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Az emberek világossága
— Jn 1,4.

 AZ ÚJ E G YH ÁZI ESZTENDŐ elején , ádventben a magunk fegyelm e 
 is az örök Igére irányul, aki Isten, m égpedig Isten, amint kinyilat

koztatja magát (Jn 1,1— 3). Jézus Krisztusban ez a magát kinyilatkoz
tató Isten  — az Ige —  jelen t m eg testben, ezen a földön, a történelem  
valóságában. Ennek az Igének állunk a szolgálatában. A  benne m eg je 
lent kinyilatkoztatásról teszünk bizonyságot egész szolgálatunkban, az 
egész egyházi esztendőben, különösen a testetöltés, az inkarnáció m eg
történtéről, a Jézus Krisztus születéséről szóló örömhír továbbadásában. 
A z ádvent ennek az öröm hírnek a meghallására és befogadására készít 
elő. A  magunk munkája, gyülekezeteink élete középpontjában is ez a 
felkészülés áll.

A z  örök Igéről, a magát kinyilatkoztató Istenről azt mondja János 
evangélium ának prológusa, hogy „Ő benne vala az élet, és az élet vala 
az em berek világossága“ . Ez a fenségesen  hangzó megállapítás a terem tő  
Logoszra mutaf, m int az élet forrására és minden élő alkotójára. Ugyan
akkor rámutat arra is, hogy ez az isteni életforrás, az önmagában való 
élet (a Fiúnak élete  van önmagában Jn 5,26) az a fény, am elyben az 
em ber láthat, helyes megvilágításban láthatja önmagát, s mindazt, ami 
és aki körülveszi.

Ennek a bibliai helynek az értelm ezésénél a kom m entárok m eg jegy
zik, hogy itt nem  az em beri életről, vagy általában a term észetben  j e 
lentkező életről van sző, hanem arról az életről, m ely az Igéé, s am ely  
önmagában való, isteni élet. Ez bizonyára így is van. M égis szabad nekünk  
ráeszm élnünk arra, hogy az élet a maga közönséges, term észetes m ivol
tában is m ennyire megszabja gondolkodásunkat és magatartásunkat. 
M inden élőlény a saját fennmaradásáért küzd. A  szülők gyerm ekeik  é le 
tét óvják. A z életfenntartás céljait szolgálja a munka, a kórház, az ál
lam, a békem ozgalom , stb. Ezek a tén yek  is segítenek m egértetni, mit 
je len t az, hogy „az élet volt az em berek  világossága“ . Luther Márton  
szerint Jézus Krisztus isteni m ivoltát nem  úgy lehet m egérten i és m eg 
értetni, hogy m integy felü lről-lefelé  gondolkodunk, hanem úgy, ha ö t  
em beri oldaláról vesszük elsősorban jól szem ügyre. Hogy kicsodánk van  
nekünk az egekben , azt is úgy érzékelh etjü k  egyre jobban, ha jól m eg 
gondoljuk, m ennyire az élet az a világosság közönségesen is, amely ma
gyarázza és irányítja történelm ünket, törekvéseinket, m unkánkat és m ég  
gondolkodásunkat is.
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A z ókori bölcsek és a középkori szerzetesek  meditációikat em beri 
koponya szem lélése közben végezték . Ügy gondolták, hogy akkor látnak 
tisztán és m élyen, ha a halálból indulnak ki, s az elmúlást tartják szün
telenül a szem ük előtt. M ennyire m ásképp alakulhatott volna az em be
riség s az egyház történelm e is, ha az élet lett volna az ő világosságuk  
is és nem  a halál!

A  középkori egyház életidegen  beállítottságát a reform áció alapjai
ban rendítette meg. Luther a kolostori é lettel felhagyott s Isten igé
jén ek  megújult, tiszta h irdetésével jobb m egvilágításba helyezte a csa
ládi, nem zeti é letet s a m unkát is. A zóta is fo ly ik  az em beriség é le té 
ben a küzdelem  a két felfogás között. A z egyik  m ég mindig a halált 
tartja kiinduló pontnak, míg a másik gondolkodását az élet világosítja  
meg. A  protestantizm usban is vannak és voltak ingadozások, vissza
esések, hiszen a halál, mint szédítő szakadék, a semmi, mint feneketlen  
örvény vonz és kísért bennünket. Nem  kétséges azonban, hogy aki abból 
a világosságból valamit is befogadott a leikébe, am elyet az önmagában 
való isteni élet, az örök Ige sugároz ki, nem  lehet a földi életre nézve  
sem  a halál szolgája. Eligazodásunk és jó  tájékozódásunk m indenkép
pen csak az élet alapján történhetik.

A z  ú j egyházi esztendőben Isten sok lehetőséget kínál az élet szol
gálatára. G yülekezetünkben, helységünkben az élet nagy feladataival 
viaskodnak körülöttünk az em berek. Nagyobb léptékben  ugyanez folyik  
a hazában, az országos egyházban, nem zetközi és ökum enikus terü leten  
is. Már elég sokat beszélt és beszél az egyház úgy, hogy kerüli az em 
berek  igazi kérdéseit és gondjait. Talán ezért erőtelen  a bizonyságtéte
lünk amaz örök Igéről is, aki az em berek világossága. R engeteg a pa
nasz az élettelen, életidegen  és tartalmatlan „ igehirdetések“  miatt. Va
jon az új egyházi esztendőben is így lesz ez? A z  egyházak hazánk hatá
rain túl egyre világosabban ism erik fel, hogyan nem  lett volna szabad 
prédikálni: vajon a mi magyar evangélikus egyházunk lelkészei ott lesz
n ek -e  az elsők között, akik a leghamarabb „jön n ek  rá“ , hogy a m eg
változott világban hogyan kell hirdetni az Isten örök  igéjét?

Ezek a mi legfőbb gondjaink. Ezek a főfeladataink is. M inden ig e
hirdető gondja és feladata. A  lapunké is, m ely a Lelkipásztor cím et v i
seli. E zeket a gondokat és feladatokat alázatosan, engedelm esen és jó  
rem énységgel vállaljuk az Egyház Urának kezéből. Erőt ad erre maga 
az örök Ige, aki Jézus Krisztusban testet öltött, aki eljött, újra eljön, 
igéje, szentségei és a S zentlélek által pedig szüntelenül velünk van a 
világ végezetéig. Ő benne bízunk, és rem énykedünk. Ő megtaníthat ben 
nünket arra, hogy az élet legyen a mi világosságunk is és a gyü lekeze
teinké is. Hiszen aki Őt követi, „nem  járhat a sötétségben, hanem övé  
lesz az életn ek  világossága“  (Jn8,12).

A  szerkesztő.
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A z  egység különböző jelentése és az az egység, melyet 
az Egyházak Világtanácsa akar létrehozni

W. A. Visser’t Hooft előadása az Egyházak Világtanácsa 
Központi Bizottságának davosi gyűlésén (1955)

Arra kértek, hogy bemutassam azt a témát, amely az Egyházak 
Világtanácsa természetével és munkájával foglalkozik. Amint en
nek a kérésnek eleget teszek, mindenekelőtt hangsúlyozni kívánom, 
hogy amit beszélek, azt személy szerint, én mondom, és senki raj
tam kívül nem vállal felelősséget azért a véleményért, amit itt 
kifejezésre juttatok. Ezt azért keli megemlítenem, mert jelenleg 
még sok helyen nem értjük, hogy nagy különbség van aközött, 
amit az Egyházak Világtanácsa egyik tisztviselője mond, és aközött, 
amit a Világtanács maga mond, közzétesz, egyik vagy másik hiva
talos szerve által.

1. Az egyik legalapvetőbb és legfontosabb kérdés, amelyet fel
vetnek az Egyházak Világtanácsára vonatkozólag, az a következő: 
Mire gondol az Egyházak Világtanácsa akkor, amikor keresztyén 
egységről beszél? Egészen természetes az, hogy ez a kérdés fel
vetődik. Mert tény az, hogy az Egyházak Világtanácsának nyilat
kozatai, hivatalos iratai gyakran beszélnek a keresztyén egységről, 
Az az első levél, amelyet az egyházak kaptak az Egyházak Világ
tanácsára vonatkozólag, amelyet a 14-es Bizottság írt alá és küldött 
ki 1938-ban, ez a meghívólevél az új alakulat fő indítóokát a követ
kezőkben adta meg: „Az egyháznak az igazi természete olyas
valami, amiért nekünk dolgoznunk és imádkoznunk kell még. De 
máris megvan egy olyan egység a mi Urunkhoz való alattvalói 
viszonyban, amelynek a kinyilvánításáért mi valamennyien fele
lősek vagyunk.“ És ettől a naptól kezdve egészen az evanstoni 
nagygyűlésig nagygyűléseink, Központi Bizottsági üléseink, Hit és 
Egyházszervezet Bizottsági gyűléseink ismételten nyilatkoztak a 
keresztyén egységről.

Másrészről egészen világosan tisztáztuk azt. amint azt a torontói 
nyilatkozat leszögezte, hogy a Világtanácsban való tagság nem 
jelenti egyszersmind azt, hogy az illető egyháztest valami külön
leges tanítást fogad el az egyház egységére vonatkozólag. Mi azt 
mondjuk — és ezt meggyőződéssel mondjuk — , hogy különböző 
egyházak az egyház egységéről hallott egészen különböző felfo
gással is képesek otthon érezni magukat az Egyházak Világtaná
csában és egyetlen egyháznak sincs arra szüksége, hogy azt érezze, 
hogy az egyház egységére vonatkozólag valamiféle véleményt 
kényszerítenek rá, amely ellentétben van saját tanításával. Elke
rülhetetlen az, hogy ez a magatartás az egység iránt különböző 
visszahatásokat szül. Tagegyházainkban sok olyan van. amely nem 
érti ezt, mert sohasem nézett szembe az ökumenikus élet tényeivel. 
Mások, leginkább a tagjainkon kívül levők, úgy magyarázzák ezt 
a magatartásunkat, mint a tisztázás hiányát és a teológiai zűr
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zavar jelét. Ismét mások arra gyanakszanak, hogy a Világtanácsnak 
rejtett céljai vannak, melyeket nem mer nyilvánosságra hozni.

Mindezért szükség van arra, hogy két dolgot cselekedjünk. 
Először, hogy ismét megállapítsuk, hogy az Egyházak Világtanácsa 
miért áll ki az egyház egysége mellett és ugyanakkor vonakodik 
az egyház egységéről bármiféle részletekbe menő tanítást magáévá 
tenni. Másodszor szükség van arra, hogy feleljünk a kérdésre, 
vajon az egyház egysége, amelyet a Világtanács elősegíteni akar, 
csupán formai, meghatározhatatlan fogalom-e, vagy van valami 
reális tartalma.

2. Az Egyházak Világtanácsa nem támogat semmiféle tanítást 
az egyház egységére vonatkozólag. Mire gondolunk akkor, amikor 
különböző iratainkban azt mondjuk, hogy az Egyházak Világtanácsa 
nem fogad el semmiféle speciális fogalmat az egyház egységére 
vonatkozólag? Azt gondoljuk, hogy mivel a mi főfunkciónk az, 
hogy segítsük az egyházakat abban, hogy megegyezésre jussanak 
az egyház egységének formájára és természetére vonatkozólag és 
mivel ezek az egyházak jelenleg az egységről különböző felfogást 
vallanak, elvétenénk fő célunkat, ha egy a vriori döntést hoznánk 
egyik, vagy másik fogalom mellett és így a valóságban megszün
tetnénk valamennyi egyház beszélgetési lehetőségét, mely ezt a 
fogalmat elfogadni nem tudja. Általában nem gondolják végig azt, 
hogy az egyházról szóló valamennyi tanítás magában foglalja az 
egyház egységéről való felfogást is és hogy mi éppen ezért nem 
csupán különböző ecclesiologiák problémájával állunk szemben, ha
nem sok különböző meggyőződéssel szemben is az egyház igazi 
egységének feltételeire és alapjára vonatkozólag. A Hit és Egyház 
szervezet 1937-es konferenciájának előkészítésénél egy külön bizott
ság készített jelentést „Az egység értelmé“-ről. Ennek a bizott
ságnak az elnöke Prof. Dun volt (jelenleg Dun püspök). A jelentés 
hangsúlyozta, hogy az egyházakban sok alapvetően különböző fel
fogás található az egységre vonatkozólag, továbbá hogy az ezen 
a téren használt kifejezések közül-sok kétértelmű, félreérthető, és 
hogy az egyház egységének különböző felfogása nem csupán a kü
lönböző ecclesiologiákban gyökerezik, hanem a különböző teoló
giákban. Az ilyen kifejezések, mint „teljes egyesülés'', „szervezeti 
egység '', „szövetség'', stb. nem hordozzák magukban ugyanazt a 
jelentést, értelmet valamennyi egyházban és valamennyi országban. 
Ismét azok, akik védik az egységet az egyház szervezetében, kü
lönböznek abban, hogy milyen speciális szervezetet lehetne álta
lánosan elfogadtatni. Nos, teljesen világos, hogy az Egyházak Világ
tanácsa nem fejezheti ki tetszését egyik, vagy másik speciális 
felelet mellett az újraegyesülés problémája tekintetében. Nem 
csupán azért, mert az Egyházak Világtanácsa alkotmánya szerint 
tilos a Világtanácsnak bármiféle nyomást gyakorolnia bármely 
egyházra. Nemcsak azért, mert nincs bent a tanács hatáskörében 
az, hogy uniós tárgyalásokat folytasson egyházakkal. Mélyebbre 
kell mennünk. Az ökumenikus találkozás igazi természetéhez tar
tozik, és ezt akarja a tanács elősegíteni, hogy állandóan nyitva 
áll az ajtó valamennyi egyház számára, amely elfogadja az Egy-
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házak Világtanácsa alapját, amely hajlandó más egyházakkal tár
gyalni, hogy Krisztus egyházának egysége hogyan valósítható meg. 
Világos, hogy egy olyan tanács, amely az egység egv specifikus 
típusát segítené elő szemben más típusokkal, a valóságban bezárná 
az ajtót azok előtt az egyházak előtt, melyeknek a tanításbeli 
meggyőződése lehetetlenné teszi számukra az egység ilyen, vagy  
olyan típusának elfogadását.

3. H ol ta lá lju k  m eq  az E qyh á zak  V iláqtanácsa e q é sz én ek  h ang
já t?

Vajon ezek után arra az eredményre jutunk, hogy az Egyházak 
Viíágtanácsa csak azt mondja: kívánatos az egyház egysége és hogy 
nem lehet kifejezni semmiféle meggyőződést ennek az. egységnek 
a jellegzetességeire vonatkozólag7 A Világtanács magatartását eb- 

j. ben a kérdésben 'úgy lehet leírni, mint szigorú semlegességét? 
Lehetséges az az Egyházak Világtanácsa számára, hogy valóságos 
tartalmat adjon meggyőződésének az egységre vonatkozólag anélkül, 
hogy beleesnék az egységre vonatkozó különleges fogalom meg
alkotásának hibájába? Mind ez ideig ezt a kérdést nem tárgyalták, 
nem is válaszolták meg az Egyházak Világtanácsa reprezentatív 
szerveinek fokán. De a valóságban mégis megválaszolták azokban 
a nyilatkozatokban, melyeket az Egyházak Világtanácsa testületéi 
tettek. Az Egyházak Világtanácsában jelentős dokumentumgyűj
temény van, amely pontosabb tartalmat igyekszik adni az egység 
fogalmának, annak az egységnek, melyet a Világtanács igyekszik 
elősegíteni.

Ezen a ponton szükséges, hogy felvessünk egy megelőző kér
dést. Ha mi azt kívánjuk tudni, hogy az Egyházak Világtanácsa 
mint olyan miért áll ki, milyen kijelentéseket vagy iratokat bocsát
hat ki, hogy megfelelő autoritással rendelkezzék kérdések meg
válaszolásában, úgy az én válaszom erre az, hogy nekünk termé
szetesen különböztetnünk kell a nyilatkozatok különböző típusai 
között. Amit á Világtanács alapokmányában mondunk, az sokkal 
inkább reprezentatív, mint amit egy bizottsági jelentésben mon
dunk, melyet a Központi Bizottsághoz küldünk. De a fő különb
ségtétel nem az, hogy vajon egy nagyobb, vagy kisebb testület 
beszél, vagy vajon a nyilatkozatot elfogadták csupán (mint a nagy
gyűlés egy albizottságának riportját), vagy magukévá tették (mint 
az Egyházak Világtanácsa deklarációját az amsterdami világgyű
lésen). Az igazi különbség az, amelyet William Temple jól ismert 
szavai fejeznek ki az 1938-as „magyarázó memorandumban'': „A 
Tanács autoritása abból áll, hogy milyen súllyal tudja keresztül
vinni saját bölcsességét az egyes egyházakban. Más szavakkal az 
Egyházak Világtanácsa kijelentéseinek, nyilatkozatainak a tekin
télye leginkább attól függ, hogy a valóságban a tagegyházakban 
ezek a kijelentések milyen fogadtatásra találtak." Nagyon érdekes 
analógiával találkozunk itt, ti. a ,Szobornoszt'-gondolattal, amely 
olyan nagy szerepet játszik az orosz ortodox teológiában, és mely 
szerint egy-egy igazság aszerint értékelendő, hogy az egyház egésze 
miként fogadja, nem pedig aszerint, hogy az egyháznak valamely 
szerve miként ismeri el.
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így az az érzésem, hogy a mi nagygyűléseink jelentéseinek 
súlyát úgy mérhetnénk le a valóságban, ha azt tudnánk, hogy a 
nagygyűlés utáni időszakban ténylegesen milyen fogadtatásra ta
láltak a tagegyházakban. Ez egy oka annak, hogy az egyházak 
hivatalos válaszai a nagygyűlési döntésekre és jelentésekre miért 
olyan nagyon fontosak. Az egyházra, az egyházakra, és az Egy
házak Világtanácsára vonatkozólag tett torontói nyilatkozat azért 
látszik olyan jelentősnek, mert széles körökben elfogadtatásra talált 
az egyházakban, noha csak a Központi Bizottságtól származott, és 
csak ez a Bizottság fogadta el és ajánlotta tanulmányozásra és 
kommentálásra az egyházaknak.

4. M it m on d tak  az E gyh ázak  V ilágtanácsa  tes tü le té i az eg y h á z  
e g y s ég ér ő l?

Amennyire én tudom, nem történt még kísérlet arra, hony 
összegyűjtsék és summázzák, hogy a Világtanács reprezentatív szer
vei mit mondtak ténylegesen az egységről. A következő summázás 
természetesen nem akar több lenni, mint egy beszámoló arról, 
hogy mit látok én különösen is fontos pontoknak. Ezek a követ
kezők:

a) Az egyháznak az egysége ad ott egység. Ennek az egységnek 
a lényege Jézus Krisztusban van. (Amsterdami riport 51. oldal. 
Evanston Speaks 18. oldal, Lundi riport 20 oldal.)

b ) Ezt az egységet nyilvánosságra kell hozni a világ felé. 
(Evanston Speaks 19. oldal, torontói nyilatkozat IV. 2.)

c) Az egyház teljes egységének a tanításbelí megegyezés nagy 
mértékén alapuljon. (Amsterdami nagygyűlési riport 55. oldal, 
Krisztus a Világ reménysége 20. oldal, edinburghi riport 253. oldal.)

d) A szentség, közösség szükséges része az egyház teljes egy
ségének (Lundi riport 49. oldal).

e ) Szükséges, hogy az egyház minden része elismerje a lel- 
készi szolgálatot (ministry) (Lundi riport 26. oldal), valamint szük
séges egy permanens konferenciai szervezet és tanács (edinburghi 
riport 253. oldal), de a kormányzati szerv rideg uniformizálása, 
vagy a központi adminisztratív szervek meghatározott struktúrája 
nem szükséges az egységhez (Lundi riport 34. oldal, amsterdami 
riport 127. oldal).

f )  Az egyház egysége az egyház megújulásától függ (Lundi 
riport 21. oldal, Evanston Speaks 23. oldal).

g ) Ezt az egységet nem önmagáért kell keresni öncélúan, ha
nem a világ érdekében, amelyben az egyháznak az evangélium 
hirdetését kell végeznie. (Evanston Speaks 20. oldal. Krisztus a 
világ reménysége 20. oldal, Felhívás az egyház missziójára és egy
ségére 66. oldal 1951.).

Nem igénylem azt, hogy ezt a listát teljesnek tartsák, de azt 
gondolom, hogy ezek a lényegesebb kijelentések, melyeket az Egy
házak Világtanácsa tett az egységre vonatkozólag.

5. H am is é r te lm ez és ek .
Az Egyházak Világtanácsának az egységre vonatkozó vélemé

nyét többfelé hamisan értelmezik. Ezeknek a hamis értelmezések-
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nek három fontosabb típusa van. Az első úgy magyarázza, hogy a 
Világtanács szervezeti egységet tűz célul maga elé és mindenáron 
ezért az egységért száll síkra Megdöbbentő tény az, hogy mindazok 
ellenére,' amiket mondtunk és amiket tettünk azért, hogy meg
mutassuk, hogy nem az egyesítésben önmagában hiszünk és hogy 
megmutassuk, nem hiszünk a tanításbeli relativizmusban, hanem 
inkább veszélynek tartjuk azt az igazi ökumenizmus számára, 
mégis hallunk hangokat, melyek azt állítják, hogy az Egyházak 
Világtanácsa az igazságot nem tekinti fontosnak. Vannak emberek, 
akiknek olyan szűk a látókörük, hogy más keresztyénekkel való 
egységrejutás kísérletét is már a hit árulásának tartják. Mi csak 
szavainkkal és cselekedeteinkkel, megnyilatkozásainkkal és komoly 
teológiai tanulmányi munkánkkal, valamint tagegyházaink egymás
közti viszonyával tudjuk megmutatni azt, hogy az az egység, amire 

! mi gondolunk, az igazságnak való engedelmesség egysége s ezt az 
egységet azért keressük, mert az egyetlen Pásztor hív arra ben
nünket, hogy egy nyájat alkossunk.

A második félreértés az, hogy az Egyházak Világtanácsáj; csu
pán a kooperáció és az egyházak közötti teológiai beszélgetés ér
dekli, de nem érdekli igazán az egyház egysége. Ez a hamis értel
mezés főleg annak a ténynek tulajdonítható, hogy a bírálatok nem 
értik, a Világtanács miért nem hajlandó az egyház egységéről egy 
speciális fogalmat magáévá tenni. Nekünk türelmesen meg keil 
magyaráznunk azt, hogy az egységnek az ügye nem haladna előre, 
hanem éppen megtorpanna akkor, ha mi az egységnek egy bizo
nyos formáját támogatnánk. A mi munkánk az, hogy az egyhá
zakat olyan kapcsolatba hozzuk egymással, hogy önmaguk tehessék 
meg egészen természetesen a lépéseket a nagyobb egység felé.

A harmadik hamis értelmezés egészen más természetű. Erő
teljes kifejezésre jut ez Canon Thils igen jelentős könyvében: 
Histoire doctrinale du mouvement oecuménique. Ez a tanulmány 
e kiváló római katolikus teológus tollából egészen kitűnő. Az öku
menikus mozgalom gondos tanulmányozásán alapszik s felhívja a 
figyelmet bizonyos olyan alapvető problémákra az ökumenikus moz
galom életére vonatkozólag, melyekkel az Egyházak Világtanácsa 
tagegyházainak teológusai még nem néztek szembe

Canon Thils úgy véli, hogy az egyház egységének megfogal
mazása a Világtanácsban levő tagegyházak nagy többségében a 
következő: „Krisztus igazi egyháza jelenleg nincs meg egyetlen 
adott történeti testületben sem és a látható történeti testületek 
lényegbeli egysége jelenleg nem áll fenn, így a megosztott egy
házaknak kell az una sancta-vá lenniök“ (173. oldal). Máshol még 
tovább megy és azt mondja, hogy ez az alapvető fogalom uralkodik 
a Hit és Egyházszervezet amsterdami riportjában és az evanstoni 
nagygyűlés riportjában (133. oldal).

Nos ez egészen bizonyosan téves értelmezés. Ki tudjuk mu
tatni ezt Canon Thils egyik saját mondatának idézése által. Ezt 
mondja: „Nincs egyház, amely azt vallhatná magáról, hogy ő az 
igazi látható, történeti közössége Krisztusnak, amelyet maga Krisz

647



tus alapított, melyhez Krisztus megígérte volna jelenlétét és amely 
hozzátehetné ehhez, hogy ez a közösség nem is létezik tulajdon
képpen és hogy az Úrnak az ígéretei illuzórikusak'' (173. oldali. 
Nos ez a mondat az egyházak nagy többségéhez szól az Egyházak 
Világtanácsában. Természetesen igaz áz. hogy a legtöbb tagegyház 
nem hiszi magáról azt, hogy ő egyedül reprezentálja az igazi egy
házat, de ez nem jelenti egyszersmind azt számára, hogy Krisztus 
igazi egyháza nem is létezik. Canon Thils azt sem értette meg, 
hogy ialapvető különbség van 'a között az állítás között, hogy 
Krisztus egyházának lényeges egysége nincs meg és a között az 
állítás között, hogy ez az egység nincs megfelelőképpen kinyilvá
nítva (manifesztálva) a világ felé. A Világtanácsban a tagegy
házak többsége azt hiszi pontosan, hogy az egyház egysége adott 
egység. Ez nem speciálisan katolikus vagy ortodox tanítás, mint 
ahogy azt Canon Thils hiszi. Ez a reformátorok tanítása, a kongre- 
gacionalista Fór Sythé, a lutheránus Löheé és a református Gun- 
ninqé. A Világtanács irataiban ez a gondolat erősen kifejezésre 
jutott. Az evanstonl első munkabizottság ezt mondta: ,,Az egyház
nak kezdettől fogva az egysége Krisztusban adatott azáltal, hogy 
ő azonosította magát népével" (Evanston Speaks 19. oldal). De ez 
nem azt jelenti, hogy az egység megfelelőképpen kifejezésre is 
jutott. Az evanstoni riport így folytatja: „De az egyház sohasem 
ismerte fel ennek az egységnek teljességét. . .  Beszélhetünk az egy
ház egységéről, amint az a földi zarándoklás alatt valósul, úgy 
mint olyan egységről, amely adatott és olyan egységről, amelyet 
teljesen nyilvánvalóvá kell tenni." Ebben a tekintetben úgy talál
juk, hogy a római katolikus teológusok nagyon hasonló nyelvet 
használnak. Canon Thils kifejti, hogy az egyház fegysége nem 
jelenik meg minden korszakban egyenlő erővel és hogy bizonyos 
korszakokban nem is egészen látható. Állítása igazolására Lialine 
atya kijelentését idézi, aki szerint a római katolikus egyház is 
beszél egy Una Sanda en devenir-ről (174—175. oldal).

6. Vajon az Egyházak Világtanácsa következetes-e az egység 
tekintetében tanúsított magatartásában?

Most értünk a főproblémánkhoz. Hogyan tudjuk igazolni azt a 
tényt, hogy noha az a szándékunk és ígéretünk, hogy nem tá
mogatunk semmiféle specifikus tanítást az egyház egységére vo
natkozólag, mégis állandóan nyilatkozunk az '/egység természe
téről?

Lehetséges megválaszolni ezt a kérdést tisztán formai állás
pontról. Nyilatkozataink az egység természetére vonatkozólag nem 
foglalkoznak azokkal a speciális problémákkal, melyek az egyház 
egységének konkrét formáit érintik. Nem foglaltunk állást és nem 
is fogunk állástfoglalni az egyházak között folyó nagy beszélge
tésben a részletes feltételeket illetően a hit és egyházszervezet terü
letén, amely feltételeket be kell tölteni ahhoz, hogy teljes egységre 
jussanak.

De ez a formális válaszadás elégtelen. Azt a benyomást kelti, 
hogy mentegetőznünk kell amiatt, hogy érdekel az egység bennün-
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két és azok miatt a bizonyságtételek miatt, amelyeket ennek kap
csán tettünk. Nincs szükségünk mentegetőzésre. Éppen ellenkező
leg. Mi csak akkor tudjuk betölteni legfőbb feladatunkat, ha ke
ressük az alkalmat, hogy beszélhessünk az egyház egységéről olyan 
komolyan, ahogyan csak tudunk anékiil, hogy megtörnénk ígére
tünket arra vonatkozólag, hogy tagegyházainkat bármiféle elnyo
másnak vetjük alá, hogy rájuk kény.szerítenénk valamiféle reuniós 
megoldást. Vegyük figyelembe, hogy mi volna az Egyházak Világ
tanácsa akkor, ha csupán beszélne állandóan arról, hogy az egység 
jó dolog, de soha semmit nem mondana az egység természetéről. 
Ekkor az Egyházak Világtanácsát teljes egyhelyben topogással lő
hetne vádolni.

Elkerülhetetlen az, hogy amikor mi együtt élünk ökumenikus 
közösségben, akkor ne tegyünk bizonyos felfedezéseket az egység
ről. Emlékeztetek arra az alapvető témára, amely a lundi konfe
renciából nőtt ki és az evanstoni első munkabizottság témája lett: 
„Krisztusban való egységünk és egyházakra való szétszakadozott- 
ságunk“ . Amikor mi együtt keressük, mit mond Urunk valamennyi 
egyházának, akikor értjük meg mind teljesebben a benne való 
egység jelentőségét. Nem tennénk eleget kötelességünknek, ha nem 
beszélnénk hálásan ezekről a közös felfedezéseinkről.

Mégis ebben az egész ügyben azzal a nagy nehézséggel nézünk 
szembe, hogy teológiai gondolkodásunk kategóriái, amint azok a 
különböző hitvallási alapokból nőnek ki, nem megfelelőek arra, 
hogy kifejezhessük, mit is találtunk meg. Teológiáink és különös
képpen ekléziológiáink még nem fogták fel egészen az új öku
menikus helyzetet. Túlságosan kevés azoknak a teológusoknak a 
száma, akik ráébredtek arra a tényre, hogy új feleleteket kell adni 
az új kérdésekre, amelyek ökumenikus beszélgetéseink eredménye
képpen felvetődtek.

