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A szlovákiai evangélikus egyház küldött
ségének látogatása

Február 25-én közel egyheti látogatásra hazánkba érkezett a szlovákiai evan
gélikus egyház küldöttsége: D. Ján Chabada egyetem es püspök, A . L. Katina 
püspök, Ján M ichalko dékán és Ladislav Bartho főtitkár, valamint Chabada és 
Katina püspökök felesége. A  vendégeket egyházunk vezetői fogadták az állom á

son. Képünkön (háttal) 
Chabada püspök vála
szol Vető püspök üdvöz
lésére. Balról job bra : 
Katina, D ezséry és Vető 
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Teológiai Akadém iánk február 27-én 
délután a Teológia tiszteletbeli doktorává 
avatta a vendég-püspököket. K épünkön: 
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szédét m ondja. Tolm ácsol Mekis Adám  
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Ernő, dr. Nagy Gyula, dr. Sólyom  Jenő 
professzorok, dr. P álfy  M iklós dékán és 
dr. Karner Károly professzor.



D. D. Ján Chabada :

V I L Á G ÉS ÉLŐ EG Y H Á Z
— Székfoglaló beszéd a budapesti Evangélikus T. Akadémián teológiai 

tiszteletbeli doktorrá avatásakor —

Főtisztelendő Akadémiai Ünnepi Ülés!
Igen tisztelt Vendégek!
Történelmi jelentőségű ez a nap számunkra és egyházaink szá

mára. Andrej Ludovit Katina püspök-testvéremmel együtt forró 
szívvel mondunk köszönetét érte az Ürnak, akinek akarata nélkül 
semmi sem történik ezen a világon, s nem valósult volna meg ez a 
mai találkozásunk sem. Ugyancsak hálával telt a szívünk a magyar- 
országi evangélikus testvér-egyház, annak püspökei, a hitben hű 
testvéreink, D. dr. Vető Lajos és D. Dezséry László iránt. Hasonló
képpen a budapesti evangélikus testvér-teológiai akadémia, annak 
agilis dékánja dr. Pálfy Miklós testvérünk és egész tanári kara 
iránt. Ez a két intézmény, vezető tényezőinek javaslatára, értékes
nek találta azt a munkát, amelyet mi eddig egyházai ak testvéri 
kapcsolatainak elkezdése és fejlesztése érdekében végeztünk. ^Törté- 
neti tény, hogy Krisztus evangéliumának szellemétől vezéreltetve 
évszázados'éles ellentéteket győztünk le s megnyitottuk a kölcsönös 
testvérijsegítés és "szolgálat korszakát. Ighnek az örvendetes ielgn- 
segnekTeltételehadya yoltak népeinknek abban az elhatározásában. 
htfgy életüket a második világháború vége óta az elavulttársadal- 
mi__formák helyett új a]aprara népi demokrácia alapjára építik, 
s ebben egyházainknak tisztes hely jutott az ember erkölcsi neve
lésében. a haza építésében való részvételükkel, .„valámint élénk és 
jelentős bekapcsolódásukkal a népeknek á"békéért folytatott erőfe- 
sziteseib^Ügyházalnknak ezt a szolgálatát értékelték és értékelik 
népköztársaságaink kormányai is; ennek bizonysága a mai öröm
teljes ünnepség is, amelyen szerencsés vagyok üdvözölhetni a Ma
gyar Népköztársaság Állami Egyházügyi Hivatalának képviselőjét, 
s egyúttal biztosíthatom őt arról, hogy még nagyobb buzgósággal 
fogjuk folytatni azt a munkát, amelyet a Szentháromság-Űristen 
nevében elkezdtünk.

Amióta az első világháború után egyházaink szétváltak, első 
ízben ünnepélyes díszdoktor-avatások alkalmával találkoztunk, 
mégpedig a pozsonyi (Bratislava) teológiai fakultáson, most pedig 
itt, a budapesti teológiai akadémián. Ezek az ünnepélyes promó- 
ciók szimbolikus jelentőségűek egyházaink számára. Bizonyságai 
annak, hogy országainkban hatalmas változások történtek s népeink 
a történelem új útjára léptek; ennek jele már nem az, hogy saját 
nemzetünket a másik fölé akarjuk emelni, hanem a testvéri és ba
ráti együttmunkálkodás. Mint evangélikus keresztyének csak öröm
mel üdvözölhetjük az ilyen változásokat, mert tudatában vagyunk
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annak, hogy az egyháznak sohasem volt s ma sem feladata azok
nak a támogatása, akik salát nemzetüket büszkélkedve dicsőítik, 
hanem hogy az egyház feladata annak végzése, ami a lényegéből 
következik. Örülünk annak, hogv véget ért a történelemnek egyik 
olyan fejezete, amelyik a keresztyénség szellemével nem fért össze, 
s elkezdődött a másik, amelyikben a keresztyén egyház saját igazi 
feladatainak szentelheti magát s megvalósíthatja azokat a célokat, 
amelvek szelleméből és igazi mivoltából következnek.

Ebben az értelemben nagy megtiszteltetés számomra, hogy a 
mai ünnepség keretében közölhetem önökkel, tisztelt és drága bará
taim, a mai kor keresztyénségének feladatait és céljait kereső kér
désekre vonatkozó gondolataimat és nézeteimet, amelyek nem csu
pán az enyémek, hanem munkatársaimé is, akikkel együtt küzdöt
tük ki ezt az őszinte hitből fakadó meggyőződésünket. Teszem ezt 
azért, hogy egymást kölcsönösen tájékoztassuk, a közös ügyünk ér
dekében kifejtendő serény munkára buzdítsuk s ekképp hozzájá
ruljunk a mindnyájunk előtt álló nagy feladatok betöltéséhez.

Előadásomnak ezt a címet adtam: „Világ és élő egyház“ . Igyek
szem benne legalább röviden rámutatni arra a helyzetre, amelyben 
a mai egyház a világban van, és hogy milyen következmények szár
maznak ebből az egyházra. Előadásomat ekképpen osztottam fel:

1. Bevezetés.
2. Az egyházak megkísértetése a világ felől s ennek lényege a 

múltban.
3. A XX. századbeli protestáns keresztyénség.
4. Az egyház megkísértetése a világtól napjainkban.
5. Milyen álláspontot kell elfoglalnia az egyháznak a mi világré

szünkben?
6. Az egyház lényege, ebből következő feladatai és viszonya a vi

lághoz.
]  Ha megfigyeljük a protestantizmus, illetőleg az egyház 

életét a világban, arról győződünk meg, hogy az egyház a 
világ közepette szüntelen feszültségben él. Ennek a feszültségnek a 
gyökere már magának az egyháznak a sajátos jellegében van s nem 
csupán a világ lényegében. Az egyház alapítója és Ura, Jézus Krisz
tus azt mondta az egyházról, hogy ebben a világban van. de nem e 
világból való (Jn 15,19). Ebben az értelemben nyilatkoznak hitval
lási irataink is, hogy az egyház valami benső dolog, s nem olyan 

     külső, mint az állam. De nem is holmi platoni állam. Habár el van 
rejtve a kereszt alatt, mégsem valami képzeletbeli vagy költött do
log, hanem valósággal itt van a földön, mert hiszen Isten gyerme
kei itt s az egész világon élnek. (Apológia VII. c. Az egyházról). 
Igen. éppen az, amit az Ür Krisztus mond az egyházról, a világba 

\ való belehelyezettsége. nem e világból való eredete, léte ebben a 
világban és az eszkatológiai valóság felé irányuló tekintete, -— ép
pen ez az, ami alapja és meghatározója annak a feszültségnek, 
amelyben az egyház él.

Másfelől viszont a világ maga is feszültségben él. Ez a feszült
ség hat az egyházra s befolyásolja. A keresztyének nemcsak az egy
ház tagjai, hanem egyúttal a világnak is tagjai. Annak rendjeiben:
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a családban, az államban és egyéb társadalmi berendezkedéseiben 
élnek. Ezek a berendezések adják hivatásuk kereteit. Másrészt vi
szont abban a reménységben élnek, amelynek végső célja nem itt, 
ennek az életnek innenső, hanem a túlsó- oldalán van. Ezért az egy
háẑ  tagjai ezzel a. kettős valósággal szüntelenül ki vannak Szolgál
tatva a kísértés veszélyének, amely belső küzdelemre kényszeríti 
őket, vagyis arra, hogy rendszeresen dönteniük kell ennek a világ
nak a dolgaiban, a Jézus Krisztusba'..vetett" "hitük- szemszögéből, a
jövőbe irányuló tekintettel. E feszültség kérdésének' a megoldása 
nem könnyű. Az egyház feladata azonban mindig az volt, most is 
az és az is lesz, hogy megoldja, mert az e-világban való élet, a fele
lősség érte az egyház Ura előtt s majd azután eszkatológiai távlat
ban, mindez a hívő keresztyént olyan döntésre kényszeríti, hogy 
védekezzék az őt fenyegető kísértés ellen.2. Mi az alapja ennek a kísértésnek? Erre a kérdésre a fele

letet dr. Luther Márton Nagy Kátéjában találjuk meg ott,, 
ahol a reformátor az Űrtói tanult imádság hatodik kéréséről szól. 
Luther szerint az embert olyan kísértés fenyegeti, amely a testből, 
ill. az emberből ered. Továbbá olyan ez a kísértés, amely a világtól 
ered, s végül olyan veszedelem, amely Krisztus egyházát az ördög, 
azaz a „gonosz1* részéről fenyegeti. Ennek a kísértésnek a lényege 
azon alapul, hogy aki ennek hatókörébe került és áldozatául esett, 
az elvétette a világ dolgainak helyes értékelését, egészen másképp 
nézi és látja őket, mint amilyenek a valóságban, s ezért nem képes 
helyesen megítélni értelmüket. És ha az ember helytelenül látja a 
világ dolgainak értelmét, ha nem ismeri a világ sajátos jellegét, ak
kor a világ haragra és türelmetlenségre ingerli őt. Ez odavezet, 
hogy az ember felfuvalkodik, nagyra tartja magát, dicsőségre és 
hatalomra vágyik. A világnak ez a helytelen megítélése gyakran 
megkísérti az egyházat, hogy úgy fogja fel ezt a „meglévő világot**, 
mint amelynek „nem kellett volna lennie**; mint amely Isten előtt 
tisztátalan; mint olyant, amely bűnbe esett s ezzel eltávolodott az 
eredeti világtól, amelyik a Genesis szavai szerint „nagyon jó“ volt. 
Ez a kísértés olykor olyan erősen jelentkezett s jelentkezik ma is 
az egyházban, hogy az egyház megfeledkezik arról, hogy habár a 
világban van a „rossz**, de az a „rossz** nem Isten teremtménye. 
Hanem annak ellenére, hogy a világban van a „rossz**, a világ nem 
szűnt meg Isten teremtménye lenni. És jóllehet a Szentírás szerint 
ez a világ múlandó, ez az a világ, ahol meghalunk, — mégis ez az 
a világ, amelyben az Istennel való közösségre vagyunk elhíva. S 
ezért a világ nem csupán az elmúlás, a halál helye, ahogyan néme
lyek az egyházban látták és értelmezték, — hanem az a hely is, 
ahol az ember _döntésekre jut, erkölcsi cselekvésének és az eszkato
lógiai reménységben való felkészülésének a helye.

Ahol az egyház kísértésbe esett és a világot csupán a halál né
zőpontjáról értékelte, olyanként, amely elszakadt Istentől, tehát 
„gonosz világként**, — ott felütötte fejét az egyházban a kísértés, 
hogy felülkerekedjék a világon, legyőzze és maga alá rendelje, és 
hogy a világ engedje magát vezettetni az egyháztól azzal a tudattal, 
hogy az egyház fölötte áll. így került az egyház abba a kísértésbe,
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amelyről Luther beszélt, s ezzel igényelni kezdte a világ fölötti ha
talmat.

Ezt az igényt realizálta az egész középkori nyugati egyház. Ta
núi voltunk annak, hogyan valósította meg ezt abban a küzdelem
ben, amit minden ellen folytatott, ami a „világ1* címkét viselte. En
nek a küzdelemnek célja volt: a test legyőzése aszkézissel: az állam 
letörése a földi felsőbbség maga alá rendelésével: a család és házas
élet hátraszorítása a nőtlenség magasztalásával és a házasélet le
kicsinylésével: a földi hivatás alacsonyabbra értékelése a szerzetesi 
élet magasztalásával, mint amely szent hivatás és egyedül tekint
hető Isten szolgálatának.

A reformáció részben megszabadult az ilyenféle kísértéstől, 
mert egyfelől tudatára ébredt az egyház valódi lényegének, más
felől a benne lévő feszültség mibenlétének. Megértette, hogy az 
egyház a világban van, habár nem e világból való. Megértette, hogy 
a világ Isten teremtett világa akkor is, ha bűnbe esett, és a világ
ban való élet a fennálló rendek keretében folyik, és hogy a világ 
rendjeivel meghatározott kötelességeknek hitből fakadó betöltése 
mégis Isten szolgálata. A reformáció lemondott arról a gondolatról, 
hogy a világot, az államot, a családot hatalma alá hajtsa, mert meg
értette, hogy a világ a döntések helye* — de nem veszítette el azt a 
reményét sem, hogy Isten akaratából és hatalmából új világ támad.

Az újkori modern protestantizmus vagy az ún. kultúr-protes- 
tantizmus, vagv a XIX. század új-protestantizmusa egészen más ál
láspontot foglalt el a világgal szemben, mint a középkor, vagy akár 
a reformáció. Amiképp kísértésbe esett a középkori egyház, ugyan
úgy esett kísértésbe a modern egyház is. Az új-protestantizmus vi- 

- szonya a világhoz a világról vallott felfogásából következett, külö- 
Cúnösen abból a nézetéből, mely szerint a „romi* azért van a világban, 

mivel Isten engedte meg azért, hogy megmutatkozzék az ő kegyel
me. Ezzel az új-protestantizmus igazolta a rossz létezését a világ
ban. Ez az állásfoglalás nyilvánvalóvá tette, hogy szószólói hamis 
világszemléletük következtében a világgal szemben is hamis vi
szonyba kerültek. A világ arculata komoly kísértéssé lett számuk
ra, s ez hamis utakra vezette őket. Az új-protestantizmus lemon
dott a világban levő s így értelmezett rossz elleni küzdelemről és 
kompromisszumot kötött a világgal (hamis szintézis). Némelyek eb
ben annyira mentek, hogy azt hirdették: a keresztyénségből ki kell 
küszöbölni a ,,bűn‘‘ fogalmát.

Ez a protestantizmus megbékült a burzsoá-állammal, amely 
eszközévé vált bizonyos osztálynak a dolgozó tömegek kizsákmányo
lására és elnyomására; megbékült a társadalomnak a birtoklók és 
nicstelenek osztályára való szakadásával. Olyan embereket, akiknek 
alapjában semmi közük sem volt a keresztyénség szelleméhez, de 
akik tisztára opportunista indokokból tartották a kapcsolatot az egy
házzal, mintaszerű keresztyéneknek nyilvánítottak (ilyen „minta
szerű keresztyén1* volt például Bismarck kancellár); az elnyomottak 
és éhezők felé pedig csak üres vigasztaló szólamaik voltak. Néme
lyek az ilyen keresztyénséget úgy jellemzik, hogy az Krisztussal de 
a világ nélkül van. vagy fordítva; a világgal való, de Krisztus nél-
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küli keresztyénség, vagy pedig csupán vasárnapi, de nem hétköz
napi keresztyénség.

Ez a protestantizmus eltorzította a reformáció szellemét. Az 
így értelmezett protestantizmus ellen — amely kiegyezett a világ
gal — már Kierkegaard is felemelte tiltakozó szavát. A világhoz 
való helytelen viszonyulásra rámutattak a különböző belmissziói 
irányok vezető képviselői is, pl. Wichern, vagy a vallásos-szociális 
irányúak közül Naumann, vagy Raqaz és Kutter. Ezt a keresztyén- 
séget tette kritika tárgyává Marx és Engels is.

A XX. század protestáns keresztyé.nséqe. A  XX. század pro
testantizmusa megértette, -hogv a kultúr-protestantizmus 

útja hamis. Az ő bűne, hogy a protestantizmus válságba jutott 
(Overbeck: Keresztyénséq és kultúra). A XX. században tehát kez
detét vette a keresztyénség új értelmezése és új viszonyulása a vi
lághoz, azzal, hogy szabadulni igyekeztek a világ kísértésétől és a 
hamisan értett világgal kötött kompromisszumtól. Ez az út azon 
a teológiai munkásságon át vezet, amely Barth Károly dialektikus 
teológiájával kezdődött s a luteránus teológiában bontakozott ki 
azzal a törekvéssel, hogy a világnak, mint Isten teremtményének 
új luteránus értelmét ragadja meg. Ennek a munkának a célja a ke
resztyénség lényegének új vizsgálata az őskeresztvénség eredeti 
forrásainak és a reformációnak vizsgálata alapján, mert ez a leg
jobban .értette meg az őskeresztyénséget. Ez az út másrészt ahhoz 
a törekvéshez vezet, hogy az ige élő valósággá váljék, hogy a ke
resztyénség a világban elevenné legven, hogy érezze felelősségét a 
világért, és erről az egész világnak szóljon is.

Hogy a keresztyénség ebben a világban élővé legyen, ennek a 
törekvésnek a kifejezésre juttatása bizonyos mértékben az ökumé- 
nikus világmozgalom, amely bizonysága annak, hogy a protestáns 
egyházak ráléptek arra az útra, amelyen a kísértéstől megszabadul
nak s eljutnak a világ új látásához a hit szemszögéből, és áz új vi
szonyuláshoz is hozzá, a szeretet magatartásával.

A protestáns egyházak válságát eddig még nem sikerült lelje- 
sen legyőzni. Sok még a tisztázatlan kérdés. Még tart a vallás krí
zise, a teológia krízise, bár mutatkoznak annak a jelei is, hogy már 
túl vagyunk a válság csúcspontján (a hitvallásos teológia kiinduló 
pontja). A keresztyénségnek a világhoz való viszonyulása még nem 
teljesen tisztázott, nem is egyöntetű, mert a világ kísértését még 
nem sikerült legyőzni.

Időközben megváltozott a feszültség lényege a világban s ez 
maga után vonta a feszültség megváltozását az egyházban is. Ma 
már nem lehet szó ehhez a világhoz való viszonyulásban arról, ami 
a középkori, sőt az ó egyházat is jellemezte, hogy ti. csak „egy vilá- 
got“ látott, amelyben a rossz uralkodik. Ma az egyház nem ilyen 
értelemben áll szemben „egy“ világgal. Az a világ, amely felé a mai 
egyháznak állást kell foglalnia, gyakorlatilag véve a dolgot, meg
osztott világ.4. A mai viláq és a kísértés. Mi az, ami a mai világban meg

osztott? Talán a teremtett világ oszlott meg? A világ mint 
teremtettség mindig teremtett világ. Isten előtt mindig is terem-
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tettség marad, de a kapcsolatok és viszonyulások világában, az 
egyes teremtmények világában különbözőségek, differenciáltságok 
adódnak; ekképen differenciált az emberi társadalom. Nem azokról 
a különbözőségekről van itt szó, amelyek a teremtettség jellege 
alapján már a természetben adottak, mint pl. a nemi, nemzetiségi 
és faji különbözőségek, — hanem olyan különbözőségekről, ame
lyek ugyan szintén a teremtés rendje alapján keletkeztek, de már 
csak akkor, amikor az ember megvalósította a munkamegosztást. 
A  gazdasági, szociális és politikai életben mutatkozó különbözősé
gekről van itt szó, amelyek okozóivá lettek a nagy világháborúk
nak és nagy világforradalmaknak, s ezek oly nagy kitérjedésűek 
voltak, s olyan nagy mértékben hatottak a világra, hogy a világ 
még az addiginál is élesebben különült el két világra.

Látjuk tehát egyfelől a kapitalizmus, imperializmus, nacionaliz
mus, fasizmus és liberalizmus világát, az individualizmus világát, 
minden jellegzetes vonásával, amilyen a kizsákmányolás, gyarma
tosítás, a szociális és erkölcsi nyomor, a vallási formalizmus és 
únottság, a társadalom megosztottsága kiváltságosokra és jogfosz- 
tottakra, amely a háborútól való félelemben él, a technika és tudo
mány vívmányait népellenes célokra használja fel, — miként lát
tuk a második világháborúban, a koreai háborúban, és amint ma is 
jelentkezik ez a világnak az atom- és hidrogén-bombával történő 
fenyegetésében.

Ebben a világban minden keresztyén megfigyelőnek, aki meg
őrizte belső szabadságát, észre kell vennie azt a démoni erőt, amely 
megnyilvánul abban a törekvésben, hogy gonosz célokra használják 
fel azt, amit az emberiség jó célok érdekében talált fel. Ez a dé
monizmus mutatkozik abban, hogy megvalósítói a technika és tudo
mány vívmányaival felebarátaik felett az élet és halál uraivá igye
keznek lenni. Itt találkozunk azzal a kísértéssel, amely egyes embe
reket fenyeget, amennyiben meg akarja győzni őket arról, hogy 
,.olyanok vagytok, mint az istenek". Megfigyelhetjük ezt abban az 
igyekezetben, ahogyan egyesek különféle módon ki akarják, sajátí
tani a tömegek élete és halála fölötti jogot.

Másfelől viszont a keresztyén egyház a mai világban olyan té
nyezővel áll szemben, mint amilyen a szocializmus világa, amely 
a mai világ nagy részén diadalmaskodott, s még tovább halad előre 
győzelmesen és megnyeri az egész világ nagy dolgozó tömegeinek 
rokonszenvét. A szocializmus elérte azt, amire nem volt képes a 
XIX. század. Megoldotta a szociális kérdést, ill. megmutatta meg
oldásának lehetőségét, az új gazdasági rend szükségét és lehetősé
gét; ezt megszabadította a régi gazdasági rendtől, azzal, hogy meg
szüntette a magántulajdonosok osztályának kiváltságait, és építi az 
osztálynélküli társadalmat. A szocializmus azért szerzett magának 
barátokat világszerte, mert egyik főcéljának tekinti az egész világ 
békéjét, a szociális igazságosságot, az ember felszabadítását a há
ború, az éhség és nyomor félelmétől.

A világ kettéosztott: a szocializmus és a kapitalizmus világára. 
Ez azalanTa~~a~világ éles feszültségének, amely naniainkhan anv- 
nyira kiéleződött, mint még soha: igy került a mai világ a hideg
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I háború állapotába. Ez a kapitalizmustól szított hideg háború az 
I egész világ érdekeit megkárosító állapot, nyugtalanítja az egész vi

lágot, fenyegeti a békét és rombolja a világ gazdasági és erkölcsi 
alapjait.

5. I j i eri világban él a mai egyház. Ilyen helyzetben még soha 
kejn volt az egyház. S éppen ez növelte meg a világtól jövő 

kísértés erejét s égy szer smind az egyház belső feszültségét is. Eb
ben a feszültségben a világ egyes különbözőségeivel szemben tör
ténő állásfoglalásról van szó. Továbbá arról, hogy vajon az egyház
mindentől visszavonuljon-e,------azaz hitének sáncai niügé- húzódjék
s csak arra törekedjék, hogy hite és belső egysége érintetlen ma
radjon, maga pedig puszta szemlélője légyén a dolgoknak; vagy pe
dig-nem törődve az egyház belső feszültségét növelő veszéllyel, ak
tív magatartást tanúsítson a világ egyik vagy másik részének irá
nyában, azaz kilépve sáncai mögül, az alkotó cselekvés útjára tér-, 
jen. A kísértés nagy s az egyháznak döntésre kell jutnia. A protes.- 
tantizmus lényege, luteránus értelmezésben, nem egyeztethető 
össze a visszavonulás gondolatával. Az őskeresztyénségben az egy
ház visszavonúlasa részben azért volt lehetséges, mert az egyház a 
közeli paruzia várásában élt. A mai egyház jobban érzi összekap
csolódását a világgal. A reformáció a világgal való összekapcsoltság 
érzését megerősítette, s jóllehet nem veszítette el eszkatológiai re
ménységét, mégis hitte, hogy a keresztyén ember útja a világon és 
ennek rendiem keresztül vezet, és hogy Isten szolgálata e rendek 
keretében valósul meg.

A kísértés tehát nagy, annál is inkább, mert a kapitalista világ 
azzal az igénnyel lép fel, hogy magát a keresztyén világnak nevezze, 
mivel kultúrája állítólag a keresztyén kultúrában gyökerezik. A 
nyugati kapitalista világ azt is hangoztatja, hogy megérti a mai ke- 
resztyénséget. Propagandájában emlegeti annak szükségét, hogy a 
középeurópai és keleti keresztyénséget megszabadítsák az istente
len bolsevizmustól. A másik oldalon viszont a szocialista világ rá
mutat arra, hogy a kapitalista világ nem képviseli az egész nyugati 
világot, hanem annak csak kis részét, s a kapitalista kultúra nem az 
egész nyugati kultúra. A szocialista világ hirdeti a békét, a szociá
lis igazságtalanság megszüntetését, a nacionalizmus, a faji megkü
lönböztetés, fasizmus felszámolását, az ember ember által történő 
kizsákmányolásának eltörlését, a mammon-imádatból való megsza
badulást, a kenyeret és kultúrát mindenki részére, a világban levő 
szociális bajok okainak megszüntetését. A szocializmus felemeli az 
elnyomott kisembert, hogy újra embernek érezhesse magát. Ugyan
csak hirdeti a lelkiismereti szabadságot, a hitvallás és vallási kultusz 
szabadságát.

