell térni a latin
hoz és így fordítani: „Az Atya Fiú Szentlélek Isten nevében!" De hely
telen: „Legyen az A tya . . .“ Nem világos ti., hogy mi legyen és miért 
éppen legyem.
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206. „diese Nacht“ : magyarul nem „ezen az éjszakán", hanem „ma 
éjjel". Hasonlóan „diesen Tag" nem „ezen a oapon“ , hanem „ma" vagy a 
„mai napon".

207. „wo ioh unredht igetan ha'be": J: „ha valamiben rosszul csele
kedtem": félreérti az eredetit s azt a benyomást kelti, mintha nem min
den bűnömmel cselekének rosszat. „wo“ nem „wenn" vagy „sofern", 
hanem „mit welohen". ,/unrecht tun": állandó kifejezés: „vétkezni". 
U: „mert vétkeztem azokkal".

208. „fröhlich geschlafen": Luther ezt a kifejezést a középkori ha
gyományból vette. Ma a németben ugyanolyan szókatlan, mit a magyar
ban. Me 479. „Aludj el békével!" kissé szabad fordítás.

Az asztali áldás és a hálaadás.
209. Az igehelyeket dr. Pálfy Miklóstól kapott fordítás alapján írtam 

át. Luther itt is több igéből állította össze a mondásokat, talán emlé
kezetből. Ennek megfelelően állítottam össze a magyar szöveget is. A 
„Wohlgefallen" szót azonban nem a héber eredeti szerint, hanem a 
Luther-féle szövegnek megfelelően kellett fordítani, hogy értelme legyen 
a hozzáfűzött „soholion“-nak.

210. „von deiner milden Güte": az imádság latin eredetű szövegé
nek fordítása: „'de tua langitate", ennek tehát magyarban „bőkezűséged
ből" felel meg.

Szentírási igék házi gyűjteménye.
211. „Die Haustafel etlicher Sprüehe": helyes fordítása nehéz. „Haus- 

tafel" nem jelent falitáblát, mert a káténak éppen ezeket a részeit nem 
jelentették meg falitáblák formájában. Ellenben 1500 körül a Tafel szót 
használták olyan kisebb könyvaiakú nyomtatványokra, amelyek jegyzé
ket, táblázatot tartalmaztak. Me 483fc. „Tafel" itt egyes szám! Fordítása: 
táblázat, jegyzék, gyűjtemény. A  „háziáldás" fordítás (J) modern elkép
zelés alapján született.

212. „Spruche": nyílván szentírási igékre vonatkozik.
213. „für allerlei heilige Orden und Standé": megint a Luther-féle 

ordo-teológia kifejezései, amelyre nincs jó magyar kifejezésünk. ,jals 
dureh eigen Léktion": nem egyszerűen „lecke", hanem „külön nekik 
szóló szentlecke".

214. A  szentírási igék szövegét egyikét kisebb kivételtől eltekintve 
egészen az új Ut-iordítás szerint hozom. A  lelki tanítók és a világi fel- 
sőbbség iránt való kötelességeinkről szóló részeket a Konkordiakönyv- 
nek megfelelően vettem fel. Innen az eltérés JJhez képest.

215. „Lehrern": félreértés elkerülése végett: „lelki tanítók".
216. A  férjeknek: az új Utrfordítás szerint: „ne legyetek hozzájuk 

keserű szívűék", helyette U : „ne legyetek' irántuk keserűek".
217. A  feleségeknek: az új Ut-fordítás szerint: „saját férjüknek", he

lyette U: „férjüknek".
218. „A  szolgáknak . . helyett katedhetikai érdekből U: „A 

munkavállalóknak", de a Konkordiákönyv kiadásába az eredeti szöveg
nek megfelelő fordítás való. Lásd a 3. pontot. Ugyanezért maradt ki az 
idézetből a megszólítás.

219. „Den Hausherrn": J: „A  háziuraknak": ma ez mást jelent. A 
latinban: „páter familias": „A  családfőknek". Az előző pontnak megfe
lelően: „A  munkáltatóknak." Lásd a 3. pontot.
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220. „Dér gemeinen Jugend“ : J: „Az ifjúságnak mind közönségesen": 
régies. Ma ügy mondják: „Az egész ifjúságnak".

221. Az özvegyeknek: az új Ut-fordítás: „imádságokban foglalatos 
éjjel és nappal": idegenszerű. Helyesebben: „imádkozik éjjel-nappal". — 
„amelyik pedig dőzsöl, bár él, halott.": szószerint hű fordítás, de így 
senki sem beszél. Helyette U: „amelyik pedig élvezeteiknek él, az élő 
halott".

222. „Dér Gemeine": J: „A  gyülekezetnek": félreértés! Helyesen: 
„Általában mindenkinek": a latin is így mondja: Omnibus in commune.

223. A  záróversben: „úgy" helyett „és az egész háznak dolgát": ma- 
gyarabb, Szabó József javaslata szerint.

Az Ószövetség fordításán dolgozó bizottság számára munkájuk
hoz való szerény hozzájárulásképpen teszem meg az alábbi javaslato
kat a hangszerek elnevezésével kapcsolatban. Javaslataimmal az új 
fordítás hűségét kívánom szolgálni.

Héberül nem tudok, de segítségemre vannak a zenetörténeti, illetve 
hangszertörténeti kutatások eddigi eredményei, és Luther német fordí
tása. A  Károlyi-fordítást olvasva szilárd meggyőződésem, hogy az ő 
hangszerelnevezései tévesek. Károlyi többször „C.zimbalom“ elnevezést 
használ, holott az téves. E szó felőfordul többek között a következő 
helyeken:

2 .Sám. 6, 5. — 1. Krón. 13, 18. — 1. Krón. 15, 16.. 19. 28. —
1. Krón. 16, 5, 42. — 1. Krón. 25, 1, 6. — 2. Krón. 5, 12, 13. —

, 2. Krón. 29, 25. — Ezsd. 3, 10. — Neh. 12, 27. — Zsolt. 150, 5.

Károlyit megtévesztette két különböző hangszer nevének a hasonlatos
sága. Ugyanis ha a héber elnevezést ;,Cymbalum“-nák vesszük, ez sem
miesetre sem jelent cimbalmot. A „Cymbalum‘‘ vagy „Cimbala“ ugyanis 
nem húros hangszer, mint a cimbalom, hanem kis harangocskákból, 
illetve csengettyűkből összeállított zenei szerszám. Tehát, a szerkezetében 
s így jellegében teljesen elütő a cimbalomtól. Luther sokkal hívebben 
fordította e hangszer nevét, amikor az idézett helyeken ezt írta: „mit 
Cymbeln“. Tehát nem azt írta, hogy „mit Hackbretten". („Hackbrett“  a 
cimbalom német neve.) A  cimbeí-nek, ennek a régi zsidó liturgikus 
hangszernek, kései maradványa az a kis csengettyűkből álló szerszám, 
amellyel a római katolikus misében az oltáriszentség felmutatásakor 
a ministránsok csfengetnek, hogy a . hívek figyelmét felhívják a szent 
cselekményre, akárcsak a régi zsidók égő-áldozatainál. A  barokk kor 
orgonáiban és a legújabb orgonákban is divatos az apró csengettyűkből 
álló címbei, mint biblikus orgonaregiszter. (A lebombázott óbudai orgo
nában is volt ilyen cimbel.) A  csecsemők kezébe nyomott kis csörgő- 
játék sem egyéb, mint cimbel.

Prőhle Károly

Hangszerek elnevezése 
az Ószövetségben
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Meg kell említenem, hogy a francia nyelv „Cymbales"-nek nevezi 
a cintányért, mely 2 db, rézből vagy bronzból készült kettős tányér, s 
melyeket kézzel vernek össze. Mai zenekarainknak is hangszfere. Nincs 
kizárva, hogy a régi zsidó liturgiában ezt a fajta „cimbel"-1 is használták. 
Ennek valószínűségét támogatja az a tény, hogy a cintányér ázsiai ere- 
detű, s hogy főleg kultikus célokra használták. Mindezeket meggondolva 
úgy hiszem, hogy az Ószövetség fentlemlített helyein a „cimbalmokkal1* 
szó helyett ez volna a helyes:

„cimbelekkel“, vagy „csengettyűs hang szer ekkel“, vagy „csen
gettyűkkel, vagy „cintányérokkal“, vagy (összefoglalva a kettőt) 

„csengő szerszámokkal“,

de semmiesetre sem „cimbalmokkal", mert az történelmi tévedés. Szól
nom iklell még a cimbelnek egy jelzőjéről. Amikor Luther azt írja, hogy 
„mit hellen Cymbeln", ez a jelző a világos hangszínre utal. Magyarul 
így lehetne fordítani: csengő cimbelekkel.

Még a fúvóhangszerek csoportjában uralkodó zűrzavarról kívánok 
szólni. A  Károlyi-fordítás „kürt“-öket említ többek között a következő 
helyeken:

1. Krón. 13, 8. — 1. Krón. 15, 24, 28. — 1. Krón. 16, 6. 42. —
2. Krón. 5, 12. 13. — 2. Krón. 15, 14. — Ezsd. 3, 10 .— Neh. 12,

35, 41. — Zsolt. 89, 16. — Zsolt. 98, 6. — Zsolt. 150, 3.

A  mai értelemben vett „kürt" a régi zsidók korában még nem. volt, 
mert e hangszer a kferesztyén középkorban keletkezett. A  régi zsidó 
liturgiában használatos fúvóhangszer a „sófor“ vagy „sófár“, mely kos
szarvból készült tülök volt. Használatos volt még a „hacócrák“ nevű 
fúvóhangszer, melyet bronzból öntöttek, vagy ökörszarvból készítettek. 
Hogy e hangszernév előfordul-e az eredeti héber szövegben, azt nem 
tudom. Ha igen, akkor ezt inkább lehetne kürtnek nevezni, mint a 
sófört. Luthfer a fordításában óvatosabb volt, mert ő seholsem hasz
nálja a „Horn“ (kürt) szót, hanem mindig trombitákat és harsonákat 
(Posaunen) ír. Azonban ennek is csak az első fele helyes, mert míg a 
trombita valóban az emberiség egyik legrégibb hangszer-e, addig a har
sona (Posaun) csak Kr. u. a XIV. században alakult ki. Ezen a ponton 
tehát Luther fordítása is téves. E zűrzavart talán úgy lehetne megoldani, 
hogy ahol Károlyi kürt-öt ír, azt tülök-kel kellene fordítani, de a trom
bita elnevezést végig meg kell tartani.

Szólnom kJell még a „síp" hangszer-elnevezésről. 1. Móz. 4,21. sípo
sokról szól (Károlyi), 1. Sám. 10, 5. pedig sípról. Ugyané helyeken Luther 
fuvolát (Flöte) említ. Igaz ugyan, hogy minden fuvola síp, de nem 
minden síp fuvola. Azt hiszem, itt csak a héber szóelemzés segíthetne.-

Végül meg kell említenem, hogy a Károlyi-fordításban a fentem- 
lített helyeken a „czitera" szó helyett helyesebb a Luther által használt 
„Hárfa" elnevezés, miért az biztos, hogy a hárfa már a régi egyiptomiak
nál is megvolt, viszont a citera újabb keletű hangszer, s a régi görög 
„küthara“ sem citera volt, hanem hárfa szerű hangszer. A  psalterium- 
nak „lant“-tál való fordítása helyes.

Ha javaslataimmal csak egy 'jottányit , is hozzájárulhattam új 
bibliafordításunk hűségéhez, úgy nem írtam hiába e sorokat.

Zalánfy Aladár
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A reformáció és az orosz ortodox egyház
1950-ben jelent meg Berlinben Walter Delius „Dér Protestantismus 

unci die russisch-orthodoxe Kirche“ e. könyve (Kiadta az Evan- 
gelische Verlagsanstalt a Kirche in dieser Zeit sorozatában.) A  72 olda
las könyv W. Delius lelkész és professzor rektori székfoglaló előadását 
tartalmazza, melyet 1949. május 4-én tartott a berlini Evangélikus Egy
házi Főiskolán. Az előadás 6 fejezetben a ikövetkező kérdésekkel foglal
kozik: 1. A  reformáció és az ortodox egyház. 2. A  protestantizmus elter
jedése Oroszországban. 3. A  felvilágosodás és a pietizmus hatása az orosz 
egyházra. 4. Az ébredési mozgalom és a német idealista misztika Orosz
országban. 5. Reakciós mozgalom a protestantizmussal és az ökumeni
kus mozgalommal szemben, 6. Az orosz ortodox egyház új kapcsolatai a 
protestantizmussal. A  végén felsorolja az irodalmat, amely segítségül 
szolgálhat a kérdés mélyebb tanulmányozására. A  szerző művét előké
szítő munkának szánja az orosz ortodox egyházzal való behatóbb foglal
kozás megindításához. .

Az 1. fejezet a lutheri és kálvini reformációnak az ortodox egyház
zal való kezdeti kapcsolatairól számol be. Konstantinápoly eleste után. 
sóik görög főpap menekült nyugatra a törökök elől. Ezek a menekültek 
természetesen a reformáció ügye iránt is érdeklődtek, azonban kevés 
megértést tanúsítottak iránta. Inkább a humanizmus szemszögéből érté
kelték s érdeklődésük legtöbbször csak addig tartott, amíg közös volt az 
álláspont Rómával szemben. Az első hivatalos tanácskozás Wittenberg 
és Konstantinápoly között 1559-ben volt, amikor Demetrios Rascianos, 
a konstantinápolyi pátriárka diakónusa Melandhthon vendégeként a re
formációt tanulmányozta. Mikor Demetrios visszatért Konistantiná- 
polyba, Melanohthon egy barátságos hangú levelet és az Ágostai Hitval
lás görög fordítását küldte el vele a pátriárkának. A  pátriárka azonban 
nem válaszolt Melanchthon levelére. Delius ezután beszámol a tübin- 
geni teológusoknak II. Jeremiás pátriafkával folytatott vitájáról, mely 
1572-ben .kezdődött. A  vita az Ágostai Hitvallás és az ortodox egyház 
tanításának egybevetéséből állott. Ekkor dolgozták ki a két egyház kö
zötti tanításbeli különbségeket, melyek szinte a mai napig érvényesek. 
Későbbi kapcsolat a két egyház között a XVI. század végén Kyrillos 
Lukaris pátriárka idejében jött létre, aki igen rokonszenvezett a refor
mációval. Bár a pátriárka közeledési kísérlete hajótörést szenvedett 
törekvéseiből mégis világos lett a reformáció missziói küldetése kelet 
felé.

A 2. fejezetben Delius arról szól, hogyan terjedt el a reformáció a 
KVI. és XVII. században Oroszországban. Erős reformátori hatást gya
korolt Oroszországra a szomszédos Lengyelország, Dánia és Svédország. 
III. Keresztély dán király 1552-ben elküldte Rettenetes Iván cárnak a 
Luther-Bibliát és két reformátori iratot (valószínűleg a Kiskátét és az 
Ágostai Hitvallást) s felhívta őt, hogy tegye meg kritikai észrevételeit 
az ortodox egyház szemszögéből. Már 1565-ben volt Moszkvában evan
gélikus gyülekezet, mely Rettenetes Iván engedélyével templomot is 
épített. 1554-ben olyan nagy volt a reformáció hatása, hogy az ortodox 
egyház gyűlése egyeseket lutheri eretnekség vádja miatt kénytelen* volt 
elítélni.

Kyrillos Lukáris protestáns törekvéseinek bukása után Mogilas Péter 
kijevi metropolita vezetésével Oroszországban is erős reformáció-ellenes 
mozgalom indult meg.
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A 3. fejezetben Delius a pietizmus (hatásáról ír. Különösen Jákob 
Bőhme és Valentin Weigel német misztikusak keltettek erős visszhan
got az orosz ortodox egyházban. Nagy jelentőségű volt, hogy a pietizmus 
megérintette Nagy Péter cárt (1689—1725) is hollandiai útja alkalmával. 
Amikor visszatért hazájába, merész egyházi reformokat hajtott végre; 
megszüntette a pátriarkátust, felállította a „szénit szinódust", mely cári 
felügyelet alatt állott. A  péteri reformok Javorszky helyettes pátriárka 
heves ellenállásába ütköztek, aki már a reform előtt is az ellenreformáció 
híve volt. (Egy prédikációjában Luthert háromszor is átkozott eretnek
nek nevezte.) A  másik oldalon Prokopics Teofán inkább Lukáris irányát 
követte. A  teológián Gerhard dogmatikáját tanította. Ebben az időben 
idegenek (németek és hugenották) bevándorlása következtében számos 
evangélikus gyülekezet alakult: Voronyezsben, Arhangelszkben, Asztra- 
hánban, Szaratovban, Harkovban, Novgorodban stb. Ezek jórészt német 
kolóniák voltak. Mivel központi szervezetük Oroszországban nem volt, 
a németországi anyagyülekezetekkel tartották a kapcsolatot.

