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K o lle k lá k  az e v a n g é liu m o k h o z

25. Oculi vasárnapja. Lk 11,14—23.
Úristen, mennyei Atyánk! Te azért tetted emberré Fiadat, a mi Urunk 

Jézus Krisztust, hogy gátat vessen az ördög zsarnokságának és megvédjen 
minket embereket a gonosz ellenségtől. Hálát adunk Neked ezért a ke
gyelmes segítségért és kérünk Téged, segíts minket kegyelmesen minden 
kísértésben, őrizz meg minket az elibizakodástól és tarts meg minket ke
gyelmesen Szentlelkeddel igédben és félelmedben, hogy végül békében le
gyünk a gonosz ellenségtől és örök üdvösségre jussunk Fiad által. Ámen.

26. Laetare vasárnapja. Jn 6,1—15.
Úristen, mennyei Atyánk, aki Fiad által a pusztában ötezer embert 

—- asszonyokat és gyermekeket nem is számítva — csak öt kenyérrel és 
két hallal bőségesen megvendégeltél, kérünk Téged, légy velünk is ke
gyelmesen a Te áldásoddal, őrizz meg minket a telhetetlenségtől és az élet 
gondjaitól, hogy keressük először a Te országodat és a Te igazságodat, és 
kegyelmesen érezzük szelíd atyai jóságodat mindabban, amire testünk- 
nek-lelkünknek szüksége van, Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.

27. Judica vasárnapja. Jn 8, 46—59.
Űristen, mennyei Atyánk! Szeretett. Fiad és a mi Megváltónk Jézus 
Krisztus ezt mondja: Aki megtartja beszédemet, nem lát halált örökké. 
Kérünk Téged, add Szentlelkedet szívünkbe, hogy miután eljuttattad hoz
zánk és meghallattad velünk Fiad beszédét, azt meg is tartsuk, teljes szí
vünkkel rá hagyatkozzunk és a halál kellős közepén azzal vigasztalódjunk 
és ne lássunk halált örökké szeretett Fiadért és a mi Urunkért, Jézus 
Krisztusért. Ámen.

28. Palmarum vasárnapja. Ézs 53, 4—6.
Úristen, mennyei Atyánk, aki atyai kegyelmedből nem kímélted egy

szülött Fiadat, hanem a halálba és a keresztfára adtad, kérünk Téged, 
add Szentlelkedet szívünkbe, hogy szívünkben ezzel a kegyelemmel v i
gasztalódjunk, óvakodjunk ezután a bűntől, és türelemmel viseljük mind
azt a szenvedést, amelyet reánk mérsz, hogy Fiad által örökké éljünk Te
veled. Ámen.

29. Nagycsütörtök. 1 Kor 11,23—32.
Úristen, mennyei Atyánk! Hálát adunk azért a nagy kegyelmedért, 

hogy Fiad által ezt a vacsorát szerezted, amelyben testedet esszük és véredet 
isszuk. Kérünk Téged, add meg nekünk Szentlelked által, hogy ne éljünk 
méltatlanul ezzel az ajándékkal, hanem megismerjük és elhagyjuk bű
neinket, reméljük és higgyük Krisztus által azoknak bocsánatát és így 
napról-napra gyarapodjunk a hitben és a szeretetben, míg elnyerjük az 
örök üdvösséget Jézus Krisztus, a Te Fiad és a mi Urunk által. Ámen.
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S \ ]ii iitekel ha lija i, engem hallgat
D. Dezséry László püspök megnyitó igehirdetése az Országos Espercsi 

Tanulmányi Hét 1956. január 30-i ülésén.
Alapige: Lk. 10,16/a: „Aki titeket hallgat, engem hallgat."

I7z az ige ki tudja fejezni mindazt a reménységet, amellyel mi szol- 
&  gálatot végzünk a gyülekezetbén, és az egész anyaszentegyházban a 
földön. Ez az egyik legfelségesebb ígéret, amelyet az egyház kapott. Ez 
az ígéret az egyház szolgáinak adatott. Az ígéret az, hogy amikor mi az 
Isten igéjét hirdetjük és a szentségeket kiszolgáltatjuk, akkor Krisztus 
képviseletében és Ö helyette hirdetjük az igét és szolgáltatjuk a szent
ségeket. M i a szolgálatot abból a megragadottságból végezzük, amelyet 
hitben kapunk Istentől. Nem valamiről beszélünk, amikor bizonyságot 
teszünk, hanem valakiből. Előttünk nem egy tárgy van, amelyet hide
gen elemezve feltárunk a hallgatók előtt, hanem Krisztus követei va
gyunk, akik azt mondják, amit Ö mond, Krisztus követségében lenni és 
úgy végezni egyházi szolgálatot, hogy ennek a Krisztus-követségnek az 
egész felelősségét átéljük, nem kevesebbet jelent ez ígéret szerint, mint 
azt, hogy az emberek, akik minket hallgatnak, Krisztust hallgatják.

Ez az ige jelenti először is Krisztus egységét az ő egyházával. Ű az 
anyaszentegyház feje, az anyaszentegyház az ö  teste. Senki úgy nem is
merheti ezt a testet mint az, aki annak feje. Jézus Krisztus úgy ismeri 
az anyaszentegyházat, mint a maga testét, és Ö úgy használja azt, mint 
a maga testét. A maga feje szerint.

Krisztus az Ö egyházával való egységet kiterjesztette az egyház szol
gáira is. Ő egy velünk, amikor szolgálatban vagyunk. „íme, én veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig.“  De mégis tudni kell azt, hogy 
különbség van közte és köztünk. Egységünk a hitben történő egység. 
Azért olyan felséges ígéret ez.

Ezt mi hinni szoktuk. A lelkészt szolgálat abból a reménységből in
dul ki, hogy az emberek válóban Krisztust hallgatják a mi beszédünk
ből. De ez a mi önbizalmunk is. Építünk arra, hogy az emberek beren
dezkednek prédikáció-hallgatás közben arra, hogy ők az Istent hallgat
ják a szánkon keresztül. Építünk arra, hogy az emberek hitükkel mö
göttünk Krisztust látják. Minket hallgatnak, de Öt akarják hallgatni.

A z ige azt is jelenti másodszor, hogy mi az Ő tanítványai vagyunk. 
^  ő  azt egészen komolyan veszi, hogy mi Ö általa megtanítva szólunk 
a néphez. Am it mondunk, az Tőle van. Mint ahogyan Ö mindig is hang
súlyozta, hogy én azt adom néktek, amit én is úgy vettem. Pál apostol 
ugyan így beszél. Ez azt jelenti, hogy a mi egész szolgálatunk a lehető 
legszorosabban Krisztushoz van kötve. Méghozzá nem valami elszelle- 
miesített összeköttetésben, hanem — és ez a lutheri tanítás lényege, — 
a mi Krisztushoz kötöttségünk az igéhez kötöttséget jelent.

„Aki titeket hallgat, engem háílgat“ . Ez azt jelenti, hogy mi az igét 
hirdetjük és csak akkor van jogunk magunk mögött Krisztust érezni, ha
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az Ö igéjét hirdetjük. Ez jelenti a mi felelősségünket és ez a harmadik, 
amit ki szeretnék emelni ebből az igéből. Azt kell mondanunk, amit Ö 
akar üzenni az embereknek. Tehát nem arról van szó, hogy valamiről 
beszélünk, valamit elemezünk hidegen, higgadtan, mintegy kívül állva a 
dolgokon, hanem arról van szó, hogy a mi felelősségünk Krisztus kinyi
latkoztatásának, Krisztus evangéliumának továbbmondásában van. Az 
a dolgunk, hogy valljuk az emberek előtt azt a hitet, ami Krisztusra vo
natkozik. Azért nevezzük ezt bizonyságtételnek. És azért szükségeltetik 
a Szentlélek segítsége az igehirdetés szolgálatához.

Ez az ige negyedszer azt jelenti, hogy Isten megadta az egyháznak 
a vigasztalást éppen abban, hogy aki minket hallgat, Öt hallgatja. Ez
zel vigasztalja Isten az anyaszentegyházat, amely lényegébenvéve újra 
és újra az igehirdetők méltatlanságát szenvedi és éli át. Azáltal vi- 
gasztaltatik az anyaszentegyház, hogy noha minduntalan tapasztalja, 
hogy kicsodák azok, akik Krisztust beszélik, mégis akik minket hall
gatnak, Öt hallgatják.

E z  amit eddig mondtam, mindnyájunk előtt világos és nem vitatott. Az
azonban a baj, hogy ezekre a világos tényekre, igehirdetői szolgála

tunkra nézve állandó félreértésben és önhittségben élünk. M i ebből az 
igéből „aki titeket hallgat, engem hallgat", a magunk tekintélyét sze
retnénk kiolvasni. Az a legfőbb igyekezetünk, hogy ezzel szerezzünk ma
gunknak, szavainknak autoritást és ezzel tegyük vitathatatlanná a papi 
szolgálatot. A magunk mondanivalójának ható erejét ezzel akarjuk meg
sokszorozni.

Ez az ige, amely a hetven tanítvány kiküldéséhez kapcsolódik, adja 
az egyház szolgáinak sokszor a legtulzottabb önbecsérzetet. Merjen csak 
valaki szólni az ellen, amit mi szólunk! Aki minket hallgat, az Krisz
tust hallgatja. És hozzágondoljuk azt a sok fenyegetést és intést, amit 
Krisztus ad ebben a beszédben: Ha valahol nem fogadnak be titeket, 
ott rázzátok le magatokról a port. Jaj néked Kórazim! Jaj néked Bet- 
saida! — ha nem fogadod be a tanítványokat.. .

O umma summárum, mi mindig azt akarjuk kiolvasni az igéből, hogy
mi, lelkészek vitathatatlan, megbánthatatlan, kritizálhatatlan szolgá

latban állunk. Ahol a pap beszél, ott Isten beszél. Aki a pappal beszél, az 
Istennel beszél. Ez az ige azonban nem a mi önhittségünket akarja tá
mogatni, hanem döntő értelme éppen idevaló a mi tanulmányi hetünk 
elé. Ez az ige az egyháznak szóló vigasztalás a mi méltatlanságunkban. 
És azoknak való, azok hallgatják meg, akik akarják a szolgálatot, akik 
tudatában vannak annak, hogy milyen méltatlanok abban.

A  napokban véletlenül ráakadtam erre az igére az Apológiában, az 
egyházról szóló hitcikkek magyarázatánál. Ott, ennek az igének az idé
zete után az Apológia szóról szóra ezt mondja: „Arra tanít minket 
Krisztus idézett igéje, hogy meg ne botránkozzunk az Ür szolgáinak 
méltatlan voltán.“  Krisztus szeretete irántunk abban nyilvánul meg, 
hogy Ö az igehirdetésben mögénk áll és Ő fedezi a mi nyavalyás bizony
ságtételünket. Az az egyház vigasztalása, hogy magának az evangélium
nak van olyan ereje, hogy a méltatlanságunk ellenére is hitet indít. Az 
emberek azért tudják megbecsülni a mi szavunkat, mert aki minket 
hallgat, az Öt hallgatja. Ezért tud megtörténni az, hogy sok-sok prédi-
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kációt meghallgatott hívek haza tudnak menni a nélkül, hogy fennakad
tak volna a mi szavunkon. Szolgálatunk ellenére boldogan hazaviszik a 
drága igét: amit hallottak.

Az, hogy az egyház van, csak azért lehetséges, mert az emberek 
nem rajtunk akadnak fenn, hanem aki minket hallgatott, az Krisztust 
hallgatta. Ez azt jelenti, hogy Krisztus beváltja az Ö ígéretét és m i ma
gunk a bűnbocsánatból élhetünk. Azért lehetséges az igehirdetés, mert 
az ő  bűnbocsánata érvényes a mi szolgálatunkra nézve is. Érvényes ma
gára az egyházra vonatkozóan is.

„Aki titeket hallgat, engem hallgat“ . Azt hiszem, hogy erre a vigasz
talásra kell nekünk támaszkodnunk, mert ez menti meg az egyházat at
tól, hogy az emberek megbotránkozzanak szolgálatunk méltatlanságán. 
Ámen.

M E G A L A K U L T
A  K Ö Z P O N T I  A L A P O T  E L Ő K É S Z Í T Ő  

EG Y E T E M E S  B I Z O T T S Á G
Az Egyházegyetem Tanácsa 1956. január 27-i ülésén határozatot ho

zott, hogy az Országos Esperesi Értekezletet, mint Egyetemes Bizottságot 
be kell kapcsolni a Központi Alap előkészítésébe és szervezésébe. Feb
ruár 3-án az Országos Esperesi Értekezlet az Egyházegyetem elnökségé
nek egybehívására miint Központi Alapot Előkészítő Egyetemes Bizottság 
ülést tartott. A  gyűlésen D. dr. Vető Lajos püspök elnökölt D. Dezséry 
László püspökkel és Grünvalszky Károly egyetemes főtitkárral.

D. DR. VETŐ LAJOS PÜSPÖK
előterjesztéséből: „Legelső feladatunk, hogy mint Bizottság elkezdjük a 
munkát s ettől kezdve a Központi Alap tanácskozó és javaslatot tevő 
szerveként mint Egyetemes Bizottság működjünk a gyülekezetek és az 
egyház vezetősége között."
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MEKIS ADAM PÜSPÖKHELYETTES
„Az Egyházegyetem Tanácsa és az Egyház

egyetem elnöksége is arról tett bizonyságot, hogy 
egyházunk minden kérdését ilyen széles alapo
kon kívánja tárgyalni és intézni."

BÁCSI SÁNDOR 
PÜSPÖK
HELYETTES

„Az egyház egysé
gének gondolata fogta 
meg a szívünket. Mi 
Istenben vagyunk 
egyek."

k A l d y  ZOLTÁN 
ESPERES

„Nyilván azért vé
gezzük mi e munkát, 
mert egyházunk veze
tősége jól tudta, hogy 
rajtunk keresztül fo
lyik a lelkészek és 
egyházunk vezetői között az érintkezés. Az a 
nagyszerű ebben az együttlétünkben, hogy a bi
zalom levegője vesz körül."

VALINT JÁNOS ESPERES
„A  nagy idők kétségtelenül nagy feladatokat 

rónak ránk. Ahogyan az országépítésben az or
szág vezetőségének szembe kell néznie nagy fel

adatokkal. az egyház terén sem kerülhető el ez."

VIRÁG GYULA ESPERES
„Ezzel megvalósul a szilárd központi vezetés és ugyanakkor biztosítva 

van a nyilvánosság és az igazi demokrácia."
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KORÉN EMIL ESPERESHELYETTES
„Ez erőpróba, ahol meg kell feszülnie az egy

ház erejének és benne nem csupán anyagi kér
dések feszülnek, hanem mögötte ott áll az a 
lelki feladat, hogy mint Krisztus testének tagjai 
tartassunk meg."
BENCZÚR LÁSZLÓ PÜSPÖKI TITKÁR

„A z épülő szocializmusban elhelyezkedő egy
házi’ életünk annak bizonysága, hogy a gond
viselő Isten itt biztatást adott nekünk arra, hogy 
figyeljünk akaratára, s ugyancsak megadta azt 
a szabadságot is számunkra, hogy akaratának en
gedelmeskedve szolgálhassunk."

MEGYER LAJOS ESPERES
„Az Űristen engedte, hogy egyházunk az új 

nemzeti életben az utat megtalálja. Vezetőségünk 
negmutatta a hitét, amikor e lépésre elindult. 
Népünk is megmutatta a bizalmát egyházunk 
lövője iránt."

(A képen még Sikter 
András esperes és Mekis 
Adám püspökhelyettes.)

D. DEZSÉRY LÁSZLÓ PÜSPÖK
„Isten meg fogja mutatni, hogy a Központi 

Alap egyházunk hatalmas összetartó erejévé lesz. 
Nemcsak próbájává lesz egyházi egységünknek, 
hanem építőjévé is. így lesz hallatlanul drága 
mindannyiunk számára."

Az Egyetemes Bizottság ezután

GRÜNVALSZKY KAROLY 
EGYETEMES FŐTITKÁR
előterjesztései alapján konkrét ügyeket tárgyalt.
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D. JÁN CHABADA ÉS LUDOVIT A. KATI NA 
SZLOVÁKIA! PÜSPÖKÖKET TEOLÓGIAI AKADÉMIÁNK 

DÍSZDOKTORRÁ AVATJA
Evangélikus egyházunk a szlovákiai evangélikus egyházzal év

századokon keresztül a legbensőbb testvéri közösségben élt. Közö
sek voltak az örömeink és közösek a szenvedéseink. Amikor a re
formáció nyomán az újra felfedezett evangélium eljutott hazánkba, 
egy időben hangzott fe l Sopronban, Budán és a bányavárosokban. 
Többen azok közül, akik először hirdették az evangélium tiszta ta
nítását nálunk, nemcsak a mai Magyarország, hanem a mai Cseh
szlovákia területén is működtek. Az ellenreformáció idejében pedig 
együtt szenvedték a katolikus főpapok és a Habsburg uralkodóház 
elnyomását a magyar és a szlovák evangélikus gyülekezetek. Együtt 
küzdöttek gyülekezeteink, hogy megtarthassák az evangélium drága 
örökségét, együtt idézték meg lelkészeinket a pozsonyi vértörvény
szék elé. együtt mentek gályarabságra. A z eperjesi vértörvényszék 
áldozatai közös mártírjaink. Ezek a kiragadott példák is mutatják 
közös történelmünket.

Ezt a szoros testvéri közösséget a múlt században a feltörő na
cionalizmus zavarta meg, majd pedig amikor az első világháború 
után a szlovákiai evangélikus egyház megalakult, ősi testvéri viszo
nyunkat szinte teljesen megbénította a mindkét oldalról szított 
nemzeti sovinizmus.

Ez a fájdalmas és testvérietlen viszony azonban megváltozott, 
amikor a hős szovjet hadsereg annyi nép között a magyar és a cseh
szlovák népnek is meghozta a szabadságot. A  felszabadulás után 
országainkban és egyházainkban is értelmetlenné vált a nemzeti so
vinizmus, s a magyar és a csehszlovák nép egymásratalált barátsága 
lehetővé tette egyházaink számára az új testvéri érintkezés megin
dulását. 1953 tavaszán D. Ján Chabada és Ludovit A. Kaiina püs
pök, Dr. Ján Michalko, a szlovákiai teológiai akadémia dékánja és 
Cyrill Hlavács, a Tranoscius kiadóvállalat igazgatója tettek nálunk 
látogatást. Szinte szállóigévé lettek nálunk a szlovák-magyar kap
csolatokat illetően D. Ján Chabada egyetemes püspök zsinatunkat 
köszöntő hatalmas beszédének zárószavai: „A vén Duna örök időkre 
sodorja el körünkből mindazt, ami a múltban ellentétet és gyűlölsé- 
get támasztott köztünk. A  Duna kössön össze minket s roypant ere
jét állítsa nemzeteink szolgálatába,, amikor boldog és örömmel téli 
békés életet évítünk jelenünkben a jövőnek“ . 1953 decemberében 
pedig D. dr. Vető Lajos és D. Dezséry László püspök, Dr. Pálfy 
Miklós dékán és Mekis Ádám esperes viszonozták ezt a látogatást, 
amelynek során püspökeinket a szlovákiai evangélikus teológiai 
akadémia tiszteletbeli teológiai doktori címmel tüntette ki. A  két 
régi testvéregyház közeledésének és testvéri kapcsolata kiépítésé
nek nagy előharcosa D. Ján Chabada és Ludovit A. Katina püspök. 
D. Ján Chabada a szlovákiai evangélikus egyház egyetemes püspöke

1915. február 15-én a Zvolen (Zólyom) melletti Viglas-on született, 
vasútas szülők gyermekeként. Kitüntetéses eredményű érettségi bi

70



zonyítvánnyal kezdte meg teológiai tanulmányait 1933-ban Bratis- 
lavában (Pozsony), a szlovákiai evangélikus hittudományi fakultá
son. Teológiai tanulmányainak elvégzése után 1937. június 27-én 
Pozsonyban lelkésszé szentelték. Szervezőképessége és az egyházi 
ifjúság körében szerzett tapasztalatai alapján a szlovákiai nyugati 
egyházkerület akkori püspöke, Dr. Osusky Sámuel, az Evangélikus 
Ifjúsági Szövetség egyetemes titkárává nevezte ki.

A  gondozására bízott evangélikus ifjúságot a haladó egyházi és 
nemzeti hagyományok szellemében vezette az akkor növekvő fasiz
mus ellenében, s ezért az akkori csehszlovák állam kormánya ré
széről üldöztetésben volt része. Ifjúsági lelkészi minőségében az 
evangélikus fiatalok hatalmas összegyházi gyűléseit szervezte 1939- 
ben. A  nagygyűlések után egy füzetet adott ki, amely híven tük
rözte az evangélikus ifjúság és vezető munkásainak álláspontját a 
Csehszlovákiában is előretörő fasizmussal szemben. Mint egyetemes 
titkár szerkesztette az evangélikus ifjúság havi folyóiratait, a Novy 
Rod-ot (Űj nemzedék) és az Evctnjelická Mláde -t (Evangélikus If
júság).

Miután az akkori ún. szlovák állam kormánytényezői részéről - 
az ellene intézett támadások nem szűntek meg, 1939 karácsonyán 
elment Pozsonyból a Besztercebánya melletti Slovenská Lupádra 
(Zólyomlipcse), s ott lelkészként működött 1951. karácsonyáig. Lel
készi állomásán szoros kapcsolatot tartott a dolgozó néppel, főkép
pen a zólyombrézói vasgyár munkásaival.

Az 1944-es történelmi nevezetességű évben mint a szlovák nem- 
zetijelkelés aktív előkészítőiéu tagja lett Besztercebányán a körzeti 
forradalmi nemzeti tanácsnak, amelynek első ülésén 1944. augusztu
sában kikiáltották a szlovák nemzeti felkelést..

Á  szlovákiai evangélikus egyház egyetemes presbitériuma 1950- 
ben még mint zólyomlipcsei lelkészt megbízta az egyetemes főtit
kári hivatal vezetésével, s ebben a minőségében oldotta meg azokat 
a feladatokat, amelyek egyrészt hivatalából, másrészt a szlovák 
evangélikus egyház életének és munkáiénak az új körülmények ál
tal megszabott helyzetéből adódtak. Egyidejűleg vezető munkása 
lett a „Tranoscius“ egyházi kiadóvállalatnak Liptószentmiklóson. 
Az ő érdeme, hogy a „Tranoscius" vállalat a szlovák evangélikus 
egyház céljait szolgáló intézménnyé vált.

A  szlovákiai evangélikus egyház egyetemes presbitériumának 
határozata elválasztotta az újonnan létesített egyetemes püspöki 
tisztséget kerületi püsbök tisztségétől, és az egyetemes püspöki 
hivatal létesítése után a szlovák evangélikus egyház történetében 
elsőként választották meg 195L--ben egyetemes[ püspökké. Beikta
tása 1951. október 12-én Zólyomban volt. Ezután keresztülvitte 
mindkét kerületi püspöki hivatal újjászervezését, és sokat tett az 
egyetemes püspöki hivatal kiépítése terén is. Megvalósította a lel
készegyesület újjászervezését is, amely közgyűlésén elnökévé is vá
lasztotta.

Említett egyházi tevékenységei során nagyszabású irodalmi 
munkásságot fejt ki valamennyi egyházi folyóiratban, sőt külföldi 
folyóiratokba is ír cikkeket. Emellett nagy előadói tevékenységet
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feltett ki az evangélikus ifjúság összegyházi és asperességi össze
jövetelein, valamint a lelkészi konferenciákon.

Kapcsolatokat létesít és fejleszt külföldi egyházakkal és egy
házi szövetségekkel. Különös érdemet szerzett az egyházi kapcsola
tok megteremtése és kiterjesztése terén Magyarországgal és a né
met evangélikus egyházzal. Résztvett számos nemzetközi egyházi 
konferencián. Tagja az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságá
nak.

D. Ján Chabada egyetemes püspök kezdettől fogva buzgó mun
kása volt a béke ügyének. A  békéért való küzdelembe már a béke 
világmozgalőm első éveiben rögtön bekapcsolódott. Résztvett ' 1950- 
ben a varsói Béke-Világkongresszuson, valamint a csehszlovákiai 
békéharcosók első és második nagygyűlésén, a csehek és szlovákok 
nemzeti frontjának ülésén, s ezeken egyházának nevében mindig 
buzgón szólalt fel a béke megvédésének ügye mellett. Egyházi gyűj
tést kezdeményezett a megtámadott Bszak-Korea számárar~fárado- 
zásaf nagy áldozatkészséggel viszonozták a gyülekezetek. Mint a 
béke munkása, lelkes előadói és publicisztikai tevékenységet fejt ki. 
Ezek sorába tartoznak a külföldnek szóló rádiónyilatkozatai is. Egy 
békefüzetet szerkesztett „Nikdy Viac“ (Soha többé) —  címen.

Már mint zólyomlipcsei lelkész és különösen mint egyetemes 
főtitkár, majd egyetemes püspök, arra törekedett, hogy előmozdítsa 
népi^demokratikus berendezésű hazája és evangélikus egyháza meg
felelő viszonyát. A  népek barátságának jegyébéit ápolja a Szovjet
unióval és a többi népi demokratikus egyházzal való jó kapcsolato
kat. Hazája építésében szerzett rendkívüli érdemeiért a Csehszlo
vák Népköztársaság elnöke a kormány javaslatára 1955. május 8-án 
a Csehszlovák Népköztársaságnak a szovjet hadsereg által történt 
felszabadítása 10. évfordulója alkalmából a ,,Népköztársaság ér
demrendjé“-vei tüntette ki.

A  keresztyén egyházak közeledésének nagy jelentőségét felis
merve, saját egyháza és a népek békeakarata érdekében, mint egy
házának vezetője résztvesz számos ökumenikus konferencián, hazá
jában és külföldön egyaránt. Résztvett az Egyházak Világtanácsa 
evanstoni nagygyűlésén. Elnöke a Csehszlovákiai Egyházak Öku
menikus Tanácsának, ennek létrejöttében is nanii érdeme van.

19oÓ-ben egyik főrészesejyMt--a-^ozsonYl~sztSvák •evangélikus 
h^tpdománva.fakultás újjászervezésének. maiH~éhriek rendes pro- 
fesszórává is választották. Nagy érdeklődéssel kíséri a fakQK5s”mun- 
káj át' és- sóTcat tÖrőcIík a diákok megfelelő nevelésével. A  pozsonyi 
szlovák evangélikus hittüdományi fakultás teológiai érdemei elis
meréséül 1955. február 9-éii tiszteletbeli doktorátussal.^tüntette ki.

LtrdovítA. Katina, a szlovákiai evangélikus egyház 
nyugati egyházkerületének püspöke

Zvolen-ben (Zólyom), 1909 február 4-én született. Küzdelmes ifjú
sága során egy ideig szülővárosában mint .vaslemezgyári munkás 
dolgozott. Hozzáforrt a munkásnéphez, s a néphez való hozzátarto
zásának a tudata s ennek a gyümölcse nyilvánvaló egész életének 
működésében. Mindig hű maradt népéhez, amelyből származik.
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Az érettségi vizsgálat letétele után a pozsonyi evangélikus teo
lógiai akadémiára iratkozott be. Teológiai tanulmányait részben Po
zsonyban, részben Bécsben végezte. Lelkésszé avatása után először 
szülővárosában téliesített segédlelkészi szolgálatot, maid 1935— 1946 
között a Badin-i. jelenleg pedig a Hronsek-i (Garamszegi) gyüleke
zet lelkésze.

1944-ben, amikor a szlovák nép felkelt a német fasiszta meg
szállók ellen, kénytelen volt elhagyni otthonát, amelyet a Gestapo 
kirabolt és tűzzel pusztított el. Az akkori szlovák államban az 
1939—44-es években összeütközésbe került a Hlinka-párt politiká
jával és a Hlinka-gárdával, amely fasiszta módszerekkel tartotta el
nyomás alatt a szlovák népet. Bekerült azokba a körökbe, amelyek 
előkészítették a szlovák nemzeti felkelést. Badinban a forradalmi 
nemzeti bizottság titkára. Értékes szolgálatokat tesz a felszabadító 
hős szovjet hadseregnek. Ezért magas kitüntetést kapott: a Cseh
szlovák Háborús Keresztet. Nemzete elnyomatásának nehéz évei
ben rendületlenül népe szolgálatában állt, hogy munkálkodásával 
mint lelkész ne csak nevelje népét, hanem hathatósan támogassa is.

Több esperességi, majd egyetemes egyházi tisztség betöltése 
után 1952-ben választották meg a szlovákiai evangélikus egyház 
nyugati egyházkerületének püspökévé.

Ezek mögött a vázlatosan megadott életrajzi adatok mögött sok
oldalú egyházi, társadalmi, nemzeti és ökumenikus munka húzódik 
meg.

Ebből a sokoldalú munkából külön is ki kell emelni Ludovit A. 
Katina ökumenikus szolgálatát, valamint tevékenységét a békemoz
galomban.

ökum enikus vonalon már 1936. óta ápolja a testvériséget a 
csehszlovák protestáns egyházak között. Előadások tartásával, láto
gatásokkal kapcsolatokat teremtett a cseh-testvérek egyházával, a 
református egyházzal, a sziléziai evangélikus egyházzal. Ismételt 
utazásokkal elsősorban az északi evangélikus egyházakkal való 
kapcsolatokat szervezte meg és ápolta. Már 1947-ben meglátogatta 
az evangélikus egyházak vezetőit Dániában, Finnországban és Len
gyelországban. 1953. február végén és március elején m in ta  szlovák 
evangélikus egyház küldöttségének tagja meglátogatta a magyaror- 
száai testvér evangélikus egyházat. Azóta a magyar és szlovák evan
gélikus egyházak igazi jó testvéri viszonyt tartanak fenn egymás
sal és egyházaik vezető férfiai a legtel.iesebb testvéri egyetértésben 
élnek. 1955-ben —  februárban —  részt vett a Lutheránus Világszö
vetség Végrehajtó Bizottságának bécsi ülésén. 1955. márciusában a 
szlovák evangélikus egyház képviseletében részt vett az EKID zsi
natán Espelkamp-ban. 1954-ben a lipcsei Kirchentagon képviselte 
egyházát. Külföldön is mindenütt felszólalt az emberek közötti meg
értés és a tartós világbéke mellett.

Rá kell mutatni a béke megőrzése érdekében k ife jte tt tevé
kenységére is. A  béke ügyének újságcikkekkel, élő szóval az egy
házközségek látogatása alkalmával, a hazai, külföldi egyházi veze
tőkkel való érintkezése során szolgált. Világos állásfoglalása a béke 
mellett az egyházi sajtó hasábjain sok cikkben nyilvánult meg.
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Részt vett járási, kerületi és állami béke-értekezleteken, konferen
ciákon, ahol mindenütt vallást tett a béke mellett. Egyházi téren 
egyetlen felszólalása sincs anélkül, hogy hallgatóságát ne buzdítaná 
a nemzetek közötti megértés és békés együttműködés támogatására,

Gazdag irodalmi munkásságában egyaránt megtaláljuk Luther 
Márton Kiskátéjának fordítását, egyházi lapok szerkesztését, egy
háztörténelmi és szépirodalmi alkotásokat.