Hogy a világ kísértése az egyház felé milyen nagy, arról ta
núskodik az ökuménikus mozgalom jelenlegi helyzete. Ez pedig azt 
mutatja, hogy az egész keresztyénség még nem találta meg helyes 
és konkrét viszonyulását a konkrét világhoz. Az ökumené helyzete 
bizonysága annak, hogy az egyház feszültsége fennáll, mint aho
gyan fennáll a feszültség az agyházon kívül, a világban is, hiszen 
a kettő összefügg egymással. De azok az egyházak, amelyek részt-
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vesznek az ökuménikus mozgalomban, mégis tudatában vannak an
nak, hogy számukra mindig aktuális kérdés a világ felé való konkrét 
állásfoglalás, akár az egész, akár a megosztott világ felé, — és ez 
mindig szükséges is, tekintettel arra az ügyre, amelyet az egyház 
a világban képvisel, ti. az evangéliumra, úgyszintén tekintettel az 
egyház tagjaira is, hogy tájékozódni tudjanak a világban s minden 
egyes keresztyén helyes magatartást tudjon kialakítani irányában. 
Az egyházak tudják, hogy ezeket a kérdéseket teológiailag kell vizs- 
gálniok, s állásfoglalásuknak a Jézus Krisztus Leikével összhangban 
levő felszabadult lelkiismeret állásfoglalásának kell lennie.

Az ökuménikus mozgalom bizonyos mértékben arra törekedett, 
és törekszik, hogy a világ felé történő állásfoglalása a lehető leg
szabadabb, becsületes és a lelkiismerettel kötött kompromisszum 
nélküli legyen. Ezért igyekezett teljesen tárgyilagos is lenni. A vi
lágot egészében akarta szemlélni, nem pedig részeiben. Meg akarta 
ismerni a világ anyagi és erkölcsi nyomorúságát és segítségére akart 
ebben sietni, még pedig szabadsága alapján, azaz szeretetből. Az 
ökuménikus mozgalom igazságos álláspontot igyekezett elfoglalni 
a béke és a háború kérdésében is. Arra a meggyőződésre jutott, hogy 
a háború rossz dolog s ellenkezik Isten akaratával, a béke viszont 
Istennek tetsző dolog. Foglalkozott a két részre osztott világ együtt
élésének (koegzisztencia) problémájával, s bizonyos mértékű érdek
lődést mutatott a szocialista világ megismerése iránt is.

Ámde a világ kísértése szerfelett nagy és erős. Ahogy most 
látjuk, az ökuménikus mozgalom nagy feszültségbe került s nem 
maradhat meg a teljes semlegesség helyzetében. Megfigyeltük ezt 
Amsterdamban és Evanstonban. Szüntelenül megfigyeljük a külön
böző ökuménikus események alkalmával, mennyire hat a világnak 
ez a kísértése az ökuménikus mozgalomra. Igazolja ezt a torontói 
eset, vagy Dibelius püspök legutóbbi látogatása a római pápánál 
annak érdekében, hogy Rómával egységes állásfoglalás jöjjön létre 
a szocializmus világával szemben. Ebből láthatjuk, hogy az Egyhá
zak Világtanácsának tagjai számára milyen nagy kísértést jelent a 
kapitalizmus világa, úgyhogy nehezen maradhatnak semlegesek, 
vagy húzódhatnak vissza. Ha mindezt megfontoljuk, fel kell vet
nünk a kérdést: milyen álláspontot kell elfoglalniok a keresztyén 
egyházaknak a feszültségnek ebben a kérdésében a mi világré
szünkben?

Számunkra, középeurópai keresztyének számára az a kérdés 
időszerű: várnunk kell-e döntésünkkel addig, amíg a feszültség és 
kísértés problémái Nyugaton megoldódnak és amíg a nyugati világ 
megmondja nekünk: milyen legyen állásfoglalásunk a világgal 
szemben? Az a mi kérdésünk, hogy elhatározásunkat Jüggővé. kell-e 
tennünk njyan emberek elhatározásaitól, akik vagy semmit, vagy 
csak_nagyon keveset értettek, meg..e világ dolgaiból, azokból a vi
lágviszonylatban messzire ható, hatalmas változásokból, árnelyek az 
utolsó évtizedekben történtek? Válón ázöknak á~'v§IéméhVéhez kell 

TggZöŰmink, akik a 'kapitalista osztály hatása alatt nem képesek a 
béke, a vitás kérdések békés megoldása és a népek együttélése mel
lett dönteni? Határozottan: nem! ___
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Meggyőződésem, hogy feladatunk és kötelességünk a legna
gyobb igyekezettel résztvenni az ökuménikus mozgalomban, s 
amennyire tőlünk telik, törekedjünk támogatni erőfeszítéseit, l'Ogy 
megismerje a világot s megfelelő magatartást alakítson ki irányá
ban; hogy eképpen helyesen töltse be feladatát, amint azt az egy
ház lényege is megköveteli. Továbbá, hogy ez a mozgalom megsza
baduljon a kísértéstől és legyőzze a két részre osztott világ feszült
ségét azzal, hogy az egyházak ennek ellenére megőrzik egységüket 
Krisztusban. Fontos feladat ez. Megoldásához egyházaink jelentősei 
hozzájárulhatnak annak révén, hogy társadalmunknak a kapitaliz
mustól történt felszabadulása és a népi demokráciának a vallás 
iránt tanúsított semlegessége következtében egyházaink szabadokká 
és vallásos gondolkodásukban és érzésükben függetlenekké váltak 
a gazdagok pénzétől.

Figyelembevéve azonban az idők komolyságát, a világban levő 
feszültséget, melynek jele a hideg háború, továbbá Németország 
újra-felfegyverzését, a hidrogénbombával való fenyegetőzést, úgy
szintén egyházaink tagjainak a szocializmus építésében való rész
vételét, — szükséges, hogy mint keresztyének tudatosítsuk: milyen 
magatartást tanúsítsunk a világ felé.

Hogy elkerüljük a kísértés veszélyét, szükséges, hogy a világ
hoz való viszonyunk kialakítását a keresztyén egyház. Krisztus élő 
egyháza lényegének vizsgálata alapján fontoljuk meg, — mert a 
világhoz való viszonyulásunk csak akkor lehet helyes, ha összhang
ban van az egyház lényegével. Mert amilyen az egyház lényege, 
olyaa-_a ieladata is s ^határozza meg a világhoz váTó viszonyának 
a jellegét.

^  Az egyház lényeqe, éhből folyó feladatai és viszonya a vi
lághoz. Az egyház lényegének ismerete egyértelmű az egy

ház Urának, Jézus Krisztusnak az ismeretével. Ismerni kell az ő 
üzenetét, az Isten királyságáról szóló evangéliumot. Az egyház lé
nyegének ismerete jelenti a megszabadulást a világ kísértésétől. Ez 
pedig azt jelenti, hogv tudjuk a világot helvesen nézni és látni. Az 
egyház Ura Jézus Krisztus, megszabta az egyház jellegét és lénye
gét, amidőn önmagára mutatva ígv szólt: „Én vagyok az út, az 
igazság és az élet“ , majd pedig ígv': „Ha a világból valók volná
tok . . .  de mivelhogy nem e világból valók vagytok (Jn 15, 19). 
Krisztus Urunk itt tanúságot tett arról, hogy az egyház alapja ö  
maga, és hogy az egyház, az erkölcsi kötelességek világában él s az 
egyház tekintetének a reménység világára kell irányulnia. Azt je
lenti ez, hogy az egyháznak sohasem Szabad arra a meggyőződésre 
jutnia, hogy sorsa ahhoz a világhoz való kötöttségétől függ, amely 
kisajátítja magának az ún. keresztyén világ jellegét. Azt jelenti ez, 
hogy ha az egyház a hit alapján áll és lényege Krisztus, akkor nem 
szabad félnie a világtól, hanem szabadon kell vele szemben állnia, 
mert a szabadság kiűzi a világból a félelmet. Az a hiedelem, hogy 
a keresztyén világ sorsa a nyugati világtól, az ott létező formáktól 
függ, bizonysága a világtól való félelemnek és a hitetlenségnek: 
annak a hitnek a hiánya ez, hogy Krisztus az egyház alapja, s ez a 
világban van, ha nem is a világból.
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Az pedig már egészen szembefordult a keresztyén felfogással 
és ellene mond az Istenbe vetett hitnek és reménységnek, aki az 
egyház jövőjét illetőleg az esetleg bekövetkező háborúban remény
kedik. Egyenesen cinikusan hangzik az, ha valaki az egyházban 
ilyen módon beszél már most. amikor még az egész világ emléke
zetében tartja a második világháború sok milliónyi áldozatát s vi
lágszerte láthatók elpusztított városok, rombadőlt templomok, nyo
morék emberek, árvák és özvegyek milliói.

Hogy az egyház megszabaduljon a kísértéstől, ismernie kell 
nemcsak a saját lényegét, hanem a világ lényegét is Annak alap
ján, amit a világról tudunk, állíthatjuk, hogy nem keresztyén fel
fogás az, amely szerint Isten csak a világ egyik részében van jelen 
és működik, csak a világnak bizonyos részével tart s áll annak ren
delkezésére. — a világ másik része viszont az ördög hatalmában 
van. Isten nem azok szemével nézi a világot, akik a vasfüggöny 
szabályai szerint akarnak különbséget tenni a világban olyan mó
don, mintha annak egyik oldalán csupa igazak lennének, a másikon 
pedig csupa gonoszok. Igen, a mai egyháznak meg kell vizsgálnia a 
saját lényegét, s ugyanakkor a világ lényegét is, ha nem is a tudo
mányos ismeretek rendszerében, hanem teológiai értelemben, s en
nélfogva az egyház állásfoglalásának mindig kritikai állásfoglalás
nak kell lennie.

Az bizonyos, hogy Isten a világot a saját mértékével méri, s 
nem igazodik sem a világ mértékéhez, sem azokéhoz, akik a vilá
gon jogot formálnak arra, hogy ők Isten nevében beszélhetnek. 
Azért az egyháznak, ha tudni akarja, milyen a saját lényege, és a 
világ lényege, hogy megismerhesse feladatait, — Isten felől, azaz 
Isten szemével kell magára és a világra tekintenie. Ez pedig azt je
lenti, hogy a világ minden dolgát és a saját dolgainkat állítsuk 
Krisztus igéiének megvilágításába, aki Isten létére e világban testet 
öltött. Hisszük, hogy Isten számon fogja kérni, hogyan teljesítette 
az egyház feladatát a világban — a szeretet mértéke szerint — ami
képpen Krisztus ezt e szavaiban fejezte ki: .. amit megcselekedte
tek eggyel ez én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtetek 
meg“  (Mt 25, 40). Ebben az értelemben kell látnunk az egyház fel
adatait a mai világban.

Az egyház lényegéből következik, hogy az egyház feladata Isten 
igéjének hirdetése a világ felé, s ennek az igének megvalósítása a 
világban. Az egyház feladata tehát kettős: az ige hirdetése és meg
valósítása. Itt azután felvetődik a kérdés: mi legyen a keresztyén 
egyház igehirdetésének a tartalma? Az igehirdetés tartalma Jézus 
Krisztus, azaz az ő evangéliuma kell, hogy legyen. Jézus Krisztus 
evangéliuma, ahogy ezt Luther reformációja értette, a törvény és 
evangélium üzenete, Isten kegyelmének, a bűnbocsánatnak az üze
nete. A törvény és evangélium tartalma a szeretet, — akár a tör
vény, akár az evan géliu m i is a dolgot. Isten szere-
tete a világ iránt és az ember szeretete embertársa iránt, mint Is
ten előtti erkölcsi kötelessége. Ha a keresztyén ember ezt tudato
sítja maga előtt, akkor tisztán látja, hogy a háború és vérontás, a 
gyengék elnyomása, éhség, szomjúság, emberek tömeges kiirtása a

138



koncentrációs táborokban, a faji és nemzetiségi megkülönböztetés 
niind olyasmi, ami ellenkezik a szeretettel.
Ezért a hivő keresztyén számára nem probléma: milyen legyen 

állásfoglalása a világot mozgató kérdésekben; nem probléma, hol a 
helye akkor, amikor arról van szó, hogy harcolni kell a békéért, 
hogy ki kell küszöbölni a világból a feszültséget, véget kell vetni a 
hideg háborúnak, hogy a nemzetközi vitás kérdéseket tárgyalások 
s nem háború útján kell megoldani.

A szeretet törvényének fényében nem állhatnak helyt azok a 
keresztyének, akik különféle tömegpusztító fegyverekkel fenyeget
nek másokat. Az atom- és hidrogén-fegyver alkalmazása már nem 
háborús eszköz alkalmazása, amilyennel régente ember ember ellen 
harcolt, hanem az élet és halál jogának kisajátítása olyan emberek 
tömegei felett, akik nem harcolnak: nők, gyermekek, öregek felett. 
Nem más ez, mint a kultúra alkotásainak a megsemmisítése, az  
Isten igéjének hirdetésére rendelt helyek, a templomok megsem- j 
misítése. Minden háború lehetetlenné teszi Isten igéjének békés 
hirdetését. Lehetetlenné teszi az üzenetet Istennek megbékéléséről j 
az emberrel, sőt ellene mond ennek a megbékélésnek. Ezért az egy-  
háznak, ha nem akar ellentétbe jutni Istennek a megbékélésről 
szóló igéjével, hirdetnie kell ezt a megbékélést, hirdetnie kell a  
megbocsátást és a népek közti békét.

Ez ina az egyház egyik legfőbb feladata az egész világon; mert 
az egyházak nem feledkezhetnek meg arról, hogy a keresztyénség- 
nek szembe kell szállnia a világ kísértésével, amely azt állítja, hogy 
a- háború is megoldása a világban levő feszültségnek.

Az egyház és a világ lényegéből következik, hogy az egyház 
a világnak mint Isten teremtett világának hirdetni köteles Krisztus 
törvényét, a világ békéjét és megbékélését, hogy a világ meg ne 
semmisítse önmagát, mert hiszen a világ nem csupán a halál he
lye, hanem az életé is. Isten azért teremtette, hogy az ember itt 
éljen és üdvösségre jusson.

Ezzel az üzenettel köteles szolgálni az egyház Istennek és a 
világnak, mert a szolgálat az egyház feladatának a lényege. A szol
gálat nem uralkodás, nem a világ fölötti hatalom, sem az egyhá
zak szövetkezése a világ egyik részével a másik ellen, sem pedig 
az egyházak egymásközti szövetkezése a világ ellen, úgy, ahogy azt 
a középkor gondolta. Nem keresztyén dolog, ha az egyház megfe
ledkezik saját lényegéről és a középkor módján erőszakkal akar 
fölébe kerekedni a világnak. Igen, mai egyházunknak, püspökei
nek, tisztségviselőinek s minden papjának főfeladata: szolgálni 
a világnak a szeretetről és megbékélésről szóló üzenettel, rámutatni 
a világ kísértésének a veszedelmére, s minden igyekezettel azon 
lenni, hogy az egyház kötelességeit és a világhoz való viszonyát a 
hitbeli szabadság szemszögéből lássa.

Ebből a szemszögből kell néznie az egyháznak szorosabb érte
lemben vett feladatait is, s az egyház népének . hirdetnie kell—az. 
egész Jézus Krisztust, nyomatékkai hangsúlyoznia a szeretet meg
valósításának kötelezettségét a mindennapi életben, minden Hiva- 
tásban, hogy mindenütt, a világ minden rendjében minden ember
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békében, élhessen; hogy béke legyen családjainkban, munkahelyein
ken, s mindenütt, ahol emberek egymással találkoznak;, hogy az 
igaz i keresztyén hazaszeretet leikétől áthatva teljesítse mindenki 
feladatait saját állama iránt, amely gondoskodik rólunk és .minden 
áUarngoIgaraBafeéletét biztosítja.

Az egyház köteles tagjait arra buzdítani, hogy személyes éle
tükben fogadják el a Krisztustól felkínált megbékélést Istennel, s ne 
veszítsék el tekintetük elől azt a célt. amely az eszkatológiai re
ménységben foglaltatik. Ügy járjunk ebben a világban, mint Isten 
vándorai; ebben a világban, amelybe Urunk hívott el minket. Ha
ladunk a cél felé, amely nem e világban van, de e világon keresz
tül és ebből a világból kell eljutnunk hozzá.

Ha erről nem feledkezünk meg, akkor hitünk megszabadít a 
kísértéstől, és hozzásegít ahhoz, hogy mindig legyünk készek a szol
gálatra az élő egyházban.

Kérjük az Urat, áldja meg ezt a szolgálatunkat, hogy ezzel is 
Öt dicsőítsük, az egyházat a fejlődés útjára vezessük és felebará
tainkat az üdvösséghez, a békés és örömteljes élethez segítsük.

D . Sindrej L udovíi K ai in a :

A z Újszövetség szociális elvei, kialakulásuk 
és érvényesülésük, tekintettel a rabszolgaságra

— Székfoglaló beszéd teológiai tiszteletbeli doktorrá avatáskor —
Bevezetés

A társadalmi rend alapja az ember szociális helyzetének. Élete 
másképp alakult a rabszolga társadalomban, másképp a feudális, 
másképp a kapitalista s végül a szocialista társadalomban. A keresz- 
tyénség végig kíséri az etnberi társadalom történetét mindezekben 
a fázisokban.

Jóllehet a keresztyénség mindig első helyre tette az üdvösség 
kérdését, mégsem maradt közömbös a régi aiónban élő. de a Krisz
tusban megjelent új aión tényétől megszólított ember szükségletei 
iránt. Éppen ez a példa tette lehetővé számára, hogy megoldjon 
sok olyan problémát, amelyek az emberi társadalomban nem, vagy 
csak látszólag voltak megoldhatók.

Követni tudjuk, hogyan befolyásolta húsz évszázad folyamán 
a keresztyénség a világot és segített az embernek, mint Isten gyer
mekének, hogy emelkedjék életszínvonala. Gondolok itt a keresz
tyénség szociális tevékenységére. Ebben a tekintetben mint ke
resztyéneknek is tisztán kell látnunk, hogy a keresztyénség útja 
nem volt egyenesvonalú. Nem mindig nyerte meg a küzdelmet 
azzal-a renddel szemben, amely nem volt egyenlő indulatú minderr 
ember iránt, s nem ismerte el minden embernek azt a méltóságát, 
amelyet Jézus Krisztus szerzett neki.

Minthogy a keresztyének történetük folyamán gyakran elhagy
ták Krisztus egyenes útját, történetüket számos tévedés jelzi, s mi
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nem fogadhatunk el automatikusan helyes keresztyén dolognak 
mindent, amit a keresztyének szociális' tekintetben tettek. De a 
szociális érzés egész fejlődésén látjuk, hogy abban az alapvető ke
resztyén elvek és indítékok betöltötték feladatukat.

Az egyház, mint a keresztyénség leghivatottabb képviselője, 
szociális tekintetben ma más képet nyújt, mint az apostoli kor 
egyháza. Igaz, hogy a mai társadalmi rend is messze túlhaladta és 
felülmúlta a múltat.

Az első egyház testvériségének eszméjét keresztyénségén kívüli 
és egyházi tényezők háttérbe szorították, s csak sajnálattal lehet 
megállapítani, hogy az egyház középkori uralma megakadályozta a 
továbbfej lődést.

Utalok az antiszociális társadalmi valóságra, amellyel a Bibliá
ban találkozunk, s ez a rabszolgaság.

Az Újszövetség megvilágítja a keresztyénség állásfoglalását a 
rabszolgasághoz és elvi álláspontját szociális tekintetben. Nem ke
vésbé érdekes a bepillantás a keresztyénség történetébe a további 
évszázadok folyamán. Ebből megismerjük, hogyan rendezte viszo
nyát a keresztyénség a rabszolgasághoz.

A keresztyénség belekerült a rabszolgatartó-társadalomba. S a 
rabszolgaság kérdése — a keresztyénség kétezeréves történetének el
lenére — még ma is égető, mert a népeknek népek által történő 
kizsákmányolásában fennáll a nép modern rabszolgaságba hajtása. 
Ehhez a keresztyénségnek is kell, hogy legyen döntő szava, amely 
Krisztus igazságaiban gyökerezik s ezekhez hozzátehetjük a refor
máció elvi jelentőségű gondolatait, amelyek szociális tekintetben 
is valóban haladást jelentenek.

Az Újszövetség szociális elvei, ezek előkészítése és érvényesü
lése a rabszolgaságra való tekintettel, megvilágosodnak előttünk, 
ha figyelembe vesszük:

1. a keleti-antik rabszolgarendszert.
2. a rabszolgaság értelmét az Ószövetségben.
3. a rabszolgák új szemléletét az Újszövetségben.
4. és ha levonjuk a következtetéseket a jelen számára.

A 'keleti-antik rabszolga-rendszer
A keresztyénséjgnek a tanítás és az élet formálásában valami

képpen hozzá kellett kapcsolódnia ahhoz az élethez, amelyet talált. 
Igv aztán megfogalmazásaiba számos olyan elem került, amelyeket 
csak keresztyénségen kívüli tényezőkből tudunk megmagyarázni. 
Éppen szociális tekintetben a régi kultúrák és az antik világ benne 
hagyták nyomaikat a Bibliában is, a következményeik az egyház 
életében is érvényesültek.

Elsősorban tekintsünk a babilóniai rendre, mint a keleti társa
dalmi rend példájára.

al Hammurabi ó-babilóniai kora a Kr. e. XVII. évszázadban 
társadalmi tekintetben már a szó teljes értelmében osztálytársa
dalmi, mert a megelőző korokból semmi nyoma sincs benne az osz
tály nélküli nemzetségi rendnek. Ebben a társadalomban az embe
reknek két csoportja van: teljes jogú tagjai az uralkodó osztály
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nak, akiknek tulaidonában voltak az ingó és ingatlan termelő esz
közök, ezekhez tartoztak a rabszolgák is, — a másik csoportba pe
dig azok tartoztak, akik elszegényedésük folytán rabszolgaságba 
süllyedtek. Az uralkodónak ezekre a salát biztosítása érdekében 
szüksége volt, s ezeknek földet is juttatott. A valóságos rabszolgák 
még ennél az osztálynál is mélyebben álltak.

Az uralkodó osztály tagjait „avelum“ -nak nevezték, a másik 
osztályát „muskenum“-nak, a rabszolgákat pedig „vardum“-nak. 
Tehát az ó-babilóniai társadalom utolsó osztályába tartoztak a rab
szolgák.

A rabszolgák közt is voltak különbségek: 1. olyan rabszolgák, 
akik a teljesjogú polgárok (avelum) tulajdonába tartoztak; 2. az 
uralkodó rabszolgái, vagy amint nevezték őket: a királyi palota 
rabszolgái (ide tartoztak a templomi rabszolgák is. Hammurabi 
törvénykönyve említi még a „muskenum“ rabszolgáit is. (3. A ha
zai és idegen rabszolgák: 4. Az „esnur“-i rabszolgák (Hammurabitól 
a babilóniai birodalomhoz csatolt főváros): 5. olyan rabszolgák, 
akik idegen uraktól Esnur-ba jutottak.

Az uralkodóval szemben a teljes jogú polgár is a rabszolga vi
szonyában volt.

A rabszolgaság eredete a hadizsákmánnyal kapcsolatos, még 
pedig abban az időben, amikor a foglyokat már nem ölték meg, 
hanem a győztesek a legnehezebb munkák végzésére kezdték őket 
felhasználni.

Valószínű, hogy Keleten általában azok a szokások terjedtek 
el, amelyeket az Ószövetségből ismerünk. Ott nyilvánvaló, hogy a 
hadifoglyokat eredetileg megátkozták és megölték, — ezzel az Úr
nak áldozták fel őket. Aki közülük valakit meghagyott volna, azt 
meg kellett égetni (Józs 7, 24—25). Később a győztesek megtart
hatták a hadifoglyokat rabszolgákként. Kezdetben ez kivétel volt, 
később már szabállyá lett (Deut 2, 34— 36. Num 31, 7, 17. — 
Ekképpen fokozatosan alakult ki Izraelben a rabszolgák nagy cso
portja.)

Babilóniában azonban a rabszolgák nem csupán a hadizsák
mányból toborzódtak. Származhattak ezek rabszolga anyától vagy 
büntető intézkedésből is. A hitelező az adóst rabszolgának adhatta 
el. Hammurabi törvényeinek 117. §-a szerint a hitelező az adós 
családtagjait kezesekként rabszolga-viszonyban tarthatta, amíg 
adósságukat le nem dolgozták, de legfeljebb három évig.