Delius szerint Oroszországban nagy hatást gyakoroltak az „eszka- 
tológikus mozgalmak11 valamint a német idealizmus misztikája is: a 
Jung—Stilling-íéle eszkatolágikus mozgalom, Novalis misztikus kegyes
sége, valamint Schelling és Boeder teozófiai spekulációi.

1817 után erős reakciós áramlat indult meg mindezzel szemben, ami .nem 
áll meg az ortodox tanítás mérlegén. I. Miklós cár alatt (1825—1855) szinte 
teljesen elzárkóznak nyugattól és érős szlavofil mozgalom indul meg, 
melynek szellemi atyja Iván Kirjejevszkij. Az ortodox egyház az orosz 
messianizmus melegágya lesz. Az egyház filozófiájában ábrázolódnak ki 
az orosz nacionalizmus körvonalai. A  szlavofilok nyugattal való vitája 
a protestantizmussal való kapcsolatukra is kihatással van. Kirjejevszkij 
rövid európai útja alkalmával Berlinben meglátogatta Schleiermacher 
kollégiumát is (1835. március 15.) és a következő véleményt szűri le: 
„Schleiermacher a szívével hisz, pedig azt gondolja, hogy az eszével 
hisz." A  protestantizmusnak a szubjektivizmust veti szemére. A  szlavo- 
filok szerint az igaz egyházhoz hozzátartozik a protestantizmus tagadása. 
A protestantizmust azonosítják a szubjektivizmussal, az individualiz
mussal, a X IX . század személyiség-kultuszával. A  szlavofilok szerint az 
ortodoxia, a szlávok sajátos ősi öröksége azonos a szlavizmussal. Delius 
a továbbiakban röviden összegyűjti Szolovjev, Bulgakov és Berdjajev 
kijelentéseit, akik élesen bírálják a X IX. századi protestáns teológiát. 
Bulgakov a protestantizmus világjelentőségét a biblicizmusban látja. 
Biblieizmusban a biblia közvetítésével való személyes kielégülést, a bib
liában való életet érti.

Delius szerint az igazi evangélikus hatás az „élő egyházban'* talál
ható meg, .mely azonban sajnos rövid ideig tartott.

Az ökumenikus mozgalomban az 1927-es lausannei konferencián az 
ortodox álláspont az egyház lényege kérdésében elütött az általános vé
leménytől. Hogy az 1948-i moszkvai ortodox konferencia tartózkodó 
álláspontra helyezkedett az ökumenikus mozgalommal kapcsolatban, azt 
Delius azzal magyarázza, hogy a konferencia a protestantizmust még 
mindig a X IX . század liberalizmusa fényében látja. Ez meglátszik a 
moszkvai lelkészaikadémia rektori székfoglalóján is, melyet Hermogén 
püspök 1947. november 23-án tartott. Az a véleménye, hogy a X IX . szá
zadi protestáns teológia a Szentírás és a hagyomány mellett igen sokra 
értékelte a professzorok véleményét. Az áklkori professzorok teológiájá
ban pedig nem az isteni kinyilatkoztatás hangzik, hanem különböző
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professzori irányok érvényesülnek. Ebből az következik, hogy a protes
táns teológusok a kerasztyónséggel Krisztus nélkül foglalkoznak.

(Meg kell említeni, hogy Delius nem 'szól néhány igen fontos okról, 
mely miatt az orosz ortodox egyház megtagadta az amszterdami konfe
rencián való részvételt. Razumovszkij professzor, aki a konferencián az 
ökumenikus mozgalomnak az orosz ortodox egyházra való jelentőségéről 
referált,, kijelentette, hogy kritikája nem akarja megsérteni az -ökumeni
kus mozgalomban dolgozó keresztyén testvéreket, de kénytelen megálla
pítani, hogy az ökumenikus mozgalom erősen elhajlott eredeti célkitű
zésétől. Eddig szerinte egyetlen résztvevő ortodox autdkefál egyház sem 
mondta meg véleményét az ökumenikus mozgalommal kapcsolatban. Az 
ortodoxok egyes megnyilatkozásai csák egyéni véleménynyilvánítások 
voltak. Megemlíti, azt is,- hogy az ökumenikus mozgalomnak protestáns 
jellege van, mely „az ortodox egyházra úgy néz, mint valami régiségre, 
amely elmaradt a világ kultúrái ától“ A  Moszkvai Patriarkátus Folyó
irata. 1949. évf. 5. szám 70. lap. Szemére veti az ökumenikus mozgalom 
résztvevőinek hogy megkerülték az ortodox egyházat és nem adtak le
hetőséget küldötteinek, hogy ismertessék saját egyházuk véleményét. 
Felhozza, hogy az edinburghi konferencián 19 referáló közül csak egy 
volt ortodox. További érv az amszterdami konferencián való részvétel 
megtagadására a konferencia programja. Minden ortodox egyház kapott 
ugyan meghívót a konferenciára, de a programban nem volt egyetlen 
ortodox nézőpontból felvetett kérdés sem. Szemére veti a konferencia 
előkészítőinek, hogy a meghívás előtt nem folytattak megbeszéléseket 
az egyes egyházakkal. Az orosz ortodox egyház élénken érdeklődik az 
ökumenikus mozgalom iránt.

Az utolsó fejezetben Delius is megállapítja, hogy a protestáns teoló
gia főképpen Harnack hatására nem ítélte meg helyesen és reálisan az 
ortodox egyházat. Az ortodox teológia még ma is ezekre a megnyilatko
zásokra reagál. Az utóbbi időben, különösen az első világháború után 
az evangélikus teológia több megértést tanúsított az ortodox egyházzal 
szemben, amit K. Holl, R. Seeberg és N. Bonwetsch cikkei mutatnak. E. 
Sehlíng erlangeni egyházjogász beismeri, hogy az ortodox egyházat Né
metországban nem ismerik eléggé. Az első világháború után az érdek
lődést növelte az a kíváncsiság is, hogyan alákult az egyház útja a Szov
jetunióban az októberi forradalom után. A  legtöbb evangélikus teológus 
ebből a szempontból tanulmányozta az orosz ortodox egyházat (Heiler, 
Lieb, H. Koch). Sok folyóiratban is bőséges teret szenteltek ennek, a kér
désnek. Meg kell említeni, hogy ez az irodalom eléggé át volt itatva a 
nyugateurópai orosz emigránsok véleményével, akik elítélték a szovjet 
hatalmat elismerő orosz ortodox egyházat. Abban az időben nem is igen 
jutott el megbízható, hiteles forrás nyugatra az orosz ortodox egyház 
életéről. A  moszkvai ortodox konferencia tanácskozása serkentéssel volt 
az evangélikus teológia számára, hogy többet foglalkozzon az orosz 
ortodox egyházzal. Különösen az ortodox kegyességgel és az orosz orto
dox egyház történetével kellene behatóbban foglalkozni. Valóságnak 
fogadja el Alekszij pátriárkának a konferencia megnyitásán elhangzott 
nyilatkozatát: „Egészen napjainkig a keresztyénség legnagyobb része 
nem ismeri az igazságot az ortodox egyházzal kapcsolatban." De Delius 
megállapítja, hogy az orosz ortodox egyház sem ismeri az evangélikus 
egyházat és teológiáját. Mindez kell, hogy kölcsönös ismerkedésre in
dítson bennünket a keresztyén testvériség szellemében.

Ügy gondolom, hogy a magyarországi evangélikus egyház is sokat 
tehet ezért a keresztyén testvéri kapcsolat megteremtéséért.

Selmeczi János 
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S Z E M L E
Az „EVANGELISCH-LUTHERI- 

SCHE KIRCHENZEITUNG“ 12. 
száma figyelemreméltó tanulmányt 
közöl a „Keresztyén sáfárság“-ról. 
Szerző (Herbert Reich) az ameri
kai egyházi életben közkeletű 
„Stewardship“ fogalmából indul ki. 
A  fogalmat általában németül a 
„Haushalterscha,ft“, magyarul a 
„sáfárság" szóval lehet visszaadni. 
Mindegyik megszűkíti azonban a 
fogalmat, amiről itt szó van, mert 
csupán anyagi vonatkozásban ér
telmezi. Kétségtelen, hogy az ame
rikai egyházi életben is elsősorban 
a tized megadására gondolnak, ar
ra az áldozatkészségre, amit a gyü
lekezet tagjai annak fenntartáséért 
vállalnak. Pedig itt jóval többről 
van szó.

Az egyháztörténet korunkat egy
szer talán — egyházi szempontból
— a harmadik hitágazat korának 
fogja nevezni, a kornak, amelyben 
az egyház, a gyülekezet felfedezte 
önmagát, öntudatra ébredt és létét, 
küldetését tette főként vizsgálódá
sának tárgyává. Ebben az össze-, 
függésben — a helyes egyházfoga
lomért folytatott fáradozásban, 
amikor az egyház élete és szolgá
lata áll a homloktérben — a sá- 
fárság fogalma új színt nyer. A r
ról van szó mindenekelőtt, hogy a 
gyülekezet életéért nemcsak egy 
ember — a lelkész — felelős, vagy 
csak néhányan,. — elöljárók — ha
nem kivétel nélkül, minden egyes 
tagja a gyülekezetnek. Nemcsak a 
tisztségek viselői „tiszttartói" — 
szép régi magyar kifejezéssel élve
— a gyülekezetnek, hanem mind
nyájan azok vagyunk bizonyos ér
telemben. Nemcsak az „Isten szol
gáinak", a „papoknak" van szol
gálatuk az egyházban, hanem van 
minden keresztyén embernek.

Hogy már most miben áll ez a 
szolgálat, ez a felelősséghordozás, 
azt a sáfárság bibliai, újtestamen-

tomi fogalmából kell leolvasnunk. 
Jézus példázataiból (talentumok, 
girák, igaztalan sáfár, stb.) és az 
apostoli levelekből (1. Pét 4; 1. Kor 

-4; Tit. 1, stb.) kitűnik, hogy sáfár
kodni éppen nem csupán az anya
giakkal kell, sáfárság nem csak azt 
jelenti, hogy „megadom a tizedet", 
hogy segítek hordozni a gyülekezet 
anyagi terheit, hanem azt, hogy 
egész életemmel, minden szellemi 
és anyagi képességemmel és tehet
ségemmel Uramé vagyok, neki szol
gálok, mint az Ö testének egy 
tagja. Ez a gyakorlatban azt je
lenti, hogy a gyülekezet életében 
tevékeny részt kell vennie minden 
egyes tagjának. Mindenki „gyüle
kezeti munkás" valamilyen módon, 
mert aki nem munkás tagja a gyü
lekezetnek, az holt tag a testen. 
A  sáfárság végül a gyülekezet egé
szére nézve azt jelenti, amit a 
„háztartás" szóval szoktunk — per
sze csak megközelítőleg — vissza
adni: azt, hogy a gyülekezet nem 
máról holnapra, hanem józanul a 
jövőbe is tekintve, Isten akaratát 
keresve, nem tervszerűtlenül, ha
nem okosan és körültekintően ter
vezve él. A  tervezésben bizakodó 
hit és reménykedő józanság, a ki
vitelben állhatatos hűség — ezt 
jelenti a sáfárság gondolata az 
egyház életében. S persze — szinte 
mondani se kell — hogy ebben lel
ki és anyagi ügyek szorosan össze
fonódnak. Hiszen az egyház életé
ben ez természetes: mindig meg
éledő lelki élet, megújuló hit gyü
mölcse az anyagiakban való meg
erősödés s viszont természetes, 
hogy a hit ilyen gyümölcsöket te
rem, — ha igazi hit.

Az evangélikus gyülekezet — és 
ez egyik döntő elválasztó pont a 
római, egyházzal szemben — nem
csak tárgya, de hordozója is az 
egyház szolgálatának.

G. Gy.
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E. Blake, az Egyesült Államok 
Keresztyén Egyházai nemzeti taná
csának elnöke cikket ír a „Look“ 
című folyóiratban az Északameri- 
kában mutatkozó „nagy vallásos 
konjunktúra veszélyeiről". Blake 
óv attól, hogy az egyháztagok sza
porodásából és a vallási érdeklődés 
növekedéséből téves következteté
seket vonjanak le. Az igazi lelki 
helyzetet illetőleg kifejti, hogy az 
egyházakba való belépés mögött 
gyakran egyáltalán nincs vallásos 
hit, sőt ez a lépés gyakran éppen 
az evangélium követelte életmód
dal gyökeresen szembenálló maga
tartás céljait szolgálja.

*

Dr. Fisher canterbury-i érsek af
rikai utazása során kijelentette: 
•bár minden ember egyforma Isten 
szeretetében, mégsem egyenlőek 
Isten szeme előtt. L. J. Collins 
kanonok a Szent Pál székesegyház
ban tartott szentbeszédében alap
vető teológiai okokra való hivatko
zással visszautasította a canter
bury-i érsek kijelentését. Szerinte 
az érsek kijelentése úgy tűnik, 
mintha azok oldalán állana, akik 
a fehérek felsőbbrendűségét hirde
tik, támogatná az elnyomókat.

*

Olaszországban kereken 150 ezer 
protestáns él. Legnagyobb részük 
waldens, akikre a többi protestáns 
felekezetek úgy tekintenek, mint 
a reformációk „anyjára". 1855-től 
saját teológiájukon képzik lelké
szeiket. A  waldensek akkor döb
bentek rá, hogy magukra kell 
vállalniuk az olasz félszigeten a 
reformáció hitének a képviseletét, 
amit az olasz politikai újjáébredés 
előnyösen alátámasztott. Később 
Rómába költözött a teológia és ott 
a többi protestáns felekezetekkel 
szorosabb kapcsolatba lépett. Ma 
már a teológiát közösen tartják 
fenn. A  hallgatók közül többen 
cserehallgatóként külföldi egyete
meket látogatnak.

A  teológia 4 esztendős. Ezután 
egy éves külföldi tanulmányút, 
majd a disszertáció kidolgozása kö
vetkezik. Legújabban nők is láto
gathatják a teológiát.

A  waldens egyház tagja az Egy
házak- Világtanácsának.

Az olaszországi protestáns egy
házak kemény harcot folytatnak al
kotmányos jogaik védelmére, a val
lásszabadság biztosítására és ennek 
az 1929—30-as fasiszta törvények 
által végzett megszorításai eltörlé
séért.

*
A spanyolországi protestantizmus 

a lakosság egy ezrelékét teszi ki, 
mintegy 30 ezer lélek, 4 egyházra 
tagolódik, az evangéliumi egyház, 
egy anglikán jellegű egyház, bap
tisták és egy mozgalmi jellegű fe
lekezet. Sorsuk a Franco-rezsím 
idején egyre nehezebb lett. Bibliá
kat nem terjeszthetnek, templomo
kat nem építhetnek, sőt a meglé
vőket is veszély fenyegeti. Ez év 
elején a saragossai kápolnát el is 
vesztették. A  kereszteléseknél a 
katolikus egyház gyakran erőszako
san igyekszik téríteni, hasonlókép
pen a házasságkötéseknél. Például 
áttértek csak katolikus pap előtt 
köthetnek házasságot. Vegyes há
zasság kötése úgyszólván lehetet
len.

*
A  svájci Bázelben sajtókonferen

ciát tartott a mormonok szektája 
— jelenti a Svájci Evangéliumi 
Sajtószolgálat. A  szektának Euró
pában mintegy 50 ezer tagja van, 
központjuk az Egyesült Államokban. 
Élénk „missziói" tevékenységükre 
óriási összegeket fordítanak. Tév- 
tanításaikról propagandájukban ke
veset beszélnek és csak eldugott 
helyen említik az ún. mormon 
könyvet, amelyet szintén Isten igé
jének tartanak.