*
Amikor Teológiai Akadémiánk február végén ünnepélyes kere

tek között átnyújtja a, szlovákiai evangélikus egyház e két kiváló 
püspökének a teológiai díszdoktori oklevelet, ezzel újabb jelentős 
lépéssel halad előre a szlovák és a magyar evangélikus egyház test
véri kapcsolata és a népek barátságának nagy ügye. D. dr. Vető La
jos püspök Hannoverben a Lutheránus Világszövetség nagygyűlé
sén azt mondotta, hogy „Istennek a jövőbe messze előre kihelyezett 
egyházai vagyunk“ . Ebben a. kiváltságban osztozunk Csehszlovákia 
keresztyén egyházaival, akiket Isten ugyanolyan szolgálatra rendelt 
a nép között, mint a m i magyarországi egyházainkat. Isten olyan 
körülményekkel ajándékozott meg minket, és úgy vezet előre a tö r 
ténelmi fejlődés útján, hogy közben megújítja egyházainkat és el
mélyíti bennük az emberekért és az emberiségért végzett jószolgá
latok jelentőségét.

Isten áldása kísérje kedves vendégeinket magyarországi útju
kon és adja, hogy szavuk nyomán erősödjék egyházaink összetarto
zásának, népeink barátságának, s az emberiség békéjének szent 
ügye! Dr. Ottlyk Ernő

Bél Mátyás a magyar Biblia történetében
Üdvözletül és tiszteletül D. Ján Chabada 

és Ludovit A. Katina szlovák evangélikus püs
pököknek, abból az alkalomból, hogy a buda
pesti Evangélikus Teológiai Akadémia honoris 
causa doctor theologiae avatásban részesíti őket.

Bél Mátyás neve a magyar Biblia történetében három évszám
mal kapcsolódott össze. Akár a pozsonyi tudós pap, akár a Biblia 
szempontjából nézzük ezt a tényt, máris indokolt, hogy foglalkoz
zunk vele. De még inkább indokolt azért, mert az említett össze
kapcsolódásra árnyat vet több kérdés. Am ikor körünkben mind Bél 
Mátyás tudományos munkásságának megbecsülése fokozódik, mind 
pedig a bibliafordítások és bibliakiadások iránti érdeklődés emelke
dik, nagyon is helyénvaló, hogy ne hagyjuk érintetlenül az ismere
teinket homályosító kérdéseket.

Bél Mátyás bibliakiadást gondozó tevékenységének vizsgálata 
annál inkább feladatunk, minthogy a X V III. századra vonatkozó 
újabb kutatásokból új fény esett rá, nagyobb részt arra a törekvé
sére, hogy a szlovákoknak legyen Bibliájuk, de kisebb részt arra is, 
ami a magyar Biblia történetébe tartozik bele. Kívánatossá vált.
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hopv összeszedjük, felülvizsgáljuk, egyeztessük ismereteinket arra 
vonatkozóan, hogy milyen része volt hát valóban Bél Mátyásnak a 
magyar Biblia történetében.

Azok az évszámok vedig, amelyekkel neve összekavcsolódott, a 
következők: 1714, 1717 és 1727.

I .

A  magyar Biblia történetének eddigelé legösszefogóbb monográfiája 
Harsányi Istvánnak „A  magyar Biblia11 című, 1927-ben megjelent műve. 
Ebben ezt olvassuk: „A  kiadási hely, év és a nyomdász megemlítése 
nélkül jelent meg a következő teljes Károlyi-Biblia, negyedrét alak
ban, Lőcsén, 1714-ben, rézmetszetű, díszes címlappal, Bél Mátyás ágostai 
hitvallású evangélikus tudós férfiú gondoskodásából. Szatmárnémeti Pap 
István és Török Ferenc az 1751-iki bázeli biblia élőbeszédében azt állít
ják, hogy az apokrifus könyvek, Károlyi fordításában, Lőcsén, 1716-ban, 
megjelentek, nyilván az 1714-íki lőcsei biblia kiegészítéséül... Példányai 
ma már ismeretlenek." (72k) Tett-e valaki már előbb is olyan megálla
pítást, hogy az „1714-i lőcsei" Biblia Bél gondoskodásából jelent meg, 
nem tudom. De az bizonyos, hogy Harsányi István sárospataki teológiai 
professzor nyomán Erdős Károly debreceni teológiai professzor a „Ká
rolyi Gáspár bibliafordításának törzskönyve" című, 1940-ben (a Károlyi 
Emlékkönyvben) megjelent bibliográfiai művében ugyancsak Bél Má
tyást nevezi meg az 1714-re tett Biblia-kiadás sajtó alá rendezőjeként.

Sem az 1714-re tett Biblia-kiadásra vonatkozó közelkorú közlések
ben, sem pedig abban a Biblia-példányban, amelyről feltételezzük, hogy 
1714-ből való, nincs nyoma annak, hogy Bél Mátyás volt a gondozója. 
Így őfelőle csak azon a réven közelíthetjük meg ezt a Biblia-kiadást, 
hogy tudunk először is általában arról a buzgólkodásáról, hogy a Biblia 
szlovákul és magyarul megjelenjen, aztán pedig különösen is arról, 
hogy 1712-ben Torkos András győri pappal igyekezett a magyar nyelvű 
Biblia kiadására. Ügy látszik, hogy ők és Szeniczei Bárány György, 
akkor győri tanító, Franckéhoz fordultak ebben az ügyben, Haliétól 
várták a lehetőséget. Francke mindenesetre mentegetőzött Bél és Bá
rány előtt, hogy erre a kiadásra egyelőre nem lehet gondolni; valószí
nűleg nem volt fedezet a költségre.1 Feltételezhető, hogy Bél a Halle 
irányában való próbálkozás kudarca után más útat-módot keresett arra, 
hogy a Biblia magyar nyelven mégis mielőbb megjelenjen.

Ami azt illeti, hogy a Biblia, mégpedig Károlyi Gáspár fordítása, 
1714-ben megjelent, erről viszonylag korán történik említés. Az 1751-es 
bázeli kiadás elöljáró beszédében a bibliakidások felsorolásában ezt ol
vassuk: „VlII-szor. Kinyomtattatott még 1714. Brever Sámuel lőcsei 
tipográfus által, nem lévén benne feltéve sem a hely, ahol, sem az esz
tendő, sem pedig a tipográfusnak a neve, ki által s hol nyomtattatott 
volna, kisebb quart formában. Ugyanezen tipográfus nyomtatta ki kü
lönösen az apókrifus könyveket is 1716. Lőcsén." Attól fogva általában 
így találkozunk a bibliakiadások felsorolásaiban az ,,1714‘^es Bibliával.

1 Eduard Winter: Die Pflege dér west- un stidslawischen Sprachen in Halle
ira 18. Jahrhundert. Berlin, 1954. 139.
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Annyira egybehangzó az 1714-es év említése, hogy nincs okunk két
ségbe vonni egy 1714-beli kiadás létezését.

Sajnos, annál kevésbé maradhat kérdőjel nélkül az a közlés, hogy 
a magyar Biblia 1714-ben Lőcsén Brever Sámuel nyomdász műveként 
jelent meg. Először is legfeljebb arról lehetne szó, hogy ez a kiadás 
Brever Sámuel örököseinek a nyomdájában jelent meg. Brever Sámuel 
ugyanis már 16£0-ben meghalt, hátrahagyott nyomdájában a könyvek 
1715-ig özvegyének vagy örököseinek jelzésével vagy nyomdajelölés nél
kül készültek.2 A  kérdésességnek ezt a részét tehát elvethetnénk azzal 
a véleménnyel, hogy ha nem is éppen Brever Sámuel nyomdász által je
lent meg Lőcsén a magyar Biblia 1714-ben, hát mégis az ő örököseinek a 
nyomdájában készült. De aztán nehezebb elképzelnünk, hogy Lőcsén 1714- 
ben, a Rákóczi szabadságharcának leverése után három évvel ki tudták 
nyomtatni a Bibliát. Ismerve az akkori vallásügyi viszonyokat, különö
sebb körültekintés nélkül is kételkednünk kellene abban, hogy Lőcsén 
történt a nyomtatás. De abból az emlékiratból, amelyet Lőcse polgárai 
1720 táján az 1714— 15-ös országgyűlés által kiküldött vallásügyi vegyes 
bizottsághoz intéztek, kiderül, hogy a szatmári béke utáni heves kato
likus restaurációs buzgóság korszakában a Brever-nyomdát, jóllehet az 
magántulajdon, előbb a város, sőt utóbb a jezsuiták ellenőrzésére bíz
ták. Bruckner Győző más forrás alapján azt is megállapítja, hogy a 
Brever-nyomdából kikerülő könyveket a jezsuiták cenzúrázták, formá
lisan megakadályozták az evangélikus vallásos és tankönyvek kinyom
tatását, illetőleg annyi törlést eszközöltek azokon, hogy kiadásuk lehe
tetlenné váll.3 Ezzel ugyan szembeállítható, hogy Bél Mátyásnak egy 
latin nyelvtana 1717-ben és a magyar ifjúság számára készített német 
nyelvkönyve 1718-ban Lőcsén jelent meg, de ez még nem elég, hogy a 
lőcsei emlékirat ellenében akárcsak valószínűnek is véljük a Biblia 
lőcsei kinyomtatását — 1714-ben!

Harmadik ellenérvként még az is felhozható, hogy a lőcsei Brever- 
nyomdából akkortájt kikerülő könyvek nyomdatechnikai szempontból 
jóval alatta maradnak annak a Biblia-példánynak, amelyről feltétele
zik, hogy 1714-ből való.

Tény, hogy már Bed Péter a latin nyelvű, sokáig kéziratban rekedt 
magyar egyháztörténelmi művében kétségbe vonta, hogy Lőcsén jelent 
meg a Biblia 1714-ben. Azt állította, hogy Lipcsében jelent meg Brever 
János lőcsei nyomdász és könyvkereskedő költségével.4 Mire alapította 
Bőd ezt az állítását, annál kevésbé tudjuk, minthogy „A  szent Bibliának 
históriája" című könyvében, amely 1748-as évszámmal, de legkorábban 
1751-ben jelent meg, egyáltalában nem szól az 1714-es kiadásról. Bőd 
Péter közlése annál érdekesebb és értékesebb, minthogy kétszeresen is 
valószerű; Brever János a fia volt Sámuelnek, és tudjuk róla, hogy 
1715 és 1740 között nyomdász-könyvkereskedő volt Lőcsén; annak pe
dig semmi akadálya sincs, hogy korábbi évre nézve is elfogadjuk ide

2 Hajnóci Iván: A  300 éves lőcsei nyomda. Közlemények Szepes vármegye 
múltjából. VI. 1914. 74 kk. — Pukánszky Béla: Die Druckerei Brewer in Leutschau. 
Gutenberg .Jahrbúch, 1927. 91kk.

* Andenken an die 300 jahrige Jubelfeier dér evangelischen Gemeine in dér k. 
Freistadt Leutschau. 1844. 82. — Bruckner Győző: A  reformáció és ellenreformáció 
története a Szepességben. I. 1922. 466.

4 História Hungarorum ecclesiastica. II. Leiden. 1890. 424.
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génben való üzleti tevékenységének hírét; az is valószerű, hogy Brever 
János idegenben nyomtatta iki a Bibliát, minthogy ezt saját városában 
nem tehette, akár a jezsuiták cenzúrája, akár a nyomda állapota miatt.

Akár mégis Lőcsén, akár Lipcsében, de a Brever-család könyv
nyomtató munkája révén jelent meg az 1714-es magyar Biblia, min
denképpen megvan az előzménye. Kétségtelen ugyanis, hogy 1644-ben 
megjelent az Űj Testámentom (ezentúl: ÜT) Lőcsén Brever Lőrinc 
nyomdájában.

De célszerű az 1714-es Biblia-kiadást kapcsolatba hozni a X V III. sz
élső negyedében megjelent magyar Bibliákkal is. Nemcsak azért, hogy 
lássuk, akkortájt hol és mikor jelent meg a Biblia Károlyi Gáspár for
dításában, hanem egy különleges okból is. Ismerünk egy 1700-as év
számú és amsterdami helyjelölésű, egy 1704-es évszámú és kasseli hely
jelölésű kiadást; híre van egy olyan kiadásnak, amely ugyancsak 1704- 
ben és szintén Kassel jelöléssel, de valóságban Nürnbergben jelent meg 
Endter Márton könyvkereskedő üzleti termékeként, sőt némelyek sze
rint nincs is Kasselban nyomtatott Biblia; híre van továbbá egy olyan 
Bibliának, amely 1725 táján Boroszlóban készült, de részben Amster
dam jelöléssel. Az 1700-as évszámú, amsterdami helyjelölésű kiadásnak 
már a címlapja is elárulja az áltatást, mert annyira utánozza az 
1685-ös kiadást, hogy megismétli- „...mostan hatodszor e kis formában 
kibocsáttatott“ . Mindenesetre fel lehet vetni a kérdést, hogy vajon 
nem ez-é az a kiadás, amelyről az a hír járta, hogy 1725 táján Borosz
lóban jelent meg Amsterdam jelöléssel.5 * * 8 * De viszont fel lehet vetni azt a 
kérdést is, hogy vajon nem ennek az 1700-as jelzésű, áltató kiadásnak 
a híre vitte bele Czvittinger Dávidot abba a furcsa állításba, hogy az 
1704-es kasseli Biblia nyomában Endter Márton könyvkereskedő még 
abban az évben újra kiadta a magyar Bibliát Nürnbergben, de Kassel 
jelzéssel, és ehhez hozzátette kajánul, hogy a kálvinisták megtéveszté
sére nyomatta a címlapra Kasselt, — amit aztán Bőd Péter szintén ép
pen nem hízelgőén így módosított: „'ki indításából tselekedték, nem elég 
bizonyos; hihető hogy nagyobbára tselekedtette a Nyereségen való ka- 
pás“.li Czvittinger állítása máig tartó zavart okozott a magyar Biblia 
történetének irodalmában, de ebből ide most csak az a tény tartozik, 
hogy Endter Márton neve belekerült a magyar Biblia történetébe. Mi
vel pedig Endter Márton valamiképpen kapcsolatban volt a lőcsei Bre- 
ver-nyomdával, fel lehet vetnünk azt a kérdést is, hogy nincsen-e köze 
az 1714-es kiadáshoz. E kérdést éppen nem kisebbíti, sőt érdekessé teszi

5 Az 1751-1 bázeli Biblia elöljáró beszéde. Vö. Bőd Péter: A  szent Bibliának 
históriája. Szeben, 1748 (így!). 166: . . Kezdettek Erdélyben az ilyen Bibliák
láttatni 1730dik Esztendő tájban. * — Meggondolkoztat, amit Mossótzy Institóris 
Mihály pozsonyi evangélikus lelkész az 1776-i lipcsei Biblia elöljáró beszédében
írt: ........Ezen Kasseli, vagy Norimbergai Biblia után, Szathmári Pap István és
Török Ferentz, két ujjabb, úgy mint Lötsei 1714, és Braszlói 1725 Esztendőbéli 
editiórul tésznek emlékezetet. Én előttem-is esméretes ugyap, kétféle nevezetlen 
editiója a Károli Magyar Bibliának, vagy inkább, a mint látszik, éppen tsak egy
féle ki-adás, de kétféle titulus alatt. De nem lévén fel-téve a titulusán se a Typos- 
raphusnak neve, sem pediglen a ki-nyomatattásának helye és esztendeje, meg nem 
határozhatom, ha ugyan ezt értettéké a fellyebb emlétet két magyar Tudósok. 
Ki-jött kisebb 4 Részben, az Apokryphus könyvek nélkül.*'

8 Czvittinger: Specimen Hungáriáé literatae. Frankfurt és Lipcse, 1711, 185.
— Bőd 5) i. m. 167.
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az a körülmény, hogy van a Vulgatának egy olyan kiadása, amely 1705- 
ben —  a címlap szerint: — Bécsben jelent meg „apud Martinum End- 
terum“ , és van egy olyan kiadása, amely Wolfgangus Mauritius Endter 
nürnbergi könyvkereskedő költségén Bamberg helyjelöléssel éppen 1714- 
ben jelent meg.

Mindenesetre a bibliakiadások akkortájt való megjelenési körülmé
nyei és ezeknek irodalmi tükröződése mellett valósággal üdítő jelenség 
az „1714“-es Biblia azáltal, hogy sem hely, sem idő, sem nyomda nincs 
jelezve rajta. Nem kell vizsgálnunk, hogy valóságot mond-e címlap; 
nincs benne semmi áltató.

Szép rajzba foglaltan mindössze ennyi szöveg van a címlapon:
BIBLIA, az-az, Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott 

egész SZENT ÍRÁS, Magyar Nyelvre fordíttatott Károli Gáspár által.
Az Újtestamentumnak nincsen külön címlapja.
E Bibliának 2 4- 676 -|- (Ésaiástól) 228 -|- (Mátétól) 291 -(- 1 lapja 

van. Szedéstükre: 12X18 cm. Utolsó lapján, a tartalommutató alatt ez 
a jegyzet áll: „NB. Az időnek szűk volta és a Könyvnyomtatóknak, 
vagy betű-szedőknek e nyelvbe való tudatlanságok miatt, megesett, hogy 
némely aprólékos vétkek bétsúztak e munkába: mivel pedig vélhetni 
hogy effélék az Olvasót meg nem akadályoztathatják az olvasásban; 
azért őnnönmagais megjóbbithatja azokat."

E kiadásnak csak egyetlenegy példánya ismeretes. A  Budapesti 
Egyetemi Könyvtárban van, Rar. Hung. 456 szám alatt (ezelőtt: Aa 4r 
2007).

Ami a szövegét illeti, megállapítható, hogy az 1704-es kasseli ki
adás volt a példája. Azért kell ezt így mondanunk, mert nemcsak az 
újabb időben történtek változtatások a Vizsolyi Biblián, hanem már a 
XV II. sz.-ban is, Szenei Molnár Albert idevágó munkája óta. Ebben az 
összefüggésben elég arra a szövegrevizióra emlékeznünk, amelyet Tótfa
lusi (teljesebben: Miszttótfalusi) Kis Miklós végzett az 1685-ös amsterda- 
mi Biblia kiadásakor. Egyben mégis különbözik az „1714“-es az 1704-es 
kasselitől, abban, hogy nem adja dűlt betűkkel azokat a szavaakt, ame
lyek a szöveg „világosítása" érdekében kerültek be a magyar fordí
tásba. Már az 1608-as hanaui Biblia élt. bár csekély mértékben, ezzel 
a megkülönböztetéssel, de ezt a szedési rendet Tótfalusi Kis Miklós fej
lesztette ki, azzal az indokolással, hogy Isten igéjéhez semmi* sem sza
bad hozzátenni. „Az Istennek ily parantsolását olvassuk az ő beszéde 
vagy törvénye felöl: Semmit ahoz ne tégy, se el ne végy abból." Aligha 
tévedünk, hogyha Tótfalusinak ezt a szövegrevíziós és szedetési szán
dékát a legalizmussal társuló verbális inspiratio tanból magyarázzuk. 
Mindenesetre az „1714“-es Biblia a Vizsolyi óta egymagában áll a te
kintetben, hogy következetesen álló betűket alkalmaz a Biblia szöve
gében. Teológiai megfontolásból vagy a szedés könnyítése végett, nem 
tudom. Ez a sajátossága annál jelentősebb, minthogy még abban is kö
veti példáját, hogy a fejezeteken belül egy jellel jelzi az egyes szaka
szokat, továbbá: a párhuzamos helyeket az egyes versek alatt adja, 
nem a lap alján; ez ugyanis tudatos újítás volt a kasseliban.

Végeredményül három helyre kell gondolnunk az 1714-es kiadás 
nyomtatásával kapcsolatban: Lipcsére, Nümbergre, Boroszlóra. Mind a
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három hely kapcsolatba hozható Bél Mátyással; a két első helyen egy- 
“  jelentek meg tőle könyvek. De annak a feltevésnek, illetőleg Bőd 
Péter amaz állításának van legnagyobb valószínűsége, hogy Lipcsében
nyomtatták.

Mindezen vizsgálatunk és feltevéseink után is csak feltételezhető 
Bél Mátyás közreműködése, de nem bizonyítható. Ezt közvetlenül az a 
tény akadályozza, hogy Bőd Péter ugyanakkor, amikor erről a kiadásról 
a valószerűség hitelével írta: Lipcsében Brever János költségén jelent 
meg, hozzátette: korrigálásának Ifjabb Csécsi (Tsétsi) János sárospataki 
professzor állott az élén. Ez még ugyan nem bizonyíték arra, hogy va
lóban Ifjabb Csécsi János „gondozásában" jelent meg ez a kiadás, de 
Bőd Péter forrásának kutatása és kritikája nélkül nem lehet félretenni 
ezt az állítást, annál kevésbé, minthogy Ifjabb Csécsi Jánosnak is volt 
kapcsolata Lőcsével, 1719-ben ott jelent meg egy munkája. Viszont el
képzelhető, hogy Bőd Péter átvitte a fiúra annak hírét, hogy Idősb 
Csécsi János segített Tótfalusinak az 1685-ös Biblia javítgatásában.

Ha mégis Bél Mátyás volt e kiadás gondozója, akkor meg
jelenésének éve egybeesnék életében annak a nagy eseménynek az évé
vel, hogy Besztercebányáról Pozsonyba ment át, egyelőre az iskolához, 
igazgatónak, hogy aztán öt év múltán az egyik egyházközség lelkésze 
legyen. Egyre szélesbülő tudományos és egyházi irodalmi munkája köz
ben is, tovább is szívén viselte a magyar Biblia gondját. 1743-ban egyik 
levelében, amelyről a cseh Biblia második kiadásának előkészítéséről 
van szó, kifejezetten figyelmezteti a hallei könyvkiadó intézmény veze
tőjét magyar nyelvű Bibiia kiadásának szükségességére.7

Az 1717. évre a magyar Biblia történetének irodalma egy ÜT- 
kiadást helyez, de e körül is súlyos kérdések vannak. Amig azon
ban az 1714-es Biblia-kiadásra vonatkozó állítások értéke viszony
lag könnyen ellenőrizhető, addig az 1717-esre nézve olyan határozott 
és hitelt igénylő állítások vannak, hogy alig lehet rendet teremteni 
köztük. Csak a kiadás helyére nézve egyeznek meg: mind Lipcsét 
jelölik meg a nyomtatás helyéül. Egyébként három csoportba sorol
hatók: 1. Bél Mátyás javításaival készült. 2. Ifjabb Köleséri Sámuel 
javításaival jelent meg. 3. Ifjabb Köleséri Sámuel javításaival és 
sajtó alá rendező munkájából, az ő gondoskodásából készült, de Bél 
Mátyás közreműködésével. Erre az utóbbira nézve aztán két válto
zat van. Az egyik szerint Bél előszót írt e kiadás elé. A  másik sze
rint „Bél Mátyás pozsonyi pap közbenjárása által“ történt a nyom
tatása. —  Nem lehet csodálkozni, hogy Balogh Ferenc a magyar 
Biblia kiadásainak táblázatos felsorolásában külön szám alatt vesz 
fel egy 1717-es lipcsei ŰT-ot Bél Mátyás nevével és egy kérdőjeles 
idejű és helyű ÜT-ot Köleséri Sámuel nevével.

A  magyar ÜT-nak Bél Mátyás gondoskodásában és javításaival 
történt kiadásáról legrégibb hírünk — tudomásom szerint —  az

7 Ed. Winter i. m, I39k, (Sajnos, a lapalji jegyzetben ígért melléklet nem talál
ható a függelékben.)
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1736. évből való. Torkos András önálló ÜT-fordításának előszavá
ban fia, József ezt ír t a : ......  tisztelendő és igen érdemes Bel Má
tyás URam, a posoni A. C. szerint való Sz. Eklésiának hívséges 
Lelki Pásztora, látván a Magyar Evangélikusok között e nagy lelki 
fogyatkozást, Károli fordítását a Görög Textus szerint, és a hitnek 
regulája szerint emendálván, Kristus URunk születése után 1717. 
esztendőben Lipsiában kinyomtattatta“ . Bár kis híján két évtized 
van a megjelenés idejéül írt esztendő és ezen első ismert tudósítás 
között, ez még mindig nagyon közeli azokhoz képest, amelyek ennek 
ellenemondanak..

Év és hely említése nélkül, de a javítgatás szándékának még 
határozottabb állításával írt Bél Mátyás magyar ŰT-kiadó tevé
kenységéről Serpilius Vilmos Sámuel pozsonyi pap 1749-ben a Bél 
Mátyás feletti temetési beszédhez fűzött életrajzi adatokban. „Itt 
méltán helyezzük élre azt az üdvös munkát, hogy a cseh Ószövet
ségi Szentírást a héber accentuatio szerinti interpunctio által meg
felelőbben osztotta be, ezenkívül a magyar ŰT-ot átnézte és a Ká
rolyi Gáspár által abba belevitt kálvinizmusoktól megtisztította/4®

Bélnek erre a tisztító szándékára erős fényt vet az az ismere
tünk, hogy 1720 táján miképpen törekedett a cseh Biblia kiadására, 
1720. október 31-én Franckéhoz írt levelében azt írta, hogy már tíz 
évvel ezelőtt azt a megbízást kapta barátaitól, készítse elő a cseh 
Biblia kiadását. Ebből a célbój átnézte a legkülönbözőbb európai 
nyelvű bibliafordításokat, és úgy találta, hogy a Cseh Testvérek 
Unitasának cseh Bibliája egyáltalán egyike a legjobbaknak. Ezért 
azt tette fordításának alapjává, és csak azt kísérli meg, hogy a 
Testvérek Bibliájában levő kálvini elemeket abból kiküszöbölje.8 9

Hasznos lenne tudnunk, hogy milyen változtatásokat eszközölt 
Bél a Cseh Biblián, amikor az 1722-ben Halléban az ő — Mlownjk 
Bozich önjelölésű —  bevezetőjével és a Krman Dániel superinten- 
dens által írt ajánlással megjelent.10 il

Ügv látszik, hogy akkortájt többfelé elevenedett meg az a kér
dés, hogy a közkeletű bibliafordításokban nincsenek-e kálvinista 
elemek. Legalább is még a lengyel nyelvterületen szintén találko
zunk ezzel az üggyel. 1724-ben úgy tudták Halléban —  a lengyel 
Biblia kiadásának tervezgetésével kapcsolatban — , hogy a thorni 
és sziléziai prédikátorok nem egységesek, egyik részük új, a kálvi- 
nizmustól és a szociniánizmustól megtisztított fordítást kíván.11

A  legkorábbi közlést arról, hogy 1717-ben a magyar Ű T Bél 
Mátyás és Ifjabb Köleséri Sámuel együttes közreműködéséből je

8 Sámuel Wilhelm Serpilius: Elnes Evangelischen Lehrers Pílicht und Trost. . . 
Lipcse, (1749). 24: Hler setzen w ir biliig oben an, die heilsame Arbeit, da Er die 
Böhmische Bibéi, Altes Testamentes, in richtigere Abteilung, durch die Intel - 
punction, nach dér hebraischen Accentuation gebracht: So dann das Neue Testa- 
ment Ungarisch durchgesehen, úrid von denen, von Casparo Caroli hinein ge- 
brachten Calvinismis gesaubert.

9 Ed. Winter i. m. 100.
1° Van egy példánya a Budapesti Egyetemi Könyvtárban, Aa 1913. sz. alatt.
i l  Ed. Winter i. m. 69. (A  szövegbeli „Sozianismus“-on bizonyára szoeiniániz- 

mus, tehát a Sozini íéle antitrinitárizmus értendő.)
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lent meg. Bőd Péternek a Biblia történetéről írt, már említett 
könyvében találjuk. Bőd itt azt mondja, hogy a XV III. sz-ban több
ször is külön megjelent az ÜT. Egyszer Bánffy Kata, Wesselényiné 
( =  Istvánná) költségén, „ki ezen dolgot folytatott Köleséri Sámuel 
Ur által; innen is lett az, hogy ezen Testámentomnak elejére fel
tette a Nevét két Betűvel, illy formán; S. K. Midőn ez a Testámen- 
tom ki-jött, tsak hamar a M. Pátrona meg-halván. az Eksemplárok 
maradtanak a Köleséri Ur kezén, s nem igen terjedhettek el a mint 
kellett vólna. Vagyon nyomtatva szép betűkkel jó Papirosra, mely- 
lyik esztendőben és hol, fel-téve nintsen, de lett ez Bél Mátyás, Po- 
sonyi Pap közben-járása által Lípsiában MDCCXVII-dik Észt."12

Bőd Péter azonban később, latin nyelvű egyháztörténelmében 
ezt a tudósítását akként módosította, hogy csökkentette a ,,közben- 
járás“ szó súlyát. „A  nyomdászt Köleséri Bél Mátyás közbenjötté- 
vel fogadta fel, akik akkor mindketten Bécsben időztek, innen van 
az. hogy ez a kiadás Bélnek is tulajdoníttatik."13

Mindenesetre nagy nyereség Bőd Péter tudósításaiból, hogy az 
„S. K.“ betűk említésével egy bizonyos ŰT-kiadásra vagyunk 
utalva. Ha ez nem így lenne, akkor még mindig kétségeskedhet- 
nénk, hogy azonos-e Bél Mátyás ŰT-kiadása és Ifjabb Köleséri Sá
muelé.

Az „S. K.“ betűs címlapú ÜT-kiadásnak már több példánya is
meretes, e tekintetben jobb a helyzet, mint az 1714-es Biblia te
kintetében.

Cime;
A  MI URUNK IESUS CHRISTUSNAK UI TESTAMENTOMA 

Magyar Nyelvre fordittatott CAROLI GÁSPÁR által.
Ez a szöveg két lebegő angyal által kifeszített kendőn áll. 

Felette egy trombitás angyal és ilyen szövegű — két végén hasí
tott — szallag látható: Ez az Ut. Igasság és Élet. Alatta két térdelő 
nőalak között lobogó lángú, koszorúval övezett égőáldozati oltár. 
Mind e mögött barokkos felhők. A  metszet alsó részén balra van 
az S. K. jel. Ha Bőd Péter nem értelmezte volna Köleséri Sámuel 
mint sajtó alá bocsátó személy nevének, bízvást úgy foghatnánk 
fel, hogy a sculptornak, a metszet készítőjének a névjele. Így azon
ban, bár furcsa, hogy a magyar nyelvű könyvben miért fordultak 
meg Köleséri Sámuel nevének kezdőbetűi, tudomásul vehetjük 
Bőd Péter erre vonatkozó állítását.