Meg kell találnunk azt a terrfiinológiát, amely képessé tesz 
bennünket arra, hogy kifejezzük az ökumenikus helyzet dinamikus 
elemét. Még mindig sok és nehéz teológiai munkára van szükség 
ahhoz, hogy tisztázzuk helyzetünket. Abban a veszélyben vagyunk, 
hogy használunk bizonyos formulákat anélkül, hogy végig gondol
nánk pontos jelentésüket és ezeknek a formuláknak határait. Ez 
a megállapítás különösképpen is igaz két kulcsszavunk tekinteté
ben, amelyeket beszélgetéseink során állandóan használunk: „az 
egységnek az adottsága*' és „az egység kinyilvánítása*1. Mindkettő 
lényeges kifejezés, de mindkettő félreérthető. Mindkettőt szüksé
ges végiggondolnunk minden következményével együtt és egymás
hoz való viszonyukban is.*

Egész gondolkodásunkat ezen a területen gazdagítanunk kell 
és át kell vizsgálnunk olyan bibliai fogalmak megvilágításában, 
amelyek arról beszélnek, hogyan foglalkozik Isten egyházával. Ezen 
a ponton nem fedeztük fel ismét elégséges módon a Bibliát. Abból 
ítélve, ami történik ' igen sok ökumenikus istentiszteleten és gyű
lésen, úgy látszik, hogy van a Bibliában egy olyan szakasz, amely 
különösen is sokat tartalmaz a mi ökümenikus feladatunkat ille
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tőén. Ez a szakasz az Efezusi levél 4. fejezete. Az egész Biblia 
egy népről és egy egyházról beszél. Erről szól, amikor a szövetség 
gondolatát a vőlegény és menyasszony képét, a templom, a messiási 
lakoma és a messiási közösség képét állítja elénk. Amint C. O. 
Tomkins mondta: „Meg kell győzni azokat, akik nem látják, hogy 
az egység nem csupán bizonyos bibliai írók lelkesedésének tárgya. 
Isten megváltása egész fogalmi körének velejárója, amelyről az 
egész szentírás bizonyságot tesz.‘‘ Hadd illusztráljam ezt azáltal, 
hogy felhívom a figyelmet egy olyan bibliai eszmére, amely mind 
az Ó-, mind az Üjtestamentumban megtalálható és amely leírja; 
Isten munkáját és tervét az ökumenikus helyzetre vonatkozólag is. 
Ez a nyáj összegyűjtésének a képe, ezt az összegyűjtést a Jó Pász
tor végzi.

7. Isten névének összegyűjtése.
Ellene kell állnom annak a kísértésnek, hogy megpróbáljam 

kifejteni Isten összegyűjtő munkájának bibliai fogalmát a maga 
teljességében és gazdag vonatkozásaiban. Csupán summáznom lehet 
a főbb pontokat.

Az Ótestamentum bizonyságtétele Isten népét gyűjtő munkáját 
úgy írja le, mint ami egészen néki van szentelve (ti kizárólag ő 
végzi. Ford.). Az általa való összegyűjtetés: az üdvösség. Szét
szórva lenni, mint Bábel tornyának az emberei, vagy mint Izrael 
népe a fogság idején, azt jelenti, hogy az Isten ítélete alatt élnek. 
A nép gyakran vonakodott attól, hogy engedje magát összegyűj
teni, de ettől függetlenül Isten végső célja mindig ugyanaz maradt: 
„Mint pásztor a nyáját, úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat44 
(Ézs 40,11.) vagy „Kihozom őket a népek közül és egybegyűjtöm 
a földekről" (Ezékiel 34,13). A próféták így várták az eljövendő 
Pásztor Királyt, aki be fogja teljesíteni ezt a célt. Isten az ő Fiát 
Pásztor Királynak küldi el. Össze akarja gyűjteni a népet. Kije
lenti, hogy az összegyűjtés ideje elérkezett. Mt 12,30: „Aki velem 
nem gyűjt, tékozol“ . Az új összegyűjtés központja a kereszt. Ő 
nemcsak nemzetéért hal meg, hanem „azért is, hogy az Istennek 
elszéledt gyermekeit egybegyűjtse“ (Jn 11. 52). Az újonnan össze
gyűjtött gyülekezet a Főpásztor nyája. „Senki ki nem ragadja őket 
az én kezemből41 (Jn 10,28.). Az egyház él egyszer és mindenkorra. 
De állandóan szüksége van arra, hogy újból összegyűjtessék. Ezért 
imádkozik így az egyház: „Oh Urunk, amint az a kenyér, amit 
enni fogunk, szét volt szóródva a földeken a gabona szemeiben 
és összegyűjtetett egy kenyérré, úgy a te egyházad gyűjtessék egybe 
minden népek.közül minden városban ,és falun és hadd legyen 
egy mindent átfogó egyház, mely Urának szentségét szolgálja egy- 
ségben“ (Didaché). Az Isten népe azért 'gyűjtetik egybe, hogy 
szolgálhasson mint eszköz, hogy összegyűjtse Isten elszéledt gyer
mekeit ezen a világon. Mert az az ígéret, hogy egy nyáj lesz és 
egy pásztor, beteljesedett abban, hogy az elválasztó kárpit ketté
hasadt, mégis be is kell teljesíteni azáltal, hogy az egyház missziói 
munkája és tökéletes egységének megvalósítása teljességgel kinyil
váníttassék.
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8. A la p v e tő  k ö v e tk e z m é n y ek .
Ez a bibliai perspektíva szélesebb értelmi összefüggést nyújt 

számunkra az egységről való gondolkodásunkhoz. Ezen az úton ki 
lehet mutatni, hogy azok az egységről adott nyilatkozataink, me
lyeket különböző gyűléseinken tettünk, nem vaktában, találomra 
mondott szavak voltak, hanem ökumenikus gondolkozásunk álta
lános bibliai tájékozódásából nőttek ki.

Az az egyház, amelyet a Messiás-Pásztor gyűjtött egybe, ter
mészetesen az Ő egyháza, hiszen Ö az, aki egybegyűjtötte. Ebben 
az értelemben az egyház egy adott valóság. De az Ő gyűjtögető 
munkája folytatódik. Mert azok az erők is, munkában vannak, 
amelyek szétszórják a nyájat. Az Ür eme gyűjtögető munkájának 
láthatóvá és tapinthatóvá kell válnia az egyház.< életében. Más 
szavakkal: az adott egység, amelyet ki kell nyilvánítani, nem 
valamiféle platoni idea statikus egysége. Hanem a Jó Pásztor cse
lekvésének a kinyilvánítása.

Az összegyűjtött egyház tartozik a pásztor nélküli tömegek
nek azzal, hogy bizonyságot tegyen a ténylegesen munkálkodó 
Pásztorról. Azt merjük hinni, hogy ami velünk történt , az Egyhá
zak Világtanácsában, világos tanúbizonysága annak, hogy minket 
Ö gyűjtött egybe, noha tudjuk, hogy van sok más út s mód arra, 
hogy ugyanez megtörténjék. Az Egyházak Világtanácsa élete csak 
nagyon részleges, nagyon tökéletlen kifejezése annak az egységnek, 
amelyet Isten népétől megkíván. így nekünk kell kérnünk egy
házainkat, hogy menjenek tovább egymással való kapcsolataik ki
építésében, ne elégedjenek meg azzal, hogy egyszerűen részt vesz
nek más egyházakkal együtt az Egyházak Világtanácsában. Kérjük 
őket, hogy tegyenek további lépéseket a teljesebb egvség felé. 
Mert, amint D r. S chlin k  mondta Lundban (160. o.): ,,Ha nem 
hozzuk nyilvánosságra azt az egységet, amely adatott nékünk,' 
Istennek ez a kegyelmes cselekedete lesz akkoY vádolónk‘‘.

Összegyűjteni azt jelenti, hogy az ige és a szentségek gyűj
tenek egybe bennünket. Olyan egységért kell tehát imádkoznunk 
és dolgoznunk, amely valóban egység, a hitben korlátlan közösség 
a szentségek élvezésében. Egybegyűjtve lenni annyit jelent, mint 
együtt élni egy népként, egy nyájként. így szükségünk van közös 
formákra, amelyek képessé tesznek bennünket arra. hogy együtt 
éljünk, mint egymásnak tagjai. Az Ür által egybegyűjtve lenni azt 
jelenti, hogy új életet nyerünk és képessé tétetünk arra a bizony
ságtevésre, amelyre a világnak szüksége van.

Más szavakkal, azok a nyilatkozatok, amelyeket mi az Egy
házak Világtanácsában az egységgel kapcsolatban teszünk, egysze
rűen következményei és folyományai a bibliai k érü q m á nak, amely 
a mi közös alapunk és ismertetőjelünk.

9. G ya k o r la ti k ö v e tk e z m é n y ek .
A megelőző megfontolások alapján néhány gyakorlati követ

kezményt is levonhatunk.
A legfontosabb ezek közül kell, hogy a H it és  E q y h á zszerv e -  

zettel legyen kapcsolatos. Az Egyházak Világtanácsa alapokmányá-
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bán (evanstoni revideált szöveg) azt olvassuk, hogy a Ilit és Egy
házszervezet Bizottság feladatai között a következő kettő is sze
repel :

Hirdetni kell Krisztus egyházának lényeges egységét és 
feltűnően szem előtt kell tartani azt a kötelességet az Egyházak 
Világtanácsa és az egyházak előtt, hogy az egységet ki kell 
nyilvánítani; valamint azt, hogy az evangélium hirdetésének 
munkáját végezni kell. *

Gondoskodni kell arról, hogy az egyházak között létrejött 
reumákról informálják az egyházakat.

Ebben az összefüggésben egy probléma vetődött fel. Általában 
megegyező a vélemény abban, hogy a Hit és Egyházszervezet bi
zottságnak ki kell bocsátania időnként beszámolókat, amelyek az 
egyházak reunió.iával foglalkoznak. De abban már nem annyira 
megegyezőek a vélemények, hogy e bizottság hatásköréhez tar
tozik az is, hogy szervezzen összejöveteleket, vagy vegyen részt 
összejöveteleken, amelyeken egyházi vezetők kicserélhetnék külön
böző problémáikat, tanulnának egymástól.

Azt gondolom, hogy minden ok megvan arra, hogy a Hit és 
Egyházszervezet bizottság egészen szabadon tarthasson ilyen össze
jöveteleket, ahol csak határozott és megfelelő kívánság támad ezen 
a téren. Mert az ilyen gyűléseknek a célja egészen bizonyosan nem 
az, hogy támogassanak egy bizonyos formájú reuniót. Céljuk az, 
hogy tanulmányozzák a problémákra adható különböző lehető 
feleleteket és hogy kiderítsék, hogy azok a lépések, amelyeket az 
egyházak egy bizonyos területen tenni szándékoznak, hogyan hat
hatnak más területeken.

Természetesen nekünk továbbra is fenn kell tartanunk azt az 
elvet, amely a Hit és Egyházszervezet alapokmányában kifejezésre 
jut, hogy ti. a Hit és Egyházszervezet munkája nem lehet az, hogy 
az egyházak számára terveket formáljon és megmondja az egyhá
zaknak, mit kell tenniök. De ugyanez a paragrafus úgy beszél -a 
Hit és Egyházszervezetről, mint az egyházak szolgáló leányáról 
reuniós tárgyalásokban. És most — úgy látszik — éppen ez az, 
amit ezekkel a nemhivatalos találkozókkal elérni szándékoznak, 
amelyeket a lundi konferencia és az evanstoni világgyűlés óta 
tartottak.

Kell mondani néhány szót az Egyházak Világtanácsa tisztség- 
viselők általános magatartásáról az egyesült egyházak felé vagy a 
specifikus reuniós tervek felé.- Ha jól értelmezem az Egyházak 
Világtanácsa szellemét, úgy világosan kell látnunk, hogy mi sem 
nem helyeselhetjük, sem nem gátolhatjuk a reuniós törekvések 
bármely formáját, de örvendezünk azon, ha az egyház egységének 
ügye halad. Így mi nem lehetünk közömbösek azzal a ténnyel 
szemben, hogv az elmúlt néhány hónap alatt a mi közösségünkbe 
tartozó jó néhány egyháztest (Communions) fontos lépéseket tett 
az egység felé és hogy úgy látszik az ökumenikus mozgalom éle
tében olyan szakaszhoz érkeztünk, amelyben történhetnek komoly 
lépések a nagyobb egység felé. Az Egyházak Világtanácsának a
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célja: alászállni, hogy Krisztus Egyháza növekedhessék. Nem gon
doljuk, hogy az egyházak minden összejövetele szükségszerűen 
elősegíti az egyház egységének ügyét. El is lehet hamarkodni egy 
uniót és elégtelen alapra is lehet építeni. Mint a Központi Bizott
ság Lucknowban mondta: „Az egység kereshető anélkül, hogy ez 
érintené a tanításbeli igazságot és az egyház szervezetét14.

De mi hisszük, hogy van olyan egység, amelyet Isten egyháza 
számára kijelentett akaratának való engedelmességben keresnek és 
amely megegyezik mind az egyház tisztaságával, mind az egyház 
missziói feladatával. Nem a saját elképzelésünk szerinti valamiféle 
bizonytalan egységért harcolunk. Mi azért az egységért küzdünk, 
melyet a Főpásztor adott, aki csak egy nyájat ismer.

Fordította: Hafenscher Károly

A keresztyén ember közösségi magatartása
A közösség szó többféle jelentése során számunkra, keresztyén 

emberek számára csakis a bibliai „koinónia44 fogaim?! s annak teoló
giai elágaztatása lehet döntő. Lehet döntő úgy, ahogy az a keresztyén 
ember Istenhez való viszonyában és felebarátaihoz való viszonyában 
a Szentírás útmutatása nyomán jelentkezik,
Közösség Istennel.

A  keresztyén ember közösségi magatartása az Istennel való kö
zösségből táplálkozik. A keresztyén élet maga sem más, mint Isten
nel való közösség. Isten maga hív el a vele való közösségre: „Hű az 
Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal 
való közösségre44 (eklethete eis kcinonian tou hüiú autú) (1. Kor 
1, 9.). A Krisztussal való közösség egyesíti a benne hívőket az Atyá
val, a Fiúval és a Szentlélekkel való lelki egyesülésük alapján így 
jön létre a híveknek, a szenteknek közössége. (2. Kor 8, 4; 13,13; 
Fii 2,1; Filem 6; 1. Jn 1, 3.) A Krisztussal való közösségnek s egy
ben a hívek közösségének munkálója Pál apostol szerint az Űrva
csora: „A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus 
vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a 
Krisztus testével való közösségünk-é?44 (1. Kor 10,16.) A gyülekezet 
tehát az a hely, ahol az igéből és a szentségekből merítheti a keresz
tyén ember az Istennel és embertársaival való közösség éltető erejét.

Ennek a közösségnek az alapvető viszonya a szeretet. Ebben a 
legtisztább és legfenségesebb magának Istennek a szeretete, mert 
ennek nincs semmi önmagán kívüli oka. Isten maga a szeretet Is
tene, Ő maga a szeretet (2. Kor 13,1; 1. Jn 4,16.). Szeretete ma
gába öleli az egész mindenséget, de különösképpen az emberiséget. 
Isten szeretete, de különösképpen is Jézus Krisztusban kiteljesedő 
szeretetének gazdagsága indítja el az embert a hálaadás útján. A 
bűrí által megrontott, de Jézus Krisztus által létrehozott közösség 
az Isten és ember között, nemcsak az Isten iránt való szeretetet tá
masztja fel, hanem az emberek egymás iránti, felebaráti, testvéri
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szeretetét is. Isten egyetemes szeretete azt kívánja a benne hívőtől, 
hogy minden embert felebarátjának tekintsen és szeretetébe foglal
jon. Az igazi szeretetnek természetesen nemcsak szavakban, hanem 
cselekedetekben is meg kell mutatkoznia (Gál 5, 6: 1. Jn 3,18). Ezt 
a szeretetet egyéni, gyülekezeti, társadalmi vonatkozásban egyaránt 
a keresztyén ember legfontosabb jellemvonásának tekintik az újszö
vetség írói. Az Istennel való közösség mindig szoros kapcsolatban 
áll a Szentírásban az emberekkel való egészséges közösséggel. Az 
Istennel való közösség bőséges forrása az embertársakkal való kö
zösség gyümölcstermő életének.
Közösség az egyházban.

Az Apostoli Hitvallás „communio sanctorum“ megjelölése nyo
mán használja az Ágostai Hitvallás a „congregatio sanctorum“ ki
fejezést az egyház lényegének meghatározásakor. (Althaus: Com
munio sanctorum. I. köt. München, 1929. 8. 1.) Luther Augustinus 
nyomán új tartalommal töltötte meg ezt a kifejezést, amikor visz- 
szatért a ,,sancti“ bibliai fogalmához s azt a gyülekezet tagjaira, a 
Krisztusban hívőkre értette. („Sanctos omnes qui in Christo ere- 
dunt fideles“ . Ficker: Luthers Vorlesung über. den Rőmerbrief. Le- 
ipzig. 1930. II. 292. 1.) A „Gemeinschaft dér Glaubigen“ kifejezés 
ugyanezt világítja meg. A Szentlélek által közösségbe jutunk Jé
zus Krisztussal s a hitben részesülünk bűnváltságának ajándéká
ban, ugyanakkor szeretetközösséget teremt a Szentlélek az ember
világban is, és munkálja a hit jó gyümölcsöt termő cselekedeteit. 
Luther szerint: „Amit a szenteken akarsz cselekedni, ne a halotta
kon vidd véghez, hanem az élőkön. Az élő szentek a te felebará- 
taid‘ ‘. (W. A. 10. III. 408.) Az élőknek és az életnek a szolgálata a 
keresztyén ember Istentől kapott munkaterülete. Luthernek „A  ke
resztyén ember szabadságáról*1 című irata bőséges útmutatást tar
talmaz a keresztyén ember felebaráti szeretetének forrásáról, fel
adatáról és széles távlatáról. Az egyháznak és világnak azonos Ura, 
az élő Isten tanítja a keresztyén embert igéje által a nagy paran
csolat hűséges betöltésére, az Istennek és embernek szóló szolgálat 
elvégzésére.
Közösség a felebaráttal.

Az embernek az Isten iránti szeretete, a felebaráti szeretetben 
bizonyul igaznak. Aki Istent teljes szívéből szereti Isten mestermű- 

• vét, az embert is nagy szeretettel veszi körül. Minden ember tudja, 
milyen erős tud lenni ez a szeretet, hiszen legalább is a saját életét 
szereti. Jézus nem emel kifogást az önszeretet ellen, csupán azt kö
veteli, hogy az ember felebarátait is, azokat, akik mint ő is Isten 
teremtményei és akik felé mint felé is, Krisztus hívása hangzik, 
ugyanolyan szeretettel vegye körül. „Amit akartok, hogy az embe
rek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azok- 
kal“ . (Mt 7, 12.)

A hit és cselekedetek, az istenszeretet és az emberszeretet szo
ros és elválaszthatatlan egységet alkotnak. így tanította Jézus Krisz
tus: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes telked
ből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második
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pedig hasonlatos ehhez: „Szeresd félebarátodat, mint magadat.44 Jé
zus szavának ebből a kettősségéből semmi sem hagyható el. így ke
rek és egész a nagy parancsolat. Ha csak a nagy parancsolat első 
felére tennénk a hangsúlyt, akkor kimaradna az emberek javára 
történő szolgálatra kiküldő parancs. Ha csak a szeretetet hangsú
lyoznánk, akkor elmaradna Istennek, a szeretet forrásának mindent 
ajándékozó ereje. Mindkettő meghamisítása a Jézus Krisztus által 
kiemelt nagy parancsolatnak. Isten iránti szeretetünk és a felebaráti 
^szeretet egymás mellé helyezése tehát azt jelenti, hogy szeretetün- 
ket Isten iránt a felebaráti szeretet gyakorlása által mutatjuk ki. 
Luther helyesen summázta az Újszövetség idevonatkozó tanítását, 
amikor ezt mondta: „A  keresztyén ember nem él önmagában, ha
nem Krisztusban és felebarátjában: Krisztusban a hit, felebarátjá
ban a szeretet által (A keresztyén ember szabadságáról, fordította 
dr. Masznyik Endre, Bp. 1927. 46. 1.). Azonban a helyesen értelme
zett isten- és emberszeretet sohasem merülhet ki általánosságokban 
és elvont igazságokban, hanem az mindig konkrét megvalósulási te
rületet kíván. A biblia gondolatvilágában a szeretet sohasem valami 
elfolyó érzelem, hanem állandó magatartás, cselekedet, tettekben 
megnyilvánuló szolgálat, a testvéri közösség akarásának és ápolá
sának az indulata.
K özösség  az em b er i é le t  e lő rev ite léb en .

Az Isten igéjéből táplálkozó keresztyéntől távol áll, hogy az 
embert, mint mindenestől tökéletes lényt, mint minden dolgok mér
tékét tüntesse fel. A keresztyén életfelfogás az embert a bűn jegye 
alatt látja, aki ugyan a legmagasabbra van rendelve, s a legmaga
sabb teljesítményre is képes, de még sincs kivéve a bűn uralma alól 
és vétkessé tud lenni a legborzalmasabb elfajulásokban és gonosz 
tettekben. Az embert feszültségben kell látnunk a között a felada
tok között, hogy a földet uralma alá hajtsa, és a között a veszély 
között, hogy az Istentől neki ajándékozott hatalommal visszaéljen 
embertársai kárára. A keresztyén életfelfogás az embert a romboló 
és építő eszmék fesztiltségi területében szemléli. De ugyanakkor 
világosan különbséget tud tenni a jó és a gonosz között, a között, 
ami az embertársaknak javukra és előmenetelükre van, és a kö
zött, ami a felebarátok kárát vagy halálát jelentheti.

Amikor a keresztyén ember arra törekszik, hogy máson szere
tettel segítsen, ahelyett, hogy lebecsülje, kijátssza, kizsákmányolja, 
emberi méltóságától megfossza, akkor a viszonzás elve, amely a 
gyűlölet és a bűn lavinájaként vonul végig a világon, erejét veszti. 
Akkor a béke világa szervesen épülhet fel: az ember megbékélése 
és egészséges közössége önmagával, béke és jó közösség ember és 
ember között, nép és nép között. Ilyenformán a földi békesség a 
társadalmi fejlődés célja. Krisztus akarata szerint a békének az em
beri társadalmat hordozó elvvé kell lennie. A keresztyénség mindig 
akkor lett az emberiség számára áldássá és reménységgé, amikor 
olyan keresztyéneket produkált, akik az emberiséget előbbre akar
ták vinni, akik bátor hitbizonyossággal vitték elől a világosság fák
lyáját. De sohasem akkor, amikor Krisztus nevével visszaéltek a
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tehetetlenség, önzés, társadalmi bűnözés leleplezésére. A keresztyé
nek körében nemcsupán előre vivő, hanem az emberi társadalom 
előbbrejutását gátló mozzanatok is érvényesülnek. De minden idő
ben azok a keresztyének szolgálták legjobban az emberiség ügyét, 
akik bőven merítettek az ige szeretetre indító forrásából, s készek 
voltak mindent megtenni az emberi közösség életének javítására és 
előbbre juttatására. A keresztyéneknek sohasem volt feladatuk, 
hogy egy felbomló múlt testőrei legyenek. Amint az első évszáza
daiban a megújulás ereje volt a keresztyénség, úgy kell most is és 
minden időben cselekednie az emberi közösség javára.*

Jézus Krisztus az embert, mint felelős személyt állítja Isten 
elé. Ez a felelősség pedig nemcsupán a lelki élet dolga, hanem a 
földi világban tanúsított magatartásé is. Mert Isten nemcsupán a 
szívek Ura, hanem az egész teremtett világé. A felelősség annyit 
jelent, hogy Istennek kell felelnünk, éspedig életünkkel és minden 
cselekvésünkkel egyaránt. Isten igéje nem. hagyott minket bizony
talanságban afelől, hogy mit vár a felelősségre hívó Isten az em
bertől. Jézus Krisztus szava kisugárzott az élet minden területére. 
Az akkor fennálló társadalomra vonatkozó kritikáját az evangéliu
mok lapjai bizonyítják. Az Újszövetség közvetve vagy közvetlenül 
a nemzetek egyenjogúsága, az emberi élet javítása, a rabszolgák, 
asszonyok és gyermekek emberi méltósága mellett szállott síkra. 
Jézus Krisztus az üdvösség evagéliumának hirdetésekor a legtelje
sebb emberszeretettel fordult a szegények és kicsinyek védelmére, 
a betegek gyógyítására. Ugyanakkor óvott a Mammon-lelkület ve
szélyétől, a kufárokat és pénzváltókat ostorral kergette ki a temp
lomból. Keményen szembeszállt a farizeusok, írástudók, főpapok 
elnyomó magatartásával s végül is ennek az uralkodó rétegnek a 
hatalomféltése juttatta a keresztfára.

Mivel Krisztus tanításának minden korra nézve megvan a 
maga jelentősége — ,,ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim soha 
el nem múlnak“ — , magától értetődik, hogy tanításának korunk 
nagy szociális és politikai problémáira nézve is jelentőséggel kell 
bírnia. A Krisztus korának szociális kérdéseivel kapcsolatban félre
érthetetlen és meghatározott állást foglalt. Ez az állásfoglalás útmu
tatást jelent arra nézve, hogyan kell a keresztyéneknek az emberi 
társas együttélés kérdéseit kezelnie, miközben Isten valóságát ko
rának valóságával szembeállítja, miközben megkérdezi, mennyiben 
tettünk eleget a felebaráti szeretet parancsának, mennyiben vált a 
béke az emberi társadalom hordozó elvévé, miközben számot ad ar
ról, hogy az elnyomás milyen formái léteznek még vagy újra és mit 
kell tenni ahhoz, hogy a felebaráti szeretet elleni ezen vétségek le- 
győzessenek, miközben végül tekintetünket határozottan előre irá
nyítja, telítve azzal az akarattal, hogy a jövő útját egyengesse s en
gedje, hogy halottaikat a halottak temessék el. (A német Keresz
tyén Demokrata Unió 1951. évi meisseni munkagyűlésének anya
gából.)

* V. ö, D. dr. Vető Lajos püsipök pozsonyi diszdoktori székfoglalóját. 
Lelkipásztor 1954. jan. 1— 8. lap.
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K özösség  a m u n kában.
Az emberi élet előbbrevitelének. az emberekkel való szolidari

tás vállalásának és a felebaráti szeretet gyakorlásának legkövetke
zetesebb formája az emberi munka területe. Isten parancsa: „Tölt
sétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá“ (1. Móz 1, 28.), 
azt a kitüntetést adja az embernek, hogy Isten munkatársa lehet, 
az ember közreműködhet a világ átformálásán és megújításán. A 
teremtő Isten végtelen jóságától indíttatva az embernek értelménél 
fogva elegendő eszközt bocsátott rendelkezésére ahhoz, hogy a vi
lágot megismerje és a maga javára formálja.. Ez azonban nem hull 
magától az ölünkbe, hanem a megismerésre és átformálásra való 
törekvés egyike azoknak a feladatoknak, amelyeket Isten az ember 
elé kitűzött. Az isteni kinyilatkoztatásba vetett hittel együtt adva 
van a természet önfeltárásának megbízhatóságába vetett hit is. A 
természetbe az ember a megfigyelés és a kutatás útján egyre mé
lyebb bepillantást nyer. Ugyanakkor egyre világosabban ismeri fel 
az emberi társasélet összefüggéseinek törvényszerűségeit is. Ez a 
meggyőződés arra a követelményre vezet, hogy az embernek fárad
hatatlanul kell küzdenie Istennek, s az általa teremtett természet
nek és az emberi közösségi életnek az egyre mélyebb megismeré
séért. A keresztyén ember tehát igenli a tudomány haladását s a 
szakadatlan törekvést e haladás értelmében.

Isten akarata az, hogy csak munkával lehet legyőzni a termé
szet erőit és az emberek javának és előmenetelének szolgálatába 
állítani. Ennyire szoros összefüggés van a munka és a jólét között. 
Mert Isten nem az ember kikapcsolásával, hanem az emberi érte
lem és kéz felhasználásával is végezni akarja gondviselő és világ
fenntartó munkáját. A keresztyén ember úgy tekinthet a világbeli 
munkájára, mint ami egy parányi része Isten világról és emberek
ről gondot viselő akaratának. Ugyanakkor azonban minden jól vég
zett munka egymagában is részese Isten gondviselő munkájának, 
mert résztvesz Isten munkára küldő parancsa teljesítésében. Tekin
tet nélkül arra, hogy hívő vagy hitetlen ember végzi a munkát, ha 
az jól végzett munka, önmagában értékes és becses. Hiszen nincsen 
olyan becsületes munka, amelyben meg ne volna az emberek bol- 
dogításának és előbbrevitelének nagy és szent célkitűzése. Ez a kö
zös cél fogja át mindazokat, akik egymásnak jót akarnak, akik 
munkájukkal magukat, hazájukat és az egész emberiséget gazdagít
ják. Mi keresztyének, természetszerűleg tartozunk bele ebbe a szé
les emberi szolidaritásba, a dolgozók és a jót akarók világot átfogó 
táborába. A mi munkánk abban különbözik más embertársainké
tól, hogy mi hitből. Isten akaratának való engedelmességből, Jézus 
Krisztus iránti hálából szolgáljuk felebarátainkat ebben a hazában 
és az egész világon. De hitünk nemhogy elválasztana hétköznapi 
munkánktól, hanem éppen elmélyíti abban való hűségünket és be
csületességünket.

Isten előtti megigazulásunk és üdvösségünk természetesen nem 
a cselekedeteken múlik. Ez ellentmondana egyházunk Szentiráson 
alapuló legfőbb tanításának, a hit által való megigazulásnak. Jézus 
Krisztus érdeméért, ingyen, kegyelemből, hit által nyerjük üdvös-
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ségünket. Ez az evangéliumi hit azonban nem zár.ia ki, hanem ép
pen magában foglalna az életnek azt a területét is, amelyen a ke
resztyén ember végzi mindennapi munkál át.

Nem véletlen, hogy éppen Pál apostol, a hit által való megiga- 
zulás nagy prédikátora inti a keresztyéneket a hétköznapokban való 
hűséges, becsületes magatartásra. Nem véletlen, hogy evangélikus 
egyházunk, amikor a Szentírásból különös erővel emeli ki Istennek 
a hitben adott megigazító kegyelmét, erősen hangsúlyozza a munka
erkölcs és hivatáshűség elmélyítését. Nem véletlen mindez, hanem 
az Isten akaratának való engedelmeskedés, aki azt várja, hogy hi
tünk megteremje abban a világban a maga jó gyümölcseit, amely
ben élünk. Isten iránti szeretetünk tükröződik abban, ahogyan fe
lebarátainkat szeretjük, ahogyan népünket, hazánkat és az egész 
emberiséget szolgáljuk!

így fűz egybe minket, keresztyéneket az emberi élet megjaví
tásáért folytatott küzdelem egy nagy, átfogó közösségbe, a munká
nak a közösségébe, az emberi élet előbbrevivésének a közösségébe.
Közösség a gazdálkodásban.

A természet meghódításának és az ember szolgálatába állításá
nak sokszínű és szerteágazó munkája nem is képzelhető el másként, 
csak úgy, ha az emberek egymással összefognak, erőiket egymás 
segítségére fordítják, tudásukat és tapasztalataikat kicserélik és ja
vaikkal közös célt munkálnák. A világtörténelem bizonyítéka an
nak, hogy mennyi jó és nagy eredmény született az emberiség élete 
folyamán a jó célok érdekében való összefogásból.