*
Németország mindkét részéből 

jött előadók közreműködésével 
Greifswaldban teológiai hetet tar
tottak.
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GENERSICH TIVADAR (1874—1955)
Halkléptű szolgája volt az Úrnak. Késmárkról indult. Itt született 

1874. július 26-án, és a Magas Tátra fenyveseinek csendesen mosolygó 
árnyékában élte gyermek- és ifjúkorát. Ez a környezet adhatta kiegyen
súlyozott kedélyének alapvonásait.

A  késmárki evangélikus főgimnáziumban nyer 1892-ben érettségi 
bizonyítványt s ez évben iratkozik be a soproni Teológiai Akadémiára 
hallgatónak. Utolsó évét a hallei egyetemen tölti.

Tanulmányait befejezve 1896-ban lelkésszé avatják, és mint káplán 
a tolnamegyei Keszőhidegkútra kerül; 1898-ban a kismányoki gyüleke
zet megválasztja rendes lelkészének s itt 11 évig szolgálja hűségben 
egyházát; 1909-ben a bonyhádi evangélikus főgimnázium hittanári állá
sába hívják, s 1923-ig a legnagyobb odaadással teljesíti, mint exhorta- 
tor is nem könnyű feladatát. Ez évben megválik az intézettől és egy
hangú választás útján a bonyhádi gyülekezet lelkésze lesz. Félszázadra 
terjedő áldásos munkálkodását 1947-ben történt nyugalomba vonulásá
val itt fejezi be.

Lelki alkatának legjellegzetesebb kontúrja: a szerénység. Minden
hol mindig az utolsó helyre húzódott, pedig messzire szétágazódó tudást 
takart a szerénysége, s ha megnyilatkozott, tiszteletet követelő csodál
kozásba ejtett.

Mint lelkész egyszerűen, világosan, nemes népszerűséggel hirdette 
az igét, s' bírt azzal az adottsággal, hogy a gyakorlati mozzanatok ki
emelésével a hallgatóság szívéhez tudta juttatni .mondanivalóját.

Áldásos volt lelkipásztóri ténykedése is. Tudott a szegénynek ba
rátja és a betegnek vigasztalója lenni. És ahogy kedves komolyságával 
a lelkekhez férkőzött, gyülekezetében felejthetetlenné teszi.

Melegszívű lelkipásztor volt és szerettük.
1955. augusztus hó 5-én megtért Isten népének nyugalmába.

Dr. Schlitt Gyula

BÖJTÖS LÁSZLÓ (1887—1955)
Hosszú, kínos szenvedés után augusztus 18-án kialudt élete gyer

tyája a vadosfai papiakban.
A  Rábaközben, az evangélikus egyházi hagyományoktól megszentelt 

magyar tájon ringott bölcsője 68 évvel ezelőtt. Faradon született. Régi 
dunántúli szókás szerint a soproni Líceumban és Teológiai Akadémián 
végezte tanulmányait. Huszonnégyéves korában avatta lelkésszé Gyurátz 
Ferenc püspök. Segédlelkész volt Kemenesimagasiban, Bükön, Pápán 
püspöke mellett, majd a Bakonyiba, Hántára kerül, ahol rendes lelkész 
is lett. Az. első világháború alatt több mint három évig szolgált a fron
ton, mint tábori lelkész. 1918-ban választotta meg lelkészévé a vadosfai 
„artikuláris" gyülekezet, ahol 35 éviig szolgált, 1953-ban történt nyuga- 
lombavonulásáig. Negyvenkétévig viselte a Luther-teafoátot. A  volt sop
roni alsó egyházmegyének 12 évig esperese.

Nagy gyülekezete előtt tisztelt, tekintélyes papi ember volt. Jó ér
telemben vett protestáns e lv  szerint igehirdetéséiben inkább szónok volt. 
Hívei ezt szerették és ezt igényelték is. Gyülekezete tagjait talán inkább
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szónoki tehetsége, mint igehirdetésének az évekkel egyre jobban elmé
lyülő tartalma ragadta meg. Délceg kiállása, magas termete imponáló 
papi külsőt adott néki.

Mint ember, és mint lelkipásztor is, csendes, békességes, inkább zár
kózott lelkű volt. Gsaládjia felé gyengéd, fiait rajongásig szerető édes
apa. Gyülekezete felé határozott, hivatali és magánéletéiben pontos és 
alapos. Hátramaradt prédikációinak és temetési igehirdetéseinek több 
kötege csendes, elrejtettem mély szívbe engednek bepillantást.

Koporsójánál a hatalmas1 nagy gyülekezet kebelében ott állt özvegye, 
három fia és nővére. A  vadosfai nagy templom harangjainak zúgása 
közben gyülekezete elkísérte' a farádi temetőbe. A  szülőfalu temetőjé
ben, szülei közelében várja a feltámadást, Jézus Urunk megjelenését, 
amelynek itt, az ősi magyar gyülekezetben hirdetője volt.

Sümeghy József

MIKLÓS ÖDÖN

Halottja van a magyar protestáns egyháztörténetírásnak. Augusztus 
22-én meghalt Miklós Ödön, a nagycsepelyi református gyülekezet lelki- 
pásztora, a teológia doktora és magántanára.

1921-ben a pápai teológiai akadémia tanára lett, de hamarosan 
visszatért a gyülekezeti lelkószi szolgálatba. Doktori fokozatot, majd 
magántanári képesítést szerzett a debreceni hittudományi karon; így 
állott benne a teológia művelésének szervezetében.

Hollandiai tanulmányi évei révén eleinte főiképpen a holland-magyar 
egyháztörténelmi kapcsolatok érdekelték; ez irányú munkásságának 
egyik eredménye „A  holland kálvinizmus elvi állásfoglalása a magyar 
protestantizmus gyászévtizedében" című tanulmánya a debreceni hittu
dományi kar 1936-ban megjelent ünnepi kiadványában, a „Kálvin és; a 
kálvinizmus" kötetben. Érdeklődése azonban mindinkább az egyházal
kotmány történetére irányult. „A  magyar protestáns egyházalkotmány 
kialákulása a reformáció századában" című, 1942-ben megjelent könyve 
nagyszabású vállalkozás volt arra, hogy hű ismeretére jussunk a XVI. 
századi hazai protestáns egyházi alkotmányitörténetnek. Rendet akart 
idevágó ismereteink és a feltevésék között. Különösen is figyelemre
méltó az a próbálkozása, hogy összefüggést láttasson a cséh-morva test
vérek (áz Unitas Fratrum) és a magyar protestáns egyháziak kormány
zásának története közt. Merész kombinációi vitát provokáltak, de azt 
mindenesetre elérték, hogy elevenné tettek kérdéseket, többek közt fe l
lazították a presbiterekre, presbitériumokra vonatkozó közkeletű né
zeteket.

Utolsó éveiben Dévai Mátyás utolsó éveinek kérdése foglalkoztatta. 
Tavaly — Iványi Béla gazdag egyháztörténelmi emlékgyűjtése révén — 
új adalékkal bővitette ismereteinket; dolgozatában arra a levélre épített, 
amelyet Dévai 1542-ben Wittenbengből az eperjesi városi tanácsnak írt. 
Ez a levél annál érdekesebb, közlése annál jelentősebb, minthogy egy 
fénysugár esik belőle Luther és Dévai, illetőleg Luther és Eperjes kap
csolatára is.

'Evangélikus egyházunk is kegyelettel emlékezik az egyháztörténe
lem tudásáról.

Dr. Sólyom Jenő
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Igehirdetés:

„Járjunk az Úr világosságában"
Evangélikus félóra a Petőfi Rádióban 1955. október 2-án 

Imádság :
Felemelem az én szívemet Tehozzád, Mennyei Atyám, én édes Iste

nem, s dicsőítelek Téged ezen az ünnepi reggelen. Uram Te jó vagy és 
a Te irgalmasságod örökké megmarad. Köszönöm Neked, hogy jóságo
dat és irgalmasságodat a napfénynél világosabban mutattad meg a Te 

. szent igédben, de mindenek előtt a testetöltött igében, a Jézus Krisztus
ban. Hálát adón Neked azért, hogy a Te szent beszéded fénylő tűzoszlopa 
állandóan ott jár néped előtt s vezeti az üdvösségre, a Te országod felé.

Kérlek, szólaltasd meg most is szent igédet. Ragyogtasd fel annak 
fényét, hogy tisztán lássam az utat, amelyen járva Neked tetsző életet 
élhetek a Te dicsőségedre.

Hallgasd meg imádságomat és szenteld meg mai ünnepi áhítatomat 
szent Fiad, az Űr Jézus Krisztus által. Ámen.

Alapige : Ezs 2, 1— 5.
Amikor hallod otthonodban ezt a régi időkből való híres prófétai 

beszédet, talán megragad annak kifejezésmódja s úgy elgyönyörköd öl 
benne, mint valamilyen szép költeményben. Nincs ugyan, rímekbe szedve, 
mégis olyan szépen hangzik, mint a legsikerültebb versek között is csak 
kevés. Azután elkezdel gondolkodni a tartalma, a mondanivalója felett. 
Mindjárt megnyeri tetszésedet, hogy lám itt van az a híres bibliai mondás, 
melynek szavait nemcsak a templomban hallod, hanem még az újsá
gokban is olvashatod: „ . . . é s  csinálnak fegyvereikből kapákat, és dár
dáikból metszőkéseket, és nép népre kardot többé nem em el.. . “ És ta
lán szívbeli elégtétellel veszed tudomásul, hogy íme egy-egy bibliai 
mondás mennyire örökéletű tud lenni, mennyire beleivódott az emberi
ség leikébe. Talán megerősödöl abban a hitben, hogy bizony úgy van, 
ahogyan az Úr Jézus Krisztus megmondotta: „Ég és föld elmúlnak, de 
az én beszédeim soha el nem múlnak." Itt azonban — ugye — nem 
állsz meg, hanem elkezdesz gondolkozni: miről is van itt szó, mit is 
mond a próféta régi szavaival Istennek Szent Lelke, és amit mond, mit 
jelent reád, mai emberre nézve.

Amikor idáig jutottál, talán úgy érzed, hogy egyszeri hallásra nem 
boldogulsz, a hallott prófétai szózattal. És előveszed a bibliádat. Kikere
sed Ézsaiás próféta könyvét. A  teljes szentírás közepe táján van. Meg
találod a második fejezetet. Elolvasod az első öt verset. És elmélyedsz 
benne.

Engedd meg, hogy most én is gondolatban melléd üljek, s kezem
ben a bibliával, szemem előtt a felolvasott prófétai szózattal testvéri 
módon megbeszéljem veled a hallottakat.

***
„Lészen az utolsó időikben", — olvassuk a prófécia legelején. 

„Utolsó idők"; vajon mit értsünk ezen? Talán a világ végét, amikor
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majd az egész mindenség megsemmisül és jön az utolsó ítélet? Első 
hallásra ezt gondolnánk. Viszont, ha jobban megnézzük a szöveget, lát
juk, hogy nem erről van szó. Hiszen a hegyek és halmok még állanak, 
megvannak a különféle népek, sőt munkálkodnak: harci fegyvereikből 
a békés munlka eszközeit kovácsolják. Hogyan értsük hát az utolsó idő
ket? Magunktól nem találhatjuk ki. Nézzünk tehát utána, mit monda
nak a tudósok, akik a biblia tudományos magyarázásával foglalkoznak. 
Sok-sok könyvükből megtudjuk, hogy az utolsó időik alatt itt aligha 
lehet mást érteni, mint egy új korszakot, amely felé az emberiség ha
lad. A  szentírás tudományának művelőinél meglepetéssel olvashatjuk 
azt is, hogy amikor maga Jézus Krisztus beszél az újtestamentomban 
e világról és az eljövendő világról, akkor is a világ szó alatt korszakot 
kell értenünk, tehát e világ a régi korszakot, az eljövendő világ pedig 
azt az új korszakot jelenti, amely felé az emberiség a Történelem Urá
nak világkonmányzó akaratából halad. Ennek megfelelően az utolsó idők 
nem is annyira időt jelentenek, mint inkább azt a végső célt, mely felé 
Isten az emberiséget vezeti. Ezen az alapon megjegyezhetjük tehát ma
gunknak, hogy a próféta ezekben a szavaiban arról a rendkívül érdekes 
kérdésről beszél, hogy merre tart az emberiség, illetve, milyen cél 
felé vezeti Isten bölcs világkormányzó akarata.

* **
De menjünk tovább!
Azt halljuk és olvassuk, hogy: „Erősen fog állni az Űr házának he

gye, hegyéknek felette."
Itt-két dolgon kell elgondolkodnunk.
Az egyik az, hogy „erősen fog állni az Űr házának hegye“ .
Erősen fog állni a hegy? Ugyan micsoda hegy az, amelyik nem áll 

erősen? Hiszen a hegyeket éppen az jellemzi, hogy megmozdíthatatla- 
nok, tehát hogy mindig erősen állnak!

Azután azon is el kell gondolkoznunk, hogy ez a hegy a többi hegy
nél magasabb lesz: „Erősen fog állni az Űr házának hegye, hegyeknek 
felette." Űgyiis mondhatnánk: ez a hegy minden más hegynél magasabb 
lesz, ez lesz a legmagasabb hegy. Tehát most még kisebb sok más hegy
nél, de akkor a legmagasabb lesz. Nem különös: a próféta olyan hegy
ről beszél, amely majd megnő és minden hegynél magasabbá válik?

Helyes, ha ilyen komolyan vesszük a próféta szavait, s felvetjük 
ezeket a kérdéseket. Ebből ugyanis megtudjuk, hogy a próféta szavai
nak sokkal mélyebb értelmük van, mint ahogyan a szavak külső hang
zásából az első pillanatban kivehető. Mondhatjuk úgyis, hogy a prófétát 
tulajdonképpen nem a hegyek, s nem is egy bizonyos hegy érdekli, ha
nem valami egészen más: a hegy és a hegyek emlegetésével valamilyen 
bennünket sokkal közelebbről érdeklő dologról beszél a maga titokzatos 
nyelvén.

Valóban úgyis van. Látszik ez abból, hogy 3 próféta „az Űr házá
nak hegyéről" beszél, az első vers szerint pedig Juda és Jeruzsálem 
felől. Nyilvánvaló, hogy ezeken a kifejezéseken kivétel nélkül az egyhá
zat kell ma értenünk éspedig az anyaszentegyház egészét, a maga tel
jességében.

Ha ezt Isten megvilágosító Szent Lelke által megértettük, akkor 
egyszerre kiderül, hogy miért mondja a próféta az Űr háza hegyéről,
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hogy az majd erősen fog állni. Mert bizony arról, hogy ez a hegy, az 
egyház, nem áll valami erősen, már nekünk is lehetnek személyes ta
pasztalataink. Például gondolunk arra, hogy nem valami erős hegy az, 
amely olyan sdk darabra van szétmálva, mint a több száz mindenféle 
felekezetre és szektára bomlott keresztyénség, amelyek még hozzá egy
mással állandóan harcban állnak és egymás romlására törnek. De gon
dolhatunk arra is, hogy milyen kevéssé veszik komolyan az Isten házá
nak ezek a különböző részei azt, amit a prófétának ezek a valóban vi
lághíres szavai mondanak, nevezetesen, hogy Isten a történelemben egy 
olyan új korszák felé vezeti az emberiséget, melyben nem a fegyverek 
lesznek a fődolgok, hanem a kapák, vagyis nem a háború, hanem a bé
kés munka! Végül eltűnődhetünk azon is, hogy mennyire elhomályoso
dott, sőt szinte feledésbe ment nem egy keresztyén ember és felekezet 
előtt Istennek ez a végső célja az emberi nemmel és hogy még mindig 
milyen sokan nem hisznek Isteninek ebben a világosan kifejezett végső 
akaratában és hogy emiatt, hitetlenségük miatt milyen sokan nem is 
tartják szükségesnek, hogy Isten akaratát tartva szemeiőtt maguk is 
ennek a végső célnak a megvalósulásán fáradozzanak! Pedig mióta 
hangzik az Isten beszéde! Milyen világosan szól az újtestamentom is 
arról, hogy a törvény betöltése a szeretet, ez a törvény pedig az Isten 
szent akarata!