Ez az ŰT 4 +  728 lapból áll. Szedéstükre: 6,8 X 11,5 cm.
Annál inkább beletörődhetünk Bőd Péter állításának érvénye

sülésébe, minthogy arra még csak lenne magyarázat, miért került 
bele Ifjabb Köleséri Sámuel neve a magyar Biblia történetébe, 
magyarázható lenne ez egy eltévesztéssel Idősebb Köleséri Sámuel 
ugyanis mint nagyváradi professzor résztvett az 1660—1661-es 
váradi-kolozsvári Biblia sajtó alá rendezésében, —  de a költségeket 
fedező patróna megnevezése akadályozza, hogy ilyen egyszerű

1* Bőd 5) i. m. 175k.
1° Bőd 4) i. m. 427k.
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úton kikapcsoljuk Ifjabb Köleséri Sámuel személyét ennek az ŰT- 
kiadásnak a dolgából.

Egyébként Ifjabb Köleséri Sámuel polihisztor számba megy. 
Előbb filozófiai doktori címet szerzett, majd a teológia doktorává 
avatták, végül orvosdoktori oklevelet nyerve tért haza külföldről. 
Egyidőben az erdélyi bányák főfelügyelője volt, majd az erdélyi 
főkormányszék titkára, és éppen 1717-ben annak egyszersmind 
tanácsosa lett.

Az a kérdés, hogy most már Bél Mátyásnak vagy Köleséri 
Sámuelnek tulajdonítsuk-e ennek az ÜT-kiadásnak a szellemi elő
készítését, még bonyolultabbá válik azáltal, hogy utóbb az iro
dalomba belekerült az az állítás, hogy ez az ŰT Köleséri Sámuel 
javításaival készült. Ennél kisebb bonyodalom, hogy arról is szó 
esik: Bél előszót írt hozzá. Ez alighanem Iíoránvi Elek irodalom
történetbeli közlésének a félreértéséből származik.14 Nincs rá ele
gendő okunk, hogy tovább is keressünk olyan magyar ŰT-ot, 
amelyben Béltől előszó van. A  tulajdonképpeni nehéz kérdés tekin
tetében pedig csak úgv tudunk zöld ágra vergődni, hogyha meg
vizsgáljuk az S. K. jelű ÜT-ot, van-e benne változtatás a „K á ro ly i-  
szöveghez képest, és ha van, kinek tulajdonítható az inkább, Bél
nek vagy Kölesérinek.

A  teljes vizsgálathoz szükséges volna az egész ŰT összehason
lítása a „Károlyi“ -szöveggel. De enélkül is találtam benne változ
tatást három helyen, pusztán az állítólagos ,,kálvinizmusok‘‘ szem
pontjából kényes locusokat vizsgálva.

Rm 1, 16. „Károlyi-szöveg: Mert nem szégyenlem a Krisztus 
evangyéliomát, mert Istennek hatalma minden hívőnek idvessé- 
gére, zsidónak először, azután a görögnek is. —  1717: Mert nem 
szégyenlem a Krisztus evangyéliomát: mert Istennek hatalma az 
idvességre minden hívőnek, zsidónak először, azután a görögnek is

Rm 9, 16. „K “ -sz: Azért nem azé a választás, akinek arra 
akaratja vagyon, sem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. 
(A  Vizsolyiban „a választás‘‘ zárójelben van. azóta aztán már a 
dűlt betűs szedés jelzi, hogy „világosítás“  céljából van ott.) —  1717: 
Azért nem azé, aki akarja, sem azé, aki fut, hanem a könyörülő 
Istené.

1 Pét 2, 8. „K “ -sz: Azoknak tudniillik , akik megütköznek az 
igében, és hitetlenek, melyre rendeltettek volt is Istentől. -—• 1717: 
Azoknak tudniillik, akik megütköznek az igében, és hitetlenek, 
tétettenek volt is Istentől. —  (Ez a változtatás annál érdekesebb, 
minthogy ebben a versben már Tótfalusi is vitt véghez változta
tást az eredeti Károlyi-szövegen. Ezért kell egyszer idézőjel nélkül, 
máskor idézőjellel írnom az egyébként felületesen csak Karolyi
nak mondott szövegről. Tótfalusi 1685-ös kiadásáig megbotránkoz- 
nak van a szövegben ott, ahol attól fogva megütköznek van.) —  
Nyilvánvaló, hogy a kettős predestinációs tanítás felé elhajló értel
mezést akarta elhárítani az 1717-es ŰT „javítgatója“ , amikor a ren -

n  I. kt. Becs, 1775. 167kk.
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deltettek szót kicserélte a tétettem !c szóra. Mégis csak akkor lesz 
igazán világos a szándéka, ha idézzük Torkos András „lutheránus*4 
fordítását: Azoknak mondom,, kik az Isten igéjében megütköznek, 
és nem hisznek a jundamentomnak, melyre helyeztettenek, a 
Jézus Krisztusban.

Ha mindössze csak három helyet tudok is megjelölni, ahol 
teológiai érdekű változtatás állapítható meg/* ezek a változtatások 
mindenképpen megfelelnek a Bélnek tulajdonított „tisztítási44 szán
déknak. Viszont mi oka lehetett Köleséri Sámuelnek, hogy éppen 
ezeken a helyeken és éppen így változtassa meg a „Károlyi‘4-szö- 
veget, s hozzá egy református patróna költségén?

Ha pedig most már Bél Mátyást tekintjük az észlelt változ
tatások szerzőiének, már csak az a kérdés, hogy lehetett-e mégis 
valamilyen köze az ő Üj testamentuma kiadásához Köleséri Sá
muelnek. Erre a kérdésre segít megadni a feleletet az a jellemzés, 
amelyet Bőd Péter ad róla a Magyar Athénásban. „Vallásában 
református volt, de buzgótalansággal vádoltatott, s annak idejében 
mindenféle vallásbéliekhez alkalmaztatta magát; azért is írták 
holta után némelyek, akik életében igen tisztelték, hogy semmi 
vallása nem v o lt . . .  Halála után Kölesériről kevesen mondottak 
jót: tudományát ugyan ellenségei is megvallották s nagy bölcsessé
gét, de kegyességét s cselekedeteit még jóakarói sem dicsérték.4'15 
Elképzelhető, hogy Köleséri Sámuel megbízást és költséget kapott 
Wesselényi Istvánná Bánffy Katától, az erdélyi főkormányszék 
elnökének feleségétől az Ű j testamentum kiadására, ennek eleget 
is tett, de úgy, hogy Bél nemcsak nyomdászt szerzett neki, hanem 
az óhajtott változtatásokat is véghezvitte a szövegen, amikor az a 
nyomdába került. Ez a sajtó alá rendezés egyébként aligha állott 
másból Bél számára, minthogy odaadta a nyomdásznak az 1637-es 
Űjtestamentumot, és mindössze néhány helyén változtatott annak 
szövegén.16

Az, hogy az 1717-esnék az 1687-es, ti. Tótfalusi amsterdami 
különkiadású Űj testamentuma volt a példája,' viszonylag könnyen 
megállapítható. Annyira követte azt. hogy 1 Tim 1, 12-ben átvette 
belőle a feltehetően sajtóhibából származó különlegességet: „a 
szolgálatában44 van-e két Ujtestamentomban, amivel szemben a több 
kiadásban „e szolgálatban44 áll. Ettől eltekintve az 1717-es kitűnő 
példát követett, mert Tótfalusi Kis Miklós valóban gondosan 
végezte el a Károlyi-szöveg revízióját, —  a néhol talált „holmi 
változásocskákat44 sem hagyta „ütetlenül44, saját kifejezése szerint,— 
sőt annyira gondosan, ,hogy főképpen miatta kell megkülönböz
tetnünk a Vizsolyi szövegét és az 1685. óta nagyjából azonos 
,,Károlyi“-szöveget. Az 1717-esnek ezt a jó példaválasztását és 1

1 5 150kk.
i® Érdekes, hogy az erdélyi Musnai László miképpen hagyja ki Köleséri nevét 

az 1717-es ÜT említésekor. „. . . Kiadta ugyan az ÚT-ot egy ismeretlen 1725-ben 
Amsterdamban. 1717-ben Lipcsében Bél Mátyás pozsonyi pap, a Wesselényi (sic) 
gróf Bánffy Kata költségével megjavítván a Károli fordítását. . . "  A  magyar Biblia 
története. 2. k. Torda, 1927. 28.
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pontos követését annál inkább helyénvaló dicsérnünk, minthogy 
az 1725-ös évielölésű amsterdami Űjtestamentum valamelyik ré
gebbi kiadást követte, valószínűleg az 1646-os amsterdamit.

De joggal vetheti fel valaki a kérdést, hogv vajon a többi 
,,kényes“ locusban igazán nincsen-e változtatás az 1717-esben. 
Azért nem bukkantam rá eddig többre, mert azokon a helyeken, 
amelyekben még kerestem, az ún. revideálatlan „Károlyi-szöveg
ben nincsen meg a revideált szövegben található eleve nyomaté- 
kosító szó, pl. Rm 3, 25-ben, Ef 1, 11-ben. Ezt persze csak a köz
keletű kiadásokról mondhatom, mert már az 1660—61-es váradi- 
kolozsvári Bibliában a többrendbeli szövegváltoztatások közt ott 
találjuk az eleve szó gyakori alkalmazását. A  teljesség kedvéért 
megemlítem, hogy 1717 és a XX. sz. között két esetét tudom 
annak, hogy a „Károlyi-szöveget valamilyen református tenden
ciával változtatva adták közre. 1805-ben újra kiadták a váradi- 
kolozsvári Bibliát, bár talán inkább a lapszéli magyarázatok ked
véért, nem pedig a szövegbeli változtatásokért. 1789-ben pedig 
Debrecenben kiadták az Űjtestamentumot érdekes szövegváltozta
tásokkal, kivált a Róm ai, Levélben feltűnő, érdekes, még nyomo
zandó teológiai megfontolásból származó módosításokkal.

I I I .

Az 1727-es évvel kétféleképpen kapcsolódott össze Bél Mátyás neve 
a magyar Biblia történetében. Az egyik közlés szerint 1727-ben jelent 
meg az ő gondozásában az Űjtestamentum. A  másik közlés szerint akkor 
újonnan, másodszor történt ez. A  régebbi tudósításokban csak az egy
szeri kiadásról esik szó, a kétszeri kiadás emlegetése tehát valószínű
leg a probléma olcsó ketté vágása: kiadta Bél az ŰT-ot 1717-ben s 1727- 
ben is. Az 1727-es év említése — tudomásom szerint — először a? 
1754-es laubani Űitestamentumban található, Szeniczei Bárány György 
és fia, János, valamint Sartorius János fordításában. „ .. .  Minthogy pe
dig a Károlyi fordításában hellyel-közzel fogyatkozások váltanak, és 
azokat senki, bátor a theologiai tudományban ily nagy világosság tá
madott, meg nem jobbította: T. Bél Mátyás Uram, némely helyeket 
megjobbítván 1727. észt. Lipsiában az Üj Testamentomot kibocsátotta.'

Tekintettel arra, hogy ebben az elöljáró beszédben előbb az 1685-ös 
és az 1719-es esztendő említésével kerül szóba Komáromi Csipkés 
György bibliafordítása, valószínű, hogy nem sajtóhiba, hanem elírás az 
1727. De ha nem ez a téves évszám, akkor Torkos András ŰT-ában 
téves az 1717. Azt ugyanis semmiképpen sem tételezhetjük fel, hogy az 
1736-os és 1754-es ÜT-ok előszóirói nem szóltak volna az általuk nagyra 
becsült, 1736-ban még élő Bél Mátyás kiadásának ismétlődéséről, ha ez 
megtörtént volna. Torkos András fia, József minden hírt összeszedett 
a lutheránus bibliafordításokról; Szeniczei Bárány György pedig — 
amint erről már szó volt — szoros kapcsolatban állott Bél Mátyással, 
éppen a magyar Biblia kiadásának a dolgában.17 l

l7 Ed. Winter i. m. 139.
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A 1717 és 1727 közti választásban döntő lenne ismeretünk Kö- 
i AriDatrónáj ának halála idejéről, mert Bőd Péter szerint az ÜT meg- 

, J e  után hamarosan meghalt a költségeket fedező Wesselényi Ist- 
j . e n f5 Bánj fy. Kata Amíg ennek évét nem sikerül -kinyomozni, 1717- 
vaf n̂  nagyobb hitele annak ellenére, hogy a Ráday-Könyvtárban levő 

Udánv címlapjára az 1727-es év van írva tintával; ez az év ugyanis 
ott csak azt jelzi, hogy e példány akkori tulajdonosa akkor sorolta be
könyvei közé.18

Kutatási eredményül száraz rövidséggel annyi mondható, hogy 
Bél Mátyás Üjtestamentum-kiadásának most már nemcsak a tör
ténelmi eseményéről tudunk, hanem példányairól is. Most már 
tudhatjuk, hogy Bél Mátyás Űjestamentuma azonos azzal az Üj- 
testamenummai, amely egyébként Ifjabb Köleséri Sámuelnek a 
nevével kapcsolódott össze. Haán Lajos még kénytelen volt ezt 
írni jelentős, alapos Bél-tanulmányában: „ . . .  Továbbá ez időben 
adta ki javított fordításban Károlyi Gáspár új-testamentumát, 
Lipcse, 1717. De hogy mit javított Károlyi fordításán, nem tudom, 
mert e kiadása ma már oly ritka, hogy sehol megkapni nem tud- 
tam“ .19 Most már rá lehet mutatni, hogy milyen változtatásokat 
vitt véghez Bél a Károlyi-fordításon, három példáját mindenesetre 
ismerjük. Meg tudjuk mondani, hol találhatók példányok belőle: 
Budapesten az Egyetemi Könyvtárban, a Ráday-Könyvtárban, a 
Sárospataki Református Nagykönyvtárban, Erdős Károly debreceni 
teológiai tanár birtokában.20

Az 1727-es Űjtestamentum-kiadásra vonatkozó közléseket bíz
vást félretehetjük. Az 1714-es Biblia-kiadásra nézve pedig leghe
lyesebb beismernünk a Bél Mátyáshoz való kapcsolat bizonytalan
ságát.

De amit a puszta tényeken túl észrevehettünk, az mindenek
előtt Bél Mátyás nagysága és jelentős munkássága a Biblia törté
netében is! Beleláthattunk ügyszeretetébe, felelősségtudatába, 
teológiai alaposságába. Mennyire összefonódott működésében a 
szlovák és a magyar evangélikusság iránti buzgósága! —  Az a 
tény pedig, hogy mind az 1714-es Biblia, mind az 1717-es Üjtesta- 
mentum minden bizonnyal külföldön, —  alighanem mindkettő

i 8 Szeli József brassai magyar evangélikus iskolamester prédikátor 1734-ben 
Győrből kérte annak az TJT-nak a megküldését, amelyet értesülése szerint Pozsony
ban egy pápista Speiser nevű compactor (=  könyvkötő) titkon nyomtatott amster- 
dami titulussal. Vö. Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár II, 168kk. — Volt-e 
köze Bélnek ehhez az állítólagos pozsonyi kiadású UT-hoz? Aligha! Legalább 
semmi nyoma ennek.

rá Haan Lajos: Bél Mátyás. Budapest, 1879. 28.
20 Erdős Károly ezt írja fentebb említett tanulmányában: ,,Az 1717-ben hely és 

név jelzése nélkül megjelent újszövetség Harsányi (73. lap) szerint igen ritka. A  sá
rospataki kollégium könyvtárának van egy ép, szép és remekül kötött példánya. 
Amikor ezt a tulajdonomban levő két, nem teljesen ép példánnyal összehasonlítot
tam, meglepetve láttam, hogy bár a két példány bibliai szövege és lapbeosztása 
azonos, mégis a könyvek és részek fejénél, valamint a munka végét záró dísznél 
szembeszökő a különbség. Ebből az újszövetségből tehát két variáns van.“ (Károlyi 
Emlékkönyv 54k.) E példányok további vizsgálata meglepetésszerű, fontos ered
ményekkel járhatna.
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Lipcsében —  mégpedig évszám nélkül jelent meg, emlékeztetett 
arra a szenvedésre, amelyet a gályával, börtönnel, templomrab
lással, könyvégetéssel is restaurációt erőszakoló római katolicizmus
tól kellett elviselnie Bél Mátyás pátriájában a protestantizmusnak. 
De emlékeztetett arra a szívósságra és munkakészségre, szolgálati 
vágyra és aktivitásra is, amelyet az evangélikusság akkori nagyjai 
tanúsítottak.

Mind ez a példaadás, mind a történelmi valóság iránti tudo
mánybeli tisztelet arra kötelez, hogy e dolgozat szűknek látszó 
körén belül is tovább folytassuk a kutatást. Foghatóan is ráutalha
tunk néhány tennivalóra.

1. Meg kell vizsgálni a könyvtárakban levő Bibliákat és ŰT- 
okat. Elsősorban a jegyzéküket kellene összeállítani, pontos 
könyvészeti leírással. Azután össze kell hasonlítanunk egymással 
a különböző kiadásokat.

2. Törekedni kell lappangó, pl. címlap nélküli példányok fel
derítésére. K ivált olyan egyházközségek lelkészei, amelyek már a 
XVIII. sz-ban is léteztek, hasznosan segíthetik a kutatást.21

3. Igyekeznünk kell Bél Mátyás kéziratban maradt, a Biblia 
magyar fordításáról írt latin nyelvű művének megismerésére. 
Haán Lajos 1879-ben azt írta róla, hogy a bécsi császári-királyi 
titkos levéltárban van.

4. A  mi sajátos érdeklődésünk szempontjából meg kellene vizs
gálni azt a nagy jelentőségű levéltári és könyvtári anyagot, amely 
a XVIII. sz. első feléből való, jelenleg tudtommal Halléban, Ber
linben és Tübingenben van, és Halle, Lipcse, Jéna délkeleteurópai 
kapcsolatát meg tudja világítani.

5. össze kell fognunk a szlovák nép és a szlovák evangélikus 
egyház múltjának kutatóival, hogy egymást segítve minél hívebben 
ismerhessük közös múltunkat, közös múltunk kincseit, közös örök- 
séaünket.22

dr. Sólyom Jenő

U 1921-ben egy Hollandiában üdültetett gyermek az 1765-ös utrechti Bibliának 
egy igen jó állapotban levő példányát kapta emlékül nevelőszüleitől. Ez arra 
figyelmezteti a kutatókat, hogy a külföldi könyvtárak a magyar Biblia múltjára 
nézve is tartogathatnak értékes emlékeket.

88 Ezúttal is kifejezem köszönetemet teológiai akadémiai munkatársaimnak 
munkámhoz nyújtott segítségükért. Különösen is köszönöm dr. Nagy Gyula tanár
társamnak, hogy kutatási témámról beszélgetésünk közben felhívta figyelmemet 
1 Pét 2, 8-ra, mint az ÜT-i bibliafordítás egyik botlókövére.
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Előadás az országos esperesi tanulmányi héten, 
1956. január 30.

Az egyház léte a világban —  ez a kiinduló téma ezen a tanul
mányi konferencián. Ezt a széles, sokágú témát a konferencia, 
előzetes terve így szűkíti le élesebbre és szabja meg közelebbről: 
az előadásnak két fő célkitűzése van, 1. „hogy az egyház létét 
mint a társadalmi rendszerektől független létet mutassa be“ , 2. 
megvizsgálja, „hogy az egyház földi jelenléte milyen összefüggé
seket hoz létre a társadalommal, a nemzettel és a korviszo
nyokkal".

Ez másképnen annyit jelent, hogy az egyház isteni —  emberi 
kettősségét kell teológiailag megközelítenünk és a következmé
nyeit lemérnünk egyházunk jelenére és jövőjére nézve.

Az egyház isteni valósága

(1) Az egyház exisztenciájának kettősségéről esett szó. Ezzel 
már ott is vagyunk a témánk szívénél. Az egyház aktuális létét 
döntő módon az jellemzi, hogy —  a Szentírás nyelvén szólva — 
két aiónnak a találkozása. Az a „hely" ebben a világban, ahol Isten 
megváltó —  megújító cselekvése, az üdvösség aiónja, „betör" a 
földi lét aiónjába. Olyan erők tevékenységének az eredője az ek- 
klesia, amelyek a földi létet belülről formálják át, de nem ebből 
az aiónból valók. Krisztus Urunk azt mondotta: „A z én országom 
nem e világból való“ . De azt is mondotta: „Elérkezett hozzátok az 
Isten országa".

Ha ez így van —  már pedig az Újszövetségnek ez az egybe
hangzó és sokféle módon kifejezett üzenete az egyház m.ysterionja 
(E f 5,32) felől, —  akkor az egyház földi valóságának van olyan 
része, amelyet minden további nélkül mindenki észrevesz és meg
ismerhet: az egyház történeti, társadalmi és vallásos élete. De van 
olyan összetevője is, amely nem ismerhető meg ilyen közvetlen 
módon, átlépi az empirikus és racionális megismerhető határát: ez 
az egyház üdvösségtörténeti-eszhatológikus valósága. Ezt csak a 
személyes hit közelítheti meg.

Tegyük rögtön hozzá: az egyház egzisztenciájának, aktuális 
földi létének ez a szemünk elől elrejtett összetevője éppen az egy
ház lényegei Amíg csak történeti valósága szerint látom az egyhá
zat, megismerek ugyan belőle valamit. De nem a lényegét. Innen 
érthető az az első pillanatban annyira furcsán ható tény, hogy a 
gyülekezet —  jóllehet látható egyházban él — mégis ezt vallja: 
„Hiszem az anyaszentegyházat!" Ez azért van így, mert az egyház
nak földi egzisztenciájába beleágyazott lényeges, belső, isteni való
ságát nem láthatom, csak hihetem.

Az egyház földi létének erről a szemünk elől elrejtett, mégis 
valóságos dimenziójáról kell először szólanom. Válasszuk erre az 
Újszövetség egyik jellegzetes kifejezését alapul! Pál apostol szerint 
az egyház „szórna Chrisztú", Krisztus teste. A  bibliai-teológiai ku-
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tatás megegyezik abban, hogy ez a kép Pálnál több mint puszta 
kép vagy hasonlat. Kari Ludwig Schmidt szerint az ekkléziológia 
maga is krisztológia: amikor az egyházról teológiailag beszélünk, 
Krisztusról magáról beszélünk. Az egyház és Krisztus egysége a 
„kephalé“ és a „szóma“  egysége. Az egyház élete nem más mint 
Krisztus élete és tevékenysége. Az ekklesiában minden élet és 
minden erő igazi alanya, forrása az a Krisztus, aki a Szentlélek 
által életre hívta, élteti és teljességre viszi. Ilyen szempontból az 
egyház jelentősége messze túlnő az embervilág határán. Benne 
Krisztus azt az új teremtést, Kozmoszt építi fel, ahol majd Isten 
lesz minden mindenekben. Az egyház „a Mindenség a maga esz- 
hatológikus alakjában44 (E. Kasemann).

(2) Mivel az egyház „Krisztus-test“ , azért Krisztus is testi má
don van jelen és cselekszik benne. Ennek a testi jelenlétnek az 
egyik formája a viva vox evangelii (az evangélium élő szava), 
a másik a szentségek látható jegyei. Egyházunk alapvető teológiai 
meggyőződése az inkarnáció teljes komolyanvétele. Krisztusban 
Isten valósággal, reális módon emberré lett, hogy a teljes testi- 
lelki embert és világot megváltsa és üdvözítse. Egyházunk teoló
giájától és igazi hitétől távol áll minden sápadt spiritualizmus és 
mennybenéző rajongás. Krisztus maga is jelen van, reálisan és 
teljességgel itt van ebben a világban az ige szavában és a szent
ségek jegyeiben. A  hangzó ige —  valóságos és teremtő szava. A 
keresztségben nemcsak szimbolikusan, hanem ténylegesen halálába 
és feltámadásába meríttettünk bele. Az úrvacsorában a reálisan 
jelenlévő, értünk megfeszített Krisztussal van találkozásunk. Ezért 
a középpontja, a szíve az egyház földi életének az istentisztelet, 
ahol az igében és szentségben jelenlévő Krisztus építi testét, az 
Anyaszentegyházat, a Vele való hitbeli közösségre, a szeretet szol
gálatára a világban és a reménységre Isten országa, az örök élet 
felől. Nagyon fontos tudnunk és a gyülekezetben is tudatosítanunk, 
hogy Jézus Krisztus tehát nemcsak az úrvacsorában, hanem az 
istentiszteleti igehirdetésben is jelen van köztünk, ott Ővele van 
találkozásunk. Ez ugyanúgy áll a keresztségről is.

Az egyház földi egzisztenciájának: születésének, kétezer éves 
történetének, jelen életének és jövőjének a fundamentuma ezért 
a. bűnbocsánat evangéliuma: a viva vox evangelii és a keresztség. 
úrvacsora lényeges ajándéka. A z igehirdetésben és szentség-kiszol
gáltatásban maga Krisztus küldi széjjel, árasztja szét állandóan 
a világba, emberek, gyülekezetek és egyházak életébe a bűnbocsá
nat mérhetetlen isteni erejét. Ez a bűnbocsánat, ez az „eu-ange- 
lion“ teremt —  ahol és amikor Istennek tetszik —  hitet, szeretetek 
új életet. Létesíti és életben tartja az egyházat. Mennyire mélysé
gesen igaza van Luthernek, amikor 62. tételében azt mondja, hogy 
az egyháznak egyetlen igazi kincse van: „az Isten kegyelmének 
és dicsőségének legszentebb evangéliuma44!

Az egyház népének egyik nagy veszedelme —  és ez az egyik 
legnagyobb, ha nem a legnagyobb bűne gyülekezeteinknek, nekünk 
magunknak is — , hogy Krisztus ígéretét („íme, én tiveletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig!44), az ige és szentség reális

88



isteni hatalmát, az evangélium egyház-terem tő és egyház-megőrző 
erejét nem vesszük komolyan. Valamiféle absztrakt teológiai 
igazságnak tartjuk, amelynek azonban magatartásunkra és min
dennapi cselekedeteinkre nézve nincs gyakorlati jelentősége. Vagy 
talán másképpen van a dolog? Merjük-e valóban mai egyházi 
szolgálatunk és lelkészi munkánk alapjává tenni azt az igazságot, 
hogy az egyház, a gyülekezet Krisztus teste, az igében-szentségben 
Ö maga van jelen, hat, cselekszik gyarló emberi szavunkon, a 
keresztség vízén és az úrvacsora egyszerű földi elemein keresztül? 
Merjük-e ma komolyan venni, amit Luther az egyház igazi kin
cséről mondott és erre a kincsre —  az evangélium hatalmára — 
őszintén és komolyan ráépíteni lelkészi exisztenciánkat, egyházunk, 
gyülekezeteink, családjaink jelenét és jövőjét?

Aki nem hisz ebben, két téves magatartás közt hányódik. 
Vagy aggodalmaskodik, bizonytalanná válik és kétségbeesik az 
egyház jövője felől. Vagy emberi módon elkezd buzgólkodni „az 
egyház megmentéséért"; emberi erővel maga akarja „biztosítani" 
az egyház megmaradását. Az egyház egzisztenciájának —- ha 
ismerjük az egyház megmaradásának igazi feltételeit —  nincs 
szüksége ilyen emberi módon való taktikázásra, mert hiszen nin
csenek földi „biztosítékai". Csak egyetlen, hitünknek szóló bizto
sítéka van: Krisztus jelenlétének ígérete az igében és szentségben. 
„Item docent, quod una, sancta ecclesia perpetuo mansura sit‘ ‘ 
(Tanítják továbbá, hogy az Anyaszentegyház mindvégig meg
marad) — ezt vallja az Ágostai Hitvallás. Ennek a megmaradásnak 
csak egyetlenegy feltételét ismeri. Arra az egyházra vonatkozik 
ez a kijelentés, „in qua evangélium pure docetur et recte admi- 
nistrantur sacramenta" (amelyben az evangéliumot tisztán tanít
ják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki). Ahol szól és hat 
az evangélium, ott él a gyülekezet, megmarad az egyház —  erre 
mint kőszikla-fundamentumra építhetünkó Aki ma sorainkból 
kétségeskedik és bizonytalankodik az egyház jövője, megmaradása 
felől vagy az „egyházmentés“ próbálkozásába esik, az sem Krisztus 
hatalmában nem hisz komolyan, sem az egyház létének igazi fel
tételeivel nincsen tisztában! Az egyház léte végeredményben nem 
immanens, evilági- emberi tényezőktől függ, hanem az igén és 
szentségen keresztül felülről, a Fő hatalmából, Krisztus jelen
létéből él. ,

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy karbatett kezekkel 
várhatjuk. Krisztus majd elvégzi egyházunk megtartását. ígéretei 
cselekvésre, szolgálatra hívnak. A  kegyelem Ígéretei a kegyelmi 
imperativusokban folytatódnak! A z egyházzal kapcsolatban is így 
van. Krisztus nemcsak azt mondja: „Veletek vagyok minden 
napon!", hanem azt is: „Maradjatok énbennem!", „maradjatok 
meg az én beszédeimben!" Ez pedig közelebbről annyit jelent, 
hogy az egyház, a gyülekezeteink jövőjéért való küzdelmünk igazi, 
igeszerű formája az ige és a szentségek szolgálatában való lelki
pásztori hűségünk, egyházunk és gyülekezeteink ráépülése és bele- 
gyökerezése Isten igéjébe, a keresztség és az úrvacsora kegyelmi 
ajándékaiba, —  gazdaggá lételünk nem földi hatalomban és lehe
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tőségekben, hanem az egyház igazi értékében. Isten kegyelmének 
evangéliumában.

Aki azt hiszi, hogy ez a valóságos élettől távolálló theo- 
logoumenon, gondoljon rá, hogy az egyháztörténet során az egyház 
igazi léte, Krisztusban való élete majdnem mindig fordított arány
ban állt az egyház külső hatalmával, anyagi gazdagságával és 
látszólagos emberi ,,biztositottságával“ . Amikor viszont az egyház 
önmaga földi biztonsága és „biztosítékai11 helyett egzisztenciájának 
hitbeli „biztosítékára11, Krisztus ígéretére és az evangéliumra mert 
építeni, akkor volt valóban egyház, akkor volt benne élet igazán.

(3) Vizsgáljuk tovább az egyház egzisztenciáját! Iia  az ekkle- 
sia létének a középpontja az ige és a szentség, akkor az is nyilván
való, hogy az egyház nem ,,valami“ , hanem elsősorban történés, 
esemény. Az Ágostai Hitvallás VII. cikkének definíciója azért olyan 
felülmúlhatatlan, mert az egyháznak ezt a dinamikus, esemény- 
szerű valóságát kétszeresen is kifejezi. A z egyház egyfelől „con- 
gregatio sanctorum“ . ..Versammlung áller Glaubigen“ , tehát össze- 
gyülekezés, összegyűjtetés (III. hitágazat: a Szentlélek elhív, gyűjt, 
megvilágosít, megszéntel). Másfelől az igehirdetés és szentség
kiszolgáltatás eseménye („amelyben az evangéliumot tisztán 
tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki“ ). Az utóbbi 
gyűjti egybe és tartja meg a gyülekezetei. A  két esemény tehát 
a legszorosabb összefüggésben van egymással.