Általában azt mondhatjuk, hogy ebben a korban a rabszolgákat 
eladhatták, zálogba adhatták, bérbe vehették, elajándékozhatták, 
átutalhatták, a hozomány tartozéka lehetett stb., az uráé volt s az 
saját tulajdonaképpen bánhatott vele. S amint a rabszolga, ugyan
így az ő vagyona is uráé volt.

Ismeretes abból a korból rabszolgák szabado'nbocsátása is. Ez 
különös vallásos cselekménnyel ment végbe. S habár a rabszolga 
elvileg urának dologszerű tulajdona volt, azt mondhatjuk, hogy 
helyzete kedvezőb volt, mint az antik Görögországban s különösen 
Rómában.
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b) Az új-babilóniai korszakban, amikor megváltozott a mező- 
gazdaság egész jellege, megváltozott a rabszolga helyzete is. Ha
sonlítani kezd az antik Róma rabszolgaságához.

Akadtak azonban egyesek, akik érezték, hogy a rabszolgaság 
ellenkezik a természetes érzéssel, — de ez nem segített. Említésre 
érdemes, hogy a régi sumér társadalomban szokásban volt, hogy a 
rabszolgák uraikkal együtt váltottak maguknak helyet az évenkénti 
templomi ünnepségre. S innen ered ez a mondás: A barátság egy 
napig tart, de a rabszolgaság örökké. Az asszír társadalomban vi
szont az uralkodó némely ünnepélyes alkalomkor rabszolgákat és 
foglyokat bocsátott szabadon. Ez az amnesztiának egy faja. A rab
szolgák szabadon bocsátását jócselekedetnek minősítették. Mindez 
persze nem szüntette meg, hanem inkább tudatossá szilárdította a 
rabszolgaság tényét.

Ebből az időből még nem ismeretesek a rabszolgák szervezett 
ellenállásai. Csupán panaszaikról tudunk, s a kétségbeesés jelensé
geiről. Nincsenek a rabszolgák helyzetének lényeges javulását mu
tató jelek.

A rabszolgák helyzetét jellemzi árubabocsátásuk is. Ehhez a 
törvény szabályos adás-vételi szerződést kívánt. Az eladó kezessé
get vállalt azért, hogy az adás-vételi szerződés megkötésétől számí
tott 30 napon belül a rabszolgán nem tör ki a „bennum“ betegség 
.— alighanem epilepszia — , mert a rabszolga megbetegedett, a vá
sárló visszaadta a rabszolgát, pénzét pedig visszakapta.

A bűnt elkövetett rabszolga testi és vagyoni büntetésnek volt 
alávetve. Hammurabi törvénykönyvének 206. és 282. §-ai szólnak 
a testi büntetésekről az ura iránti engedetlenség és teljes jogú pol
gár bántalmazása esetében. A rabszolga -kezének levágását bünte
tésképpen a gyakorlatban nem alkalmazták, nem a rabszolga iránti 
szeretetből, hanem azért, mert ezzel értékét veszítette volna a rab
szolga munkaképessége. Arra az esetre viszont, ha valaki rabszolgát 
ütött meg, a törvényben nincs szó megtorlásról.

A rabszolgaságnak görög-római megítélése a múlthoz képest 
haladottabbnak látszik. Persze, itt is különbséget tesznek szabadok 
és rabszolgák közt. Az ember új megítélése összefügg a görög kultú
rával is. Seneca, római stoikus, gazdag ember és kizsákmányoló 
feltette magának a kérdést: vajon a rabszolga véghez vihet-e ura 
iránt valami jócselekedetet’  Erre ígv felel: az erény mindenki által 
elérhető, mindenki előtt nyitott, mindenkinek feladata, szabadnak, 
felszabadítottnak, rabszolgának, királynak, száműzöttnek, — nem 
válogat a házban és vagyonban, megelégszik magával az emberrel 
(nudo homine contenta est). A rabszolga lehet becsületes, tisztes
séges, nemes lelkületű, tehát ő is mutathat fel és tehet jócseleke
detet, mert ez egyszerűen a becsület dolga. Sőt nem hiányzanak 
olyan hangok sem, amelyek a rabszolgák bizonyos fokú értékét is 
elismerik.

Ennek a szemléletnek és felfogásnak később hatása volt a rab
szolgák helyzetének javulására is.

A rabszolgák jogi helyzetét a görög-római társadalomban ké
sőbb Hadrianus császár rendelete jellemzi, amely megtiltja a rab
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szolgatartóknak a rabszolgák meggyilkolását. Ebben a korban, de 
már előbb is, nem ritkák a rabszolgák szervezett felkelései. De eze
ket mindannyiszor vérbe fojtották. Általánossá kezdett válni a szó
lás: quot servi, tót hostes (ahány, rabszolga, annyi ellenség). A rab
szolgában ellenséget láttak. De mégsem mindenki vélekedett így a 
rabszolgákról. Itt említem azt az esetet, amelv már Kr. e. 60-ban 
történt. Róma városi prefektusát, Pedanius Secundust meggyilkolta 
saját rabszolgája. A régi szokás szerint a házban található vala
mennyi rabszolgát halállal kellett volna büntetni. Ebben az esetben 
kb. 400 emberről volt szó. Az emberek, akik a nem bűnös rabszol
gákat meg akarták menteni, zendülésben törtek ki. Még a szenátus
ban is ellentétek támadtak azok közt, akik szabad utat akartak en
gedni a kegyetlen megtorlásnak, és azok közt — s ez volt a több
ség, akik erről hallani sem akartak. Ez annak a bizonysága, hogy 
a rabszolgák iránti szigorúság enyhül, habár ezt törvénybe még 
nem foglalták. A rabszolgatartók állandó rettegésben tartják rab
szolgáikat.

A görög-római világban már a keresztyénség hatása előtt je
lentősen megjavult a rabszolgák helyzete a keresztyénség első év
századaiban. Megmutatkozott ebben a mindenek természetszerinti 
egyenlőségéről szóló gondolkodásnak a gyümölcse, amelyet a sztoi
kusok képviseltek, köztük Seneca és Epiktetosz. Persze, ők is azt 
a nézetet vallották, hogy a belső szabadsághoz képest a külső sza
badság kérdése alárendelt jelentőségű.

Ebben a korban tehát a rabszolgák megítélésének állását így 
lehet jellemezni: a természeti jog szerint minden ember szabad, de 
a történeti jog szerint a rabszolga dologszerű vagyontárgy.

Összefoglalóan értékelve azt látjuk, hogy a keresztyénség rend
kívüli antik kultúra a rabszolgaságban természetes és szükséges 
rendet látott, amellyel számolt, és amelytől függött. Platón és Arisz
totelész. a kiváló filozófusok, a szabadokban és rabszolgákban az 
embereknek két különböző faját látták. A rabszolgákhoz való vi
szonyát az antik világ aszerint rendezte, amint az megfelelt az ak
kor uralkodó osztály hatalmi és anyagi érdekeinek. Jellemző, hogy 
habár a rabszolgáknak csak felényi észt tulajdonítottak, ezek mé
gis gyakran voltak nevelők, s kitűntek a tudományokban és művé
szetekben.

Az antik világ szociális nézetei leginkább a rabszolgák és a 
munka értékelésében tükröződtek. Plutarchoszt általában felvilá
gosult szelleműnek tartják, s mégsem értékeli semmire sem a mun
kát, mert így beszél: Becsüljük az illatos kenőcsöket és a bíbor ru
hákat, de a ruhafestőket és a kenőcskészítőket alacsony és piszkos 
mesterembereknek tartjuk. Ez a példa elegendő annak megvilágí
tására, hogy ez a korszak ugyancsak kevésre becsüli a rabszolgákat 
és munkájukat. A művészetben is kevés megbecsülésben részesül
tek a rabszolgák, mégha kimagasló művészi értékek alkotói vol
tak is.

A rabszolgaság értelme az Ószövetségben
Már 1. Móz 1. 28. szerint minden ember egvformán kapia meg 

rendeltetését és küldetését: ..Szaporodjatok és sokasodjatok, és tölt—
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sétek be a földet és hajtsátok birodalmatok al á. . Ez Isten áldó 
igéje, amelyben benne foglaltatik a föld és a teremtés fölötti ura
lom. Eszerint minden embernek megvan az Istentől megszabott 
joga. Ebben az isteni parancsban össze van foglalva az emberi 
nemzetség egész kultúrtörténetének a programja. Itt már nem kü
lönül el a munka erkölcsi értéke, amint azt a rabszolga társada
lomban látjuk. A munka mint az ember Istentől eredő rendeltetése, 
nem pedig mint átok vagy a rabszolgák lenézett feladata, jellemzi 
a zsidóság világszemléletét. Nagy lépés ez előre, hiszen azt mond
hatjuk, hogy itt már minden egyes ember egyformán fontos alkotó 
lélek a világban váló szolgálatra. Megvan a lehetősége, s ez ren
deltetése is, hogy kifejtse minden képességét és így elérje legalább 
halvány képmását Isten teremtményének. De még az ember kül
detésének ez a magas szociális értelmű felfogása sem rekesztette ki 
az Ószövetség világából a rabszolgaságot. És mégis vitán felül meg
szólal már itt a vallásos hang, amely alapjaiban rázza meg a rab
szolga társadalmat. Ez pedig az embernek Isten teremtményeként 
való értékelése. Mindazáltal szemben áll ezzel a zsidó nép élő gya
korlata. amely alig éri el a sztoikus értékelés magasságát. A jólét
ben élő úrnak feleségei és gyermekei mellett nagyszámú rabszol
gája is volt. Ábrahámnak például mintegv 318. A babilóniai fogság
ból 42.360 hazatérő közül 7337 rabszolga és rabszolganő volt.

Tehát az embernek, mint Isten teremtményének egyenlőképpen 
való értékelése mellett találkozunk itt az ember lebecsülésével és 
a rabszolgasággal is.

Az Ószövetségben a rabszolgáknak két típusát találjuk: van
nak idegen és izraelita rabszolgák. Az idegen rabszolgák a háborúk 
zsákmányából kerültek, vagy a rabszolgakereskedésből, vagy pedig 
már a rabszolgatartó házában születtek ilyenekként. ..Mikor hadba 
mégy ellenségeid'ellen, és kezedbe adja őket az Űr, a Te Istened, és 
azok közül foglyokat ejtessz. . . “ (5. Móz 21, 10). Józsefet rabszol
gául adták el Potifárnak Egyiptomban.

A rabszolgák vásárlásánál ügyeltek arra, hogy a rabszolga ide
gen legyen, s ezzel a rabszolgák lebecsülését megkülönböztették a 
vallásos értékeléstől. A körülmetélt rabszolgát formálisan befo
gadták Izrael vallási közösségébe.

Mit kell értenünk az „izraelita rabszolga“ fogalmán? Saját né
pének fiát, még ha az izraelita elszegényedett is, más izraelita nem 
tekinthette valóságos rabszolgának. S ha meg is vette, nem kény- 
szeríthette őt rabszolga munkára. Máskor viszont adósság miatt 
nem engedhette át gyermekeit hitsorsosának rabszolgákként. A go
nosztevőt, ha nem akarta megtéríteni a kárt, rabszolgául lehetett 
eladni. De az izraelita rabszolgákkal nem volt lehetséges a keres
kedés, a törvény tiltotta eladásukat és védte a saját kiváltatásuk 
jogát. Mezőgazdasági vidékeken a Kr. e. VI. században, a jubileumi 
év a rabszolgák életére is kihat. Ez pedig Istennek Izraelen vég
zett cselekedetére való emlékeztetéssel történt. Ha valaki vonako
dott volna szabadon bocsátani rabszolgáját, emlékeznie kellett az 
egviptomi rabszolgaságra.

Az Ószövetség óvakodott a vaskos rabszolgaságtól. Erre számos
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intézkedés van. A rabszolga itt is urának hatalmában volt. Az pe
dig nem mindig bánt rabszolgáival az előírások szerint. Haragját* 
bosszúját reá árasztotta, s gyakran megtörtént, hogy a rabszolga a 
büntetés következtében meghalt. Az ilyen kegyetlenek ellen szól 

\a törvény: „Ha pedig valaki úgy üti meg szolgáját, vagy szolgáló- 
leányát bottal, hogy az meghal keze alatt, büntettessék meg (2. Móz 
21. 20). Ha pedig a rabszolga tartós sérülést szenvedett, szabadon 
kellett bocsátani (2. Móz 21, 26—27). A szombati pihenés a rab
szolgára is vonatkozott, sőt az ünnepnapokat is megtarthatta. Szép 
gondolattal találkozunk Jóbnál, ahol azt olvassuk, hogy a rabszol
gák tulajdonosa Istennek felelős a velük való bánásmódért. Isten 
teremtette a rabszolgákat is, mint embereket. „Mitévő lennék, ha 
felkelne az Isten, és ha meglátogatna: mit felelnék néki? Nem az 
teremtette-é őt is, aki engem teremtett anyám méhében: nem egy 
ugyanaz formált-é bennünket anyánk ölében?“ (Jób 31, 14— 15). 
S Eliézer nem egyetlen példája annak, hogy a hűséges rabszolga 
méltóvá lett Urának bizalmára. Ábrahámnak ez a 318. számú rab
szolgája, házában mindent intézett, s vagyonának örököséül volt 
kijelölve (1. Móz 15, 2). A rabszolga feleségül vehette urának örö
köslányát (1. Krón 2, 34). Több helyütt is szó esik a rabszolgákkal 
való kemény bánásmód ellen.

Legalább ez a néhány példa szolgáljon annak megvilágítására, 
hogy az Ószövetség szembeszállt a rabszolgaság kíméletlen gyakor
latával. Ezek olyan szociális kihatások, amelyek az emberi élet ter
hét könnyítették, az emberét, akit a társadalom törvényellenesen 
lealázott és értékétől megfosztott. A legnagyobb haladás szociális 
tekintetben a rabszolgák szabadonbocsátásának a gyakorlata. Ez 
lehetetlenné tette egyfelől a rabszolgák számának mértéktelen fel
duzzadását, másfelől a hatalmon lévők és gazdagok számszerűleg ki
csiny, de gazdaságilag erősebb osztályának kifejlődését. A vallásos 
sorompók itt amolyan szociális katalizátor szerepét töltötték be a 
társadalom elrendeződésében.

A  munkát f.z Ószövetség kezdetben büntetésképpen értékeli. 
Gondoljunk az ember bűnbeesésének történetére. De már a Tíz- 
parancsolat másképpen számol a munkával. A sabbátról szóló pa
rancsolatban a munka Isten parancsaképpen jelenik meg. Az utolsó 
parancsolatban kisgazda vonatkozások észlelhetők. Később a mun
kának még mélyebb felfogásával találkozunk. A keresztyénség 
előtti utolsó évszázadban Sammai arra int: szeresd a munkát! Más 
rabbik kiemelték a munkának nevelő értékét. A munka itt már 
erényként jelenik meg. A munkakerülőket nem tűrték maguk közt. 
A lustaságot az őrültség bizonyítékának tekintették,

A munka tehát soha nem tapasztalt megbecsülésre tett szert. 
Ezzel emelkedik a dolgozók értéke is, tehát a rabszolgáké is — 
mint embereké. Ebben az időben, habár a rabszolgaság túl volt vi
rágkorán, nem lehet azt mondani, hogy miként a múltban, arra 
szolgál, hogy az emberek bizonyos rétege henyéljen. Tudjuk, hogy 
tanítók, rabbik is tanultak mesterséget: általános nézet volt, hogy 
a 20 éves ifjú kellőképpen felkészült legyen megélhetésének bizto
sítására.
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De Palesztinában a gazdagok és szegények közti ellentétek mé
gis nagyok voltak, annak ellenére, hogy törvénnyel is igyekeztek 
ezt csökkenteni. Nem segített itt a szegények jogát védő törvény 
sem.

A jogait ismerő nép elégedetlen volt. A nyomorúságnak ebbe 
a korszakába beleillik Keresztelő Jánosnak, az utolsó prófétának a 
fellépése, aki a felebarát iránti szeretetet hangoztatja. Mélyen be
lenyúl az emberek közti különbségekbe is. Lehet, hogy csak a 
pusztába kiáltó szó maradt, de csak azoknál, akik a szegény, nyo
morúságos népet kizsákmányolták s a legnagyobb jogtalansággal 
nyomorgatták. Erős szava: Készítsétek az Úrnak útját — komoly 
intői el volt, hogy a világ számára új időnek kell jönnie, mely szociá
lis tekintetben igazságosabb és az élet szempontjából örvendete- 
sebb.

A rabszolgák új szemlélete az Újszövetségben
Mindjárt az elején azt mondhatjuk, hogy az Újszövetségben a 

rabszolgák szemlélete megváltozik az ember alapvető felfogásával, 
mert ez Krisztusban egyformán részesül a megváltásban. De ez 
még sem ment egyszerre.

Az a gondolat, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse 
és üdvözítse azt. aminek el kellett volna vesznie, szükségképpen be
lenyúlt a társadalom szükségleteibe, amidőn megkezdte nyilvános 
munkásságát. Nem tekintve a nemzet messiási vágyait, szemük 
előtt áll a nép szociális felemelkedése, konkrét életében.

Jézus Krisztus korában az uralkodó osztályok, s ezek közé tar
toztak a papok is, akik szoros kapcsolatban éltek a földi hatalma
sokkal, legtöbbnyire a szadduceusokkal — nem vettek tudomást a 
szegény nép nyomorúságáról és elnyomatásáról. A gazdagok zsar
noksága nem maradhatott sokáig a zsoltárköltők s később minden 
melegebben érző ember kimeríthetetlen témája, A nyomorult nép 
csüngött Istenének ígéretein és vigasztalásain, s fontos, hogy Jézus 
Krisztus ebbe a világba és ebbe a társadalomba helyezte a legalap
vetőbb szociális elvet, hogy minden embernek megvan a maga ér
téke és szentsége. Az Isten királyságáról szóló üzenetének tartalma 
az istenfiúság s végső célja az üdvösség.

Krisztus üzenetét a mindenkinek szóló üdvösségről elsősorban 
azok fogadták ellenkezéssel, akikben nem volt megértés a szociális 
igazságok iránt, jóllehet nem szervezte ellenük a népet ellenállásra, 
s nem járt el forradalmi módon. Krisztus legfőbb feladata nem az 
volt, hogy a világot politikai és szociális tekintetben megújítsa, ha
nem, hogy megőrizze az embert a bűntől, amely gátként emelke
dett a megígért üdvösség előtt. Ez a harca a bűn ellen felszabadí
totta az embert s új szeretetteljes és szociális tekintetben igazságos 
élet képét vetítette elé. A bűn elleni harc áldott lépés a nyilvános 
élet szempontjából. Jézus Krisztus nem semmisiti meg az embert, 
hanem a benne lévő rosszat, hogy az ember tisztává legyen, képessé 
Isten munkájának végzésére a földön. Az ilyen embernek szép és 
áldásos életet kell teremtenie. Az ilyen ember új társadalmat ala
kít ki, amely nem oszlik urakra és rabszolgákra, hanem a lélek
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egységében és a békesség kötelékében mindnyájan elnyerik az is- 
tenfiúságból folyó örökséget.

Az istenfiúság gondolata kirekeszti a rabszolgaságot. Jézus 
Krisztus Isten fiainak a mennyei Atyához való közös tartozását 
hangsúlyozza, amikor azt mondja, hogy senki sem lehet két úrnak 
a szolgája, mert az egyiket gyűlölni fogja, a másikat pedig szeretni. 
Szerinte Isten gyermekei kölcsönösen segítik egymást s nem ural
kodnak egymáson. Az istenfiúságban lehullott minden megkülön
böztető válaszfal.

Jézus Krisztus szerint Isten gyermekei nem keresik a maguk 
tisztességét, felmagasztaltatásukat és a gazdagságot. Első helyen 
állnak az erkölcsi feladatok. Az embertárs iránti szeretet példája 
erkölcsi követelménye a népek kölcsönös kapcsolatainak. Az em
berek egyenlősége és az ember minden feladatának erkölcsi betöl
tése, — ez Krisztus üzenete azoknak a szociális problémáknak a 
megoldására, amelyekkel az ember életében szembekerül.

Ezt kívánja Jézus Krisztus mindazoktól is. akikre azt a szép 
feladatot bízta, hogy menjenek a világba és hirdessék az evangé
liumot.

Mindebből látjuk, hogy Jézus Krisztus magatartásával elvileg 
lerontja a rabszolgaságot. Teszi ezt az emberek közti ellentétek ki
küszöbölésével és az eléjük szabott erkölcsi feladatokkal. Más út ez 
az ember felszabadításához, mint amelyet az ember szokott válasz
tani. de voltaképpen az egyetlen út, amely vallási tekintetben jogot 
adott az ember felszabadításáért való munkára. Ennek indító oka 
Istennek az ember iránti szeretete, s gyümölcse kell, hogy legyen 
az embernek embertársa iránti szeretete.

Pál apostolt, aki az Istenhez és emberekhez való viszony alap
vető keresztyén eszméinek legzseniálisabb interpretálója volt, ami
kor Jézus követőinek sorai megsokasodtak, a rabszolgakérdés még 
erősebben kényszerítette a megoldásra és nyílt állásfoglalásra.

A korai keresztyénség számára a rabszolgakérdés rendkívül 
fontos jelentőségű volt. Galileában nem volt sok rabszolga, annál 
több Jeruzsálemben, Görögországban, különösen a városokban és 
nagyvárosokban a lakosságnak szemmellátható részét alkották. Pál 
találkozott ezekkel missziói útján. S a rabszolgák bőséges számban 
lettek a keresztyén gyülekezetek tagjaivá. Evaristus, Anicetus és
I. Calixtus római püspökök rabszolgaszármazásúak voltak. Pál 
ugyancsak nem tett szervezett és forradalmi lépéseket a rabszolga
ság megszüntetésére. Pál magatartását s a keresztyénség egész 
helyzetét az akkori világ egész gazdasági és eszmei struktúrájának 
tudatosításával kell megértenünk. Amíg ezek egyikében sem tör
tént változás, addig az apostol mindent vallási alapon oldhatott 
meg. Az ó-világ gazdasági rendje a rabszolgaságra, azaz a rabszol
gák munkájára épült. A szabad polgárok húzódoztak a munkától, 
azt méltóságukon alulinak tartották. Olyan foglalkozásokat válasz
tottak, amelyeknél nem volt szükség kétkézi munkára. Az élet ér
tékeit a rabszolgáknak kellett termelniük, s ezek ezért csak meg
vetésben részesültek.
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Pál apostol korában a keresztyén gyülekezetek számát keresz
tyén urak rabszolgái is szaporították. Pál, aki számos gyülekezetei 
alapított, szemtől-szembe találkozott ezekkel a rabszolgákkal, akik 
Krisztusban testvérei voltak. Kiemeli Isten előtti értéküket és mél
tányolja munkájukat. Ez nem változtat ugyan külső helyzetükön, de 
ha helyesen értjük az üdvösség egyetemességéről szóló gondolatot, 
ez mégis a legerősebben feszegeti a rabszolga-társadalmat, mígnem 
bekövetkezik az óhajtott szétesése. Pál nem szociális, hanem vallá
sos értelemben oldja meg a rabszolga-kérdést. De ez döntően kiha
tott a dolog szociális oldalára is.

Így kell látnunk Pál apostolt, s akkor barátságosabb formát ölt 
1. Kor 7, 21—24. verseiben foglalt nyilatkozata is: „Rabszolgaként 
hivattál el? Ne gondolj vele! De ha szabaddá is lehetsz, inkább élj 
azzal (üdvösségedre). Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úrnak 
szabadosa; hasonlóképpen a szabadságban elhívott Krisztus rabszol- 
gája.“  (az új revideált fordítás szerint). A hangsúly itt a világi hi
vatásban való hűségen van, abban, amelyben valaki keresztyénné 
lett, hogy ekképpen megoldhassa az élet szociális kérdéseit is. Az 
idézett helyen az apostol nemcsak a rabszolgákra céloz, hanem a 
zsidók és pogányok közül való keresztyénekre, bizonyos értelem
ben a házasokra és nőtlenekre is. Kifejezetten mégis a rabszolgához 
fordul, aki szabad lehetne, hogy ne éljen ezzel a lehetőséggel. Vi
lágosan meg kell mondanunk, hogy gazdasági tekintetben Pál a rab
szolgasághoz való viszonyában mindig korának talaján maradt. 
Helytelen volna, ha szociális reformátorrá akarnék őt tenni. De a 
vallásos átalakulást követnie kellett a szociális változásnak is.

Pál apostol azt akarja mondani, hogy a rabszolga az Úr szaba
dosa, mert az a szabadság, amelyet Krisztusbn nyer, sokkal érté
kesebb annál, amelyet a rabszolgaságból való kiváltással lehet sze
rezni.