Az emberi szolidaritás vállalásának a gazdasági élet területén 
is meg kell mutatkoznia. A keresztyén ember élete kiszakíthatatla- 
nul beleszövődik a társadalmi és gazdasági környezetbe. Sem a ke
resztyén ember, sem az egyház, sem az egyház teológiája, sem az 
egyház lelkipásztori szolgálata ki nem kerülheti az emberi együtt
élés alapvető kérdéseivel való foglalkozást. Természetesen amikor a 
gazdasági élet kérdéseihez közeledünk, a Bibliát nem tekinthetjük 
olyan törvénykönyvnek, amelyben minden előforduló esetre részle
tes szabályozást találunk. A gazdasági élet kérdései Luther „két bi- 
rodalomról“ szóló tanítása szerint az első birodalomhoz tartoznak, 
a „weltlich Regiment'1 területét képezik. Természetesen a „weltlich 
Regiment11 is beletartozik Isten világkormányzásába, és természe
tesen a keresztyén ember élete is bele van ágvazva a világ életébe, 
éppen a világ az a terület, ahol a hitnek meg kell teremnie a maga 
jó gvümölcseit, tehát nem járunk valami idegen területen, amikor 
a világban forgolódunk. Igaz, hogy Isten igéje különösképpen a má
sodik birodalomban, az egyház életében, az üdvösség dolgaiban zsi
nórmérték és fundámentum. Az is igaz, hogy Luther tanítása sze
rint az evangéliummal nem lehet a világot kormányozni, az egvház 
tehát sohasem lehet döntőbíró, vagy hatalmi tényező a világi élet 
területén. De az is igaz, hogy Isten mindennel ellátott minket vi
lágfeladataink gyakorlásában is, mert nekünk adta a hit és ész 
ajándékát. A világi élet kérdései józan megítélést igényelnek. A ke
resztyén emberben is meg kell lennie annak a bátorságnak, amely-
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lyel a saját értelmét használni meri. A világra vonatkozó dolgok
ban ez nem lehet másként. Mindezt azonban mégsem cselekszi hi
tétől függetlenül. Ebben különbözik más polgártársaitól. Annak az 
élő Istennek a színe előtt gondolja végig a józan ész feltételei sze
rint a gazdasági élet kérdéseit, aki hozzá is, egyházához is, az egész 
teremtett világhoz is szól igéjében. Ez az értelmi meggondolás és 
mérlegelés tehát mégis ,,a hitnek szabálya szerint" (Rm. 12,6.) megy 
végbe. Vagyis az egyház szava nem lehet azonos a világ szavával, 
mert hitből szól, de ugyanakkor az egyház szava nem a kinyilat
koztatás megszólaltatása. Pál apostol is különbséget tett a között, 
amit Istentől vett és a között, amit a keresztyének világban való 
eligazodása érdekében, hitből és szeretetből tanácsolt.

Ha már most mindezt falusi gyülekezeteink tagjainak aktuális 
gazdasági problémájára, a közös gazdálkodásra vonatkoztatjuk, azt 
kell látnunk, hogy ez az egyre terjedő új életforma éppen nem ide
gen attól, amit az ember közösségi rendeltetése felől ismertünk 
meg. A termelő munkának közösségekbe való összefogása, az össze
hangolt együttes munka, amelynek célja az egyéni és a közösségi 
érdek egyaránt történő szolgálata, nemcsak nem ellenkezik a hit és 
ész feltételeivel, hanem különösen alkalmas lehetőséget nyújt ahhoz, 
hogy az ember Istentől kapott rendeltetését ennek keretében való
sítsa meg. Csak örülhetünk annak, hogy az az életforma, amely fa
lusi népünk körében egyre jobban terjed, természetében egybeesik 
azzal a bölcsességgel, amelyet a hit és ész világánál helyesnek és 
követendőnek ismertünk meg.

Az összefogásban rejlő erő mindig hatalmasabb, mint az egyes 
ember ereje. Keresztyén felelősséggel, jó lelkiismerettel kell állnia 
a keresztyén embernek minden jó ügy érdekében való emberi össze
fogás mellé s így természetesen a termelőszövetkezeti mozgalom 
mellé is. Ennek az új útnak a vállalása nem megy a felmerülő ne
hézségek vállalása nélkül, azonban az összefogásnak, a közösségi ér
zésnek, az egyéni és közösségi érdek összeegyeztetésének az ereje 
át tud segíteni ezeken s igazolni tudja azt, hogy jó jutalma van a 
tapasztalat, tudás és anyagi erő egyesítésének.

A parasztemberek évszázados álma valósul meg munkájuk ter
hének enyhítésével, amikor megjelennek a mezőgazdasági gépek. 
Az idősebb parasztemberek emlékeznek arra, hogy amikor az első 
gazdasági gépek megjelentek a nagybirtokon, akkor is megértették, 
hogy ezeknek a gépeknek sok részük van. a nagybirtok magasabb 
terméseredményeinek elérésében, mint akár a legnagyobb szorga
lommal művelt parasztgazdaságban is. Azóta sok idő telt el. Ma már 
a gépállomáson szép rendben sorakozva látjuk a traktorokat, kom
bájnokat, kaszáló gépeket, krumpliszedő-, répaszedő-, kukorica-be- 
takarító gépeket, növényápoló kultivátorokat. És ugyanezeket a gé
peket látjuk munkában kint a földeken. Ma már parasztságunk 
széles rétegei jöttek rá arra, hogy amíg nagyapáik munkamód
szereivel gyötrődnek kint a földeken, addig a termelőszövetkezetek 
tagjai az alaposabb gépi műveléssel, a korszerű mezőgazdasági 
technika vívmányaival, közös munkával, összefogott gazdasági erő-
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vei sokkal jobban boldogulnak, fejlődnek és gazdagodnak, mint a 
régi életformában, a magáramaradottságban, egyedül vergődésben.*

összefoglalva az elmondottakat, a keresztyén ember előtt vilá
gosnak kell lennie annak, hogy őt Isten az embertársakkal való kö
zösségre teremtette. Isten az önmagával való közösségben hatalmas 
erőt nyújt az embertársakkal való közösség élésére. Az egyház, a 
keresztyén gyülekezet az a hely, ahol a „hitből-hitbe“ szóló evan-

* Evangélikus egyházunk szava nem hagyta magára falusi hívein
ket, hanem a szerető édesanya meleg hangján szólalt meg tanácsaiban 
és útbaigazításaiban. Az EVANGÉLIKUS ÉLET minden évben meg
szólalt a nagy mezőgazdasági munkák idején s Isten igéjének éltető sza
vával adott erősítést és biztatást falusi híveinknek. Amint pedig egyre 
inkább bebizonyosodott a termelőszövetkezeti élet előnye az egyéni gaz
dálkodással szemben, a nagyüzemi gépi termelés a régi, elavult módsze
rekkel szemben. Isten előtti felelősséggel, híveinknek jót akaró keresz
tyén lelkiismerettel ajánlotta az EVANGÉLIKUS ÉLET a termelőszövet
kezeti út vállalását. Lapunk 1952. március 30-i számában ezt olvassuk: 
,,Használja fel minden mezőgazdasági dolgozó keresztyén testvérünk ke
nyérbiztosító, országépítő munkájában mindazt a tapasztalatot és segít
séget, amit fejlett mezőgazdaságunk érdekében államunk nyújt neki. 
Fogadja szívesen a társasgazdálkodásban nyújtott előnyöket, az ipari dol
gozók segítségét, a gépet, a traktort, amivel könnyítheti munkája terhét 
és eredményesebbé teheti fáradozását. “ Hosszú lenne felsorolni mindazt 
a megnyilatkozást, amivel egyházunk biztatta falusi egyháztagjainkat a 
fejlettebb mezőgazdasági termelésre, egyéni érdeküknek és az ország' 
érdekeinek helyes összeegyeztetésére.

Egyházunk püspökei elöljártak ebben a szolgálatban, szóban és írás
ban, országos nyilvánosság előtt és kicsiny falusi gyülekezetekben, 
püspöki körlevelekben és egyéni beszélgetésekben megmutatták a keresz
tyén ember helyes eligazodását a falu mai kérdéseiben. Az egyik püspöki 
körlevélben többek között ezeket olvastuk: „Hálát adunk azokért, akik 
a szorgalmas termelő munkában és az állampolgári kötelességteljesítés
ben elöl járnak. Azokért, akik az elsők között vállalkoztak arra. hogy 
kipróbálják a korszerű, társas mezőgazdaság jövőt építő módszereit, gé
pesítenek, közös gazdálkodásra szövetkeznek és tanulják a mindig kor
szerűbb gazdálkodást. . .  Az evangélikus egyház népének azok között van 
a helye, akik a jövőre bizton tekintenek, akik jó szándékkal, hittel és 
hozzáértéssel szolgálják az egész nép jövőjének ügyét.“

A  VIII. országos esperesi értekezleten elhangzott az a megállapítás, 
hogy általános benyomás szerint az 1955. évi nyári lelkészkonferenciákon 
bebizonyosodott, hogy lelkészeink nagy többsége jó szívvel és jó remény
séggel tekint a falu jövője, a szövetkezeti élet felé, ettől várja egyház- 
községe anyagi erejének fellendülését is, faluja szebb és boldogabb életét 
is. Látja, hogy bölcs tanácsával mennyit segíthet dolgozó paraszt hívén, 
látja, hogy mennyi feladat tárul ki előtte az erkölcsi élet javítása terén, 
látja, hogy milyen szolgálatot végezhet az emberszeretet elmélyítésében 
és a közösségi légkör kialakításában.

Számos gyülekezetünk presbitériumában ott vannak már az új élet 
képviselői, a szövetkezeti parasztok, sok gyülekezetünk pedig olyan falu
ban van, amely termelőszövetkezeti községként dolgozik. A  termelő
szövetkezeti községek lelkészei azt a tapasztalatot szűrték le, hogy a dol-
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gélium erőt ad és felindít a szeretetben munkálkodó hit jó csele
kedeteinek végzésére, a felebaráti szeretet gyakorlására, az emberi 
életet előbbrevivő célok szolgálatára, a felebarátokért végzett jó 
munka megvalósítására.

A keresztyén ember közösségi magatartásának, közösségi lelkü- 
letének át kell hatnia az egész életét, láthatóvá kell lennie annak, 
hogy Isten őt közösségre teremtette embertársaival.

Dr. Ottlyk Ernő

gozó parasztság jövedelme a szövetkezeti út vállalásával jelentősen 
emelkedett, ennek megfelelően nagyobb lett a hívek áldozatkészsége is. 
A falu életszínvonalának emelkedésével emelkedett a lelkész életszínvo
nala is. A termelőszövetkezeti falvak papjainak ezt a komoly és világos 
okfejtését nagyon meg kell szívlelniük mindazoknak, akik egyházközsé
gük anyagi erőtlenségére panaszkodnak.

Mindezeknek alapján az az összkép alakul ki, hogy egyházunk szám
talan megnyilatkozáson keresztül, szeretetből szólva, akarja parasztsá
gunk és egész népünk javát és előmenetelét. Nincs mit félnünk és húzó
doznunk attól a jó tanácstól, hogy helyes, ha eltűnik az ekére görnyedő 
magányos paraszt képe s mindinkább elterjed a gép, sokasodnak a nagy
üzemi táblák, virágzóvá lesz a növénytermelés, fejletté az állattenyész
tés, szaporodnak a falu szociális és kulturális intézményei, s egyre több 
parasztember lesz, aki számítását jól megtalálja a szövetkezetben.

Az ilyen összefogásban hatalmas erők rejlenek, nagy erkölcsi értékek 
valósulnak meg.

A nyári lelkészkonferenciák tanúsítják, mennyire látja lelkészi ka
runk ezen a téren végzendő kötelességeit. A keresztyén etika alapvető 
tételein végigmenve mutatták meg lelkészeink, hogy mennyire kézenfekvő 
papi feladatok vannak, amikor küzdeni kell az önzés ellen.

Az összeférhetetlenségnek, veszekedésnek, széthúzásnak és más 
egyéb közösségellenes bűnöknek nem lehet tétlen szemlélője a lelkész — 
ez a követelmény alakult ki a nyári lelkészkonferenciák során. Hasonlóan 
kell megítélni a gondatlan kezelést, aminek következtében nagy értékek 
mennek tönkre, a lopások különféle nemeit, a bércsalásokat, a hanyag és 
felelőtlen munkavégzést, a kapun belüli vagy kívüli dologkerülést. Rá
mutattak lelkészeink arra. hogy a keresztyénség mennyire közösségi 
magatartást kíván, és mennyire a közösség szolgálatára hív minden ke
resztyént a krisztusi felebaráti szeretet parancsa. Ezen a téren nem keli 
semmi különlegeset sem tennie a lelkésznek ahhoz, hogy segítse társadal
munk fejlődését, mint a Szentírás tanítását, a lutheri etikát megszólal
tatni a mai bűnökre alkalmazva, — s máris olyan szolgálatot végez, 
amely kedves Isten és emberek előtt, s amely mélyen benne gyökerezik 
egyházunk ősi tanításában és magatartásában.
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messiási remény
—  KÉSZLET A Z  „  ÚJSZÖVETSÉGI KOR TÖRTÉNETÉIBŐL —

A messiási remény és az Újszövetség.

Az Újszövetség Jézust „Krisztus'-nak, azaz a „messiásának mondja. 
Ezt az Újszövetség úgy érti, hogy Jézus személyében, életében, halálá
ban és feltámadásában minden emberi elképzelést meghaladó módon 
teljesedett be az, amit a törvény és a próféták az eljövendő messiásról 
prófétálta'k. De tudjuk, hogy a zsidók, Jézus kortársai —  és köztük is 
elsősorban az irástudomány képviselői —  nem ismerték el Jézust az Is
ten által küldött messiásnak. Hogyan történt ez és miért fordulhatott 
így Jézus sorsa? Erre a kérdésre legtöbbször olyasféle feleletet adunk, 
hogy a Jézus korabeli zsidóság és főként az írástudomány is elhajolt at
tól, amit a prófétai ígéret mondott és a messiásban a gyűlölt római rab
igát legyőző nemzeti hőst várt. Vajon valóban így volt-e és ha nem, 
akkor mi is volt a zsidóság messiási reménye Jézus korában, —  erre a 
kérdésre keresünk a következőkben rövid feleletet.

A messiási remény alapértelme.
1. A  Jézus korabeli zsidóság várakozással teli nép volt: szemeit a jö

vendőre függesztette, onnét várta a saját és a világ sorsának döntő meg
változását, sőt több: várta a beteljesülést. Várakozás járta át a zsidóság 
vallását is, úgyhogy azt joggal lehet a várakozás vallásának mondani.

A  várakozás átjárta a zsidóság egész életét, annak minden megnyi
latkozását. Csak azok, akik mindenből kiábrándultak és már-már szakí
tottak az atyák hagyományaival vagy éppen merő „reálpolitikusok11 vol
tak, helyezkedtek szkeptikus álláspontra a várakozással szemben. Ameny- 
nyire hozzátartozott azonban a várakozás vagy pontosabban a messiási 
rem énység  a zsidósághoz, annyira különböző értelm et kapott az. A  re
ménység maga tehát nem egységesítette a zsidóságot, ellenkezőleg nö
velte a belső széttagoltságát. Egyfelől a várakozás igyekezett teljesen 
elvonatkozni a valóságos élettől és steril' spekulációvá lett a messiási 
üdvkorról, úgyhogy ilyen irányzatok képviselői tökéletes passzivitásban 
éltek s úgy vélték, hogy a messiási üdvkor eljövetelére csak várni lehet 
imádkozással és a „megtérés1* felkészülésével. Másfelől pedig a várakozás 
átlendült az aktív politikai cselekvés mezejére. Az ilyen irányzatok hívei 
fanatikus elszántsággal harcoltak, semmitől sem riadtak vissza, hogy ki- 
kényszerítsék a messiás „napjainak" beköszöntét. E szélsőségek közt vol
tak természetesen kevésbé radikális irányzatok is. Annyi mindenesetre 
nyilvánvaló, hogy a messiási reménységet nem lehet sematikusan és egy- 
vonalú szemlélettel megrajzolni.

2. A  messiási rem énység alaptartalma adva van már abban a kü
lönbségben, sőt ellentétben, amely Istennek a törvényben adott kinyi
latkoztatása és a világ valóságos állapota közt van. Isten a törvénnyel 
mintegy előírta azt a tökéletes létformát, amelyet benne és rajta meg 
akar valósítani. A  világ azonban a valóságos állapota szerint szembehe
lyezkedik Istennel, a népek és az egyes emberek életükkel és magatar
tásukkal, „cselekedeteikkel11 folyton vétkeznek Isten törvénye ellen, ez
zel állandóan meg is hiúsítják Isten igazi akaratának érvényesülését és
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útját állják Isten királyi uralmának. Ezért el kell egyszer következnie 
az időnek, amikor Isten visszavonhatatlanul érvényt szerez akaratának 
és törvényének, melyet a világ végső alapszerkezetévé tett.

A  m essiási rem énység, mint Isten  törvényének megvalósulása azt 
jelenti, hogy Isten  az egész világot aláveti királyi uralmának. A  messi
ási reménység tehát szervesen hozzátartozik a törvényhez és abban benne 
gyökerezik. Ezzel szorosan összefügg három mozzanat. Az egyik, hogy 
bár Izráel mint nép elfogadta a tórát és így alávetette magát Isten kirá
lyi uralmának, mégis a nép tagjai közül, sokan megszegik a törvényt, 
gonoszul élnek és elvetik maguktól, „a törvény igáját". A  messiás elér- 
keztével ennek meg kell szűnnie. Ezért várja a zsidóság az ítéletet, ami
kor Isten lesújt a gonoszokra, köztük éppen a hitetlenné lett és gonosz
ságban élő zsidókra is. A  másik alapmozzanat pedig a pogány népek és 
a zsidóság viszonyára utal. Izráel jelenleg a népek rabságában szenved. 
A messiási reményhez alapvető módon tartozik hozzá az a hit, hogy' Is
ten kiszabadítja választott népét a pogányok zsarnokságából. Izráel szá
mára tehát a messiási remény szabadulást, „vakságot" Ígér. Harmadszor 
hozzátartozik a messiási reményhez az a mozzanat is, hogy Isten össze
gyűjti választott és a pogányok közt szétszórt népét Jeruzsálemben ill. a 
templomban.

, 3. A  messiási rem ény ebben a formában a fogság után alakult ki a 
zsidóságban, bár gyökerei visszanyúlnak a fogság előtti időkbe is. A  re
ménynek tulajdonképpen két alapmotívuma van: a visszatérő paradi
csomi állapot és az emberfölötti szabadító képzetei. Mindkettő beletar- 
zik a régi Kelet gondolatkörébe, Izraelben azonban kapcsolódott egyfe
lől a választottság, másfelől pedig a Dávidnak, ill. az ő  királyi házának 
adott ígéret gondolatkörével.

A fogság előtt, a 8. században kezdődő prófétai mozgalom éles tá
madást intézett e reménység üres optimizmusa ellen és vele szemben hir
dette az isteni ítélet elkerülhetetlenségét. A közkeletű gondolkodás Jahve 
napjától földi reménységek beteljesedését, földi hatalmat és paradicso
mot várt. Ezeket a nagyon is materiális váradalmakat zúzta szét a pró
fétai igehirdetés: Jahve „napja sötétség és nem világosság!'* — mondja 
Ámós (5,18 v. ö. Sof 1,14— 15). Csak az ítéleten keresztül nyílik meg az 
út ahhoz, hogy Isten újat alkosson és felhozza szabadítása napját. A  sza- 
badítás központjában pedig nem á földi materiális vágyak teljesedése, 
hanem Isten örökkévaló akaratának érvényesülése, királyi uralmának és 
hatalmának maradéktalan megvalósulása áll. Olyan új népet teremt ma
gának Isten, melyet „örökre jegyez el magának és pedig igazsággal és 
ítélettel, kegyelemmel és irgalommal" (Hős 2, 21). „XJj szövetséget“  köt 
akkor Isten népével s ez azt jelenti, hogy az új nép Isten akaratát cse- 
lekszi és teljes engedelmességben él (v. ö. Jer 31, 30— 33). Ugyanígy hir
deti Ezékiel is, hogy Isten a Lélek által „hús-szívet" teremt a régi ke
mény „kőszív" helyett és prófétái arról, hogy Isten a Lélek által meg
eleveníti a „csontokat", ti. ítélete alatt meghalt népét (Ez 36— 37). Vé
gül ugyanez a reménység szólal meg a fogság idején Deuteroezsajásnál, 
v. ö. Ezs 40, 9— 11. Nála ez a reménység nem korlátozódik Izraelre, ha
nem kitárul a népek felé is, v. ö. Ezs 45,20—25; 51,4— 6).

A  szabadítás képzete a fogság előtti prófétáknál is kapcsolódik Dá
vid vagy Dávid „sarja" képzetével, v. ö. Ám 9, 7— 9; Jer 23, 5. Ez a re
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ménység nem aludt ki Izráel és Juda királyságainak bukásakor sem, ha
nem a fogság után újraéledt, amint azt Zak 3,8 mutatja. A  messiási 
szabadításnak ez a „nacionalista“  típusa tehát régi prófétai örökség. Mel
lette „theokratikus“  típusnak lehet mondani a reménységnek azt a másik 
formáját, amely —  mint pl. Deuteroezsajásnál —  a szabaditást minde
nestül magától Istentől és az ő csodálatos cselekvésétől várja.

4. A  fogság utáni zsidóságban  részben továbbéltek, részben felújultak 
a fogság előtti népi reménység, valamint a prófétai üzenet motívumai: 
azok hol új kombinációban lépnek elénk, hol pedig új színekkel mé
lyednek el. Megmaradt, sőt elmélyült és új értelmet kapott a történelem 
végére és céljára tekintő eszkatológikus reménység. Elmélyült, mert fe
szült várakozással tekintett Jahve csodálatos cselekedetére, amellyel 
majd belenyúl a történelem folyásába és megvalósítja majd királyi ural
mát, —  amint azt különösen Malakiás, Jóéi és Ezs 24— 27 próféciái mu
tatják.

Üj színt kapott, sőt szinte döntő változáson ment keresztül az eszka
tológikus reménység, amikor az egyre erőteljesebben jelentkező dualista 
szemléletmóddal, ill. gondolkodásmóddal kapcsolódott össze. Ez a szem
léletmód állítja szembe egymással ezt a világot az eljövendővei, vagy az 
írástudomány terminológiája szerint ezt a világkorszakot (az „ólam há
z é it , az „aión houtosz‘‘-t) az eljövendővei (az „ólém há-bá‘‘-val, az 
„aión ho mellón“-nal). Isten királyi uralma csak úgy teljesedhetik ki, ha 
a sátán és az Istennek ellenszegülő hatalmak legyőzetnek és vereséget 
szenvednek. Az apokaliptikus küzdelem képzetével fonódik össze az örök  
ítélet, a gonoszok elkárhoztatása, a halottak feltámadása és az igazak 
örök életén ek  képzete is.

A messiási üdvkor.

1. A z irástudomány a messiásról és a messiási üdvkorról nem alko
tott rendszeres formában kifejtett, tanítást, még kevésbé „dogmát", ha
nem meghagyta és a saját a céljainak megfelelően alakította az ósz-i 
motívumokat. Ezeket részben saját korára vonatkoztatta, részben pedig 
beteljesedésre váró jövendöléseknek tekintette, hogy így lessen el vala
mit a jövendő titkaiból.

2. A  messiási üdvkor alapképzete, hogy Isten kiszabadítja népét a 
pogányok, ill. a gonoszság hatalmából. Ez a gondolatkör „nacionalista" 
jelleget kap akkor, ha arról van szó, hogy a messiási üdvkorban Izráel 
és a népek viszonya megfordul: most Izráel szenved a pogányok rab
ságában, de akkor Isten majd összetöri a pogányok hatalmát és népe 
uralkodni fog azokon.

Ez az alapmotívum értteti meg, hogy a messiási reménység miért 
foglalkozik olyan sokat a pogány birodalmakkal és hatalmakkal. Először 
Dán 2 és 7 rajzolta meg egyfelől az egymást követő birodalmak képét 
annak a szoborkolosszusnak a formájában, melynek tagjai aranyból, 
ezüstből, rézből, vasból és agyagból voltak, másfelől pedig a négy 
fenevad, ti. az oroszlán, medve, párduc és a név nélküli „nagy állat" 
képében. A fenevadak által szimbolizált pogány hatalmakkal áll szem
ben az ég felhőiben eljövő „em berfiához hasonló“ . Miután a fenevadak 
megítéltettek és elvesztették hatalmukat, az „emberfiához hasonló" 
kapja „a hatalmat, dicsőséget és birodalmat, úgyhogy minden nép, nem
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zet és nyelv neki szolgál: hatalma örökkévaló hatalom1' (Dán 7,1— 14). 
Dán 7,27 értelmezése szerint az „emberfiához hasonló" „a Magasságos 
szentjei népének" szimbóluma. Ez a nép kapja meg az örökkévaló 
birodalmat és neki szolgál, engedelmeskedik minden hatalom.

Amint tudjuk, a messiási üdvkornak ez az értelmezése röviddel 
a makkabeusi harcok kirobbanása előtt, Antiochus Epiphanes elnyo
másának napjaiban íródott így meg. •

A Dániel által rajzolt képpel rokon az, amelyet Énók könyvének 
ún. „állatvíziójában" (Énók 90) olvasunk., Ott a pogány hatalmakat 
ugyancsak ragadozó madarak (sasok, keselyűk, sólymok és hollók) sze
mélyesítik meg. Velük szemben Izráel jelképe a juh. A  szerző, aki 
látomását a makkabeusi harcok kora után írta meg, azt várja, hogy 
„a juhok ura" kezébe vegye „a harag vesszejét", megüsse vele a földet, 
úgyhogy „az állatok mind és az ég madarai" kénytelenek legyenek 
szabadon engedni a juhokat és elsüllyedjenek a földben. Ekkor a juhok 
is kardot kapnak, hogy megöljék a vadállatokat. Ezután kezdődik az 
ítélet: a gonoszok —  angyalok, emberek és különösképpen a hitehagyott 
izraeliták —  elkárhoznak, és előtűnik egy „új ház" —  Isten temploma 
-—, mely egybegyűjti Isten népété Benne a pogányok is hódolnak 
Izraelnek és végezetül az egész, Istennek hódoló és neki szolgáló em
beriség fölött a messiás mint király uralkodik.

Mindkét kép a messiási üdvkorról erősen nacionalista színezetű. 
A messiás jelentősége bennük háttérbe szorul: az üdvkort Isten cso
dálatos cselekedete és ítélete valósítja meg. I Isten mellett a döntő 
szerep Izraelnek, mint választott népnek jut. Dániel víziójának ez az 
értelmezése annál feltűnőbb, mert az „emberfiához hasonló", aki az 
ég felhőin jelenik meg, eredete szerint valószínűleg nem kollektív 
személy, tehát nem a választott nép jelképe, hanem maga a messiás. 
E képek nacionalista színezete és vele égytitt a messiás alakjának hát
térbe szorulása talán összefügg azzal a nacionalista áramlattal, amely 
a zsidóságban a makkabeusi harcok kapcsán feltört. A  Dávid királysá
gának újra feltámasztásához kapcsolódó reménységet talán az a körül
mény is elapasztotta, hogy a Hasmoneusok családja került hatalomra 
és így nem Dávid-nemzetségbeli család volt a trónon. Tudjuk, hogy 
a Hasmoneusok családjához is fűződtek messiási várakozások. Amikor 
azonban a Hasmoneusok uralma mélységes csalódást okozott a népben 
és főként a kegyesekben, akkor a Dávid nemzetségéhez fűződő remény
ség is újból fellángolt, amint azt a Kr. e. 60 táján keletkezett „ Salamon 
zsoltárai“  mutatják.

Mindezek a váradalmak úgy képzelik, hogy a messiási üdvkor 
Izraelben, a választott nép körében és Kánaánban, pontosabban Jeru
zsálemben —  tehát immanens síkon — valósul meg. Nem szabad azon
ban feledni, hogy a messiási üdvkor ebben az esetben sem az immanens 
történeti fejlődés eredménye vagy végkifejlete, hanem Isten közvetlen 
csodája.
A messiás.

1. Amint a messiási üdvkorra, úgy a messiásra nézve sem volt az 
írástudománynak egységesen és rendszeres formában kifejtett „dog
mája". A messiás személyéhez kapcsolódó reményben is különféle, rész
ben egymással feszültségben álló motívumok jelentkeznek. Ezeket nem
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szabad sem harmonizálni, sem egyiket a másik kárára egyoldalúan 
kiemelni vagy elsimítani. Az írástudomány sem ejtette el egyik vagy 
másik motívumot egyoldalúan, hanem azokat feszültségeik ellenére is 
egységnek érezte, mert hiszen mind egyformán az Isten által küldendő 
szabadítóra, a messiásra vonatkoznak.

2. A  „m essiási királyi képzete leginkább a Dávid-nemzetségéből 
támadó messiás váradalmához kapcsolódik. Ez a régi prófétai üzenet
ben gyökerező motívum ismételten visszatér. Legjellemzőbb megnyilat
kozása a 17. salamoni zsoltár. Ismereteink szerint benne bukkan fel 
először a „D ávid fia“  megjelölés, amely ettől fogva az írástudományban 
és az ŰSz-ben (v. ö. Mk 10,47; Mt 1,1; 12,23 stb.) egyaránt a messiás 
közkeletű megjelölésévé lett. Az említett zsoltár Isten királyi hatalmát 
és uraságát dicsőíti. Emlékeztet arra, hogy Isten Dávidot választotta 
ki királlyá Izráel fölött és esküvéssel ígéretet tett nemzetségének min
den időre, 'hogy „királysága nem fog megszűnni előtte11. „Hozd elő —  
mondja a zsoltár —  királyukat, Dávid fiát, . . .  hogy uralkodjék szolgád 
Izráel fölött! övezd fel erővel, hogy szétzúzza a gonosz fejedelmeket, 
megtisztítsa Jeruzsálemet a pogányoktól. . .  Bölcsességgel és igazsággal 
űzze ki a bűnösöket az örökségből. . .  Zúzza szét vasvesszővel bizako
dásukat, . . .  hogy . . .  meneküljenek előle a pogányok és helyes útra 
terelje a bűnösöket szívük gondolatai miatt" (Sál zsolt 17,21— 25). Ez 
a Dávid fia-messiás is túlnő azonban a földi király méretein, mert ő 
maga bűntelen, királya Isten és ereje Istenbe vetett bizodalmában van. 
Népén mint „Isten által rendelt igazságos király11 uralkodik: alattvalói 
közt „az ő idejében nem történik semmi jogtalanság, mert mind szentek 
és az Űr felkentje a királyuk11 (Sál zsolt 17, 35— 38).

3. Erősen dualista gondolkodásra mutat az a messiási remény, 
amelyet „A  tizenkét pátriárka testám entom a‘f c. a Kr. e. 2. század utolsó 
évtizedeiben (egyes részeiben a Kr. e. 1. században) keletkezett irat 
tükröztet. Ez az irat talán az esszénusok köreiből származik s rokon
ságot mutat a Holt-tengeri tekercsek közt talált „Szektairat“-tal.