A z egyház léte azonban mégsem mllanatról-'pillanatra történő 
események összefüggés nélküli egymásutánja, hanem kontinuum  
is. A  földön élő egyház kénytelen gondoskodni az ige és szentség 
rendezett továbbadásáról. Erre szolgál a Krisztustól rendelt egyházi 
hivatal a gyülekezetben, a ministerium Verbi Domini. De őrizni is, 
kénytelen ezeket —  az egyház életének forrásait —  minden be- 
szennyeződéstől. megmásítástól, meghamisítástól. Erre szolgálnak a 
kánon, a hitvallás és az egyházszervezet. A  kánon írásba foglalja és 
ezzel bizonyos mértékben le is rögzíti az evangélium élő szavát. A  
hitvallás — szélesebben véve az egyház dogmája, tanítása —  ugyan
ezt az igét és a szentséget határolja el az egyház terében mindig 
új formákban felburjánzó tévtaní fásoktól, ugyanakkor kifejti és 
aktualizálja az igét a változó történeti élet új helyzeteiben. Végül 
az egyházszervezet azokat a külső kereteket igyekszik biztosítani, 
amelyek között az evangélium szolgálata a legmegfelelőbb módon 
történhetik. A  kánon, a hitvallás, az egyház-szervezet mint 
hármas védőfal veszi körül az egyház aktuális létét megalapozó 
igét és szentségeket.

Jelentőségük az egyház földi élete szempontjából, autoritásuk 
és rögzítettségük, az igéhez való közelség szerint nagyobb vagy 
kisebb. A  legközelebb van Krisztus élő, dinamikus igéjéhez a 
Szentírás-kánon. Nem azonosítható egyszerűen az igével. De ma
gában foglalja az igét. Autoritása ezért a legerősebb. Távolabb 
van a centrumtól a hitvallás. Ez —  mondottuk —  szintén az igét 
őrzi és bontakoztatja ki. Autoritása ^isebb és más természetű 
ugyan, mint a kánoné. De mivel —  és amilyen mértékben —  az 
ige tartalmát tárja fel, mégis döntő jelentősége van az egyház
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kontinuitása és egysége szempont iából. Egyházunk így érti és így 
írtékeli hitvallásosságát. Aránylag a legtávolabb áll az igétől az 
6ffvházszervezet, az egyház földi életének mindenkori rendje. Ez 
6 külső és belső rend, az egyházi törvények, tradíciók és szokások 
__ bármennyire hozzátartoznak is földi létéhez —  mégsem szol
gálnak másra az Apológia szerint, mint hogy az evangélium-hir
detésnek a változó történeti korszakokban mindig a legmegfelelőbb 
keretet biztosítsák. Szükségesnek tartjuk az egyház létéhez a szi
lárd, törvényes rendet. De nem ismerünk változhatatlan, isteni 
jogot és szervezetet az egyházban. Az egyház istentiszteleti, gyüle
kezeti, kormányzati rendjének csak egy szabálya van: ez a rend 
az egyház földi egzisztenciáját elsődlegesen megalapozó igehirdetés 
és szentségkiszolgáltatás legjobb kerete legyen! Ezért valljuk az 
egyházszervezet széles történeti variabilitását.

A  Szentírás-kánonnak, az egyházi hivatalnak, a hitvallásnak- 
dogmának és az egyházszervezetnek az egyház földi léte szem
pontjából nagy. de ennek ellenére csak e s z k ö z i  a jelentősége. 
Közvetve arra kell szolgálniuk, hogy Krisztus az igében valóban 
megszólalhasson és a szentségekben cselekedhessék velünk. Kánon, 
hitvallás, egyházszervezet —  az egyházi hivatallal együtt —  az 
egyház kontinuitásának nélkülözhetetlen eszközei. Medret adnak 
az egyház íöldi létének. De önmagukban mégsem biztosítékai az 
egyház megmaradásának! Mondottuk, az egyház léte e s e m é n y ,  
Krisztus teremtő szava és belenyúlása a gyülekezet életébe. Hiába 
volna ott templomaink oltárain vagy könyvespolcainkon a biblia, 
hiába iktatnánk törvénybe a hitvallásnak érvényét, hiábavaló lenne 
a legpompásabb liturgia és egyházszervezet, ha rajtuk keresztül 
nem lenne állandóan eseménnyé az igében és szentségben Krisz
tus jelenléte! Az egyház elsősorban Isten élő és ható cselekvése 
a világ életében. A z intézményessóg —  ahogyan ez az egyházi 
hivatalban, a hitvallás-könyvben és az egyház hivatalos tanításá
ban, az egyházszervezetben és más dolgokban kifejeződik —  szük
ségszerű hordozója az egyház kontinuitásának, eszköze megmara
dásának. Nem követjük itt azt a zegzisztencialista-spiritualista 
tendenciájú teológiát, amelynek egyik legjellegzetesebb terméke 
a legutóbbi években Brunner Emil könyve „az egyház félreértésé- 
ről“ (Das Missverstándnis dér Kirche. 1951) E szerint az egyház 
mint intézmény az ekklesia téves irányú fejlődése, a maga egé
szében „félreértés44. Ezt a felfogást el kell utasítanunk. De semmi- 
esetre sem valljuk, hogy ez a szervezettség, intézményesség önma
gában véve biztosíthatja az egyház megmaradását. Ilyen „biztosí
ték'4 csak egy van: Krisztus szuverén, dinamikus, hatalmas cselek
vése az egyházban, az igén és a szentségeken keresztül.

Itt rajzolódik elénk egy másik téves magatartás, az egyház 
földi egzisztenciájával kapcsolatban. Az előbb a földi javakban és 
hatalomban, emberi buagólkodásban való hamis bizakodásról volt 
szó. Ezt talán az „államegyházi41 kísértésnek, az egyház létét 
fenyegető „világi kísértésnek44 lehetne nevezni. Olyasmiben keresi 
az egyház megmaradását, ami nem-egyház: biztonságos földi kere
tekben és támasztékokban. De van egy másfajta hamis biztonság
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keresés is! Az egyház „egyházi kísértésének“ nevezném. Ez akkor 
áll elő, ha az evangélium erejébe. Krisztus élő hatalmába vetett 
hit helyett az egyház önmagában kezd bizakodni. A  formái ennek 
a magatartásnak sokfélék. Ezen az úton jár az egyház népe, ha 
az evangélium eleven ereje helyett a kánon betűjében (verbál- 
inspirációs biblicizmus), a hitvallás élése helyett a hitvallás-könyv
ben és a tisztán lerögzített tanban (ortodoxia), az istentiszteleten 
jelenlévő Krisztus helyett a liturgia szépségében és gazdagságában 
bizakodik (liturgizmus) vagy az egyházszervezet külső kereteinek 
állandóságába veti végső reménységét (jogi egyházfelfogás). Ezek 
ilyenkor az evangélium erejének és eseményének eszközei helyett 
hitünk végcéljaivá lesznek, rájuk hagyatkozunk, bennük „hiszünk11, 
s ezáltal Krisztust tulajdonképpen feleslegessé tesszük az egyház
ban. A  Krisztusra irányuló hit helyett —  másféle módon mint az 
előbb —  szintén látható és megfogható „biztosítékokat14 keresünk. 
Csak nem világi, hanem egyházi biztosítékokat.

Tartsunk őszinte önvizsgálatot: nem járjuk-e mi is sokszor 
ezeket az utakat, nem próbáljuk-e papi rutinná, vallási és erkölcsi 
birtokunkká tenni azt, ami egyedül Isten kegyelmének és a Szent- 
léleknek mindig új, szuverén kegyelmi ajándéka? Figyeljünk jól 
a harmadik hitágazat szavaira: „Hiszek Szentiélekben, egy keresz
tyén anyaszentegyházat41! Krisztus egyházát, az Anyaszentegyház 
realitását hisszük. De nem az egyházban hiszünk, hanem egyedül 
Krisztusban és a Szendétekben!

(4) Amikor az egyház létéről van szó, egyetlen pillanatra se 
feledjük el azt a kiinduló, alapvető igazságot, hogy az egyház 
K r i s z t u s  teste, Isten műve. Létének gyökerei, az igén és a 
szentségeken keresztül, magában Istenben vannak elrejtve.

Az egyház életének ez a szemünk elől eltakart dimenziója 
—  amolyan „civitas Platonica“  módjára —  nem valahol a felhők
ben van. Létezését a mi konkrét földi gyülekezeteinkben, magyar
országi evangélikus egyházunkban is hisszük, mindaddig, amíg 
hangzik benne az evangélium és élnek benne a szentségekkel.

Az egyház jövője felőli aggodalmaskodás helyett merjünk 
Luther hitével bízni az evangélium mindenható erejében, a jelen
lévő Krisztus reális hatalmában! Ez a hit, az egyház földi egzisz
tenciájának ilyen látása ád biztos fundamentumot a lábunk alá. 
De egyúttal állandó hűségre is hív az evangélium szogálatában és 
a cselekvő szeretet készségére népünk között, a világban.

Az egyház emberi valósága
(1) Az egyház létének isteni dimenziója után (szórna Chrisztú, 

oikosz vneumatikosz 1 Pét 2,5) forduljunk emberi valósága felé! 
Az egyház. Krisztus teste, a világban él. „Nem azt kérem Tőled, 
hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a go
nosztól44 Jn 17,15.

Az egyháznak ez az emberi dimenziója párhuzamos Jézus 
Krisztus valóságos emberségével. Csak az irány fordított: Jézus
ban Isten száll alá a szentség örök világából, az egyházban viszont 
a testit és megváltásra szoruló bűnös-emberit emeli fel magához.
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Az egyház a világnak az a része, ahol a megváltás erői hatnak és 
az új teremtés végbemegy. Maga is valóságos világ; de beléje 
rejtve, első „zsengeként*1, már Isten országa van jelen. „ Congregatio 
sanctorum“ , hiszen a Szentlélek hatalma működik benne. Ugyan
akkor „congregatio peccatorum“ , távol áll tőle minden tökéletes
ség. mert egészen emberi, történeti valóság. Ezt a kettősséget csak 
a hit képes felfogni.

Mit jelent az egyháznak ez a Krisztus emberségével parallel, 
valóságosan emberi, idői léte közelebbről? Ezt a kérdést két részre 
próbálom felbontani. Vizsgáljuk meg először, milyen következmé
nyei vannak a világ jelenlétének az egyházban? Azután majd 
fordítsuk a figyelmünket arra, milyen konzekvenciái vannak az 
egyház jelenlétének a világban: mit jelent szoros kapcsolata a tár
sadalommal, a néppel és a korral, amelyben él?

(2) Keressük a feleletet az első kérdésre! Isten üdvösségszerző 
cselekvése belehatol ennek a földi' létnek idői, konkrét emberi 
valóságába, el egészen a világ Üdvözítőjének szegény betlehemi 
születéséig, arám nyelvéig és haldoklásának gyötrelmeiig a kereszt
fán. Pontius Pilátus neve is erre figyelmeztet a Credo-ban. Az 
egyház és a világ szoros összefonódása mutatkozik meg abban, 
ahogyan a koiné-görög világnyelv és a „Pax Romana**, a római 
világbirodalom békéje útegyengetőivé lettek az evangéliumnak, 
ahogyan az ókori világkép, az evangélisták és apostolok sorsa, 
műveltsége, hite beleszövődött az inspirált kánonba, ahogyan az 
egyház minden élettevékenysége —  az igehirdetéstől a hitvallásig 
és az egyház éneklésétől az egyházszervezetig —  magán hordozza 
a kor, az idő és a társadalom jegyeit, amelyben él. Miért szólt 
Luther korában döntő erővel Isten igéje éppen a Római levélből 
és miért szól ma ugyanez az ige a „szalmalevélnek“  tartott Jakab- 
leveléből is ugyanolyan erőteljesen? Honnan magyarázható, hogy 
az „ifjú egyházak*1 színesbőrű keresztyénéinek éppen az Ószövetség 
egyszerű történetei és a szinoptikus evangéliumok jelentenek a 
legtöbbet (O. Phillips), az európai keresztyénség területén pedig 
olyan döntő hatása volt János evangéliumának és az apostoli leve
leknek?

Ezek a dolgok megnyitják a szemünket az ún. nemteológiai 
tényezők, pontosabban és helyesebben az Isten kezében eszközül 
felhasznált kulturális és szociális tényezők jelentőségének a meg
látására az egyház földi egzisztenciájában. Néhány évvel ezelőtt a 
Faith and Order lundi világkonferenciája részletesen foglalkozott 
ezekkel a tényezőkkel (Lelkipásztor 1952, 388 kk).

Egyfelől tisztán kell látnunk ezeknek a tényezőknek a hatá
sát az egyház konkrét létére, keresztyén döntéseinkre és magatar
tásunkra. Téves egyoldalúságba, Obendiek kifejezésével élve az 
„egyházi idealizmus11 hibájába esnénk bele, ha azt gondolnánk, 
hogy lehetséges teljesen függetleníteni magunkat egyházi és min
dennapos keresztyén elhatározásainkban a körülöttünk és bennünk 
lévő történeti, népi, társadalmi és kulturális adottságoktól (Lelki- 
pásztor, 1952, 389 kk). önáltatás azt gondolni, hogy egyházi dön
téseinket és megszólalásunkat egymagában az ige, keresztyén hi
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tünk határozza meg, azok tisztán és teljesen teológiai döntések. 
Ehhez az egyháznak és a keresztyéneknek valamilyen történeti ét
ién, időtlen szférában kellene élniök. Ezek a döntések —  az igéhez 
kötött, Krisztusban élő keresztyén lelkiismeret szabadságában is — 
szükségszerűleg át vannak szőve a konkrét helyzet adottságaitól. 
A  kérdés csak az, hogy tudatosan látjuk és figyelembevesszük-e 
ezeknek a történeti, emberi tényezőknek a hatását az egyház életé
ben és helyesen élünk-e velük?

Ehhez a velük való helyes éléshez tartozik hozzá, hogy hatá
sukat és szükségességüket ismerve és elismerve viszont determi
nisztikus értelemben túl se becsüljük a jelentőségüket. Vigyáznunk 
kell rá, hogy gyakorlati magatartásunkban az egyház egész létét 
ilyen rejtett vagy nyilvánvaló történeti hatások, idői-evilági ténye
zők függvényének ne tartsuk. Az „egyházi idealizmus11, az „elvilá- 
giatlanodás11 kísértésével ellentétben ez a hamis azonosítás, az „el- 
világiasodás11 ellenkező irányú tévedése. Ebben az esetben az egy
ház annyira egybeolvad a körülötte és benne jelenlévő világgal, 
hogy elfelejti igazi lényegét, Krisztushoz tartozását, azt, hogy — 
Barth kifejezésével élve —  „Isten országának előőrse11, és önmagát 
kizárólag világi érdekek, tényezők és hatások függvényének látja, 
pusztán ezektől teszi függővé döntéseit. Ez a veszedelem nem kis 
mértékben fenyegeti például a nyugati keresztyénséget, ahol egye
sek hajlandók rövid úton azonosítani a keresztyénséget a nyugati 
kultúrával és ezzel a hamis azonosítással megtagadják a keresztyén 
üzenet egyetemességét, minden népnek és minden kultúrának szóló, 
mindegyik felé nyitott univerzalitását. Az „elvilágiatlanodó11 egy
ház a történelmet, az „elvilágiasodó11 egyház pedig az örökkévaló
ság, Isten országa perspektíváját veszíti el. Önmagának és a világ
nak egyformán kárára mindkettő megszűnik valóban egyház: Krisz
tus teste lenni a világban.

Hromádka az említett lundi konferencián igen éles szavakkal 
hívta fe l a keresztyének figyelmét, azokra a kísértésekre, amelyek 
az említett tényezők rejtett hatásából származhatnak. Figyelmezte
tett rá, milyen veszedelmekkel jár, ha nem Isten igéje szabja meg 
a konkrét adottságainkon átszűrődő állásfoglalásainkat, hanem for
dítva, Isten igéjét és teológiánkat állítjuk idejétmúlt szociális és 
kulturális hagyományok, önző egyéni vagy egyházi érdekek védel
mének a szolgálatába (Lelkipásztor, 1952, 394 kk).

(3) Eddig arról beszéltünk, milyen velejárói vannak és milyen 
kísértései lehetnek a világgal való kikerülhetetlen kapcsolatnak az 
egyház számára. Nézzük most ennek az összefüggésnek a másik 
irányát is és kérdezzük meg, mik a konzekvenciái az egyház Isten 
akarata szerinti jelenlétének e világban?

Az egyház Istennek ebbe a világba elküldött népe (E. Schlink). 
Az evangélium hirdetésének és a szeretet aktivitásának feladata — 
amellyel az egyház Ura megbízta a gyülekezetei —  az egyházai 
mindig a jelenvaló világhoz köti, amelyben él. Aki Jézus Krisztus 
testét hitben maga előtt látja, nem tud klerikális gőggel elfordulni 
a világtól —  mondja Bonhoeffer etikájában (68. lap). A  rajongó 
fellegekben járó és az embereket sorsukra hagyó keresztyén maga-

94



tartás lehetetlen álláspont. Egyformán megtagadása Krisztus inkar- 
nációjánák, az egyház küldetésének és a szeretet nagy parancsola
tának. De éppen ilyen téves a múlthoz kötött, tradíciókból élő, a 
mai ember és a felen világ gondjait és kérdéseit nem érzékelő ke
resztyén magatartás is! Kemény leckét kapott efelől az egyház népe 
az elmúlt másfél évszázad során. Isten félelmes ítélete ment végbe 
ez alatt az idő alatt a keresztyénségen azért, mert igehirdetőinek, 
teológusainak —  kevés kivételtől eltekintve —  nem volt elég látá
suk, szeretetük és felelősségük az akkori társadalmi-gazdasági rend 
kiáltó igazságtalanságainak, elsősorban a munkásság nyomorúságá
nak a felismerésére és azonosítani engedték magukat a polgári kon
zervativizmus erőivel. Az egyház így hatalmas tömegeket veszített el 
és széles területeken gyökértelenné vált Európában. Amikor a ke- 
resztyénség rajongó módon menekülni próbál a világból vagy kon
zervatív módon hozzáköti magát a múlthoz, hagyományok őrizge
tőjévé lesz és nem veszi észre konkrét történeti felelősségét a je
lenben, akkor elsősorban Isten igéjével kerül szembe. Mert Krisz
tus akarata szerint az egyháznak a körülötte levő világban  kell 
sóvá és kovásszá lennie.

Isten igéje bizonyosan nem véletlenül használja ezt a két ha
sonlatot, amikor a keresztyén egzisztenciáról, a gyülekezet és az 
egyház életformájáról beszél. Sem a só, sem a kovász nem valami 
szembetűnő dolog. Nem is önmagukért vannak. Létük egyetlen ér
telme —  ha élettelen dolgokról használhatjuk ezt a szót — a szol
gálat. Azt az egyházat, amely a rajongó világgyűlölet és a törté- 
netietlen múlthozkötöttség veszedelmeit elkerülte, még mindig fe
nyegeti a ,,teokratikus kísértés“ . Ez azt jelenti, hogy az egyház je
len van ugyan a világban, de azért, hogy uralkodni próbáljon 
rajta. Bonhoeffer —  már említett etikájában —  szemléltetően 
mutat rá, hogy a tradicionális keresztyén gondolkodás kétféle „tér- 
ről“  tud: az egyház „teréről“ , amely Isten jelenlétének a helye, 
szent, és a világ „teréről*', amely Isten nélküli, profán. Az egész 
középkori történelem uralkodó témája a küzdelem az egyház győ
zelméért a világ hatalmi terében. Ennek a konzekvenciája termé
szetesen az lett, hogy az egész újkori modern kultúra viszont az 
egyház ellenpólusa, ellenlábasaként jött létre. Amíg az egyházat és 
a világot két egymásba ütköző és egymással ellenséges hatalomnak 
fogjuk fel, addig nem is marad más alternatíva a számunkra, mint 
vagy Krisztus a világ nélkül, vagy a világ Krisztus nélkül. Ez az 
alternatíva azonban gyökerében hamis és téves. A  világ Istené és 
Isten Jézus Krisztusban a világé. Az egyház nem 'azért van, hogy 
a világ fölött uralkodjék, rajongó módon az igével akarja kormá
nyozni a világot és „keresztyén“ társadalmi, gazdasági, állami és 
nemzetközi rendet alakítson ki. Hanem azért van, hogy arra hívja 
fel a világot, legyen azzá, aminek Isten teremtette: Isten szeretett, 
Jézus Krisztusban kiengesztelt népévé. Ha az egyház a saját „ügyé
ért“, a saját „biztonságáért“ harcol, kikerülhetetlenül „vallásos 
egyesületté“ lesz és megszűnik Isten egyháza lenni. A  saját létét 
és lényegét csak úgy tudja igazán megőrizni, ha nem önmagáért, 
a saját megmaradásáért küzd, hanem a világ megmaradásáért, az
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emberek üdvösségéért. (Ethik, 61 kk, 66 k). Ez az egyház küldetése 
a világban és ebben az esetben vonatkozik rá Krisztus ígérete: 
„Íme én veletek vagyok minden navon a világ végezetéig'1.

Az egyház Krisztus teste a világban —  ebben a tételben fog
lalom össze újra az elmondottakat. Próbáltuk meglátni, mit jelent 
az, hogy a Krisztus teste, és mit jelent, hogy a Krisztus teste, a 
világ konkrét történeti, idői összefüggéseiben. Láttuk, hogy a kettő 
szorosan összetartozik. Az egyház csak úgy tud létezni és megfe
lelni a rábízott feladatnak, ha a naponkénti megkegyelmeztetés, 
megigazulás eseményéből elindul az evangélium szolgálatára a vi
lágban az emberért. Az egyház létének végső titka: Krisztus ke
gyelmes jelenléte ekklesiájában a világ végezetéig.

A felhasznált irodalomból: Az egyház a világban (gyűjteményes kö
tet). 1948. — Barth K.: Die Kirche — die Gemeinde des lebendigen 
Herm. 1948. — Bonhoeffer D.: Ethik. 1Ü49. — Brunner E.: Das Missver- 
standnis dér Kirche. 1951. — Dehn G.: Egyház a világban — világ az 
egyházban. Lelkipásztor, 1951, 399 kk. — Elért W.: Das christliche 
Ethos. 1949. — Hromádfca J.: Az egyház feladatáról. LP. 1955, 705. kk. 
— Hromádka és Obendiek előadásai a „nemteológiai tényezőkről*1, LP, 
1952. 388 kk. — A  Szentlélek és az egyház. LP, H|34. 355 kk. — Schlink
E.: Christus und die Kirche. Kerygma und Dogma, 1955. 208. kk.

Dr. Nagy Gyula

Tanuld meg Krisztust dicsérni és tanulj meg kétségbeesni önmagad 
miatt. És aztán szólj Hozzá így: kedves Jézus, te vagy az igazság szá
momra, de én a te számodra a bűn vagyok. Te magadra vetted ami az 
enyém, és nekem adtad, ami a tiéd. Ami nem voltál, azt vetted magadra 
és nekem adtad azt, ami nem voltam.

Vedd mindig fontolóra ezt a szeretetet és elnyered a legédesebb 
vigasztalást. Így meg fogod tanulni tőle, hogy az ő igazságát a tieddé 
tette, amiképpen magám vett téged és a te bűneidet. Ha ezt szilárdak 
hiszed, vállalj közösséget testvéreiddel. Mert az apostol is azt mondja: 
„Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az 
Isten dicsőségére“ (Rm 15, 7). És másutt: „Annakokáért az az indulat 
legyen bennetek, mely volt a Jézus Krisztusban is, aki mikor Istennek 
formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt“ (F ii 2, 5—6).

Valóban szánalmasan áll még az az ember az igazsággal, aki a töb
bieket szüntelenül összehasonlítja magával s rosszabbnak találja őket. 
nem akar közösséget vállalni, hanem menekülésre és magányra gondol, 
holott éppen velük kellene maradnia, hogy mint szószólójuk és példaadó
juk, szolgálatiakra legyen. Mert ez azt jelenti, hogy elássa az Űrtől kapott 
garast és megvonja felebarátaitól azt, amivel tartozik nekik. Ha tehát 
Krisztus rózsája vagy lilioma akarnál lenni, úgy tudnod kell, hogy tövi
sek között vezet a szolgálat útja. De nagyon vigyázz, nehogy tövissé válj 
magad is, türelmetlenséged által, elhamarkodott ítélet által, vagy rejtett 
gőgödben.

(Luther)
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Bornemisza Péter Ördögi Kisértetei
Bornemisza Péter semptei szuperintendens 1573 és 79 között öt testes 

kötetben kiadta egész esztendőre való posztilláját az óegyházi evangéliu
mokról 1577-ben egy kisebb, egy nagyobb kátét, egy rövid ágendát és egy 
vigasztaló könyvecskét adott ki, 1582-ben nevezetes énekeskönyvét, 1584- 
ben hatalmas fóliókötetben posztillájának második, átdolgozott kiadását. 
E nagyszabású irodalmi tevékenységét megelőzte diákkorában iskoladrá
mája, az Elektra (1558), és naptára 1562-re. Volt még néhány elveszett 
más műve is.

Ha két fiatalkori kiadványától eltekintünk, állíthatjuk, hogy mint
egy 10 000 oldalt kitevő könyveinek minden sora az Isten országa, az 
evangélium, a reformáció terjesztése érdekében íratott és nyomattatott.

Van azonban ez írások között egy, amely, bár szerzője ugyanezt a 
célt akarta vele szolgálni, teljesen elüt a többitől. A  maga nemében az 
egész világ keresztyén irodalmában egyedülálló mű ez, amely a szerzőre 
sok bajt hozott, az olvasónak pedig tenger botránkozást okozott és okoz
hat mindmainapiglan. Címe: ördögi kísirtetekről, avagy röttenetes útá- 
latosságáról ez megfertéztelett világnak.

Eredetileg az 1578-ban megjelent IV. posztilláskötet utolsó 575 lapja 
volt, de a belőle származott vihar következtében a még enélkül is testes 
kötettől elválasztatott és új elöljáró beszéddel külön is forgalomba 
került.

Aki az evvel kapcsolatos események kavargására kíváncsi, megol
vashatja 1939-ben megjelent Bornemisza könyvemben (100—131. 1.), most 
csak a könyvről magáról értsünk néhány szót.

Teológiai alapja egy rendkívül intenzív ördögélméríy, amelynek anti- 
pólusa a Krisztus váltságába vetett rendíthetetlen hit. — Az ördög kísér
téseinek és „röttenetes útálatosságainak" vége-hossza nélküli előszámlá- 
lása egyetlen célt szolgál: ráeszmélteim az olvasót az ördög rettenetes 
hatalmára és ebből folyólag a szabadító Krisztus hittel való elfogadásá
nak szükségessége az üdvösségre.

Az ördögi kísirteteket nem annyira írtam az gyengőkért, mint 
azokért, kik magokat fölöttébb nagy szenteknek, nagy erőseknek 
vélik. Olvassa el azért minden rönd, és innét ez hasznot veszik, hogy 
az igen bölcsek meg ismerik magokat mégis igen bolondoknak lenni 
és így mégis töbet tanulnak. Az igen jámbornak meg ismerik mégis 
igen bűnösöknek lenni, azért mégis több jámborságra igyekeznek. 
Az igen erősek meg ismerik nagy erőtlenségöket és mindenre csak Is
teniül várnak több több erőt. Az tisztességbeliek meg ismerik sok 
szégyeneket és mégis több tisztességre igyekeznek.

Az ördög hatalmának realitása és emberfeletti volta mélyen benne 
gyökerezik Luther és az egész reformáció teológiájában és megtalálható 
minden teológiai műben. Emellett azonban elburjánzik a XVI. század 
második felében egy szenzációszomjúságot kielégíteni óhajtó, sokszor 
igen fe'színes és komolyta’an démonológiai irodalom, mégpedig mind a 
reformátori, mind a pápai táborban. De Bornemiszáéhoz hasonló mű nem 
látott napvilágot sem addig, sem azóta.
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Bornemisza, amint látni fogjuk, sok mindent felhasznált a korabeli 
külföldi irodalomból, de amit magától tett hozzá, az példa nélkül való. 
Jó része rendkívül érdekes adalék korának erkölcstörténetéhez, babonái
hoz, folklore-jához. Bátorsága a nagyurak, részben saját patrónusai, bű
nének kipellengérezésében bámulatraméltó, de a paráznaság különböző 
megnyilvánulásainak, különösen perverzitásainak drasztikus felsorolása, 
szókimondó leírása, egymás hegyibe halmozása a mai olvasót is megdöb
benti, — kivált, ha nem pajzán renaissance Dekameronban, buja keleti 
1001 éjszakában, vagy „orvosi", „tudományos" címkével álcázott por
nográf célzatú műben, hanem egy kimondottan építő szándékú prédiká- 
ciós kötetben találkozik velők.

Aki csak tud valamit a tudatalatti felől és parányit konyít mélylé
lektanhoz, egy pillanatig sem kételkedik benne, hogy itt kompenzációval 
állunk szemben.

Egy nagyműveltségű, éspedig mind keresztyén teológiai, mind hu
manisztikus műveltségű, komoly személyes keresztyén hite által fegyel
mezett erkölcsű ember, aki a jelek szerint a normálisnál nagyobb szexuá
lis feszültségekkel küzd, féken tartja ösztöneit imádsággal, igeolvasással, 
rendkívüli iramú egyházépítő, írói és könyvnyomtató tevékenységgel. Az 
elfojtottság (Verdrángung), részben külső körülmények kedvezőtlen be
fogására. virulenssé válik, kríziseket okoz és — persze anélkül, hogy 
őmagának a leghalványabb sejtelme lenne a belső összefüggésekről, — a 
Kísértetek obszcénitásában kompenzálódik.

A kiváltó külső körülmények jórészt kitapogathatok:
1575-ben több évig tartó borzalmas hatású pestisjárvány húzódik a 

Balkán felöl Európa szívébe. Áldozatainak számát Bornemisza tanúsága 
szerint 1577-ben 20 millióra becsülik. Egész falvak halnak ki, a közleke
dés, közigazgatós, bíráskodás, törvényhozás leáll. Füstölés, elzárkózás, el
költözés az egyetlen kétes értékű védelem. Mindenki a halál torkában 
él. A  halálos veszedelem pedig — amint a mi nemzedékünk is tapasztal
hatta — felkorbácsolja az ösztönéletet. Bornemiszának a járvány elején 
meghal harmadik felesége, később pedig négy gyermeke, két szolgája. 
Ömaga is halálosan megbetegszik. (Huszár Gált is ez a járvány ragadja 
el Pápán 1575. október 23-án.) — A  Nagyszombat reformációjáért vívott, 
de kudarccal végződött küzdelem 1576—77-ben éri el tetőfokát és kétség
kívül rendkívüli idegfeszültséggel járt.

Mór 1575-ben így panaszkodik:

Sokszor voltak énrajtamis oly nagy kísirtetek, azaz bűnre való 
izgatások feleségemnek halála után, hogy úgy tetütt, mintha sem 
imádsággal, sem éjjel nappal való tanulással és semmi röttentő avagy 
biztató írással soha semmiképpen meg nem meneködném az bűntül; 
kibe sírva panaszkodtam sok szép szókkal Isten előtt, hogy szent kí
vánságaimban meg nem hallgatna.