Világos, hogy ilyen körülmények között az a hegy, az Ür háza, Isten 
egyháza nem állhat erősen. És az is világos, hogy akkor az egyházban, 
az egész keresztyénségben, s azon kívül is csak bajok lehetnék, hiszen 

a szeretetből fakadó béke tarthatja össze a népeket és csak a békés 
építő munka szüntetheti sok-sok egyéni és történelmi nyomorúságunkat, 
teheti jobbá, szebbé, Istennek és embernek teitszőbbé az életünket.

Isten nyilvánvalóan ezt a célt tartja szemeiőtt világkormányzó, tör
ténelem formáló munkájában. A  próféta szavaiból es a szentíras egészé
ből is a napnál fényesebben kitűnik ez. „De új eget és új földeit várunk, 
az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik", — olvassuk Péter 
apostol második levelében." Ezután láték új eget és új földet, mert az 
első ég és az első föld elmúlt vala", —  olvassuk: a Mennyei Jelenések 
könyvében. Ugyanott az első dolgok elmúlásával kapcsolatban olvassuk 
a következő gyönyörű vigasztaló szavakat is: „És az Isten eltöröl min
den könnyet az ő szemeikről és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem 
kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltaik." Nem
csak új égről, hanem új földről is beszél a szentírás. Erre az új földre 
is vonatkoznak ezek a nagyszerű vigasztaló ígéretek és Istennek tervei.

•Azon lehet vitatkozni, hogy mindez mikor és hogyan valósul meg. 
A z azonban nem vitás, hogy Isten efelé a cél felé vezeti az emberisé
get. De ha ő vezeti, el is jut oda. Mert Ö, a Jézus Krisztus Mennyei 
Atyja „szüntelenül munkálkodik" ezen és amit akar, az meg is lesz.

De az is világos, hogy aki ebben a földi életben Istennek ezzel az 
akaratával ellentétesen tevékenykedik, az a legnagyobb hibát és bűnt 
követi el s egyúttal a legkilátástalanaibbat is. Hiszen ki az, aki megmá
síthatná Isten akaratát, meghiúsíthatná örök terveinek megvalósulását?! 
De ha ez így van, mit kell tanítania és megtanulnia Isten egyházának, 
hogy erősen álljon a maga küldetésében és hogy hivatása magaslatán 
álljon, ha nem azt, hogy a béke szolgálata és a békében munkálkodó
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nép van összhangban az Isten aikaratával? Ha ezt tanítja tanulja és 
ezt ctselekszi is Isten egyháza, akkor bizony „erősen fog állni", „hegyek
nek fölötte", nem az uralkodás pogány értelmében, hanem úgy ahogyan 
mondottuk: hivatása, Istentől akart-küldetése magaslatán.

***
„Jákobnak háza! Jertdk, járjunk az Űrnak világosságában!" — buz

dít bennünket a prófétai szózat befejező mondata.
Jákób háza annyit jelent, hogy Istennek népe, Istennek egyháza. 

Nos Istennek egyháza, Istennek népe és annak egyik tagja, te Testvé
rem, aki a rádió útján hallgatod az igét és most világosság ragyogott 
fel előtted a történelem, az emberiség, a népek és minden egyes ember 
Istentől akart végső földi célja tekintetében, jer s ebben a világosság
ban vedd szemügyre velem együtt: hogyan is kell járnunk ebben a v i
lágosságban, ha ezek így vannak.

Mindenek előtt világos, hogy „járnunk kell". Nem tehetjük meg 
azt, hogy miután elgyönyörködtünk Istennek előttünk feltáruló végső 
célkitűzéseiben, most állva vagy ülve maradjunk, s átadjuk magunkat 
a céltalan tétlenségnek, vagy az érdektelen szemlélődésnek. Isten azért 
tárja fel és világítja meg örök végső céljait előttünk, hogy ezzel a jó 
útra vezessen és segítsen bennünket. Azért szól hozzánk, hogy hívjon 
és küldjön. Céljait azért mutatja meg, hogy életútunkon az ő  akarata 
vezéreljen. Azért szól hozzám, mert azt akarja, hogy végső céljai meg
valósításában én is részt vegyek. Az igaz, hogy Isten nélkülem is meg
valósítja örök terveit, de éppen az az Ö irgalmas szeretete hozzám, hogy 
én ebből a munkából, s aninák boldogságából ne maradjak ki. „Mert Is
ten munkatársai vagyunk", — írja az I. Korintusi levélben Pál apostol, 
Krisztus Urunknak ez alázatos követője, amikor szemügyre veszi a mun
kát, amelyet végez és végeznek munkatársai. Ilyen dicsőségre és méltó
ságra teremtett és hívott el minket a Mennyei Atya! Bűneink bocsána
tát is azért szerezte meg a Jézus Krisztus által, hogy mint az ö  min
denféle sötét hatalomtól, bűntől, haláltól, ördögtől, pokoltól megszaba
dult gyermekei ilyen, új életben járjunk, „neki szolgáljunk és engedel
meskedjünk" az Ö örök tervei szerint.

* **
Járnunk kell tehát az Urnák ebben a nagy világosságában.
Járni azonban csak a földön lehet. Azért most abból a nagy magas

ságból, ahová lelkünket Isten beszéde felemelte, szálljunk le a földre, 
mindennapi . életünkbe, egészen pontosan ide, a mi magyar hazánkba, 
ahol élünk. Nézzük meg, mi a teendőnk, hogy itt is az Ürnak ebben a 
világosságában járjunk. Erre indít minket az is, hogy Isten beszéde 
fegyverekről, kapákról, dárdákról és metszőkósekről, ezekről a nagyon 
is földi dolgokról beszél. Mi az, amit rövid földi életünkben a magunk 
helyén tehetünk azért, hogy több legyen a békés munka eszközeiből és 
egyre kevesebb fegyverre legyen szükség? Mit tehetünk mi ezért a mi 
szeretett magyar hazánkban és magyar népünk körében?

Induljunk ki ebből: milyen is és mi is akar lenni a mi magyar 
hazánk?

Amikor ezen a nyáron az egyik lelkészkonferencián vettem . részt, 
hittudományi főiskolánk legidősebb és legtudósaibb tanára azt magya
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rázta, hogy népköztársaságunk Alkotmánya szerint ez a mi mostani ha
zánk a dolgozók állama, melyben a békés munkára épül minden. Majd 
hozzátette: keresztyén szempontból ebben nemcsak hogy nem találha
tunk kifogásolni valót, hanem erkölcsi szempontból ennél helyesebben 
megalapozni az állam életét nem is lehet. Ha ehhez még hozzávesszük 
azt is, hogy mai hazánk és benne egyházunk is milyen nagy erővel és 
állhatatossággal küzd a népek békéjéért, akkor azt kell megállapítanunk, 
hogy mind amögött, ami hazánkban történt és történik, Istennek az a 
végső célja a mozgató erő, amit a prófétai szózat így juttat kifejezésre: 
„És csinálnak fegyvereikből kapákat és dárdáikból metszőkéseket."

Isten mai igéje sok mindent megvilágított abból az útból, amelyen 
vezet bennünket, s amikor arra buzdít ennek a gyönyörű prófétai látás
nak a vonzó erejével, hogy járjunk is a meglátott jó úton, akikor min
dennapi életünkre nézve ez azt jelenti, hogy segítsük teljes erőnkkel azt 
a jót, amit Isten hazánkban megvalósítani akar, nevezetesen, hogy az a 
dolgozók békés és békében viruló országa legyen. Segítsük nemcsak 
szavakkal, hanem elsősorban tettekkel. Odaadó, áldozatkész, cselekvő 
hazaszeretettel. Jó munkával, tőlünk tellő segítőkészséggel. Ilyen szívvel 
és szemmel nézzük, segítsük és mozdítsuk elő azokat a célkitűzéseket, 
amelyek megvalósításán népünk az egész hazában fáradozik. Hazánk to
vábbi fejlesztése, békénk és a világ békéjének védelme s egyre telje
sebbé tétele az, amit hazánknak adott köksönünkkel is előmozdítunk. Az 
Űr világosságában járó ember semmiesetre sem élhet önmagának, hanem 
az az ő öröme, hogy adhat abból, amit az Isten adott néki.

* *❖
Szeretett Testvérem a Jézus Krisztusban!
Isteni látásokat tár elénk ez a mai szent ige. Ez a mennyből sugárzó 

fényesség világítja meg az emberiség, a népek és benne a saját egyéni 
életed végső földi célját és értelmét. Ez a nagy isteni világosság derít
sen fényt minden lépésedre, melyet meg kell tenned, hogy a jó úton jár
hass, rajta megmaradhass és életed jó gyümölcsöket teremjen.

Az ige szól neked és szól nekem is. Engedjünk az Isten szavának 
engedelmes hittel, önzetlen szeretettel, megértéssel és erős akarattal. 
Engedelmeskedjünk a felénk hangzó szózatnak: „Jertek, járjunk az Úr
nak világosságában!" Ámen.

. D. dr. Vető Lajos

1957-ben tartja a Lutheránus V i
lágszövetség legközelebbi teljes ülé
sét Minneapolisban (USA). Ezzel 
kapcsolatban a teológiai professzo
rok számára is rendeznek külön 
összejövetelt, melynek témája: Mi 
a teológia? — A  Lutheránus Vi
lágszövetség teológiai bizottsága 
legutóbbi (aug. 8—13.) Strassburg- 
ban tartott ülésén elhatározta, hogy 
tovább fejleszti a teológusok cse

réjét az evangélikus teológiai fő
iskolákon.

Az 1957. évi ülésre a teológiai 
bizottság egy gyűjteményes köte
tet készít elő, melyben kiadja a 
teológiai és liturgiái bizottság tag
jainak dolgozatait, melyek mind a 
főtémával lesznek összefüggésben. 
Ezenkívül a teológiai bizottság ki
merítő jelentést ad 1952. évi fenn
állása óta végzett munkájáról.
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I R A S M A G Y A R Á Z A T
Szentháromság u. 21. vasárnap—Hózs 2, 17—22

EGZEGÉZIS (Vámos József)
Hózseás, Beeri fia, könyvének bevezető sorai szerint, négy judabeli 

és II. Jeroboám izraeli király uralkodása idején élt és működött, min
den valószínűség szerint az izraeli országrészben. Ez a tudósítás annyi
ban nem teljes, hogy a II. Jeroboám után élő izraeli uralkodók nevét 
nem közli, holott ezt a Júdeábán uralkodó királyok esetében megteszi. 
Annyi bizonyos, hogy a Kr. e. 750—725. évekre, tehető működésének 
ideje.

Ezt a kort a meglehetősen nagy jólét jellemzi. Az izraeli országrész, 
utolsó fényes korszaka ez, amikor gazdaságilag ismét fellendül, az ország 
helyzete, évek hosszú során át nem keveredett semmiféle háborúba. Je
roboám halála után (743) azonban megváltozik a helyzet. A  királyok és 
a tragikus események egymást követik, míg bekövetkezik a végső ka
tasztrófa: 722-bém az északi ország megsemmisül. Mindkét kor nyomot 
hagy Hózseás igehirdetésében és így érthető, hogy más és más viszonyok
kal találjuk magunkat szemközt a könyv két részében.

A  bennünket közelebbről órdéklő 1—3. fejezetek Hózseás szerencsét
len házasságán keresztül hirdetik Isten üzenetét. Parázna feleséget vesz 
magának, akitől gyermekei születnek. A  próféta tiszta szerelemmel sze
reti feleségét, aki azonban nem marad hűséges hozzá, hanem megcsalja. 
Végül kénytelen mégis fájó szívvel elbocsátani hűtlen asszonyát, akit 
még akkor is szeret. Ennyi a történet. így elmondva egyszerű botrány
krónikának tűnik, egy olyan esemény publikálásának, ami már nem 
egyszer megtörtént és bármikor meg is’ történhetik. Rögtön megváltozik 
azonban a helyzet, amikor a próféta szomorú és. kellemetlen életkörül
ményeire rámutatva hirdeti a gyülekezetnek: ez a helyzet Izrael és 
Jahve viszonyában is. Jahve féltékenyen szereti feleségét, a választott 
népet, az azonban nem fogadja hűséggel Urának szerelmét, hanem hűt
lenné lesz, más istenékkel paráználkodik, más istenek után futkározik. 
Nem Jahve az akitől minden jót vár, akiben feltétlenül bízik, hanem a 
Raal-Jahve. Ezt a bálványt keresi, annak kedvét akarja szolgálni és nem 
védő, gondviselő Urát. Ezért válik szörnyű fenyegetéssé a két gyermek 
neve: „mám kegyelmezek" és ,,nam népem". Ilyen előzmények után ért
hető igehirdetési szakaszunk.

17. v. Erre a versire, talán legjellemzőbb az a megállapítás hogy sem 
a próféta, sem az izraeli országrész történetében soha nem vált való
sággá. Vannak ilyen csalódások a próféták életében. Arról lénme ugyanis 
szó, hogy a nép megtérése után békés korszak következik az országra. 
(Több magyarázó éppen a háborús képek miatt azt véli, hogy ennek a 
versnek nem itt a helye, hanem a könyv második részében.) Erre azon
ban hiába várt a próféta, mert a nép továbbra is a baálok után futko
sott és hitetlenségében nemcsak Urát tagadta meg, hanem egyenes foly
tatásként kereste a harcot a másik emberrel. így lett ellenségévé to
vábbra is a másik ember és a körülötte lévő állatvilág. A  be nem tel
jesült ige pedig a jövő reménységévé vált, az időiben előre távolodott, 
de a kegyes ember számára mindig a hit tárgya lett.

18., 19. v. Szinte túláradó bőséggel sorolja fel az ígéreteket. Az „igaz
ság", „ítélet", „kegyelem", „irgalom", mind egy tőből fakadnak: Isten
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„heszed“ - jének, szövetségi hűségének örökkévalóságából. Ez a hűség az, 
amely megtartja a népet; még akkor is, ha az nem a helyes úton jár, 
ha az letér az Isten felé vezető ösvényről. Minden megváltozhat ezen a 
világon, évek múlhatnak gyors egymásután, nemzedékek tűnhetnek el, 
újak jöhetnek elő, de e változások mögött örökké -megmarad ez a hű
ség; Büntetni is tud, keserű éveket hozhat elő, de az is csak azért van, 
hogy egyszer megtérjen a nép.

Hózseás új színnel gazdagítja ezt a régi, a .szövetségkötéssel egyidős 
és a próféták által olyan nagyon kedvelt fordulatot: a házasság, az azt 
megelőző eljegyzés képével. Ö az emberi viszonyok között ezt látta leg
megfelelőbbnek, hogy mondanivalóját világosabbá tegye. A  régi keleti 
szokásjog szerint az eljegyzés csák bizonyos súlyos esetekben bontható 
fel, akár csak a házasság, így kötelező érvénye van. Az eljegyzésnél, a 
házasságkötésnél bét ember köt egymással szerződést, amely mindkét 
félre bizonyos megtartandó kötelességeket ró. A  legfontosabb kötelesség 
a feltétlen hűség egymás iránt. így ebben a fordulatban: „eljegyezlek", 
Isten, a népe iránti kegyelmes, igazságos, hűséges magatartást „vállalja" 
magára, amire felelet a nép részéről a feltétlen engedelmesség és hűség.

Ennek az örökidőre érvényes eljegyzésnek megvannak a maga „nász
ajándékai", amit a vőlegény, a férj szokott hozni a mehyasszomyak. Az 
első ilyen nászajándék az Isten ismerete. Hózseás ebben az esetben is 
visszanyúl a régi, szövetségi hagyományokhoz. A  „daat Jahve“  nem egy
szerű értelmi megismerést jelent, tehát mondjuk színről színre való lá
tást, Hanem állandó igei útmutatást, irányítást. A  hívő ember noha 
•személyében nem ismerheti meg Űrét, de azt az utat; amely feléje vezet, 
megtalálhatja, ha figyel Isten időszerű akaratának hirdetésére, tehát a 
próféták igehirdetésére, a törvényre. Ezért mondja az Isten a szövetség- 
kötés alkalmával: „eléd adtam, a jót és gonoszt", hogy válassz közöt
tük, megismertettem veled a helytelen és helyes utat, hogy tudjad me
lyiken járj és mit cselekedj. Ennék az állandó önismertetésnek, akarat
közlésnek megszűnése azt jelenti, hogy az ember tanácstalan marad az 
élet ezernyi kérdésében, ami egyet jelent az Isten elrejtőzésével, azzal, 
hogy az ember képtelen megtalálni őt. Ezért kegyelmes nászajándék az 
az ígéret, hogy ez az útmutatás nem fog Isten részéről megszűnni, ha
nem továbbra is hangzani fog az ige és mindenkinek alkalma lesz azt 
meghallva választani a helyes és a rossz út között.