Egyik oldalon áll Isten, ki a mennyei szentek szentjében lakik, a 
másikon pedig a „Beliár1‘-nak nevezett sátán. Beliár szembeállította 
„az Úr királyságával" „az ellenség királyságát" (Benj 9, Dán 6), amely
ben angyalai, a gonosz és tisztátalan démonok fölött uralkodik. Ö vezeti 
tévútra az embereket is, ő támaszt bennük minden gonosz kívánságot 
és hoz rájuk szerencsétlenséget, nyomorúságot és ítéletet. így csábította 
el a pogányokat és kísérti állandóan Izráel fiait is, mert „azon a 
napon, mikor Izráel hisz, véget ér az ellenség királysága" (Dán 6).1 De 
„a világ végén" (a kifejezéshez v. ö. Mt 13,39; 24,3; 28,20; Zsid 9,26) 
Isten végrehajtja a nagy ítéletet Beliár fölött (Levi 3). Abban az időben 
feltűnik „a Jákob házából való csillag" (v. ö. 4. Móz 24,17), azaz a Juda 
nemzetségéből való messiás, aki kitölti Izráelre a kegyelem lelkét, 
úgyhogy mindnyájan Isten gyermekeivé lesznek és az ő parancsolatai 
szerint járnak (Juda 24). Ekkor elpusztulnak Izráel ellenségei, a messiás 
összegyűjti a szétszóródott népét és a pogányok közül is megmene
külnek, akik segítségül hívják az Urat. A  halottak feltámadnak és az 
ítéletben ki-ki elveszi megérdemelt sorsát. Az igazaknak pedig a messiás, 
megnyitja az utat a paradicsomba.

1 Mt 13, 28 és 39 is „ellenségének mondia a sátánt!
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Ez a váradalom is „nacionalista1* jellegű, de a messiási váltság 
Izráel megmentetésén túl kitágul kozmikus ^arányokba.

4. Ismét más Énók „ példázatainak“  (Énók 37— 70) váradalma, mely 
ugyancsak valószínűleg a Kr. e. 1. század világába visz minket. A  pél
dázatok a messiást a „Választott“-nak mondják és az azonos a Dán 
7 ,13-ból ismert „emberfiáival: „Ö az emberfia, övé az igazság és 
igazság lakozik nála“ (Énók 46,3). Isten a „Választott** kezébe adja az 
ítéletet, letaszítja majd a királyokat trónusaikról, mert nem őt dicsőítik. 
De „boldogok lesztek akkor ti igazak és választottak, mert dicsőséges 
lesz osztályrészetek!“ Az igazak élete „napjainak nem lesz vége és a 
szentek napjainak se szeri, se száma** (Énók 58, 2— 3).

Ez az em berfia-m essiás nem  földi, emberi, hanem m ennyei lény, 
akire a szerző hellyel-közzel olyan mozzanatokat is vonatkoztat, ame
lyek a deuteroezsajási „ebed Jahve“ -énekekből származnak. Az emberfia 
a világ teremtése előtt teremtetett, tehát praeexistens. Isten őt vá
lasztotta ki, hog'y úr legyen az emberek fölött. Uralma örökkévaló s 
tőle származik minden bölcsesség, ö  Istennek az a választottja, akivel 
elérkezik Isten királysága, Isten megdicsőült világa.

5. A zsidóság egyes köreiben már a keresztyénség keletkezése előtt 
meghonosodott olyan reménység, amely a messiási váltságot egészen 
transcendensnek gondolta. Ebbe a gondolatkörbe tartozik Énók 71. fe je 
zete, az ún. szláv Énók-könyv  és a „M ózes m ennybem enetele".2 Ezek 
az iratok nem beszélnek földi messiásról és földi messiási birodalomról, 
hanem tekintetüket egészen az „eljövendő világkorszak**-ra irányítják: 
„Onnét származik a világ teremtése óta békesség**. „Mindazok, akik az 
(Emberfia) útjain járnak,... nála laknak, nála van örökségük és soha 
örökké nem szakadnak el tőle** (Énók 71,15— 16).

6. A  palesztinai háború szomorú végével és Jeruzsálem pusztulá
sával együtt járó nagy nemzeti összeomlás súlyos következményekkel 
járt a messiási reménységre nézve is. Jeruzsálemét körülvették a római 
légiók és a fanatikus nép semmi másban sem reménykedhetett, mint 
az isteni csodában, de a messiás mégsem jelent meg és nem szabadí
totta ki a választott népet ellenségeinek kezéből. Ez a kiábrándulás az 
egész messiási remény összeomlását is jelenthette volna. A  valóságban 
azonban nem ez történt, sőt a következő évtizedekben a mélységes 
pesszimizmus ellenére is újult erővel lángolt fel a remény, de mégis 
annyi változással, hogy az az addiginál is következetesebb apokaliptikus 
jelleget kapott, amint ezt főként IV. Esdrás és a szír Báruk-apokalipszis 
mutatják.

Ezek az iratok nem adják ugyan teljesen egyformán az apokalip
tikus gondolatmenetét, de mégis sok rokonságot mutatnak. A római 
birodalomban ismerik fel a Dániel által megjövendölt utolsó világbiro
dalmat. Ennek bukását biztosra veszik s utána következik a messiási 
üdvkor, de ez nem tart, örökké, hanem csak az utolsó ítéletig. A dua
lista szemléletmód, a feszültség a két világkorszak között ezekben az 
iratokban hatványozott mértékben jelentkezik. E mostani világ főjel
lemvonása a múlandóság. Isten a világot Izráel kedvéért teremtette 
ugyan, de amikor Ádám megszegte Isten. parancsolatait, -„akkor a

2 A  szláv Énók-könyv valószínűleg: az 1. században, de a ieruzsálemi templom 
pusztulása előtt, az Assumptio Mosis ugyancsak az l. 'században keletkezett.
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teremtett világ ítélet alá került1'. Ezért „a bejáratok ama világhoz 
szűkek, szomorúak és fáradságosak lettek", „telve vannak veszélyekkel 
és a legnagyobb nyomorúságok közelébe" kerültek (IV. Esdr 7,11— 12). 
Azonban az Isten által rendelt időben, „a napok végén" megjelenik 
a „Dávid magvából" való messiás, az „Isten fia" (IV. Esdr 12, 32; 7,28) 
„a tenger szívéből felszálló férfi", akit Isten „hosszú időkig tartogatott", 
hogy általa váltsa meg á teremtett világot (IV. Esdr 13, 25— 26). A  világ 
népei harcba szállanak ellene, de legyőzi őket: nincs nála fegyver, de 
„könnyű szerrel megsemmisíti őket parancsolatával, mely lánghoz ha
sonló" (IV. Esdr 13, 29— 37). Megsemmisíti az utolsó világbirodalmat, ti. 
Rómát, majd összegyűjti a szétszórtságból a „tíz törzset" a Szentföldön. 
A „láthatatlan város" —  a mennyei Jeruzsálem —  alá száll (IV. Esdr 
7,26) és a messiás sok csodával és nagy hatalommal uralkodik négy
száz évig.3 Ezután a messiás és vele minden ember meghal, a világ 
pedig „hét nap alatt" elváltozik s utána következik a második aión: 
ez örökkévaló, benne megszűnik a bűn és gonoszság. A  második aión 
a halottak feltámadásával és ítélettel kezdődik: „Az igazság meg
marad, a hit győz. A  cselekedet követi (a feltámadottakat)".4 Megjelenik 
végül a gyehenna is tűzzel és kínnal a kárhozottak számára, vele szem
ben pedig a paradicsom üdvösséggel és felüdüléssel az üdvözültek szá
mára (IV. Esdr 7, 28—44).

7. Az írástudomány ránk maradt emlékei nagyjából ugyanezt a 
képet festik a messiásról és a messiási üdvkorról. Itt is alapvető a 
különbségtétel a jelenvaló és eljövendő világ között. A messiási remény 
kerete is nagyjából megegyezik a legutóbbiakkal: jelenlegi aión, azután 
az ideiglenes üdvkor vagy másként „a messiás napjai" és végül a teljes 
üdvkor, az eljövendő aión. Ebben a sémában „a messiás napjai" jelen
tőség tekintetében az eljövendő aiónhoz képest csökkentek: ez a ré
gebbi nemzedékek apokaliptikus gondolkodásához mérve mindenesetre 
változás s talán tükröződik benne a gondolkodásnak az a törése, amely 
Jeruzsálem pusztulása után következett be a miatt a csalódás miatt, 
hogy a nagy veszedelem napjaiban nem következett be az események 
folyamatát megfordító csoda formájában a messiás megjelenése .

A messiási üdvkor elérkezte.
1. Az apokaliptikus várakozás és az írástudomány egyaránt sokat 

foglalkozott azzal a kérdéssel, hogyan és milyen körülmények közt, 
valamint milyen időpontban következik be a messiási üdvkor, ill. jön 
el a messiás.

Az apokaliptikus írók gondolkodásában mindig visszatérő motívum, 
hogy a messiás eljövetelét különféle, szenvedések, nyomorúságok, hábo
rúk, természeti katasztrófák és hasonló „jelek" előzik meg. Az írás
tudomány ezeket összefoglalóan „a messiás vajúdásainak" („chebló sel- 
lá-másiách“ =  „ódines", Mk 13,8; Mt 24,8) mondja. Énók 99,4— 16- 
szerint „azokban a napokban" fellázadnak a, népek, a nyomorúságban 
szenvedők saját gyermekeiket marcangolják szét, az emberek köveket,

8 Az a képzet. Hbgy messiás a földön korlátozott ideig uralkodik, megtalál
ható az írástudományban is. főként a Jeruzsálem pusztulását követő időkben. — 
Ugyanez a képzet jelentkezik Jel 20. 4-ben is. de' itt kombinálódik az ezer évig 
tartó évhetek képzetével.

-t V. ö. ehhez a kifejezéshez Jel 14.13: 1. Tim. 5. 24.
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aranyból, ezüstből, fából vagy agyagból készített bálványokat imádnak 
majd, stb. Másutt arról olvasunk, hogy Isten megfenyíti Izráel utolsó 
nemzedékét, „kiszolgáltatja kardnak, ítéletnek, rabságnak, fosztogatás
nak és pusztulásnak11. Ellenük támadnak majd a pogányok, „akik nem 
ismernek kegyelmet és irgalmat'1. Izráel fiai „azokban a napokban majd 
kiáltanak és könyörögnek, hogy megmeneküljenek a bűnös népek kezé
ből; de nem lesz senki, aki megmenekülne" (Jubil 23,22—25). „Akkor 
majd hirtelen a nap éjjel világít és a hold nappal. A  fákról vér csepeg 
és kövek kiáltanak. A népek fellázadnak, a csillagok járása megzava
rodik és uralomra jut az, akire a föld lakói nem számítanak. . .  Sok 
helyen szakadékok támadnak, belőlük tűz tör fel, a fenevadak elhagyják 
szokott búvóhelyeiket, asszonyok korcsszülötteket hoznak a világra, 
édes vizek sóssá változnak,5 barátok egymásra támadnak,. . .  a föld 
telve lesz igazságtalansággal és erkölcstelenséggel.. . "  (IV Esdr 4, 51—  
5,13).

2. Mai 3,1 arról szól, hogy Isten elküldi maga előtt követét, aki 
megtisztítja előtte az utat, mielőtt maga az Or eljön templomába. 
Ugyancsak Mai 3,23—24 szerint pedig Illés jön el. E prófétai helyek 
alapján az írástudományban állandó és általában elfogadott tétel lett, 
hogy az idők végén visszatér Illés próféta. Ez a reménység szólal meg 
Jézus Sirák fia szavaiban is: Illésről „meg van írva, hogy készenlétben 
van a megállapított időre, hogy csillapítsa (Isten haragját) kirobbanása 
előtt, az atyák szívét a fiákhoz fordítsa és helyreállítsa Izráel törzseit".0

Illés itt azt a feladatot kapja, amelyet az apokaliptikus várakozás 
egyébként a messiásnak tulajdonít. Egyébként az apokaliptikus íróknál 
Illés alakja háttérbe szorul. Azonban az Illés visszatérése felé tekintő 
várakozás igen eleven volt, amint azt egyebek közt az ŰSz is tanúsítja 
(v. ö. Mk 6,11; 8,28; £1,11— 13; Mt 11,14; Lk 1,17, stb.). Ugyanerről
a reménységről tanúskodnak az írástudomány emlékei is: Illés itt rész
ben Isten művének útegyengetője és a szétszóródott Izráelt gyűjti össze, 
részben pedig a messiás előfutára.

3. Az írástudomány sokat vesződött azzal, hogy az írásból kiolvassa 
a messiás elérkeztén ek  időpontját. Ennek a törekvésnek a legrégebbi 
ránk maradt emléke Dán £1, 2, amely arra utal, hogy Jer 25,11— 12 és 
2£i, 10 szerint „hetven esztendőnek kell eltelnie Jeruzsálem omladékain'" 
Ezt a hetven évet Dán 9,23— 27 „heteknek'1, azaz évheteknek gondolja 
vagy másként hetvenszer hét, azaz 490 évnek számítja. Dániel számí
tása szerint ennek a 490 évnek Kr. e. 164-ben kellett volna lejárnia 
s akkor, kellett volna bekövetkeznie a messiás eljövetelének, ill. a mes
siási üdvkornak. Miután azonban ez a terminus elmúlt, utóbb újabb 
számítások e korszak végét Kr. u. 68-ra tették. Ez az utóbbi számítás 
valószínűleg nagyon közkeletű volt Jézus idején is. Akik elfogadták 
ezt a számítást, azok Rómát tekintették a Dániel által megjövendölt 
„negyedik birodalomnak1'. Érthető, ha e számítás alapján várták Róma 
pusztulását és a messiás elérkeztét. Josephus tanúsága (ant X , 11,7) 
szerint Dániel könyvét az úsz-i korban szorgalmasan olvasták. Ez a 
számítás is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a Palesztinái háborút megelőző 
évtizedekben és különösen az 1. század 60-as éveiben, azután meg a

0 V. ö. Jel 8. 11.
6 Jéz Sir 48.10 a héber szöveg szerint.
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háború folyamán olyan felcsigázott reménység töltötte el a zsidóságot. 
Talán a Dánielnél található számításnak a Kr. u.-i 68. évre való vo
natkoztatása is közrejátszott abban az elkeseredett kitartásban, mely 
a zsidóságot a Palesztinái háborúban eltöltötte és már-már a nemzeti 
öngyilkosságba kergette, amikor a várva-várt szabadítás nem követ
kezett be.

Ennek a számításnak hódolt egyebek közt a híres Rabbi Eliézer 
ben Hyrkanos is, aki átélte Jeruzsálem pusztulását és az 1. század 
végéig tanított. Véleménye szerint a messiás elérkeztére kitűzött isteni 
határidő —  Dániel próféciájának fentebbi értelmezése szerint —  lejárt. 
De mivel a messiás mégsem jött el, azért képviselte Rabbi Eliézer azt 
a tételt, hogy a messiás nem jön el addig, amíg Izráel meg nem tér. 
A későbbi írástudományban is találkozunk azzal a nézettel, hogy a 
messiási szabadítás számára kijelölt minden határidő lejárt már anélkül, 
hogy a messiás valóban elérkezett volna, ezért a messiás eljövetele 
„már csak a megtérésen és a jócselekedeteken múlik‘‘. Voltak termé
szetesen az írástudók közt is olyanok, akik e számítások iránt szkep
tikusak voltak, ill. azokat korrigálni törekedtek, —  különösen, amikor 
azok nem váltak be. Ilyen volt pl. Rabbi Eliézer egyik ellenfele, Rabbi 
Jehosua ben Khananja: ő az 1. század végén úgy vélte, hogy a Dániel 
jövendöléseiben megjelölt időpont még nem telt el s ehhez képest azt 
vallotta, hogy a messiás attól függetlenül is el fog jönni, hogy Izráel 
megtér-e vagy sem.

Az írástudományban találkozunk másfajta számításokkal is, amelyek 
igyekeznek megállapítani a történelem időtartamát és vele együtt a 
messiás elérkeztének idejét. így egyesek a jelenlegi aiónt 12, mások 
10 periódusra osztották be s ezek végére tették a messiási üdvkor kez
detét. Ismét más számítás a történelmet hét „nap‘‘-ra osztotta be oly 
módon, hogy Zsolt 90, 4 szavaira hivatkozva a „világhét" egy-egy napját 
1000 esztendőnek gondolta. Az egyik ilyen beosztás szerint az 1. és 2. 
„nap‘‘ a tóra nélküli idő, a 3. és 4. „nap" idején a tóra uralkodik, az 
5. és 6. „nap" (tehát az 5. és 6. évezred) a messiás kora, a 7. „nap" 
a világszombat és benne Isten uralkodik. Miután ez eltelt vagy más 
szóval: miután a világszombatot is magában foglaló világhét, tehát az 
„ólám há-ze" lejárt, következik az „ólám há-bá". Ez a számítás abból 
az időből való, amikor a jeruzsólemi templom még állott, amint azt 
az ún. szláv Énók apokalipszis egy megjegyzése (33,1— 2) tanúsítja. Ez 
a gondolkodás és számítás vet világot arra is, hogy Jel 20, 4 a messiás 
földi uralkodásának idejét 1000 esztendőre teszi. Hogy egyébként ilyes
féle számítások keresztyén körökben is ismeretesek voltak, azt tanúsítja 
2. Pt*3, 8 és Bam 15,1— 7 is. Ez utóbbi helyen is arról van szó, hogy 
„hat nap, azaz hatezer esztendő alatt véget ér a világmindenség". A  7. 
„nap‘‘ itt a messiás kora.

Az írástudók körében is voltak mindig olyanok, akik tiltakoztak 
a számítgatások ellen. Legélesebben foglalt ellenök állást Rabbi Jászé 
ben Khalaftá (Kr. u. 150 táján), aki azt mondta: „Aki kiszámítja a 
világ végét, annak nem lesz része az eljövendő világban".

Ha ezekre a számítgatásokra tekintünk, értjük. csak meg igazán 
annak jelentőségét, hogy Jézus élesen elutasítja azoknak a külső jelek
nek a figyelgetését, amelyekről a messiási üdvkor közelségét vagy elér-
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kezését le lehetne olvasni: „Isten királysága nem jön el úgy, hogy azt 
meg lehetne figyelni" (Lk 17,20). Dániel próféciája egyike volt a leg
fontosabbaknak az ÖSz-ben Jézus számára, hiszen annak az Ember
fiának tudta magát, akiről Dániel azt mondja, hogy az ég felhőin jön 
el (v. ö. Mk 14,62). Tanulságos, hogy Jézus mégsem engedett a csábí
tásnak, és nem próbálta a prófécia alapján kiszámítani a messiási 
üdvkor bekövetkezését. Pedig alig lehet elképzelni, hogy ne ismert 
volna ilyen számítgatásokat. „Arról a napról vagy arról az óráról (ti. 
amikor az Emberfia megjelenik), senki sem tud, sem az angyalok az 
égben, sem a Fiú, hanem csak az Atya“, — olvassuk Mk 13,32-ben. 
A számítgatások elutasítása tekintetében hű maradt Jézushoz az első 
keresztyénség is. Sehol sem utal Pál apostol ilyen számításokra, noha 
hangsúlyozza: „Az Ür közel van!“ (Fii 4,5). De János, a Jelenések köny
vének szerzője sem számítgat, noha benne él az apokaliptikus hagyo
mányban és még a világhét képzetét is felhasználja, amikor Krisztus 
„ezeréves birodalmáról" ír: éppen ez az őskeresztyén gyülekezeti hagyo
mány mutatja, hogy az ezeréves birodalom képzetében az 1000 eszten
dőt képletesen, mint „világhetet" kell értenünk és a millennium kép
zetének belső tartalmát kell megkeresnünk. Mindez világossá teszi azt 
is, hogy a különféle újabb apokaliptikus számítások, melyek egyes szek
táknál (pl. az adventistáknál) divatban vannak, mennyire visszaesnek az 
írástudomány gondolkodásába és mennyire eltávolodnak Jézustól és az 
apostoloktól.

Összefoglalás.

A  Jézus korabeli zsidóság a várakozás népe volt telve messiási 
, reményekkel és váradalmakkal. Az elmondottak mutatják, mennyire sok

színű volt ez a várakozás. Helytelen az a vélemény, hogy valamiféle 
nacionalista jellegű várakozással szemben lett volna valamiféle olyan 
spirituális jellegű remény, amelybe beleilleszkedett vagy beleilleszked
hetett volna Jézus az evangéliummal s hogy csak a nacionalista reményt 
kellett volna elutasítania. Azok a zsidók, akik e sokszínű messiási re
ménykedés bűvkörében éltek, nem ismerték fel Jézusban a messiást, 
nemcsak azért, mert a zsidó „nacionalizmus" várakozásainak nem felelt 
meg, hanem azért sem, mert hiányzottak működéséből azok a világra
szóló csodák is, melyeket a spirituális értelemben vett messiástól vártak. 
Mindezek helyett a teológiai fogalmakba öltöztetett, de lényegileg em
beri váradalmak helyett Jézus az ÓSz-re mutatott, arra az Emberfiára, 
akinek isteni hatalma abban van, hogy Isten szenvedő szolgájaként „a 
megrepedezett nádat nem töri el és a pislogó mécsest nem oltja ki", 
hanem a bűnbocsánat ajándékával új életet támaszt. Jézus alakja és 
küldetése így világosodik meg előttünk, ha azt belehelyezzük kora mes
siási váradalmainak világításába.

Dr. Karner Károly
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A S Z Ü K S É G - K E R E S Z T S É G
— Hozzászólás Fekete István cikkéhez —

A Lelkipásztor lapjain nemrégiben hosszabb tantdmány jelent meg 
a keresztségről. Többek között foglalkozott a keresztség szükségességé
nek és az ún. szükség-keresztségnek a kérdésével is (1955, 348. és 353— 
354. lpk). Az említett tanulmánynak ehhez a részletéhez kívánok itt hoz
zászólni.
]  Az igéből nyilvánvaló, hogy Krisztus Urunk a keresztséget nem 
■ • feltételesen vagy esetlegesen rendelte. A  keresztség a tanítványság, 

a Hozzá tartozás, a mennyek országába jutás fe ltétele . „Ha valaki nem 
születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába", Jn 3,5. 
Ezért is parancsolja az evangélium hirdetésével együtt a keresztség ki
szolgáltatását: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népe
ket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentiéleknek ne
vében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam 
néktek!" Mt 28, 19— 20. A  Feltámadott parancsa óta a keresztség ki
szolgáltatása és a keresztség szentségével élés egyszerűen a Krisztus 
szavának való engedelmesség kérdése. Ha( Krisztus rendelését komo
lyan vesszük —  és ki merné közülünk nem venni komolyan — , akkor 
nincs értelme annak, hogy a keresztségnek az ige és az úrvacsora mel
letti szükségességét az egyház oldaláról egyáltalán kérdésessé tegyük.

De más oldalról is ugyanide jutunk. A  keresztség lényege felől. 
Valljuk —  nem pusztán „lutheránus felfogásból", hanem mert ezt lát
juk az ige értelmének — , hogy a keresztség Isten reális, hatékony külön  
kegyelmi ajándéka. Sem az igehirdetés, sem az úrvacsora nem pótol
hatják vagy helyettesíthetik az egyházban. Van ugyan olyan vulgáris 
„protestáns" felfogás, amely a szentségekben puszta dublettát, függelé
ket lát az ige mellett: a keresztség vize, az úrvacsora elemei a szem- . 
nek szólnak, „láthatóvá teszik", amit az ige élőszóval hirdet. Ez azon
ban —  ha kétségtelenül igaz is — egym agában  a szentségek igazi értel
mének, az egyházban való feladatuknak spiritualista vagy pszihologi- 
záló elsekélyesítése. Isten útjai hozzánk valóságos földi-testi utak, amint 
az inkarnáció döntő ténye mutatja. Az igehirdetésben, a keresztségben 
és az úrvacsorában Isten ugyanazt a legnagyobb kegyelmi ajándékát 
adja egyházának: magát Krisztust, Benne a bűnbocsánatot, a közössé
get, az örök életet. De nem egyikben vagy másikban külön, egymástól 
függetlenül, hanem a keresztségben, igehirdetésben és úrvacsorában 
együ tt! Ezért is rendelte — jól figyeljünk 'rá, nemcsak adta, hanem ren
delte is — a keresztséget az ige hirdetésével és az úrvacsorával együtt, 
el nem mellőzhetően é s . tőlük el nem szakíthatoan.

A  keresztség — az ige hirdetéséhez és az úrvacsorához hasonlóan 
— eszkatológikus kegyelmi eszköz. A  mennybemenetel után és a parú- 
zia előtt Krisztus, a Szentlélek titokzatos munkája folytán, a kereszt
ségben is reálisan jelen van: itt van köztünk, cselekszik, uralkodik egy
házában. (Ezért nem bizonyítanak a 353. lapon felsorolt evangéliumbeli 
példák arra nézve, -hogy egyesek hitben, a keresztség nélkül is üdvözül- 
hetnek; Krisztus akkor  még testben volt jelen, természetes tehát, hogy 
nekik nem volt szükségük a tanítványok ajkára adott igének, a ke
resztségnek és úrvacsorának a Krisztus jelenlétét ajándékozó kegyelmi 
eszközeire).

Krisztus nem rendelte volna olyan feltétlen módon és nem adta 
volna a hirdetett ige és az úrvacsora mellett a keresztséget is, ha nem 
lenne életszükséglet egyháza számára, ha nem lenne külön is szüksé



günk reá mindannyiunknak. Ezért találjuk az első gyülekezetek életé
ről szóló újszövetségi iratokban, hogy ahol hit van, ott elengedhetet
lenül kapcsolódik hozzá az igével, a keresztséggel és úrvacsorával élés.

De mi történik azokkal, akik —  ezt a határesetet is meg kell em
lítenünk —  hitre jutottak, készek hálás szívvel a keresztség kegyelmi 
ajándékának vételére, valamilyen okból azonban mégsem részesülhet
tek benne és hitben, keresztség nélkül haltak meg? Ez az eset az óegy
házi hosszú katechumén-idő alatt sokszor előfordult, de —  főleg misz- 
sziói területeken —  ma sem elképzelhetetlen. Mivel ezeknél nem Krisz
tus rendelésének a megszegéséről, nem is a keresztség külön kegyelmi 
ajándékának semmibevételéről van szó, hisszük, hogy az evangéliumba, 
Krisztusba vetett hitük üdvözíti őket. A  354. lapon közölt, Barth-tól is 
átvett, Luther-idézet egyedül erre az esetre vonatkozik, mikor valaki 
a keresztségben „nem részesülhet vagy megtagadják tőle“. A  régi evan
gélikus dogmatikusok itt Clairvauxi Bernét mondását szokták idézni: 
Nem a szentségek hiánya, hanem megvetésük kárhoztat el.1

Ez azonban semmit sem gyengít az előbbiek érvényén: a kereszt- 
séget Krisztus ajándékozta és rendelte egyházának, az ige hirdetésével 
és az úrvacsorával együtt, hogy üdvösségre juthassunk. A  keresztség  
ezért Krisztus rendelése folytán szükséges az üdvösséghez  (necessitas 
ordinata). „Aki hisz és megkereisztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, 
elkárhozik", Mk 16,16. Ebben az értelemben tanítják hitvallásaink: De 
baptismo docent, quod sit necessarius ad salutem. CA IX  1, Ápol IX  1. 
—  Mindezt el kellett mondani az említett tanulmánynak a keresztség 
szükségességéről szóló és könnyen félreérthető néhány részletével kap
csolatban.
O Amit a keresztség külön értelme és feladata felől mondottunk, egé- 
<L>' szén más megvilágításba helyezi az ún. szükség-keresztség  kérdését 
is. Igaz-e, hogy ennek az egyházunkban általánosan elfogadott gyakor
latnak „nincs bibliai alapja", „nálunk pápista eredetű szokás" és „mes
terkélt, erőszakolt" dolog egyházunkban? (348. és 354. Ipk.)

Elsőnek azt kell megállapítani, hogy a „szükség-keresztség" a Krisz
tus-rendelte keresztség kiszolgáltatásának egyik módozata csupán, nem 
valamilyen tartalmilag is különleges keresztség-változat. Mivel az Ú j
szövetség külön valóban nem szól a keresztség kiszolgáltatásának mó
dozatairól, természetesen nem találhatunk közvetlen  alapot az Újszö
vetségben a keresztelés ilyen gyakorlásához.

Ezért onnan kell megközelítenünk a kérdést, egyezik -e  ez a gya
korlat azzal, amit az igéből a keresztség lényege és feladata felől meg
ismerhetünk? A  „szükség-keresztség" esetében ez a helyzet: keresztyén 
szülők újszülött, élő gyermeke a halál árnyékában van. Szüksége van-e 
a keresztség kegyelmére? Ha a keresztséget Isten reális, hatékony cse
lekedetének, az „elénkjövő isteni szeretet szentségének" valljuk, csak 
azt mondhatjuk: igen nagy szüksége van rá! Az újszülött csecsemő sem 
„ártatlan" és tiszta a bűntől, ahogyan a szekularizált, vulgáris keresz
tyén felfogás szereti látni a' dolgot.2 Szíve mélyén, akaratában ott rej
tőzik az ó-ember, Ádám öröksége. Isten hatékony, kegyelm es cseleke-

1 Non defectus, séd contemptus sacramentorum damnat. V. ö. J. G e r -  
h a r d, Loci IV 274 k: ,,A szükségességet itt nem Istenre, hanem magunkra 
értjük. Isten ugyan nincs olyanképpen hozzákötve a szentséghez, hogy szükség 
esetében enélkül is újjá ne szülhetne; minket azonban a keresztség kiszolgál
tatásáról szóló isteni parancs arra kötelez, hogy neki engedelmeskedjünk“ (nobis 
tamen incumbit necessitas divino mandato de administrando baptismo . . . ob- 
sequendi).

2 A Formula Concordiae mint anabaptista tévtant ítéli el azt a felfogást, 
hogy a megkereszteletlen csecsemők nem bűnösök, hanem igazak és ártatlanok 
Isten előtt, ezért ezeknek nincs szükségük a keresztségre. SD XII. 11.
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dete, bűnbocsánata a mi ism eretünk szerint ezt a kis csecsem őt csak 
egyféleképpen  érheti el itt a földön, a halál kapujában: a keresztség  
reális kegyelm i tén ye által. A  keresztség gyors, időelőtti „szükség“-ki- 
szolgáltatása ilyen esetben tehát nemhogy ellentmond a keresztelés bib
liai értelmének, hanem a legnyilvánvalóbban megfelel annak.

Ha a keresztséget evangélikus hitünk értelmében Isten reális ke
gyelmi ajándékának és Krisztus rendelése folytán az üdvösséghez szük
ségesnek tartjuk, lehetetlen az ilyen halálveszedelemfoen történő „szük
ség-kiszolgáltatást" a bűnbocsánat kegyelmére ugyancsak rászoruló kis 
csecsemők esetében tiltanunk, akadályoznunk vagy helytelenítenünk. 
Gondoljunk a következmények közül csak egyre: szórványban élő vagy 
lelkésztől távoleső kórházba került evangélikus szülőt milyen indoko
lással merhetnénk megfosztani attól a nagy vigasztalástól, hogy újszü
lött és korán elköltözött kisgyermekét a keresztség -szentségében a jó 
Pásztor karjaiba helyezhette? Ha a keresztséget egyházunk tanítása 
szerint exhibitív, tehát Isten bűnbocsátó kegyelm ét reálisan közlő, szent
ségnek tartjuk, akkor a keresztség „szükség-kiszolgáltatását“  is a ke
resztség szentsége lényegéből és feladatából következőnek, egyházunk  
igeszerű  és feltétlenül helyes gyakorlatának kell tartanunk. Természe
tes, hogy Barth felfogásából viszont a cikk által is átvett álláspont kö
vetkezik (354. lp).