Ilyesféle vallomásai többször ismétlődnek. Énis, mikor ezeket írtam, 
rötteneles kísirtetekben voltam és reszkettem belé, de erősen könyörget- 
tem is, írja az Ördögi Kísértetekben 2—3 évvel később.

Vannak könyvének szakaszai, amelyekről az ember úgy érzi, hogy 
önvallomások, noha mások szájába adja. (657b—659, 674, 695b, 622b— 
624b, de utóbbi helyen meg is mondja, hogy rajta törtint dolgok.) És ha
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niások vallomásait oly drámai erővel adja elő, már ti. az ösztöneikkel 
becsületesen megküzdőkét, — úgy az is nyilván azért van, mert saját 
küszködéseivel hasonló állapotot ismer fel bennük.

A  mindenki által támadott írásait énje sajátos darabjának érzi s ezért 
vállalja inkább elűzetését nagyjavadalmú semptei parókiájáról, amivel 
alighanem szuperintendensi tisztének megszűnte is együtt járt, mintsem 
hogy visszavonja azt, amit legjobb lelkiismerete szerint imádkozva és Is
ten színe előtt írt.

Mindjárt ez változás után el metsző az Űr Isten rólam amaz röt- 
tenetes titkon való kísirteteket (amelyek azkoris nem fertéztetések, 
hanem csak indítások voltak). . .

Mint Dániel, mikor nézne az ő látásira és mint az három tanít
vány az Úr színe változására, és János az Úr jelentéseire Pathmos- 
ban, és Pál, midőn elragadtatott harmadégiglen, vélem azt, hogy 
olyan nyugodalomban voltak, kik miatt semmi kívánságok nem volt 
az földre, hanem csak oda, az hol Szent Istvánis látá az Jézus Krisz
tust az Atyának jobbja felől: így az alatt, míg meg vonnám magam 
egy kevéssé az község közül, oly világosságot önte az Úr elmémbe és 
oly örömet szívembe, hogy sem étem, itom, sem  f e l e s é g e m ,  
gyermekeim, sem marhám, sem barátim nem kellettek úgy, mint az 
előtt, noha mind az által szolgáltam nekik tisztem szerint. Ezek pedig 
lőttek az tanulás és imádkozás közt.

Így ír felszabadultan és boldog megkönnyebbüléssel a belső viharok 
lecsendesedtéről posztillája V. kötetének végén. (Megjelent 1579. február
jában.)

Elűzetése Semptéről fél esztendős kicsi szoptatós gyermecskéivel hi
deg, fagyos esőben történt, legkésőbb 1579. január 1-én. Megállapítható 
ebből, hogy negyedik házassága özv. Helmecziné (?) Gyótai Erzsébettel, 
aki túl is élte, legkésőbb 1577 őszére esett, amikor az ördögi Kísértetek 
kézirata már nagyjában-nyomdakész állapotban lehetett.

Ez tehát az ördögi Kísértetek tudatalattit felforgató háttere.
** *

Mindezeknek elmondását az tette időszerűvé, hogy az elmúlt év 
őszén az Akadémiai Kiadó kiadásában 700 példányban újra kinyomattak 
Bornemisza ördögi Kísérteiéi, mégpedig Eckhardt Sándor kitűnő jegy
zeteivel.

Eckhardt alaposan elmélyült a Bornemisza problémába és a felőle 
való ismereteinket, különösen a felhasznált forrásanyagot illetően, alapo
san kitágította. Affelől sohasem volt kétség, hogy a Bornemisza közölte 
anyag nagy része valamilyen külföldi gyűjteményből, il'etve gyűjtemé
nyekből származik. Eckhardt Sándor, aki már Balassi tanulmányai ré
vén szoros ismeretségbe került a XVI. század humanista irodalmával, 
szerencsés kézzel megtalálta Bornemisza forrásainak túlnyomó részét.

Ezek közül legfontosabb Manlius János: Locorum communium col- 
lectanea... Basel 1562 (Bautzen 1565), amely főleg Melanchthonnak 
egyetemi előadásaiba szúrt anekdotáinak, illusztrációinak, példáinak 
gyűjteménye.

Ilyen Cárion János: Chronicorum libri trés (Basel 1532), amit Me- 
lanchthon és veje Peucer Gáspár dolgozott át és duzzasztott öt kötetre.
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(Eckhardt szerint Bornemisza valószínűleg az 1572. évi első teljes ki
adást használta.) — Ilyen Maior György Vitae Patrumja. Utóbbi kettőt 
magam is forrásműnek jelöltem meg, de Eckhardt fáradtságot nem 
ismerő gondossággal közli a jegyzetekben az eredeti mű vonatkozó — 
legtöbbnyire latin nyelvű — szakaszait.

Szerepel még Brenz János Jób kommentárja, kinyomozza a Szent 
Jeromos hivatkozásokat, idézi az Erasmus kiadásából való Cato disticho- 
nokat és a florilegium-anyagot (Basel 1526 és utána sokszor), Ga’eottot 
stb. — Sok helyütt ad becses történeti eligazítást, hasznos szómagyaráza
tot és befejezésül igen használható név- és tárgymutatót.

Eckhardt sohasem lépi túl a jegyzetelés határait. Egy helyütt mégis 
rövid megjegyzéssel fején találja a szeget abban a kérdésben, hogy hu
manista volt-e Bornemisza vagy sem? Az utóbbi években igen megnö
vekedett Bornemisza-irodalom ui. rendkívül erősen hangsú yozza huma
nista voltát, ellentétben az én felfogásommal, miszerint Bornemisza alap
jában véve, nagy humanisztikus műveltsége ellenére sem volt hu
manista.

Bizonyos Erasmus közvetítette Cato distichonok tárgyalásánál ezt 
írja Eckhardt: „Ez az egész latin intermezzo különben érdekes bizonyí
téka, hogy keveredik B. P.-ben a bibliás ember és a humanista. A  Bib'iá
ból vett közhelysorozata lassan-lassan átcsúszik a világi bölcsesség görög 
és erázmusi aranymondásaiba és az író önfeledten ontja az akkori iskolai 
szokás szerint talán füzetekbe összeírt példatárát.'1 %

Ezt így, tágabb értelemben is, fenntartás nélkül elfogadom. De ez 
természetesen nincsen ellentétben azzal, amit Bornemiszának a humaniz
mushoz való viszonyáról 1938—39-ben írtam és ma is vallók.

Bizonyítottnak kell tekintenünk, Eckhardt érdeméből, Bornemiszá
nak Melanchthonnal való személyes tanítványi kapcsolatát, aminek iga
zolására igen becses fotókópiát találunk kiadványunkban. Bornemisza 
nevezetes Volaterranus kötetének egy sajátkezű bejegyzésével: „Id  mira- 
bat(ur) aliquan(do) D(ominus p(rae)ceptor meus philip(pus) Melanch- 
(thon)? Witebergae.“  — Bornemisza tehát vittembergi- diák is volt, amit 
eddig ugyan sejthettünk, de nem bizonyíthattunk. Hogy szuperintendens 
korában az ördögi Kísértetek írásánál fejezetszám felhasználta a Manlius 
által összegyűjtött melanchthoni Locorum communium collectaneat, az a 
jegyzetekben közölt latin szövegekből kétséget kizáróan kitűnik.

Eckhardt nagy szeretettel és gonddal végezte jegyzetelő munkáját és 
nem kis megértést mutat ebben a reformációval szemben, ami — meg 
kell vallanom — nem is olyan magától értődő, hiszen a negyvenes évek 
elején Balassi Bálintról írott könyvében (év nélkül Franklin Társulat) a 
Megtérés és Az utolsó hitvallás című fejezetekben messzemenő következ
tetéseket kockáztatott Balassi állítólagos Campianus fordítása alapján, 
anélkül, hogy megvizsgálta volna, vajon nem a jezsuita Dobókai Sán
dornak egy évtizeddel a költő halála után készült misztifikációja-e ez a 
reformációt és reformátorokat ócsárló mű? Pedig ezt a számos okból in
dokolt gyanút filológiai pontossággal cáfolnia kellett volna, mielőtt sú
lyos következtetéseit ráépíti.
-  Az Ördögi Kísértetek kommentálásának tüzetes vizsgálata azonban 

semmiféle ilyen rossz mellékízt nem hagy a tanulmányozóban. Sőt igen 
hálásak lehetünk a tudós eredményekért. Az persze kétségtelen, hogy
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. csak e különös mű alapján alkot magának fogalmat Bornemiszáról, 
torzképet kap és igen egyoldalúan ismeri meg nagy reformátorunkat.

* *
Ha az alábbiakban mégis néhány igazító észrevételt teszünk, úgy az 

nem a kákán csomót keresés indulatával történik, hanem pusztán a tár
gyilagos helyesbítés szándékával.

233. 1. alján: B. P. olasz és németországi útját nem a íólióposztillában. 
hanem az V. kötet végén említi.

235. 1.: Károly császár és Melanchthon dolgában Végh Ferenc joggal 
hivatkozik az Ördögi Kísértetekre, hiszen az nem csak a íólióposztillában, 
hanem itt is szerepel (868. 1.).

237. 1.: Maior György Vitae Patrum első kiadása tudtommal nem 
1554, hanem 1544.

238. 1.: A  lefojtott ösztönök említett lehetőségei tarthatatlanok. Nem 
látok semmi alapot arra, hogy bizonyos hypersexualitáson kívül bármi
féle perverz hajlamra lehessen gyanakodni.

241.: Perneszi András Felsőlindva kapitánya volt. Főkapitány (gene
rális capitaneus) országrészek fölött parancsnokolt, mint pl. Rueber Já
nos Felső-Magyarországon, vagy Salm Ecchius gróf Dunántúl. (De Salm- 
Eck nevű család sem volt! 230. 1.)

243. 1.: A i (Hai) királynak dolga megolvasható Józsué könyve 8. fe
jezetében.

256. 1.: Az nem feltevés, hogy Lethenyei Pál B. P. iskolamestere lett 
volna, hiszen őmaga írja ezt az Ö. K. 803b lapján!

268. 1.: A  magyar szöveg fatális félreértése tűnik ki a 860b laphoz 
tartozó jegyzetből: nem Luther átkozta meg a leányt, hanem a leány tu
lajdon anyja.

uo.: Kár volt a 860b lapon álló 1557 évszámot 1577-re változtatni, 
hiszen éppen a bemutatott Manlius-idézetből tűnik ki, hogy a közölt his
tória nevezett freiburgi fiúnak 1552-ben bekövetkezett halála előtt hét 
évvel történt. Ez alapon legfeljebb 1545-re vagy 52-re lett volna szabad 
igazítani. De még ez is fölösleges lenne.

269. 1.: Radéczi János locumtenens 1569-től 86-ban bekövetkezett ha
láláig egri püspök volt és nem váradi.

274. 1.: Rér nem fitestvér, hanem sógor.
278. 1.: A  szakramentárizmus és az anabaptista irány két merően el

lentétes valami. Szakramentáriusnak hívják ellenfeleik a XVI. században 
a svájci reformáció híveit ellentétben a lutheri irány követőivel, tekintet 
nélkül arra, hogy zw-ingliánusok-e, vagy kálvinisták. —  Az anabaptisták 
(újrakeresztelők) csak felnőtteket keresztelnek és Morvaország felől szi
várognak szektaszerűen az országba. Vagyonközösségben élő, kiváló 
iparos németek. A  habánok ősei. Később Bethlen Gábor is behívja őket 
Erdélybe. Igen figyelemre méltó történetük még szinte feltáratlan.

Magában a főszövegben a 133. 1. 20. és 21. sora megérthetetlen sajtó
hibahalmaz. Ugyancsak értelemzavaró sajtóhiba a 222. 1. után látható fo
tókópia magyarázószövegének utolsó szava. A nem egészen éles fénykép
ről is kivehető, hogy Witebergae a helyes olvasás.

Dr. Schulek Tibor
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S Z E M L E
Ige és szentség egysége az Istentiszteletben

Az Evangelisch-Lutherische Kir- 
chenzeitung 1955. november 15-i 
számában Erich Hertzsch a jénai 
teológiai fakultás gyakorlati teo
lógiai professzora tanulmány ke
retében foglalkozik a címben 
megjelölt kérdéssel. Vizsgálódásá
nak eredményét a következőkben 
lehet összefoglalni:

1. Az evangélikus istentisztelet
hez hozzátartozik az ige és a 
szentség egysége. Másszóval: fő
istentiszteleteinken prédikálni kell 
és úrvacsorát is osztani. Akárme
lyik maradna el, megcsonkulna az 
istentisztelet. Az úrvacsora nél
küli prédikációs istentisztelet 
könnyen a moralizálás és intellek- 
tualizálás irányába csúsztatja az 
istentiszteletet. Templomaink elő
adóteremmé válnak, ahol szelle
mes előadók érdekes témákat fej
tegetnek. A  prédikáció nélküli 
istentisztelet viszont mágikus-ri
tuális jelleget ölthet, ahol az úr
vacsora a római opus operatum 
szertartásává válhat. Urunk ren
delésének engedelmeskedünk, ami
kor istentiszteletünkben az ige 
hirdetésének és a szentség kiszol
gáltatásának egységéhez ragasz
kodunk.

2. Probléma azonban az, hogy 
kétségkívül más-más jellege van 
a prédikációnak és az úrvacsorá
nak. Az ige hirdetése mindenkép
pen — többé-kevésbé — missziói 
jellegű: szélesre kivetett háló, 
amely mindazokat átfogja, akik 
csak a templomban vannak, akik 
éppen akkor a prédikációt hall
gatják. Az úrvacsora viszont a 
szorosabb értelemben vett gyüle
kezet ünnepe; azoké, akik hitük 
erősítését és megújulását keresik 
és találják benne. Ez a kettősség 
kezdettől fogva megvolt s nyilván 
hozzájárult ahhoz, hogy az óegy- 
ház istentisztelete két részből állt:

a prédikációs missa patechumeno- 
rum után elbocsátották („Ite, missa 
est“) a még meg nem keresztelte- 
ket s ezután kezdődött az úrva- 
csorás rész, a missa fidelium.

3. Hertzsch a kérdés megoldá
sául azt ajánlja, hogy a prédiká
ció után valamilyen nagyon tapin
tatos formában el lehetne bocsá
tani azokat, akik nem akarnak 
résztvenni az istentisztelet úrva- 
csorás részében. El kell azonban 
kerülni, illetőleg megfontolni a 
következőket: a) Az úrvacsorához 
hívogatni kell mindenkit, de nem 
szabad erőltetni senkit, b) Az el
bocsátás nem ölthet kiutasítás 
jelleget; másszóval csak lehetővé 
kell tenni, hogy akik akarnak el
távozhatnak, c) Nem szabad két
séget hagyni afelől, hogy az is
tentiszteletnek a prédikációval és 
az azt követő általános imádság
gal (oratio oecumenica) nincsen 
még vége!, hanem ahhoz szervesen 
hozzátartozik mindaz, ami még 
ezután! következik: úrvacsoraosz
tás, áldás, stb., d) Éppen ezért 
nem kelthetjük azt- a látszatot, 
hogy azoknak a számára, akik va
lamely oknál fogva ezúttal nem 
járulnak az úrvacsorához, az ott- 
maradásnak nincsen értelme. Sőt 
világossá kell tennünk, hogy en
nek nagyon is van értelme: csen
des imádsággal és énekléssel — 
ahol ez szokásban van — kísér
hetik a többiek úrvacsoravételét 
s ezzel szolgálatot tesznek az egész 
gyülekezetnek.

*

Hertzsch megállapításaihoz ha
zai viszonyainkra való tekintettel 
néhány megjegyzést szeretnék 
hozzáfűzni.

A  kérdés: ige és szentség egy
sége az istentiszteletben a mi szá
munkra is fontos és — nem meg
oldott kérdés. Annak csak Isten
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előtti hálával lehet örvendeznünk, 
hogy az úrvacsora szentségének 
megbecsülése hatalmasan megnö
vekedett gyülekezeteinkben. Ma 
már igen sok gyülekezetünkben 
vasárnapról vasárnapra megterítik 
az Űr asztalát s egyre növekedő
ben van az oltári szentséggel élők 
száma. Az egyházunkban immár 
több mint két évtizede megin
dult teológiai eszmélődésnek ez ta
lán egyik legértékesebb gyü
mölcse.

Az úrvacsora kiszolgaltatasanak 
általában kétféle gyakorlata van 
— főistentiszteleteinken — egy
házunkban. Az egyik gyakorlat 
szerint a teljesen befejezett isten- 
tisztelet után a gyülekezet jó ré
sze eltávozik, a visszamaradok 
számára külön, úrvacsorái isten
tiszteletet tartanak, sokszor pré
dikációval is. A  másik gyakorlat 
szerint az istentiszteletben a pré
dikáció után van az úrvacsoraosz
tás, tehát az istentisztelet rend
jébe szervesen beépítve, már 
amennyiben erről jelenlegi litur
giánkban beszélni lehet. Mindkét 
gyakorlat mellett lehet érveket 
felhozni. Előbbi esetben megoldó
dik a prédikációs-missziói jellegű 
istentisztelet és az úrvacsoraosz
tás intimebb jellegű közösségé
nek kérdése, illetőleg feszültsége. 
Persze ebben az esetben — külö
nösen, ha még külön úrvacsorái 
prédikáció is van — nagyon meg
nyúlik az istentiszteleti idő, leg
alábbis azoknak a számára, akik 
úrvacsoravételre visszamaradnak, 
különösen nagy ünnepeken, sok 
úrvacsorázó esetében. Az utóbbi 
gyakorlat nincs tekintettel erre a 
feszültségre. Ezzel szemben inkább 
a gyülekezet egységének megőrzé
sére törekedik. Az istentisztelet 
ideje legfeljebb tíz-tizenöt perccel 
hosszabbodik meg. A  tapasztalat 
azt mutatja, hogy a prédikációtól 
az úrvacsorához átvezető énekvers 
alatt csak kevesen távoznak el s az 
úrvacsorához járulók száma ug
rásszerűen növekedik; a régebbi 
gyakorlathoz képest három-négy

szeresére. Előfordul, hogy — köz
vasárnapon! — a gyülekezet 35— 
40 százaléka vesz úrvacsorát! A 
gyülekezet tagjai általában öröm
mel veszik az istentiszteletbe be
épített, tehát annak keretében s 
nem azután nyújtott úrvacsorát. 
Bizonyos azonban, hogy helyi vi
szonyok és körülmények szerint, 
hol egyik, hol másik gyakorlat lát
szik célszerűbbnek. Kétségtelen 
az is, hogy a felvetett problémát; 
a prédikáció misszió jellegének 
egyfelől s az úrvacsora intimebb 
gyülekezeti jellegének másfelől s 
a kettőből adódó feszültségnek a 
kérdését fontolóra kell vennünk s 
keresnünk kell a lehető legjobb 
megoldást. S mindenekelőtt: sokat 
és jól kell tanítanunk a gyüleke
zetei az úrvacsora szentsége felől, 
hogy a szentség megbecsülése 
megnövekedjék s igehallgató gyü
lekezeteink mindinkább úrvacso
rázó gyülekezetekké is váljanak.

Groó Gyula

Az „EVANGELISCH-LUTHE- 
RISCHE KIRCHENZEITUNG" 
1955. augusztusi 15-i száma majd
nem teljes egészében a zsidó-misz- 
sziónak, illetőleg az egyház és Iz
rael problematikájának van szen
telve. Martin Wittenberg, a neuen- 
dettelsaui Augustena-Főiskola ótes- 
tamentomi professzora, hosszabb 
tanulmányban ismerteti Leó 
Baeclc-nek, az agg zsidó tudósnak 
most megjelent művét: „Dieses 
Volk.“ Jüdische Existenz, 172 o. 
Frankfurt. Ezzel kapcsolatban is
merteti Leó Baeck életét és élet
művét, tudományos működését. A 
most 82 éves tudós, miután a the- 
resienstadti koncentrációs tábor 
felszabadulását élve érte meg, je
lenleg a Londonban működő zsidó 
tudományos intézet vezetője; az 
esztendő egyik felében pedig a 
Cincinnati (USA) zsidó egyetemen 
tart előadásokat. L. Baeck könyve 
a zsidó nép létének értelmét ku
tatja. A  szerző rabbi volt hosszú 
ideig s a zsidóság teológiailag libe
rális szárnyához tartozik. Könyve

103



nagyon sok megszívlelésre méltó 
felismerést tartalmaz és áz általa 
felvetett kérdésekre a keresztyén 
teológiának odaadó fáradozással 
kell keresni a feleletet. A  háború 
után megindult zsidó újraeszmélő- 
désnek, de a keresztyénség és zsi
dóság gyümölcsöző és kölcsönösen 
megtermékenyítő eszmecseréjének, 
teológiai beszélgetésének is egyik 
legjelentősebb jelensége. A régeb
ben egyoldalúan és tévesen felfo
gott „zsidó-misszió“ helyébe, ép
pen a teológia vezető szellemeinek 
felismerése szerint, ennek a beszél
getésnek kell lépni. Ebben a köl
csönös kérdezésben és felelésben 
az egyház a zsidóságnak tesz fel 
komoly és könnyen el nem hárít
ható kérdéseket, egyúttal önmaga 
is feleletet keres arra a problémá
ra, amit az egyház számára Izrael 
létének titka jelent.

A  szám a továbbiakban Izrael 
államának nevelési kérdéseiről 
hoz ismertető cikket, továbbá az 
Izrael-egyház kérdéskomplexum
mal foglalkozó legújabb irodalom 
néhány termékét ismerteti.

A  szeptember 15-i szám közli 
Ernst Kinder (Münster) professzor 
tanulmányát, mely a hitvallási 
iratok jelentőségének kérdését tár
gyalja. Ugyancsak Kinder profesz- 
szor ismerteti a lap későbbi helyén 
a Lutheránus Világszövetség teoló
giai bizottságának éppen folya
matban levő munkálatait is.

Az október 15-i szám Theobald 
Süss, elszászi lelkész tanulmányát 
hozza a Szentírás inspirációjának 
kérdéséről („Menschenwort und 
Gotteswort"). — Georg Merz, a 
neuendettelsaui Augustana-Főis- 
kola rektora a betheli teológiai fő
iskola fennállásának ötvenéves év
fordulójáról emlékezik meg. A  fő
iskolának történeti jelentősége volt 
a hitleri uralom idején, amikor a 
Hitvalló Egyház lelkészutánpótlá-

sának egyik legfontosabb forrása
ként működött, — 1939-ben tör
tént feloszlatásáig. — Egy beszá
molót is találunk az 1955. év 
augusztus végén Tutzingban tartott 
tanulmányi konferenciáról, mely 
a Lutheránus Világszövetség 1957. 
évi minneapolisi konferenciájára 
kitűzött tanulmányi anyag („Egye
dül Krisztusban egyek és szaba- 
dok“) előkészítését szolgálta a 
„Krisztus üzenete és az egyház 
hitvallása" témájának megvitatá
sával. A  konferencia mintegy 70 
résztvevője Németországon kívül 
szinte a világ minden részéből: 
Ausztriából, Angliából, az északi 
országokból, Amerikából és Dél- 
Afrikából is gyűltek össze. — A 
könyvszemle néhány új Luther- 
tanulmányról számol be, melyek 
új szemszögből foglalkoznak a re
formátorral és művével: K. A. 
Meissinger: Luther (Die deutsche 
Tragödie 1521. — München 1953. 
— E. Hirsch: Lutherstudien I. 
Drei Kapitel zu Luthers Lehre vöm 
Gewissen. — Gütersloh, 1954. —
Regin Prenter: Spiritus Creator. 
Münchén, 1954. — Horst Beintker: 
Die Überwindung dér Anfechtung 
bei Luther. — Berlin, 1954. —
Olavi Lahteenm'áki: Sexus und 
Éhe bei Luther. — Turku, 1955. — 
Hanns Lilje : Luther (3. kiadás). —
F. Blanke: Luthers Humor. — 
Furche (Hamburg) 1954. —

A november 1-i szám Walter 
Künneth erlangeni professzornak 
az augsburgi vallásbéke 400 éves 
évfordulójának ünnepségén Augs- 
burgban tartott előadását közli: 
„Dér Friede Gottes im Streit dér 
Welt.“  — Róbert Döllinger, weide- 
ni (Oberpfalz) lelkész: „War Sörén 
Kirkegaard Existenzialist?“  címen 
a Kirkegaard-jubileum alkalmából 
rt értekezést.

A november 15-i szám Döllinger 
Kirkegaard-tanulmányának befe
jező részét közli.
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Korunk kegyessége
D Werner Gruehn egyetemi ta

n á rtól hatalmas könyv jelent meg 
Nyugat-Németországban, 1956-ban. 
A  könyv címe; Die Frötnmigkeit 
dér Gegenwart, Grundtatsachen 
dér empirischen Psychologie (Ko
runk kegyessége. A  tapasztalati lé
lektan alaptényei). Terjedelme 
X IV — 592 oldal. Kiadta: Dr. Ger- 
hard Clostermann, a gelsenkirche- 
ni városi kutatóintézet igazgatója. 
A kutatóintézet a munka és a 
művelődés lélektanával foglalko
zik. A  kiadó cég; Aschendorff, 
Miínster. Gruehn professzor 1927 
óta a Nemzetközi Valláslélektani 
Társaság ügyvezetője. A  Nemzet
közi Valláslélektani Társaság elnö
ke: Fuglsang Damgaard dán evan
gélikus érsek. Gruehn professzor 
maga luteránus, lélektani iskolája 
azonban olyan, hogy annak ered
ményeit és módszereit minden fe
lekezet, sőt nem keresztyén vallá
sok is jól tudják használni. Egyik 
műve többek között görög és ja
pán fordításban is megjelent. D. 
dr. Vető Lajos püspök mellette 
dolgozott 1929—31-ig Berlinben.

Gruehn professzor könyvében 
sok magyar vonatkozás van.

Dr. Vető püspöknek 1936-ban 
németül is megjelent doktori ér
tekezését két hosszabb szakaszban, 
több mint húsz oldalon részlete
sen ismerteti, s lépten-nyomon 
idéz belőle, vagy hivatkozik rá.

A  magyar protestáns sajtótudó
sító német változata alapján rész
letet közöl D. Bereczky Albert 
püspök 1951. évi újévi üzenetéből.

A  könyv mindenütt pozitíve ér
tékeli azt, amit a magyarokról 
vagy a magyaroktól közöl.

A  valláslélektan nemzetközileg 
elismert tudósa mások kutatásai 
és a saját több évtizedes kutató
munkája eredményeit közli és 
foglalja össze könyvében. A  vallá
sos élet szinte beláthatatlanul gaz
dag sokféleségét mutatja be. Ko
runk valamennyi jelentős vallásos 
jelenségét szigorú módszerességgel 
vizsgálja olyan módon, hogy min
den álláspontot lélektanilag igyek
szik megérteni és értelmezni. A 
mű tartalmából a következőket 
emeljük ki: a megváltozás („meg
térés"), a bűnbánat, a lelkiismeret, 
az új élet magaslatai és mélységei, 
az imádság, a bűntudat, a babona, 
beteges jelenségek, közösségi for
mák, gyakorlati alkalmazás a ne
velésben

A gyülekezet imádsága
A  „Zeichen der Zeit" múlt évi 8/9. száma figyelemreméltó 

tanulmányt közöl a gyülekezet istentiszteleti imádságáról. A  szerző — 
Albrecht Schönherr — a Németországban most folyó új liturgiát előké
szítő munkálatok kérdéskomplexumából egy kérdést emel ki az Általá
nos Egyházi Imádság (Oratio Oecumenica) kérdését. Főbb szempontjai:

Az intentiszteletben együtt imádkozó gyülekezet imádságának locus 
classicusa 1. Tim 2,1-kk. Ennek az imádságnak olyannak kell lennie, 
hogy együtt tudja imádkozni, — tehát megérthesse és magáévá tehesse 
— az egész gyülekezet. Ez az imádság továbbá elsősorban könyörgés, 
közbenjáró imádság — a hálaadás és magasztalás az istentiszteletnek 
egyéb imádságaiban kerül inkább előtérbe. Ez az imádság továbbá a 
gyülekezet szolgálata „minden emberekért". Érettük való könyörgés és 
helyettük imádkozás is, azokért, akik maguk még, — vagy már — nem 
imádkoznak. Átfogónak és széles látókörűnek kell lennie ennek az imád
ságnak, anélkül, hogy bőbeszédű, szószaporító lenne. És természetesen 
egyszerűnek és világosnak, hogy valóban a gyülekezet minden tagja 
együtt imádkozhassa az istentiszteletben a lelkésszel.
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Ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével ad néhány imád
ságmintát a szerző az általános egyházi imádság összeállításához. Sze
rinte elég egy esztendőben három-négy alapváltozat. Ezeken belül az 
egyházi év menete szerint, továbbá egyéb adódó alkalmakból, szükség- 
szerűségekből kifolyóan, betéteket lehet használni. Az alkalmi betétek 
közül az egyházi év változásának megfelelőek az általános egyházi imád
ság első bekezdése helyére kerülnek. A  más jellegű betétek (pl. száraz
ságban, aratás előtt, lelkészválasztás előtt stb.) az imádság középső ré
szébe illeszthetők bele. f  «

I. változat
„Mindenható Isten, kegyelmes Atyánk! Hálát adunk azért, hogy ne

künk adtad igédet és abból most is megismertetted velünk a te jó aka
ratodat. Kérünk add, hogy igédnek ne csak hallgatói, de megtartói is 
legyünk.

Könyörgünk most hozzád az egész keresztyénségért. Vezesd Te ma
gad egyházadat, tekintsd meg szétszakadozottságának nyomorúságát, 
küldj ki hív munkásokat aratásodba, adj világosságot egyházad veze
tőinek és erősítsd mindnyájunkban a hitet és a szeretetet.

— (a diakóniáért): Áldd meg az irgalmasság szolgálatát a betegek 
és szegények között.

Könyörgünk népünkért és hazánkért: igazgasd a felsőbbséget, hogy 
igazság, jogosság és tiszta erkölcs ékesítse országunkat. Gátolj meg 
minden gonosz szándékot. Tartsd meg a békét, oltsd meg a gyűlölség 
tüzét s tartsd távol a háborúságot az egész világon.

Áldd meg kezünk munkáját és tedd kenyérkeresetünket hivatássá. 
Elégíts meg mindnyájunkat munkánk gyümölcséből s add, hogy örö
münket találjuk abban.

— (Rogatetől aratásig): Áldd meg a földnek termését, adj kedvező 
időjárást s engedd, hogy betakaríthassuk majd mindnyájunk kenyerét.

— (aszály vagy tartós esőzés idején): Adj mezőinkre esőt (napsuga
rat), hogy az emberek elnyerhessék mindennapi kenyerüket.

— (lelkészválasztás előtt): Adj gyülekezetünknek igaz igehirdetőt és 
hűséges pásztort, hogy vezethessen bennünket az örök élet útjára.

Könyörgünk a családokért: fűzd szorosabbra az é’ ettársak szívének 
kötelékeit; neveld a szülőket és a gyermekeket a te félelmedben és sze- 
retetedben.