20—21. v. Ezzel azonban nincsen még vége a nászajándékok listájá
nak. Isten nemcsak az ember leikével törődik, hanem, gondol testi szük
ségleteire is. Ahogyan az Ö ajándéka a lelki békesség, ugyanúgy O adja 
az embernek az élelmet, a ruházatot és az élet normális folytatásához 
szükséges más javakat is. A  kettő nem választható el egymástól, mert 
egyiket sem nélkülözheti az ember. Éppen abban van az ótestámentumi 
kegyesség nagy jelentősége, hogy ezt a szétválasztást nem teszi meg, 
hanem minden javát, a lelkieket és a testieket, Isten kezéből veszi és 
mindkettőt az 0  ajándékának tudja.

22. v. Ez a vers a fenyegetések felfüggesztése, megszűnése. Az eljegy
zett, az Istent ismerő, az Ö ajándékaiból élő nép neve is megváltozik, 
visszakapja régi szép csengését: az „én népeim" és „megkegyelmezett 
nép" lesz ezentúl. Olyan mint az emlékezetes időkben volt, amikor a 
kapcsolat közötte és Isten között eleven, éltető és állandó volt. A  válasz 
sem maradhat el az ember szájából. Az „én népem“-re, az „én Istenem"- 
nek kell következnie.

A  szakasz eszkatológiaá jellege nyilvánvaló. De azt is meg kell mon
danunk, hogy nem abban aV értelemben eszikatológ-iai igehirdetés ez,
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amit mi szoktunk e kifejezés alatt érteni. A  próféta őszintén gondolja 
azt hogy az Istennel, a másik emberrel, az állatvilággal való megbéké
lés' itt a földön, népének elkövetkező története folyamán lehetséges, 
Csak, amikor ez nem következett be, vagy csak rövid időre lett való
sággá, akkor lett ez a várakozás, az Isten országára, a Messiás eljöve
telére való várakozássá. Viszont azt sem lehet letagadni,' hogy ahol a 
nép komolyan gondolta és komolyan megélte Isten-hitét, ott ez a vára
kozás, immanens síkon, ha rövid időre is, beteljesült.

HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Dr. Ottlyk Ernő)
Ennék az igének azt az östszefoglaló címet lehet adni: Isten szán

déka.
Az egész textus egyetlen prófécia, amely arról szol, hogy Izrael né

pének minden hűtlensége ellenére is, Isten hűséges márnád a szövetség
hez s . az a megváltoztathatatlan szándéka, hogy megmentse Izrael né
pét. A  próféta felől nézve: jövendölés ez az ige, mert Isten szándéka és 
gazdag ígérete előremutat „arra a napra", amelyen kegyelme és.irgal
massága testet ölt. Az Újszövetség felől nézve: Istennek ez a kegyelmes 
ígérete Jézus Krisztusban teljesedett be, általa valósul meg az embervi- 
lágban és egykor általa fog tökéletességre jutni. Addig is, amíg Krisz
tusiban minden isteni ígéret beteljesedik, nem hagy kétségben igénk 
afelől, hogy mi Isten szándéka, akarata és terve az emberrel.

1. Textusunk félreérthetetlenül bejelenti, hogy Isten szándéka az, 
hogy eltörölje az íjat, a kardot és a háborút a földről, és bátorságos la
kozást adjon az embernek (17. v.). Jézus Krisztusban beteljesítette az 
Atya ezt az ószövetségi ígéretet, az Kmbernekfia a kereszten elvégezte 
Isten szeretőiének váltságművét s tanítványaira is az emberszeretet új 
és nagy parancsolatát hagyta. Isten gyermekei „bókessógszerzők", „bé
kességre igyekezők" (Mt 5,9.). Aki Jézus Krisztusban hisz, annak nem 
lehet kétsége afelől, hogy Isten szándéka, akarata és terve: békesség 
Isten és ember között, békesség ember és ember között, nép és nép kö
zött. Isten egykor teljes diadalt fog szerezni' békeakaratának. „Azon a 
napom" minden valóra fog válni, amit igénk az íj, a karó, a háború el
törléséről és a bátorságos lakozásról (17. v.) mond. Isten ezt a szándé
kát nem hiába nyilatkoztatta ki. Akaratát és tervét előre közli. Ezt nem 
azért teszi, hogy addig is, amíg ő érvényt szerez ákarata győzelmének, 
addig a benne hívők valami álszent semlegesség álláspontjára helyez
kedjenek a jó és rossz mibenlétét illetően. Mert Isten szándékának ez
zel a közlésével eldöntötte azt a kérdést, hogy mi a jó és mi a rossz. A  
benne hívő embert szükségképpen vonzza Isten jó és szent akarata s 
megindul annak követése útján. A  keresztyéneknek világosan látniok 
kell, hogy a mai nemzetközi életben .is azok a lépések egyeznek Isten 
szándékával, amelyek az íjnak, a kardnak, a háborúnak az eltörlésére, a 
bátorságos tokozásnak a kiépítésére vonatkoznak. Isten szándékát követi 
öntudattal vagy öntudatlanul minden ember, aki a népek közötti béke 
és barátság ügyét szolgálja a főidőin.

2. Igénk másik félreérthetetlen üzenete az, hogy Isten feltett szán
déka az ember megmentése. Ez a sokféle változatban szereplő kinyilat
koztatás itt Hózseás próféta házasságának a képével öltöztetve azt je
lenti, hogy a hűtelent, méltatlant és érdemtelent is örökre eljegyezte ma
gának, „igazsággal és .ítélettel, kegyelemmel és irgalmassággal" (18. v.). 
Istennek éppen ebben a kegyeimességében és irgalmasságában lehet fel
fedezni az ő lényegét és igaz mivoltát. Ennek a mégtapasztalásában vá
lik valóra az ige szava: „Megismered az Urat". Isten irgalmasságát és
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szeretetét Jézus Krisztusban ismerjük meg egészen. Benne tapasztaljuk 
meg, hogy az elveszett és elkárhozott ember megváltozására jött el. 
„Metrt azért jött az Embernekfia, hogy megkeresse és megtartsa, ami el
veszett" (Dk 19,10.).

A  reformáció ünnepe előtti vasárnapon hadd hangozzék erőteljesen 
a reformátora tanítás által újra felfedezett kinyilatkoztatás Isten ingyen, 
kegyelemből, hit által adott megigazításáról, amelyben az érdemtelent 
fogadja el Krisztusért igaznak s ajándékozza meg gyümölcsöt termő hit
tel, jócselekedettel, ékes keresztyén új élettel. Ez Isten kinyilatkozta
tott szándéka az emberrel.

3. Textusunk harmadik kiemelkedő mondanivalója kétségtelenné te
szi, hogy Isten emberszerető szándéka átfogja az élet egészét, a lelkieket 
és testieket egyaránt. A  búza, a must és az olaj felől az az Isten szán
déka, hogy bőségben lássák el az embert. A  föld természetesen nem köz
vetlenül ad táplálékot, hanem emberi munka szükséges a megszerzé
séhez, a búza, a must és olaj magábanvéve is emberi munkát tételez 
fel, ezen nyugszik meg Isten áldása és jótetszése. „Azon a napon" az ég 
és föld, a természet és az ember között harmóniát hív elő Isten (20—21. 
v.), az összes életfeltételek kedvezőre fordulnak. Istennek ez a szándéka 
és ígérete Jézus Krisztusban annyiban teljesedett be, hogy aki benne hisz, 
a Miatyánkban naponta viszi Isten . színe elé a mindennapi kenyér 
ügyét, aki benne hisz, munkájával és kötelessógteljesítésével vesz részt 
a maga, családja és embertársai földi boldogulásának munkálásában. 
Aki Jézusban hisz, és tudomásulvette Isten kinyilatkoztatott szándékát 
az ember testi és leltó boldogulásáról, az nemcsak helyesel minden tö
rekvést, amely földi jólétre irányul, hanem maga is tevékenyen részt 
vesz annaik munkálásában.

Ez a pont az, ahol prédikációnkban kitérhetünk arra a nagyszabású 
mezőgazdasági átszervezési mozgalomra, a szövetkezeti gazdálkodásra, 
amely egész hazánkra kiterjed, az ország jólétének előmozdítására. A  
helyi körülmények különbözők lehetnek, egyik faluban előbbrehaladt a 
közös gazdálkodásra való áttérés, a másikban még csak töprengnek rajta 
az emberek, a lelkipásztori bölcsességnek kell megtalálnia a kellő han
got a különböző helyzetekben, azonban, kétségtelen, hogy a keresztyén 
lelkiismeretinek meg kell szólalnia, amikor hallja az igében. Isten földi 
szükségletekről is gondoskodni akaró szándékát, nem hagyhat kétséget 
afelől, hogy a legcélszerűbb és leghasznosabb lépés ezen a téren a nagy
üzemi közös gazdálkodásra való áttérés. Dolgozó parasztságunk egyéni 
érdeke, a tudományos igazság és országunk társadalmi fejlődése egyaránt 
ezt kívánják. Egyházunk lelkipásztorainak ez a szeretetből szóló és a hí
vek javát akaró legjobb tanácsa a falusi hittestvérek felé.

4. Textusunk feltárta az Isten emberrel való szándékának széles táv
latát, amely átfogja az örökkévalóságot és a jelenvaló világot, az üdvös
séget és .a földi életet egyaránt. Istennek legyen hála azért, hogy az 
ószövetségi prófétai ígéret Jézus Krisztusban valósággá vált, általa ma 
is megvalósul és egykor pedig „ama napon" tökéletessé és győzelmessé 
válik. Isten szent és áldott szándéka így akarja minden ember életének 
védelmét, az íj, kard és háború eltörlését, a bátorságos lakozás meg
valósítását, így akarja az érdemtelen és elveszett ember üdvözítését, ke
resztyén új életben való járását, így, akarja az ember testi és lelki nyo
morúságának elvételét, a földi jólétet és a mennyei, üdvösséget egyaránt.

Isten szeretetének teljessége tárul ki, amikor kegyelmébe fogadja az 
érdemteleneket és méltatlanokat s amikor azt mondja a benne hívők 
közösségének, az egyháznak: „Én népem vagy te!“ A  szándékait kinyi-
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taitkoztató Isten irgalmassága hódítsa meg szívünket és életünket az ő 
számára, s legyen az engedelmesség hitvallása, amikor igénkkel együtt 
mondjuk a választ Isten szerető szavára: „Én Istenem!”

lleformáció ünnepe —  Zsolt 36, 6— 10
FORDÍTÁS:

(6) Uram, az égig ér a Te szereteted, hűséged a fellegekig. (7) Igaz
ságod olyan, mint a hatalmas hegyek, jogrended, mint a végtelen ős- 
áradat, emberen és állaton Te segítesz, Uram! (8) Mily becses (drága) 
a Te szereteted, Isten, emberek szárnyad árnyékában keresnek mene
dékei (9) Dúslakodnak házad bőségében, gyönyörűséged patakjából adsz 
inniok. (10) Mert nálad van az élet forrása, a Te világosságod által lát
nak világosságot.

EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Dr. Pálfy Miklós, Vámos József)
Alapigénk a bűnnel és a bűnössel Istent lállítja szembe. Nem a ke

gyes ember ideálját, mint elérhető csúcsot csillogtatja- meg a bűnös 
előtt, esetleg tanító, oktató formában, hanem himnusz.. formájában az Is
tenről beszél. Arról, hogy mit jelent az Isten az ember számára. Arról, 
hogy ki az Isten, hogy mit várhat Tőle ez ember. A  zsoltár írója nagyon 
jól tudja, hogy a bűntelen ember ideálja irreális és nagyon is kétséges 
valami és éppen ezért beszél arról az Istenről,' akinek cselekedetei men
tesek az irrealitástól. Azt is tudja,. hogy .mások kegyességének, erényei
nek emlegetése nem vezetnek hitre senkit, hanem csak az Istenről való* 
beszéd.

E gondolkodásmódban nem nehéz felismerni azt, hogy a szerző a 
szövetségi tradíció alapgondolatából indul ki. Ez a gondolkodásmód (így 
is mondhatnak: a világ és minden dolgának szemlélete) theocentrikus, 
tehát az Istenből kiinduló, minden felőle néző és értékelő, ellentétben a 
mindent az ember szemszögéből néző és értékelő (antropocentrikus) gon
dolkodásmóddal. Nem is tehet mást, mert hite szerint minden jó (a hit
beli, vagy akár az anyagi jó) Tőle van, Tőle jön.

Szavai mégsem vesznek bele valamiféle spekulatív teologizálásbá 
(amelynek mindig nagy a kísértése), hanem a himnusz szavaival, a köl
tészet megragadó eszközeivel imádja Istenét. Ebben az imádatban a v i
dám hálaadás az alázatos bizodalommal fonódik össze, éppen ez a mód, 
ez á hang jelzi a mondatok mögött lévő igazi hitet. Ezzel a hittel a 
zsoltáros megkísérli Isten megmérhetetlen nagyságát, szeretefének, hűsé
gének (valóságának, állandóságának) és igazságának végérelmehetetlen 
mélységét leírni és dicsérni. (Mindig is csak a Lélek által vezetett hit 
lehet ilyen merész, és egyben ilyen alázatos.)

a) Az egész világ, a végtelen mennyekig és felhőikig tele van Isten 
,,szüreteiével és hűségével” (Ex 34,6.). Minden földi és égi teret betölt, 
minden. élőt és élettelent körbefon. Igazsága hasonló az Általa teremtett 
hegyekhez, amelyek ősidők óta szilárdan, megingathatatlanul állnak és 
állani is fognak az idők végéig, míg a világ, világ. Jogrendje (emuná) 
változatlan, öröktől fogva való, mint a tenger, amely a teremtés óta nem 
változott, az Ö valósága átfogja a teret és időt, ez az igazság a világ és 
az élet szilárd alapja. 'Lénye nem változik, marad örökké az, aki volt: 
szerető, hűséges és kegyelmes Istennek. Senki, sem ember, sem állat nem 
nélkülözheti segítségét, minden jóságából él.

b) Micsoda boldogság, hogy Istennek ez a világot átfogó szeretete 
lehajol az emberhez és gyülekezetéhez, hogy oda járulhat ennek a felsé-
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ges Istennek a színe elé, sőt menedéket találnak védőszárnya alatt, min* 
kiscsirkék anyjuk szárnyai alatt. (Ez a kép az Isten megjelenésére vo
natkozik a szent láda kérubjai fölött, amit az ősi szövetségi ünnep alkal
mával ünnepeltek.)

c) A  kultusz gazdag áldásaiban is Istennel találkozik az ember. Igazi 
keleti képekkel mondja: „Dúslakodnak házad bőségében", („Szürcsölnek 
házad olajából"). Jellemző azonban az, hogy a zsoltáros mintegy csak 
jelzi az istentiszteleti életet és nem írja le annak külső, látható formá
ját. Szavai valami mélyebb, a kultikus élet mögött lévő valóságra irá
nyítják a figyelmet. A  .templomi áldozati lakomára való utalás, utal az 
Istennel való közösségre,: az áldozatra való emlékeztetés pedig jelzi azt, 
hogy az áldozat Isten kegyelmének, jelenlétének jele. Az istentisztelet 
híd az Isten és az ember között, mert ott találkozik az ember a maga 
kegyelmes Istenével.

A  kultuszban Istenről magáról van szó. Ezt mutatja a félvers: „Meg
hatod őket gyönyörűséged patakjánál."

d) A  kultusznak ebből a mélyebb értelméből, mint amely az Isten
nel való találkozás színhelye, kitágul a látóhatár a gyülekezet bizony
ságtételére: „Nálad van az élet forrása, a te világosságodban látunk v i
lágosságot." Nemcsak azt mondja ez, amit egyébként a teremtéshit is 
magábafoglal és vall, hogy Isten minden lét ősalapja, a forrása, hanem 
sokkal életesebben azt is, hogy csak a Vele való élet érdemli meg az 
élet nevet. Isten nélkül olyan lenne a hívő ember, mint a föld nap nél
kül. Ahogyan minden a nap fényéből és melegéből él, ahogyan a virág 
a nap sugarai felé nyújtózik és tárul ki, ugyanúgy tárul ki a hívő em
ber Isten szeretete felé, mert Isten „világossága" a mennyei fény (ká
bád) az, amiben az emberi élet ki tud bontakozni, melyben növekedni 
tud s amelyben megtalálja értelmét, erejét és maradandóságát.

HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Dr. Ottlyk Ernő)
1. Isten lényegét csak az irgalmas és kegyelmes mivolta felől lehet 

megragadni. Csak aki megtapasztalta Isten szeretetének magasságát és 
mélységét., ismeri meg őt igazán A zsoltáríró Isten ószövetségi hűségé
ben megtapasztalta, hogy „égig ér" az ő kegyelmessége, és hűsége „a fel
hőkig" (6. v.). Izráel minden hűtlenségével és bűnével szemben is hű 
marad Isten a szövetséghez. Istennek ez a hűsége kizárólag kegyelmi 
tény. Méltó magasztalása ennek a himnusz magasan,, szárnyaló, felséges 
hangja.

Isten kegyelmességének teljessége Jézus Krisztusban jelent meg. 
Benne és általa találjuk meg a kegyelmes Isten egész gazdagságát. A  re- 
formáció a Szentírásnak ezt a középponti tanítását állította vissza méltó 
helyére. Luther azzal a kérdéssel „hogyan találhatok kegyelmes Istent", 
a legdöntőbb kérdést vetette fel, mert az egyedül helyes úton járt,-ami
kor Isten kegyelmes mivoltán keresztül ákart a keresztyén hit és élet 
szívébe eljutni. Az ingyen, kegyelemből, hit által való megigazulás szent- 
írási tanítása kitárja Isten kegyelmes mivoltának teljességét. Evangéli
kus egyházunk méltán tartja ezt tanítása középpontjának. Innen nézve: 
a reformáció műve sem egyéb, mint himnusz a kegyelemről, határtalan 
bizakodás Isten kegyelmes voltában: „Uram, az égig ér a te kegyeknes- 
séged, a te hűséged a felhőikig!"

2. Amikor a zsoltáríró Isten kegyelmességét magasztalja, sokoldalúan 
és sokszínűén teszi azt. Nem hiányzik belőle azért a kegyelemért váló 
hálaadás sem, amellyel Isten gondját viseli az embernek és az egész te- 
rémjtetfségnek (7. v.). A  reformáció hűen megőrizte a Szentírás tanítását
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Isten mindenséget átfogó uralmának gazdagságáról. Mindig idegen volt 
a lutheri keresztyénségtől az a beszűkült felfogás, amely elvonult az élet 
teljességétől valami embertelen és élettelen öncélúságba, önimádatba. 
Isten igéje nem tűri az élet „szent"' és „profán" területre osztását. A  hit 
Isten kegyelmes akaratáról tesz bizonyságot mindenütt. A  reformáció 
erőteljesen mutatott rá arra, hogyan kell a keresztyén embernek Isten 
kegyelmesiségét meghálálnia a földi életben, a felebarátért . végzett jó 
szolgálatok területén. Itt kell megnyilvánulnia az Isten kegyelmességét 
megtapasztalt hit gyümölcs termésének. Isten hitben nyújtott ajándéka 
és gondviselő szeretete elhívja az embert Isten világfenntairtó munkájá
ban való részvételre, hűséges és szorgalmas életre.

3. Az ószövetségi kultusz táplálta a kegyesek hitét és Isteniben való 
bizodalmát. A  zsoltánro mmmjsza gyönyörűen magasztalja Isten házá
nak „bőséges javait", ahol Isten inni ad gyönyörűségei folyóvizéből 
(9. v.). Az Isten házához való féltő szeretet motívuma végigvonul az egész 
Szentíráson. A  reformáció megintcsak a Szentírás alapvető tanítását 
emelte ki, amikor megtisztította az istentiszteletet, és az ige tisztán és 
igazán való hirdetését^ á szentségek helyes kiszolgáltatását állította a kö
zéppontba. Az Isten szava áradásának útjából elhárított minden aka
dályt, és szabaddá tette az utat, hogy mindenki részesedhessék Isten há
zának bőséges javaiban és Isten gyönyörűségeinek folyóvizéből.

4. Sohasem volt cél az ószövetségi kultusz, hanem mindig csak esz-, 
köz, amelyen, keresztül az élő Isten cselekszik. Isten maiga az élet for
rása, ö  a helyes utat láthatóvá teyő világosság (10. v.), Ő az, akinek 
szárnyai árnyéka alá menekülnék az emberek fiai (8. v.). Isten a hozzá 
fordulóikat kinyilatkoztatott szavával irányítja és vezeti. Jézus Krisztus 
„az. igaz..világosság.!' (Ján 1,9.), áki megvilágosít mindenkit, aki hozzá 
fordul. A  reformáció „az igaz világosság" fényével szolgál az emberek
nek. A  középpontba állított ige azért hangzik a reformált egyházakban, 
hogy az emberek életösvényének világossága legyen, igazítsa őket ke
resztyén magatartásukra nézve, átadja Isten üzenetét az emberi élet tel
jességére nézve, A  „viva vox evangelii" így válik életközei világossággá, 
konkrét iránymutatássá.

5. összefoglalva az elmondottakat: az Isten kegyelméről zengő him
nusz a keresztyén hit és élet középpontjához vezet minket, a Jézus 
Krisztusban megjelenő kegyelem gazdagságához, amely a hit által való 
megiigazulásban éri el a maga teljességét. Isten sokszínű kegyelmének 
magasztalásához hozzátartozik a gondviselésért való hálaadás is, a földi » 
élet dolgaiban megmutatkozó szeretete is. Isten igéje és szentségei a 
templomhoz vezetnek minket, de azután kisugárzik az ige ereje és a ke
resztyén élet gyümölcstermése a templomon kívül is, a dolgos hétközna
pok világába is.

Istené a hála, hogy a reformáció alapvető igazságait győzelmesen le
het lemérni az ige mérlegén. Azért elévülhetetlen a reformáció, mert 
mindenestől Isten igéjén alapszik!

Szentháromság n. 22. Biblia-vasárnap— Jer 33, 8— 9

EGZEGÉZIS (Vámos József)
Jeremiás könyvét, az egyes kutatók szerzői szempontból általában 

három részre osztják: 1. Jeremiás hiteles igehirdetései, illetve önélet
rajzi tudósításai. 2. A  Bárueh által közölt beszédek és életrajzi adatok.
3. A redaktor; esetleg a redaktorok későbbi, más forrásokból táplálkozó,
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de Jeremiás igehirdetéséhez fűződő anyagai. Sajnos, a könyv több át
dolgozáson ment keresztül, amit a LXX-tól való többszöri eltérés is bi
zonyít és így teljes határozottsággal az utóbbi két csoportot nem tudjuk 
egymástól szétválasztani. Innen érthető a 31—34. fejezetek esetében ta
lálható sokszínű értékelés. Vannak, akik ezeket a fejezeteket Jeremiás 
és talán a fogság utánra datálják. Leginkább valószínűnek látszik az a 
felfogás, amely azt tartja, hogy. Bárucb már mestere működése idején 
és később is összegyűjtötte, illetve mintegy fejből lejegyezte Jeremiás 
kisebb prédikációit, vagy azoknak töredékeit. Ezt mindig úgy tette, hogy 
hozzákapcsolta Jeremiás valamely életeseményéihez, vagy pedig, ha töre
dék volt, akkor a hasonló tartalmú, nagyobb igehirdetésekhez függesz
tette. Ilyen igehirdetés-töredék a 33. fejezet 1—13. verse is, a fejezet 
hátralevő része pedig későbbi anyaggyűjtés eredménye.

A  32, 2 szerint Nabukodonozor már elfoglalta a várost (legalábbis an
nak nagyrészét, mert úgylátszik, hogy a királyi palota még szabad), s 
így a próféta által megjövendölt nemzeti tragédia a vége felé siet. Ebben 
a helyzetben Jeremiás továbbra is fenyegető szavakkal és büntetés ki
látásba helyezésével fordul az uralkodó, Sedékiás és környezete felé. 
Számukra most következik a leszámolás órája mindazért, amit esztele
nül cselekedtek. Ugyanakikor vigasztaló, bátorító szavakkal fordul honfi
társai felé.

Ilyen vigasztaló néhány szó igeszakaszunk is. Isten nemcsak bün
tetni tud, ha népe esztelenül viselkedik, hanem haragjánál sakkal na
gyobb kegyelme, mindenkor megbocsátásra való készsége. Lehangoló és 
reménytelen lenne azt hinni, hogy Sedékiás és társainak vák és süket 
magatartása (amit a nép egyrésze is magáévá tett) jóvátehetetlen és meg
bocsáthatatlan. Ezért oszlat el a próféta minden kétségeskedést, amikor 
á nép jövőjéről beszél. Szeme előtt felragyog a jövendő képe,  ̂a nép 
nagyszerű jövője. Isten megbocsátja azt,.amit ellene cselekedtek és ez a 
megbocsátás következményekkel is jár. Ez a következmény a nép igaz 
hite, ami egymáshoz való viszonyukban is megmutatkozik abban, hogy 
egymás mellett tudnak majd élni azok, akik eddig (gyűlölték egymást 
(Ézs 4,2; Jer 31,33—34)..

így lesz a város lakóinak élete Isten előtt kedves, emberek áltál 
megcsodált és kívánatos. A  pogány népdk, látva a bűnétől megváltott 
gyülekezetét, hálát fognak adni, imádni fogják azt az Istent, aki mind
ezt megcselekedte. (A 9. vers szövege mai állapotában homályos, mivel 
bizonyos javításon ment át. A  LXX. úgy értelmezi a vers első felét, hogy 
folytatásként az előzőhöz kapcsolja és hogy az öröm, a dicsőség, 
á  tisztességadás a pogány népek részéről _ következik felelet
ként, a megkegyelmezett és a kegyelemben élő nép láttán. Hogy ez a 
változat a helyesebb, azt nemcsak a LXX, szövegének régebbi volta bi
zonyítja, hanem a masszoretikus szövegben lévő nyelvtani egyenetlenség 
is. Valószínűnek látszik, hogy a későbbi másoló vagy redaktor nem tar
totta helyesnek azt a kijelentést, hogy az Isten népe_ más, pogány nép 
számára is lehet örömmé, annak látása .Isten imádatává.)

MEDITÁCIÓ (Zay László)
Az igehirdetőt nem kis feladat elé állítja ez a textus. Tartalma sze

rint egyike — s talán nem is a legpregnánsabb — Istennek ótestamen- 
tumi népéhez intézett ígéreteinek: bűneik ellenére megkönyörül rajtuk 
és kedves népévé teszi őket. Erről az igéről kell prédikálnunk a refor
máció ünnepe után, bibliavasámapon és lehetőleg hangsúlyozva a vasár
nap összefoglaló témáját: Éljünk megbocsátásban.
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Csak hasznos lehet az-igehirdető számára, hogy az ige az Isten meg

bocsátásáról való szólásra készteti • Ezzel mindjárt megkapja azt az alapot, 
amelyről nemcsak ma, de mindig szólnia ikell. Az embereik egymás kö
zötti megbocsátása keresztyén szempontból szoros kapcsolatban van 
Isten bocsánatával. Ennek velejárója és következménye. Az utóbbi a 
belső megalapozottság, belőle táplálkozik az előző, viszont Isten bocsá
natának aktivitását, megélését jelenti a mi megbocsátásunk.

Bibliavasámapi szempontból is jelentős, ha az ige rákényszerít ben
nünket, hogy a Bibliáról annak központi üzenete és tartalma szerint szól
junk. A Biblia Isten megbocsátó és megbocsátást idéző cselekvésének a 
történetkönyve.

Prédikálásunk ez ige alapján semmiképpen sem lehet hittani igaz
ságok sematikus 'felsorolása, „dogmatizálás" a szószéken. Az ige arról 
is beszél, hogy Isten bocsánatának körútja van: Tőle jön, árad és Őhozzá 
tér vissza. E kettő között az Ő népének a kapott bocsánathoz méltó 
élete van.
HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Zay László)

Ilyenformán igehirdetésünkben ’ a következőkkel foglalkozzunk:
Először: Isten hozzánk fordulásának, velünk beszédének tartalma a 

bűnibocsánat.
Másodszor: A  bűnibocsánat eleven valami, megmozdítja az embert, 

újjáformálja és így benne is a bűnboesánatnak megfelelő keresztyénsé- 
get indukálja.

Harmadszor: Ez a bűnbocsánatinak megfelelő keresztyén élet min
denekelőtt megélése mindannak a jónak, amit Isten az emberrel cselek
szik, — továbbá engedelmes szolgálat az Isten által szerzett békességért.

Végül: Minderről Isten a Bibliában tudósít bennünket, áltála hal
latja az Ő mondanivalóját, s azért hallatja, hogy minket életre (=  azaz 
megélésre) késztessen. .

1. Reformáció ünnepié, után különösen is sokat beszélhetünk a bűn- 
bocsánatról, hiszen ez Istennek az a cselekvése volt, amellyel újra az 
illő helyre, a keresztyénség középpontjába állította bűniboosánatot. En
nek sokféle neve lehet. Mondhatjuk így: Az Isten szeretet, igénk egyik 
szavával nevezhetjük megtisztításnak, a reformáció- a megigazulásit sze
rette hangsúlyozni. Tartalma szerint azonban mindegyik kifejezés egyet 
mond: Isten jóindulattal fordul az ember felé, jóindulata jó akaratot ta
kar, jóakaratából jót előhozó cselekvés következik. Az az Isten indulata, 
akarata és cselekvése, hogy az ember életéből eltűnjön, kipusztuljon a 
bűn minden rontása, minden szennye, tisztátalansága, megbéklyózó 
nyűge. Ha Istent helyesen ismerjük, akkor, ilyennek ismerjük. Az az 
igazi hit, amely ezt a bűmbocsánatot látja meg Isteniben és Isten minden 
szavában, cselekedetében.

Z. A  bűnbócsánat gyakran válik igehirdetéseinkben és híveink gon- 
. dolkodásában valami merev tétellé, holott az- lényege szerint aktivitás.
. Isten igéjének legeredetibb tulajdonságáról mondanánk le, ha kételked
nénk annak életformáid hatásában. Ez a hatás a leglényegesebb az igé
ben, talán éppen ez az isteni benne. A  bűnbocsánat amit -az Isten igé
jének tartalmaiként ismertünk fel, ilyen ható, ilyen eredményes valami. 
Igénk világosan feltárja a bűnibocsánat útját: elindul Istentől, mint ige, 
amely hallható, de amely egyben cselekvés is. BeletaJél az emberi szí
vekbe és ott „cselekszik", elér valamit, és pedig valami jót, de olyan 
jót, amit -mindenki láthat, megláthat, észirevehet. így terjed szét, szívről 
szívre, hitből hitre. Terjedése, továbbhatósa folytán visszatér Istenhez, 
mert, az emberek, látva a keresztyének jó tetteit, dicsőítik Istent.
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A  keresztyénség emberi megbecsülésének alapkérdése az, hogy a 
bünboesánatot életté engedi-e formálódni saját magában, vagy rideg té
tellé, elvvé sorvasztja. A  missziónk, a küldetésünk elsősorban az, hogy 
az igét éljük. Az evangélium közlése minden keresztyén számára elsősor
ban azt a feladatot jelenti, hogy „éljen elhivatásához méltóan". E nél
kül lehet a „keresztyénségünk" álszenteskedés, lehet farizeusság (azaz 
önző kegyeskedés), de nem lehet Istennek tetsző, valóságos „hitből való" 
keresztyén élet. ,

A z  egyház nem akkor tölti, be hivatását az emberek között, ha ál
landóan azt vizsgálgaitjia, hogy mások hol, hogyan és miben felelnek meg 
vagy cáfolnak rá a Biblia szavaira, mondásaira, életformáira, hanem 
akkor, ha sajátmagát veti vizsgálat alá, éspedig szüntelenül vizsgálva, 
keresve és erre törekedve: életté formálódik-e bennem a bűnibocsánat?

3, Igénk szerint ennek a voltaképpeni keresztyén életmagatartásnak 
két jellemzője van: az egyik az Isten által adott „jó“, a másik pedig .a 
békesség.