Ehhez hozzá kell tennünk, hogy magától értetődően nincs helye a 
„szükség-keresztséggel" kapcsolatban semmiféle olyan babonás szokás
nak, vélékedésnek, mintha a keresztség kiszolgáltatásának ilyen esetben 
valamilyen testi következményei is lennének, pl. a gyermek gyógyulá
sát, megmaradását segítené. Ez a keresztség értelmének, kegyelmi aján
dékának nemismerése. Egyébként már az első gyülekezetekben is ta
lálkozunk hasonló tévedésekkel, v. ö. 1 Kor 15, 29. Ilyenkór nem a 
„szükség^keresztség" elvetése, hanem a helyes tanítás a feladat.

Meg kell azt is jegyeznünk, hogy a „szükségekeresztség" gyakorlása 
nem azért történik, mintha másképpen semmi reménye sem lehetne a 
korán meghaltaknak Isten bűnbocsátó szeretetére. Itt is különbözünk a 
római katolikus tanítástól: szerintük a m egkereszteletleniil meghalt 
kisgyerm ek  nem kerülheti el az eredendő bűn valamilyen büntetését. 
Mi itt abban rem énykedünk, Isten végtelen kegyelme talál utat-módot 
rá, hogy akik nem hitetlenségben, a kegyelem visszautasításának álla
potában haltak meg, azok — előlünk elrejtett, ismeretlen módon — 
mégis találkozhatnak a kegyelemmel. Ez azonban nem tehet engedet
lenné akkor, mikor mód van rá, hogy a keresztség időelőtti, szükség
helyzetben való kiszolgáltatásával eleget tegyünk Krisztus rendelésének.

Ki végezheti ilyen esetben a keresztelést? Mivel a keresztség érvé
nyessége nem függ a kiszolgáltató szem élytől, hanem csupán a Szent- 
háromság nevére történő, rendelésszerű cselekmény helyességétől, ezért 
halálveszedelem esetében egyházunk rendje ellenére bárki kiszolgál
tathatja. Más esetben azonban nem: a szentségek kiszolgáltatása egy
házunkban Krisztus rendelése szerint az egyházi hivatalra van bízva 
(CA V. és XIV).

A  keresztség •— az elmondottak is erről akartak tanúskodni —  Is
ten végtelenül nagy ajándéka. Ahol Isten igéje hangzik, ott tévedések, 
félreértések is utat találnak. Mivel gyülekezeteinkben mérhetetlenül sok 
a téves nézet nemcsak a „szükség-keresztség", hanem általában a ke
resztség körül, mi magunk, az egyházi szolgálat végzői, nem foglalkoz
hatunk elég sokat a keresztség kegyelmi ajándékával és sohasem tanít
hatjuk eleget a gyülekezetét ezek felől a kérdések felől.

Dr. Nagy Gyula
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Mivé lett a reformáció ?
D. dr. Vető L.ajos püspök ünnepi előadása a budapesti protestánsok 

reformációi emlékünnepén, a Zeneakadémián.
A reformáció megindulásának négyszázharmincnyolcadik év

fordulóját ünnepeljük. Ünnepeljük azt a mindenekelőtt egyháztör
téneti szempontból nevezetes eseményt, amikor Luther Márton 
német ágostonrendi szerzetes-tanár Wittenberg egyetemi városka 
vártemplomának kapujára kifüggesztette 95 tételét s vitára szólí
totta fel a keresztyénség akkori tudósait a bűnbocsánat kérdésében. 
Luthernek ez a fellépése számít úgy a történelemben, mint a refor
máció kezdete s ez az esemény más világtörténelmi eseményekkel 
együtt, amelyek nagyjából abban a korban játszódtak le, mint pél
dául a könyvnyomtatás feltalálása, vagy Amerika felfedezése, azon 
események közé tartozik, amelyek a középkor végét s áz emberiség 
történelme új korának a hajnalát jelölik.

Több mint négy évszázad telt el azóta. Négy évszázad igen 
nagy idő az emberiség s még az egyház történetében is. Az idő 
pedig változásokkal jár. Négy évszázad alatt rendkivül változatos 
volt az európai emberiség története. A tudomány és a civilizáció 
óriási léptekkel haladt előre s lényegesen megváltoztatta az embe
riség, sőt az egész föld arculatát. Luther Márton s éppen úgy a 
többi nagy reformátor, mindenekelőtt Kálvin János olyan gyakran 
emlegetett személyisége a protestáns keresztyénségnek, hogy szinte 
kortársunknak tekintjük őket és gyakran megfeledkezünk arról, 
hogy azóta hová jutott el az enfteriség s milyen más volt akkori
ban az európai ember élete és gondolkodása, mint ma.

Egy esztendővel ezelőtt jártam utoljára a reformáció szülő
városában, Wittenbergben. Ugyanakkor két napot töltöttem Wart
burgban is, ahol Luther Márton tíz hónapon át György lovag ál
néven rejtőzött. Újra megtekintettem wartburgi szobáját, helye
sebben celláját, mely arról nevezetes, hogy ott fordította le az új- 
testamentumot német nyelvre. Mutogatnak ott többek között egy 
gyökértuskót, melynek felső, vastag része egyenesre van faragva. 
Azt mondják, hogy ezen ült Luther, amikor a bibliát fordította, ez 
volt mondhatnánk az íróasztali széke. Megkérdeztem a múzeum 
igazgatóját, mivel világíthatott Luther írómunkája közben. Hiszen 
az ott töltött tíz hónap éppen az őszi, téli és tavaszi évszakokra 
esett s Thüringia, mint magam is nem egyszer tapasztaltam, ezek
ben az évszakokban bővelkedik ködös, esős időjárásban, amikor 
gyakran szuroksötét éjszaka veszi körül a meredek hegycsúcson 
épült várat. Gondoltam, hogy Luthernek munkájához jó világító
eszközre volt szüksége. A várgondnok elmondta, hogy abban az idő
ben gyantás, vékonyra hasított fenyőfával világítottak, azt a szoba 
deszkafalának egyik repedésébe illesztették, a kiálló résznek a vé
gét meggyújtották s emellett írtak-olvastak éjszaka a tudósok. Ami
kor az egyik ilyen fenyődarab elégett, másikat gyújtottak helyette.

Ilyen primitív viszonyok között Luther Márton mégis tíz hónap 
alatt fordította le egyedül az egész újszövetséget német nyelvre.
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s ilyen viszonyok között és ennyi idő alatt teremtette meg egyúttal 
a német irodalmi nyelvet. Ez is jellemző arra, hogy micsoda hallat
lanul tehetséges, alkotó és munkabíró lángelme volt a nagy refor
mátor. Hiszen gondoljuk meg, hogy mi magyar protestánsok meny
nyire büszkék vagyunk arra, hogy a felszabadulás után a Magyar 
Bibliatanács megbízásából legkiválóbb újtestamentomi professzo
raink 1947 augusztusától 1951 április haváig készítették el (tehát 
négy esztendő alatt) természetesen, ha kellett, villanyvilágítás mel
lett, s hozzá a legkiválóbb szakirodalom birtokában, s ami még 
ennél is fontosabb: fejlett, irodalmi magyar nyelv birtokában az 
újtestamentom új fordítását. Még a növényvilágon is érzékeltethetjük 
a nagy különbséget, mely Luther kora és a mi korunk között van. 
Olyan ma közismert, rendkívül elterjedt és hasznos növények, mint 
a burgonya, a kukorica, a napraforgó, a paradicsom, a muskátli és a 
krizantémum és még sok más növény mind teljesen ismeretlen volt 
Európában. Hogy a modem technika és orvostudomány vívmányai 
ismeretlenek voltak, azt is természetesnek találjuk, továbbá, hogy a 
közlekedés, a híradás módja nem sokban különbözött és semmivel 
sem volt jobb, mint mondjuk sok ezer évvel ezelőtt Egyiptomban, 
vagy Asszíriában, vagy éppen Jézus Krisztus korában a Szentföl
dön. Még a modern csillagászati ismeretek is teljesen hiányoztak 
az akkori európai emberiség, még az iskolázott emberek köztuda
tából is. Gopernicus, ez a nagy lengyel tudós-szerzetes, aki a föld
központú világnézet helyett a napközpontú világrendszert fedezte 
fel. Luther kortársa volt ugyan, de Luther is éppen csak hogy hal
lott valamit Copernicus akkoriban új tanairól.

Mindezek érzékeltelhetik velünk, az atomkorszak küszöbén álló 
emberekkel azokat a változásokat és különbségeket, amelyek a re
formáció megindulásának ideje és a mi korunk között vannak.

Ennél is fontosabb azonban, hogy világosan végiggondoljuk, 
mi történt az elmúlt négyszáz év alatt magával a reformációval, 
mi- történt ezalatt a protestantizmus életében és gondolkodásában.

Bizony az elmúlt négyszáz esztendő alatt a protestantizmus 
történetében sok minden történt, sok változás és átalakulás.

Kezdjük azzal, hogy mindjárt a kezdet kezdetén különbségek 
voltak a Luther és a svájci reformátorok, mindenekelőtt Zwingli 
Ulrich és Kálvin János felfogása között Sőt temperamentumbeli 
és felfogásbeli különbség jelentkezett már Luther és legközelebbi 
munkatársa, Melanchton Fülöp között is. Utánuk jött az orthodoxia 
kora, mely a reformátori iratok betűszerinti tanítására helyezte a 
hangsúlyt. A felvilágosodás hatására jött a racionalizmus, mely a 
szentírásból csak azt fogadta el, ami az akkori emberi ész előtt 
érthető volt. Majd jött a pietizmus, mely a személyes hitre, a meg
térésre és a kegyes életre buzdított. Csakhamar jelentkezett a 
liberalizmus, melynek az volt az elve, hogy ki-ki üdvözüljön a saját 
legjobb meggyőződése és belátása szerint. Azután jelentkezett a 
kriticizmus, mely hallatlan tudományos erőfeszítéssel igyekezett 
kihámozni a biblia irodalomtörténeti titkait, s megállapítani, hogy 
mi származik a keresztyénségben valóban Jézustól s egyáltalán, 
hogy mit tudhatunk meg biztosan róla a ránk maradt forrásiratok
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alapján. A forradalmi munkásmozgalmak is éreztették hatásukat. 
Felléptek olyan emberek, mint például Svájcban Ragaz s a szociális 
probléma megoldására helyezték a hangsúlyt, éppen úgy, de mégis 
inkább elvileg, mint a szeretetszolgálat, a diakónia nagy gyakorlati 
emberei, Francke vagy Bodelschwing. A huszadik században, az 
első világháború után következett az újreformátori teológia a maga 
dialektikus módszerével és stílusával, mely az igében, az isteni 
kinyilatkoztatásban kereste és találta meg a keresztyénséget. Ugyan
csak a huszadik században elemi erővel támadt fel a sok részre 
bomlott protestáns keresztyénségben az egyház egységéért érzett 
felelősség, s megszületett az ökumenikus mozgalom. A második 
világháború után pedig egyháztörténeti szempontból az ökumenikus 
mozgalom, teológiai téren pedig a mitológiátlanítás kérdése jelent
kezik a legerőteljesebben, velük együtt pedig a fokozódó felelősség 
az emberiség földi sorsáért, a világbékéért, a nyomorban, tudat
lanságban élő népek felé.

Mindez a reformáció után, a reformáció hatására, a protestáns 
keresztyénségen belül történt. Hozzá úgy, hogy minden irányzat 
mondhatnánk kizárólagossági igénnyel lépett fel: csak önmagát tar
totta helyes, jó útnak, a reformáció és a nagy reformátorok örök
sége igazi hordozójának és megszólaltató iának. De mégis mindig 
úgy, hogy egyik irányzat leváltotta a másikat és megint csak mégis 
mindig úgy, hogy a leváltott irányzatokból is maradt meg valami a 
továbbélő és ható protestáns keresztyénségben.

Vajon mit szóljon és gondoljon a mai protestáns ember ehhez 
a sok változáshoz, alakuláshoz és egymást leváltó irányzathoz? Ho
gyan tekintse őket és hogyan értékelje magát a reformációt, az 
evangéliumi protestáns keresztyénséget s mindenekelőtt a refor
mációnak a megindulását?

Induljunk ki abból, hogy Luther Márton fellépését és életművét 
is különböző módon értékelik.

Vannak, akik az emberi szellem szabadsághősét tisztelik benne, 
s azt mondják, hogy Luther legnagyobb tette az volt, hogy a közép
kori lelkigyámság bilincseit leverte önmagáról és sokakról, akik 
csatlakoztak hozzá és ilyenformán egyik szellemi atyja volt az 
emberiség nagyszabású újkori felszabadulásának.

Vannak olyanok is, akik azért tisztelik benne a nagy törté
nelmi hőst, mivel sok kudarcot vallott próbálkozás után neki sike
rült először komolyan kikezdenie a középkori társadalmi rendet, 
mely körülbelül ezer éven át gúzsbakötötte az európai emberiséget. 
Ezek szerint Luther hatására kezdett felébredni a népekben s az 
egyes emberekben is a nagykorúság öntudata, mely szabadságot és 
igazságot követelt. Ebből a szempontból nézik sokan Luthernek még 
a német parasztháborúhoz való előbb pozitív, majd negatív viszo
nyulását is, s még az utóbbira is találnak mentséget, mondván, hogy 
hiszen akkor még nem volt ipari proletariátus és nem volt meg 
annak forradalmi tudománya, tehát nem voltak meg azok a törté
nelmi és gazdasági feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 
elnyomott dolgozó nép megmozdulása végérvényesen győzhessen 
és megteremthesse az új társadalmi és gazdasági rendet.
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Vannak, akik a szabad vizsgálódás rettenthetetlen emberét tisz
telik Lutherben, aki nagyban járult hozzá, talán akaratlanul is az 
emberiség későbbi nagyszabású tudományos munkájának és ered
ményeinek létrejöttéhez, mivel ő maga a wormsi birodalmi gyűlé
sen tanainak védelmében a szentírásra és világos észokokra hivat
kozott, egyébként pedig még a szentírással kapcsolatban is igen 
komoly kritikai megjegyzéseket tett.

Tehát politikai és kulturális téren is nagyraértékelik Luthert 
olyanok, akik elsősorban nem egyházi téren végzett munkáját tart
ják szem előtt. Érdekes észrevenni azonban azt is, hogy azok a 
legfontosabb protestáns egyháztörténeti és teológiai irányzatok, 
melyek a reformáció után kialakultak, s amelyek közül a legfon
tosabbakat már említettük, mind szeretnek hivatkozni Lutherre 
és a reformátorokra.

Az orthodoxia méltán hivatkozhatott rájuk annyiban, hogy a 
reformátorok a keresztvénség alaptanításaihoz, a szentíráshoz és 
ősi hitvallásaihoz nemcsak hogy nem nyúltak, hanem éppen azokat 
igyekeztek érvényrejuttatni, letisztítva róluk a rájuk tapadt évszá
zados tévelygések hagyományait. Az is bizonyos, hogv Luther 
nemcsak hogy nem volt egyházellenes, reformátor-társaival együtt, 
hanem éppen az egyház megújulása érdekében léptek fel és mun
kálkodtak egész életükön át.

Amikor pedig a pietizmus az igaz keresztyén életre, a szemé
lyes hitre helyezte a hangsúlyt, akkor ez is hivatkozhatott Lutherre 
és a reformátorokra, hiszen a Jézus Krisztusban való személyes 
hit és az igaz keresztyén élet akár Luther, akár Kálvin tanításában 
félreérthetetlenül nagy szerepet játszik.

Azután ott van a racionalizmus és a liberális teológia: éppen 
az imént említettük, hogy Luther észokokra is hivatkozott érvelé
sében, s a biblia egyes részeivel, sőt egész könyveivel szemben is 
érvényesített igen erőteljes kritikai szempontokat.

De gondoljuk meg azt is, hogy a dialektikai teológia atyja, 
a nálunk is köztiszteletben álló nagy svájci református teológus, 
Barth Károly műveiben mennyiszer idézi Luthert, s mennyivel 
kisebbre zsugorodna össze például Barth Károly hatalmas dogmati
kája, ha csak a Luther-idézeteket kihagynánk belőlük.

És persze, úgyszólván nincs olyan komoly egyházi megmozdu
lás a protestantizmuson belül, mely ne tudna Lutherre és a refor
mátorokra hivatkozni.

Még azok is hivatkozhattak Lutherre, akik például a litur
gikus reformokat sürgették a protestáns istentiszteleti életben, 
hiszen Luther fontosnak tartotta az épületes istentiszteleti rendet, 
csak persze azok is joggal hivatkozhattak rá, akik meg azt mond
ták, hogy mégse elsőrendű és döntő kérdése a liturgia az egyházi 
életnek és általában a keresztyénségnek.

Ezek után ismét felvetjük a kérdést: vajon mit szóljon és mit 
gondoljon a reformáció mai híve, a mai protestáns ember erről a 
sokféle változásról és irányzatról?

De hogy ez a kérdés még alaposabb és mélyebb legyen, gon
doljuk meg azt is, hogy mind Luther, mind a reformátorok s az
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utánuk következő protestáns irányzatok képviselői a legvégső fokon 
a szentírásra hivatkoztak s belőle indokolták állásfoglalásaikat, 
Problémánkat ez a fontos körülmény az első pillanatra még súlyo
sabbá teszi, lényegileg azonban egészen közel segít bennünket a 
megoldáshoz. Ez a megoldás pedig az, hogy Luther és a reformá
torok munkája nyomán éppen azért volt ennyire sokoldalú a pro
testantizmus története, mivel az isteni kinyilatkoztatásból merített. 
Az isteni kinyilatkoztatás pedig olyan gazdag, mint maga az élet. 
Hiszen méltán nevezzük a bibliát az élet könyvének. A protestan
tizmus változatos története tehát csak a valamilyen egyoldalúságba 
fanatizálódott ember számára jelenthet különösebb problémát és 
megbotránkozást, míg az a keresztyén, aki Pál apostollal együtt 
vallja, hogy „rész szerint van bennünk az ismeret*1, az természe
tesnek találja, hogy a teljesség senkinek sem adatik meg ebben a 
földi életben. De a lelki ajándékok különbözősége s a talentumok 
kisebb-nag.yobb szánfia is megnyugtató magyarázatot ad a keresz- 
tyénség és a protestantizmus sokoldalúságára és változatos törté
netére. És a hivő ember azt is vallja, hogy minden változás és 
árnyalat közepette a rész szerint való ismeret egyoldalúságai felett 
és mögött ott ragyog az isteni kinyilatkoztatás mindent összefog
laló dicsfénye ebben az igében: „Most azért megmarad a hit, a 
remény és a szeretet, ez a három, ezek között pedig a legnagyobb 
a szeretet**, amivel Pál apostol a keresztyén megismerés rész sze
rint valóságáról szóló bizonyságtételét koronaként befejezi a sze
retet örök szép himnuszában.

A protestantizmus történetét ilyenformán nem is valamiféle 
tanrendszernek kell tekintenünk, hanem inkább az élő organiz
mushoz kell hasonlítanunk. Talán a legszemléletesebben az élő fához 
hasonlíthatjuk, melynek törzséről a legkülönbözőbb és rendesen 
egymással ellentétes irányban nőnek ki az ágak. A zsoltár szavai
val élve: a reformáció és a protestantizmus története éppen azért 
olyan sokoldalú, mert a folyóvíz partján nő, s minél jobban táp
lálkozik az anyaföldből és az élő vízből, nemcsak a törzse, hanem 
az ágai is annál jobban nőnek és erősödnek, Gondolhatunk arra 
is, amit Jézus Krisztus maga a mustármagból kelt növényről mon
dott, mely a füvek közt a iegnagyobbá lesz úgy, hogy ágai közt 
megpihennek az égnek madarai.

De ha már ezzel a hasonlattal érzékeltetjük a reformáció ki
bontakozását és több mint négyévszázados történetét, kikerülhetet
lenül gondolnunk kell arra is. hogy vajon a zsoltár szavainak meg
felelően megtermette-e a protestantizmus több mint négy évszá
zados fája a maga idejében a gyümölcseit. Termett-e egyáltalán 
és jó gyümölcsöket termett-e? Hiszen a jó fa jó gyümölcsöket 
terem, s ugyancsak az Ür Jézus szavai szerint, amelyik nem terem, 
kivágattatik és a tűzre vettetik! Érezzük mindnyájan, hogy ez a. 
kérdés ma is mennyire aktuális éppen a proteáwintizmussal, de az 
egész keresztyénséggel kapcsolatban is.

Ezzel a kérdéssel azonban figyelmünk a múltról a jelen és a 
jövő felé fordul.
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Nézzünk azonban még egy kissé vissza a múltba, hogy konkrété 
a magyar nép és hazánk történetében termett-e jó gyümölcsöket 
a reformáció és a protestáns keresztyénség.

Isten iránti hálával kell megállapítanunk, hogy igen: termett, 
éspedig olyan jó gyümölcsöket, amelyek komolyan javára voltak ha
zánknak és népünknek egyaránt. Olyan gyümölcsöket termett, ame
lyek nélkül hazánk és népünk nagyjából azt az utat járta volna 
meg, ha ugyan egyáltalán megmaradt volna, mint mondjuk a spa
nyol nép, ahol a reformációt a kezdet-kezdetén vérbefojtották, s 
ahol egész Európát nézve ma is a legnagyobb az írástudatlanság, 
a minden téren való elmaradottság. A reformáció ünnepén hálával 
emlékezünk meg arról, amit a tizenhatodik században a magyar 
reformátorok hős ereje cselekedett népünk tanítása, a magyar iro
dalmi nyelv megteremtése, iskolák százainak létesítése, a könyv
nyomtatás elterjesztése, nemzeti költészetünk kifejlesztése terén. 
Károlyi Gáspár bibliafordítása, a magyar prédikátorok küzdelmes 
munkája nemcsak megteremtette a magyar irodalmi nyelvet, hanem 
örök időkre rányomta bélyegét legdrágább nemzeti kincsünkre, édes 
anyanyelvűnkre. De hálával áldjuk Istent azért is, amit a Habsburg- 
ház gyarmatosító és németesítő elnyomásával szemben cselekedett 
évszázadokon át a magyar protestantizmus, hogy a Rákócziak. 
Bethlen Gábor. Thököly Imre, majd 1848 vezérszellemei, Kossuth 
Lajos és Petőfi Sándor, e lánglelkű protestáns férfiak vezérlete 
alatt a magyar szabadságért és hitéért mennyi protestáns prédikátor 
szenvedett gályarabságot, börtönt, vértanú halált. Gondolunk arra 
is, hogy népünk gazdasági és kultúrális felemelése terén mit jelent 
Tessedik Sámuel evangélikus lelkész neve. S azután, hogy Ráth Má
tyás győri lelkész szerkesztette és adta ki az első magyar hírlapot. 
Nem akarjuk kétségbevonni, hogy voltak az elmúlt évszázadokban 
a Habsburg-elnyomás- idején kiváló, hazájukat és népüket szerető 
katolikus papok is, mégis történeti tény, hogy míg a római 
egyház lényegileg a Habsburg-házzal szövetkezett a nép elnyo
mására és németesítésére, ugyanakkor a protestantizmus népünk 
szabadsága, nemzeti függetlensége, felemelkedése mellett állott, 
szenvedett és vérzett évszázadokon keresztül.

Dicsőséges történelmi múltunk alakította ki és alakítja a mai 
protestantizmust is, a mi evangéliumi és reformált keresztyénsé- 
günket. Mai protestantizmusunk gyökerei a történelem talajába 
nyúlnak le s onnan merítik ma is. az éltető erőket. Van magyar 
protestantizmus. Ez a magyar protestantizmus lényegileg azonos 
hitelveket vall a földkerekség minden protestáns egyházával. Mégis 
sajátos színezetű, mert ebben a hazában nőtt fel, itt élt és él. itt 
lett naggyá és erőssé sok küzdelem, munka és üldöztetés közben 
A magyar protestantizmus a világprotestantizmussal, különösen a 
reformáció anyaországaival állandóan kapcsolatban volt, Witten- 
berggel éppúgy, mint Genffel. Azok az irányzatok, amelyek a világ
protestantizmusban teológiai téren jelentkeztek, nálunk is éreztették 
mindig hatásukat, de kétségtelenül mindig kisebb egyoldalúsággal 
és mindig úgy, hogy a néppel való kapcsolatát, iránta való szere- 
tetét, neki való szolgálatkészségét megőrizte és természetesnek tar
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tóttá. A magyar protestantizmus fáját történelmi viharok tépték, 
a nehéz Habsburg-elnyomatás évszázadai megtépázták ágait, sokat 
le is téptek róla. De a törzs és a fa erős ágai megvannak. A világ
protestantizmus az elmúlt négy évszázad alatt lényegének szinte 
minden lehetséges változatát kitermelte és kipróbálta, ugyanúgy a 
mi protestáns egyházaink is. Úgyhogy ma már éppen azért, mivel 
mindez megtörtént rajta és vele, benne és általa, nemcsak hogy 
nem vagyunk zavarban akkor, amikor számot akarunk adni a ben
nünk levő hitbeli meggyőződésről, hanem éppen ezért, ebben a 
mi megérett és kibontakozott protestantizmusunkban inkább 
könnyű röviden is teljes képet rajzolni arról, hogy mit jelent ma 
a huszadik század közepén magyar protestánsnak s egyáltalán pro
testánsnak lenni.

Próbáljuk tehát megrajzolni röviden ezt az összképet, az evan
géliumi protestantizmus fő jellemvonásait!

1. A protestantizmus —- evangéliumi keresztyénség. mely tanait 
és életét Isten igéjéből meríti, ahogyan arról a szentírás tesz bizony
ságot, különösen is a Jézus Krisztusról szóló evangéliumban.

2. A protestáns keresztyénség, melyet Isten kinyilatkoztatott 
igéje táplál és vezérel, ma is azt vallja, hogy emberi életünk végső 
kérdései, a bűn, a szenvedés, a halál, az üdvösség és kárhozat kér
dése Jézus Krisztus megváltó művében oldódnak meg, tehát, hogy 
a Jézus Krisztusban megjelent isteni kegyelem szabadít meg a 
bűntől és következményeitől a bűnbocsánat evangéliumában és tesz 
bennünket az üdvösség részeseivé.

3. A protestáns keresztyénség hiszi és vallja az egv keresztyén 
anyaszentegyházat, melyet Jézus Krisztus alapított, s melynek Ő feje, 
nemcsak hogy nem kívánja megbontani az egyház egységét, hanem 
híven szolgálja azt evangéliumi hitével, keresztyén reménységé
vel, s a bűnbocsánatból nyert új élet gyümölcseivel a hívők kö
zösségében.

4. A protestáns keresztyénség, amikor az egyház tisztaságáért 
és egységéért imádkozik és munkálkodik, ugyanolyan fontosnak 
tartja, hogy az egyháznak, mint Krisztus egy testének különböző 
tagjai, egyesek, gyülekezetek és felekezetek igaz hitben, bűnbá
natban, szeretetben és reménységben éljenek, s megmaradjanak 
és erősödjenek Isten gyermekeinek dicső szabadságában, melyre 
Krisztus szabadított meg bennünket.

5. A protestáns keresztyénség az üdvösség kérdésében egyedül 
Istennek a Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott megváltó kegyelmé
ben bízik. Nem tud olyan érdemszerző cselekedetekről, melyekkel 
a bűnbocsáhatot és az örök üdvösséget biztosíthatná. Ugyanakkor 
a megújult élet velejárójának tekinti, hogy az ember földi hiva
tását, munkáját, a családi életet, embertársait, népét, hazáját meg
becsülje és szeresse s a bűn átkától felszabadultan végezze az 
emberszeretet jó szolgálatait, s mint jó  fa jó gyümölcsök termé
sével így szolgálja ezen a földön Isten dicsőségét.

6. A protestáns keresztyénség Krisztusba vetett hite s ebből 
fakadó emberszeretete következtében felelősséget érez a hazájában 
és a széles földkerekségen élő emberek iránt s azon van, hogy a
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jóban őket erősítse, segítse, előmenetelükben, haladásukban és fel- 
emelkedésükben támogassa, szenvedésüket enyhítse, jólétüket 
emelje, műveltségüket növelje s a tudomány és a jó munka áldá
saiban minél bőségesebben részesítse.

7. A protestáns keresztyénség harcol a bűn és annak követ
kezménye ellen Istentől a Jézus Krisztusban kapott erejével az 
élet minden területén, tehát harcol a háború, annak esetleges okai 
és előkészítői ellen, harcol a békéért, a népek testvéri jó viszonyáért, 
a népek emberi szabadságáért, jólétéért és békés együttéléséért.

8. A protestáns keresztyénség Isten jó ajándékának tekinti a 
szervezett állami életet s annak jó rendjét. Világosan látja és el
ismeri ugyan, hogy. az egyház és az állam egymástól különböző 
intézmények különböző rendeltetéssel, ugyanakkor azonban a szent
írás alapján világosan felismerve és elismerve magasztos rendel
tetését, az állami élet jó rendjét és a nép érdekében végzett jó 
munkáját egészében és tagjai révén igaz hazaszeretettel segíti és 
támogatja.

íme, ezek azok a legfőbb jellemvonások, amelyek a protestan
tizmus, különösképpen is a magyar protestantizmus arculatán vilá
gosan kirajzolódnak. És ezek nemcsak írott, vagy hangoztatott 
elvek, hanem történelmi múltunkat nézve is tények és valóságok, 
de azoknak bizonyulnak akkor is, amidőn jelen életünket vesszük 
szemügyre.

A magyar protestantizmus történelmi múltjának jó gyümöl
cseiről röviden már szóltunk. Most azonban tegyük még vizsgálat 
tárgyává, hogy ma, a mai világtörténelmi helyzetben, közelebbről 
mai magyar hazánkban hogyan viszonyulunk a protestantizmus
nak az imént pontokba foglalt mivoltához.

A magyar protestantizmus ma is élete és munkája rendíthetet
len fundamentumának az Isten igéjét, s a vele való szolgálatot te
kinti. Tudósai a Magyar Bibliatanács megbízásából és anyagi áldo
zatával tudományos szempontból a legkorszerűbb s a mai magyar 
nyelvnek megfelelő bibliafordításon dolgoznak. Ennek a fontos mun
kának az 'első nagy eredményeként az elmúlt évben már meg is je
lent az újtestamentom próbakiadása, az ótestamentom kétharmad
részének az első fordítása is késznek mondható, s megvan a jó re
ménységünk arra, hogy még ebben az évtizedben a magyar protes
táns egyházak a Magyar Bibliatanács által kiadott jó bibliafordí
tást adhatnak a hívek kezébe.