Könyörülj az özvegyeken és árvákon, az elhagyottakon és ínségben 
levőkön, a betegeken és a halódókon.

— (a konfirmandusokért): Add, hogy konfirmandusaink Téged meg
ismerjenek és készek legyenek neked szolgálni.

— (egyéb gyülekezeti alkalmak): Tartsd meg a megkeresztelt gyer
mekeket Szent Lelkeddel kegyelmedben. — Segítsd, hogy az újházasok 
a te áldásoddal kezdhessék és vezetéseddel folytathassák házasságukat. 
— A  te kezedbe ajánljuk az elhúnytakat. — Könyörgünk azokért, akik 
ínségben és veszélyben vannak.

Kérünk: őrizz meg mindnyájunkat a kísértések között. Adj erőt a 
megpróbáltatásban. Ne engedd, hogy elmulasszuk a jót s e1 kövessük a 
gonoszt. Óvj meg minket a megejtő gondolatoktól és a kétely árnyai
tól. Tölts meg Szentlelkeddel és hozd el hozzánk örökkévaló országodat.

A  mi Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat.
Ámen."

II. Változat
„Mindenható örök Isten, irgalmas Atyánk! Áldunk és magasztalunk 

téged, hogy minket mindeddig kegyelmesen megtartottál és szent Fiad
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evangéliumával örök életre elhívtál. Köszönjük, hogy szent igédet most 
is hirdettetted és kérünk:

őrizd meg nekünk és gyermekeinknek igédnek tiszta hirdetését és 
a szentségek helyes használatát. Áldd meg mindazokat, akik egyházad 
vezetésére elhivattak és ajándékozz nekünk szíved szerint való pászto
rokat és tanítókat.

— (Betétek mint I. L-nél.) —,
Áldd meg e gyülekezetei minden tagjaban. A  te békességed szálljon 

hajlékainkra. Szenteld meg a házasságokat s adj erőt és bölcsességet az 
ifjúság neveléséhez. Áldj meg minden becsületes munkát s adj kedvező 
időjárást földjeink termésére. Vigasztald meg az özvegyeket, és árvá
kat, a betegeket és a kísértésben levőket. — (Betétek, mint I.-nél.)

Oltalmazd hazánkat. Adj bölcs és igazságos szívet hatóságainknak, 
hoev vezetésük alatt akaratod és parancsolataid szerint békességben 
élhessünk.

Add, hogy félelmedben éljünk s kegyelmedben halljunk meg, a te 
békességedben pihenjünk meg fáradalmainktól s feltámadhassunk a te 
hatalmad által és elnyerhessük az örök életet a te szeretett fiadért, a 
Jézus Krisztusért, akinek veled és a Szentlélekkel együtt legyen dicséret 
és hálaadás, most és mindörökkön örökké. Ámen.

III. Változat.
„Kegyelmes, örökkévaló Isten, Világosság Atyja s minden jó és tö

kéletes ajándék adója, megszomorodottak vigasztalója, betegek orvosa, 
— kérünk téged: bocsásd meg bűneinket, szabadíts meg minden gonosz
tól és tévelygéstől, tarts meg a hitben és a neked való engedelmesség
ben, ajándékozzál nekünk hív pásztorokat és igehirdetőket. Igazgasd a 
felsőbbséget, hogy munkájuk a te dicsőségedre és a mi békességünkre 
szolgáljon.

-r- (Itt következnek a betétek és a különböző kérések I. ill. II. sze
rint.) —

Őrizd meg családjainkat a szeretet kötelékében. Fordítsd el rólunk 
haragodat s ne sújts bennünket, amint megérdemelnénk, betegséggel, 
drágasággal, tűzvésszel és háborúsággal, hanem enyhítsd ínségünket 
s szenvedésünket jóvoltoddal. Oltalmazd a földnek termését. Vigasztald 
a bánkódókat, vedd fel az egyedülvalóknak ügyét, adj gyógyulást a be
tegeknek, megtérést a bűnökben veszteglőknek, ajándékozz minden 
benned hívőknek Szentlelked által békességet és örök életet. A  mi 
Urunk, a Jézus Krisztus által, Ámen.'1

Betétek az egyházi én különböző időszakaira
Advent: „Mindenható, örök Isten, hálát adunk néked azért, hogy 

egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust elküldötted e világba s általa 
véghezvitted megváltásunkat. Ez a mi vígasztalásunk! Készíts fel min
ket Fiad fogadására, ha eijő majd ítéletet tartani élők és holtak felett.“

Karácsony: „Úristen, mennyei Atyánk, hálát adunk néked s ma
gasztalunk téged, hogy egyszülött Fiadban öröktől fogva elhatároztad 
üdvösségünket, s az idő teljességében őt emberré lenni engedted. Ké
rünk: add nékünk Szentlelkedet, hogy ezen méltóképpen örvendezzünk, 
benne vigasztalásunkat megtaláljuk s néked, mint a te gyermekeid, há
lás szívvel szolgáljunk."

Újév: „Örökkévaló irgalmas Isten! Ez Újesztendő kezdetén a te 
szent nevedet dicsérjük. Köszönjük néked minden jóságodat és hűsé
gedet, amivel minket mindeddig vezettél. Kérünk: őrizz meg minket
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azután is a te szeretetedben. Adj nékünk ez esztendőben jó kedvet és 
igaz cselekedeteket, vedd el tőlünk szívünk szomorúságát s add, hogy 
életünk minden napján a te bűnbocsátó kegyelmedben találjuk békes
ségünket."

Epifánia: „Örök Isten, világosságnak Atyja: Hálát s dicséretet mon
dunk tenéked, hogy egyszülött fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust min
den népeiknek kijelentetted s minket szent evangéliumod által a sötét-, 
ségből a te csodálatos világosságodra elhívtál. Világosíts meg minket 
mindenkor a te kegyelmeddel és igazságoddal."

Húsvét: „Mindenható Isten, Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, 
hogy a te fiadat, a Jézus Krisztust a halálból feltámasztottad s a sírból 
győzelmesen előhoztad. Miénk immár őbenne az örök élet. Áldj meg 
mindnyájunkat Húsvét örömével. Tedd hatékonnyá a feltámadás erejét 
az egész keresztyénségben, hogy szilárdan és rendíthetetlenül álljon 
szolgálatodban s megmaradjon a szeretetben."

Mennybemenetel: „Kegyelmes Istenünk, Atyánk! Dicsérünk és ma
gasztalunk téged, hogy a te fiadat a Jézus Krisztust hatalommal és di
csőséggel koronáztad meg s neki olyan nevet adtál, amely minden név 
fölött való. Add, hogy a mennyeiek és a földiek mielőbb meghajtsák 
térdeiket az előtt, akinek országa örökkévaló. Engedd, hogy vele, a mi 
főnkkel, közösségben maradjunk, s mint az Ö testének tagjai az ő cse
lekedeteit végezhessük e földön. Segíts, hogy az odafennvalókat keres
sük, ahol Krisztus van, aki az Atya jobbján ül."

Pünkösd: „Áldott légy irgalmas Atyánk, Istenünk, hogy pünkösd 
napján kitöltötted Szentlelkedet az apostolokra s megalapítottad e föl
dön egyházadat. Miagasztaljuk a te irgalmasságodat és kérünk: tölts be 
minket is felülről való erővel, újítsd meg az egész keresztyénséget és 
készítsd fel Szentlelked ajándékaival."

Szentháromság: „Mindenható Isten, Atya, Fiú és Szentlélek, áldunk 
és magasztalunk téged, hogy nekünk, szegény embereknek, megjelen
tetted magadat. Add nékünk, hogy ezt az áldott titkot hitben, szeretet
ben és reménységben megőrizzük. Add, hogy minden megpróbáltatás
ban rendíthetetlen bizonyosságunk legyen: az egy, igaz örök Isten az, 
aki a világ sorsát kezében tartja, s az ő szeretett Fiának keresztjében 
üdvösségre vezeti."

Reformáció: „Áldunk téged, mindenható, irgalmas Isten, hogy ke
gyelmesen felvetted egyházad ügyét és ismét megajándékoztad a tiszta 
evangéliummal. Köszönjük néked, hogy még hangzik közöttünk a te 
igéd. Segíts, hogy örömest hallgassuk és tanuljuk s ebben az igében a 
te Fiaddal, a Jézus Krisztussal találkozhassunk."

Ezek az imádságok minták: követendő példák s nem változtatha
tatlan szent szövegek. Indítsanak bennünket arra, hogy az istentiszte
leti imádság problematikájában mindinkább elmélyedjünk. Az istentisz
telet imádságos részére éppúgy komolyan készülni kell, mint a prédiká
cióra. Vannak' kiváló igehirdetők, akik prédikációs köteteikben a pré
dikáció után elmondott imádságot is közlik, — bizonyára nem ok nél
kül, hanem azért, mert ezt is épp olyan fontosnak tartják, mint magát 
a prédikációt. Fáradozzunk azon, hogy gyülekezeteink egyre inkább 
igehallgató és együttimádkozó gyülekezetekké legyenek. Ehhez azon
ban az is szükséges — többek között —, hogy imádságaink ne a prédi
káció imaformában elmondott variánsai, ne is az Úristent kioktató ér
tekezések, vagy a lelkész magánáhítatának és pillanatnyi lelkesültsé- 
gének kifejezései, hanem valóban a gyülekezet imádságai legyenek, ami
ket velünk együtt tud mondani a templom népének apraja-nagyja, amit 
magáévá tehet s rajta imádságos életre nevelődhet az egész gyülekezet.

Groó Gyula
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Igehirdetés:

Gyarapodjunk bölcsességben
D. dr. Vető Lajos püspök igehirdetése a Petőfi Rádióban.

1956. január 8-án. Alapige: Lk 2,41—52.

örökkévaló szent Isten, hozzád emeljük je l szivünket ezen a vasárnap 
reggelen, s eléd visszük szívünk érzelmeit, agyunk gondolatait, egész 
benső emberünket, hogy jelenléted csöndjében megtisztuljunk bűneinktől, 
s mennyei világosságodban tanuljuk látni a Te bölcsességed és szereteted 
útjait. Könyörgünk, add áldásodat elcsendesedésünkre. Áldd meg igéd
nek hirdetését és hallgatását, hogy épülhessünk és erősödhessünk lelkünk 
örömére és a Te tetszésedre. A mi Urunk és Megváltónk, a Jézus Krisz
tus érdeméért. Ámen.
Két héttel ezelőtt, szent Karácsony ünnepén Megváltónk születését ün-

nepeltük. Ez a szó: „Karácsony" abból a latin szóból származik, 
hogy „incarnatió", ami annyit jelent, hogy „testetöltés", „testbe ö'tözés", 
Krisztus születésének ez az elnevezése János evangéliumának első része 
11. verséből' származik, mely azt mondja: „És az ige testté lett". A  ke
resztyén egyház ősidők óta úgy nézett a Názáreti Jézusra, hogy őbenne 
Isten maga jelent meg emberi formában. Jézus Krisztus tehát annyi, 
mint Isten maga, amint kinyilatkoztatja magát. Krisztus születésében 
az egyház azt ünnepli, hogy Isten maga lett testté, vagyis emberré.

Krisztus születésének ilyen hivő értelmezése nagy esemény a val
lások történetében. A  magasabbrendű vallások addig általában véve 
úgy néztek a földi világra, mint a siralom és a halál árnyékának völ
gyére, a bűn és a halál reménytelen birodalmára, melyben a Sátán 
uralkodik. A  vallás feladatát abban látták, hogy az embernek mutassa 
meg azt az utat, mely ebből a világból kivezet és lehetővé teszi az át- 
menekü’ ést egy másik, szellemi világba, amelyben nem köti le az em
bert a test, a bűnös anyag, s ahol éppen ennélfogva nincs szenvedés, 
nincs ha1 ál, hanem csak örökkévaló öröm és boldogság. Ez volt a Jézus 
Krisztus-korabeli vallások legnagyobb bölcsessége, legfeljebb még azzal 
a változattal, hogy legjobb — megsemmisülni, a tökéletes megsemmisü
lésbe, a „nirváná“-ba menekülni, s így szabadulni meg gyökeresen és 
örökre a lét nyomorúságától.

Jézus Krisztus születésének, mint Isten emberrélettének hívő értel- 
     mezése pontosan az ellenkezőjére fordította ezt a gondolkodást. Ab
ból indult ki, hogy ezt a világot a bölcs és szent Isten, a teremtmé
nyeit szerető Mennyei Atya alkotta, aki éppen; mivel látta a földön 
az ember nyomorúságát, a bűn és a sötétség hatalmának pusztítását, 
megkönyörült a világon, benne az emberen s Ö maga lett testté, anyaggá, 
emberré, hogy így átformálja a világot az Ő örök tervei szerint, az ő  
országává, a szeretet, a békesség, az igazság országává, a győzedelmes 
és boldog élet birodalmává.

Ezen a mai vasárnapon a testetöltött Istent, mint tizenkétéves fiút 
mutatja be az evangélium és arról szól, hogy Istennek üdvözítő akarata
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hogyan kezd kibontakozni Jézus Krisztus életében, közvetlen környeze
tének, mindenek előtt szüleinek a szeme előtt.

Figyeljük meg, hogyan jellemzi az evangélium Jézus szüleit. Szent
leckénk így kezdődik: „Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeru

zsálembe a húsvét ünnepére. És mikor tizenkét esztendős lett, iölmené- 
nek Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint". Tehát Jézus szülei -feljár
tak Jeruzsálembe... az ünnép szokása szerint. Ez azt jelenti, hogy Jé
zus szülei kegyes emberek voltak, megtartották a régi vallási szokáso
kat. Vallásosságuk tehát szokásokból állott, ezeket úgy örökölték, belé
jük nevelték őket, ők azokon nem gondolkodtak, jónak és természetes
nek tartották, hogy megtartják őket, mint mások is, s például évente 
egyszer így zarándokoltak el a szent városba, Jeruzsálembe is. Nyilván
valóan ilyen volt egész vallásosságuk: ragaszkodni a régihez, s annak 
megfelelően élni. Tudjuk, hogy ma is igen sok ember vallásossága- sem 
áll másból, mint a régi vallásos szokásokhoz való ragaszkodásból.

Mit látunk azonban az öntudatosodó tizenkétéves Jézusnál?
Látjuk, hogy Ö is alkalmazkodik az ősi val'áshoz, szüleinek vallá

sos szokásaihoz. Megy velük Jeruzsálembe. Azonban ott, a szent város
ban, a vallási élet akkori középpontjában egyszerre, csak jelentkezik 
benne valami új, ami a szüleinek gondot, sőt bánatot okoz. Az öntudatra 
ébredő fiúcska nem elégszik meg a többiek általános ünneplés-módjá
val. Kíváncsi arra, amit Jeruzsálem és az ország legokosabb emberei 
tudnak. Napokon át a „doktorok", a tudósok közt ül, hal1 gat ja őket, 
tanul tőlük és nemcsak hallgatva tanul, hanem kérdezgeti is őket, ami 
azt mutatja, hogy neki kérdései vannak, mint ma mondani szokás: neki 
problémái vannak s ezeket nem hallgatja el, hanem előhozza őket s 
megoldást keres rájuk.

„És mindnyájan, akik őt hallgatták, elálmélkodának az ő értelmén 
és az ő feleletein", — jegyzi meg az evangélista. Jézust tehát az jel
lemzi már tizenkétéves korában, hogy eszes fiú. Értelmessége, gondol
kodásának mélysége meglepi azokat, akik vele szóbaállnak. Ez éppen a 
legmegkapóbb ebben a kedves történetben, ezt hangsúlyozza ki az evan
gélium legerőteljesebben. De ugyanezt hangsúlyozza ki azzal is, hogy 
az utolsó versben úgy jellemzi a növekvő, fejlődő Jézust, hogy „gya- 
rapodék bölcsességben", és azzal is, hogy a szüleiről meg azt mondja: „De 
ők nem érték e beszédet, amit ő nékik szóla".

Szeretett Testvéreim, azt a hitigazságot, hogy Isten Jézus Krisztus-
ban emberré lett, az egyház úgy is mondja, hogy az örök ige meg

alázta magát. Ahhoz, hogy Isten emberré legyen, az egyházi tanítás sze
rint nagyon nagy megalázkodásra volt szüksége. Mert nem valami lát
szat-emberséget öltött magára, hanem valóságos emberré, közönséges em
berré lett, olyan emberré, amilyen az ember általában. Ezt annyira ko
molyan és szószerint tette meg, hogy Jézusban egészen eltűnt isteni di
csősége és hatalma. Innen van az, hogy amikor Isten kinyilatkoztatta 
magát Jézus Krisztusban, ugyanakkor el is rejtette magát. Ezért csak a 
hit ismeri fel benne Istent, Isten emberré lett üdvözítő szeretetét és ha
talmát.
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Szent leckénkkel kapcsolatban vessük is fel a kérdést, ugyan mi van 
ebben a történetben olyasmi, ami túllépi az emben életet, amiről felis
merhetnénk már a gyermekkor határán lévő Jézusban azt, hogy benne 
maga Isten lett emberré. Mi ebben a történetben az, ami kinyilatkozta
tásnak számít, ami Istenről közöl fontos és üdvösséges titkokat?

Az, hogy Jézus szeretett a templomban lenni, a Mennyei Atya dol
gaival foglalkozni: nem valami rendkívüli dolog. Ez a vonzalom meg
található ma is a hívő keresztyén embereknél. Az evangéliumi történet 
nem is erre, hanem arra helyezi a hangsúlyt, hogy Jézus már tizenkét- 
éves korában rendkívül értelmesnek bizonyult és tanulni akart. Ez az, 
amivel csodálkozásba ejtette a templom tudósait és ez az, amivel szemben 
azonban szülei tanácstalanul álltak. Nyilvánvalóan ez a jellemvonása az, 
amiben már jelentkezik isteni mivolta. Értelmessége, tudásvágya árulja 
el, hogy benne isteni erők működnek.

Mivel ez az evangélium súlypontja, erre irányítsuk kissé figyel
münket, amikor magunknak, mai embereknek szólóan akarjuk Isten igé
jét hallgatni. Ez az az új ugyanis, aminek a hallása és tudomásulvétele 
mindig, ma is újszerűén hat és pedig éppen a vallásos emberek szá
mára. Bizonyára éppen ezen a ponton lesz mondaniva ója Isten igéjé
nek számunkra. Ez a mondanivaló az, ami hitet kíván tőlünk.

Kedves Testvéreim, nagyon gyakran találkozunk ma is olyan felíogás- 
 sal, mintha a keresztyén hit és az értelmesség, az Isten igéje és az 

ész, Isten szeretete és a tudomány hadilábon állnának egymással, sőt 
kizárnák egymást. Bizonyos, hogy ebben vétkesek a keresztyénségnek 
azok a képviselői, akik önző hatalmi érdekből, világi számításból kiát
kozták és száműzték volna az észt nemcsak az egyházból, hanem egyál
talán az emberiség életéből is. Akik azonban így akarnak ma is cse
lekedni, nyilvánvalóan nem követik az Űr Jézus Krisztust. Hiszen nem 
megmondta tanítványainak például, hogy „Legyetek azért okosak, mint 
a kígyók"?

De gondoljunk reformátorunkra, Luther Mártonra is, arra, hogy ő 
milyen fontos szerepet szánt az észnek és az okosságnak az emberi é'et- 
ben. Amikor a birodalmi gyűlés elé idézték, s felszólították, hogy vonja 
vissza tanait, ő így válaszolt: „Hacsak a Szentírásból vagy világos ész
okokkal meg nem győznek, semmit vissza nem vonok". Később is gyakran 
hangoztatta, hogy az élet dolgainak intézésében Isten észt adott az em- 
bernek.Isten Luther szerint nem is adott kinyilatkoztatást és törvényt 
a közösségi élet, az állam és a család rendjére vonatkozólag, hanem 
éppen észt adott az embernek, hogy azzal rendezze el jól az együtt
élés módját minden vonalon.

Ezek után ugye kezdjük érteni, miért emeli ki az evangélium a ti- 
zenkétéves Jézus értelmességét. Nyilvánvalóan azért, mivel az ész Isten 
egyik legnagyobb ajándéka. Az észt tehát becsülni és művelni kell. Meg 
kell becsülni mindjárt a gyermekeknél is, amikor jelentkezik. Persze, 
ahogy Jézus szülei méltatlankodnak és szemrehányással illetik az ön
tudatosodó kis Jézust, éppen úgy sokszor a mai felnőttek is. Az eszembe 
jut, hogy a régi időben nem egyszer nálunk is a szülők jól tanuló gyer
meküket azért nem engedték magasabb iskolába, nehogy okosabb le
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gyen, mint a szülei, s lenézze őket. És ez az, ami helytelen, ami ellen 
óvja a szülőket Isten igéje. Az elrejtett és mégis nyilvánvaló isteni ki
nyilatkoztatás ebben a kedves történetben éppen az, hogy egyfelől be
csű1 júk meg és fejlesszük az észt és a tudást, másfelől rendezzük éle
tünket ésszerűen.

Így kell ennek lennie mindenütt. így kell munkába venni életünk kis
és nagy kérdéseit, s megoldásra segíteni őket.
Például: esztelen dolog a háború? Kétségtelenül az. Okosan össze 

kell tehát fognia ellene a békeszerető emberiségnek.
Okos dolog az, ha a tudomány és a technika legjobb találmányaival 

munkáljuk meg a kenyéradó földet? Feltétlenül az, tehát okosan meg 
is kell valósítani.

Tudománya révén az ember birtokába jutott a természet nagy erői
nek, közöttük az atomenergiának? Az emberi ész és bölcsesség azt kí
vánja, hogy okosan kell velük bánni, nem pusztításra, hanem az embe
riség javára kell felhasználni.

    Egyáltalán meg kell ismernünk az élet, a történelem, a társadalom 
igazságait és törvényszerűségeit. Nemcsak a tudósoknak kell megismer
niük, hanem lehetőleg minden embernek, hogy így amennyire csak le
het, jól rendezzük be az emberi életet.

Mindebben a keresztyén embernek jó példát kell mutatnia. így va
lósul meg általa is egyre több földi síkban Jézusnak abból a biztatásá
ból, mely nekünk is szól: „T i vagytok a világ világossága". Mert mi
csoda emberek azok, akikről Jézus azt mondhatja, hogy ők a világ vi
lágossága? Olyanok, akiket homályos, misztikus érzések hevítenek? Vagy 
talán rajongók, akik elragadtatásokat élnek át s érthetetlen szavakat 
dadognak? Vagy olyanok, akik éjfélkor elsötétített szobában asztalt tán
coltatnak és állítólag szellemekkel társalognak, ami csak úgy találhat hi
telre, ha előbb a munkában már megfáradt emberek eszét elhódítják 
és kikapcsolják? Vagy azok, akik elzárkóznak mindentől, ami új meg
ismerés és felismerés a tudományban?

Nem. Mindez inkább megcsúfolása az értelmes embernek, Isten nagy 
ajándékának, az emberi szellem világosságának. Gondoljunk Pál apos
tolra, aki azt írja, hogy inkább akar öt szót értelmesen szólni a gyüle
kezethez, mintsem tízezret „nyelveken", vagyis úgy, hogy ne értsék meg 
hallgatói. Különben is: gyümölcseikről ismeritek meg őket, — mondotta 
az Ür Jézus. Megfigyelhetjük: a sötét érzelmek szítása és felkorbácso
lása soha semmilyen eredményre - nem vezetett sem az élet megismeré
sében, sem annak bölcs elrendezésében. Ellenben fordítva: rendszerint 
szellemi és testi nyomorúságra, lelki és testi betegségekre és ezekhez 
hasonlókra vezetett. Ugyanakkor azok, akik eszüket használva Isten te
remtett világának tényeit kutatták, csodálatos megismerésekkel, talál
mányokkal ajándékozták meg nemcsak önmagukat, hanem az egész 
emberiséget is. Erről tanúskodik az is, hogy most talán többszáz kilo
méternyi messzeségből, sok-sok tőled távol élő embertársaddal együtt 
hallgathatod a rádiót s most benne és általa Isten hozzánk szóló üzene
tét a tizenkétéves Jézusról, arról, hogy már ilyen kisfiú korában mi
lyen értelmes volt, s hitem szerint arról is, hogy becsüljük, szeressük.
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használjuk az ész világosságát, a tudást és a tudományt, továbbá, hogy 
okosan, vagyis bölcsen használjuk fel annak vívmányait, a természet 
roppant erőit és lehetőségeit.

„Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és 
az Isten és emberek előtt való kedvességben", — fejeződik be mai szent 
leckénk. Isten akarata az, hogy emberi életünk gyarapodjon, gazdagod
jon, erősödjön.

Ez a gyarapodás vonatkozik az anyagi javakra és a lelkiekre is: fő
leg a bölcsességre. Hogy mik az anyagi javak, mindnyájan tudjuk. El
lenben mi a bölcsesség? Mikor használjuk bölcsen az észt és az ésszerű 
munka gyümölcseit? Akkor, ha ez úgy történik, ahogyan Jézus növeke
dését jellemzi a Szentírás, amikor azt mondja: „Isten és emberek előtt 
való kedvességben". Vagyis, ha mások, itt a földön embertársaink előtt 
kedves a mi fáradozásunk, ha az ő javukat, előmenetelüket, szebb és 
jobb életüket mozdítja elő, s nem elsősorban, vagy kizárólag a magun
két, a magunkét legfeljebb annak az isteni parancsolatnak az értelmé
ben: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!"
'T'estvéreim, nagy és fontos igazságokra mutat reá tehát ez a mai va- 
L sárnapi evangélium. Evangéliummá, magyarul: örömhírré azonban 

akkor lesz igazán, ha hiszünk benne. Mit hiszünk és miben hiszünk? 
Hiszünk abban, hogy erre a mi életünkre, erre a csodálatos világra, 
amelyben élünk. Isten különleges szeretete sugárzik. Hisszük, hogy 
Isten valóban úgy szerette és szereti ezt a világot, hogy az ő egyszülött 
Fiát adta érette. Más kifejezéssel: hisszük, hogy Isten maga testté, em
berré lett a Jézus Krisztusban. Nem azért, hogy kárhoztassa a világot, 
hanem hogy üdvözíttessék a világ őáltala, — amint a Szentírásban ol
vassuk.

Istenhívő keresztyén Testvéreim, olyan nehéz éppen ebben hinni? 
Miben hiszünk akkor egyáltalán? Mit gondolunk akkor a mi szerető 
mennyei Atyánkról, s a mi Megváltó Jézusunkról?

Isten maga adjon egészséges, igaz hitet mindnyájunknak, hogy mi 
is gyarapodjunk bölcsességben, Isten' és emberek előtt való kedvesség
ben. Ámen.

Imádkozzunk:
Örökkévaló szent Isten, Mennyei Atyánk!
Hálát adunk Neked azért, hogy Te az embert képedre és hasonla

tosságodra teremtetted és megadtad neki a lehetőséget, hogy a földi élet
ben, mint világosság élhessen, járhasson és gyarapodhasson. Köszönjük, 
hogy ezt a Te akaratodat már a gyermek Jézusban kinyilatkoztattad. 
Könyörgünk, adj bölcsességet és egészséges hitet, hogy nagy ajándékai
dat, értelmünket is jóra kamatoztathassuk és bölcsen használjuk.

Áldd meg, könyörgünk az igazi világosság fényével és erejével né
pünket. Áldd meg ésszerű terveit és kezeinek munkáját. Védd és oltal
mazd békéjét, hogy zavartalan munkával tegye jobbá és szebbé életét. 
Legyen kegyelmed mindnyájunkkal, hogy hasznos és szorgalmas tagjai 
legyünk népünknek, akik ajándékaiddal, tudásunkkal és erőnkkel jól sá
fárkodunk.

Hallgass meg minket, a Te végtelen szeretetedért, gyermeki bizoda- 
lommal kérünk. Ámen.
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C éltudatosan, eredm ényesen
Boros Károly igehirdetése a Petőfi-rádióban, 1956. január 

29-én. — Alapige: 1. Kor 9,24—27.
Valamennyiünk életében döntőek érzéseink, melyekkel a külső vi

lágból, szűkebb és tágabb környezetünkből bennünket érő hatásokra vá
laszolunk. így válik a körülöttünk levő eseményekből bensőnkben öröm 
vagy bánat, mosoly vagy könny, fájdalom, vagy jóérzés, nyereség vagy 
veszteség, felemelkedés vagy zuhanás, győzelem avagy levertség asze
rint, amint belső beállítottságunk felfogja és méri ezeket a hatásokat. 
Mindezek az érzések, mint a láncszemek kapcsolódnak egybe és alakít
ják életünket, sőt átfogják azt és szerintük gondolkodunk, ítélünk és cse
lekszünk, egyszóval viselkedünk e világban.
1. A  legszánalmasabb azonban az, ha világunk, melyben élünk, nem 

      vált ki belőlünk egy minden, apró-cseprő érzéseinket átfogó, ezek 
felett uralkodó és ennek engedelmeskedő alapfelfogást, amelyből szemlél
jük és végezzük, a magunk öntudatos, célratörő munkáját a földön. 
Ilyen öntudatos, céljait látó és abból semmit el nem alkuvó, de azt meg
valósítani igyekvő embert óhajt népünk nagy költője, egyházunk fia, 
Petőfi Sándor, amikor így versel: „Ha férfi vagy, légy férfi s ne hitvány 
gyönge báb, kit kény és kedv szerint lök a sors idébb odább." „Legyen 
elved, hited.“ K i más ez, mint az az ember, aki tudja miért él és mi felé 
halad. Nekünk keresztyéneknek Pál apostol az egyik megtestesítője és 
példája annak az embernek, aki megtalálja a maga helyét az életben és 
látja minden emberi élet átfogó, nagy célját. Ezt sohasem szűnik meg 
határozottan vallani és másokat is rádöbbenteni erre. Ennek tudatában, 
mint magabiztos és célja igazsága felől megbizonyosodott ember, szere
tetteljes biztonsággal szól pl. így: „nem akarom pedig, hogy ne tudjá
tok ..."  vagy ahogyan éppen mai igénket kezdi: „nem tudjátok-é . . . “ ? 
Ez a határozottsága, amellyel az igazi és örök emberi, valamint isteni 
dolgokat látja, magától értődővé teszi, hogy az élet ezerfé’ e változatá
ban, fordulatában meg tud állni úgy, hogy megállása és cselekvése min
dig eligazító tud lenni minden olyan kérdésben, amely eléje kerül és 
amelyeket ő sohasem került ki, de célegyenest tört előre megvalósí
tásukra.