Az egyház, a keresztyén emberek Isten eszközéül hivattak el, hogy 
a személy válogatást nem ismerő Isten az emberiségnek minden jót 
megadni kívánó akaratát rajtuk keresztül is végrehajthassa. Ez az esz- 
közi elhivatásunk állít- bennünket az emberi élet javának ezerféle szol
gálatába. Innen van feladatta az egyháznak az emberek megélhetése, tu
dása, megbecsülése, boldogsága növelésében is, illetőleg az ehhez való 
hozzájárulásban. Gyülekezeteink és az egyes hívők is jóra törekvő ma
gyar népünkben sokféle szolgálatot és lehetőséget ragadtak meg, hogy a 
maguk részéről is eszközei legyenek Isten jó akaratának. Ez a feladat 
állandó és célos a legkisebb emberi közösségtől, a családtól kezdve az 
egész emberiség távlataiig.
, Mi a megbocsátás ennek a szónak: „jó" á fényében? Már az előbb 
megtanultuk Isten igéjéből, hogy az ő  bocsánata eleven valami. A  teo
lógiában szoktak beszélni arról, hogy nem szabad a bűnbocsánatot Isten 
negatív irányú cselekvéséül szűkíteni és így az újjáteremitéstől, a rrieg- 
igazítástól vagy akár a megszenteléstől elválasztani. Ezt hangsúlyoznunk 
kell az emberi megbocsátással kapcsolatban is. . Nemcsak arról van itt 
szó, hogy elfelejtsünk, hogy velünk „bármit lehessen csinálni", hogy „ne 
rójjuk ‘ fel a gonoszt", mert a bűnbocsánathoz hasonlóan a megbocsátás 
is voltaképpen aktív küzdelem a bűn, a rossz ellen. Ügy kell tudnunk 
megbocsátani, hogy azzal építsük mindjárt a jót, a szépet, az igazat, az 
újat.

Igénk másik szava, amellyel a bűnbocsánatnak megfelelő keresztyén 
életet jellemzi, a békesség. Ez az az életforma,, amely Isten akaratának 
megfelel. A békesség az az emberi együttélési lehetőség és valóság, 
amely egyedül következik Isten jó akaratából. A  keresztyének ezért 
őszinte akarói és munkáiéi a békességnek, mert ez a magatartás illik 
az általuk vett bűnbocsánathoz, s az abból folyó megbocsátáshoz.

4. Ha a bocsánat Isten igéjének középpontja, ákkor így. is mondhat
juk: ez a Biblia tartalma. Valóban: a Biblia a. Szentlélek által ihletett 
tudósítás és prédikáció arról, hogy Isten mint bocsátja meg az ember 
bűnét s ez a bűnbocsánat miként serkent bennünket igaz keresztyén 
életre.

Éppen ezért a Biblia nem egyszerűen „könyv", hanem Isten Szent- 
leikének eszköze arra, hogy bennünk és közöttünk előbbre vigye az Ö 
ügyét. Hogy hitre vezessen. Hogy megerősítsen a keresztyén életben 
Hogy a jó cselekvésére buzdítson.
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A Bibliát szeretni — annyit jelent mint használni. Olvasni, forgatni 
és egész életünket hozzá mérni, hozzá formálni. Azaz: hasznosítani, amit 
olvastunk. Mert a Biblia nem szeret „magánolvasmány“ lenni. Isten di
csőségének munkálója akar lenni és ezért elvárja, hogy amit benne, ál
tala Isten nekünk ajándékoz, amit belőle, általa tanulunk, azt megéljük, 
az élet valóságává formáljuk.

Szentháromság u. 23. vasárnap— Zsolt 16, 5— 11

FORDÍTÁS (Dr. Pálfy Miklós)
(5) Uram, Te vagy osztályrészem (örökségem) és serlegem, Te tartsd 

szilárdan sorsoló köveimet, (fi) A mérőzsinórok kellemes (szép, kies) he
lyekre estek, birtokom tetszik is nekem. (7) Áldom az Urat, hogy tanács
csal látott el (tanácsot adott nekem), még éjjelente is intenek erre ve
séim. (8) Állandóan magam elé állítom az Urat (rajt csüng szemem). 
Ha jobbomon volt, nem ingadoztam (botladoztam). (9) Ezért (ennek) örül 
szívem és ujjong májam, testem is biztonságban lakik. (10) Mert nem 
engeded át éltemet (Ielkemet) a Seolnak (alvilágnak, nem engeded, hogy 
kegyesed a sírt lássa. (11) Megismerteted velem az élet ösvényét, ahol 
Te vagy, ott teljes az öröm, örök gyönyörűség van jobbodon.
EGZEGÉZIS (Dr. Pálfy Miklós, Vámos József)

Az egész OT. bizonyságtétele szerint életet csaik Isten ajándékozhat 
az embernek. Ez az élet akikor kerül veszélybe (betegség, vagy szeren
csétlenség), ha az ember és Isten kapcsolata megromlott, ha a bűn, a vé
tek, engedetlenség, szeretetlenség, nem elvileg, hanem a gyakorlatban 
szétrombolja az Istennel való közösséget. A z OT. felfogása szerint a halál
lal az ember megszűnik létezni és ez az Isten és az ember közötti kap
csolat, közösség megszűnését is jelenti. Ezért fontos az ótestámentumi 
kegyes részére, hogy élete boldog, békességes legyen, mert ez jelzi az Is
tennel való zavartalan kapcsolatát is.

5—8. v. A  zsoltáros az Istennel való közösségre eljutott ember bol
dogságát kétféleképpen mondja el. A  kehely, talán Isten „ünnepi kely- 
he", amely a kultikus étkezéskor közbenjárt a résztvevők között. Ez az 
ünnepi mozzanat pedig nemcsak a gyülekezet közösségét jelképezte, ha
nem a kehely egyúttal az Isten kegyelmének is szimbóluma. A  sorsolás 
kövei (kockái) és az osztályrész (örökség) is amely itt párhuzamban van 
egymással, az Isten kegyelmét akarják jelképezni. (Deut 31,9kk, sze
rint az ősi szövetségi ünnep keretében minden hetedik esztendőiben újra 
rendezték a lakosság birtokviszonyait, amely valószínűleg a honfoglalás 
és országfelosztás hagyományához kapcsolódott. Ez a vers .tehát a meg
ismétlődő esemény képével azt ákarja mondani, hogy . az imádkozó sorsa 
örökre kapcsolatban marad Istennel.)

Az Isten iránti hála arra tanítja meg az embert, hogy nemcsak a 
lelki jókat, hanem a földi javákat is Isten szeretete jelének lássa. Á hit 
helyesen értékelteti vele a külső javakat is és megelégedéssel veszi azo
kat örökségként Isten ajándékozó kezéből.

A  mindennapi, földi életre gondolva Istenre irányul tekintete és 
hálát ad Neki azért, hogy kegyelmesen vezette, tanácsaival támogatta, 
hogy életének útján meg ne botoljék, el ne essék. Ez az isteni tanács 
életének minden körülményében szól hozzá. Az éjszaka csendjében, 
amikor a nappali zaj elnémul iis hallja hangosan a belső hang intelmeit, 
hogy Isten elé lépjen. Az imádság hitének éltető szüksége. E nélkül meg
szakad kapcsolata Urával és megfogyatkozik a hite. Ugyanakkor az
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imádság nevelő iskola számára. Arra neveli, hogy saját magán túlte- 
kintsen, hogy mindig Istent lássa mindenben. "így lesznek Istenre muta
tássá az élet kisebb-nagyobb dolgai, apró-cseprő eseményei, gondjai és 
örömei. Az ezeket az Istennek elmondó imádság így lesz a Vele való ál
landó találkozássá, ami egyre jobban elmélyíti az Istennel való közös
ségét. Ez a közösség biztosítéka annak, hogy nem mairad egyedül, nem 
téved el és végső szükségében is számíthat Isten segítségére, életének 
problémáiban pedig útmutató és biztos tanácsával, vezetésével.

9— 1 1 . v. Vidám reménység tölti el a jövőt illetően is, mert testét, 
lelkét Isten kezében tudja. A  mindennapi élet eseményein túl, mint va
lami messzeségben, feltűnik előtte az utolsó nagy erőpróba: a halál. Ez 
a gondolat azonban nem tölti el félelemmel, mert, aki az .Istennel és Is
tenben él, az, nem retteg a haláltól, annalk életében a halál gyakorlati
lag elveszti a jelentőségét és hatalmát.

Egészen kétségtelen, hogy a zsoltőros nem valami különleges (korai, 
hirtelen) halálra gondol, hanem a halálra általában és Isten-hité alapján 
belsőleg a halált akarja megérteni.

A  szerző számára az a döntő, hogy ahol az Istennel való /közösség az 
egész embert meghatározza, ott nincsen hatalma a halálnak. Isten ha
talma szemszögéből nézve a halál, az alvilág nem törheti meg a vele 
való közösséget. (Ez a felismerés többletet jelent az általános OT-i fel
fogással szemben.) Halál és pusztulás helyett örök örvendezést remél a 
hívő, mert az Istenből táplálkozó életben rejlik az a győzelmes erő, amely 
a halál felett is diadalmaskodni tud.

Így érthető ezeknek az igéknek az UT-d alkalmazása is. A  10. vers 
nem akart jövendölés lenni Krisztus feltámadására, de azzá lett, mert 
az UT-i feltámadás-hitnek és ennék a 10. versnek egy az alapja: hit ab
ban, hogy az Isten az élet Ura és az ö  hatalma győzedelmeskedett a ha
lálon Krisztus feltámadásában is.

11). A  11. vers ennek a gondolatnak a tartalmát telíti meg, foglalja 
össze. Az, hogy Isten a halált legyőzeti vele, szilárd bizodalma, hite. 
A  hogyan még titok számára. De tudja: „megismerteted velem az élet 
ösvényét". Erről a titokról majd Isten rántja le a leplet és akkor lesz iga-, 
zán teljes Istennel való közössége is, amelynek eljövendő formáját nem 
látja ugyan, de amelyről majd Isten eltávolítja a leplet Krisztusban s 
akkor „örökké" tartanak az Istennel való élet gyönyörűségei. Mert hi
szen „az az örök élet, hogy megismerjenek Téged, az egyedül igaz Istent, 
és akit Te elküldöttél, a Jézus Krisztust" (Jn • 17, 3).

HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Dr. Ottlyk Ernő)
Az egyházi esztendő utolsóelőtti vasárnapjának ez az igéje az Isten

ben való bizodalam erejét tárja fel, amely a földi életben jó útra irá
nyít, majd pedig az örökélet reménységét táplálja.

1. Az Istenben való bizodalam a földi élet mindennapi dolgaiban is 
erőforrást jelent a zsoltáríró számára. Isten vezeti sorsát, táplálja életét 
(5. v.), Isten juttatta földi jókhoz (6. v.), Isten tanácsolja és vezeti szent 
akarata nyomán életét (7. v.). Amint áttekinti mindazt a jót, amit Isten
től kapott földi élete során, szíve hálával telik meg Isten iránt, őreá néz 
szüntelen (8. v.), akaratát figyeli és kutatja, mert ha el nem veszíti az 
Istenben való bizodalom ajándékát, akkor teste is, lelke is „biztonságban 
lakozik" (9. v.).

2. Isten ezen az igén keresztül is azt kívánja tőlünk, hogy több gon
dot fordítsunk az ő földi életben megmutatkozó szeretetére és akaratára. 
Az Istenben való élet azt jelenti, hogy nemcsak templomi fogalom szá
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munkra az élő Isten, hanem igéjének éltető ereje kisugárzik hétköznap
jaink, munkánk, hivatásunk minden területére. Isten nemcsak a zsoltár- 
íiónák volt Ura, gondviselője, tanácsadója, eltartója, „Erős vára", ha
nem számunkra is azzá akar lenni. Ha benne bízunk és akaratát követ
jük, akikor megértjük, hogy Ö a földi élet dolgaiban is javát és elő
menetelét akarja minden embernek. Aiki az Ürra néz szüntelen, az nem 
kaphat tőle más irányítást a földi dolgokra vonatkozólag, mint azt, hogy 
az ő munkája nyomán is erősödjék a földön a biztonságos élet (9. v.), és 
a kies helyen való lákozás (6. v.).

Az Istenben való bizoddlom tehát éppen.nem fékezi le az ember 
alkotó- és cselekvő készségét, hanem felfokozza azt, hiszen az Istenben 
bízó ember életét nagy reménység tölti' be: Isten szeretete győzedelmes
kedik ' a világon, az embernek jót akaró szándéka előtt megtorpannak a 
gonoszság erői, .még a halál sem tarthatja meg a maga martalékaként 
az embert. Akinek ekkora bizodalma van a jövőt illetően, -annak a szívé
ből eltűnik a félelem, az aggodalmaskodás, a csüggedés és a kishitűség, 
az Isten végtelen hatalmú erejét tudva minden jószándékú cselekedete 
mögött, beleveti magát az Isten iránti hála igazi megnyilvánulási terü
letére, a felebarát iránti szolgálatra, hogy mindenki részesedhessék a 
„kies hely", a „szép örökség" és „biztonságban lakozás" örömében. •

3. Az Istenben való bízod alom mentes a halálfélelemtől is. A  zoltár- 
író nyugodtan tekint végső órája felé, mert tudja, hogy az nem hoz 
semmi változást Istenhez való viszonyában. Tudja, hogy a halál nem 
végső akkordja az emberi életnek,, mert az a közösség és viszony, ami 
Isten és az ember között életében fennállott, az a halállal sem szakad 
szét. Isten kegyese nem láthatja meg az örök halált, a teljes megsem
misülést, mert az az Isten, akiben a földi életben olyan állhatatosan hitt, 
megtartja a halálban ás, sőt örökké élteti (10—11. v.).

Péter apostol pünkösdi prédikációjában idézi igénket, s Jézus Krisz
tusra vonatkoztatja (Csel 2,25—27. v,). Ö az, aki Istenre tekint szünte
len, az Atya jobbján van, örvendezik benne, Ö reménységgel szállott a 
sírba is, mert tudta, hogy nem hagyja az Atya őt a halálban. Az Űj- 
szövetség fényében éri el igénk mondanivalója a maga teljességét. Jézus 
Krisztus az, aki által van bizodalmáink az Atyában, ebben a földi élet
ben és az örökéletben egyaránt. Ö adta erre az életre a felebaráti sze
retet parancsát és ő adta az örölkélet reménységét. A  Krisztus feltáma
dása alapján vallja a keresztyén ember, hogy Jézus Krisztusban való 
hite élteti a halálon túl is, mert Jézus Krisztus mér legyőzte a halált és 
akik hisznek éis bíznak benne, mindazokat győzelmében .részesíti. Ezek 
fogják megtapasztalni, hogy az Isten jobbján gyönyörűségek vannak 
örökké (11. v.).

A  halál azonban számunkra, keresztyének számára: életkérdés. Élet
kérdés abban az értelemben, hogy „nekünk mindnyájunknak meg kell 
jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztasisék 
aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót vagy gonoszt". (2. Kor 
5,10.) Itt a földön dől el, hogy igazi hitünk van-e, életünk termi-e az új 
élet gyümölcseit, itt dől el, hogy lehet-e arökédetünk? Ezért életkérdés 
számunkra a halál.

Az Isteniben való bizodalom töltse be életünket, hogy ez legyen haj
tóereje. '

Az Istenben való' bizodalom hassa át egész valónkat, hogy itt a föl
dön áldás lehessen életünk, egykor- pedig elnyerhessük az ö-rökéletet, a 
Jézus Krisztus által.
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Szentháromság u. 24. vasárnap—Mal 4,5—6
EGZEGÉZIS (Vámos József)

Bibliánkban az Ótestámentum utolsó igéi ezek a mondatok. Már így 
helyzetükben is világosan utalnak arra, hogy összekötő kapocs akarnak 
lenni Istennek régi és majdani cselekvései és igéi között. Ez az össze
kötő voltük a tartalomban még nyilvánvalóbb, amikor az Eljövendő 
Messiás előhírnökét ígérik meg a gyülekezetnek.

(Kérdéses, hogy ezek a versek a próféta saját mondatai, vagy pedig 
tanítvány! körének későbbi egzegézis-jellegű munkája. Bárhogyan is van 
a dolog, ezek a mondatok nem ellenkeznék Malaíkiós más igéivel és fő
képpen az UT-i beteljesedésük mutatja az igaz és helyes voltukat.)