Pál nem tekintette feladatának a rabszolgák felszabadítását, de 
nem akarta letörni bennük a rabszolga-gondolkozást sem. amely 
határozottan arra irányult, hogy egyszer erőszakkal lerázzák ma
gukról a rabszolgaság igáját. Nem gondolt a gazdasági fejlődésre, 
amely szükségképpen megérik s a rabszolgaságot egyszer csak meg
szünteti. Elképzelhetetlennek vélte, hogy a rabszolgaságot el kel
lene törölni. Ez a római birodalom teljes gazdasági összeomlását 
jelentette volna. A római császár pedig minden erejét latba vetette 
volna a keresztyénség megsemmisítésére, ha ez a forradalom útján 
idő előtt megváltoztatta volna a világ gazdasági struktúráját. Ezzel 
a keresztyénség nem töltötte volna be megszabott hivatását.

Pál mégis ad bizonyos útmutatásokat, amelyekkel a rabszolgák 
tevékenységét szabályozza. Szociális vonatkozásban szükséges szá
mukra elviselhetővé tenni az életet. Az urak haragja mindig rosz- 
szabbá tette helyzetüket, s ez oda is vezetett, hogy a rabszolgák 
jogait is kétségbe vonták. Pál utasításai a gyülekezetekbe vezetik 
őket, s ezzel mutatja, hogy ez a szabadsághoz, felszabadulásukhoz 
vezető út. A keresztyén gyülekezetben a rabszolgák szabadoknak 
érezték magukat. A testvériség eszméje mindazok közt, akik Krisz
tus útjának követésére szánták el magukat, lényegében már leron-
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tóttá a rabszolgaságot és a kényszeréletet. Az alap le volt rakva, 
s csak alkalmas időre kellett várni, amíg a testvériség eszméje a 
felszabadulás cselekedeteivé válhatott. Ma is azt látjuk, hogy ezen 
az alapon oldódnak meg a népek ellentétei és szabadulnak fel né
pek az elnyomatás igája alól. Ha a huszadik századból tekintünk a 
rabszolgaságra, meggyőződhetünk arról, hogy a testvériség eszméje 
az emberi társadalom széles köreiben nem talált kellő megértésre, 
s ezért máig sem sikerült teljesen felszámolni a rabszolgatársadal
mat. Az egyház egyes korszakokban nagyon erőtlenül hirdette a 
lélek egységét, a testvériség eszméjét és a békesség kötelékét. A ma 
ezért felelősségre vonja az egyházat, azzal a váddal, hogy akadá
lyozza az ember szociális felszabadulásához vezető fejlődést és a 
rabszolgaság megszüntetését. De el kell itt ismerni, hogy Pál sza
vát rosszul értették. Az ő üdv-univerzaüsmusa és egyéb útbaigazí
tásai az emberek viszonyára vonatkozólag mindig emlékezetünkbe 
kell hogy idézzék Pál szavát: Nincs többé rabszolga! Ezt elfelejtet
ték, talán el is akarták felejteni, mert még magas állású egyházi 
méltóságoknak is voltak rabszolgáik.

Rá kell mutatni Pál utasítására is, amelyeket az Efézusbeliek- 
hez írt levele 6. r. 5—8. verseiben ad: Ti szolgák, engedelmesek le
gyetek test. szerint való uraitoknak, mint a Krisztusnak, félelem
mel és rettegéssel, őszinte szívvel. Ne szolgáljatok színből, mint 
akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, 
cselekedjétek az Isten akaratát szívesen, jóakarattal, mint akik az 
Űrnak szolgálnak és nem embereknek, mert tudjátok, hogy kiki 
ami jót cselekszik, azt fogja venni az Űrtói, akár szolga, akár 
szabad."

Ha Pál apostolnak csak néhány szavát szakítanék ki összefüg
géséből, bizonyára a szabad társadalom ellenségének és a rabszolga
társadalom szószólójának mutatkoznék Pál. De nem így van. Pál 
tanításából megmarad az emlékeztetés a kötelesség komoly telje
sítésére annak a társadalomnak az irányában, amely már nincs a 
kizsákmányoló osztály hatalmában, hanem amelyben a dolgozó 
munkájával önmagát, is segíti. Pál szava tehát túlnőtt az időn s ma 
is eleven.

Pál ma is tanítást ad a keresztyéneknek arról, hogyan kell 
dolgozniok. Ügy, mintha Uruk, Jézus Krisztus előtt állanának. Pál 
figyelemmel kíséri a mi kezdeményezésünket. Miként Pál, mi is 
érezzük a kötelességteljesítés nagy felelősségét. Nálunk nincs rab
szolgaság, ez a szocialista és kommunista társadalomban nem is le
hetséges, ezért Pál szavai segítik az emberi élet szociális, kiteljese
dését. A társadalomnak, amelyben élünk, a becsapását a keresztyén 
ember bűnnek kell. hogy tekintse, s ezért óvakodnia kell tőle. A 
keresztyén embernek, Pál szerint, úgy kell cselekednie, mint Krisz
tus szolgájának. Ő nem hajt szolgaságba, nem bántalmaz, nem gyil
kol, hanem magát adta áldozatul. A szolgaság itt a mi Krisztushoz 
való viszonyunkat jelenti. Az apostol is Krisztid szolgájának, rab
szolgájának nevezi magát, hogy ezzel hozzá való i ragaszkodását és 
tőle való függését fejezze ki. A rabszolgánál nem lehet feltételezni, 
hogy jókedvvel cselekszik, de a keresztyén ember bensőleg szabad.
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s maiga dönt cselekvésének a módjáról. Itt a rabszolgaság a szó he
lyes értelmében megszűnt.

2. Kor 5, 10-ben olvassuk: „Mindnyájunknak meg kell jelen
nünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki elvegye jutalmát asze
rint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy rosszat1'. Kol 3, 
25. a vétek megbüntetéséről szól annál, aki igazságtalanságot követ 
el. Istennél nincs személyválogatás, a rabszolga sem áll magában, 
vele is úgy bánik, mint minden mással. Az emberek közti különb
ség nem Istentől ered. Ezt az emberek csinálták. Csak a rabszolga
tartók találtak ki a maguk számára holmi „isteni rendet". Isten 
mindenkit embernek tekint. Az embernek rabszolgaként való le- 
alázása Istenéllenes. s

Ekképpen az apostol közvetve arra tanítja a keresztyéneket, 
hogy szüntessék meg a rabszolgaságot, ne támogassák azokat, akik 
berendezkedésükben fenntartják a rabszolgaságot, de ne segítsék a 
modern, gyarmati rabszolgaságot se.

Pál apostol az urakat is megleckézteti. Ef 6, 9: ......hagyjátok
el a fenyegetést, mert tudjátok, hogy mint azoknak, úgv nektek is 
Uratok van a mennyben és Őnála nincs személyválogatás''.

Pál apostol e szavainak nagy súlyát és bátorságát csak akkor 
értjük meg, ha szemünk elé vetítjük azt a kort, amelyben Pál élt 
és működött. Az urak ellen felszólalni senki sem merészelt. Pál pe
dig itt az utolsó ítélettel fenyegeti azokat, akik a rabszolgákat ki
zsákmányolják és kegyetlenül bánnak velük. Ez lehetővé tette a 
rabszolgák öntudatának megnövekedését, hogy nekik is vannak bi
zonyára jogaik, sőt olyanok, mint a szabadoknak. Ez azt jelenti, 
hogy a rabszolgák elvileg kiemelkedtek az általános tárgyi vagy 
leltári értékelésből. A rabszolga Isten előtt egyenlővé lesz a szabad 
emberrel. Ez a keresztyén tanítás. Ilyen értékelésben nem volt ré
szük a rabszolgáknak. Nincs zsidó, sem görög, sem szabad, sem 
szolga. Ez olyan lépés volt előre, amely már sohasem szorult vissza.

Pál apostolt még a Filemonhoz írt levél alapján is meg kell 
világítani. Ebben a levélben van legjobban kifejezve Pálnak és vele 
együtt a keresztyén egyháznak az álláspontja a rabszolgaság kér
désében.

Filemonnak, a zsidó származású jómódú kolosszéi polgárnak és 
gyárosnak, akit Pál feleségével, Appiával és Archippus nevű fiával 
első missziói útján nvert meg a keresztyén hitnek, rabszolgái vol
tak. Onézimusz nevű rabszolgája hűtlen lett hozzá, megszökött, 
s valahogyan eljutott Pálhoz, aki Efézpsban vagy Rómában fog
ságban volt. Megkeresztelkedett. keresztyénné lett. Ezért mondja 
őt Pál fiának, akit fogságában szült. Onézimusz kitárta szívét Pál 
előtt s elpanaszolta, hogy Filemon nem keresztyén módon bánt 
vele. s bizonvos jogaitól megfosztotta. Onézimusz jól ismerte jo
gait. Hiszen ő s a többi rabszolga jól tudta, hogy uruk elfogadta a 
keresztyén hitet s talán közülük is többen csatlakoztak a kolosszé- 
beli gyülekezethez. Ott szó esett szerencsétlen helyzetükről. Isten 
előtti egvenlőségükről és iogaikról. Onézimusz nem tudott beletö
rődni helyzetébe, hiszen fiatal, élénk vérmérsékletű és tehetséges 
volt. Űgv érezte, valami magasabbra született, nem arra. hogy
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örökké a fonóműhelyben dolgozzék. Lehetséges, hogy kérte urától 
szabadonbocsátását. Filemon ezt megtagadta, tudván, hogy akkor 
a többi is úgy tenne és ezzel az ő gyára tönkremenne. Pál levelé
ben úgy említi Filemont, mint aki ..felüdíti a keresztyének szívét". 
De Onézimuszt is testvérének tekinti. Ez a szó itt valóban forra
dalmi hatású. A testvériségben meg kell valósulnia minden jónak. 
A Filemonnak szóló levélből nyilvánvaló, hogy a rabszolgatartónak 
le kell mondania rabszolgája fölötti fennhatóságáról, le kell eresz
kednie hozzá szolgálatával és segítségével, hogy az viszont felemel- 
kedhessék arra a fokra, hogy áldásosán tölthesse be Istentől ren
delt küldetését. Pál ekképp azt akarja, hogy az emberek közt tar
tós közösség létesüljön. * „Talán azért vált meg tőled ideig-óráig, 
hogy örökre visszanyerd őt, nem úgy immár, mint szolgát, hanem 
szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kivált nekem; mennyi
vel inkább pedig neked, mint testben, mind az Űrban“ . (15— 16. v.) 
Onézimusz hitt Krisztusban, s így tartós testvéri közösségbe jutott 
a keresztyénekkel. Filemon és Onézimusz belekerült Krisztus élet
körébe. testvérekké lettek.

Figyeljük meg még Onézimusz helyzetét, mint szökevényét, 
jogi vonatkozásban. Pál Onézimuszt visszatérésre kényszerítette. 
s arra, hogy várja meg. mi lesz vele, különben Pál is törvénysze
gést követett volna el. De Pál levelében azt kívánta, hogy Filemon 
adja el neki Onézimuszt, hogy így megtartsák a törvény betűiét, 
s csak mint „az apostol rabszolgája jutott az ifjú abba a rabszolga
ságba, amely a legfelsőbb és legmagasztosabb szabadság, hogy földi 
urával együtt szolgálhasson Krisztusnak".

A Filemonhoz írt levél rövid, de alapelvszerűen világítja meg 
az egyház álláspontját a rabszolgaság kérdésében s megoldja egyi
két a legégetőbb szociális kérdéseknek. Joggal ismerik el változat
lan értékét nem csupán a kérdés nehézsége miatt, amelyből szüle
tett, a keresztyén egyháznak a rabszolgaság kérdésében való állás- 
foglalásáért, —- hanem azért is. mert ebből a levélből megismerhet
jük Pál lelki gondozásának a finomságát és hűségét, meggvőződhe- 
tünk arról, milyen művésze volt Pál az emberekkel való bánásnak 
és a rájuk való hatásnak.

Az első keresztyének közössége tanúja volt az emberekről való 
szociális gondoskodás különleges esetének. Sokan magukat adták el 
rabszolgának, hogy a kapott"' pénzzel másokon segíthessenek. Ez 
bizonysága annak, milyen nyomorúságban volt az ember, de bi
zonysága a testvériség és az istenfiúság mély megragadásának is. 
A szeretet itt az önfeláldozásig érvényesült.

Az eddig említettek világosan igazolják, hogy a keresztyénség 
legkezdetén igazságaival és elveivel alkalmas talaj volt a rabszolga
társadalom szétbomlasztására.

Mit mond a keresztyén történelem? A rabszolga-társadalomba 
vert éket a keresztyének nem nagyon verték tovább. Eleinte ez 
még csak ment valahogy. Nagy Konstantinosz óta többször tiltották 
keresztyén rabszolgák tartását, általában keresztyén rabszolgák el
adását nem keresztyén népeknek. Némely pápa jócselekedetként 
dicséri rabszolga szabadonbocsájtását. Ince és V. Márton tiltja ke
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leti keresztyének eladását a szaracénoknak, de viszont még 1450- 
ben Itáliában ezerszám voltak ilyen keresztyének. Az egyháznak, 
pápáknak, kolostoroknak ugyancsak sok rabszolgájuk volt; szaba- 
donbocsátásuk tilos volt, az egyházi birtokok állagának megőrzése 
érdekében. El kell ítélnünk minden olyan jogi rendelkezést, amely 
megengedte, hogy a rabszolgákkal úgy bánjanak, mint holmi tár
gyakkal, — és kirekesztették őket az egyházi hivatalokból. Az egy
ház a rabszolgaságot büntetésnek is tekintette. Az 1179—i lateráni 
zsinaton Rómában a pápa valamennyi ellenfelét rabszolgasággal 
fenyegették meg. A Velence ellen (1309, 1482. 1506), Firenze ellen 
1376-ban és Anglia ellen 1508-ban viselt politikai jellegű pápai 
hadjáratokban a büntetés ürügyével leplezték ezt.

A XV. század első felében még dicsérik is a leigázott népek 
rabszolgaságba hajtásának a gyakorlatát. Ezt elősegítették Portu
gália és Spanyolország tengerentúli terjeszkedései. Keresztyén 
templomokban imádkoztak az Afrikában űzött rabszolgavadászat 
szerencséjéért. III. Pál pápa 1548-ban elismerte minden embernek, 
a klerikusoknak is a jogát, hogy rabszolgákat tartsanak. A pápai 
udvarban még a XVIII. század végén is voltak rabszolgák.

Az evangélikus állásfoglalás a rabszolgaság kérdésében keve
set különbözik az előbbitől. Luther a törökök elleni prédikációjá
ban (1529) ezt mondja; „ . . . h a  igazi keresztyén vagy, nem árthat 
neked ilyen szolgaság és nyomorúság. . . “ Luther itt az eszkatoló- 
gikus mozzanatot helyezi homloktérbe Péter első levele 2. részé
nek magyarázatában ezt mondja: mint vendégeknek tudnotok kell, 
hogy ez az élet csak átmenet, hogy itt nem maradhatunk, hanem 
tovább kell zarándokolnunk Ezért a világi értékekkel csak annyira 
szabad élnünk, hogy velük betakarózzunk és ez időben éljünk. Itt 
nincs maradandó helyünk (városunk), hanem a jövendőt keressük 
(Zsid 13.). Evangélikus országok szintén űzték a rabszolga keres
kedést és vadászatot egészen a XIX. századig. A pietizmus korával 
jelentkezik az ellentmondás az emberek rabszolgaként való leigá
zása ellen. William Wilberforce angol misszionárius elérte, hogv 
1807. március 27-én parlamenti határozat törvényellenesnek minő
sítette a rabszolgákkal való kereskedést, s 1808. január 1-ével en
nek minden angol területen meg kellett szűnnie. Sikeres harcának 
csúcspontja az volt, amikor kevéssel halála után, 1834-ben, az an
gol birodalom minden területén megszűntették a rabszolgaságot és 
1838-ban minden rabszolga felszabadult.

A rabszolgaságba hajtás gyarmati politikája még a XX. szá
zadban is tart, bár az egyes rabszolgatartót félretólták, de terepét 
sok helyen átvette az állam, még az ún. keresztyén államok is.

Ez a rövid történeti áttekintés szolgálja annak megértését, 
mennyire szükséges, hogy a keresztyén egyház visszatérjen az Új
szövetség tényleges igazságaihoz és elveihez és térjen a szellem; és 
szociális haladás útjára.

Következtetések a jelen számára
A keresztyén egyház — amely Krisztus valódi evangéliumának 

hirdetője kell, hogy. legyen — történetének említett példái vádol
ják a keresztyéneket.
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A mai ember kiszabadul a szociális rabszolgaságból, és a mai 
keresztyének igyekeznek jobban megérteni és megvalósítani az 
evangélium elveit. Ez arra ösztönöz, hogy az üzenetben homlok
térbe állítsuk az Újszövetség szociális elveit úgy, ahogy azok Krisz
tus és az apostolok tanításából fakadnak, jobban, mint az eddig 
történt. Jézus Krisztus azt mondta: Tanúim lesztek Júdeábán és 
Galileában és az egész világon. A rabszolgatartó, feudális és kapi
talista világ szószólói nincsenek egy vonalban Krisztus eme paran
csával, mert ez Istennek minden ember iránti szeretetéről való bi
zonyságtevést jelent és az embert embertársa iránti szeret.etre szó
lítja fel. Krisztus és az apostolok igazságát meg kell szabadítani az 
évszázadok rárakódott hordalékától, hogy valóban örvendetes evan
géliuma legyen a világnak.

Abból, hogy az egyház az istenfiúságra nevelt, önként követke
zik, hogy semmiképpen sem volt szabad megfeledkeznie az ember 
szociális előbbrejutásáról.

Sajnálatos, hogy az egyház középkori uralmának hosszú kor
szaka akadályozta ennek kifejlődését. A világ nem jutott el elég 
hamar oda. ahol már régen lennie kellett volna.

Ma már a népi demokratikus társadalomban élünk. Most már 
világosan látjuk a nagy és nehéz fejlődést a rabszolgatartó, feu
dális és kapitalista renden keresztül. Ma már megszabadultunk a 
rabszolga és rabszolga tartó gondolkodástól. Csak az a kívánatos, 
hogy a szociális szabadságnak ez a szelleme győzedelmeskedjék az 
egész világ felett. A rabszolgatartó gyarmati politikát a keresztyén 
egyháznak is megfontolás tárgyává kell tennie. A keresztyén misz- 
sziónak szembe kell szállnia a népek rabszolgasorba való leigázá
sával. A rabszolgatartó praktikái, akármilyen mázzal vannak is be
vonva, ma már csak mesterségesen tarthatók fenn. Idővel el kell 
tűnniük és semmivé.kell lenniük. Mert teljesen méltatlanok az em
berhez. Az emberi társadalomnak ez a megújulása ma gyors len
dületet vett.

A keresztyénségnek arra kell törekednie, hogy az embert gya
korlatilag is felemelje az Isten gyermekének piedesztáljára és hogy 
eltűnjenek a világból mindazok a nyomorúságok, amelyek akár 
gazdasági, akár lelki téren jelentkeznek.

Rámutattam az Újszövetség szociális elveire, fejlődésükre és 
érvényesülésükre a rabszolgaságra való tekintettel. Ezek alapján 
és tartósan megoldják a rabszolgaság problémáját. Jézus Krisztus 
nem tanított semmiféle időleges erkölcstant, hanem beleoltotta az 
emberek leikébe Isten örök, változhatatlan akaratát. Ezért az Új
szövetség szociális elvei nem állítanak az ember elé célul csupán 
valami magas szociális rendet, — hanem továbbvezetnek az em
berhez, mint Isten gyermekéhez.

Ehhez kell hozzájárulnia a mai keresztyénségnek is, amely ál
landóan az, élet változásaiban állva, hallja Isten részéről az örök és 
változhatatlan evangéliumot. Meg kell szabadulnia minden ember 
elleni bűntől s csak az ember jólétét kell maga előtt látnia, ame
lyet egyszer betetőz Isten Ígéreteinek teljesülése. Ennek kell látha
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tóvá lennie a keresztyénség előrehaladásában, különben elvesztené 
az emberek bizalmát, akikért pedig feltétlenül ki kell állnia.

Az Újszövetség szelleme, azt kívánja tőlünk, hogy támogassuk 
mindazt, ami az ember szociális előbbrehaladásat szolgálja. Ebbe 
bele van foglalva Krisztus gyönyörű parancsa: szeresd felebaráto
dat, mint önmagadat. A helyesen értelmezett keresztyénség csak 
örömmel üdvözölheti, hogy a szocialista társadalom lehetőséget ad 
a földi boldog és békés élet érdekében a képességek teljes kifejté
sére. Ez semmiképpen sem teszi feleslegessé a keresztyén egyház 
küldetését, sőt lehetővé teszi a keresztyén szeretet elveinek eléré
sét, ami nem volt lehetséges a rabszolgatartó, feudális és kapita
lista rendszerek korában. Hisszük, hogy az embernek és munkájá
nak igazi értékelése legyőz minden nehézséget és a népek közt 
uralomra jut a testvériség. Ez az Újszövetség üzenete és az aposto
lok üzenete: Mindnyájan testvérek vagytok! Sőt tisztán látjuk a 
testvéri szeretet és szociális egység körvonalainak kierjedését a vi
lág legvégső határáig, mint a keresztyénség hozzájárulását a nemze
tek közti békéhez.

Az Újszövetség szociális elvei a szociális előrehaladás támoga
tásához vezetnek. Nincs többé rabszolga, hanem testvériség. Ez 
hozzátartozik a keresztyénség lényegéhez.

Hafenscher K á roly :

Az eg yház egysége és az egyház házt artása
Előadás az Országos Esperesi Tanulmányi Héten

2. Kor 8—9. biblia teológiai magyarázata, teológiai 
elemzése a Központi Alap létrehozásával kapcsolatban

Alapelvek
Előszóban ismertetnem kell azokat az alapelveket, amelyeket figye

lembe véve készültem erre az előadásra.
1. Az egyház egysége és háztartása kérdésének vizsgálatánál a két 

megadott bibliai fejezetben, először is el kell határolnunk, magunkat at
tól a felfogástól (rajongástól), amely mindenben kopírozni akarja a 
Szentírást. E felfogás nem úgy tekint a Szentírásra, mint ami az evan
gélium könyve, Krisztus-könyv, hanem úgy kezeli a Szentírást mint tör
vénykönyvet. E szerint csak akkor lehet helyes valami az egyházban 
formai szempontból is, ha megegyezik a Szentírásban talált helyzettel. 
E szerint a felfogás szerint pl. csak egyféle egyházszervezet lehetséges 
ül. helyes, ti. az, amely a Bibliában is megtalálható. Mi a Bibliát kéz
ben tartva arra a magatartásra, mentalitásra figyelünk, ahogyan keresz
tyén őseink, az első gyülekezetek tagjai hozzányúltak az akkor aktuális 
kérdésekhez s ahogyan foglalkoztak velük s keresték a keresztyén meg
oldásokat, hogy ezt a mentalitást lessük el tőlük egy új, gyökeresen más 
helyzetben. Nem lehet tehát áttenni egyszerűen és minden fenntartás 
nélkül a Bibliai megoldásokat a mi életünk mai körülményeire.

2. Másodszor el kell határolnunk magunkat egy egészen más irány
ból jövő felfogástól (rajongástól), amelyik azt hiszi, hogy az egyházhoz
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méltatlan, ha anyagi kérdésekkel foglalkozik. Ez a téma nem elég spiri
tuális ahhoz, hogy az egyház tárgyaljon róla, foglalkozzék vele. Az Üj- 
testamentum kijózanít ebből a rajongásból s nem veti meg a pénzt, ha
nem megmutatja a helyét: eszköznek tartja, amellyel még az evangé
lium ügyét is lehet szolgálni akár úgy, hogy az evangélium hirdetését 
biztosítjuk, akár úgy, hogy a szeretetszolgálat munkáit végezzük (szo
ciális) nyomorúságba jutott emberek között.

3. El kell határolnunk magunkat egy harmadik felfogástól is, amely 
azt vallja, hogy a háztartás kérdése egészen a pénzügyi emberekre, s 
közgazdászokra tartozik és a teológus érvényesen nem szólhat hozzá eh
hez. Az így gondolkozók azt vallják, hogy az egyházban a pénz, általá
ban az anyagiak kérdése ugyanolyan kérdés mint egy vállalatnál pél
dául. Az anyagiak forrása itt is a termelés által biztosított s pontosan 
előre megtervezhető s szükség esetén behajtható. Az egyház nem válla
lat a szó- kereskedelmi értelmében. A mi anyagi javaink lelki forrásból 
jönnek s lelki célokat szolgálnak. Nálunk az anyagiak nem jelenthet
nek sohasem végcélt, amelyért dolgozunk, hanem mindig csak azt az 
eszközt, amely a további munkát segíti, lehetővé teszi. Nekünk mint teo
lógusoknak kell hozzányúlnunk az egyház anyagi kérdéseihez s kell vé
giggondolni problémáinkat, hogy ne alkalmazzunk más természetű mér
téket a saját dolgainkhoz.