Isten igéjének hirdetését a magyar protestáns egyházak alapvető 
feladatuknak és kiváltságuknak tekintik. Teológiai Akadémiáink, 
lelkészköreink és Lelkészi Munkaközösségeink, felnőtt, ifjúsági és 
gyermekbibliakörök életének és munkájának központja a szentírás 
alapos és hívő tanulmányozása. Egyházi sajtónk, lelkészi szaklap
jaink leglényegesebb feladatuknak tekintik Isten igéiének hirdeté
sét a betű segítségével is.

A magyar protestantizmus az egyház egységéért való könyör
gést és munkát az elmúlt években egyre fokozódó odaadással vál
lalja és végzi a magyar Ökumenikus Tanács keretében, az összes 
protestáns egyházak részvételével, tudósaink, lelkészeink és gyüleke
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zeteink intenzív közreműködésével. Ezt a munkánkat az Egyházak 
Világtanácsa ismételten példaadónak állította a* világ keresztyénsége 
elé, s ennek bizonyságául ez év augusztusában az Egyházak Világ
tanácsának Központi Bizottsága a Magyar Ökumenikus Tanácsot az 
Egyházak Világtanácsa társtanácsává fogadta, továbbá elfogadta a 
magyar protestáns egyházak meghívását, mely szerint legközelebbi 
gyűlését 1956-ban Magyarországon tartsa meg. De az egy anyaszent- 
egyházban való hitünk bizonysága az a sok együttes ünnepség is, 
amelyeket a reformáció ünnepe alkalmából, vagy például az egyete
mes imahéten tartunk az egész országban, s ilyen természetesen ez a 
mai reformációi ünnepség is hazánk fővárosában.

A magyar protestáns keresztyénség a Krisztusban nyert bűnbo
csánat bizonyosságában s ezen az alapon újuló élete örömében, vesz 
részt abban a munkában, mely magyar hazánkban, a dolgozók álla
mában folyik hazánk építése, népünk függetlenségének és békéjének 
védelme, tovább a világ békéjének megőrzése és biztosítása céljából. 
Ilyen irányú munkája megtalálja a módokat és lehetőségeket arra, 
hogy mind a haza határain belül, mind a haza határain túl, hatha
tósan hallassa szavát és bizonyságtételét nagy történelmi korunk 
legaktuálisabb kérdéseiben, nevezetesen idehaza a népünk jólétét, 
kulturális és anyagi felemelkedését elősegítő kérdésekben, nemzet
közi vonatkozásban pedig a béke védelme és a népek békés együtt
élése ügyében.

Az új magyar államihoz, a dolgozók államához való viszonyunk 
egészséges alapjait biztosítják az államunk és egyházaink között lét
rejött és immár hét éve jól beváló egyezmények, amelyek lehetővé 
teszik államunk messzemenő anyagi segítségével, hogy hitelveinknek 
is megfelelően az egyház és az állam fokozatosan, megrázkódtatás 
nélkül szétválásztassék s szabad hazánkban szabad egyházaink ennek 
megfelelően végezhessék Istentől eléjük tűzött rendeltetésüket.

Ha még mindehhez hozzávesszük azt a nagy újjáépítő munkát, 
melynek eredményeként a háború alatt lerombolt és megrongálódott 
templomainkat, s más egyházi épületeinket helyreállítottuk, továbbá 
mindazt, amit egyházaink a lelkészutánpótlás biztosítása céljából 
Teológiai Akadémiánkon, azután szeretetszolgálatunknak diakóniai 
intézményeinkben való kibontakoztatása érdekében végeztünk, akkor 
nehezen kerülhetnénk el a dicsekedés vádiát, ha mindezek nem len
nének mindenki előtt nyilvánvaló bizonyságai a magyar protestan
tizmus életének és munkájának, de légióként, ha mindezzel ma
gunknak akarnánk érdemeket szerezni. Mi azonban akkor, amikor 
mindezeket a reformáció ünnepén együttesen szemügyre vesszük, 
alázatos szívvel, gyöngeségeink és gyarlóságaink, gyakori kishitűsé
günk és engedetlenségünk tudatában a magasságos Istennek adunk 
hálát, hiszen Ö volt az, aki a reformációt Szentleikével megindította, 
vezette, óvta és erősítette nálunk is, s Ö az, aki a reformáció népét 
csodálatos erőivel élteti és növeli ma is.

A reformáció emlékünnepén mi, a reformáció magyar népe és 
egyházai Őhozzá, a történelem Urához emeljük fel szívünket. Neki 
adunk hálát a reformáció drága örökségéért és áldásaiért, különös
képpen is azokért, amelyekben ez a mi nemzedékünk részesülhet.
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Öt kérjük gyöngeségeink, hitetlenkedéseink és engedetlenségeink 
bűneire bocsánatért, s Őhozzá esedezünk azért is, hogy tegyen min
ket, egyházainkat, gyülekezeteinket, hittestvéreinket alkalmasakká 
Szentlelkének erejével arra, hogy drága örökségünket a reformáció
ban megtarthassuk, gazdagíthassuk s mindenek előtt hűségesen él
hessük az Ö dicsőségére, s a ránkbizottak. egész népünk és az em
beriség javára.

HANZMANN KÁROLY SÁMUEL
Földi életének útján Sopronban 1884. december 27-én indult el kis

iparos családból. Gyermek- és ifjúkorát buzgó egyházias hitéletű csa
ládi légkörben töltötte. A  régi evangélikus líceumban 1903-ban tett 
érettségije után három évig a soproni teológiai akadémián, egy évig a 
hallei egyetemen tanult. Lelkészi ordinációt 1907-ben nyert. Utána egy 
éven át Répcelakon mint nevelő működött. Erre az időre mindig bol
dogan emlékezett vissza. Egy év múlva Varsádon mint káplán, majd 
hamarosan mint a varsádi gyülekezet lelkésze buzgólkodott. Itt lett éber 
figyelőjévé annak a szektamozgalomnak, amelynek szálai a régi tolna— 
baranya— somogyi egyházmegye területéről külföldre vezettek. Itteni 
őrszolgálata alatt bontakoztak ki lelkipásztori és gyülekezet-szervezői 
karizmái, melyeket lelkesen osztogatott egyházmegyéje többi gyülekezeté
nek is. 1920-ban szülővárosa gyülekezetének egyhangú meghívását elfogadva 
megvált varsádi híveitől. Harminckét évi soproni működése alatt nagy 
energiával ragadott meg és használt fel minden kínálkozó munkalehe
tőséget. Rugalmas kedélye éppúgy átszűrődött lelkipásztori és igehir
detői szolgálatán, mint a gyülekezeti háztartás problémáival való fog
lalkozásán. Őszinte odaadással ápolta gyülekezetének és egyházunknak 
történelmi tradícióit, de élénk figyelemmel kísérte az idők változásait 
is. Sokfelé ágazó gyülekezeti munkáján kívül főleg a régi dunántúli 
egyházkerület közügyeiben fogyasztotta^ életmécsesét nemcsak mint a 
legtöbb egyházi bizottság tagja, hanem mint az egyházkerület népiskolai 
bizottságának elnöke s ennek kapcsán 378 evangélikus tanító munkájá
nak, valamint az egész egyházkerületi hitoktatásnak is referense. Egy
házkerületi munkájának dandárja azonban főszámvevői tevékenységé
ből állott. Bekapcsolódott az egyetemes egyház bizottsági, valamint az 
1934— 1937. évi országos zsinat munkáiba is.

A  hű sáfár lelkiismeretességével őrködött az egyházias és hitval
lásos gyülekezeti élet felett. Éppúgy küzdött az ortodox, mint a pietisz- 
tikus elhajlások ellen. Ugyanazzal a felelősségérzettel foglalkozott a 
lelkiekkel, mint az anyagiakkal. Érdeklődése egyházunknak nemcsak a 
hazai, hanem a külföldi életére is kiterjedt. Akik közel álltak hozzá, azok 
éppúgy meglátták benne a hit által és a hitben, mint az evangéliomi 
krisztushitért való tusakodások emberét. Nemcsak vallotta a Krisztusba 
vetett hitét, hanem leplezetlenül könyörgött a maga számára is hitért. 
Élénken foglalkoztatta a kollégiális együvétartozás érzése, amiről az 
1946-ban elkészített kéziratos dolgozata is tanúskodik, amelyben a sop
roni származású evangélikus lelkészek' életrajzi' adatait állította össze 
„Sopron fiai az Űr szöllejében" cím alatt. Ezt az érzést, mint az egy
házmegye esperese is gonddal ápolta. Még nyugdíjas éveiben és lassú 
elfogyatkozásának idején is igyekezett fenntartani a szolgatársaival való 
kapcsolatokat.

Földi vándordíjának 1955. október 18-án ért a végére.
Emlékét özvegyével, három gyermekével és két unokájával együtt 

kegyelettel őrzi egész gyülekezete. Magassy Sándor
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S Z E M L E
Christus —  die Hoffnung dér Welt.

Ein Bericht über die zweite 
Weltkirchenkonférenz Evanston —  
August 1954. —  Herausgeben von 
Heinrich G rüber und Gérhard  
Brennecke. Evangelische Verlangs- 
anstalt Berlin.

Az 1954. évi evanstoni ökume
nikus világgyűlés dokumentációs 
anyaga már e könyv megjelenése 
előtt nyomtatásban napvilágot lá
tott dr. Focko Lüpsen összeállítá
sában német és angol nyelven. Ez 
a mű az „Evanston-Dokumente" 
címet viseli és teljes terjedelem
ben és részletességgel foglalja ma
gában a világgyűlés minden anya
gát.

Grüber és Brennecke munkája 
nem lép fel a teljesség igényével. 
Keresztmetszetet kíván adni a vi
lággyűlés anyagáról olyan formá
ban azonban, hogy a legfontosabb 
problémák, határozatok és közle
mények mind megközelíthetők le
gyenek. A könyv nem követi a vi
lággyűlés kronológiai rendjét, ha
nem bizonyos „szubjektív" szem
pontok szerint csoportosít. A  könyv 
tehát válogatás eredménye, mely 
azonban mégis híven tükrözi azo
kat a hatásokat, amelyek Evanston- 
ból indulnak ki s a német protes
tantizmus számára lényegesek.

Ezek után úgy vélekedhetnénk, 
hogy a könyv csak a németországi 
protestáns egyházaknak szól és ot
tani vetületűkben akarja megmu
tatni az evanstoni eredményeket. 
Ez a célzatossága elsődleges szem
pontul elvitathatatlan. Van azon
ban a könyvnek egy másik célja 
is. A  németországi protestáns egy
házak testvéri segítőkészsége azok 
felé a protestáns egyházak felé, 
akikhez az evanstoni anyag gyűj
teményes kiadása nem érhetett el. 
A  kisebb, európai és más földré
szen élő protestáns egyházak e 
könyvből jó tájékoztatást kaphat
nak az evanstoni eseményekről.

Külön ki kell emelni a könyv

nek nyomdatechnikai és kötésteoh- 
nikai kiválóságát. A  szöveg elren
dezése egyszerű, világos, könnyen 
áttekinthető. A  szöveget számos 
fénykép élénkíti. A  fényképek rész
ben az előadókat, részben pedig a 
tanácskozó együttest, a templomi 
úrvacsorái közösséget ábrázolják. 
A képek révén megismerhetjük az 
ökuméne legjelentősebb munkásait 
és az egész evanstoni miliőt. Ma
gyar szempontból érdekes olvas
nunk a magyarországi delegáció 
nyilatkozatát, mely mellett Péter 
János református püspök képe lát
ható.

Lelkészek, és az ökuméne ügyei 
iránt érdeklődő testvérek általá
ban, örömmel forgatjuk ezt a köny
vet és nagy hálával azok iránt, 
akik lehetővé tették számunkra, 
hogy ezúton is tájékozódjunk 
Evanston jelentőségéről.

Muncz Frigyes

Teológiai tanfolyam a Szlovákiai 
Evangélikus Egyház lelkészeinek 

továbbképzésére.
Augusztus 29-től szeptember 2-ig 

és szeptember 5-től 9-ig különleges 
teológiai tanfolyamokat, rendezett a 
szlovákiai evangéligus egyház a 
modor! iszlovák evangélikus Teoló
giai Fakultáson egybegyűjtött lel
készek részére. Több mint 130 lel
kész és esperes vett részt az egy
ház három püspökének vezetésével. 
A tanfolyamok nagy jelentősége, 
hogy eszközzé lettek a lelkészek
nek a legújabb teológiai problé
mákkal való megismerkedése te
kintetében, hogy képessé tegye 
őket arra, hogy a teológiai problé
mákat a régi liberális teológiai is
kola módszereitől eltérően oldják 
meg. A  professzorok arra töreked
tek, hogy hallgatóságukat bevezes
sék a világon uralkodó haladó teo
lógiai gondolkodásba (Dr. Karol 
Gábris: A  jelen teológiai irányza
tok jellegzetes képviselői), megis
mertessék velük napjaink protes-
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táns teológiájának etikai problé
máit (Dr. Jozef B erger) és kifejt
sék az egységes liturgia irányel
veit (Ján Petrik  professzor, a nem
rég közzétett liturgikus rend szer
zője). A  dogmatikai problémákat 
különösen a jelenkori teológiai 
gondolkodás eszkatológiájának ana
lízise síkján tárgyalták (Dr. Gábris 
professzor, az eszkatológia célja és 
alkalmazása), valamint J. Strba 
tanársegédnek, a szlovákiai jelen
kori vallásos irányairól tartott elő
adása nyomán. Dr. Ján Chabada 
egyetemes püspök és Andrej Zsiak 
egyetemes felügyelő az egyházak
nak a béke érdekében kifejtett erő
feszítéseiről beszéltek, valamint be
számoltak az egész világon az egy
házaknak a háború ellen kifejtett 
munkájáról. Az előadásokat a hall
gatóság rendkívül nagy érdeklő
déssel kísérte és a gyűlés nagy fi
gyelmet szentelt az egyházak tevé
kenységéről (Andrej L. Bartho 
egyetemes főtitkár), valamint az 
ószövetség új fordításáról (Dr. Ste- 
fan K átlovszky  professzor) szóló 
beszámolóknak. Körök alakultak 
bizonyos teológiai területekre tar
tozó kérdések kidolgozására; ezek
nek tagjai hazatérésük után foly
tatják teológiai munkájukat. Nagy 
érdeklődés nyilvánult meg Luther 
tanulmányozása iránt. A  tanfolyam 
egyes részvevői Luther egyes mű
veinek szlovák nyelvre való lefor
dítását óhajtják előkészíteni. Ha
sonlóképpen megosztották egymás 
között az előkészítő munkát a vi
lág teológiai irodalmának alapvető, 
az egyház előrehaladását elősegítő 
műveinek ugyancsak szlovák nyelv
re való lefordítása tekintetében.

A Német Egyesült Lutheránus 
Egyház püspöki kara és egyházi 
vezetősége szeptember 26-án Augs- 
burgban megtartott gyűlésén leg
főképpen a németországi evangé
likus teológia helyzetével foglalko
zott. Erről adtak á konferenciának 
beszámolót Dr. Ernst Kinder müns- 
teri és D. Péter Brunner heidel- 
bergi professzorok. A  megbeszélés 
során kritikai vizsgálat tárgyává

tették azt a kérdést, hogy vajon az 
evangélikus teológia Németország
ban kellő mértékben számot ad
hat-e a jelenkor közvetlenül égető 
emberi problémáival való foglal
kozás tekintetében. A konferencia 
egyetértésre jutott a tekintetben, 
hogy az eddig az ezen a téren el
végzett munka, melyet különösen 
az evangélikus akadémiákon végez
tek, elismerése mellett a teológiá
nak még nagyobb mértékben bele 
kell kapcsolódnia a tudományos és 
társadalmi problémák megvizsgálá
sába.

A  konferencia foglalkozott a ka
tolikus egyházhoz való viszonnyal 
is. Azon az állásponton volt, hogy 
az evangélikus teológia túl hosszú 
időn keresztül elmulasztotta azt, 
hogy magas teológiai síkon közvet
len beszélgetésbe vonja a római 
katolikus egyházat a reformátori 
igazságra vonatkozóan. Ahogyan a 
reformáció az ő szolgálatát, mint 
az egész egyház iránt köteles szol
gálatát tekintette, úgy az evangé
likus egyház ma is tartozik ezzel 
a szolgálattal a római katolikus 
egyház iránt. Az Egyesült Lutherá
nus Egyház teológiai tudósokból 
álló konferenciát óhajt rendezni 
belátható időn belül, melyen az 
Augsburgban felvetett kérdéseket 
tovább fogják tárgyalni.

A „ZEICHEN DÉR ZEIT“ 1955. 
évi 8— 9. száma kivonatban ismer
teti Eduard Schw eitzer  ^professzor- 
nak a múlt évi Berlin— Weissenseei 
teológiai konferencián elhangzott 
előadását: „Az újszövetségi tudo
mány helyzete és problémái ko
runkban." —  Az előadás főbb gon
dolatai a következők: Az újszövet
ségi tudományban jelenleg is 
iránytszabó formatörténeti módszer 
mellett ma új módszerként jelent
kezik az egyes evangéliumi iratok 
sajátosságának kutatása. így pl. 
Mátéban nyilvánvalóan a korai 
zsidókeresztyénség teológiája tükrö
ződik s a cselekedetek kegyessége; 
Lukácsnál azokra a különbözősé
gekre mutattak rá, amelyek őt Pál
tól elválasztják. Conzelmann, Die

686



Mitte der Zeit (1953.) c. művében 
üdvtörténeti összefüggésben szem
léli Lukács evangéliumát.

Egy másik kérdéskör a kánon és 
az Írás tekintélyének kérdése. Ka- 
semann  az apostoli leveleket vizs
gálja: milyen vallásosság tükröző
dik az egyes iratokban? — J. Jere
miás megkísérli Jézus saját szavai
nak kihámozását az evangéliumok
ból. Ez azonban reménytelen vál
lalkozás és különben sem lehet a 
hitet a történeti kutatás eredmé
nyeitől függővé tenni. Másfelől Jé
zus alig mondott valamit az egy
házról, a keresztségről, a Lélekről. 
Mégis minden .hozzátartozik hitünk 
tartalmához.

Bultmann megoldási kísérlete is
meretes. Nála minden húsvétnál 
kezdődik, ott van az ÜT kezdete. 
A mai liberálisok viszont, mint pl. 
Fir. Buri (Bázel) még tovább men
nek és Jézusból puszta ideát csi
nálnak.

Mindezekkel a kísérletekkel 
szemben azon kell lenni, hogy 
megragadhasuk az ÜT dialektiká
ját. így pl.: A  Szentlélek az Öt- 
ban még Istennek csodatevő ereje, 
Mt és Mk Jézusra mutatnak, mint 
a Lélek hordozójára. Lk a Lelket 
a misszió feladatával hozza kap
csolatba. Csak Pál ismeri fel, hogy 
a hit a Lélek ajándéka, nála éri 
el a Lélekről való tanítás „tető
pontját", — ez a csúcspont azon
ban a megelőző fokozatokat nem 
érvényteleníti.

Ugyanígy lehetne pl. a gyüleke
zet fogalmán is kimutatni ezeket a 
fokozatokat.

E fejlődési fokozatoknak s ezek 
dialektikájának felismerése ezidő- 
szerint az ut-i tudomány legfonto
sabb feladata.

Másik fontos probléma: hol tör
ténik (megy végbe) az üdvösség? 
Bultmann szerint az üdvösség új 
önértelmezésem kezdete. Másszó
val: magamban, a hitben játszódik 
le s így tkp. a hit függvényévé vá
lik. Bultmannak ezt a szubjektiviz
musát bírálja Barth ismert tanul
mányában. („R. Bultmann, ein V er- 
such ihn zu v er s iek en ")  Barth az

üdvösség objektív tényezőire fek
teti a hangsúlyt.

Az úrvacsora kérdése is élénk vi
ták középpontjában áll. Az ÜT fe
lől nyilvánvaló, hogy tarthatatlan 
az á szubsztancia-fogalom, amely 
pedig a 16. sz. vitáinak magvát 
adta. Nyilvánvaló, hogy az igében 
is, mint a szentségben, az Űr je
lenlétéről van szó. A kérdés az: 
hogyan van jelen az Űr ezekben 
másként, mint a Golgotha és Hús
vét eseményeiben?

Végül az előadás az eszkatológia 
és a krisztológia kérdéseit érintette. 
Előbbi kérdéseiben az ún. konzek
vens eszkatológia irányzata áll 
szemben O. Cullmann üdvtörténeti 
felfogásával. Előbbi szerint a pa- 
ruszia „elmaradt", utóbbi igenl.i 
annak történeti helyét az idők vé
gén. Bultmann szerint a kereszt és 
feltámadás eseménye a tkp.-i esz- 
katon, ezek után Jézus visszajöve- 
tele nem hozhat újat. Dodd felfo
gása .hasonló ehhez, szerinte Jézus 
személyében megjelent az eszkaton.
—  Mindezek a nézetek nem szá
molnak eléggé azzal, hogy az ÜT 
számára az eszkatológiai esemény 
kozmikus történés s nem csupán 
az egyes ember hitére nézve jelen
tős.

A  krisztológiában az a kérdés: 
hogyan értelmezte Jézus önmagát? 
Bultmann nem akar tudni Jézus 
messiási öntudatáról. Jeremiás, 
Cullmann és M aurer szerint a szen
vedő Istenszolgája képzetét Jézus 
magára alkalmazta. Az Uppsala- 
iskola az ókori Messiás-király meg
haló és feltámadó alakjából pró
bálja értelmezni Jézus személyét.
—  Már ebből is látszik, milyen 
komplikált az ut-i krisztológia kér
désköre. Schw eizer Eduárd szerint 
Jézus az Emberfia, aki végigjárja 
Isten szenvedő szolgájának útját, 
mint az egyetlen igaz Izraelita, az 
igaz ember, aki engedelmes Isten 
akarata iránt. Ezzel azonban még 
nincsen megvilágítva a kérdésnek 
a bűnnel való összefüggése (kien
gesztelés).

G.
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Í R Á S M A G Y A R Á Z A T
Advent 1. vasárnapja : Ml..91.1—

EGZEGÉZIS
Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulásának története mind a négy 

evangéliumban szerepel s mind a négy evangéliumban a nagyheti ese
mények bevezetőjeként szerepel.

Az evangéliumi elbeszélés át van szőve ószövetségi utalásokkal.. 
Jn 12, 16. szerint a tanítványok akkor még nem értették mindazt, amit 
Jézus parancsolt nekik, „hanem mikor megdicsőítteték Jézus, akkor em- 
lékezének vissza, hogy ezek őfelőle vannak megírva, és hogy ezeket 
mívelték ővele". A  tanítványok tehát még tudatlanul, a Jézus iránt való 
engedelmesség jegyében cselekszik meg mindazt, amit Uruk parancsol ' 
nekik. Pedig Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulása külsőségeinek is 
nagy jelentőségük van, mert így lesz nyilvánvalóvá, hogy beteljesedett 
Zakariás próféta jövendölése Jézus Krisztusban (Zak 9, 9). Aki ott Bet- 
íage felől, az olajfák hegye felől jön, arra teljes egészében illik a zaka- 
riási prófécia: ö  a megígért messiási király, aki egyszerűségben, béké
sen, megmentő szándékkal jön. *

A  sokaság Isten küldötteként ad tiszteletet Jézusnak. A királyok 
elé terítették le a felső ruhákat (2. Kir 9, 13.). A  „Dávid fia" megszó
lítás kifejezetten messiási jellegű volt (Mt 22, 42.), „Aki az Űr nevében 
jön", „aki eljövendő" szintén nem vonatkoztatható másra, mint a mes
siási királyra (Mt 11, 3.). A  sokaság „hozsánnával" köszönti Jézust, 
„aki jön" és a „magasságos" Isten, aki őt küldötte.

Az Ószövetségben megígért Messiás, Jézus, így tölti be a prófétai 
ígéretet s így teszi nyilvánvalóvá, hogy az ő országa békés, Isten aka
rata szerinti jellegű.

A v a s á r n a p  j e l l e g e

Advent (adventus Domini =  az Űr eljövetele) az Ige testté levését, 
a hozzánk alászálló, a mi világunkban megjelenő Jézus Krisztus szüle
tését készíti elő. Az ádventi várakozás szorosan hozzátartozik a karácso
nyi örömhöz. A  közel kétezer esztendős ősi perikópák döntően határoz
ták meg az egyes vasárnapok és ünnepnapok jellegét. Az ádventi idő
szak négy vasárnapja külön-külön sajátos üzenetben szólaltatja meg a 
Krisztus jövetelének ugyanazt az evangéliumát. Advent első vasárnap
jának evangéliuma azonos virágvasárnap evangéliumával. A  jeruzsá
lemi bevonulás története a nagyheti időszak bevezetője ugyan, de még
sem alaptalanul áll ez az ige az ádventben az egész egyházi esztendő 
élén, mert felragyogtatja Krisztus jövetelének örömét s ugyanakkor ko
moly intelmet is tartalmaz Krisztus méltó fogadására. A  Krisztus-várás 
öröme és a hozzá illő keresztyén magatartásra való felhívás kettőssége 
adja meg a vasárnap jellegét.

HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS
A  jeruzsálemi bevonulás története számunkra a legjobban feldolgo

zott igék közé tartozik. Éppen azért az a veszély fenyeget, hogy régi 
sablonjainkat alkalmazzuk. Ezt a kísértést csakis az igére irányított fi
gyelem kerülheti el.
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Bizonyos mértékben új szemléletmódot nyerünk, ha igénk ószövet
ségi összefüggéseire gondot fordítunk.

1. Izrael népének prófétái hosszú évszázadokon keresztül hirdették 
az eljövendő Messiás érkezését, akiben Isten új világa jelenik meg. A 
prófétai jövendölések sorából kiemelkedik Zakariás prófétának alap- 
igénkben is idézett jövendölése, aki a messiási király érkezésének öröm
hírét azzal kiáltja bele a világba, hogy. aki eljövendő, az igaz és sza
badító, szegény és alázatos lesz, akiben értelmetlenné válnak a hadi 
készülődések, aki békességet hirdet és munkál az egész földön: „örülj 
nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! ímé, jön néked 
a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz 
nőstényszamárnak vemhén. És kivesztem a szekeret Efraimból és a 
lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézívet is, és békességet hirdet 
a pogányáknak; és uralkodik tengertől tengerig, és a folyamtól a föld 
határáig" (Zak 9, 9— 10.). Ebben a .próféciában egyúttal polémia is van 
azokkal a váradalmakkal szemben, amelyeket világi hatalmi ambíció 
fűtött a Messiás eljövetelével kapcsolatban. Az eljövendő Messiás sen
kit sem akar leigázni, nem veszik körül fényes lovagok, harci szekerek, 
mégcsak nem is lóháton jön, hanem igénytelen és alázatos módon sza
márháton, szegényen jelenik meg. Istentől való küldetéséhez hozzátar
tozik, hogy ő „békességet hirdet a pogányoknak és uralkodik tengertől 
tengerig és a folyamtól a föld határáig" (Zak. 9,10.). Uralma átfogja a 
földet, de azt nem az emberek félelmére, hanem, javukra, békességükre 
és üdvösségükre valósítja meg.

2. A jeruzsálemi bevonulás történetének lényege az, hogy Jézus 
Krisztus magára ölti a Zakariás! próféciát. Szándékosan készíti jeru
zsálemi bevonulását úgy, hogy arról az Ószövetséget ismerők előtt nyil
vánvalóvá legyen: itt jön a Messiás. A  tanítványoknak aprólékos pa
rancsot ad, hogy a bevonulás külsőségei is beszédesek és jellemzőek 
legyenek. János evangélista (Jn. 12,16.) maga mondja, hogy Jézus Krisz
tus megdicsőíttetésekor emlékeztek vissza arra, hogy a jeruzsálemi be
vonulás nem volt más, mint Isten Zakariás próféta által adott ígére
tének a beteljesedése. Máté evangéliuma már ezzel a világossággal hir
deti, hogy ami a jeruzsálemi bevonuláskor történt, az „azért lett, hogy 
beteljesedjék a próféta mondása". Az Ó- és Újszövetség, tehát egyértel
műen ad kinyilatkoztatást a messiási királyról, illetve Jézus Krisz
tusról.

Ennek a kinyilatkoztatásnak a lényege az, hogy Jézus Krisztus 
nem világi hatalommal, nem földi király módjára, nem fegyverrel, nem 
igával és elnyomással, hanem alázatosan, egyszerűen, igazként, szaba
dítóként, békesség fejedelmeként jön. De éppen ezekben a jellemvoná
sokban tárul ki messiási mivolta, istenségének ragyogása és dicsősége. 
Éppen erről lehet tudni, hogy valóban ő a megígért Messiás, aki el
veszi a világ bűneit.

Az a tény, hogy a szamárháton ülő Jézus a Messiás, egy csapásra 
elintézi az összes lehetséges hamis váradalmakat, amelyek Krisztuson 
vagy a keresztyénségen keresztül akarnának világi hatalomra törni, 
vagy bárkit is leigázni és elnyomni. Krisztus egyszersmindenkorra le
mondott arról, hogy földi királyok módjára uralkodjék. Ilyet az ő ne
vében senkisem cselekedhet hazugság nélkül. Éppen azért a jeruzsá
lemi bevonulás kiábrándító mindazok számára, akik Krisztus vagy a 
keresztyénség által szeretnék kielégíteni hatalmi ambícióikat. A  Jézus 
országa nem e világból való.

3. De Jézus, az alázatosan, egyszerűen Jeruzsálembe vonuló mes
siási király, mégis dicsőséges. Olyan hatalma van, amelyet a világ nem
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adhat. A  zakariási prófécia beteljesedése azt jelenti, hogy ő az Üdvö
zítő. Luther Márton erről a textusról tartott ádventi prédikációja sze
rint: „Ö igazságot és üdvösséget hoz magával, a bűnnek ellensége és a 
halálnak eltiprója, azért jön, hogy mindazokat, akik benne hisznek, a 
bűntől és a haláltól megszabadítsa. Erre tanít minket Zakariás próféta, 
aki igaznak és szabadítónak nevezi őt. Krisztus nemcsak egy bűntől, 
hanem minden bűntől megszabadít, és nemcsupán az én bűnömet, ha
nem az egész világ bűnét törli el. Jön, hogy elvegye a halált is éspedig 
nemcsak reám, hanem az egész világra nézve is. Az okoskodó ész csu
pán igénytelen és nyomorúságos külsőjét tekinti, amint koldusként, sza
már hátán ülve, nyereg és sarkantyú nélkül jön, — és megibotránkozik 
rajta. De, hogy bűneinket elveszi, a halált eltörli, örök szentséget, 
igazságot és boldogságot közöl velünk, azt nem veszi észre. Azért kell 
tehát prédikálni és igét hirdetni, hogy az emberek ezt hallják és ennek 
nyomán higyjenek".

A  bibliakorabeli király pompában és hatalomban megjelenő zsar
nok és vérszomjas valaki volt. Az egyiptomi fáraók, az asszíriai és 
babiloni királyok, a római császárok, de még az Újszövetség korabeli 
Heródesek, vagy más királyok is rettegett és félelmes hatalmak voltak. 
Az ilyen királyokhoz évezredes történelmi tapasztalatok nyomán hozzá- 
tapadit a háború, a pusztítás, a rablás.