Az 5. vers (a masszoretikus szövegben 3,23) a 3. fejezet 1. versére 
ural, Annáik mintegy egzegézise. Ez a vers mondja el a gyülekezetnek, 
hogy Isten küldötte meg fog jelenni itt a földön, hogy a gyülekezetei 
megtisztítsa és így megtisztítva az Istenhez vezesse. Mindent, ami isten 
és ember viszonyában mint akadály jelentkezik, eltávolít, összetör. Ezért 
usztnja meg a gyülekezet istentiszteleti és mindennapi életét, életfel- 
rogasát és hitét, hogy így megtisztulva méltó lehessen az Istennel való 
nagy találkozásira és a Vele való állandó közösségre.

Éppen ezért, mert a Messiás eljövetele ilyen körülmények között 
megy végbe, tudja a próféta, vagy az utána élő gyülekezet, hogy erre a 
napra fel kell készülni.

Erre a gyülekezet a maga erejéből képtelen és ha viselkedésüktől 
függ az ítélet eredménye, akikor az nagyon szomorú lenne. Képtelen a 
gyülekezet arra is, hogy állandóan, szünet nélkül ébren tartsa a Reá 
való várakozást. Ezért hitte a próféták igehirdetésén nevelkedett ke
gyesség és hirdeti Malakiás azt, hogy mielőtt a Küldött .megérkezne, az 
Isten „útkészítőt" bocsát el előtte. Ennek a feladata lesz az ítéletre való 
felkészítés. Ezt a gyülekezet egységének munkálásával, a Reá való mu
tatással fogja elvégezni.

Nem véletlen az, hogy éppen Illés visszajövetelét várták, hiszen ez 
a próféta volt az, aki a legnagyobb kíméletlenséggel,, sőt szinte kegyet
lenséggel tisztította meg- korának gyülekezetét a pogány szokásoktól, a 
bálványistenek imádatától. (1. K ir 18,21. kik.) Ebben, a várakozásban 
nagy szerepet játszott az a tény, hogy míg minden más próféta meghalt, 
addig Illésről úgy tudja a hagyomány, hogy, egyenesen az égbe szállt, 
így "lehetségesnek látszott az, hogy a mennybeszállt Illés újra vissza
jöjjön Isten parancsára a földre. Most nem kegyetlen lesz szolgálata, 
ment a kiengesztelést kell végeznie, hogy „azon a nagy és rettenetes na
pon1 ne kelljen az Istennek, illetve Küldöttének csak büntetnie, hanem, 
hogy legyenek olyanok is, akik hűséges szívvel várták az Urat.

Istennek ebben a cselekedetében is irgalmas szeretete mutatkozik 
meg. Alkalmat akar adni arra, hogy az emberek megbékéljenek saját 
magukkal, környezetükkel, felebarátaikkal és Vele, addig míg elkövet
kezik „ama nap11. Van tehát még idő és éppen Illés, küldetésével lesz 
alkalom arra, hogy rendezetlen viszonyúikat Istennel és embertársaikkal 
tisztázzák. Igaz, hogy az a tisztítás sürgető, mert senki sem tudhatja 
mikor érkezik el az a pillanat, amikor eljön az ítélő Ür.

Tehát a gyülekezet hitén válik el, hogy a Messiás eljövetele mit von 
maga után. A  gyülekezet várakozásán, hitén dől el, hogy az érkezés órá
jában készen vannak-e fogadására, vagy sem. A  megadott alkalom fel- 
használása az üdvösséget, az ítélettől való szabadulást jelenti majd, míg
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amnatk semmibevétele az ítélet mindent széttörő valóságát hozza ma
gáival.

Ez az ige is világosan és nagyszerűen mondja el számunkra azt a 
szívszorongó várakozást, vagy ellenkezőleg a nemtörődést, ami a Krisztus 
előtti gyülekezetei annyira jellemezte és éppen ezért figyelmeztetés szá
munkra, hogy mi mai keresztyének tudunk-e így hinni és várakozni 
Jézus Krisztus visszajöveletének napján. Az alkalom: az igehirdetés ma 
is megvan.

HOM ILETIKAI ÚTMUTATÁS (Zay László)
Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja van. Alapigénk alkalmat ad 

arra, hogy ebben az összefüggésben kiemeljük: az egyházi esztendő be
fejeződése előkészítés az új kezdetre, az új egyházi év kezdetére, Isten 
megújuló kegyelmének további ránk-áradására és a nagy vizsgára s en
nek nyomán az öröikéletre. Alkalmat ad arra is, hogy összefoglalóan 
szóljunk keresztyén hitünk három nagy csomópontjáról: a Krisztus el
jöveteléről, a Krisztus művéről és a Krisztus visszajöveteléről.

1. Az alapige elhangzásakor a Krisztus jövendő eljövetelére utalt, 
mint az Űrinak nagy és félelmetes napjára. Az útkészítő — mint tudjuk 
— Keresztelő János, akiről maga Jézus mondotta: Ha tudni akarjátok, 
ő Illés, akinek el kellett jönnie (Mt 11,14). Miért jött el a Keresztelő? 
Azért, hogy az eljövendő Megváltó megfelelő időiben, megfelelő fogad
tatásra találjon. Az ő szolgálata tetőzte' be az „idők teljességét'* és ő 
hívta fel a választott népet arra, hogy bűmbánattal készüljön Isten nagy 
ajándékának fogadására. Az ő feladata volt egységbe foglalni az atyák
nak és a fiáknak a hitét, mindazt, amire Isten a zsidóságot története fo
lyamén tanította, amit a régebbi meg az újabb próféták prédikáltak.

A  Keresztelő szolgálatával nem foglalkozhatunk sokat igehirdetésünk
ben, de meg kell említenünk. A  szolgálatot azonban, amit igénk a Kül
döttnek tulajdonít, a Keresztelő nem láthatta el. Ö útkészítő volt és nem 
kiengesztelő. Nagyobbra volt itt szükség, mint amire „az asszonytól 
szülöttek között a legnagyobb" képes volt, mart „az Isten országában 
ő a legkisebb",, vagy talán az első, a még gyermek. Itt „férfimunkára‘‘ 
van szükség: az atyák szívét a fiákhoz fordítani s viszont, a nagy (kien
gesztelést véghezvinni, s elhárítani a bűnös ember feje fölül Isten 
ítéletét és haragját.

2. Ezt a szolgálatot Krisztus Urunk végezte el. Ö éppen azért jött 
el a világra, azért lett emberré, hogy ezt a munkát végezze, hogy ezt 
a művet létrehozza. Ö mondta magáról: Én vagyok az Üt, és ez azt 
jelenti: Őbenne Isten jött közénk, utat készített saját maga által, ame
lyen az Isten közel jött az emberhez.

A  Jézus Krisztus szolgálata mindenekelőtt azt jelenti, hogy az Atya 
szívét hozzánk, fiákhoz hajtotta s a miénket az Atyáéhoz. A  Krisztus 
maga hatalmas bizonyságtevés és cselekvés abban, hogy Isten megbo
csátja a bűnt, szeretet'ilel közeledik az emberiséghez, jót akar és ezért 
a jó lehetséges. Isten Krisztusban egyszersmindenkorra eldöntötte és 
nyilvánvalóvá tette, hogy hol van az O szíve. Ez-az a középpont, amely 
felé hitünk irányul, ezt kell magunk előtt látnunk életünk minden nap
ján és percében, ebből kell táplálnunk magunkat csüggedéseink, hit
beli kísértéseink között és ennek mozdítására kell keresztyén életünket 
formálnunk.

Mert a Krisztusban nemcsak Isten szíve hajolt az emberekhez, 
hanem Őbenne az emberi szívek számára is út nyílt Isten felé. A  meg
váltás műve egyúttal azt is jelenti, hogy amit eddig a bűn meggátolt,
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lehetetlenné, sőt reménytelenné lett, az most már nemcsak egyszerit 
lehetőség, hanem a hitben természetes valóság is. Az emberi szív Isten
hez hajtása legegyszterűbben és leglényegesebben a megtisztulásban, az 
átformálódásban valósul. Amint Isten az embert a maga képére terem
tette, úgy a Krisztusban a szívét is Isten szívéhez formálta,, Mit jelent 
ez? Azt jelenti, hogy a Krisztusban Isten rászánta magát, hogy oda- 
álljon minden jó, igaz és szent emberi törekvés, vágyódás, fáradozás 
mellé, és a maga isteni örök és hatalmas erejével azokat cselekedetté, 
tetté, teredménnyé segítse. Azt jelenti, hogy Isten áldást ad és segítséget, 
hogy a szívünk, azaz bensőnk, indulatunk, elhatározásunk és annak 
végrehajtása is igazzá, tisztává legyen. Lehámlasztja a bűn salakját, védő 
őrizetét adja, hogy. „a gonosz erőt ne vehessen rajtunk".

Ebből következik, hogy a Krisztusban a földi atyák és fiák egy
máshoz hajlása, is áldást és támogatást kapott. Az emberek egymás- 
közötti együttlakozásáról van itt szó, arról, hogy békességben, egymást 
segítve, egymás javára éljünk.

3. Az előzőekből következik, hogy Krisztusnak ez a szolgálata ma, 
mibennünk és miáltalunk is folytatódik. Az útkészítés még tart, hiszen 
a mi életünk az „eszkatonban" folyik, abban az „utolsó időben", amely 
a pünkösdkor kezdődött, és amelyik nem egyszerűen azért utolsó, mert 
„vége lesz" (hiszen az a vég inkább kezdet), hanem mert Isten üdvös- 
légies cselekvésében az utolsó tett, vagy ha szabad így mondani: az új 
élet drámájában az utolsó felvonás. Az az út, aminek a készítéséről 
most szó van, a színről-színre látás útja, a beteljesedés útja. Másképpen: 
az örökélet útja.

Mielőtt azonban fezen az úton célhoz érnénk, vizsgát kell tennünk.
Hogyan folyik ez a vizsga? Mindenekelőtt azt lássuk tisztán, hogy 

a vizsga — éppúgy, mint az előkészítés' — állandóan folyik. A  tanár 
az iskolában nemcsak az utolsó vizsga alapján osztályoz, hanem az egész 
évben tapasztaltak alapján. Az utolsó ítélet is tart már, ott van minden 
napunkban. Már csak azért is, miért az utolsó ítélet voltaképpen csak 
„regisztrálása" a földi élet folyamán véghezvitt vizsgatetteknek.

Az előkészítés tehát először is bennünk megy végbe, Isten népében. 
A Krisztus újra meg újra szólongat bennünket az igazságra, az engedel
mességre. Minden igehirdetés, a szentségek, a .naponkénti Bibliaolvasás, 
és a Szentlelke munkájában felhasznált minden más lehetőség az út
készítés része, hogy bennünket az Ö útjára, az igaz, becsületes, őszinte 
keresztyénség útjára vezessen és azon megtartson. Milyen az ilyesfajta 
keresztyénség? A  megbékélés valóságában élő. Annak a megbékélésnek 
a valóságában, amit Isten' a Krisztusban véghezvitt, és amit ennek alap
ján tőlünk, gyermekeitől egymás között is elvár.

Itt válik az egyház, a keresztyén ember az útkészítés tárgyából 
eszközévé is. Isten ugyanis azt akarja, hogy az ő keresztyénéi, az ő 
egyháza elől járjon és mindig elől járjon az emberi békesség munká- 
lásában, és az emberek minden jó törekvésének eredménnyé segítésében. 
Az egyháznak az a feladata, hogy segítsen az embereknek egyre előbbre 
jutni s a maga módján járuljon hozzá égy .olyan igaz emberi élet kiala
kulásához a földön, amely Isten szándékaihoz közeledik. Igénk ilyennek 
mondja az emberek közötti megbékélés, az egyenlő indulatúság, a test
vériség életformáját.

Ez a földi élet ilyenformán vizsgája az örökéletnek. Isten azt akarja, 
hogy sem mi, sem a világ ne vesszünk el, hanem megtisztult, igaz, örök 
életet éljünk. Ezért adta Krisztust, és ezért vár eleven és eredményes 
szolgálatot a Krisztus testétől, az fegyháztól. A  Szentlélek Isten legyen 
segítségünkre, hogy mindannyian ezen a vizsgán hűeknek találtassunk.

640



Egyháztörténeti kalendárium
N O V E M B E R

1. 1750. sz. Hamaliár Márton bá
nyai egyházker. püspök.

2. 1546. eperjesi zsinat. — 1752. 
mh. Joh. Albr. Bengel.

4. 1859. sz. Szeberényi Lajos Zsig- 
mond békéscsabai lelkész, espe
res, egyházi író. — 1947. mh. 
Raffay Sándor bányai egyház
kerületi püspök, újtestamentom- 
fordító.

5. 1414. a konstanzi zsinat meg
nyitása. — 1494. sz. Hans Sachs. 
1539. sz. Henckel János. — 1618. 
mh. Lányi Illés püspök.

6. 1672. mh. Schütz Henrik. — 
1767. sz. Liedemann Márton ko
lozsvári pap.

8. 1620. a fehérhegyi csata. — 1781. 
az Erdélyben kihirdetett türel
mi rendelet kiadása. — 1951. a 
Teológiai Akadémia megnyitá
sa Budapesten.

9. 1522. sz. Chemnitz Márton. — 
1681. az artikuláris helvekről 
szóló soproni törvénycikkek meg
hozatala.

10. 1483. sz. Luther Márton. — 
1904. sz. Ittzés Mihály. — 1914. 
mh. Poszvék Sándor soproni 
teol. tanár. — Az 1934—37. évi 
zsinat megnyitása.

11. 1855. mh. Kierkegaard.
13. 354, sz. Augustinus.
15. 1629. mh. Bethlen Gábor. — 

1670. mh. Komensky (Comenius) 
Ámós János, pedagógus, a cseh- 
morva testvérek püspöke.

16. 1632. mh. Gusztáv Adolf, „Észak 
oroszlánja" (az új naptár sze
rint, a régi szerint 6-án).

17. 1608. Illyésházy István nádor
rá választása.

18. 1828. mh. Hofacker Lajos 
(Württemberg).

19. 1231. mh. Árpádházi (Szent) 
Erzsébet (17-én?).

20. 1756. mh. Sartorius János ne- 
mesócsai lelkész, egyházi író. — 
1876. sz. Koch Rudolf egyház
művész.

21. 1768. sz. Schleiermacher Fri
gyes. — 1800. sz. Vilmar Ágost. 
— 1954. mh. Elért erlangeni 
profeszor.

22. 1609. Lethenyei István beirat
kozott a wittenbergi egyetem
re. — 1634. mh. Alvinczi Pé
ter kassai pap.

23. Római Kelemen halálának em
léknapja a nyugati keresztyén- 
ségben. mh. 100.

24. 1572 mh. Knox János skót re
formátor.

25. 1676. Lövei Balázs győri pap, 
a Zengedező Mennyei Kar egyik 
szerkesztője, az Ágostai hitval
lás fordítója, beiratkozott a jé
nai egyetemre. — 1697. sz. Ter- 
steegen.

26. 1630. I. Rákóczi György erdé
lyi fejedelemmé választása.

28. 1682. mh. Láng Mátyás sporoni 
pap.

30. 1810. mh. Klanicza Márton egy
háztörténetíró.



M e g j e l e n t

Liturgikus rend
Lelkészi szolgálat

III. kiadás, kiegészítve az úrvacsorái istentiszteletben 
új imádságokkal

Ára fűzve (fehér kartontáblában) 10,— Ft
kötve, fekete félvászon 18,— Ft

Megrendelhető: Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály 

Budapest, VIII., Puskán utca 12. — Csekkszámlaszám: 220 278.

I m á d s á g o k
levelezőlap nagyságú kartonlapon, Bibliába helyezhető, ízléses ki

vitelben, lelkészeknek és gyülekezeti tagoknak egyaránt alkalmas

Négy különféle szöveggel:

1. Miatyánk és Luther sekrestyeimádsága

2. Luther Márton reggeli és esti imádsága

3. Imádság úrvacsora előtt és úrvacsora után

4. Gyónó imádság és Hálaadás feloidozás után

Darabja —,60 Ft.

Lelkészi hivataloknak, csoportos iratterjesztési rendelés esetén 
10% engedmény.

Megrendelhető: Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály 

Budapest, VIII., Puskin utca 12. — Csekkszámlaszám: 220-278.

1 9 5 5  O K T  2 4