4. Világosan kell látnunk továbbá és őszintén meg keil mondanunk, 
hogy most. nem véletlenül, esetlegesen, öncélúan fogok e téma megtár
gyalásához, hanem a Központi Alap létesítésével kapcsolatban. Ennek 
azi Alapnak a létesítését az teszi szükségessé, hogy egyházunk viszonya 
anyagiak terén is egészen más jelenlegi államunkkal, mint azelőtt volt 
az állammal, egyházunk az egyezmény aláírásával az önállósulás útjára 
lépett s anyagilag lassanként a saját lábára áll. Jelenleg á fokozatos le
válás állapotában vagyunk anyagi téren. Meg kell állapítanunk, hogyha 
őszinték akarunk lenni, hogy egyházi közvéleményünk eléggé közömbös 
és felelőtlen e téren, mind gondolkodásban mind viselkedésben. Nem is
meri fel a kérdést a maga teljes komolyságában. Mindent meg kell 
tenni annak érdekében, hogy gyülekezeteink népe e tekintetben öntuda
tosan gondolkodjék, vegye fontolóra saját életét s azt a felelősséget lássa 
meg, hogy az egyház testében sok helyen bénulást jelenthet egy-két év 
múlva a mai esetleges közömbös, nemtörődöm magatartás. Meg kell ér
tenünk és értetnünk másokkal, hogy az egész egyház anyagi szükségle
tei jóval nagyobbak mint az egyes gyülekezetek szükségletei illetve ön- 
fenntartási költségei. Meg kell értenünk, hogy az egyes gyülekezetek 
egymásra vannak utalva anyagiak terén s meg kell élnünk az egyház 
egységét e vonatkozásban is. Minden eszközzel azon kell munkálkodni, 
hogy megszűnjék híveinkben az a nemönellátó egyházra jellemző, ké
nyelmes s nagyon veszélyes felelőtlenség, ami ma még a legtöbb helyen 
tapasztalható. Ezt a mai sürgető konkrét feladatot szem előtt tartva 
kell hozzányúlnunk 2. Kor 8—9-hez. Feladatunk ugartöréshez hasonlít 
világviszonylatban, ökumenikus szempontból is, mert egy egészen új 
helyzetben kell tájékozódnunk, figyelnünk a Bibliára, figyelnünk a mai 
életre egyszerre. A hit- és érdem funkciójára egyszerre kell érvényesíte
nünk.

5. Feladatomat most abban látom, hogy másokat is együttgondolko
dásra serkentsek, hogy a Biblia fölé hajolva, mostani helyzetünket is-
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merve együtt tájékozódhassunk e nagyon izgató, mindnyájunkat ér
deklő kérdésben. Nem akar ez az előadás tehát tanítás lenni, mégke- 
vésbé kitanítás, hanem együtt-tanulás. A lecke valamennyiünk számára 
adva van. Próbáljunk a Biblia alapján felelni rá.

A bibliatanulmány
1. A második korinthusi levélről emlékeztetőül.

Korinthus Akhája tartományának fővárosa, élénk kereskedő város. 
A nagy gazdagságban és jólétben nemcsak a művészetek és a tudomá
nyok virágoztak, hanem az erkölcstelenség is erősen elterjedt s Korint
hus neve a városban uralkodó erkölcstelen élettel kapcsolatban közmon
dásos volt. Ebben a városban alapította meg Pál Görögország legjelen
tősebb és legvirágzóbb egyházát kevésszámú zsidó és sok szegénysorsú 
pogány megtérítésével. Pál először másfél évet töltött Korinthuisban, 
Aquila és Prisca házaspár vendéglátó házában. A gyülekezetben hama
rosan bajok is mutatkoztak, pártokra szakadt, voltak akik a műveltebb 
beszédű Apollós mögé állottak, mások, főleg zsidók Péter apostol köré 
tömörültek, megint mások azt mondták magukról, hogy ők csak Krisz
tus követői és nem törődnek emberekkel, kizárták az apostoli közvetí
tést. Egy évre első levele után írta második levelét. Hogy közben ppn- 
tosan mi történt, azt nem tudjuk, csak annyit, hogy Pált megsértik va
lószínűleg egy levélben és erre Pál válaszolt, vagy esetleg fordítva s ek
kor Pál levelére a korinthusiak bocsánatkérő levelet írnak. E levélvál
tás elveszett. Csak utalásokat olvasunk róla e levélben. Ezt az ún. má
sodik levelét Makedóniából, Filippiből írja, s levele 57 nyarán vagy 
őszén kelt. Egy újabb korinthusi látogatás előkészítése a célja levelének, 
most amikor már a hívek megbánták Pállal szemben való viselkedésü
ket, s szívesen várják Pált. A levél nagyon személyes jellegű, hangja és 
tartalma olyan jellegzetesen Pálé, hogy hitelességét általánosan elisme
rik. A levelet Titus és két ismeretlen nevű társa viszi Korinthusba. Írá
sát Pál valószínűleg körlevélnek szánta, ezért olvassuk az inscriptioban 
nemcsak Korinthus nevét, hanem az egész Akhaj^ tartomány nevét is.
2. 2. Kor 8—9-ről általában.

Ez a két fejezetből álló öszefüggő szakasz intermezzónaik tekinthető 
a levél két főrésze között. A levél első főrésze az 1—7 fejezet. Ebben 
Pál védekezik az alaptalan gyanúsítások ellen, amelyek személyét érin
tették. A második főrész a 10—13 fejezet, amelyben megcáfolja az ellene 
fölhozott vádakat s leszámol ellenfeleivel. Valóságos fegyverszünet a két 
harcos hangú főrész között ez a rendkívül udvarias hangú, tapintatos 
két fejezet. Mint egy nagy lélegzetvétel a nagy küzdelemben olyan ez a 
szakasz. Saját dolgairól áttér egy gyülekezet dolgára, ami most különö
sen is a szívére nehezedik. E két fejezet tartalma: Felhívás pénzgyüj- 
tésre a szükségben levő jeruzsálemi gyülekezet részére. A jeruzsálemi 
gyülekezet a maga sajátos történelmi helyezeténél fogva szegénysorsú, 
segítségre szoruló gyülekezetté vált. Ugyanakkor a görög területeken 
keletkezett új gyülekezetek közül többen aránylag egészen jól szituált 
körülmények között éltek. Pál felismerte, hogy az egyház egységének, az 
új gyülekezetek és a jeruzsálemi anyagyülekezet koinóniájánák, igazi 
közösségének próbája lehet az, hogy vajon a segíteni tudó gyülekezetek 
készek-e a segítségnyújtásra vagy sem. Erinek az ügynek a fontosságá-
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ról ad részletes tanítást Pál e két fejezetben, több oldalról megvilágítva 
a kérdést. Hogy miért pontosan abban az évben kellett megtartani a 
gyűjtést, azt közelebbről nem tudjuk. Bizonyosan volt valami pillanat
nyi oka is annak, hogy Pál annyira hangsúlyozza ezt az ügyet. Azt is
merjük, hogy Jeruzsálemben elég nagy volt általában a szegénység rész
ben a polgárháborúk miatt, részben a megszállók szipoly ozása miatt. Jó 
fényt vet a helyzetre Gal 2,1—10. tehát Pál Péterrel, Jakabbal, s János
sal az „oszlop-apostolokkal" tárgyal s azok baráti jobbukat nyújtják, s 
beleegyeznek abba, hogy Pál a pogányok között fog munkálkodni, 
ugyanakkor megállapodnak abban, hogy a. szegényekről meg fognak em
lékezni! (szegényeken értve a jeruzsálemi szegényeket). A szegények 
kifejezés talán a héber „am ha arec“  megfelelője. Ez a kizsákmányolt, 
elnyomott nép, akik közül kerültek ki a keresztyének jórészt! Ez a sze
gényekre való emlékezés aztán mindenütt fontos követelményként marad 
meg (Olv. Acta 11, 27—30).

Az kitűnik a két fejezetből, hogy Pált nagyon érdekelte, s foglalkoz
tatta a gyűjtés ügye s nagyon akarta a! sikert. Nagyon udvariasan, ked
vesen, sokhelyütt szinte ünnepélyesen szól, s kéri a korinthusiakat a 
gyűjtésre, de ugyanakkor a szilárd meggyőződés hangján beszél, mint 
aki tudja, hogy jó ügyet szolgál. Kérésének az ad erőt, hogy az mentes 
a saját érdekétől, nem magának, hanem másoknak kér s egyben az is 
meggyőződése, hogy ha kérése meghallgatásra talál, az maguknak az 
adakozó korinthusiaknak is javukra lesz. Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy Pál első levelében írta (1. Kor 9,15 kk), hogy lemondott saját ja
vairól, kiváltságairól, hasznáról, mivel ezt látta helyesnek a korinthu- 
siak között s ez komoly erkölcsi tőkét jelentett mostani kéréséhez, senki 
sem vádolhatta őt, múltját ismerve haszonleséssel. Nagy bizalommal 
szól a Korinthus-beliekhez (7, 4, 16,) mint aki bizonyos abban, hogy nem 
hiába kér. Érdekes megemlíteni, hogy ebben a két fejezetben egyetlen 
egyszer sem fordul elő ez a szó pénz, noha mindig erről beszél Pál. 
Ehelyett ilyeneket mond: kegyelem, közösség, jótétemény, áldás, szol
gálat sjb. Figyelemre méltó az is (Pál nem egyes gyülekezetekről beszél, 
hanem egész tartományok egyházairól (Makedónia gyülekezetei S, 1; Ak- 
haja gyülekezetei 9, 2, máskor meg Galácia gyülekezeteiről szól, vagyis 
nemesük egyik gyülekezet tartozik a másikhoz, hanem valamennyi ösz- 
szetartozik, egy egyház!) A gyűjtés technikája nem az volt, hogy isten
tiszteleteken szedték össze az adományokat, hanem egyenként tették 
félre a hét első napján otthonaikban a hívek. 1. Kor 16,1—2. (Ez egyéb
ként a legkorábbi közlés a vasárnapról s érdekes, hogy kapcsolatos az 
adakozással.) Pál erről a gyűjtésről később beszámol a római gyüleke
zetnek (Em 15, 25—28).

3. 2. Kor S—9 részletes egzegézise.
Csaknem minden egzegéta megegyezik abban, hogy e két fejezet 5 

szakaszra oszlik:
I. Beszámoló a makedóniai gyülekezetekben folyt örvendetes és
követésreméltó gyűjtésről (8,1—5).

Pál azokhoz beszél, akikben az előző fejezet utolsó verse szerint 
megbízhat. Pál az Isten kegyelme fényébe állítja bele az adakozás ügyét. 
Itt nem akármilyen adakozásról van szó, itt az Isten ügyéről esik szó. A
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macedóniaiak adakozása Isten kegyelmes munkájának a következménye. 
Isten kegyelme, hogy adakozhattak. Nem a saját szükségüket nézték, ha
nem a testvérek baját, távoli ismeretlen testvérek baját, így lett „nyo
morúságukban is bőséges az örömük és nagy reménységük jószívűségük 
gazdagságává növekedett." Mint világosság a sötétben úgy ragyog ez a 
keresztyén öröm a sötét háttéren. A körülményektől független lehet a 
keresztyén bővölködő, adakozó öröm.

Erejük szerint és erejük felett is adakoztak önként, sőt saját maguk 
kérték, hogy adhassanak, mert kiváltságnak tartották az adakozást, 
amellyel megmutathatták, hogy közösséget, részességet, testvériséget 
vállalnak.

Várákozáson felül adakoztak. Először magukat adták, ez az először 
nemcsak idői, hanem fontosságbeli sorrendet is jelent, és ez az odaszá- 
nás eredményezte aztán az adakozást is, ebben van tehát nagyszerű, 
minden mai pásztor szívét is megdobogtató magatartásuk titka: Isten
nek odaszánt életű keresztyének voltak.

2. Pál kéri a korinthusiakat, hogy vegyenek részt a gyűj
tésben és vigyék véghez a már megkezdett szeretetmunkát.
(8, 6—15.)

Titus már utolsó ott-tartózkodása idején beszélt erről a gyűj
tésről s most be kell végeznie a megkezdett munkát. A korinthusiak 
amint azt már 1. Kor 1, 7-ben olvassuk, semmiféle kegyelmi aján
dék nélkül nem szűkölködtek, vagy ahogy itt olvassuk, bővölköd- 
tek a hitben, beszédben, tudásban, buzgóságban. szeretetben s most 
Pál azt akarja, hogy a jótéteményben is bővölködjenek. Enélkül 
nem volna teljes a keresztyénségük. A gyűjtést Pál nem paran
csolja, hanem csak tanácsolja s próbaként állítja eléjük, hogy meg
vizsgálja, mennyire komoly a szeretetük A macedóniaiak példáját 
említette ugyan, de legfőképpen mégis Krisztusra mutat, mint az 
igazi példaképre. Ö az, aki irgalmasságot gyakorolt, aki gazdag 
volt (Fii 2, 6) s szegénnyé lett érettünk (Fii. 2, 7), hogy mi az Ö 
szegénysége által meggazdagodjunk. Igaz, hogy a macedóniaiak pél
dája is szép, mégis Pál a szeretet és önfeláldozás legnagyobb pél
dájára mutat. Jézusra. Mesteri az, ahogyan két szóban tömöríti 
Jézus praeexistens voltát és inkarnációját: gazdag volt — szegény 
lett. Jézus példáján látjuk, hogyan lehet önzetlen, önfeláldozó, ön- 
haszonnélküli jótettet végrehajtani. Az adakozásban nem a meny- 
nyiség a döntő, ki-ki a képessége szerint adakozzék, aszerint, amije 
van. Fontos a készség tehát s nem az számít, hogy nagy vagy kicsi 
az adomány, hanem hogy a készség megvan-e. Ugyanez a gondolat 
jön elő a következő fejezetben, amikor Pál a jókedvű adakozóról 
beszél. Ez az elv Jézusnál is érvényesül. Az özvegy asszony 2 fillér
jével kapcsolatos történetben figyelhetjük meg, hogy Jézus azt ér
tékeli: ez az asszony bevetette a perselybe mindazt, amije volt 
(Mk 12, 42—44). Az adakozás az egyenlőség alapján történjék, ne 
úgy, hogy az adakozók nyomorba jussanak! „A  ti bőségtek pótolja 
azoknak fogyatkozását1' — írja s lehet, hogy majd megfordul a 
helyzet s azok, akik eddig adtak, most elfogadók lesznek. Előre az 
életet soha ki nem lehet számítani. A fontos az, hogy ahol bőveb-
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ben van, ott észrevegyék a másik szükségét. Vagyis a keresztyén 
adakozás alapmotívuma az; a tudat, hogy egymásra vagyunk utalva 
s egyszer az egyik segít a másikon, máskor a másik az egyiken, 
hogy kiegyenlítődjék a különbség. Isten erre az egyenlőségre tö
rekszik, ezt akarja megláttatni velünk s ezért idézi Pál apostol a 
pusztai vándorlás történetéből azt a szakaszt, amelyben a manná
ról van szó. Isten a pusztai vándorlás idején a népet tanította a kö
zösség megélésére. „A  manna történetére való hivatkozásban elő
ször is az válik világossá, hogy tehát az ószövetségi igehely nálunk 
annyira megszokott egyoldalúan spirituális magyarázata az apostoli 
tanítás helyes iránya értelmében nem helytálló. Tartalmi tekintet
ben az hangsúlyozódik legerőteljesebben, hogy az, amiből most 
Isten népének megfelelően kell gazdálkodni, nem a maga szerze
ménye, — keresztyén ember sohasem tekinthet anyagi javainak 
összességére, bármennyire saját keze fáradságos munkájával sze
rezte is — , hanem Istentől kegyelemből kapott adomány. A manna 
eredetének, mennyei származásának ez a világos és tipikus mon
danivalója. Végül pedig abban összegezhető a tanítás csattanója, 
hogy a tábor bejáratánál, ahol mindenkit arra emlékeztetett Isten, 
hogy beletartozik Izrael népközösségébe, Isten maga egyenlítette ki 
azokat a különbségeket, amelyek részint a körülmények közreját- 
szása folytán, részint az egyik ember kezének kisebb vagy nagyobb 
ügyessége révén adódtak. . .  Isten igazságos rendjében nem lehet 
szűkölködés és bővölködés, bármennyire is lehetővé teszik ezt külső 
körülmények. Minden vagyon, minden anyagi készlet, minden bir
tok Istené, tehát hűtlenség úgy élni vele, mintha magunk rendel
kezhetnénk felette. A teljes igazság az, hogy kinek-kinek a maga 
szükséglete szerint jusson a közösből: a bővölködők bősége arra 
való, hogy pótolja a szűkölködők hiányait.“  (Varga Zsigmond i. m. 
512. 1.) Ezért idézi Pál: „aki sokat szedett, nem volt többje és aki 

      keveset, nem volt kevesebbje*' (15. v.).

3. Titus és méq két ismeretlen nevű társának küldése
(8 , 16—24.')

A segélyakcióknak mindig van szervezetük is. Pál apostol is 
gondosan megszervezi segélyakcióját. Titust és még két, számunkra 
ismeretlen, atyafit küld el. hogy végezzék a korinthusiak között a 
gyűjtés munkáját. Pál mindhármukért maga áll jót. Titusról ezt 
írja: társam ő s közietek segítségem. A két ismeretlenről: a gyüle
kezet követei, Krisztus dicsősége, vagyis Krisztus dicsősége látszik 
bennük. (23. v.) Ez a szakasz jó lecke mindazoknak, akik valaha is 
pénzt kezeltek emberek szükségletére s Isten dicsőségére. Pál tudja 
s megmutatja, hogy az anyagi javak kezeléséhez mindig nyilvános
ság szükséges, hogy mindennemű gyanakvást lehetetlenné tegyen. 
Hangsúlyozza, hogy nem csak Isten előtt, hanem az emberek előtt 
is gondjuk van a tisztességre és a becsületre. Hivatkozik arra, hogy 
a korintusiakkal pontosabban a korintusiak szeretetével már más 
gyülekezetekben is dicsekedett s most azt szeretné, ha ezt a jó hírt, 
amit ő terjesztett róluk, igazolnák mostani cselekedetükkel.
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4. Pál apostol elismerése a korintusiak eddigi buzgó ada
kozásáról és várakozása további hasonló adakozásra. 
(9, 1—5.)

Szinte fölösleges Pálnak az eddigi szolgálatokról s jótétemé- 
nyekről írnia, annyira ismeretes az mindenki előtt. Nem csak Ko- 
rintus, hanem egész Achaia az elmúlt esztendő óta példa más gyü
lekezetek előtt. Az apostol dicséri is adakozó készségüket s dicsek
szik velük a macedóniaiaknak. Buzgóságuk már eddig is sokakat 
magával ragadott. Most azért küld követeket, hogy készen legye
nek, vagyis elkészítsék adományaikat. Azért értesíti őket előre, 
hogy szégyent ne valljon velük. Szégyen lenne az, ha nem adnának 
erejükhöz mérten, úgy ahogv eddig is. Komoly 'adományt vár s 
nem alamizsnát. Nem szeretné, ha csak hirtelen kapkodnák össze 
adományaikat, mint a zsákmányt szokták. Ezért készíti elő őket, 
hogy mindenki komolyan adakozhasson Pál reméli, hogy a jól elő
készített gyűjtésnek komoly eredménye lesz s nem válik gúnyoló
dás tárgyává a gyülekezet.

5. Az adakozás áldásai. (9, 6— 15.)
A két fejezet befejező része figyelmünket az adakozás áldásaira 

irányítja. Ez az áldás mind az adakozóra, mind az elfogadóra egy
aránt árad. A vetés és aratás képét használja Pál. A vetés a termés 
reményében történik s Isten ezt a reménységet beváltja. Az adako
zásban a szív szándéka a döntő. Azon van áldás, amit szívesen, jó
kedvűen adtak, nem kényszerűségből. Isten hatalmas arra, hogy 
rájuk árassza kegyelmét s fáradozásukat gazdagon megáldja. A 
gyűjtés eredményéhez tartozik az is, hogy akik elfogadják a segít
séget, azok Istent dicsőítik az adományokért. Ez a szolgálat (Lei- 
turgeia) nem csak a szentek szükségét elégíti ki, hanem megmu
tatja, hogy az adakozásnak materiális és spirituális haszna egy
aránt van. Adakozással, adományaikkal ’ felhangolják a lehangolt 
embereket és a hitben gyengéket ismét hálaadásra és Isten dicsőí
tésére késztetik. Az ilyen szolgálat nem más, mint bizonyságtétel 
az evangéliumról. Az emberek megindulhatnak Isten felé e szolgá
lat eredményeképpen. S testvéreiknek ismerik fel az adakozókat 
s ezért emlékeznek meg róluk imádságaikban. Ami tehát úgy kez
dődött, mint anyagi segítség a szükségbe jutottakon, az lelki, meg
elevenítő szerepet tölthet be!

A jószívvel adott adományt Isten bőségesen megjutalmazza, a 
megsegített jeruzsálemi keresztyének pedig hálát adnak Istennek 
a korintusiak élő hitéért, amely gyakorlati szeretetben nyilvánult 
meg. Ilv módon a zsidóságból és a pogányságból megtért keresz
tyének lélekben közelebb jutnak egymáshoz s végeredményben 
anyagi eszközökön keresztül megélik az egyház egységét.
Megegyezések és különbségek a levél szituációja és a mi 
mai helyzetünk között

Megegyezések.
1. Bajbajutott gyülekezetek, segítségre szoruló egyházak min

dig akadtak.
Önhibájukon kívül elerőtlsnedett gyülekezetek, megszegénve-
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dett egyházközségek pusztulásra vannak ítélve? Nem. Testvéri se
gítség kell nekik.

2. Az adakozás nem megy könnyen, ez az erő megmutatását 
jelenti, nem alamizsnát, hanem valóságos segítséget. Igazi részese
dést, komoly tehervállalást.

3. Volt már előzménye a tehervállalásoknak. Pál ideiében az 
ótestamentomi tized, esetünkben a közös terhek: Gyülekezeti Se
gély, Nyugdíjosztály, Szeretetintézmények, s nem utolsó sorban a 
VII—VIII. te. megalkotásától eltelt idő, amelyben e két te. szerint 
alakült háztartási életünk, s kapott formát szeretetszolgálatunk.

4. Közös az is, hogy egymás megsegítésének munkáját emberek 
végzik, emberek szervezik meg és hajtják végre. Isten mindig esz
közökön keresztül cselekszik, nem jelenik itt meg másként, akkor 
ott Macedóniában, Achajában, vagy Jeruzsálemben, most itt Ma
gyarországon.

5. Az egyház egy, bárhol éljenek is tagjai. A' gyülekezetek ösz-
szetartoznak, s egymásra vannak utalva. Fillipitől—Korinthusig, 
Korinthustól—Jeruzsálemig, Nyíregyházától—Pécsig, Békéscsabá
tól—Győrig, Szegedtől— Szombathelyig, Balassagyarmattól—Bajáig, 
Soprontól—Kisvárdáig. Vagyis nincsen independentizmus, szepa
ráltság. Együtt örülnek és együtt szenvednek, együtt hordozzák a 
terheket, ami egy gyülekezeten belül kicsinyben természetes, annak 
az egyház egészére nézve is természetesnek kell lennie.

6 . Konkrét szükség vetette fel a problémát, nem kitalálás vagy 
passzió volt, hanem reális szükség.

Különbségek.
1. Ott egyszeri gyűjtésről volt szó, nálunk állandó szervezetről, 

amely mindenféle gazdasági ügy kezelését lesz hivatva végezni.
2. Nem volt múlt, amely terhelte volna őket. Friss volt a ke- 

resztyénség. még az első lendület, _yagy nevezzük így, az első sze
retet vitte. Ma múltra tekinthetünk vissza s azt mondhatjuk: „nem 
ment mindig ilyen nehezen". Nem okozott ez mindig ilyen problé
mát, vagyis a jelen problémáinak megoldása helyett a múltba kí
vánkozhatunk vissza. Akkor ott az első keresztyén nemzedék élt.

3. Más volt a társadalmi, gazdasági helyzet. Nemcsak abban az 
értelemben, hogy akkor rabszolgatársadalom volt, most meg szocia
lizmus, hanem akkor nem két gazdasági rend határán álltak, az a 
forma még évszázadokig fenn volt, Pál még nem is látott ki belőle, 
nem kellett hát külön tájékozódnia, egy ismert s megszokott gazda
sági rendben éltek. Most mi egy vadonatúj helyzetbe kerültünk,, 
ahol még nincs az állam gazdasági rendszerében sem végső kristá
lyosodás, úgy értve ezt, hogy sok mindenben még csak az elveket 
látjuk, az elképzeléseket ismerjük, de ezek még csak részben való
sultak meg a mi társadalmunkban, az irányt ismerjük, de a végső 
megvalósulási formát még nem ismerjük tapasztalatból, még moz
gásban van minden s egy mozgásban lévő objektumhoz nehezebb 
viszonyulni, mint egy megállapodotthoz. Másrészt az is igaz, hogy 
az embereket, egyháztagjainkat is ez a társadalmi, gazdasági át-
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alakulás úgy leköti, szellemi és anyagi erejüket igénybeveszi, ilyen
kor fárasztóbb és terhesebb még egyházi vonatkozásban is újat al
kotni, újhoz szokni.