Jézus, a  messiási király, mindennek pontosan az ellenkezője. A  za- 
kar:ási prófécia szerint éppen azért lehet öröme és ujjongása Sión leá
nyának, mert itt nem zsarnok, hanem az igaz jön. Itt nem elnyomó 
hanem a szabadító jön. Itt nem a népet kifosztó, pompázó király, ha
nem a szegény és a szamáron ülő Messiás jön, aki kiveszti a harci sze
keret Efraimból, a lovat Jeruzsálemből, kiveszti a harci kézíveit is és 
békességet hirdet a pogányobnaik. Akik ebben a messiási királyban, 
Jézus Krisztusban hisznek; azok követik az ő világot átfogó békeaka
ratát. A  Jeruzsálembe bevonuló Jézus után csak azzal a lelkülettel 
lehet lépkedni, amely, őbenne is volt, a feltétlen emberszeretetnek, az 
alázatosságnak, a béke munkálásának a lelkületével.

4. Nekünk, a Krisztus-követés útját járó keresztyének szívét tehát 
nagy öröm és boldogság töltheti be, hogy ilyen királyunk van. Erre int 
minket az apostoloknak s mindazoknak példája is, akik Jézussal be
vonulnak.

Olyan embereket látunk itt, akik örvendezve mennek Jézus után, s 
akik jó szívvel készek vállalni azt az utat, amelyen Jézus megy. Ezek 
között első helyen az apostolok említendők, akik Jézusban az igazi 
Messiást látják, akiben megigazulnak s a haláltól megszabadulnak. A 
Jézus akarata iránti teljes engedelmességben járnak, amit nekik mond, 
teljesítik, úgy cselekednek, amint Jézus parancsolta nekik. Ök voltak 
az elsők, akik vallást tettek Jézusról, a megígért Messiásról.

A  hozsannázó sokaság Jézusban a Dávid fiát köszönti. Az Úr nevé
ben érkező Messiás közeledtekor a ma-gasságos Istennek mond ho
zsannát.

Mennyivel indokoltabb a mi Isten felé szálló hálánk, akik tudjuk 
Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulásának célját: a kereszt felé indult 
el Jézus a jeruzsálemi úton, azért történt mindez, hogy megvalósul
hasson váltsághalála. Igaza van Luthernek: „A kereszthez vezet az ő 
útja, minden értünk történik itt, rajtunk akar segíteni, műve nem más, 
minthogy minket a bűntől és haláltól megszabadítson. Azért mindenki, 
aki keresztyén nevére érdemes akar lenni, fogadja szíves örömest ezt 
a beszédet s zárja azt hálás szívébe és kérje Istent lelke mélyéből, hogy 
benne erős hitet ébresszen, akkor a kívánt jó gyümölcs nem marad el,

690



napról napra alázatosabb, engedelmesebb, szeretetteljesebb, erkölcsö
sebb lesz, mert ennek a tudománynak az a természete, hogy tisztaéletű, 
istenfélő, kegyes és Istennek engedelmeskedő emberekké tesz minket. 
Azok, akik őt szívükbe zárták, akaratát követték, tőle örök életet és 
dicsőséget nyernek!"

Advent nemcsak Jézus Krisatus jövetelét hirdeti, hanem azt a kér
dést is felteszi, hogyan készülünk az ő fogadására? Mennyire látszik meg 
rajtunk a tanítványok engedelmessége és a sokaság öröme?

Mi Jézus Krisztus megváltottál vagyunk. Hozzátartozunk. Életünkön 
meg kell látszania annak, hogy mi ennek az egyszerű, alázatos, szere
tetteljes messiási királynak, a békesség fejedelmének nyájába tartozunk! 
A krisztusi lelkület fogadja méltóképpen Jézust az Eljövendőt!

Dr. Ottlyk Ernő

Advent 2. vasárnapja: Lk 21. 25—36

EGZEGETIKAI JEGYZETEK.
Textusunk az ún. „szinoptikus apokalipszis" egyik változata, mely 

lényegében megegyezik a másik két szöveggel (Mt 24,29— 36; Mk 13, 
24— 32.). Eszkatológikus jellege és értelme tehát egészen nyilvánvaló. 
Advent 2. vasárnapja a visszajövő Ür Jézus Krisztusra irányítja figyel
münket. Figyelmeztetni akar mindnyájunkat, hogy egyszer meg kell áll
nunk Krisztus ítélőszéke előtt. Ugyanakkor azt a boldogító üzenetet 
hozza, hogy Krisztus eljövetelével elközelgett a váltságunk, tehát üd
vösségünk napja is. Tekintve a vasárnap jellegét, egészen természetes, 
hogy igehirdetésünkben nem annyira az eget-földet megrázó kozmikus 
változásokat kell kihangsúlyozni, hanem azt az erős reménységet, ámely- 
lyel az Egyház tekintetét a hatalomban és dicsőségben eljövő Krisztusra 
irányítja, aki az ég és föld elmúlása után is örökre megmarad.

Krisztus eljövetelének nyilvánvaló „jelei" lesznek (25. v.). Jézus 
nem mondja meg kifejezetten, hogy mik lesznek ezek az égi jelek, 
mintha a mi emberi nyelvünket és fogalmainkat erőtlennek és alkal
matlannak tartaná azok érzékeltetésére. Arra azonban nyomatékosan 
reá mutat, hogy milyen következményei lesznek eme jelek feltűnésének.
—  „Szünoché ethnón“  — „pogányok szorongása". Kóroli fordítását: „po- 
gányok", az újabb fordítások egyike sem követi, mert Luthernél 
„Lenien", francia szövegben (Louis Segond) „nation“ , Káldi és az új 
Próbakiadás „népek". — 26. v.: „apopszüchontárí‘ (partié.) „elhalnak". 
Raffay: „eszméletüket vesztik". A  legújabb katholikus fordítás: „meg
dermednek". Mindezek a kifejezések azt mutatják, hogy milyen alapjai
ban rendíti meg az a világot, amikor a mi Urunk eljön az ő dicsősé
gében. Raffay az égen megmutatkozó jelek hatását úgy szemlélteti, hogy 
a 25. v. közepét így fordítja le: „a népek együvé fognak tódulni tanács
talanságukban". Ez az eredeti szövegnek kétség kívül igen szabad for
dítása, de mégis mintha érzékeltetné velünk azt, hogy a végső nyomo
rúság közelebb viszi majd egymáshoz a  népeket... 27. v.: „opszonthai“
— meglátják, t. i. azok is, akik most nem hívei Krisztusnak. Azok előtt 
is nyilvánvaló lesz, hogy Krisztus a világmindenség Ura. Jézus az „Em
ber Fia" eljövetelének külső formáját Dán 7,13. képeivel szemlélteti. 
„Krisztusnak ez az eljövetele éppen olyan hatalmas lesz, mint amilyen 
gyenge és jelentéktelen volt az első. Nem csak azt mondja, hogy jön, 
hanem meglátják" (Luther). Jogos szemrehányást érezhetünk itt Jézus 
szavaiból kicsendülni, mert Ö már egyszer testben is eljött, de mily so
kan nem látták meg mégsem. —  28. v.: „engidzei apolütrózisz hümon"
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—  „elközelget a ti váltságtok“. Kétségtelen, hogy Jézus itt a „váltság" 
kifejezést nem egyenesen saját személyére irányítja, hanem általános 
értelemben használja, de egészen világos az is, hogy a „váltság" az Ö 
messiási művében valósul meg. „Mi mást jelent a „ti váltságtok" — 
mondja Luther, —  minthogy téged, ki most az ördög foglya és minden 
nyilának célpontja vagy, akit szorongat és nyomorgait a világ és ten
gernyi veszélyes szükségben úgy megrekedtél, hogy se magad, se társad 
abból kisegíteni nem tud, Krisztus megszabadít és magához visz, ahol 
úrrá leszel ördögön, világon, halálon, mert mindezek lábaid előtt fognak 
heverni." Semmi okuk sincs tehát azoknak félni az ítélet napjától, akik 
Krisztusban hisznek, mert a kegyelem drága ajándékait hozza számukra.

Jézus az eddig elmondottakat a fügefa példájával igyekszik szemlél- 
hetőbbé tenni. —  A  32. v.-ben feszültséget okoz a „nemzetség" (genea) 
kifejezés. Luthernél „Geschlecht“, franciában „génération", Káldinál 
„nemzedék". A  legkézenfekvőbb gondolat, hogy Jézus kortársainak nem
zedékére gondolunk, de feloldódik a feszültség, ha tekintetbe vesszük, 
hogy görög kifejezés jelentheti „az egy törzshöz tartozók összességét is" 
(Karner). Ezt indokolja az is, hogy Jézus mindig tiltakozik az ellen, hogy 
az Ö eljövetelére vonatkozólag határozott időpontot jelöljenek meg. Az 
egész textus központi üzenete a 33. v.-ben van, ahol a múlandó világ 
gyengeségével és eltűnésével szemben hirdeti Isten igéjének örökkévaló 
erejét és hatalmát. De éppen azért, mert a mi Urunk ilyen hatalmas és 
egyetlen Úr a világmindenség felett, állandóan készen kell lennünk az 
ö  fogadására. Az első keresztyének életét, de a reformáció nemzedékét 
is az jellemezte, hogy tele voltak eszkatológikus várakozással. A  mi re
ményteljes várakozásunkat éppen azzal kell megbizonyítanunk, hogy 
éberen kell vigyáznunk. „Riadókészültségben" kell lennünk és minden 
fegyverzettel küzdenünk kell a kísértések ellen, hogy megállhassunk ama 
napon a mi Urunk előtt. A  visszajövő Űr Krisztussal kapcsolatban a 
hívő lélek csak egy magatartást tanúsíthat: mielőbb Hozzá jusson el és 
Nála majd megtalálja örök életét és üdvösségét.

HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS.
Ezek az Igék szétrombolják a megszokott, kellemes, adventi han

gulatot és egyáltalán nem kellemes dolgokra irányítják a figyelmünket. 
Amennyire nem szeretünk saját életünk utolsó pillanatára gondolni és 
durva tapintatlanságnak tartjuk, ha valaki erre figyelmeztet bennünket, 
éppen annyira nem szeretünk hallani utolsó ítéletről, világ végéről, ég 
és föld elmúlásáról. Az utolsó dolgok általában mindig kellemetlenek. 
Szörnyű az, amikor a sivatagban utazónak elfogy az utolsó korty ivó
vize . . .  Pusztulás, amikor az ostromlóit várban az utolsó lőszert is el
lőtték . . .  és majd a szívünk szakad meg, amikor az utolsó barátunkban 
is csalódunk. . .  Azt pedig még csak elgondolni is rettenetes, hogy egy
szer eljön az utolsó napunk is . . .

Igénk nem hagy kétséget aziránt, hogy: —

1. Krisztus bizonyosan újra eljön^dicsőségben és hatalomban.
Eme hit és meggyőződés nélkül egész keresztyénségünk üres és tar

talmatlan lenne. Krisztus tanítása nem lenne több néhány megragadó, 
szép példázatnál, élete és halála pedig nem lenne egyéb sajnálatos ku
darcnál. Űjiból. és újból reá kell eszmélnünk arra, hogy a világ talál
kozni fog a számonkérő Krisztussal. Ez a második eljövetele egészen 
másképpen történik majd meg, mint az első. Nem az a szegény, árva, 
elhagyott Jézus jön vissza, akinek nem volt hová fejét lehajtania, hanem 
az ég és föld Ura. Eljövetelét olyan jelek kísérik, hogy az emberek szí
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vét halálos aggodalom tölti e l . . .  Akkor nyilvánvaló lesz egész világ 
előtt, hogy Krisztus nemcsak a keresztyének reménysége, hanem az egész 
mindenség ura. Akkor teljesedik be az, amiről vasárnapról-vasárnapra 
nyilvánosan vallomást teszünk: „eljő ítélni élőket és holtakat". Van 
olyan szövegfordítás, ahol Krisztus eljövetelét kísérő jelek hatására, a 
—  bibliafordító szerint „együvé tódulnak a népek". Ki tudja, hogy az 
a lázas igyekezet és nemes törekvés, amellyel napjainkban a világ népei 
olyan őszintén keresik a békesség és megértés útját. . .  nem ösztönszerű 
megérzése-e annak, hogy a végkifejlet felé haladó világ történelmében 
egyetlen, bölcs, mély és emberi magatartás lehetséges: népek és nem
zetek fogják meg egymás kezét, küszöböljék ki életükből a borzalmas 
háborúkat és lássák meg egymásban a múlandóság ítélete alá vetett 
testvért.. . akinek meg kell jelennie az örök bíró előtt.

2. íté le t napja — mégis rem énységünk van!
Hallatlan ellentmondásnak látszik ez. Megrendül a világ, az egek 

erősségei is összeomlanak és mi mégis megmaradunk. Igénk pedig egé
szen világosan ezt mondja: „elközelget a ti váltságtok". Persze nem 
úgy, mintha ezt majd saját eszünknek, ügyességünknek, vagy erőnknek 
köszönhetjük. Váltságunk közelget el, mert a Megváltónk jön hozzánk. 
Többé nem félemlít bennünket szenvedés, baj, nyomorúság, bűn és ha
lál, mert aki eljövendő, erősebb  mindezeknél. Most értjük meg, hogy 
miért várták az első századok keresztyénéi olyan forró reménységgel az 
Eljövendő. Urat. Ö lesz bizonysága és .záloga annak, hogy a jónak nem 
kell örökké szenvednie és a gonosz hatalma nem lesz végtelen. Kifejez- 
hetetlenül drága ígéret van ebben. Krisztus híveinek reménysége van 
akkor is, amikor a történelem kavargó vihara dúl, amikor „tenger és 
hab zúgni fog", mert viharon, tengerzúgáson és csillaghullásokon ke
resztül lassan, de biztosan közeledik felénk az, Aki öröktől fogva volt és 
örökké lesz, Akinek Igéje megmarad akkor is, amikor ég és föld elmúl
nak. Ez az örök Krisztus bátorítón, biztatón hirdeti a bűneik miatt le- 
csüggesztett fejjel járóknak is, a szenvedés miatt összeroskadó'knak is: 
E m eljétek fe l fe je tek e t!  Higgyetek énbennem, aki hozom számotokra a 
gyógyulást, bocsánatot, az új élet drága lehetőségét, az élő, erős, hatal
mas Istennek a kegyelm ét! Nem kell mást tennetek, csak meg kell ra
gadnotok hittel a mentő kezet és most Advent drága idején remény
kedve gondolhattok a második, az ’ utolsó ADVENTRA, amikor nem 
a pusztulás, hanem az üdvösség érkezik el hozzátok!
3. Készülnünk kell arra a napra.

Akkor is lázas készülődés van a hajlékunkban és a szívünkben, ami
kor valami kedves, földi vendég érkezik. . .  Mennyivel inkább kell ké
szülődnünk a Világ Urának érkezésére! Nem közömbös, hogy miképpen 
állunk meg Előtte. A  világ kísértése és saját magunk gyengesége miatt 
sokszor „megnehezedik" a mi szívünk. Óh nemcsak úgy, hogy a „Carpe 
diem" igézetébe kerülünk. . .  hanem hajlamosak vagyunk arra is, hogy 
mindent a saját magunk tetszése és érdeke szerint nézzünk és bíráljunk. 
Gondolunk-e másokra is? Megtesszük-e kötelességünket másokkal, 
emertársunkkal szemben? Vállalunk-e részt egyházunk, hazánk, nemze
tünk nagy célkitűzéseiben, vagy pedig egyszerűen az „élet gondjai miatt" 
elvesztjük kedvünket, lelkesedésünket, hivatástudatunkat és reábízunk 
mindent, mindenkor másokra. Pedig a visszajövő Krisztus ezt is meg
kérdezi: hűségesen megálltál-e munkádban szántóföldön, műhelyben, 
íróasztal mellett? Megkérdezi tőled, tőlem és valamennyiünktől: mit 
tettél az életben? Mit mutatsz majd Néki? Azt, hogy mennyi mindent 
szereztél magadnak? Ő pedig azt szeretni látni — mit tettél MÁSOKÉRT!
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Kérkedel majd azzal, hogy milyen nagy volt a befolyásod, hatalmad, 
milyen sokan szolgáltak néked? Ö pedig azt szeretné majd hallani: mi
kor szolgáltál szívből, szeretetböl másoknak. Könnyen lehet, hogy ezt 
mondod most: néked nem kell ilyen Krisztus! Éppen elég bajod van a 
világgal, emberekkel, hogy sem egyszer még ilyen kérdésekre is felel
ned kelljen. Pedig: nem ámíthatjuk magunkat. Egyszer mindenképpen 
felelnünk kell ezekre a kérdésekre. Sőt! —  Igénkből az is kitűnik, hogy 
Krisztus aszerint mér néked, hogy milyen lesz a feleleted. Sok mindent 
megbocsát. néked és nékem, de inem bocsátja meg, ha beleesel emberi 
önzésed és felelőtlenséged tőrébe. . .
4. Imádkozva kell készülődnünk!

Krisztus nagyon jól tudja, hogy nemcsak vigyáznunk kell, hanem 
imádkoznunk is. Kérnünk, könyörögnünk kell újra és újra, hogy „mél- 
tókká“ tétessünk ama napon és megállhassunk az „Embernek Fia előtt*. 
Sem hitre, sem új életre inem juthatunk el magunk ereje és akarata ál
tal. Erre csak a Szentlélek Űristen képesíthet és erősíthet minket. Ami
kor tehát Advent második vasárnapján az Eljövendő, örök Krisztusra 
gondolunk és emlékezünk, szívünk-lelkünk teljen meg az életújulás és 
a Krisztusban való hit forró vágyával és könyörögve kérjük: Jövel szent
lélek Úristen! V ezess m inket néked tetsző életben !

Halász Béla

Advent 3. vasárnapja: Mt 11, 2—10
m e d i t á c i ó

Advent harmadik vasárnapjának előterében ősi egyházi hagyomány 
szerint Keresztelő Jánosnak, az ádventi prófétának alakja áll. Persze 
csak látszólag. Mert az ige sohasem emberekről szól, nem embereket 
állít elénk követendő, vagy kerülendő példaképpen, hanem az emberek 
s az ő dolgaik is csak esetek — „casus“-ok — , amelyek alkalmat adnak 
arra, hogy az egy szükséges dolog hirdettessék, hogy tekintetünk Jézus 
Krisztusra irányuljon.

Az első pillantásra fordítva áll ugyan a dolog. A börtönében szen
vedő, kétségek közt hányódó, tépelődő, sorsával és küldetésével birkózó 
Keresztelő János képe rajzolódik meg előttünk. Két valóság ellentété
nek kibírhatatlan feszültsége gyötri nyilván. Egyik a fogsága. A  másik 
a hír, amit Jézus cselekedeteiről hall-ott. Ugyanazokról a cselekedetek
ről, amiket Jézus válaszában maga is említ: hogy amerre a názáreti 
mester jár, a vakok látnak, a süketek hallanak, a bénák járnak s a 
holtak feltámadnak. S ez nyilván azt jelenti: Neki, Jánosnak igaza volt, 
mikor Jézusban felismerte a Messiást és azt hirdette róla: Utánam jön, 
aki erősebb nálamnál. Semmi kétség: itt van a Felkent, itt van. az, akire 
Izrael népe évszázadok óta várt, akiről a próféták serege jövendölt, akit 
Isten megígért.

Csakhogy: ha mindez tényleg így van —  és kinek kellett e felől 
bizonyosnak lennie, mint éppen Jánosnak, —  akkor hogyan ülhet o 
maga, János, tömlőében? Miért nem jön Jézus, és miért nem szabadítja 
ki őt? Miért hatalmasabb ■— legalábbis úgy látszik — Heródes király, 
mint Jézus, Izrael felkent fejedelme? — Vagy pedig —  s ez a kísértő 
gondolat —  lehetséges volna, hogy János tévedett? Hogy Jézus csak egy 
a nagy próféták közül, de még nem maga az eljövendő? —  Mit jelené
sének akkor a hírek, a szállongó beszédek Jézus csodáiról, ha őt to
vábbra is fogva tartják a börtön falai s jövendőjére ráborul a halál 
sötét árnyéka?
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Ezért küld Jézushoz. S ez annak a jele: nem a hitét veszítette el, 
csak a bizonyosságát. Megrendült, de nem esett el. Hiszen: Jézushoz 
fordul. Tőle magától akar feleletet égető kérdésére. Erre a kérdésre, 
amely élet-halál kérdés. Hiszen erre tette fel az életét és ebben találta 
meg annak értelmét: hogy Jézus az Eljövendő, akit vártak s aki végre 
megérkezett. 

János kérdése: mindnyájunk kérdése. Mert János esete is mind
nyájunké. Jánossal együtt mindannyian, amíg e földön élünk, ki va
gyunk téve megpróbáltatásoknak. Betegség, szenvedés, halál, kísértés 
„tömlöcfalai" vehetnek körül, s talán éppen magunk építünk ilyen fala
kat bűneinkből magunk köré. S ilyenkor mindig újra megrendül a hi
tünk, meginog a reménységünk horgonya. A  mélybe kerülünk, pedig 
talán már nagyon magasan éreztük magunkat s most mindent újra, 
elölről kell kezdenünk. A hitünk mindig újra reászorul arra, hogy ala
pot kapjon, megerősödjék, belefogózzon valamibe, valakibe. Igen, vala
kibe, senkibe másba, mint magába Jézusba. Csak tőle magától jöhet a 
megerősítés, a felelet kérdéseinkre, a világosság a homályban.

Ezért János kérdése: az egyház kérdése. Az egyházé, amely mindig 
újra Urához fordul s erőtlensége, kétségei, nehézségei között tőle kér 
és vár segítséget, erőt, bizonyosságot. Éppen azért egyház, éppen abban 
mutatkozik annak, hogy az ínségben Jézus Krisztushoz fordul és senki 
máshoz, bele fogózik, őt kérdezi és tőle vár feleletet.

Ez a felelet, ez a megerősítés, ez a bizonyosság: egy híradás. „Mond
játok meg Jánosnak, amit hallottatok és láttatok." Híradás, tanúskodás 
arról, hogy Jézus csakugyan itt van s benne színre lépett Isten egész 
hatalma és dicsősége: Vakok látnak, bénák járnak s a szegényeknek 
evangélium hirdettetik. János kérdésére — milyen különös —, Jézus 
azzal felel, hogy megerősítteti a róla szóló híreket: igen, csakugyan 
ezeket cselekedte, amiket róla mondottak. Ez minden s ez — elég. S jaj 
annak, akinek ez nem elég, —  de boldog az, aki benne meg .nem üt
közik.

Hitünk kérdése ma sem kap más feleletet. Csak a tanúk szavát: 
láttuk, hallottuk, —  megjelent. . .  Ez az apostoli híradás az, amivel meg 
kell elégednünk s ez az, amire támaszkodnunk lehet. Mint amikor az 
éjszaka sötétjét villámlás hasítja ketté s az azt követő dörgés tanús
kodik pince sötétjében gubbasztóknak is arról, hogy villámlott odakünn. 
S mindaz, ami az „odakünn" és „idebenn" között van, az a hit próbája. 
A sötétségben ülőnek, az ínségben senyvedőnek, a megpróbáltalak nin
csen más erőssége, mint ez a szózat, ez az üzenet: minden látszat s min
den ellenkező tapasztalat ellenére Ő itt van, megérkezett, színre lépett 
s a vakok csakugyan látnak, a holtak feltámadnak s az örömhír hir
dettetik.

Hogy mindennek csak a híre a miénk, hogy ebből a hallásból kell 
megélnünk, —  az a megbotránkoztató, az a nehéz, az lesz számunkra 
kísértéssé, veremmé, amibe bele lehet botlani, sőt bele is esni és benne 
elveszni. Az, hogy minden jobb meggyőződésünk, hogy érzéseink és ta
pasztalataink a magunk és mások véleménye ellenére hinnünk kell, ez 
a megütközés. De boldog, aki meghallja, hogy mindezek ellenére hinni 
lehet, szabad, mert Jézus maga adja ezt a hitet: a híradás teremt füle
két s a világosság eloszlatja a sötétséget, a hit bizonyosságra jut.

S milyen vigasztaló: ez a János, aki így kérdez s így küzködik — 
Jézus ítélete szerint nagyobb, mint a legnagyobb próféták voltak. Nem 
azért aki, vagy azért, ahogyan prédikált. Aki rajtafelejti a szemét, • az 
vagy fura, nem e világba való, figurát lát benne, vagy zordon hőst, 
vértanút, vagy szánalmasan kettétört életű embert. Pedig János nagy
sága nem ezekben van s általában nem is önmagában, hanem a szol
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gálatában és ez az útegyengetés. Nincsen igénytelenebb szolgálat az út- 
kaparóénál. Nála még az út is fontosabb, hiszen ő maga is azért él s 
még fontosabb az, aki az úton jár. Ez a János szolgálata: az az irdatlan 
nagy mutatóujj, a Grünewald oltárképén, amely magától el s fel -Jé
zusra mutat: Néki növekednie kell, nekem alábbszállanom! Mert ez az 
ujjmutatás szolgálata neki -megadatott, azért s ezzel nagyobb minden 
prófétáknál, akik előtte jártak s nem reá, a Messiásra, hanem csak 
előre, a messzi jövendőbe mutattak. Csak jövendöltek az Eljövendőről, 
de nem adhatták hírül: megérkezett!

Ez az egyház szolgálata: minden gyengeségében, nyomorúságában 
is hírt adhat arról, hogy Jézus színre lépett, megérkezett. Advent van 
s ádvent lesz, mert ö  eljött s Őbenne Isten egész hatalma és dicsősége 
érkezett el.

Ez a párbeszéd János és Jézus között, ez a kérdés és ez a felelet, 
a hitnek ez a kiáltása a mélyből s ez a válasz a . magasságból, ez az 
őszinte tusa, amelyben engedi meggyőzeim magát s eljut a boldog bi
zonyosságra, Urának ez a bizonyságtétele szolgálatáról s életének ez az 
értelme és beteljesedése ebben a szolgálatban —  ez az ádventi liturgia. 
Amivel Urunknak és reá várakozó világnak tartozunk.

Groó Gyula

Advent 4. vasárnapja : Jn 1, 19—28
1. AZ EVANGÉLISTA CÉLJA.

János apostol a 20:31.-faen kifejezésre juttatott célját: „Ezek pedig 
azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek 
Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az Ő nevében" következetesen 
érvényre juttatja egész írásában. Arra törekszik, hogy mindenütt és 
mindenben Krisztus álljon a középpontban, és hogy olvasói eljussanak 
a Krisztusban való hitre, illetőleg megerősödjenek abban. Ennek a meg
határozott nézőpontnak alapján csoportosítja az eseményeket és fogal
mazza meg mondanivalóját.

2. EGZEGÉZIS.
19. v. A „zsidók" (Judaioi) kifejezés alatt János evangéliumában nem 

csupán a népi hovatartozandóságot kell érteni, hanem azt a magatartást 
is, amely szembe helyezkedik Jézussal, a Krisztussal. A  papok és levi
ták megnevezés a templomban szolgáló kát csoportot jelöli meg. A  fő
papi tanács ezekből jelöli ki azt a.hivatalos küldöttséget, amelynek fel
adata, hogy felülvizsgálja Keresztelő János tevékenységét, akinek hatása 
állandóan növekedett, úgyhogy már nagy tömegek kezdték őt felkeresni 
a Jordánnál. Emiatt felfigyelt reá a vezető jeruzsálemi papság is, és 
működésével kapcsolatban hivatalos vizsgálatot rendeltek el. Elérkezett 
tehát a döntő pillanat Kér. János életében. Ez magában rejtette azt a 
kísértést is, hogy személyének jelentőségét hivatalos tényezők előtt fel
nagyítsa, vagy legalábbis olyan feleletet adjon az őt kérdezőknek, amely 
várakozásaikat kielégíti.

20— 21. v. Kér. János azonban, mint igazi tánú, következetesen ki
tart a valódi tényállás mellett. Kereken és határozottan elhárít, sőt 
visszautasít személyével kapcsolatban minden olyan tekintélyt vagy tisz
teletet parancsoló nevet, amelyekkel kapcsolatban Izrael népe évszáza
dok óta messiási és hasonló várakozásokat hordozott szívében. Pedig 
nagy dolgok bízattak Kér. Jánosra: olyan ige, amely Izraelben valóban 
már évszázadok óta nem volt hallható: a megtérés szükségességének
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hirdetése, minden bűn szigorú ostorozása, ugyanakkor az irgalmasság 
igéjének hirdetése a bűneikből megtérték számára. Ennek ellenére soha 
nem jut eszébe, hogy azonosítsa magát Azzal, aki az ígéreteket teljesen 
betölti, Isten kegyelmét tökéletesen kinyilatkoztatja. Kér. János nem 
önmaga köré, önmagához akarja csábítani a tömegeket, hanem a Krisz
tushoz akarja vezetni őket. Nem annyira hívogatja őket magához, mint 
inkább elküldi őket magától a Krisztushoz. Hirdeti Isten országának kö
zelségét, de nem saját személyének kihangsúlyozásával, hanem éppen 
azzal, hogy a hozzámenőknek ráirányítja figyelmét Arra, aki ennek az 
országnak királya. Ezért a személyéhez fűzött messiási várakozásokat 
teljes határozottsággal utasítja el magától: „Nem én vagyok a Krisztus!"

Az Ötestámentumiban találkozunk más személyek neveivel is, akik
nek eljövetele a Messiással kapcsolatban volt ígérve, illetőleg megjö
vendölve. így Illés (Mal 3,23,4:5) és „a próféta" (5. Móz 18,15) sze
mélye úgy élt Izrael népének tudatában, mint akik elküldetnek Izrael
hez, „mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja". Kér. János 
azonban ezekkel kapcsolatban is tagadó választ ad, holott tudjuk, hogy 
maga Jézus tett bizonyságot róla, mint az eljövendő Illésről (Mt 11, 14; 
vö. Lk 1,17.-el is). Ö szerényen hárítja el magától ezeket a megjelölé
seket, s hagyja, hogy leghivatottabb tegyen róla bizonyságot: maga a 
Messiás.

22— 23. v. A  részben csalódott, részben türelmetlen küldöttség sür
gető kérdésére végülis megadja a küldetésére vonatkozó választ éspedig 
az írás szavával: „Én kiáltó szó vagyok a pusztában, egyengessétek az 
Úrnak útját" (Ézs 40:3). A  kép jólismert az ókorból: a győzelmes vezér- 
bevonulását a hírnök hangos szóval (harsonával) jelenti be, s a diadal
menet útját simára egyengetik el. Jahve is ilyen diadalmasan fogja 
majd hazavezetni népét a fogságból (Ézs 40). Euthüno: egyenessé tesz, 
egyenget; a LXX-ban: hetoimadzo —  elkészít.

„Kiáltó, szó vagyok a pusztában": Kér. János ezzel személyéről a 
próféta szavára, Isten igéjére irányítja a kérdezők figyelmét. Ne az ő 
személyét nézzék, hanem az ő szavára, bizonyságtételére figyeljenek. 
Az ő bizonyságtétele pedig az Úrra vonatkozik, aki éppen most készül 
bevonulni az ő népéhez. Ezzel egyben döntés elé is akarja állítani az 
embereket. Ha a zsidók valóban hisznek és engedelmeskednek az írás
nak, akkor a „kiáltó szóra" is hallgatniok kell, aki Isten akaratának 
engedelmes cselekvésére hívja fel őket: ti. arra, hogy a közelgő Úr útját 
egyengessék.