Mi az alapja Pál e biztonságának? Egy sorsdöntő élmény, melyben 
megvilágosodott előtte, hogy mit akar Isten. Azt látta meg a Jézus Krisz
tus világosságában, hogy Isten nem céltalan életre teremtette az embert, 
de nem is arra a gyűlölködő életre, amit ő, mint Saul élt. Isten nem ér
telem és cél nélkül helyezte az embert a világba, hanem azzal a pa
ranccsal, hogy: „ . töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá . . . 
Ezzel nyilvánvalóvá tette ezt a tényt, hogy e világot azért adta nékünk. 
hogy ott valamit véghez vigyünk, mert neki terve van az emberi élettel. 
Mindezekből nem csinál titkot. Nagy jóságával megajándékozott minket 
egy csodálatosan ígéretes világgal és élettel, annak minden kellékével, 
sőt ezenfelül az Ő nagy szeretetében még többet is tett. Nem akar minket 
az élet célja felől sötétben hagyni, mert nem akarja, hogy aggódva, ked
vetlenül, eltompultan botorkáljunk vagy mint egy vesszőfutáson rohan
junk át az életen, hogy aztán, mint Madách csalódott és az élet értelmét
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meg nem találó Ádámja akarjunk mi is a sírba dőlni. Mert hát miért 
élünk? Nincs cél, nincs eredmény? Egy fantomot hajszolunk csupán?

Ezerszer nem!!! Mily távol áll ez a gondolkodás a keresztyén ember
től, hiszen mi megismertük, hogy van jutalma az élet nagy „futásának". 
És az Isten azt akarja, hogy ne csak meglássuk, de el is érjük ezt. Azt 
akarja, hogy mi kicsi emberkék is tudjunk valamit az Ő nagy tervéből 
és akaratának végzéseit kijelentette nekünk az igében. Jézus Krisztusban 
mintegy a szívét is kitárta és megengedte, hogy az emberek beletekintse
nek: lássátok, én ezt akarom, én ezt így gondolom, ez az én akaratom 
célja. Így leplezte le a Jézus Krisztusban, amit a világtörténelem célja 
felől mondani akar, hogy többé ne járjunk sötétségben a földön, de vi á- 
gosságban a földi élet és az üdvösség útján a földi célok és a nagy cél, 
az örök élet felé.

Bár ez egyedül Istentől van, Ő kegyelméből lesz a miénk, mégsem 
olyan, ami magától, olyanformán jön, mint a kamaszkorban a hang meg
változása vagy a szakálnövés, ha eljön az ideje. Isten a szívünket akarja. 
Ezért nem dobja úgy ránk terveinek megismerését és akaratát, mint a 
kőmíves a falra a maltert.

Bennünket embereket az tüntet ki az összes teremtmények felett, 
hogy nekünk szabad akaratunk van. „Isten a maga képére és hasonlatos
ságára teremté az embert." Személyes' lényekké tett bennünket, azaz 
olyanokká, akik nem lesznek egyszerűen, maguktól azzá, amivé Isten 
őket teremtette, hanem csak azáltal, ha ők maguk igenlően döntenek 
róla. Az ember nem automata, mely gombnyomásra tetszés szerint mo
zog: nekünk állandóan akarnunk, keresnünk és döntenünk kell és tudunk 
is dönteni arranézve, hogy mint akarunk élni. Ez a képesség, ez a dön- 
teni-tudás, ez a személyi rajtunk, ez a szabad akarat. Elhatározóképes
ségünkben, abban, hogy nem vagyunk automaták, benne rejlik az is, 
hogy tévedünk, gonoszt cselekszünk. Az állat nem tud erkölcsi értelem
ben rosszat művelni, mert nem rendelkezik a döntés szabadságával. Ne
künk Isten szeretetből megmutatta és kijelölte az utat, a pályát, me
lyen „futnunk" kell, hogy az Ö jutalmát elnyerjük itt, e földön és azt 
a másik jutalmat, mely mindennek beteljesedése: az üdvösséget.

Ezt a mi keresztyén emberi életünket Pál egy igen népszerű kép
pel fejezi ki: a versenyfutóéval. Ma, midőn ismét az olimpia évében 
élünk, ez még kézenfekvőbb és érthetőbb, hisz kit ne érdekelne a ne
mes vetélkedés és versengés. Pál azonban túllép az általa használt kép 
határain, mert vele egészen sajátos, a sport kereteit mégha, adó mon
danivalója van. E kép által a földi életre és az örök életre vonatkozó 
világos eligazítást ad. Romlandó és romolhatatlan koszorúról beszél 
mint a győzelem, a futás jutalmáról. Nem mondhatjuk azt, hogy Pál 
a földi jutalmat lebecsüli és mellékesnek, vagy talán elhanyagolható
nak tartja a másik, a romolhatatlan koszorúért való futásban. Ö mind
kettőt a legkomolyabban veszi, mert hiszen ezek átnyú nak, illetve át
visznek az örök életre. Itt kezdődik az utunk — oda. Ezt a földet sá- 
fárságra kaptuk és hogy itt mit csináltunk, azért felelnünk kell. Éppen 
ezért Isten akarata szerint kell berendezkednünk és élnünk a földön. 
Isten valami olyasfélét cselekedett, mikor a világot teremtette és ne
künk adta, mintha egy lánglelkű ember egy csodálatos szépségű várost
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építene, melyben semmi sem hiányzik ahhoz, hogy ott boldogan és ké
nyelmesen élhessenek azok, akik lakói annak. De vajon helyes volna-e 
az, ha a_ lakók azt bemocskolnák és nem tartanának ott rendet, mél
tóan a kerethez? Siralmas volna az! Ilyesfélét cselekszünk mi is, em
berek, ha e csodálatos városunkat, otthonunkat, a földi világot nem 
rendezzük be úgy, hogy az méltó legyen az egészhez és benne vidám, 
örvendező emberek élhessenek. Nem-rejtette el Isten azt sem, ami en
nek megvalósításához szükséges. Nem az Ö kizárólagos műhelytitka ez. 
És éppen azért, hogy a teremtett világot kikutathassuk és használhas
suk földi életünk megszépítésére, adta nekünk az Ő lelkét; értelmünket, 
személyiségünket. Ezek helyes „használata11 tesz képessé bennünket 
arra, hogy e földi világra vonatkozó akaratát: „Uralkodjatok mindenen 
ami a földön van", — teljesítsük. Mi más ez, mint hogy uralkodjatok 
az anyagi világ felett, hogy ezzel kibontakozhasson egy csodá’atosan 
szép, Isten akarata szerinti élet e földön, melynek jutalma egy boldog 
emberi élet. Olyan, amilyennek Isten azt elgondolta, szépnek, örömte
linek és békességesnek. K i kételkedik abban, hogy ez az Ö igazi, a vi
lági életre vonatkozó szándéka az Ö gyermekei számára. Használhat
juk-e pl. Istentől kapott értelmünket árra, hogy általa az emberiség 
hatalmas tömegeinek kiirtására készítsünk fegyvereket, amikor oly ké
zenfekvő, hogy Ö az atomerő új. és hatalmas megismerését azért adta, 
hogy az javunkat szolgálja?! Ezt Isten gyermekének, minden keresz
tyén embernek látnia kell, mert mindezek ama másik célnak, mint ju
talomnak, az üdvösségnek a jövendőből felénk sugárzó fényében vilá
gossá és természetessé válnak. Ez a hallatlanul nagy cél adja és hatá
rozza meg a mi keresztyén magatartásunkat a földi pályán való he
lyes futásunkban.

2. Mind a földi, mind a mennyei célért való futásunkban Pál két dől- 
     got lát, melynek betartásától függ az, hogy elnyerjük jutalmunkat. 

Az első a magatartásunk, a szabályos küzdés, a másik a bizonyosság, 
az hogy elérhető célokért, biztosra futunk és nem a levegőt vagdos
suk. Vegyük mindkettőt kézbe és nézzük meg, mit ért ezek alatt Pál, 
mert neki már „sikerült" az, amiért mi még csak „futunk".

Magatartásunkról azt mondja, legyen az magatürtető, vagy aho
gyan a maga esetében mondja „megsanyargatom a testemet és szol
gává teszem". Félre ne értsük, nem egy világtól elvonuló aszkézis paran
csa ez. Pál életéből ez kiolvashatatlan. Éppen a felolvasott ige előtti 
részben van e megsanyargatásnak helyes értelmezése. Itt azt mondja 
Pál: „magamat mindenkinek szolgájává tettem, noha mindenkivel szem
ben szabad vagyok." Ez világos. A  „futás", mely egész életét betölti, 
nem más nála, mint a másokért való szolgálat. Akkor szolgálja Pál is 
legjobban a maga életét, akkor a legbizonyosabb jutalma elnyerésében, 
mikor a leghűségesebben szolgál másokat, a közösséget. M ily félreért
hetetlenül látja ő ezt. Ezért is mondja: magam akarok első lenni abban, 
amit prédikálok, hogy valami módon méltatlanná ne legyek. Mily rop
pant önfegyelmezés kell ehhez, mert hiszen az emberi természetben 
rejlő erők bűnös önzést parancsolnak nekünk. De ő szembefordul ön
magával, megtürtözteti magát, hogy másban, Jézus Krisztusban és má
sokért lássa életének célját. Valóban szabad, bűnös emberi természeté-
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tői indulataitól s többé nem ezek irányítják, de valami más. Az, aki
től ő. ezt a szabadságát kapta és akit ő éppen ezért Urának vall. K i ad
hat ilyen erőt neki és valamennyiünknek? Az, akinek hata’ma van. Ha
mis urak uralma alól csak az igazi Ür szabadíthat fel, a babona alól 
az igaz hit és a hamis törvény alól az igazi .törvény. Pál életében igazi, 
fenséges Urat ismerünk meg, aki megszabadította őt az „Én“ vétkesen 
önző életéből az igazi építő életre. Krisztus az. „Élek többé nem én, de 
él bennem a Krisztus“ — mondja Pál.

A  másik, amit Pál sohsem felejt el és így meghatározza egész földi 
futását az, hogy nem bizonytalanra fut. Biztos a meggyőződése, hogy 
megtalálja az élet értelmét és célját. Látja a jutalmat. Milyen döntő ez 
az ember életében! Semmi sem adhat olyan biztos tartást az életnek, 
mint a szilárd hit, a meggyőződés. Mint egy hatalmas erős tengelyre, 
erre épül fel az élet és nem engedi, hogy bizonytalanokká, kapkodókká 
és szokszor csalódottakká legyünk míg élünk. Mily másképpen élhetünk, 
ha Istentől megvilágosított meggyőződésünk van arról, hogy az élet 
szépséges és nem egy reánk erőltetett kölöncöt hordozunk csupán, mi
kor élünk. Élet az egysejtű lényé is, élet a magasabbrendű állaté is, 
valamint az emberé is. De mily nagy különbség van a széles skála két 
széle között. Az állatj és az emberi között. És mily szomorú, hogy az 
ember is élhet egysejtű lény-szerű életet, ha csupán a magunkban hor
dozott kielégítetlen ösztönök és a belőlük kinövő hamis cé'ok vezetik az 
életet. Hány ember él ilyen elvtelen, meggyőződés nélküli életet és azt 
sem tudja, hová tartozik. Hányódik az életben, mint a kormányát ve
szített hajóroncs a tengeren és így nem csoda, ha nem jut be a kikötőbe 
és nem veszi el az élet jutalmát sem a földön, sem a mennyben.

3. A  mi nemzedékünk felfedezése az, hogy a legtöbb ember azért él 
'  céltalan és eredménytelen életet a földön, mert magányos, nincs 
köze a közösséghez, amelybe pedig elhelyeztetett a földön. Istennek le
gyen hála, a mi legújabb egyháztörténetünk is felelevenítette és gyü
mölcsözővé tette azt a keresztyén tudatot, hogy Isten minket az em
berek közösségébe helyezett. Amikor Pál apostol önmagunk türtőzteté- 
séről beszél, akkor az önző egyéni élet helyett a közösségi életet tanítja. 
Amikor bizonyosságról beszél, akkor annak az embernek az öntudatáról 
szól, aki beletartozik az emberek nagy családjába.

Isten két nagy közösségre hívja most fel a figyelmünket, amelybe 
Ö minket beleépített. Népünk és a hívek közösségére gondolok. Tagjai 
vagyunk a magyar nemzetnek és tagjai vagyunk egyházunknak. Pál 
sohasem tagadta meg állampolgárságát, sőt hivatkozott rá és védelmet 
keresett benne. Népének szolgált. Pál a maga keresztyénségét sem élte 
sohasem önmagában, hanem tudatosan mindig, mint a gyülekezet, az 
egyház tagja tanított és cselekedett.

Mint e két közösségnek tagjai, magától értődő, hogy ezeknek a 
közösségeknek a közös feladatai és céljai irányítják a mi életünket is. 
Magunkat ahhoz a páli magatartáshoz kell kötnünk, amit a mai igé
ben a futásban részvevőről mondott. Legyünk ezekben a közösségek
ben magunktürtőztetők, fegyelmezettek, hogy úgy futhassunk együtt, 
mint akik bizonyosra törnek.
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A nemzetre és az egyházra éppúgy állanak ezek a követelmények, 
mint az egyénre nézve. Elképzelhetetlen, a mi nemzedékünk számára 
egy olyan nemzeti élet, amelyben ne mérnénk fel újra meg újra a meg
tett utat és ne cövekelnénk ki terveink és céljaink elérésének útján a 
jövendőket. Megtanultuk, hogy a múlt és a jelen a jövendőért van. 
Csak céltudatos emberi közösségben alakulhat ki olyan emberi együtt
élés, amelyben mindenkinek helye van, amelyben az egész szolgálja az 
egyest és ki-ki úgy szolgálja az egészet, hogy valamennyiünk élete né
pünk nagy közösségében épüljön a földön. Ez a tervszerű é'et termé
szetesen fegyelmet követel valamennyiünktől, vagyis a páli szóval élve: 
mágatürtőztetést, mert különben lehetetlenné válik a legnemesebb és 
legjobb szándékú tervek megvalósítása is. Hazánk falusi lakossága ezek
ben az években azt kezdi felismerni, amit a közösség célravezető és terv
szerű életéről mondtunk. Ez a falusi átalakulás égyütthalad hazánk 
egész belső fejlődésével, amelyben éppen a tervszerű és céltudatos élet
nek a formái alakulnak, és amelyben mindig újra tanuljuk a célig fu
tásnak alaptörvényeit, a magunk türtőztetését' és a belső meggyőződés 
szükségét. Olyan jövőbenyúló nemzeti vállalkozás, mint népünk új öt
éves terve, mutatja, hogy senkinek sem lehet közömbös az, hogy mint a 
nagy emberi közösség tagja, munkájával miként alakítja a holnapot. 
Munkánknak a versenyző győzniakarásával kell párosulnia, mint akik 
meg vannak győződve a maguk pályájának irányában és abban, hogy 
nem elérhetetlen a cél, de igenis látható és elérhető a jutalom. Mert 
mit jelentenek ezek a közös célkitűzések földi életünkre vonatkozóan? 
Azt, hogy népünk szorgalmas és a jövő építésében fáradozó minden fiá
nak életét szebbé, örömtelibbé, és könnyebbé tegyük. Ügy, rendezzük 
be a földi otthont, hogy az ne a siralom völgye, de olyan otthon legyen, 
amelyben mindenki békességben és megelégedetten élhessen.

Mi, keresztyének jól íudjuk, hogy ez nem megy simán. A  mi Urunk 
Jézus Krisztus felejthetetlenül tanította nekünk, hogy az emberi boldog
ság útjában nagy akadály áll, a bűn. Így számításba kell vennünk azt 
is, hogy a közösség sem juthat át könnyen az életét fenyegető veszedel
meken. Éppen azért adunk azonban hálát és onnan a mi földi remény
ségünk, hogy mégis népünk békéjét sikerült mind eddig megvédel
mezni, a nemzeti munka jórészét sikerült elvégezni, legújabban pedig 
bekerültünk mint független, békéért fáradozó nemzet az Egyesü't Nem
zetek Szervezetébe. Ezek mind győzelmi koronák a mi földi pályánkon. 
Nem hiába fáradtunk, futottunk tehát.

Istennek hála, hasonló eredményei vannak egyházi életünknek is. 
Fegyelmezett, magatürtőztető és helyes célokra törő szolgálatunkban 
Isten a mi nemzedékünknek különösen azt parancsolta, amit Pál apos
tol a mai igében mond: „Míg másoknak prédikálunk, magunk valami 
módon méltatlanokká ne legyünk“ . Nem szabad olyan hamis hitben 
élni, hogy az egyház nem üthet mellé, nem vagdoshatja a levegőt úgy, 
mint ahogy arra Pál apostol figyelmeztet. Azt a levegő-vagdosást, amit 
Jézus Krisztus védelmében Péter mívelt a Gecsemáné kertjében, a mi 
Urunk maga ítélte el. Az egyház Ura a mi figyelmünket most arra össz
pontosítja, hogy céllal helyezte el az ő egyházát a világba, hogy az ő 
újjáteremtő szavának hordozója legyen és ezzel szolgáljon az emberi 
közösségnek. Őneki szava van mindazokban a kérdésekben, amelyek kö-
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zötl ma az egész emberiség él. Ki tolmácsolja ezt, ha nem az egyház? 
A bűneinkből, a bocsánat kegyelmével megváltó szent Isten egyben gond
viselő Atyánk is, aki földi utunkon éppúgy eligazít, mint az üdvösség 
kérdésében. Isten minden földi dolgában segíti az embert. Így jutottunk 
mai egyházi szolgálatunk fontos célkitűzései felismeréséhez. Csak né
hányat hadd soroljak fel.

Ma az a nagy kérdés mered az egész emberiség elé: hogyan élhe
tünk együtt a földön? Niemöller Márton német püspök és vele együtt 
minden ember a földön ezt kérdezi az egyházban. Talán szabad re
ménykednünk abban, hogy a mi nemzedékünk idején alakult Egyházak 
Világtanácsa, a bibliás keresztyén egyházak világszervezete, a maga egé
szében megtalálja azt az elhivatását, hogy keresse és hordozza Isten vá
laszát az emberek együttélésének kérdéseire. Ügy, hogy az egész földke
rekség minden egyházára és valamennyi népére érvényes és érthető 
módon tudja mondani azokat az erkölcsi követelményeket, amelyek 
alapján az emberek békés együttélése lehetséges. A  mi magyarországi 
protestáns egyházaink számára éppen ez esztendőben adatik nagy alka
lom arra, hogy ebbe a szolgálatába még fokozottabban és még öntuda- 
tosabban bekapcsolódjék. Helyes keresztyén életünkkel és reménysé
günkkel kell utat mutatnunk az egész világ számára abban, hogyan él
hetünk együtt jninden különbözőségünk ellenért. Most, hogy az Egy
házak Világtanácsa Központi Bizottsága nyáron a mi egyházaink ven
dége lesz, Isten rajtunk keresztül akarja megmutatni a jövőre vonat
kozó reménységet. Isten minket felszabadított annak látására, hogyan 
akarja Ő biztosítani az emberek békés együttélését. Ebben kell ma- 
gunktürtőztető, célravezető szolgálatban foglalatoskodnunk.

De éppígy nevel minket Isten a közösséghez alkalmazkodó, célra
törő szolgálatra belső egyházi életünkben is. Amikor egyházunk a maga 
háztartási egységét, országos Központi Alapját építi ki, akkor abból a he
lyes, biblikus látásból indul ki, hogy „egymás terhét hordozzátok és úgy 
töltsétek be a Krisztus törvényét". Helyesen mondotta valaki: nem az 
a döntő fontosságú, hogy ebbe az országos Központi Alapba adunk vagy 
kapunk belőle, hanem az, hogy mindezek által még teljesebben átéljük 
egységünket a Krisztusban.

, Mindebben meghatározó, irányító és így döntő fontosságú mindenek
előtt számunkra az, hogy az igét hirdetjük, mert ezáltal cselekszik Isten. 
A mi nemzedékünk idején az az egyház hálás felismerése Isten színe 
előtt, hogy a mi életünk és szolgálatunk elé Isten célokat tűzött ki s 
hogy megengedi, hogy ezekre a célokra törő futásban .eredményeket ér
jünk el. Mi tudjuk, hogy az egyház azért van a világban, mert Krisztus 
visszajön. Jaj az egyháznak, ha az evangéliumot nem hirdeti, — a ke
resztyénnek, ha az evangélium nem él benne. Az Ö visszajövetelének 
órájára készül az egyház éberen. Ezért akar céltudatos szo’ gáló életet 
élni a földön s abban hisz, hogy a versenypályán, amely élénkbe ada
tott, el lehet nyerni a győzelmet, a koronát. El lehet érni földi eredmé
nyeket, a szolgálatért jutalmat, koronát. És el lehet érnünk a végső 
győzelmet, az üdvösség koronáját is. Ez a mi Urunk megfizetése az Ö 
ígérete szerint. Adja nekünk a Szentlélek Úristen az Ö erejét, hogy az 
Ö szándékához méltóan szolgálhassunk a világban. — Ámen.
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Í R Á S M A G Y A R Á Z A T
A mostani számunkban közölt írásmagyarázatokat 

az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály munkaközös
sége készítette.

Oculi —  Lk H, 14-281. 
Jézus Krisztus egész működésével szembeszáll a világban lévő go-

 nosszal, rosszal, bűnnel.
Pál apostol szerint a sátán a gonoszság fejedelme, a sötét erők hatal

masa. János apostol a hazugság atyjának, „embercsalónak" és „ember
gyilkosnak" nevezi. A  bűnt összes következményeivel együtt egészen a 
kárhozatig, tekinti a Biblia a sátán tulajdonképpeni uralmi területének. 
Kísértő, romlásba döntő hatalma Isten világának a megcsúfolására tör. 
Azonban Luther jellemző kifejezése szerint a sátán is Istené,- az ő ha
talma alatt áll, mint „Gottes Teufel". Isten tehát egyedüli és feltétlen 
Ura a világnak. Ezt fejezi ki igénkben a néma ördögnek Jézus Krisz
tus által történt kiűzése és mindaz az ige, amit Jézus ehhez a történet
hez fűzött.

Jézus Krisztus azért jött, hogy a sátán hatalmát lerontsa, a bűnnel és 
az emberellenes hatalmakkal felvegye a küzdelmet. Ebben az igében is 
azt mutatja meg, hogy ahol ő megjelenik, a sötétség, a romlás, a pusztí
tás, gonoszság erői vereséget szenvednek és győzedelmeskedik Isten 
szent, jó, üdvös, emberszerető akarata. A Biblia első lapjaitól kezdve — 
ahol a bűnbeesés után Isten szól Arról, aki majd a kígyó fejére tapos —, 
hangzik Isten győzelmes ígérete az embervilág számára, hogy megtöri a 
sátán erejét. Jézus Krisztusban teljesedtek be ezek az ígéretek, gyógyító, 
csodatevő szeretet©, tanítása, szenvedése, halála és feltámadása mind 
azért történt, hogy visszaszorítsa a bűn, a sátán, a halál uralmát.

* „Erős fegyveres" ugyan a sátán, nem kicsinyelhető le ereje és biro
dalma, de győzelmesen hirdeti ez az evangélium, hogy Krisztus az erő
sebb! Ö az, aki „reá jővén legyőzi őt". Az erőset legyőzte az Erősebb. 
A világ Istené. Nincs kétség aziránt, hogy a világban nem a sátán 
rosszra, hazugságra, ember gyilkolásra irányuló szándéka fog győzni, ha
nem az Isten szeretetteljes, békességes, megmentő tervéé lesz a győzelem, 
s azé már most is az erkölcsi igazság. Jézus Krisztus, akiben „kétség nél
kül elérkezett az Isten országa", ezen a történeten keresztül éppen azt 
tárja ©lénk, hogy ahol ő van, ott oszlik a sötétség, bocsánatot és meg- 
gyógyítást nyernek a bűnök, onnan menekül a sátán, ott végétért a go
noszság, szűnik a nyomorúság, új élet fakad, öröm, kegyelem és békes
ség árad szét, ott ízlelni lehet valamit a mennyország békéjéből és üdvös
ségéből.2. Jézus Krisztus azért győzte le „az erőset”, hogy győzelmében minket

is részesítsen. Luther ezzel az igével kapcsolatban kiemeli, hogy ami 
itt egykor történt, az folytatódik és az idők végéig végbemegy állandóan. 
Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján ül, uralkodik a sátán felett is, hatal
mas szavával a keresztyénségben, az egyházban veri vissza az embert 
tönkretenni akaró erők minden sötét támadását. Isten igéje az az erő, 
amellyel az egyháznak küzdenie kell a sátán hatalmának jelei ellen, az 
üdvösséget elrabló, az emberi életet megrontó, az emberi közösséget 
megmérgező, az emberi jövendő kibontakozását akadályozó jelek ellen.

Jézus Krisztus mindig isteni szavával, szent és hatalmas igéjével 
vette fel a küzdelmet a sátánnal. Igéjét az egyházra bízta. Pál apostol 
nemhiába nevezi Isten erejének. „dünamisz“-nak az igét. Ez azt jelenti,
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hogy jó fegyvert kapott az egyház a sátán ellen. Megvan a hatalma hozzá, 
hogy az ördög cselekedeteit megrontsa. Nem magától van ez a hatalma, 
hanem Jézus Krisztustól. Az ő oltalma alatt kell az ige erejével végezni 
a sátán visszaszorításának, hatalma gyengítésének, az emberek megmen
tésének, sorsuk megjavításának a feladatát.

Luther szerint Isten nekünk a földön hatalmat adott, amivel szünet 
nélkül ördögöket űzhetünk ki és kell is kiűznünk. Ez már á keresztséggel 
kezdődik. Aki meg van keresztelve, a Krisztus halálára keresztelkedett 
meg, beletartozik Isten országába, elhívott gyermeke Őneki. Az oltári 
szentség sem más, mint az ördög elűzésének fegyvere. Az Úrvacsorában 
vesszük annak testét és vérét, aki egészen odaadta magát a mi táplálá
sunkra és erősítésünkre, hogy az ördög hatalmából kiszabadítson és ma
gáévá tegyen.

Így áll szemben a sátán hatalmával a keresztyén egyház, prédikálá- 
sával és szentségeivel szüntelen támadja és űzi az ördögöt az emberek 
védelmében, javuk szolgálatában. Ezek ugyan külsőleg egyszerű és erőt
len eszközöknek látszanak, mert Isten ilyen egyszerű és szegényes 
edénybe rejtette az ige kincsét. „Ámde mit cselekszik a mi jó Istenünk? 
— kérdezi Luther. — Igéjével, a mennyei tűzzel, meggyújtja a szegény 
szalmaszálat s olyan fényt és világosságot támaszt a földön, hogy az 
ördög nem tudja, hová legyen attól, s mq ide, holnap ismét máshova kell 
menekülnie és kiköltöznie.“ így munkálkodik ma is közöttünk igéjével 
Jézus Krisztus s végzi az ördög megfutamításának szolgálatát.

Az igehirdetés iránya tehát kettős: egyrészt szembeszáll az ember 
életét veszélyeztető sátáni szándékkal, mindazzal, ami a kárhozatba, 
vagy földi életének romlásába, sőt pusztulásába kergetné az embert, 
másrészt teljes erővel hirdeti a Jézus Krisztusban kitárult kegyelmet, a 
sátán legyőzésének örömhírét, az ember jövendőjének értelmét.3. Igénkből megérthetjük nemcsak az egyháznak, hanem az egyes ke- 

 resztyén embernek is a feladatát.
Akik tanúi voltak annak, hogyan űzte ki Jézüs Krisztus a néma 

ördögöt, különféleképpen viselkedtek.
Az első csoportba azok tartoznak, akik meglátják a sátáni erőket, 

de nem jutnak el a Jézus Krisztusban kitárult győzelemig, a biztonság
érzéséig, a jövőbe vetett szilárd reményig. Ezek úgy spekulálnak, hogy 
Jézus maga is ördög, aki az ördögök fejedelmének, Belzebubnak a segít
sége által űzte ki az ördögöket. Ezek nem látják meg Jézus Krisztusban 
azt, amit ő így fejezett ki: „Kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten 
országa." Ezek reménytelen, kilátástalan, levert emberek. Méltók Jézus 
Krisztus kemény feddésére.

A második csoportba azok tartoznak, akik mint az a bizonyos asszony, 
aki Jézus személyét dicsőítette csupán, és nem a művét. „Boldog méh, 
amely téged hordozott, és az emlők, amelyeket szoptál." Nem látja meg, 
hogy Jézus Krisztus érettünk, emberekért győzött, nem tartja meg győ
zelmét magának, nem egyedül akar boldog lenni, hanem boldogítani 
akar!

A harmadik csoportba azok tartoznak, akik méltán csodálják és 
dicsőítik őt, s befogadják szavát, amely szerint: „ Boldogok, akik hall
gatják az Istennek beszédét és megtartják azt.“ Ezek nem hiába látták 
az ördög megszalasztásának művét, nem hiába hallották a hozzá fűződő 
igéket, tudják, hogy nekik is az a feladatuk, hogy szembeszálljanak a 
bűnnel, a gonoszsággal, a sátánnal, az életellenes erőkkel, az emberek 
és az emberiség veszélybe taszításának mesterkedőivei, az emberek bol
dogulásának akadályozóival és ugyanakkor odaszánják minden erejüket 
az emberek szeretetére, a gyógyító, életet mentő és javító Mester köve
tésére, a keresztyén erkölcsi életfolytatás megvalósítására.
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Akik megtartják az Isten beszédét, naponként ellene mondanak a 
sátán kísértéseinek becsületes, tisztességes magatartásukkal és naponként 
igent mondanak a Krisztusnak, Isten országát, embertársaik, hazájuk és 
az emberiség javát építő és gyarapító cselekedetükkel.

Laetare — Jn 6,1-15
1. Ez az ige első betekintésre éppúgy problémákat vet fel, mint az, 
        hogy a böjti idő közepén ez a vasárnap azt üzeni: örüljetek! Persze, 
ha a böjtöt úgy tekintjük, amint az az Isten dolgaiban valóban helyet 
foglal, akkor Laetare üzenete egyáltalában nem lesz szokatlan és elütő. 
A  böjt ugyanígy Krisztus Urunknak érettünk véghezvitt üdvözítő csele
kedetéről beszél, amelynek csak egyik emberi oldala a szenvedés és a 
kereszthalál, a másik, az isteni azonban a váltság, a bűn s halál legyő
zése és ilyenformán Isten dicsősége. Ha pedig ez a böjt, akkor a keresz
tyéneknek böjt idején is van okuk az örvendezésre.2. Hasonlóképpen kell szemlélnünk ezt az alapigét is. A  szokásosnál is

fokozottabban kell ügyelnünk arra, hogy alapigénket necsak ön
magában, hanem valóban összefüggésében figyeljük.

A  János evangéliumában olvasható kenyércsoda-történet több fon
tos eltérést tartalmaz a szinoptikus szövegektől. Ezek közül az eltérések 
közül a legfontosabbnak azt tartam, hogy János szövegéhez szorosan csat
lakozik egy hosszabb és lényeges tanításokat magában foglaló vita
beszéd. A  hangsúly Jánosnál erősen el is tolódik. Nem a csoda a fontos 
és lényeges, az inkább csak alapja, előkészítője az utána következő 
hangsúlyos tanításnak, annak ti., hogy Jézus az élet kenyere.3. Az emberiségnek gyakran kísértése volt, hogy az élet problémáinak 

      megoldását valami varázslatos csodatételtől írárja. Az alkimizmus 
vágya, hogy ti. fáradság és munka nélkül, varázsigékkel és bűbájjal 
lehessen higanyból aranyat csinálni, a primitív varázslásoktól a „tudomá
nyos" utópiáig sokféle formában kísértett, de tartalmilag mindig azonos 
volt és ez a tartalom a munka, fáradság, önfeláldozás nélkül elérendő 
boldog semmitevés. Ez a kísértés megvolt Jézus korában is, és erősen 
motiválta a messiási váradalmakat.