A  koinonia szó és újtestamentomi fogalom vizsgálata 
a háztartással kapcsolatban

Kétségtelenül lehetetlen az egyház egységéről bibliai alapon 
úgy beszélni, hogy nem vesszük figyelembe a koinonia szót, illetve 
fogalmat.

A koinonia szó és a koinon gyök nem jelenti ugyanazt, mint 
amit mi a közösség szón a modern nyelvhasználatban értünk. A 
koinonia mindenekelőtt valamiben való részesedést, részesülést, ré
szesítést jelent. Az, hogy a keresztyén ember közösségben van az 
Istennel, az azt jelenti, hogy részesévé lett az Isten ereiének, része
sedik a Krisztus áldozatának és feltámadásának az erejéből. Hogy 
mennyire részesedést jelent valamiben, azt leginkább az úrvacso
rával kapcsolatban értjük meg. 1. Kor 10, 14—22-ben Pál apostol 
az úrvacsoráról beszél úgy, mint ami a Krisztusban, a Krisztus ál
dozatában való részesülés. Az úrvacsora által valami titokzatos kö
zösség jön tehát létre Krisztus és hívei között. — Mivel pedig a 
gyülekezet tagjai ugyanabból a testből, kenyérből részesedtek, 
ugyanazzal a Krisztussal jutottak közösségbe, az együtt úrvacsorá
zó közösség-gyülekezet egymással is közösségben van. Ez a verti
kális és horizontális közösség egyszerre jön létre, ahogy erről az 
összefüggésről másvonatkozásban 1. Jn 1. 3—7; 1. Jn 3,6—7 is be
szél. Ezért kapcsolódik Acta 2, 42-ben a koinonia szóval a kenyér 
megtörése is. — Ezután a leírás után ad az Acta írója beszámolót 
a gyülekezet önkéntes vagyon ,,közösségéről“ . Ekkora szeretet nem 
is alapulhat máson, mint Krisztus értünk hozott áldozatán, az eb
ben való részesedés által.

De kifejezetten a koinonia szót, illetve a koinon gyököt hasz
nálják az Újtestamentum írói nemegyszer, amikor a gyülekezet, 
vagy gyülekezeti tag gyűjtéséről' van szó. Igv fordul elő Rm 16. 
26-ban, 2. Kor 8 , 4; 9, 13-ban, Zsid 13, 6-ban, Gál 2, 9—10-ben.
1. Tim. 6 , 18-ban: koinonikosz einai. Az adományok gyűjtése lelki 
dolog. Gazdagabb hívő mennyire tud részesedni a szegényebb ter
hiében. Nem is a pénz, vagy az anyagmennyiség a legfontosabb, ha
nem az, hogy Krisztusban való közösségük által a keresztyénség két 
ága a zsidóból és pogányokból lett keresztyének gyülekezetei egy
nek tudnak-e lenni egymással. Ez az egységük nyilatkozott meg 
egymásért való áldozatvállalásukban . . .

Tanító és tanítvány közti lelki egység külső kivetítődébe: ál
doz-e Mestere megélhetésére? (Gál. 1 . 6 . 6 koinonein. A Filippi-i 
gyülekezet kiváltságaként említi és a gyülekezettel való bennső 
kapcsolatát igazolja vele Pál, hogy adakozhattak részére s ő ezt 
elfogadta. (Fii 4, 14—18 koinonein, szünkoinoneinl) Ezzel pecséte
lődik meg Lélek szerinti egvségük, közösségük.

Fii. 5— 6 v-i sem a hit egységét érti a hé koinonia tész piszteósz 
szou kifejezésen, mint inkább a közös hitüket kifejezésre juttató 
szeretetközösséget, tehát egymás megsegítését. . .
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Ezekben az idézetekben különösen is jól megfigyelhető a szó 
eredetileg meglévő anyagias értelme: valamiben részesülés (Czanik 
Béla i. m. 76. o.).

Az egyházban azért lehet valóságos egységről beszélni, mert az 
egyház közösség a szó eredeti értelmében. Vagyis az ecclésia.koi- 
nonia estin, a koinonia itt állítmánykiegészítő. Ebben az értelem
ben igaz az, amit Brunner ír ethikájában: Az egyház az egyetlen 
igazi közösség, koinonia. Olyan valóságos és olyan erős, mint a 
vérségi kapcsolat, mint a szeretet anya és gyermeke között, csak 
nem olyan részleges és korlátozott. Olyan lelki-szellemi, mint egy 
eszme által teremtett közösség, csak nem olyan elvont és személy
telen. Az igazi közösség, mert teliesen személyes, mert Isten sze
mélyes hívására és az ember személyes válaszára van alapozva. Ez 
az egyetlen formája a közösségnek két személy, (vagy két gyüleke
zet. Saját) között, amely a szeretet, az agapé közössége. Ugyanakkor 
teliesen univerzális, nem ismeri a fai, az osztály és a kultúra hatá
rait (Brunner i. m. 526.)

Jótanácsok, tanulságok egyházunk számára a- textusból folyóan.

1. A Központi Alap elsősorban segítő szerv lehet. Segíteni kell 
a rászoruló gyülekezetei az erősek ereiéből, az egyenlőség mérté
kéig. Más szavakkal, a Központi Alap arra való, hogv a terheket 
egyenlősítse, az erősek a gyenge mellé állhassanak, hogy minden 
gyülekezet észrevegye a másikat s necsak a saját gondjaival, bajai
val törődjön, hogy az egyház egysége így is valósuljon, mindenki 
kivegye a részét a terhekből, részesedjen azokban.

2. Az egyházon belül minden ilyen pénzügyi akciót a bizalom 
légkörében lehet csak megcsinálni. A gyülekezetek előtt fel kell 
tárni a kérdéseket, ahogy Pál feltárta, s ahogy Pál jót állt társaiért, 
hogv a gyanúnak a legkisebb árnyéka se vetődjék e munkára. 
Ügyelni kell tehát, ahogy Pál mondja. Isten és emberek előtti tisz- > 
tességre. Ezt másként úgy is lehetne mondani, hogy a teher és a jog 
egyenlő legyen. Bizonyos, hogy minél több joga van a gyülekeze
teknek belenézniük és beleszólniok az egyház pénzének hovafordí- 
tásába, annál több terhet hordoznak el szívesen. Egyházunk háztartá
sának alapja végeredményben kizárólag az önkéntes adományokból 
fog állani s ezek úgy tarthatók meg, sőt úgy fokozhatok, ha a jog 
és a teher egyforma mértékű lesz. Jó és alapos felvilágosító mun
kára van tehát szükség. Pál e két tárgyalt fejezetét mai szavakkal 
így is meg lehetne fogalmazni: jó és egyházias meggyőző és felvi
lágosító munka az egyház háztartásának egy kérdésével kapcso
latban.

3. Tanulnunk kell példát egymástól, de legfőképpen Krisztus
tól. Amit akkor Pál levele végzett el, azt ma a sajtónak kell elvé
geznie. Ahogy Pál ismertette az akhájai gyülekezeteknek a make- 
dóniai gyülekezetek munkáját, úgy kell a mi sajtónknak ilyen jel
legű tájékoztatást adni, hogy egymás hite, szeretete és áldozat- 
készsége útján is erősödjenek a gyülekezetek.
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4. Az intézkedőknek elsősorban nem parancsolniok kell, hanem 
tapintatosan tanácsolniok és kérniök. A hadakozó, kernénybeszédű 
Pál nem szégyelte ezt, miért szégyelnénk hát mi?

5. Meg kell tanulni őszintén az erőnkig adni, sőt azon felül is. 
Itt példaként állhatnak előttünk a sokszor lenézett szekták. Lelké
szeknek példaként kell viselkedniök ezen a téren. Milyen statiszti
kát lehetne összeállítani lelkészek adakozó készségéről szeretetin- 
tézményeinkkel kapcsolatban, hány lelkész neve szerepel csekkeken 
a Diakónia Osztályon, vagy egy-egy intézmény pénztárkönyvében? 
Magam is vezettem országos jellegű intézetet, ha nem is szeretet- 
intézményt, a 400 lelkész közül 12 nevét ismertem .. . A lelkészek
nek is lehet jókedvűen, erőltetés, kényszer nélkül belső meggyőző
désből adni. Ügy tudjuk megbecsülni ezt a munkát, ha a saját ma
gunk zsebe szerint is átérezzük az adakozás felelősségét.

6 . E munkának jól előkészítettnek kell lenni (9, 5 v.), vagyis 
nem ad hoc jellegűnek. Ez nagyon világosan kitűnik e két fejezet
ből, milyen alaposan készítette elő Pál ezt az akciót. Ezért örven-. 
detes azt látni, hogy egyházunk vezetősége milyen komolyan és 
alaposan készíti elő ezt a munkát.

7. Imádsággal is kapcsolatosnak kell lennie. Igaz az, hogy a 
pénzhez nemcsak fáradság, veríték, hanem sok szenny is tapad, 
mégis nekünk egyházi vonatkozásban és a mindennapi kenyeret 
illetően lehet hitkérdésként kezelni 9. pénzkérdést. Ez azt is jelenti, 
hogy Isten Ura a pénznek is, azt jelenti, hogy jó kezekben van a 
pénzünk, ha Vele kapcsolatba hozzuk, tud áldást adni anyagiakra. 
Vagyis lehet ezt is hitkérdésként kezelni. így becsüljük meg legin
kább a pénzt.

Kitekintés a testvér magyar református egyházra.
Megegyezések.
(Hangsúlyozni kívánom, hogy nem szégyen a tanulás e tekin

tetben sem. Mindent meg kell próbálnunk s ami jó, azt megtarta
nunk az ő tapasztalataikból.)

1. Náluk is az állammal kötött konkordátum, vagyis az önel
látó gazdálkodásra való áttérés vetette fel a kérdést.

2. Náluk is foglalkozott az, utolsó zsinat a háztartás és szeretet
szolgálat kérdésével.

3. A döntő náluk is a Biblián való tájékozódás.
Különbségek.
1. Református testvéreink előbbre vannak 2—3 évvel e téren. 

Előbb találkoztak e kérdéssel, s előbbre vannak a megoldásban. Új
ságjaikban cikksorozatok jelentek meg. Teológiai tanulmányokat 
közöltek, s köztük igen alaposakat arról, mit beszél a Szentírás az 
anyagi kérdésekről, mit mond a közösségről, stb. Mi most kezdünk.

2. Más a szervezetünk, múltunk, nagyságunk, számunk, erőnk. 
A református egyháznak óriási gyülekezetei vannak. Kollegáktól 
hallottam, hogy 1000  lelkes hely náluk szórványnak számított, 
ahova havonta egyszer jártak ki. Nálunk hány gyülekezet van 500
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leiken alul is! — Az anyagi lehetetlenülés tehát náluk nem fenye
get százalékban annyi gyülekezetei, mint minálunk. A kitelepülés 
és kitelepítés a nemzetiségekkel kapcsolatosan nem érintette úgy 
őket.

3. Más a teológiai felfogásunk sok tekintetben: pl. a Biblia, az 
egyház, az egyházszervezet felfogása tekintetében. Náluk nagyobb 
hangsúly van az Ótestamentumon és így a törvényen is. — Az egy
ház ismertető jelei közé tartozik náluk a szervezet, nem közömbös 
dolog. —  Az engedelmesség motívumát külön is nagyon hangsú
lyozzák. — Az egyházfegyelmezés szigorúbb, mint nálunk.

Ezért egyszerűen mindent nem másolhatunk le róluk, anélkül, 
hogy saját problémáinkat saját teológiai alapjainkon meg ne vizs
gáltuk volna.
Kitekintés a világ egyházaira.

Munkánknak ökumenikus szempontból is van jelentősége, or
szághatárainkon túl élő keresztyén testvéreink figyelemmel kísérik 
anyagi kérdéseink alakulását, erőkifejtésünket, hogy mennyire va
gyunk képesek a saját lábunkon megállani. Külföldi keresztyén 
testvéreink egyházi háztartásukat figyelembevéve ma háromféle
képpen élnek: 1. Államegyházban. (Ma már mindkevesebb államban 
Skandináviában, Angliában például) 2. Az államtól elválasztott egy
házban, de liberális demokráciában. 3. Az államtól elválasztott egy
házban az épülő szocializmusban. Az első formában az állam és az 
egyház háztartása lényegileg egy. a második formában teljesen szét
vált, ebben a gazdasági formában a gazdasági élet magánemberek 
kezében van, a harmadik forma a miénk, itt az egyház az épülő 
szocializmus világában keresi a helyét, ebben a gazdasági formá
ban, amely tervgazdaság, ahol a gazdasági élet s benne a pénz is az 
állam irányítása alatt áll. Ennek az új helyzetnek a teológiai átgon
dolása a mi feladatunk s ez végeredményben ugartörő munka, en
nek nem lehet utánanézni külföldi szakirodalomban, itt magunk
nak kell keresni a legjobban megfelelő utat.

De ökumenikus szempontból érdekes ez a munka azért is, mert 
az egyház egységével kapcsolatos. A magyar keresztyénség nagy 
tömegeiben, széles rétegeiben tulajdonképpen az egyház egységé
nek gondolatával Evanstonnal kapcsolatban találkozott először. 
Amszterdam idején még inkább csak egyesek ügye volt az öku- 
mené. Gyülekezeteinkben még tehát friss az egyház egységének tu
data, s most az a feladatunk, hogy ezt az egységet, ezt az egymásra
utaltságot ne felekezeti és országhatáron túl, hanem egy országon 
és egy felekezeten belül éljük át, valósítsuk meg egy nagyon is lát
ható, tapasztalható területen az anyagi élet területén. Az egyház 
itthoni bennső egysége és egysége az egész világ keresztyénségével 
voltaképpen nem két külön téma, hanem ugyanannak a témának 
csak két oldala.

Felhasznált irodalom:
A  Theological Word Book of the Bibié. Edited by Richardson, Lon

don, 1950. Sub verbo: Fellowship, Sacrifice. — Czanik Béla: A közösség 
fogalma az ÜT-ban. (Ref. Gyülekezet, I. 8.) Varga Zsigmond: Vagyonkö-

166



zösség az ÜSZ-ben. Ref. egyház, VII. 22. 508. — E. Stange: Die Korin- 
therbriefe. 148—156. — A. Schlatter: Die Korintherbriefe. 258—270. —
Dr. Schulek Tibor- Egyházunk anyagi jövője, bélkipásztor, 1948. — 
Schreiner Vilmos: Az egyház egysége és az egyház háztartása. Lelki
pásztor, XXX. 12. 715—723. o. — Hoh: Parish Practice. Philadelphia, 1944.
V. Church Property, VI. Church Finances. — E. Brunner: The Divine 
Imperative. (A Study in Christian Ethics.) Ch. XLIII. The Natúré of the 
Church. — R. Niebuhr: An Interpretation of Christian Ethics, New 
York, 1935. V—VI. The Law of Lőve in Politics and Economisc. p. 139— 
198. — Hafenscher K.: Az Egyház természete és küldetése a világban, 
előadás. LMK. 1953. V. 7. Az egyház egysége (Gyenesdiás Lelkész koní. 
1954. nyár). A Szentlélek megújítja az egyházat (LMK. 1954).

BENCZÚR LÁ SZL Ó :

,,'T heologia naturális" 
vagy kereszty én gondviseléshit?

Előadás az Országos Esperes! Tanulmányi Héten

Az előadás ilyen címen való kitűzésére két tanulmány adta az 
indítást. Az egyik Lennart Pinomaa: „A teremtés és kinyilatkozta
tás Luthernél" c. a Lelkipásztor 1955. decemberi számában fordítás
ban közölt cikke. A másik Vidor János két utolsó nyomtatásban 
megjelent írása a Református Egyház 1954. június 15-i és július 1-i 
számában. Címe: ,.Általános kegyelem .*1 Az említett két tanulmány 
és a most elemzésükkel foglalkozó előadás is az Első Hitágazat terü
letére vezet. Mindkettő határozottan képviseli az ige teológiáját, 
vagyis azt az elvet, hogy Isten önmagát a Jézus Krisztusban és 
egyedül Jézus Krisztusban ismerteti meg velünk. Ezért mind a két 
tanulmány elveti az ún.: „ theoloqia naturális"-t, vagyis azt a hol 
durvább, hol finomabb formákban vallott nézetet, mintha Isten 
megismerésére Jézus Krisztus mellett és rajta kívül a természet, a 
történelem, az emberi lélek jelenségei átélése, megfigyelése, elem
zése során is eljuthatnánk.

Ennek az előadásnak a címében is kifejezésre jut a természetes 
istenmegismerésnek, a „ theoloqia naturális"-nak az elvetése. Mikor 
a keresztyén gondviseléshit és a ,,theoloqia naturális“  kifejezések 
közé, a vagy szócskát illesztjük, ezzel tulajdonképpen azt fejeztük 
ki, hogy vagy a keresztyén gondviseléshitet vallja az ember és 
akkor el keli vetni mindenféle „ theologia naturalis“ -t, vagy a tér-    
mészetes istenmegismerés alapján indulunk el, akkor viszont sem
miképpen sem érkezünk a keresztyén gondviseléshithez, hanem va
lahová máshová. Így az előadás tulajdonképpeni témája a keresz
tyén gondviseléshit, mert egyedül ez tekinthető az első hitágazat 
körébe tartozónak, a „ theológia naturális“ csak olyan vonatkozás
ban jöhet szóba, mint amely nem tartozik az Első Hitágazat kö
rébe.

Ahhoz, hogy ma a „ theologia naturalis“ -t elvessük, nem kell 
különösebb elszántság. A természeti teológia vakvágánya nyilván
valóvá vált az egyháznak a nemzeti szocialista szellemmel folytatott 
küzdelmekor. Nyugodtan lehet mondani, hogy a „theologia natura-
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lis“  beszüremlése zilálta szét Németországban a hitlerizmus idején 
a Hitvalló Egyház sorait. Ez a hamis teológiai gondolatmenet kom
promittálta magát és vele szemben nemcsak a németországi pro
testantizmus számára, hanem az egész világ-keresztyénség számára 
is irányt mutató, sokszor idézett egyházi igazsággá vált a Barmeni 
Teológiai Nyilatkozat első tétele: „Jézus Krisztus a Szentírás róla 
szóló bizonyságtétele szerint Istennek az az egyetlen szava, akire 
hallgatni, akiben életünkben és halálunkban bízni kötelesek va
gyunk. — Elvetjük azt a hamis tanítást, amely szerint az egyház 
igehirdetése forrásaként köteles lenne Istennek ezen egyetlen sza
ván kívül más tényeket és más hatalmasságokat, jelenségeket és 
igazságokat Isten kinyilatkoztatásául elfogadni, „Jelentőssé és ki
emeltté váltak azok az igék is, amelyekhez a Barmeni Teológiai 
Nyilatkozat első tételét kapcsolták: „Én vagyok az út, az igazság és 
az élet, senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam“ Jn 14,6. 
„Bizony, bizony mondom néktek: Aki nem az ajtón megy be a ju
hok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló“ „Én va
gyok az ajtó, ha valaki énrajtam megy be, megtartatik.“ Jn 10,1 
és 9.

Ha ilyen módon' elintézett kérdésnek vehető a természeti teo
lógiának, mint tévtanításnak elvetése, ha az e téren folytatott teo
lógiai vita nagymértékben tisztázódáshoz jutott, miért tértünk most 
rá vissza ismét? Miért kell a keresztyén gondviseléshitről szóló ta
nítást a ,,theoloqia naturalis“ -szál és annak elvetésével szembesíteni? 
Miért nem lehet azt erre való tekintet nélkül, ennek teljes elhall
gatásával kifejteni?

Először azért kell erre a lezártnak mondott teológiai vitára 
visszatérnünk, mert az egyházban a teológiai viták mindig csak bi
zonyos mértékig mondhatók lezártaknak. A kérdések sohasem le
hetnek végérvényesen elintézettek. A tévtanítások pedig különös
képpen hasonlítanak a régi szemtelen könyvügynökhöz, akit kidob
tak az ajtón és az ablakon tért vissza.

Ez azt jelenti, hogy önmagunkat, egyházunk egész szolgálatát 
lelkiismeretes teológiai ellenőrzés alatt kell tartanunk. Szüntelen 
ellenőriznünk kell magunkat, hogy vajon az általunk megítélt né
zetek nem szivárogtak-e vissza új öltözékben gondolkozásunkba. 
Meg kell vizsgálnunk, vajon úgy hirdetjük-e Jézus Krisztust, mint 
aki egyetlen bizodalmunk a bűn ellen. Vajon úgy beszélünk-e a 
bűnről, hogy beszédünkből érthetővé válik: Ez az amiért Jézus 
Krisztusnak azt kellett mondania magáról: „Én vagyok az út“ , és a 
Barmeni Teológiai Nyilatkozatnak azt kellett vallania, hogy Ö Is
tennek egyetlen szava.

Másodszor azért kell erre a vitára visszatérnünk, mert világ
szerte figyelik igehirdetésünket, egyházi megnyilatkozásainkat azok 
a külföldi egyházakhoz tartozó barátaink, akik szeretnek, megbe
csülnek minket, jelentősnek tartják az ökumenében végzett szolgá
latunkat és nem szeretnék éppen ezért, ha szolgálatainkban hamis 
alapokból, éppen valamiféle „theoloqia natúrális“ -ból indulnánk ki. 
Az ő szolgálatukat és bizonyságtételüket nehezítené, ha az derülne 
ki rólunk, hogy mi Istennek az igéjét abból az új helyzetből és azok-
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kai a megváltozott körülményekkel magyaráznánk, amelybe kerül
tünk és amelyek között élünk. Ez esetben a szituációnkat „igehirde
tésünk forrásává" tennénk, elszakadnánk az egyetlen közös forrás
tól, amely az ökumenikus egységet biztosítja — Istennek igéjétől; 
valamiféle „kairosz-teolóqiát“ , vagyis „ theóloqia naturális"-t foly
tatnánk. Tehát az ökumenében folytatott életünk és az egyház egy
ségét kereső szolgálatunk is megkívánja, hogy ezt a kérdést ne te
kintsük úgy, mint amely egyszer és mindenkorra el van intézve, 
amellyel kapcsolatban nem kellene magunkat szüntelen megvizs
gálnunk.

Harmadszor azért kell újból foglalkoznunk a „ theoloqia natu
rális“ kérdésével, mert vannak olyan testvéreink, akik idehaza is és 
külföldön is nagyon mostoha testvér módjára, rosszindulattal és el
lenséges szemmel nézik a mi itteni és mostani egyázi munkánkat. 
Ezek újra meg újra szeretnék bebizonyítani, hogy nyakig benne 
vagyunk a „theoloqia naturális"-bán és kevés változással ugyanazt 
csináljuk, mint amit a „német keresztyének" mozgalma tett annak 
idején. Világossá kell tennünk, hogy az olyan megnyilatkozást, 
mint amilyen dr. Vető Lajos püspöké volt a Lutheránus Világszö
vetség hannoveri nagygyűlésén 19-52-ben, amikor azt mondotta egy
házunkról, hogy az „Istennek a jövőbe kihelyezett egyháza", mi 
nem a „theoloqia naturális“  alapelveiből kiindulva valljuk és az 
ilyen megnyilatkozással nem valamiféle ,,kairosz-teolóqiát“ aka
runk népszerűsíteni az ökumenében.

Negyedszer azért kell erre a lezártnak mondható vitára vissza
térni, mert az ellenséges, rosszindulatú hangokra figyelve könnyen 
olyan félelmetes kisértéssé nőhet szemünkben a „ theoloqia naturá
l i s hogy a tőle tartózkodásban ott is ördögöt szimatolunk, ahol 
nincs is. A félelem sohasem jó tanácsadó. A „ theoloqia naturális“ ~ 
tói való félelem könnyen visszatart attól, hogy bizalommal figyel
jünk Istennek ma hozzánk szóló szavára, világosan érthessük azo
kat a kérdéseket, melyek elé ma állítja egyházát. A puszta félelem 
merev törvénnyé teheti számunkra a Barmeni Teológiai Nyilatko
zatot is, arra indíthat, hogy azt Isten igéje fölé helyezzük, hamis 
tekintélyt csináljunk belőle. Az ilyen értelemben vett konfessziona- 
lizmus mindig elveszi szabadságunkat és józanságunkat, mert lelki
ismeretünk már nem Isten élő igéjének a foglya, hanem valamely 
időtlenné vált igazságé és eszméé. A Barmeni Teológiai Nyilatko
zat ma is segítséget, eligazodást nyújthat egyházi életünkben, ha 
segítségével Isten ma hozzánk szóló szavára hallgatunk, ha annak 
mai egyházi szolgálatunkban való konkretizálását keressük, ha 
nyitva hagyjuk Isten számára azt a lehetőséget, hogy tovább kér
dezze egyházát és esetleg más pontokon is kérdezze, mint ahogy 
1934-ben Barmenben kérdezte.