24—25. v. Míg Kér. János az őt kérdező küldöttség figyelmét a köz
ponti kérdésre, a Messiás igazi fogadására irányítja, addig ők —  igazi 
farizeusokhoz híven —  másra terelik a beszédet: számonkérik Jánostól, 
hogy milyen alapon keresztel. Bosszantotta őket az, hogy János keresz
tel, mert abban az ő rituális tisztálkodásuknak semmibevevését látták. 
Ha már nem ő a Messiás, sem Illés, sem a próféta, akkor mondja meg: 
honnan veszi magának a jogot a kultikus cselekményhez?

26. v. János válaszában nem tér ki arra, honnan veszi a keresztség- 
hez való jogot. Ű „csak vízzel" keresztel, márpedig azt a zsidóknak is 
tudniok kell, hogy maga a víz nem munkálja az embernek az örökéletre 
való belső és lényeges megújulását. De amire az ő keresztsége nem 
képes, azt meg fogja tenni Az, aki már köztük is van, de akit ők éppen 
lelki vakságuk folytán nem ismernek fel, sőt később sem fognak fel
ismerni és elismerni (ti. a Messiásnak).

27. v. És itt újból megragadja az alkalmat arra, hogy bizonyságot 
tegyen Arról, akinek útját egyengeti. Mélyen hajtja meg magát a 
Messiás előtt, aki már itt is van. („Aki előttem lett" egyes kéziratokból 
itt hiányzik, de v. ö. 1:15,30-al!). Olyan magasan áll fölötte, hogy még
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a legcsekélyebb rabszolgamunkára sem tartja magát méltónak az ő sze
mélyével kapcsolatban („hogy saruja szijját megoldjam"). Ezzel az őt 
kérdezőknek is tudomására akarja hozni, hogy milyen magatartás ta
núsítandó az Eljövendővei szemben. Nem a farizeusi gőg, nem a lelki 
vakság, és süketség az Írás szavával szemben, hanem az a mély meg
alázkodás Őelőtte, amellyel János később is vallotta: „Néki növekednie 
kell, nékem pedig alábbszállanom" (Jn 3,30).

28. v. A legrégibb kéziratokban a „-Jordánon túli Bethánia" fordul 
elő, egyes kéziratokban pedig Béthabara. Origenes is ez utóbbit fogadja 
el. Minthogy azonban egyik helységről sem tudunk semmit, ezért egyes 
egzegéták úgy vélik, hogy talán nem is 'helységről, hanem csak átkelő
helyről van szó a Jordánon.

3. A TEXTUS MAI MONDANIVALÓJA.
Igénk középpontjában áll Kér. János bizonyságtétele. János bizony

ságot tesz önmagáról (20— 21. versekben negatíve, a 23. versben pozitive) 
és Jézusról (26— 27. versek és természetesen később a 29—36, versek is). 
A „bizonyságtétel", „tanúbizonyság" kifejezésekkel feltűnően gyakran 
találkozunk már ebben az első fejezetben is (1:7,8,15,19,32,34).

Ezért helyénvalónak látszik, hogy Advent 4. vasárnapján szószékein
ken az egyház-mai bizonyságtételéről szóljunk.

1. Legyen az egyház bizonyságtétele hű és igaz bizonyságtétel (19— 
22. v.).

Legyen az egyház hű önmagához, Istentől kapott rendeltetéséhez. 
Töltse be hivatását ebben a világban úgy, hogy Isten örökkévaló mér
legén hűnek és igaznak találtassák. Éppen ezért az egyház soha nem 
alacsonyodhatik le hamis elképzelések, vagy várakozások gyűjtőhelyévé. 
Nem vállalkozhatik olyan szerepre, amely lényegétől távolálló, vagy 
attól idegen. Nem azonosíthatja magát olyan célkitűzésekkel, vagy el
képzelésekkel, amelyekből hamis, vagy jogtalan elképzelésekkel, ame
lyekből hamis, vagy jogtalan előnyökhöz jutna.

2. Legyen az egyház bizonyságtétele: határozott „kiáltó szó a pusz
tában1‘ (22— 23. versek).

Tudjon és merjen az egyház határozott utat mutatni, „eligazítást" 
adni a „pusztában", tanácstalanságban élőknek éppenúgy, mint vállalni 
azt a nem könnyű szolgálatot, amelyet az Űr útjának egyengetése je
lent az emberek szívében. Manapság újból meg kell tanulnia az egyház 
igehirdetésének és bizonyságtételének azt a hangot, amely valóban szí- 
vet-lel'ket megrázó „kiáltó szóvá" válik és nem vész el erőtlenül a „pusz
tában".

3. Legyen az egyház bizonyságtétele alázatos megvallása az Eljöven- 
dőnek (27. v.).

Az egyház Krisztus alapítása, ezért tudnia kell, hogy nem helyez
heti magát fölébe az ő Urának. Krisztus egyházához nem méltó a fel- 
fuvalkodottság, gőgös önhittség, a hozzá nem tartozók megvető leki
csinylése. Amikor Krisztus azt mondja: „Tanuljátok meg tőlem, hogy én 
szelíd és alázatos szívű vagyok" (Mt 11,29), akkor ezzel kijelöli és meg
határozza az egyház számára is azt a magatartást, amelyet követnie kell 
ebben a világban. Most, karácsony küszöbén, ezzel az alázattal tegyen 
bizonyságot az egyház is Uráról, aki „gazdag lévén szegénnyé lett éret
tünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk" (2. Kor. 8,9). 
Amikor az egyház bizonyságtételéről van szó, gondoljunk arra, hogy 
„az Eljövendő" egykor majd „Megérkezett" (Advent!) lesz; és gondoljunk 
arra is, hogy éppen az ő eljövetelével kapcsolatban éppen övéinek (az 
egyházban élő bizonyságtevőinek) ígérte: „Valaki azért vallást tesz én-
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rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám 
előtt; aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom 
azt az én mennyei Atyám előtt“ (Mt ÍO, 32— 33).

Mekis Ádám

Karácsony I. ünnepe Lk 2. 1— 14.
IGEHIRDETÉS.

B evezetés. Olyan ez a karácsonyi történet, mint a karácsonyfa, tele 
van aggatva sok-sok aprósággal. Amint a karácsonyfát feldíszítjük min
denféle színes és csillogó karácsonyfadísszel, úgy ez a történet is tele 
van a színes és csillogó események részletes elbeszélésével. Szinte oda
képzeljük magunkat gyermekkorunk fényes karácsonyfája alá s halljuk 
a családfő ajkán megszólaló karácsonyi történetet, amint a megnyílt 
kapcsos biblia lapjairól megelevenedve elénkrajzolódik Augustus csá
szár, József és Mária, hosszú vándorlásuk, megérkezés a bethlehemi is
tállóba, a bepólyált, jászolbölosőbe fektetett kicsi csecsemő, pásztorok 
sokasága, angyalok kara. Annyi apró részlet, annyi érdekes, csodálatos 
esemény! Azt sem tudjuk, mire figyeljünk!

Szokták mondani, hogy sok bába közt elvész a gyerek. Jaj, csak így 
ne járjunk a karácsonyi történettel! A  sok ráakasztott dísz el ne vonja 
a figyelmet a lényegről! A  pólya el ne takarja a Gyermeket!

1. A  karácsonyi történetben egyedül ez a fontos: G yerm ek  született 
nékünk, Fiú adatott nékünk. Beteljesedett Ésaiás próféta (9, 6) jöven
dölése. A  jászolban fekvő, bepólyált gyermek nékünk született.

Ha közelebbről megnézzük textusunkat, azt látjuk, hogy valójában 
minden erről beszél. Már az 5. verstől kezdve szó van a gyermekről, 
akinek születését Mária éppen a népszámlálás napjaiban várta s aki a 
bethlehemi istállóban született meg. (6,7. v.) Öróla, a Gyermekről szól 
az angyal (11,12. v.), aki útbaigazítja á pásztorokat, s —  a textusunk 
után következő szakasz tanúsága szerint — Öt keresik (15,16. v.) s Öt 
hirdetik (17. v.) a pásztorok is. Igen, Ö áll az események, a történet kö
zéppontjában.

2. A  gyermek születése általában öröm. Vágyakozva várják s ör
vendve örülnek születésének. Igaz, vannak, akik nem várják a gyerme
ket. Heródes sem várta Jézus megszületését s csak azért kutatott utána, 
hogy megölesse. Hatalmát féltette tőle. De. Máriával együtt várta Öt egy 
egész nép, Izráel népe. Azért mondta az angyal a pásztoroknak: „Imé 
hirdetek néktak nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen.“ 
(10. v.) Hogy ez az angyali prófécia mennyire beteljesedett, azt a később 
történt eseményeken mérhetjük le. Jézus az egész nép öröme lett, nem 
csupán Izráel népének, hanem a világ minden népének öröme.

3. De miért öröm Jézus születése? Így felel az angyal: „Mert szü
letett néktek ma a M egtartó, ki az Ür Krisztus, a Dávid városában." 
(11. v.) Megtartó született! Nem akárki fia Jézus, hanem Isten Fia! Isten 
küldte ö t közénk, Benne maga Isten jött közénk, hogy „megkeresse és 
megtartsa, ami elveszett" (Lk 19,10.). Isten az idők folyamán számta
lanszor próbált közeledni népéhez. Törvénnyel, parancsolatokkal, ke
mény megpróbálással s az ígéretek és beteljesedések hosszú sorozatával, 
míg végül tulajdon egyszülött fiának nekünk ajándékozásával jött hoz
zánk, hogy megtartson, szent népeként örök életre vigyen.

Olvastam egyszer egy lelkészről, aki új gyülekezetében nagy lendü
lettel kezdett neki a munkának, de semmire sem ment. Az emberek el
zárkóztak előle, bezárták házuk s szívük ajtaját. Volt azonban a lel
késznek egy kicsi fia. Ez a kis gyermek a maga közvetlen, gyermekes
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modorával hamarosan összebarátkozott a környék gyermekeivel. Amint 
együtt játszottak, tanultak, egyre jobban megszerették, de nem csak a 
gyermekek, hanem a gyermekek szülei is. A  tiszta, nyíltszívű gyerme
ken keresztül lassan megnyílt az út a családokhoz a lelkész számára is. 
Így segített a gyermek atyjának munkája elvégzésében.

Jézus is így nyit utat Isten cselekvése előtt, s hagyja, hogy munkája 
nyomán s azzal együtt Isten megtartó cselekvése érvényesüljön. Kará
csonykor nem csak a bepólyált gyermeket kell látnunk, hanem a Meg
tartó Űr Krisztust is. Ki. kell, hogy szélesedjék a látókörünk Jézus egész 
életművének látására. Hiszen csak így láthatjuk Jézust mint Megtartót! 
Látnunk kell Jézust betegek ágya mellett, elhunytak koporsója mellett 
s akkor ismerjük fel Benne az élet megtartóját. Látnunk kell őt bűnö
sök gyülekezetében s ítélet tüzében égő emberek mellett s akkor ismer
jük fel Benne a bűnösök megtartóját. Látnunk kell szegények, nyomo
rultak, elcsüggedtek és reménytelenek között s akkor ismerjük fel benne 
Azt, Aki az örök élet evangéliumával tart meg az örökre elveszéstől. S 
látnunk kell éhezők és szomjazok táborában s tudni fogjuk, hogy az az 
Isten, „aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyá
janként odaadta", nekünk ajándékoz „vele együtt mindent". (Rm 8, 32.).

4. Ha így látjuk a Gyermek születését, akkor valóban örömet jelent 
a számunkra, hiszen a megtartás bizonyosságát jelenti. Ez űzi ki a fé
lelmet a szívünkből. Ezért jelent örömet, félelemtől való szabadulást az 
angyali híradás a pásztoroknak, mert ezt a bizonyosságot hozza: Nem az 
ítélő Isten jött 'el hozzátok, hanem a Megtartó Űr Krisztus, Isten szere- 
tete költözött közétek. Ez „a teljes szeretet kiűzi a félelmet". (1. Jn 4, 

18.). Ebből a félelemtől mentes örömből fakad az az Istent dicsérő ének. 
amelyik felhangzik az angyalok karában: „Dicsőség a magasságos meny- 
nyekben az Istennek." (14. v.).

5. Az Istent dicsőítő karácsonyi öröm, a megtartás öröme mellett 
van azonban más gyümölcse is a karácsonyi evangéliumnak. Jézus szü
letésének örömhíre egymás felé fordít. Jézus emberi testbe költözött, 
testvérünkké lett s ezzel mi emberek mindnyájan testvérekké lettünk. 
Isten elvárja tőlünk azt, hogy amikor ő a békesség és jóakarat szándé
kával közeledik hozzánk, mi is a békesség és jóakarat jegyében éljünk. 
A békesség evangéliuma kötelez! Ne csak a karácsonyfa alatt, ne csak 
a karácsonyi ünnepen, ne csak családunk, gyülekezetünk tagjaihoz le
gyünk jóindulatúnak, hanem mindenkor mindenkihez. Karácsonykor in
duljunk el a karácsonyi evangélium fényénél az egymás megbecsülése, 
közös munka, felebaráti szeretet útján.

Befejezés. Ha a Megtartó Gyermeket láttuk meg a mai igehirde
tésben, akkor nem is tehetünk mást, mint hogy örömteli szívvel hálát 
adunk neki a megtartásért s szeretettel szolgáljuk Őt •— embertár
sainkban.

Egyszer egy festőművész megfestette Jézust, amint a mezők liliomai
ban gyönyörködik. A képet kiállításra vitte. Mindenki dicsérte. Valaki 
megjegyezte: Milyen gyönyörűek ezek a liliomok! Akkor a festőművész 
festékbe mártott ecsettel áthúzta a liliomokat s ezt mondta: Én az Űr 
Jézust akartam megfesteni. Ezen a képen neki kell kidomborodnia, nem 
a liliomoknak.

Ez a prédikáció is Őt, a Megváltó Gyermeket akarta megmutatni. 
Szeretnék most mindent áthúzni, ami nem róla szólt s rnindent alá
húzni, arrii Őt rajzolta meg, hogy a megtartás örömével, a szeretetből 
való szolgálat készségével induljatok karácsonytól a mindennapok út
jára. Ámen.

Vető Béla
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Karácsony II. ünnepe — Lk 2, 15—20
EGZEGÉZIS.

A z  angyaloknak nagy fényességben való megjelenése azt akarja 
kifejezésre juttatni, hogy Jézus Krisztus születésével világfordulat kö
vetkezett be. Ennek híre legelőször vidéki, falusi egyszerűségben élő 
pásztoroknak adatott tudtul. A  pásztorok abban a korban gazdasági 
szempontból ugyan nélkülözhetetlen funkciót töltöttek be, mégis nagyon 
szegények és megvetettek voltak. Hogy éppen őket keresték fel az an
gyalok örömhírükkel és nekik adták tudtul a különös ismertetőjelt: a 
jászolbölcsőben bepólyálva fekvő gyermekét, abból már is sokat lehet 
következtetnünk a megszületett Király csodálatos személyére vonatko
zóan. A  világ Megváltója alázatos, szegény és az alacsonyrendű, lené
zett, megvetett, kihasznált, nagyon egyszerű emberek közül keresi népét 
és annak akarja az örömöt, üdvösséget ajándékozni. Ebben egész hatá
rozott, gyökeres elutasítása van a korabeli uralkodó messiási várakozá
soknak, melyek helytelenül, a bibliára hivatkozva, Megváltónknak dicső
ségben, hatalomban, ítéletben, a világ folyásába kívülről erővel beavat
kozó eljöveteléről ábrándoztak. Az angyalok által meghirdetett Megtartó 
Isten uralmát a bűnbocsánat, szeretet és jóságnak gyakorlásával fogja 
a földön terjeszteni, a szegény, elnyomott, megkínzott emberiség javára.

A  pásztorok az angyalok eltávozása után úgy határoztak, hogy 
nyomban útrakelnek a csodálatos gyermek megkeresésére és sietve in
dultak Betlehem felé, hogy most már .saját szemükkel is láthassák és 
tökéletes meggyőződésre eljuthassanak az angyalok által hírül adott 
dolgok felől. A  pásztorok az engedelmesen fogadott utasítás alapján ha
marosan megtalálták a gyermeket. Az angyali szózat és a valóságos kö
rülmények és tények teljes összhangja pozitív állásfoglalásra érlelték 
őket. A  különben hallgatag emberek nyelve megoldódik és nem győznek 
mindarról beszélni, ami karácsony éjszakáján velük kapcsolatban tör
tént. Keleti szokás szerint az újszülött körül a közvetlen hozzátartozó
kon, az édesanyán, Márián és Józsefen kívül, mások is ott voltak. Fel
tűnő, hogy nem csak a kíváncsi látogatókra, de a szülőkre vonatkozóan 
is azt olvassuk, hogy „csodálkozának azokon, a miket a pásztorok nékik 
mondottak". A  história, a történeti valóság és Isten ígérete egyedül a 
hit útján, de akkor is fokozatosan világosodik meg Mária szeme előtt. 
Bizonyára maga is egészen másképpen képzelte el a régebbi angyali 
üzenet megvalósulását. Az ő hite is a pásztorok bizonyságtétele nyomán 
erősödött meg, mint ahogyan a pásztorok is megerősödtek hitükben, 
amikor meglátták a kisgyermeket úgy, ahogyan nekik megmondatott. 
Mária is csak hit által tudta, hogy az az ő elsőszülött, valószinűtlenül 
szerény viszonyok között, példátlan szegénységben és a lehető legalkal
matlanabb körülmények között született gyermeke, a világ üdvözítője. 
Az az Ür Krisztus, akiről a próféták nyomán oly sok sóhajtozások kö
zepette szóltak a papok, különösen abban az időben, a zsinagógákban és 
a jeruzsálemi templomban. Máriát két ízben is különösképpen kiemeli 
az evangélista. Ö itt, Luther szerint, az igére hallgató tanítvány példa
képe.

(Miután a pásztorok meggyőződtek a gyermek felől és miután a ve
lük történt eseményről hírt adtak Betlehemben, túláradó öröm és bol
dogság közepette, Istent dicsőítve visszatértek elhagyott nyájukhoz. Lu
kács evangélista a „ho iatrosz ho agapétosz", ahogyan Pál apostol őt 
Kol 4 ,14-ben nevezi, a karácsonyi történetet a rendelkezésre állott ha
gyományok alapján hűséggel adja elő. Az apostolok hite és meggyőző
dése jut kifejezésre ezekben, amikor az Ószövetség elbeszélő stílusában
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mondja el, hogy Jézus Krisztus, aki szenvedésével és halálával megvál
tott minket, valóságos emberként született. A  karácsonyi történet körül 
már régebben felmerült viták ilyen értelemben mindjobban elcsen
desednek.

HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS.
Karácsony második ünnepnapjára kijelölt óegyházi evangéliumunk 

a személyes karácsonyi hitre tereli figyelmünket. Nem egészen olyan 
értelemben, mintha az első ünnepnapon másról lenne szó, vagy a má
sodik ünnepnapon magáról karácsony tényéről nem lenne szó. A  hang
súly önkéntelenül a karácsonyi örömhír meghallóinak viselkedésére esik. 
Isten figyeli az evangélium sorsát az emberek életében. Nagy egyházi 
ünnepeink másnapjának mindig van valami számadásszerűsége. Űjból 
átgondoljuk azt, amit Isten érettünk cselekedett és így hallgatjuk igé
jét, hogy annak nyomán megerősödjünk, tovább fejlődjünk hitben, 
szeretetben párhuzamosan életfolytatásunkkal. Szóljunk legelőször a 
karácsonyi hitről, ahogyan annak természete a pásztorok viselkedésében 
tükröződik. A hitről nagyon fontos ma beszélnünk. Szét kell oszlatni sok 
félreértést e körül. Ma kell erről beszélnünk azért, mert az egyháznak 
és benne minden egyes léleknek ma kimondhatatlanul nagy felelőssége 
van a hit kérdése tekintetében. Ha valaha elmondhatta az apostol, hogy 
„a világ várja az Isten fiainak megjelenését", úgy a mai világról egye
temes vizonylatban elmondhatjuk, hogy várja azokat, akik segítenek a 
világméretű nagy problémák megoldásában.

1. Le kell számolnunk mindenekelőtt a hitnek pusztán tradicionális 
felfogásával. Ezen azt értjük, hogy el kell választanunk azoktól a fel
tételektől, melyekhez kötöttük, vagy kötjük. A  pásztorok így nyilatkoz
nak a vett utasítás nyomán: „Menjünk el mind Betlehemig. . . "  A  külső 
körülmények, sátor, nyáj, akol, tartózkodási hely, pásztori mivoltuk elő
ször másodrendű, sőt harmadrendű tényezővé lesz számukra. Ezek ab
ban az órában, semmi problémát nem okoztak. Megfigyelhető ez Jézus 
későbbi tanítványainak, az apostoloknak és az egyháztörténelem szám
talan alakjának magatartásában is. Pál apostol tud arról is beszélni, 
hogy mi mindent tudott kárnak minősíteni azután, hogy hitre jutott. A 
hit nem köthető feltételekhez és magától elválik minden olyantól, ami 
őt gátolja érvényesüléséiben, előbbrejutásában, fejlődésében, szolgálatá
nak megvalósításában. A  hit tradicionális felfogásától szabadulnunk kell 
tehát abban az értelemben, hogy mi bizonyos történelmi formákhoz, 
életberendezésekhez kapcsoljuk ugyanakkor, amikor azok már gátolják 
az igazságosságnak, a szeretetnek, a jóságnak, az emberiességnek kor
látlan érvényesülését. Amikor például felebaráti szeretetről beszélünk 
és közben a haragtartás és bosszúállás döntő szerepet játszanak életünk
ben és a türelmetlenség és erőszak alkalmazását minden lelkiismeret- 
furdalás nélkül gyakoroljuk. Elméletben a földi javak múlandóságát 
valljuk és hogy „nincs itt maradandó városunk", közben körömszakad
táig síkraszállunk kalmár, önző életfelfogásunk érdekében, nem akarva 
erőnket, időnket, tehetségünket a sáfárság értelmében minden felebará
tunk szolgálatába állítani.

Pedig ma keresztyénnek lenni, egyházban élni azért gyönyörűség, 
mert azok a jellemvonások, az a magatartás, viselkedés, gondolkozás, 
melyet a mai emberi nemzedék óhajt, a keresztyén hitben csodálatos 
töménységben rendelkezésre áll. Ma, amikor egyik oldalon az emberiség 
sorsának jobbrafordulása érdekében eddig nem tapasztalt erőfeszítések 
történnek és ugyanakkor a másik oldalon félelem, fáradtság, életúntság, 
az élet értelmének kétségbevonása, nihilizmus; pusztítás! őrület jelent-
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kéznek, az emberiség ezen ellentmondásos helyzetében jobban mint va
laha szükség van a hitnek útbaigazítására, erejére, savára. Ma a hit
nek kristálytisztán kell felfakadnia a tradicionális vallásosság romhal
maza alól.

2. A másik, amiről az ige alapján beszélnünk kell az, hogy ez a hit 
nem mibelőlünk fakad, hanem az ige hirdetése nyomán a Krisztusból. 
„Lássuk meg e dolgot, amelyet az Ür megjelentett né;künk“. A  pásztorok 
önmaguktól sohasem indultak volna el Betlehem felé. Eszükbe sohasem 
juthatott volna, hogy Megváltó született. Isten .gondoskodott róla, hogy 
ez a tény tudomásul adassak nekik. A  hit úgy jön létre, hogy Isten meg
szólít minket. Amikor az egyház karácsonyi hit után vágyakozik, és min
den erejét latbaveti, hogy az egyház tagjai élő hitre eljussanak, akkor 
a legfontosabb az igehirdetés szolgálatának hangsúlyozása. Ragadja meg 
elsősorban az .igehiirdetőket a felelősség tudata: emberek sorsa, hogy ta
lálkoznak-e az őket megszólító Istennel vagy nem, rajtuk múlik elsősor
ban. Nem szabad semmiesetre sem belenyugodnunk igehirdetésünk ha
tástalanságába, hanem elsősorban saját hanyagságunkban és hitetlensé
günkben kell annak okát keresnünk.

Az evangélista ismételten kiemeli karácsonyi történetében Máriát és 
személyén keresztül megmutatja, hogy mennyire rászorult ő maga is 
arra, hogy neki, aki ugyan előzőleg ünnepélyes kinyilatkoztatásban ré
szesült a születendő gyermek felől, a pásztorok elmondják a karácsonyi 
éjszaka evangéliumát. Azután megjegyzi az evangélista azt is, hogy 
„Mária mindez igéket megtartja és szívében forgatja vala“. Vagyis szí
vébe véste, azokat hűségesen megtartotta, gyakran foglalkozott velük. 
Amikor Isten megszólít minket igéje által, akkor színe elé állít és akkor 
Isten akarata szent lesz számunkra. Luther mondja, hogy többet kellene 
foglalkoznunk Isten igéjével, mint amennyit foglalkozunk az élelem és 
élvezetek gondjaival és gyönyörűségeivel. Amikor Isten igéjét hallgat
juk, akkor Isten azt műveli velünk, hogy szívünket-lelkünket egészen 
más új értelem, akarat, kedv és szeretet szállja meg.

3. Harmadszor pedig szólnunk kell a hitnek gyümölcseiről, a) A  hit 
egyik gyümölcse, hogy engedelmesek leszünk Istennel szemben. A pász
torok örömest engedelmeskedtek, amikor Betlehem felé vették útjukat. 
Elgondolhatjuk, hogy nem ment olyan simán a gyermek megtalálása ab
ban az éjszakában. Sok kellemetlenséggel és kényelmetlenséggel és sok 
másnak való alkalmatlankodással is együtt járt. A  kísértéssel is bizo
nyára küzdeniük kellett, vajon nem fogják-e őket kinevetni? Hisz olyan 
valószínűtlen volt az egész dolog: egyszerű, tudatlan pásztoremberek 
éjszakának idején kicsiny, álombamerült faluban kérdezősködnek egy ál
lítólagos angyali szózat nyomán ott megszületett Messiás után. De ez 
éppen a hit gyümölcse, hogy nem engedik magukat befolyásoltatni más 
vélemények által, hanem meggyőződésüket megőrzik, b) A  hit másik 
gyümölcse, hogy bizonyságot tesz, ha kell az egész világgal szemben is. 
Mikor mindenki kételkedik, ő nem kételkedik. Mikor mindenki remény
telen, ő reménykedik. Mikor mindenki elcsügged, ő nem csügged. A  hit 
tökéletesen független emberek véleményétől a jó, igaz és igazságos te
kintetében. A  hit követi a Megváltót, aki lemondva a mennyország di
csőségéről, testet öltött. Emberré-lételében ajándékul hozta az eget. 
Gyümölcsöző hitünk arra indít minket, hogy szóval és életünk valósá
gával tegyünk bizonyságot hasonló emberszeretetről.

c) A karácsonyi hit gyümölcse végül abban is mutatkozik a pászto
rok életében, hogy miután látták Jézust, elmondták felőle az angyali 
kijelentést, visszatértek nyájukhoz Istent magasztaló , énekkel. Ahogy 
először elhagyták Jézusért, most Jézussal szívünkben térnek vissza az el
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hagyott nyájhoz. „A pásztorok megvilágosíttatván és a Krisztus helyes 
ismeretére jutván, nem rohannak ki a pusztába, miként az eszelős ba
rátok és apácák a zárdában, hanem megmaradnak hivatásuk mellett, s 
így szolgálnak embertársaiknak, mert az igaz hit nem kényszerít senkit 
sem hivatásának megtagadására és újfajta életmód folytatására", mondja 
Luther karácsonyi posztillájában. „Krisztus nem azért jött, hogy e kül
sőt megváltoztassa, teremtményét megzavarja. Testünket illendőképp a 
szükségesnek megfelelően ruháznunk, gondoznunk, táplálnunk és mun
kálkodásra használnunk kell. Igazi átalakulás, mely miatt a Krisztus 
eljött, hogy az ember belsőleg szívében változzon meg és ezáltal új he
lyes viszonyba kerüljön a világgal. A  fő dolog, hogy a szív új világos
ságot nyerjen, hogy tudja, hogy az Isten törődik vele, Fiát küldte, hogy 
Őáltala a halálon diadalmat és örök életet vegyen". A  hit gyümölcse 
tehát az, hogy az életért, az élet egyszerű javaiért hálásak tudunk lenni 
és földi hivatásunkat is Istentől vett megbízatásnak tekintjük. Legyen 
becses számunkra az a hajlék, melyben élhetünk. Legyen becses szá
munkra minden olyan erőfeszítés, mely arra törekszik, hogy más is me
leg otthonban élhessen. Legyen becses számunkra az a békesség, amely
ben élhetünk, de becses minden erőfeszítés is, mely minden emberte
lenségnek gátat akar vetni. Legyen becses számunkra, hogy mások min
ket megbecsülnek, de az is, hogy minden ember ezen a földön ebben az 
emberi méltóságban részesüljön. Legyen becses számunkra Isten drága 
igéje és minden szolgálat, melynek nyomán az ige hangzik bizonyság- 
tevők ajkán, szószéken, családi otthonokban, a munka helyein szó és 
magatartás által.

Tessényi Kornél

A Budai Evangélikus Egyházmegye közlése 
kórusmű pályázatának eredményéről

A  Budai Evangélikus Egyházm egye Kórusm ű Pályázati Bíráló Bizott
sága 1955. évi október hó 28-án tartott ülésén a következő döntést hozta:

A  beérkezett 70 pályamű közül
az 1000.—  forintos első díjat: Kapi Králik Jenő: „98-ik zsoltár" című 

művének;
a 700.— forintos második díjat: Endre Béla: „Ne hagyj elesnem" 

című művének;
az 500.— forintos harmadik díjat: Dr. G árdonyi Zoltán: „Énekelje

tek az Ürnak" című művének ítélte.
Durkó Zsolt: „Az éj zsoltára" című művének 300.— forint jutalmat 

ítélt.
D icsérő oklevélre  méltatta a következő műveket:

M urányi Róbert Á rpád : „Adj már csendességet".
Dr. Szentkuti K ornél: „92-ik zsoltár" és „Nagy szóval kiáltok (142. 

zsoltár)".
Szigethy Gyula: „Eltévedtem, mint juh".
A  pályadíjakat és dícsérő-okleveleket később meghatározandó idő

pontban osztjuk ki és erről a nyerteseket külön értesítjük. A  pályadíjat 
nem nyert művek pedig az óbudai evangélikus lelkészt hivatalban  (Bp.„ 
III., Dévai Biró Mátyás tér közép. Telefon: 162— 635) naponként 9— 1-ig 
átvehetők.

Budapest, 1955. október hó 29.
K om játhy Lajos sk. . M uncz Frigyes sk.
gyülekezeti lelkész. espereshelyettes.
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