A  Jézus korabeli kegyesek nagy része azt várta és elvárta Jézustól 
(illetőleg az eljövendő Messiástól), hogy az Isten mennyei kenyerét hozza 
el, mint Mózes a mannát. Ez ugyan még egymagában lehetet volna 
merő hitbeli nosztalgia is, amint azonban éppen János evangéliumának 
ez a fejezete mutatja, nagyon is konkrét formát öltött. Jézus rendkívül 
élesen figyelt fel és reagált arra, hogy a sokaság nem a tanítás erejétől, 
az igazság vonzásától indult meg és szegődött Jézus nyomába, hanem 
mert jóllakott. A  kegyes sokaság azt várta és kívánta az Isten emberé
től, hogy a mindennapi életből elvonulhasson, a megélhetésről megfeled
kezhessen, „hogy e földtől elszakadjon" és valami szent révület lázas 
tétlenségében heverészve élvezhesse ezt a tökéletesen visszájára for
dított „üdvösségét". Annak idején, Mózes korában a pusztában vándorló 
zsidóság is megvalósította ezt a vágyát (2 Móz 32,6). Alapigénkben ma
gában is ezzel a bűnös emberi kívánsággal találkozunk, mert hiszen ezek 
az emberek a nagy csodatételből csak odáig tudnak eljutni, hogy Jézust 
királlyá akarják tenni, mintegy űzőbe veszik, mintha azt mondanák: ezt 

   az embert nem szabad elszalasztani, ennek uralkodni kell, ettől ingyen 
és fáradság nélkül lehet kenyeret kapni. Ezért nem szabad félrevezet
tetnünk a 14. verstől, mintha az az igazi hit bizonyságtevése lenne. Sokkal 
valószínűbb, hogy e mögött a mondás mögött éppen az az istentelen gon
dolat húzódik meg, hogy végre ez nem olyan próféta, aki megítél és ser
kent, gyomlál, irt, pusztít, rombol, épít és plántál (Jer 1,10), hanem
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olvan amilyent ők vártak. Talán így lehetne tehát fogalmazni ezt a lát
szólagos bizonyságtételt: ez végre nekünk való próféta.
A Ha ilyen vagy ehhez hasonló módon álunk szembe ezzel a textussal, 5. akkor ellene szegülünk Isten igéjének és úgy viselkedünk, hogy 
Jézus halála ára rajtunk kárbavész".

” Az £iet Kenyere azért lett emberré és azért szenvedte végig a böjti 
utat hogy bennünket* embereket igazi emberi életre, istenességre és üdvös
ségre formáljon át és neveljen. Földi életének minden cselekvése vala
milyen módon ebbe az irányba hatott. A  nagy kenyércsoda úgy, hogy 
jelként mutatta, amit a 35. versben ki is mond: Én vagyok az Élet 
Kenyere.

5 Az egyház ezen a vasárnapon és ezzel az igével kapcsolatban is 
• éppen ezért kezdettől fogva bizonnyal a Szentlélek Isten indítására 

szívesen emlékezett arra a másik kenyérosztásra, amikor Jézus nem öt 
árpacipót és nem ötezer embernek, hanem testének kenyerét és minden 
embernek osztotta szét. Az úrvacsora ez az igazi isteni kenyércsoda, 
amely annyiban ingyenes, mert merő szeretetből, kegyelemből és anélkül 
van, hogy megérdemelnénk, vagy kiérdemelnénk, de amely korántsem 
lustaságra vagy tétlenségre késztet, hanem sokkal inkább istenes, becsü
letes, szorgos, cselekvő keresztyén életre serkent. A  keresztyének az úr
vacsora szentségében hiszik és látják azt a mennyei kenyeret, amelyet 
Isten a mi üdvösségünkre adott. Valamennyiszer ezt vesszük, mindig a 
Krisztus halálára emlékezünk, azaz arra, hogy Ö magát, az Ö isteni igaz
ságát, tisztaságát, szentségét és örök életét osztotta és osztja szét közöt
tünk, adja nekünk életre való eledelül.

Ezen túlmenően azt is mondhatjuk, hogy ez a Jézus az egész életnek 
a kenyere, aki nemcsak megérti az ember földi és mindennapos életét, 
hanem abban példájával és tanításával becsületre és helytállásra ser
kent. A  nagy kenyércsoda mindenesetre a fellegjáró keresztyéneket 
visszahívja a földre és azt mondja, hogy a Mestert itt a földön is kö
vetni kell.

Ilyen módon nyer értelmet a böjti öröm is, amely semmiképpen nem 
üres lelkendezés, tétlen és magányos „belső öröm", hanem annak ötömé, 
hogy Isten bűnbocsánatban részesített, értünk cselekedett és cselekvésé
vel munkatársaivá méltatott.

Judica —  Ju 8,46-59
1. Számunkra, keresztyének számára nagy vigasztalás az, hogy Jézus 
        Krisztus igénk első mondatában joggal kérdezhette: „K i vádol en
gem közületek bűnnel?" Azért nagy vigasztalás ez, mert azt jelenti, hogy 
aki őbenne van, annak sincs vádlója. A keresztyének immár nem isme
rik a félelmet, kishitűséget, aggodalmaskodást, mert ők Jézus Krisztus
hoz tartoznak, általa pedig Isten azt hirdeti, hogy Isten Krisztusban nem 
az ember ellen van, hanem érte, mert minden, ami miatt az ember ellen 
lehetne, Krisztusban, a bűntelenben, már megítéltetett, büntetést kapott, 
Isten már őt kivégeztette és elkárhoztatta. A bűntelen és érettünk eleget 
tevő Jézusban láthatjuk, milyen szeretetet ajándékozott nekünk az Atya, 
hogy Isten fiainak neveztetünk (1 Jn 3,1). Aki Jézus Krisztusban van, 
a bűntelen Isten Fiában, arra az vonatkozik, hogy „nincsen azért immár 
semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak“ (Hm 8,1). 
Ez a tény elvesz minden teológiai búskomorságot, sötétenlátást, és nagy 
életörömmel ajándékoz meg.2. Jézus Krisztus, a vádolhatatlan Isten Fia páratlan viszonyban áll az 

     Atyával. „A z igazságot1' szólja, „aZ Isten beszédét". Maga mondja igénk
ben, hogy ő egyedülálló módon ismeri az Atyát, aki megdicsőíti őt. Jézus
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szava az Isten szíve mélyéről jött legbensőbb, legszerétetteljesebb kinyi
latkoztatás. Aki Istentől van, hallgatja az Istennek Jézus Krisztus által 
kinyilatkoztatott beszédét. (47 v.)

Érdemes megállni ennél a gondolatnál: aki Istentől van. Mit jelent 
Istentől vagy nem Istentől lenni?

Isten teremtői akaratából származik minden ember. Ennyiben tehát 
mindenki attól van, akiről az Apostoli Hitvallásban úgy teszünk bizony
ságot, hogy mennynek és földnek teremtője. A  bűn azonban az embert 
saját ellentétjévé tette és a világot is megrontotta. Isten teremtését ezzel 
ugyan nem szüntette meg, nem tett egy másik teremtettséget az első 
helyére, Isten kegyelmességét sem szüntette meg, ha vissza is él az 
ember helyzetével, Isten marad mindörökké, aki volt, a szeretet Istene. 
A bűn pusztító hatalmát Jézus Krisztusban vette el Isten. A  benne való 
életre szól az újszövetségi biztatás: „És öl főzzétek fel amaz új embert, 
mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben11 (Ef 
4, 24). Ez az új ember is teremtetett. Mégpedig Isten szerint teremtetett. 
Ez azt jelenti, hogy magatartása, akarata, cselekedete megegyezik, bizo
nyos mértékig párhuzamos az Isten akaratával, magatartásával, cseleke
detével. Ö arra a célra van irányítva, amelyre Isten irányította. Benne 
győz és fennáll az az eredeti megegyezés, ami a Teremtő és teremtménye 
között létesült s ami az egész teremtésnek értelme volt.

Ez az Istentől való új ember: Isten és népe, Isten és az emberiség 
alapvető összetartozásának, viszonyának és kapcsolatának a kiábrázolása. 
Az Isten és ember közössége a célja és értelme Isten minden alkotásá
nak, világkormányzásának. Az Istentől való új ember igazságra és szent
ségre teremtetett. Igazságra, amellyel igazat ad Istennek és ezzel meg
adja azt a tiszteletet, amely őt megilleti, emellett él az emberi jog és 
igazság védelme alatt, hiszen nemcsak Isten joga és tisztelete létezik, 
hanem az ember joga és tisztelete is, másképpen: az Isten szeretetéből 
szükségképpen következik az ember szeretete. Ugyanakkor az Istentől 
való ember szentségre is teremtetett, létével, gondolkodásával és csele
kedeteivel a szent Isten szolgálatába van állítva. Az Istentől való ember
nek éppen ezért kettős feladata is van:, az Isten beszédének hallgatása 
és cselekvése. A  kettő olyan szorosan függ össze, mint a hit és a csele
kedetek. Igénkben nem hiába emeli ki Jézus Krisztus olyan erőteljesen 
ezt a két dolgot: aki Istentől van, hallgatja az Isten beszédét, és azután 
pedig, aki megtartja az ő beszédét, nem lát halált soha. Aki Istentől van, 
az az ige hallgatásának és megtartásának összefüggésében él.

Jézus Krisztusnak az igénkben szereplő ellenfeleivel való vitája so
rán éppen ez válik világossá. Jézus Krisztus nem akarja „térítgetni" el
lenfeleit, nem erőszakolja rá magát azokra, mégcsak „megnyerni" sem 
próbálja őket, egyszerűen megállapítja, hogy aki pedig Istentől való új 
ember, az örömest hallgatja az igét és befogadja azt, ahhoz alkalmazza 
életét, s nemcsak hallgatója, hanem megtartója is az Isten beszédének. 
Éppen ezért lehet őt Istentől valónak nevezni.
3  Jézus Krisztus erős hangsúlyt tesz arra, hogy az Istentől való ember

megtartja az ő beszédét. Isten azzal, hogy az új embert megalkotta, 
elhárította felőle a vádat, a kárhoztatást, Krisztusért- közömbösíti az em
ber bűnét és büntetését, nincs oka többé félelemre, hiszen a fiúság lelkét 
kapta, ugyanakkor megadja teremtményének azt a képességet, hogy „fel- 
öltözze" az igazság cselekedeteit s új életben járhasson. Ezzel fel is ma
gasztalja az Istentől való embert. Jézus nemcsak parancsolt, hanem lehe
tőséget is ad beszéde megtartására. Nem csoda és nem érdem az Istentől 
való ember részéről, ha cselekszi Ura akaratát, hanem ez az egészséges, a 
normális helyzet. A  vett kegyelemért hálából és boldog lelkesültséggel 
cselekszi az Isten akaratát.
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Természetesen nem elvontan és szent homályba burkoltan van szó az 
ige cselekvéséről, hanem nagyon is konkréten. Az Istentől való ember 
cselekvési területe az embervilág, az 'embertársak széles köre. Jézus 
Krisztus kitágította tanítványai látását s megmutatta nekik széles per
spektívában a keresztyéni feladatokat, amit az emberek javára cseleked
niük kell. Ledöntötte az emberszeretet minden korlátját, a faji, nemzeti 
gyűlölködés gátjait, elítélte az embernek ember által való elnyomását, a 
rablás és emberölés gonoszságával szembeállította az embertársait szol
gáló, a felebarát számára Krisztussá lenni akaró Istentől való ember ké
pét. Tanítványainak figyelmét az emberek bajainak, veszedelmeinek el
hárítására fordította, az emberek jövendőjéért érzett felelősségüket felszí
totta. Ezek nagyjából a körvonalai annak, ami az Isten beszédének cse
lekvését jelenti. Ilyen mély és ilyen világot átfogó emberszeretetet vár 
Jézus Krisztus attól, aki az Istentől van s aki hallgatja az Isten beszédét.4.Aki így hallgatja Krisztust és így engedelmeskedik neki, annak örök- 

. élete van. „Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha 
örökké" (51 v.). Az Istentől való ember nemcsak a bűn terhétől, a vádolás
tól és kárhozta fástól szabadul meg, hanem a halál félelmétől is. Aki Is
tentől van, az is meghal, azt is eltemetik, de számára a halálon túl is van 

- reménység, Jézus Krisztus feltámasztja őt az utolsó napon. Aki Istentől 
van és a Krisztusban van, nem lát halált soha, örökké. Ennek az új élet
nek azonban a mindig visszatérő feltétele az, hogy Istentől valók legyünk. 
Csak így és csakis ennyiben miénk az örökélet, miénk a vádtól és kárhoz- 
tatástól való szabadulás, miénk Krisztus megmentése az ördög, a bűn és 
a halál hatalmából.

Abból a heves vitából,' amelybe Jézust egykori ellenfelei belekénysze- 
rítették, hatalmasan emelkedik ki elénk Jézus Krisztus alakja, amint a 
küzdelem hevében is evangéliumot hirdet: a benne való életben mutatja 
meg vigasztalását, kegyelmét, irányítását, akarata követésének útját. 
Akkor vagyunk engedelmes tanítványai, akkor vagyunk Istentől valók, 
ha az Isten beszédét örömest hallgatjuk és szívesen cselekedjük. így válik 
érvényessé ránk nézve is Jézus szava: „Ha valaki megtartja az én beszé
demet, nem lát halált soha örökké."

Virágvasárnap —  Mt 21, 11

1. Amikor ezt a szót halljuk: virágvasárnap, akkor nyomban jelentke- 
        zik bennünk a hagyományos virágvasárnapi hangulat. Virágfoabo- 

rult oltárt, virágzó orgonabokrokat, üde tavaszi napsütésben, meghitten 
szóló harangok hangjától kísérve önfeledten, boldogan, az ifjúságtól, az 
élettől mámorosán, mégis józan biztonsággal a templom felé lépkedő 
fiatalságot, az ősök kitaposott útján otthonosan járó felnőtt népet lá- 

     tok lelki szemeimmel. Mindenki szertartásos komolysággal helyezkedik 
el Isten házában és az orgona leikes játéka közepette foglalja el he
lyét a lelkész a papi székben. Ezen a friss tavaszi vasárnapon teljes 
mértékben átérzi, hogy neki is ki kell tennie magáért és az igét össz
hangba kell hoznia az ünnepi hangulattal. Gondolhatunk most azokra 
a prédikációkra, melyeket virág vasárnapján eddig már elmondtunk. 
Ezekben igyekeztünk valahogyan kiemelkedni a már hosszú és egy
hangúvá vált böjti idő komor légköréből. Felbátorított húsvét közelsége 
és az a felismerés, ho°y végeredményben a böjti időszak vasárnapjait, 
már az ősegyházi perikoparend is nyilván különválasztja a böjti idő 
önvizsgálatra, magunkbaszállásra, Jézus szenvedéseire emlékeztető me
netétől. Mi is feljogosítva éreztük magunkat arra, hogy önfeledten 
csatlakozzunk a Jeruzsálembe bevonuló, Jézust kísérő, galyakat len
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gető és hozsannázó, felső ruháit Jézus elé teregető sokasághoz. Magun
kat fékezve visszafojtott boldog érzéseink szabad kibontakozásában nem 
feledkeztünk meg arról sem, hogy a szenvedéstörténet tanulságai kö
zött alig másítható meg az a feltevés, hogy ugyanazon tömeg ajkán 
hangzott nem sokkal később az irgalmat nem ismerő feszítsd-meg is. 
Kétség természetesen nem fért ahhoz, és ezt talán valamennyi kommen
tár is kiemeli, amit nagy pátosszal is hirdettünk, hogy a virágvasárnapi 
jeruzsálemi bevonulás nem jelenthet mást, mint Jézus királyi és mes
siási méltóságának és hatalmának ünnepélyes kinyilatkoztatását; hogy 
Krisztus maga rendezte meg ezt az ünnepi aktust és ő maga dokumen
tálta bevonulásával királyságát, szakítva addigi magatartásával, ami
kor ezt titkolta és még azt is megtiltotta, hogy egyáltalán beszélje
nek róla.

Üjra meg újra elolvastam virágvasánap hagyományos textusát. 
Eleinte jelentkeztek az említett képek, hangulatok, emlékek, érzések. 
Fokozta ezeket az a tény, hogy ugyanez a textus került felolvasásra ád- 
vent 1. vasárnapján. Azonban hamarosan szinte csodálkozva tapasztal
tam magamon, hogy mindjobban háttérbe szorulnak a megszokott asz- 
szociációk és mind nagyobb zavarba ejt Jézus jeruzsálemi bevonulásá
nak leírása. Beleütköztem a híradás sok apró részletébe és kerestem 
mindennek érthető magyarázatát. A  kommentárok is így foglalkoznak 
ezzel a textussal. Először úgy próbáltam behatolni az ige mélyére, hogy 
mint annak a kornak egyik embere kapcsolódtam bele az eseményekbe. 
Természetesen ez nem volt kielégítő. Azután próbáltam az egész jelene
tet a mába áthelyezni, a mi mai viszonyaink közé. Nem tagadom, na
gyon kínos érzés fogott el és Jézusnak Jeruzsálembe, az akkori zsidó 
fővárosba való bevonulása „szamáron ülve és teherhordozó szamárnak 
vemhén“ úgy tűnt fel előttem, mint valamilyen megdöbbentő paródia. 
Ettől a benyomástól már nem tudtam szabadulni. E felismerés után ui. 
tudatára ébredtem annak, hogy már előzőleg is öntudatlanul fel-fel vil
lant előttem az az ellentmondás, az a feszültség, mely azt a leírást jel
lemzi. Jézus mindig elzárkózott az elől, hogy ünnepeljék. Amikor pl. a 
kenyércsoda után körülfogták, hogy királlyá tegyék, elfutott. Leintette 
a gazdag ifjút, amikor jó-nak aposztrofálta. Elhárította annak az asz- 
szonynak lelkes nyilatkozatát, hogy „boldog az az anyaméh, mely őt 
szülte és az emlők, melyek táplálták.'* Visszautasította a kísértő gon
dolatát, hogy látványos mutatvány módjára vesse le magát a jeruzsá
lemi templom tetejéről. Kifejezetten megtiltotta, hogy csodálatos gyó
gyításait elhíreszteljék. Mélyen, alapvetően, tudatosan tiltakozott az el
len, hogy kiemeljék az egyszerű emberek sorából. Jézus titka éppen az 
volt, hogy valóságos ember volt. Jézus „az ember", a második Ádám.
2. Jézus bevonul Jeruzsálembe és a sokaság nyilván nincs tisztában 

azzal, hogy kicsoda, hogy ő valóságos ember. Benne nagy prófé
tát lát. Hogy ember vonulna be Jeruzsálembe, az nem lelkesítené Az 
viszont nagy örömmel tölti el, hogy prófétát láthat közelről és ünnepel
heti. Az az általános felfogás érvényesül itt is, hogy azt érdemes ünne
pelni, ami nagy, ami szokatlan, ami rendkívüli. Az, hogy az ember mint 
ember nem elegendő. Az ember nem tud . önmagán segíteni, hanem rá
szorul valaki másra, aki vezesse, segítségére legyen, akiben az ő ki
csinysége is megdicsőülhet. Az -ember önmagában tehetetlen, szürke, 
kisszerű. A segítség csak kívülről, felülről várható. Ezt fejezi ki a „ho
zsánna a magasságban" is, ami azt jelenti, hogy „Segíts Uram a ma
gasságban!" A  sokaság úgy nézett fel az égre, mint a láthatatlan Isten 
lakóhelyére, akivel az előtte haladó nagy próféta közeli kapcsolatban 
áll és aki rajta bizonyosan segít.
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3. Erre a vallásos buzgóságra kell felfigyelnünk az idei virágvasárnapi 
         igehirdetésünkben. Hogyan lelkesedik a nagy prófétáért a soka
ság! Örömében galyakat vagdal az útszéli fákról és felső ruháit oda te
ríti a poros országútra. De Jézus nem szól semmit. Mintha Keresztelő 
Jánosnak'mondott szavait hallanám- „így illik nekünk minden igazsá
got betöltenünk". Mint aki gondolatban már látja útjának végén a fel
állított keresztfát, szótlanul, csendben halad a nagyváros felé. A  felol
vasott igehelyet közvetlenül megelőző fejezetben Máté evangélista be
számol arról, mikénit jelentette ki Jézus harmadszor is tanítványainak 
várható szenvedéseit: „Imé, felmegyümk Jeruzsálembe és az embernek 
Fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak; és halálra kárhoztatják őt. 
És a pogányság kezébe adják őt, hogy megcsúfolják és megostorozzák 
és keresztrefeszítsék". Máté ugyanabban a részben megírja a Zebedeus- 
íiak anyjának óhajtását, amikor leborult Jézus előtt és arra kérte, hogy 
fiai az ö országában jobb és bal keze felől ülhessenek. Beszámol Máté 
ugyanott a tanítványok rangkórságáról és Jézus ezzel kapcsolatos taní
tásáról: „Aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok". Közvetle
nül bevonulása előtt meggyógyít két vakot és a templomtisztítás után 
szintén sokakat meggyógyított, Máté elbeszéli, mennyire megharagud
tak. ezért Jézusra a főpapok és írástudók és a virágvasárnapi történet 
ezzel zárul: „És ott hagyván őket, kiméne a városból Bethániába, és ott 
marada éjjel".

Nyilvánvaló, hogy mind a Jézust lelkesen kisérő sokaság, mind a 
barátságtalan jeruzsálemi lakosság félreértette. Ö elszenvedte mindket
tőt. Jézus nem volt új vallás alapítója. Ellenkezőleg: inkább mindenféle 
vallás végét jelentette. Általa elközelített a mennyeknek országa, Isten 
királysága. Benne Isten eljött közénk és itt ütötte fel sátorát közöttünk. 
Jézusban a túlvilági Isten evilági emberré lett éspedig valóságos em
berré. Jeruzsálemi bevonulása egyszerű emberi cselekedet volt és óva
kodnunk kell attól a kísértéstől, hogy glorifikáljuk, a legkisebb részle
tei mögött is mély szimbolikát keresve. Olyan egyszerű dolog volt, mint 
születése.
4. Figyeljük meg, hogy mikor a „vallásos" régiókhoz ér, milyen el-
        keseredett harcot vívnak vele a vallás őrei, a főpapok és írástu

dók. Jézust a „vallás" nevében feszítik keresztre a vallásos vezetők ál
tal elámított hívők. Azelőtt és azóta is a világtörténelem számtalan 
adatot szolgáltathat vallásos buzgóságban elkövetett borzalmakról. 5. 

Fentiek alapján érthető, hogy fel kell tennünk a kérdést, vajon ki- 
          nek tartjuk Jézust és mit jelent számunkra keresztyénségünk? „Im- 
hol jő: néked a te királyod, alázatosan". Ha megnézzük, hogy az idézett 
ótestámentumi próféciában miről is van szó, akkor meggyőződhetünk 
arról, hogy ott nemcsak a" jövendő király alázatosságáról, hanem sze
génységéről is szó van. Továbbá így folytatódik Zakariás prófétánál az 
idézett rész: „És kivesztem a (harci) szekeret Efraimból és a (harci) lo
vat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézívet is és békességet hirdet a 
pogányoknak; és uralkodik tengertől tengerig, és a folyamtól a föld ha
táráig". Egészen határozottan jut kifejezésre, hogy amikor Jézus erre 
az igehelyre gondolt, nem akart semmiféle királyi méltóságot felöltem, 
nem kívánt semmiféle romantikus vallásos rajongást és hozsannázást, 
ruhateregetést és prófétai népszerűséget. Azért nevezi őt Isten igéje a 
mi királyunknak, mert jön „az Ember fia“  az emberekhez, egészen em
beri módon, ahogyan azt Isten az ember teremtésekor elgondolta és kí
vánta. Azért jön így, hogy mi is megtanuljunk egyszerű emberekké 
lenni, akik Isten kezéből ajándékként fogadjuk az életet, a világot, em
bertársainkat. És magunkat is. Elfogadjuk az emberi életet minden
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adottságával, lehetőségével, korlátáival. Ahogyan Jézus azért jött, hogy
ne önmagának éljen, úgy mi is magunkat mindenestől a másik ember 
szolgálatába állítsuk. Eljött annak az ideje, amikor már megérett a 
helyzet és világosan láthatjuk, hogy másként életet élnünk nem lehet 
és nem is szabad. Az emberséges életnek jézusi tökéletes egyszerűségét 
kell megtanulnunk és őrizkednünk kell attól, hogy elvonatkozzunk a 
való élettől, többre értékelve képzeletünkben megalkotott „vallásos" vi
lágunkat. Legyen súlyos lelkiismeretfurdalásunk akkor, ha kitértünk az 
elől, hogy a valóságos életben kövessük Jézust, csakis lelki, vagy alle
gorikus síkon keresve engesztelést és bűnbocsánatot emberszolgálatunk 
mulasztásaiért. Jézust ott kell követnünk, ahol ma is jár, valóságos em
berként, valóságos világban. Jézus jár egyszerű emberek között szegé
nyen, alázatosan, gyógyítva, békességet szerezve, váltságul adva életét 
sokakért. Aki ott követi Jézust, ahol megtalálható: a világban, az meg
ismerte őt és megismerte az életet, az embert pedig úgy, ahogyan Jézus 
ismerte.

Imádság böjtben
Istenem, aki a szeretet vagy, tisztíts meg engem minden tisztátalan- 

Ságtól, amely tőled elválaszt engem, és azután költözzél szívembe, hódíts 
el magamtól és a világtól, hogy hitben, szeretetben és türelemben mindig 
Neked hódoljak, és örökké Tied legyek, Jézus Krisztus, a Te Fiad, a mi 
Urunk által. Ámen.

Imádság Nagypénteken

Űr Jézus Krisztus! Hálát adunk neked, hogy mint Főpapunk, imádsá
got és esedezést áldoztál értünk és életet adtál váltságul. Kérünk Téged, 
add meg nekünk, hogy szereteted láttán hitre ébredjünk, és kínos szen
vedésed visszatartson minket minden bűntől és gonosz kívánságtól. Ra
gadj ki minket a tétlenségből és a biztonságból, segíts vigyázni és imád
kozni, hogy a kísértés órájában ne ingadozzunk, hanem győzelmet aras
sunk erőddel, mert Te az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodói 
örökké. Ámen.

Imádság Húsvétkor
Mindenható Isten! Te törölted el a bűnt és a halált Fiad halálával 

és Te hoztad vissza az ártatlanságot és az örökéletet az Ö feltámadása 
által, hogy az ördög hatalmától megváltva a Te országodban éljünk. Add 
meg nekünk, hogy ezt teljes szívünkből higgyük és ebben a hitben állha
tatosan, mindenkor dicsérjünk Téged és hálát adjunk Neked, Jézus Krisz
tus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Isten
ként él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

A  Keresztyén Énekeskönyv Imádságos Részéből.
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V II

30. Nagyhét. Jn 17.
Úristen, mennyei és igaz Atyánk, aki Fiadat ajándékoztad nekünk és 

Általa megváltottál az ördög uralmától és a haláltól, kérünk Téged, tarts 
meg minket igédben, ahogyan ezt a Te Fiad Jézus is kérte számunkra, 
hogy minden bajban és szorongásban vigasztalódjunk vele, és bocsásd 
meg kegyelmesen azt, amit Ellened vétkeztünk és szentelj meg minket 
Szentlelkeddel és végül üdvözíts minket, hogy megtapasztaljuk, hogy Te 
vagy a mi Atyánk, és kegyelmedet és irgalmadat örökké dicsérjük és
magasztaljuk. Ámen.

31. Húsvét ünnepe. Rm 6, 8—14; Rm 4, 25.
Úristen, mennyei Atyánk, aki Fiadat odaadtad bűneinkért és feltá

masztottad megigazulásunkra, kérünk Téged, ajándékozd nekünk Szent- 
lelkedet, irányíts és vezess minket Általa, tarts meg az igaz hitben és 
őrizz meg minden bűntől és támassz fel minket ez élet után az örök 
életre, Fiad Jézus Krisztus által. Ámen.

32. Húsvét 2. napja. Lk 24,13—35.
Űristen, mennyei Atyánk, aki Fiadat Jézus Krisztust kijelentetted az 

emmausi tanítványoknak, kérünk Téged, világosítsd meg a mi szívünket 
is igéddel és Szentlelkeddel, hogy hitünkben erősödjünk és megszilárdul
junk, ragaszkodjunk igédhez, szívesen beszéljünk róla és szorgalmasan 
foglalkozzunk vele, hogy ha Krisztus példája nyomán itt a földön külön
féle szenvedésben van is részünk, igédben mégis vigasztalást nyerjünk s 
azt meg is tartsuk, míg szent Fiad által ez élet után feltámasztasz min
ket az örök életre. Ámen.

33. Quasimodogeniti vasárnapja. Jn 20,19—31.
Űristen, mennyei Atyánk! Hálát adunk Neked azért a kimondhatat

lan nagy kegyelmedért, hogy a Te Fiad, a mi szeretett Krisztus Urunk 
által elrendelted a mi vigasztalásunkra az evangéliumot és a szentsége
ket, hogy benne bűnbocsónatot találjunk. Kérünk Téged, add SzentleJ- 
kedet szívünkbe, hogy szívünkből higgyünk igédben és a szentségek által 
napról-napra erősítsük hitünket, míg végül üdvözülünk Jézus Krisztus, a 
Te Fiad és a mi Urunk által. Ámen.

34. Misericordia Domini vasárnapja. Jn 10,12—16.
Úristen, mennyei Atyánk! Atyai módon gondoltál ránk nyomorult 

emberekre és Fiadat pásztorul rendelted fölénk, hogy necsak pásztoroljon 
minket igéddel, hanem meg is oltalmazzon a bűntől, haláltól és ördögtől, 
és megmentsen és megtartson minket. Kérünk Téged, add Szentlelked ál
tal, hogy amiképpen ez a Pásztor ismer minket és törődik bajunkkal, úgy 
mi viszont Öt mindenkor fel is ismerjük, Hozzá ragaszkodjunk, Nála ke
ressünk és találjunk segítséget és vigasztalást, szívünkből kövessük hang
ját és így örök üdvösségre jussunk. Ámen.



L E L K I P Á S Z T O R
Evangélikus lelkészt szakfolyóirat 

Kiadja az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály 
Felelős szerkesztő és kiadó: D. Dr. Vető Lajos 

Ára 12 forint.
Előfizetés: egy évre 144 forint, félévre 72 forint 

Csekkszámla: Lelkipásztor kiadóhivatala, Budapest 220 507 
Szerkesztoseg és kiadóhivatal: Budapest, V III., Puskin-utca 12 

Telefon: 142—074

Példányszám: 740

33819689/2 -  Révai-nyomda, Budapest, V., Vadász utca 16. (Felelős: Nyáry Dezső)