Azért kell tehát foglalkoznunk, mégpedig józanul foglalkoz
nunk, a „ theoloqia naturális“  kérdésével hogy ezt a kérdést túl 
nagy tiszteletben ne részesítsük és tőle való féltünkben ne dobjuk 
ki a fürdővízzel együtt a gyermeket is. Az a bizonyos gyermek, 
akit könnyen kidobhatunk a fürdővízzel együtt — a keresztyén 
gondviseléshit és vele együtt az egész Első Hitágazat tartalma.
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Ötödször azért kell foglalkoznunk a keresztyén gondviseléshit 
tartalmának megragadásával kapcsolatban a „ theologia natúralis“ 
kérdésével, mert a „ theologia naturalis“  és a gondviseléshit az egy
háztörténelem folyamán úgy összenőtt egymással, mint a sziámi ik
rek. Sokan azelőtt a dilemma előtt állnak, hogy a keresztyén gond
viseléshitet, mint valami alacsonyabbrendű hitet kénytelenek lebe
csülni, csakhogy a „ theologia naturális“ tőrébe ne essenek, vagy ha 
a keresztyén gondviseléshit jelentőségére akarnak rámutatni, úgy 
érzik, hogv ehhez szükséges a „ theologia naturalis“ elveinek vala
milyen új formában való érvényesítése. Sürgős műtétre van ezért 
szükség. A keresztyén gondviseléshit és a „ theoloc/ia naturális“  egy- 
benövését szét kell vágni. E tekintetben végzett jó szolgálatot a 
most elemzendő két tanulmány.

Lennart Pinomaa cikkének a jelentőségét abban látom és azt 
hiszem azért olvasták sokan 'olyan érdeklődéssel, mert jótékonyan 
hatott józan hangja, mert azt tudta megmutatni, hogy az Első Hit
ágazat nem valami alacsonyabbrendű, a többi hitágazathoz viszo
nyítva értéktelenebb hit tartalmát fejti ki, hanem hogy az való
ban, a szó teljes, keresztyéni értelmében hit-ágazat. Igen figye
lemreméltó pl. az ilyen megállapítása: „Luther az isteni teremtés 
helyes megismerését nem a hivő élet kezdetének, hanem a csúcs
pontjának tekinti/ 1 (711. o.) (Zárójelben felvethető kérdés, helyes-e 
az a katechetikai gyakorlatunk, hogy hittankönyveink éppen elemi 
fokon a bibliai történetek tanítását a teremtéstörténet tanításával 
kezdik.) „Gúnyolódva mondja (Luther), hogy az emberek állítólag 
mindenkor nagyon jól értették, hogy az eget és a földet Isten te
remtette. Ezzel juttatja kifejezésre, hogy az ilyenek felületesek és 
nem ismerik a hit igazi kérdéseit. . .  a teremtett világ merő csoda. 
Ö maga is — írja — még éppen csakhogy eljutott ennek a hitnek 
a kezdeti fokára s ezért csodálkozni szokott, amikor azt tapasztalja, 
hogy némely kortársa mindjárt úgy tesz, mintha máris tudná 
mindazt, amit a Szentlélek tud, mihelyt beleszagolt valamely 
könyvbe/ 1 (712. o.) Érdemes emellé állítani azt, amit Luther az 
Első Hitágazat magyarázataképpen mondott: „Mindezt csupán 
atyai, isteni jóvoltából és irgalmasságából cselekszi és én arra sem 
érdemes, sem méltó nem vagyok. Mindezért én neki hálával és di
csérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom. Ez így igaz!“ 
„Megérzik ezeken a szavakon, hogy Luther milyen áhitatosan cso
dálkozik a teremtésen, az Isten jóságán, aki nem akar egyedül ma
radni, hanem a maga melletti valóságot is akarja/ 1 — jegyzi meg 
Barth Károly. (Kis Dogmatika 45. o.) Ugyanarra hívja fel a figyel
met ő is, mint amire Pinomaa: „a teremtés csoda, a teremtő és 
gondviselő Istenbe vetett hit az ö irgalmába és jóságába vetett 
hit, valódi hit! Hit által — és itt a Zsidókhoz írott levél a meg
igazító hitre gondol — értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által 
teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.“ Zsid 
11, 4.). „A teremtő Istenben hinnünk nem könnyebb, mint abban,
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hogy Jézus Krisztus a Szentiélektől fogantatott és Szűz Máriától 
született (Kis Dogmatika 42. o.}. „Csak bolondok gondolták szívük
ben azt, hogy a teremtésnek keresztyén módon értelmezett titka 
legelőször azt a problémát állítia elénk: van-e Isten, mint létoka 
a világnak? Keresztyén értelemben nem lehet először a világ való
ságát feltételezni és azután kérdezni: van-e Isten? Mi azzal kezd
jük, hogy van Atya, Fiú, Szentlélek Isten és ebből áll elő a nagy 
keresztyén probléma: csakugyan igaz, hogy Isten nem akar önma
gában lenni, hanem rajta kívül még a világ is létezik és mi mel
lette és rajta kívül vaqyunk? Ez az igazi rejtély/ 1 (Kis Dogmatika 
44—45. o.)

Félreértették Pinomaa cikkét azok, akik akár örömmel, akár 
bosszúsággal azt vélték kiolvasni belőle, hogy tanulmányával tu
lajdonképpen a „ theoloqia naturalis“ -t  igazolja, sőt lutheri tanítást 
mutat ki benne. Erre a vélekedésre azt hiszem azzal adott lehető
séget Pinomaa, hogy ő is alkalmazza az általános és különös ki
nyilatkoztatás fogalmát, ezt a ,,theoloqia naturalis“  által előszere
tettel használt két kifejezést. A „theoloqia naturális“  gondolatme
nete szerint ui. a teremtő Isten ezen általános kinyilatkoztatás alap
ján bizonyos mértékig megismerhető. Tehát az általános kinyilat
koztatás alapján el lehet jutni egy bizonyos általános teremtés- és 
gondviseléshitre. Erre példaképpen a különböző nemkeresztyén 
vallásokat szokták felhozni. Ez a hit természetesen tökéletlen hit a 
,,theoloqia naturális“  szerint. A hitnek egy alacsonyabbrendű for
mája, amely nem képes az embert üdvösségre vezetni, nem meg
igazító hit. A megigazító hithez nem elegendő az általános kinyi
latkoztatás, erre a hitre csak a Jézus Krisztusban adott különös ki
nyilatkoztatás vezet el. — Meg kell jegyezni, hogy ezzel a gondolat- 
menettel nemcsak az ún. liberális teológiai nézetek felé hajlók kö
zött lehet találkozni, hanem sokszor az evangélizáeióban is, sőt ál
talában egész igehirdetésünkben.

Pinomaanál nem erről van szó. Kimutatja, hogy Luthernél az 
Isten megismerése Krisztus megismerése. Nem említi meg Luther 
„theoloqia crucis“ -át, melyet Luther a skolasztikusok ,,theoloqia 
qloriae“ - jával, vagyis naturális teológiájával helyezett szembe, de 
a következőket írja: „tekintettel arra, hogy Krisztus megismerésére 
csak a Szentírás útján juthatunk el, a teológia lényegileg — írás
magyarázat. Krisztus a Szentírásban lakozik és azon keresztül kö
zeledik hozzánk/ 1 Pinomaa azt mutatja ki Luther alapján, hogy 
Jézus Krisztus ajtó. raita keresztül jutunk ahhoz a hivő felisme
réshez. hogy az egész élet Isten teremtő csodája, meg nem érde
melt. csupán az Ő jóságával indokolható ajándéka. Jézus Krisztu
son keresztül jutunk arra a hitre, hogy a világ Isten teremtménye, 
amelyet csak az Ö Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott irgalma és 
jósága tart fenn Ebből a következő gyakorlati megállapításhoz jut: 
„Az írásmagyarázat ilyenformán az élet értelmezése és egyben a 
valóság értelmezése is, ami ugyanaz. így bukkanunk rá mi teoló
gusok a teremtett világra Amikor tehát a Szentírást magyarázzuk, 
akkor nem mellőzhetjük el a valóság gazdagságát és sokoldalúsá
gát, mely Isten műveként körülöttünk mindenütt a Teremtő böl
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csességére, hatalmára és erejére utal/ 1 (709. o.) A theologia natu
rális logikáját ezzel megfordítja, a fejéről a talpára állítja. Jézus 
Krisztuson, mint ajtón keresztül közeledhetünk szabadon az élet 
minden kérdéséhez igehirdetésünkben. Ha rajta keresztül közelít
jük meg ezeket a kérdéseket, akkor gazdagságuk, sokoldalúságuk 
egyre nyilvánvalóbb lesz számunkra, akkor nem valami idegen te
rületre jutunk, hanem Isten jó teremtésének és jóságos gondvise
lésének világába, az Első Hitágazat által körvonalazott terepen 
mozgunk és éppen ezért itt is hitben járunk.

Az eddig mondottakhoz három gyakorlati, homiletikai vonat
kozású megjegyzést kell fűznöm.

1. Csak az a prédikáció tud helyesen közeledni az élet .dolgai
hoz, csak az tud helyesen foglalkozni az időszerű kérdésekkel, 
amelyik erőteljesen prédikálja Jézus Krisztust, vagyis az olyan pré
dikáció, amelyik a bűnről és a kegyelemről világosan tanít. Az 
ilyen prédikációban úgy ismerjük fel Jézus Krisztust, mint az aj
tót, akin keresztül a valósághoz, a valódi emberhez és annak valódi 
kérdéseihez jutunk. Eszerint a pietista jellegű prédikációt azzal le
hetne jellemezni, hogy az ugyan szól Jézus Krisztusról, de nem is
meri fel benne az ajtót; megáll előtte és nem megy át rajta. A 
liberális jellegű prédikációt pedig azzal lehetne jellemezni, hogy az 
megkerüli az ajtót és ezért nem tud érvényes, felszabadító és el
kötelező szót szólni az élet dolgairól. Valamiféle keresztyén jellegű 
világszemléletet és történelemszemléletet ad, de nem hívja létre a 
keresztyén gonviseléshitet.

2. Pinomaa cikke alapján teljesen hibás prédikációs érvelés
nek kell tartani az olyan eljárást, mikor nagy tudósokra, különösen 
természettudósokra utalva érvelnek Isten léte és hatalma mellett. 
Nem ritka annak az emlegetése, hogy az igazi tudományos kuta
tás hitre vezet. Ennek illusztrálására történetkéket is felhasználnak 
egy-egv nagy tudós életéből vagy nyilatkozataiból. Az ilyen érvelés 
azért nem helyes, mert a tudományos kutatásnak nem feladata 
Isten létének bebizonyítása, mint ahogy tagadása sem. Az ilyen ér
veléssel nem lehet egyetlen egy atheistát sem meggyőzni, legfel
jebb megsérteni. Az ilyen érvelés teológiailag hamis, mert a terem
tés titka és a Teremtő jóságának, irgalmának csodálata nem ilyen 
közvetlen úton, hanem csak hitben, Jézus Krisztus megismerése 
által lehetséges. Vannak hivő tudósok, természettudósok is. De 
nem azért hívők, mert tudósok és nem annak ellenére, hogy tudó
sok, hanem azért, mert mint tudósok is megismerték a teremtő, 
gondviselő Atyát bűneik bocsánatában a Jézus Krisztus által.

3. Pinomaa cikke alapján az is megérthető, miért jutott el a 
mai igehirdetés az antropológiához, az ember kérdéseivel való fog
lalkozáshoz, nálunk és világszerte. Nem azért, mert antropocentri
kussá vált teológiai gondolkodásunk, hanem azért, mert kriszto- 
centrikussá vált. Lehetetlen úgy Istenről beszélni,, hogy vele együtt 
szóba ne kerüljön az ember, hogy fel ne hangozzék ez a nem egy
szerűen kíváncsiskodó, hanem inkább hálával, szeretettel és fele
lősségérzettel telített kérdés: kicsoda az ember? A Biblia nem becs-
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mérli az embert, sőt azt lehet mondani, hogy emberségünk dicsé
rete is megcsendül benne. „Micsoda az ember, hogy megemlékezel 
róla és az embernek fia, hogy gondod van reá?“ Nem véletlenül 
kapott hangot az álmélkodásnak ez a kifejezése a 8. Zsoltárban. 
A „ theoloqia naturális“  tévútjától egyetlen lehetséges szabadulás, 
hogy Jézus Krisztusban felismerhetjük az ajtót és rajta keresztül 
közeledhetünk az ember minden kérdéséhez. Ahol ezt elmulaszt
ják, a „theoloqia naturalis“ visszatér.

Victor János cikke még az előzőnél is világosabban fejti ki az 
Első Hitágazat keresztyén tartalmát, mert még finomabban ope
rálja szét a „theologia naturalis‘ ‘-t és a vele összenőtt keresztyén 
gondviseléshitet. Az ő tanulmányában nem a teremtés és kinyilat
koztatás kérdése, hanem maga a keresztyén gondviseléshit áll a 
középpontban. A keresztyén gondviseléshit kifejezést ugyan nem 
használja, de róla ír „az általános kegyeleméről szóló tanítás ki
fejtésével.

Vidor János elveti a különös és az általános kinyilatkoztatás 
közötti különbséget. Ha így tesszük fel a kérdést: hogyan ismer
hetjük meg Istent? akkor erre a felelet egyértelműen ez: egyedül 
bűneink bocsánatában, vagyis a Jézus Krisztusban. Ő az egyetlen 
kinyilatkoztatás, aki mellett nincs általános kinyilatkoztatás. El
veti a „theologia naturalis“ -t és a Barmeni Teológiai Nyilatkozat 
első tétele mellett tesz hitet.

Ha azonban nem a megismerés szempontjából tesszük fel a 
kérdést, ha tehát nem a ratio coqnoscendi, hanem a ratio essendi 
a kérdésünk, vagyis ha így kérdezünk: hogyan gyakorolja Isten 
irgalmasságát a bűnös ember iránt,— akkor ez lesz a válasz: két
féleképpen. Összegyűjti az anyaszentegyházat és benne hirdetteti 
igéiét, kiszolgáltattatja a szentségeket, hogy hitre jussunk és a 
hitben megmaradjunk. Ez az Ö különös kegyelme. Kegyelmességét 
azonban ezen a szűkebb körön túl. választottjainak, az ecclesianak 
körén túl is gyakorolja: gyakorolja azok iránt is. akik nem isme
rik vagy még nem ismerik. Hogyan? Ügy, amint Jézus mondotta: 
nem tesz különbséget gonoszok és jók között, igazak és hamisak 
között. Napját felhozza mindenkire, esőt ád mindenkinek. Ez az Ö 
általános kegyelme. Ezzel lényegében azt mondta ki Vidor  János, 
hogy Isten mindenkire kiterjedő gondviselése — kedvelem. Ezt a 
mindeneket átfogó kegyelmet azonban nem közvetlenül, a törté
nelem átéléséből ismerjük fel, hanem különös kegyelméből, az 
anyaszentegyházban hirdetett igéből. „A  Jézus Krisztusban össz
pontosuló és megtestesülő, egyetlen és valóságos Ige tanít meg ben
nünket arra, hogy Isten munkálkodását látnunk kell az egyházon 
kívüli embervilágban is és ha látjuk, akkor engedelmesen szolgál
nunk kell az ő akaratát ebben a szélesebb körben is.“ — mondja 
Vidor János. (Református Egyház VI. évf. 12. sz. 3. o.)

Igehirdetésünk szempontjából pedig a következőket állapítja 
meg: „Sokszor siralmasan leszűkítjük gondolkozásunkban és be
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szédünkben Isten kegyelmének nagyságát, amikor elsiklani enged
jük hitünkből és bizonyságtételünkből „általános" voltának ezt az 
alapvetően drága vonását. A magyarázata az Ige ilyen megszegé- 
nyítésének és meghamisításának persze abban a farizeusi lelkűiéi
ben rejlik, amely erőt vesz rajtunk és amely szerint lassanként mi 
magunkban látjuk azt a fajta emberéletet, amely megérdemli, hogy 
Isten foglakozzon vele. Az Ige arra tanít meg bennünket, hogy há
laadással és örömmel tudjuk Istent magasztalni azért, hogy egyál
talán van emberi élet ezen a földön; hogy szakadatlan működésben 
van Istennek az a csodálatos háztartása ebben a világban, amélv 
az emberi élet fennmaradását biztosítja; hogy Isten az Ö ,,kegyel
mének" nagyságában nem vette le kezét a mi emberi nemzetsé
günkről, amint ezt igazságossága szerint megtehette volna." (VI. 
évf. 13. sz. 3. o.)

Ez az ismertetés csak egy bizonyos szempontból nézett mind
két tanulmányra. Ezért Pinomaa cikkében is, és a Vidor Jánosé
ban is bőven maradtak olyan kérdések, melyekre nem tért ki. 
Igénytelenségében annak a nagy igénynek akart hangot adni, hogy 
vessünk el igehirdetésünkben minden ,,Iheoloqia naturalis“- t , hir
dessük Isten kegyelmét a maga általánosságában is. hogy az ál- 
gondviseléshit helyett a keresztyén gondviseléshit erősödjön meg 
szívünkben.

Schöck Gyula 1896- 1956
Szombathelyen született, 1896-ban. Itt végezte középiskoláit, majd 

ISI5-ben katonai szolgálatra hívták be. Az első világháborúban kapott 
súlyos tüdő-sebesülése terhelő hatásaival végig kísérte egész életét 
s hozzájárult, hogy szívbaja végzetesen elhatalmasodjék rajta.

Teológiai tanulmányait Sopronban végezte, majd 1925-ben szentelték 
lelkésszé. A Dunántúli Egyházkerület püspöki hivatalában végzett szol
gálat után 1929-ben Pápára kerül lelkésznek, majd 1937-től haláláig 
Somogyvámos gyülekezetét gondozta.

Rendkívüli feladat várt rá Somogyvámoson. összedőlt a vert falból 
készített ősi templom, s újat kellett építeni. Készséggel vállalta a nem 
csekély gondot igénylő feladatot, s a legnagyobb odaadással megvalósí
totta. Életének egyik nagyon boldog napja volt, az új templom felavatá
sának napja. Boldoggá tette a vele hálásan örvendező gyülekezetének 
ujjongó öröme. Tizennyolc évig szolgálta itt hűséggel egyházát. Különö
sen nehézzé tette szolgálatát a tizennégy kilométerre fekvő hácsi leány
gyülekezet gondozása, de szeretettel végezte ezt a munkát is.

Közvetlensége kedvessé tette gyülekezetében, s lelkésztársai körében 
megbecsültté. Világos, egyszerű írásmagyarázataival áldásosán közel fér
kőzött a hívek szívéhez.

Időnek előtte megrokkant gondterhes munkáiban, s beteg szívvel 
ágynak dőlt. Egy éven át betegen is végezte szolgálatait, 1956. január 5-én 
bekövetkezett haláláig.

Gyülekezete nagy részvéte mellett temette el január 8-án Kutas Elek 
esperes.

Schlitt Gyula
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A  L E L K É S Z I  M U N K A T E R V
Előadás a Csongrád-Szolnoki egyházmegye lelkészi munkaközösségi 

ülésén 1955. december 21-én.

Az Isten munkálkodó Isten. „Az én Atyám mindezideig munkálko
dik, én is munkálkodom" (Jn 5,17). Munkálkodásában pedig a leggondo
sabb tervszerűség van. Nem véletlenül beszélünk Isten üdvtervéről. S ha 
mi valljuk — és nem alaptalanul —, hogy Isten munkatársai vagyunk, 
akkor a mi munkánk sem lehet tervszerűtlen, esetleges. A tervszerű 
munka felelőssége alól nem lehet kibúvó az sem, amit egyesek így fogal

maznak meg; a mi feladatunk csak az igehirdetés! Persze, hogy az. Csak 
éppen nem találomra, tudatos cél nélkül és azok ismerete nélkül, akik 
felé éppen hirdetjük. A gyógyszertárban ezer meg ezer gyógyszer van. 
Mind gyógyításra szolgál, de csak akkor ha azt megfelelő feltételek 
mellett használjuk. Ellenkező esetben, a legjobb esetben is semmit sem 
segítenek, ha nem megfelelő feltételek mellett használjuk. Azért a gon
dos orvos nem találomra emel ki gyógyszereket, hanem nagyon is gon
dos, komoly körültekintés alapján nyúl az egyikhez vagy a másikhoz.

Amikor munkatervről van szó, ez csupán annyit akar jelenteni, hogy 
nem kerülhetjük meg mi sem — hogy ne igyekezzünk megismerni hí
veink érzés-, gondolát- iés hitvilágát, hogy azután az igét olyan irányban 
hirdessük, hogy engedelmes eszközök lehessünk a sátán munkájának le
rontásában és az embereknek az Istennel, ennek következményeképpen 
egymással és önmagunkkal való megbékélésnek a szolgálatában.

A helyes lelkészi munkaterv elkészítésének nélkülözhetetlen kelléke 
a gyülekezet alapos megismerésén alapuló helyeztrajz, amely kitérjed a 
gyülekezet gondolkodásmódjának, hitvilágának minden mozzanatára, an
nak pozitívumaira, hiányosságaira, ferdeségeire, tévelygéseire. Nem mon
dok újat ezzel. A bibliai szerzők — ha valaki egyáltalán — igét hirdet
tek. S ha munkatervünk kérdésével foglalkozunk, jó nekünk azoktól 
tanulnunk. Az ő igehirdetésük mindig vallás- vagy bizonyságtétel. De 
sohasem légüres térben, hanem mindig az adott helyzetben, az adott 
bűnökkel szemben szólaltatják meg az igét, Isten akaratát. Ha nem így 
tették volna, szinte lehetetlen volna bibliai bevezetés tudományról is 
beszélni. De mert nem légüres térben mozogtak, hanem a reális életben, 
ahol nagyon is ismerték koruk bűneit, nyomorúságait, amik ellen szót 
emeltek, az igét megszólaltatták, tudunk csaknem pontos korképet al
kotni az illető kor viszonyairól. Ha az ő igehirdetésük légüres térben 
mozgott volna, a korkép megalkotása lehetetlen volna.

Néhány példát ragadok ki. Ézsaiás a számára megadott kortörté
nelmi helyzetben megnyilvánuló örök bűnre mutat rá és erre konkreti
zálva szólaltatja meg az örök igét. De ugyanígy a többi ószövetségi 
szerző is. Az evangéliumok mondanivalója változatlan, de mindig más 
helyzetben, más feltételek között más formában szólal meg.

Még messzebbmenő konkrétságot találunk a levélszerzőknél. A levél
szerzők már keresztyén gyülekezetekhez szólnak, amely gyülekezetekben 
fogyatékosságok, bűnök, tévhitek, nehézségek vannak, akárcsak a mi
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gyülekezeteinkben is. A ieikészi munkatervnek is konkrét gyülekezeti 
viszonyokra kell felépülnie, hogy az igehirdetés! szolgálatunk ne légüres 
térben mozgó, hanem a jelen élet problémáiban, a keresztyének tévhitei
ben irány és útmutatás legyen.

A munkaterv tartalmazza a lelkész visszatekintését a gyülekezetben 
eddig végzett munkájára, eredményeire, eredménytelenségeire, nyomorú
ságaira és örömeire. Később folytatólag a visszatekintés csak az előző 
évre térjen ki és esetleg 5 vagy 10 éves ciklusokban történjen a közvet
len előző évre való visszatekintés mellett a nagyobb szakaszok felmérése. 
Ez a felmérés terjedjen ki a gyülekezet lelki életének, hit- és erkölcsi 
életének vonatkozásaira. Ez legyen Ieikészi jelentés féle, természetesen 
mindig az építendő munkaterv szem előtt tartásával.

A gyülekezeti munkamérleg felfektetése után mutatkoznak meg azok 
a feladatok, amelyek megoldásra várnak. A munkaterv njásik fontos 
része a gyülekezeti helyzetrajz. Itt a legőszintébben felfektetendő min
den a gyülekezetben élő tévhit, a társadalmunkhoz való viszonyulás 
kérdése, társadalmi problémák mint közösségi problémákkal szembeni 
érdeklődés vagy annak hiánya. Itt a helyzethez képest vetjük fel a 
kérdésekét. Milyen a gyülekezeti egyházfogalom, hogyan ítéli meg a gyü
lekezet az egyház lényegét, célját, értelmét. Hogyan tekint a gyülekezet 
a gyermekáldásra, hogyan ítéli mpg a magzatelhajtást? Hogyan tekinti 
és ítéli meg a kereszjtséget (névadási parádé?), a nevelésre, konfirmá
cióra, mennyiben éreznek eziránt felelősséget a gyülekezet tagjai, mi az 
úrvacsora, betegúrvacsora (utolsó kenet, vagy babonás gyógyszer?). 
Hogyan tekint a házasságra, esketésre, milyen felelősséget érez a gyü
lekezet az anyági ügyeivel kapcsolatban, hogyan tekint a -templomra, 
igehirdetésre, halálra, túlvilági hitre, bűnre, bűnbánatra, gyónásra, tár
sadalomra, egyéni és kollektív felelősségre. Mit jelentenek számára az 
ádvent, böjt, egyes ünnepek vagy akár a vasárnap. A hite megfelel-e 
az Ágostai Hitvallásban foglaltaknak stb. A helyzetrajznál elsősorban 
a hiányok, fogyatékosságok tartandók szem előtt, hiszen a munkaterv 
szempontjából elsősorban ez érdekel bennünket, mert ezzel tulajdonkép
pen a megoldandó feladatok tárulnak a szemünk elé.

Mindezen feladatok, hiányok felvázolásához kitűnő szolgálatot tesz 
a D. Dezséry László püspök által javasolt „tapasztalati napló11 lelkiisme
retes vezetése. Bő forrása a helyzetrajz elkészítéshez a lelkésznek a hí
vekkel vagy nem hívekkel folytatott bármilyen természetű beszélgetése. 
A lelkész minden beszélgetésből leszűrhet valamit, amiből a gyülekeze
tének az előbb leírt rajzához adatokat kaphat. Ezek igehirdetési fel
adatának végzésében bőséges támpontul szolgálhatnak.

Amikor a gyülekezetrajz készen van, amely szükségszerűen évről 
évre változik, vagy változnia keli, következik a tulajdonképpeni munka
terv. Ebben jelöljük meg az előbbi helyzetrajzból a legfontosabb felada
tokat, problémákat, amelyekkel a munkaév folyamán foglalkozni kívá
nunk. Pl. folyó munkaév feladatául tűzöm ki az igehirdetést, lelkipász
tori és minden alkalmi beszélgetést is abban az irányban vezetni, hogy 
a gyülekezet tartalmatlan, sekélyes vagy tradicionális úrvacsorahitét
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evangéliumi tartalommal töltsem meg, illetőleg korrigáljam. Az igehir
detéssel szembeni közönyt (3. parancsolat) megtörni. A gyülekezet anyagi 
felelősségét felébreszteni. A gyermekáldással kapcsolatban, a magzat
elhajtást természetesnek vevő erkölcsi felfogást lerombolni. Társadalmi 
átalakulásunkkal szembeni közönyös vagy negatív magatartást előmoz
dító gátlásokat felszámolni, a társadalmi együttélésből az egyénre háruló 
felelősséget felébreszteni. A reverzális kérdésben a liberális, közönyös 
magatartást felszámolni, stb.

A feladatok kitűzésénél egy-egy munkatervbe jobb kevesebbet fel
venni, és azután minden megnyilatkozással kezdve az igehirdetéstől a 
névnapi vagy utcai beszélgetésig erre a feladatra koncentrálni. Ha 
egyszerre sok feladatot tűzünk magunk elé, munkánk szétfolyó, levegőbe 
vagdalkozós lesz.

A munkaterv következő pontja a feladatok tüzetes megjelölése után 
annak a megtervezése, milyen eszközökkel, módszerekkel kívánja a lel
kész a feladatként megjelölt fogyatékosságokat, hamis képzeteket, er
kölcsi felfogásokat, babonás nézeteket felszámolni, lerombolni és ezeket 
helyesbíteni. A megjelölt feladatok között lehet olyan, aminek a meg
oldására a lelkész nem érez elég bátorságot vagy erőt. Ilyen feladatok 
megoldására állít be vendég igehirdetőket, igehirdetési sorozatokat, csen
des napokat. (A vendég igehirdetővel természetesein ismerte® a munka
tervet és a belőle kiemelt feladatokat, hogy a vendég igehirdető az ő 
szolgálatával sem esetleges legyen, hanem a munkaterv cékitűzéseinek 
megvalósításához a magaszolgálatával hozzájáruljon. A magánbeszélgeté
seket is úgy kell irányítani, hogy azok mindig a kitűzött cél felé mu
tassanak.

Az így felépített munkatervhez csatlakozik azután szinte függelék
képpen az eddigi ,,munkaterv", a munkarend.

Az ilyen alapon végzett munkánál azután van az év végén mire 
visszatekinteni, van mit mérlegelni, van miből okulni a jövőre nézve. 
Föl lehet mérni, hol értünk el eredményt, hol hibáztunk, mit kellett 
volna másképpen végezni. Ha a kitűzött célt nem sikerült megvalósítani, 
kereshetjük az okát akár magunkban, munkamódszerünkben, vagy egyéb 
körülményekben és a következő évre ezen a téren a tanulságokat. Ezek 
már a következő év munkatervének mérlegéhez tartoznak. Ebből látjuk, 
mit kell a következő évre felvenni, milyen új feladatot tűzetünk ki, hol 
kell munkamódszerünkön vátoztatni.

Az így felfektetett munkatervnek megvan az az előnye, hogy nem
csak a lelkész tudatosítja maga előtt a feladatokat, hanem az esperes
nek, a püspöknek mindenkor rendelkezésére áll mindaz, amit nekik a 
gyülekezetekről mindenkor jó tudni. Nekik is az egyházmegye vagy egy
házkerületrajzhoz megfelelő forrásanyag áll rendelkezésre, amelyre tá
maszkodva segítséget kapnak az ő munkaitervaik kiépítésében. De ezeken 
keresztül megismerik az egyes gyülekezetek problémáit, nehézségeit és 
tudják, hol keli1 a segítséget nyújtani.

Nekünk magunknak kell elsősorban tudnunk, mit akarunk, mert ha 
a trombita bizonytalan hangon szól, mihez igazodik a harcos?

Zalán Pál
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S Z E M L E
Kerygma und Dogma, 1, évf.

4. füzeit. — Eduard Ellwein: „Das 
Keltsél von Römer VII.“ — Rém. 7, 
7—25-ben, kiről van szó. ki az. aki 
itt beszél? Már a megváltott em
ber, vagy még a törvény alatt nyö
gő ember? Piál maga beszéli el sa
ját élményét, vagy a maga nevé
ben, de másról szól? — Ezek a 
'kérdések olyan régiek, mint maga 
a Római levél; a levél minden ma
gyarázójának valamiképpen állást 
kellett foglalni ebben a kérdésiben. 
S ahogy állást foglalt, az jellemző 
és döintő lett nemcsak a 7. fejezet 
megértésére, de az egész Római le
vélnek az értelmezésére, sőt egész 
PáíLmegértésére nézve is. Sőt állás- 
foglalása meghatározója lett egész 
teológiai gondolkozásának is. Nem 
véletlen, hogy a reformátorok eb
ben a kérdésben — Augusztinusz 
nyomán — egyértelműen úgy fog
laltak állást, hogy ezekben a ver
sekben a megváltott ember írja le 
saját mostani állapotát. Az újabb 
kommentátorok ezzel szemben jó
részt ellenkező állásponton van
nak. Kivételt képeznek Barth, Ny- 
grem és Asmussen. S a reformátora 
álláspont mellett döntött Karrier 
Károly is a Lelkipásztor egy régeb
bi évfolyamában e tárgyról közölt 
tanulmányában. — Ellwein jó tá
jékoztatást nyújt ennek a fontos 
egzegetdkai kérdésinek a jelenlegi 
állásáról.

A füzet legnagyobb részét Wil- 
fried Joest cikke tölti ki: „Paulus 
und das luthersche Simul Justus et 
P e c c a to r  — Vajon a lutheri taní
tás, amelynek értelmében a meg- 
igazult ember egyszersmind bűnös 
és igaz, megfelel-e Pál teológiájá
nak. vagy ezen a ponton Luther 
túlmegy Pál apostolon? Ez a kér
dés a legnagyobb mértékben össze
függ éppen a Római levél 7. részé
nek fönti cikkben ismertetett egze- 
getikai problémájával. . De persze 
ezen túlmenően általában felveti

Luther ún. paulinizmusának egész 
kérdéskomplexusát. Közelebbről 
Pál, illetőleg Luther anitlhropológiá- 
jának egy-egy szeletéről van itt 
szó s magáról a megigazuléstanról 
is. — Joest külön vizsgálja Pál s 
azután külön Luther tanítását. A  
kettő összevetésével arra a meg
állapításra jut, hogy Luther lénye
gileg megmarad ugyan Pál vonalá
ban, akkor, lamikor bűnvalüássze- 
rűen beszél a keresztyén ember vét
kezéséről. Eltér azonban ettől ak
kor, amikor e bűnvallásból a meg- 
igazult ember lényegéhez is hozzá
tartozó bűnösség ftamtételét formál
ja. — Joest-nek ez a Luther-értel- 
mezése legalábbis megkérdőjelez
hető. G.
A Vigilia
ezévi februári száma Napló-rova
tában beszámol arról, hogy egy 
francia katolikus hetilap, a „Te- 
moignage Chrétien“ körkérdést in
tézett olvasóihoz a prédikációról. 
A válaszok hangoztatták, hogy a 
prédikáció rövid legyen és jól elő
készített. Ha a pap „kapásból be
szél, sokszor nem tudja befejezni 
a prédikációit, pedig a hívő már 
régen kimondaná helyette az 
áment. A hívek nem szónoki te
hetséget és szép szónoklatot vár
nak, hanem igehirdetést, Krisztus 
hirdetését. Akármilyen „tehetség
telen" szánok valaki, lehetetlen, 
hogy kellő előkészülettel — és ha 
ezt megfelelő lelki élet támogatja 
— ne tudjon olyan szentbeszédet 
mondani, amelytől minden híve 
igazi lelki hasznot és épülést ne 
meríthetne. Ehhez azonban az kell, 
hogy a pap ne arra törekedjék, 
hogy jó szónok legyen vagy meg
nyerje hívéi tetszését, hanem min
dig alázatosan csak az igét akarja 
hirdetni úgy, ahogyan azt Isten 
szólnia adta.

Az egyik kérdés így hangzott: 
Mii legyen a szentbeszédek témá-
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ja? — A legtöbb válasz szerint a 
hívek Isten szavát akarják halla
ni. A pap ne (hajánál fogva rán
gassa elő témáit, hanem a napi 
evangéliumból vagy szent leckéből 
kiindulva. S az evangélium ne le
gyen számára csupán ugródeszka, 
amit a bevezetés után csakhamar 
elhagy. A hívő ilyenkor úgy érzi, 
hogy becsapták. Hiszen nem azit 
várja, hogy a pap megmutassa, 
milyen ügyesen tudja saját témá
ját az evangéliumhoz asszociálni, 
hanem azt várja, hogy a pap az 
evangélium: gondolatait belevigye 
az életünkbe és arra tanítson, 
hogyan és mint vonatkozik ez ma 
és .itt reánk.

Nehezményezik a válaszolók, 
hogy keveset hallanak felebarati 
szereteitről, ami pedig a keresztyén 
élet alapja s ami olyan életbe
vágóan modem téma. Nehézmé- 
nyezik, hogy aránylag keveset hal
lanak a szentségekről. Egy vála
szoló szerint Szent Pál leveleiben 
egy-egy hívő közösség egészéhez 
fordult, nem pedig kivételesen 
művelt keresztyénekhez, mégis a 
legmélyebb hittitkokróí szólt ne
kik. Egy munkás azt hiányolja, 
hogy három éve egyetlen prédiká
cióban sem hallott figyelmeztetést 
a vállalkozók címére méltányosság 
érdekében munkavállalóik irá
nyában. Egy professzor hiányolja, 
hogy nem igen beszélnek a min
dennapi életben olyan fontos eré
nyekről, amilyen az egyszerűség 
szeretete, a '.türelem, a nyájasság, 
a figyelmesség, a tapintat.

A körkérdés egyik visszhangjá
ban felbukkan az a gondolat, hogy 
a prédikációkban sokkal többnek 
kellene lennie az örömnek. Hiszen 
a keresztyén hit központi motívuma 
és tárgya a feltámadás, aminthogy 
az apostolok igehirdetésének öröm
forrása is a feltámadás volt. Hol 
és hányszor hallani prédikáló pa
poktól a keresztyén öröm vallomá
sát? Hányszor mondják ők, hogy 
örülnünk kell, mert szerethetjük 
embertársainkat, hogy életünknek 
csupa derűnek kell lennie, mert

Krisztus a szeretet küldetését bíz
ta reánk? S vajon eleget prédikál
nak-e arról, mennyire hálásnak 
kell lennünk magáért a létezésért, 
milyen mérhetetlen értéket kap
tunk Istentől az élet ajándékával?

Egy másik kérdés: miben segít
heti a hivő a prédikáló papot? 
Többen ajánlják, hogy beszélje 
meg a prédikációját előzőleg egyik
másik hívével. Bécs egyik legjobb 
hitszónoka pl. minden prédikáció
ját három hivővei beszéli meg: 
egy tudóssal, egy munkással és egy 
hivatalnokkal.

örömmel figyeltünk fel a „Vigí
lia“ közleményére. A fentebb el
hangzottakra sok ponton tudunk 
örvendezve igent mondani, mert 
azok az evangéliumi igazságot szó
laltatják meg. A francia katolikus 
lap körkérdései tükröt' állítanak 
elénk: Bizony jó volna, ha a hazai 
római katolikus igehirdetés leg
alább részben felismerhetné magát 
benne. Ez a tűikor azonban a mi 
prédikációs gyakorlatunk számára 
is nagyon megszívlelendő kérdése
ket támaszt és sokszor minket is 
megítél és megszégyenít. Tanulni 
nem szégyen, okulni jó dolog egy
más hibáiból és erényeiből is. G. 

*
A „Theologische Literaturzei- 

tung“ 1955. évi 12. száma ismerte
tést közöl Dr. Karner Károly „Be
vezetés a teológiába11 c. művéről. 
Az ismertetés kiemeli a könyv tu
datosan hitvallásos és egyházias 
jellegét. Magyar egyházi sajátos
ságként említi többek között a lel- 
készi szolgálat hordozóinak meleg 
testvéri viszonyát "egymáshoz. A  
recenzió röviden összefoglalja a 
könyv tartalmát és azt mindenkép
pen értékes és kiváló műnek ítéli. 

#
Hibaigazítás:

Legutóbbi számunk „Bél Mátyás 
a magyar Biblia történetében" cí
mű cikkében a 80. lapon nyomda
hiba folytán tévesen jelent meg 
Bél Mátyás névjelölése, amely he
lyesen: Milownjk Bozjch.
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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.

Nagypéntek — Jn 19, 17—30
1. Jézus kereszthalálának gyászos beállítása, mintha felette sírnunk és 
        bánkódnunk kellene, nem felel meg az evangéliumok bizonyságtéte
lének, sőt egyenesen ellentmond az evangéliumok 'tanításának. Megfigyel
hetjük, (hogy milyen egyszerűen, tárgyilagosan, minden érzelmi beállítás 
nélkül közük Jézus szenvedésének és kereszthalálának egész történetét. 
Jézus elutasította az emberek sajnálkozását és a gyászoló és síró jeruzsá- 
lemi asszonyokhoz fordulva golgotái útján ezeket mondja: „Jeruzsálem 
leányai, ne sírjatok énrajtam, hanem timagatokon sírjatok és a ti magza
taitokon". Krisztus keresztje semmi esetre sem a gyásznak és fájdalomnak 
jele, hanem a győzelemé. János evangéliumának 12. részében így szól 
Filephez és Andrásihoz, akik hozzávezették a jeruzsálemi ünnepekre fel
jött görögöket: „Eljött amaz óra, hogy megdicsőíttesisék az embernek fia. 
Bizony, bizony mondom néktek, ha a földibe esett gabonamag el nem hal, 
csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem". Nagypénteki 
gyászunkkal legyünk óvatosak, nehogy eláruljuk, mennyire félreértettük 
Krisztus keresztjének jelentőségét.

Jézus Istennek báránya. Ézs 53-ban olvashatjuk a következőket: „És 
az Ür akarta őt megrontani betegség, által; hogy ha önjeikét áldozatul 
adja, magot lá t. . .  Igaz szolgám sokakat megigazít és vétkeiket ő viseli". 
Jézusnak szenvednie kellett. Isten báránya ő, azaz Isten maga rendelte 
őt áldozatul. Krisztus kereszthalála Isten műve volt. Ezt hangsúlyozzák 
az evangélisták is. Jézus maga is akarja, hogy 'beteljesedjen mindaz ami 
felőle már a prófétáknál megíratott.

Nagypéntek gyászos jellegével ellentétben van az, hogy Jézus kereszt
halálával győzelmet aratott. Nehéz, kemény, életrehaíálra menő harc győ
zelmes végét állapítja meg maga Jézus utolsó szavával: „Elvégeztetett!" 
Kétségkívül igaz az, hogy Jézus az emberiség iránti végtelen szeretettől 
halt meg a keresztfán. Hogy azonban megtörténhessen szeretete nyomán 
az emberiségnek Istennel való kiengesztelése, hogy az emberiség a bűn- 
bocsánatban részesülhessen és újból vissza kerülhessen az Istennel való 
gj^ermeki közösségbe, le kellett győznie a bűnt, a sátánt, a halált. Jézus 
súlyos szenvedéseit úgy kell néznünk, mint a nehéz küzdelemben lévő 
bajnokot, aki állja a legkeményebb ütéseket és 'mindvégig engedelmes 
volt, „egészen a keresztfa haláláig". Az a szó, hogy „elvégeztetett" azt 
jelenti, hogy 'győzelmet aratott.2 .  Krisztus kereszthalálának gyümölcseiről is kell szólnunk. Ha azt mond-

juk, hogy óvakodnunk kell mindenféle, lélektanilag könnyen magya
rázható, pusztán érzelmi átélésektől és látnunk kell, hogy itt nagyobb 
hatalmasságokkal folyik életre-halálra szóló harc, mint Kajafás, Pilátus 
és a többiek, akkor természetesen nem feledkezhetünk meg arról, hogy az 
emberért folyt a küzdelem. A bűnös ember megváltásáért. Isten ugyanis 
a bűnös emberen úgy segített, hogy megbocsátott neki. Egyszülött Fiára 
zúdította isteni szentségének és ítéletének minden haragját, hogy meg
meneküljön az ember. Milyenné lett az ember! A szenvedéstörténet nagy
pénteki szakasza bemutatja az embert Pilátusban, aki „Az ember“ -t 
.gyávaságból, nyilvánvaló meggyőződése ellenére kiszolgáltatta az általa
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megvetett zsidóknak. Micsoda fogalmai voltak az emberről, a becsületről, 
az igazságról, az emberi méltóságról! Gyenge akkor, amikor döntő dologról 
van szó és makacs, amikor egyesek kifogásolják a keresztre tűzött írást. 
Semmihez sem ért: maga sem tudja, hogy miért írta Krisztus fölé: 
„A názáreti Jézus a zsidók királya11. Ha tudatában lett volna annak, amit 
felírt, talán nem írta volna. Hiszen azt jelentette a három akkori világ
nyelven írt felírat, hogy: Ez Jézus Krisztus, az egész világ Messiása! Fel
írta azt a nevet, melyen kívül nincs más n év ... mely előtt meg kell 
hajolnia minden térdnek. Bemutat más embereket is. A papifejedelmeket, 
akik kifogásolják a felírat pontosságát: „Ne írd . . .  hanem hogy ő mon
dotta: A zsidók királya vagyok11. Ök is elszomorító emberek. Az oktalan 
vallásos fanatizmus megtestesítői, akik vakbuzgóságukban szembekerül
nek az élő Istennel. Ez a ma is élő hamis vallásos típus, aki saját szem
üvegén át nézi a világot, az embert, de még Istent is. A nagy inkvizitor 
típusa, aki jobban akarja tudni még Istennél is, hogyan kell a vallás tisz
tasága felett őrködni. Ez a típus az, mely ma is kész a más meggyőző
désen, hiten lévőt megölni. Ez az a típus, mely gúzsba köti az emberiséget 
és Isten akarata fölé kerekedik. Szétválasztja az életet profánra és szentre, 
öncélú vallást létesít. A keresztyén egyházban a misztikának különféle 
formáit honosította meg, elhitetve az emberekkel, hogy bizonyos vallásos 
cselekmények elvégzése jelenti az istentiszteletet. Abban az időben bizo
nyos imádságok elmondása, áldozatok bemutatása, edények tisztogatása, 
ételek megkülönböztetése, napok megtartása, származás volt fontos. Nem 
hallották meg a próféták üzenetét: „Irgalmasságot kívánok, nem 
áldozatot!11

Igen: gyümölcse Jézus keresztfájának, hogy megmutatja a bűnös 
embert. Éppen ezért halt meg, hogy ne ilyen legyen, hanem új emberré, 
Isten szíve szerinti emberré. Amilyen volt Jézus. „Asszony, imhol a te 
fiad11 szól anyjához. A tanítványhoz pedig így szól: „Imhol a te anyád11 
Jézus az egymásra nézve teremtett, egymás segítségére szoruló embere
ket egymáshoz vezeti. Cselekszi ezt győzelmének pillanatában. Legyőzte a 
sátánt és most már lehetséges embereket egymáshoz vezetni. Most már 
lehetséges, hogy ugyanazt az önfeláldozást, szeretetek bizalmat, hitet 
kérje az emberektől is egymás iránt, mint amilyen önfeláldozást és sze- 
retetet tanúsított ő az ember megváltásakor. Jézus keresztfájának gyü
mölcse az, hogy'kapu nyílott egy új élet felé. Szabaddá lett az út Isten 
akaratának teljesítése felé, szabaddá az út az embertársainknak szere- 
tetben való szolgálata felé. A kettő összefonódik és egymás nélkül már 
nem jelentkezik. Széttöretett az élettől elvonatkozó vallásosság és meg
valósulhat a békesség Istennel és emberekkel egyszerre. Krisztus győ
zelme által megoldást nyert minden emberi probléma gyökere: most már 
senkisem él önmagának, hanem egymásnak. El kell hittel sajátítanunk 
ezt a megoldást. Krisztus az egész világért halt meg, világos, hogy köve
tői sem tagadhatják meg szolidaritásukat az egész emberiséggel. Ahogyan 
Jézus Krisztus sem tekintette ragadománynak, hogy ő az Istennel egyenlő, 
hanem megüresíté magát, szolgai formát vett fel, megalázta magát, még 
pedig a keresztfa haláláig, úgy minden keresztyén léleknek aktuális fel
adata, hogy kövesse Mesterét, Megváltóját.3. Nagypénteken nem szabad gyászolnunk és részvétet éreznünk a 

szenvedő Jézussal szemben, hanem fel kell buzdulnunk Krisztus 
ajándékának gyümölcsöztetésére: munkánkkal, gondolkozásunkkal, maga
tartásunkkal, egész életünkkel álljunk Isten szolgálatába embertársaink 
érdekében. Luther meggyőződése az volt, hogy minekünk egymás Krisz
tusává kell lennünk szolgálatunk által. Isten valóban emberek által kö
zeledik emberekhez. Ha nem is állíthatjuk, hogy ezenkívül Isten egy
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általában nem cselekszik ebben a világiban, mégis micsoda mozgásba kell 
hogy hozza a keresztyén embert annak a tudata, hogy Isten ő általa akar 
szólni az emberiséghez, ő általa is akarja szeretni, ő általa is akarja 
megsegíteni, meggyógyítani, megvigasztalni az emberiséget. Valóban 
minden emberi tevékenységünk hatalmas jelentőséget nyer. A mai kor 
égető kérdései nem látott lehetőséget nyújtanak számunkra Krisztus 
ajándékának, Krisztus győzelmének gyümölcsöztetésére. Ne aggodalmas
kodjunk, ne féljünk Istennek engedelmeskedni. Gondoljunk Jézus sza
vára Mk 10, 29-ben: „Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyja 
házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy 
feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldéit én érettem és az evangé
liumért, aki százannyit ne kapna most ebben az időiben, házakat, fitest- 
véreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözé
sekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet." Krisztus keresztje 
jelenti tehát ma számunkra az emberi életnek teljes vállalását. Ha erőnk 
elfogy, legyen erőforrásunk Krisztus keresztje. Belőle meríthetünk min
dig új erőt, új hitet, új reménységet az igazi emberséges emberi élet meg
valósítására. Hogy így megtalálhassuk a kölcsönös szeretet szolgálatában 
életcélunkat, örömünket, békességünket és Isten kegyelméből a magunk 
és mások üdvösségét.

Husvétvasárnap — Mk 16, 1—8
A HÚSVÉTI EVANGÉLIUM számunkra összeforrott már a hallelu- 

jával, a lelkes és vidám örömmel, a hit ujjongásával., Alapigénkben azon
ban hiába keressük mindezt. Az asszonyok útja a temetőbe nem egyéb 
fájdalmas kegyeletnél, találkozásuk a húsvéti evangéliummal riadt ta
nácstalanság és visszatérésük a tanítványok közé engedetlen némaság. A 
húsvéti evangélium is különös módon szólal meg ebben az igében. Maga 
Jézus nem jelenik meg alapigénkben és a róla szóló híradásban is nem 
annyira arról van szó (habár arról is), hogy mit tett Ö, vagy hpl van, 
hanem inkább arról, hogy hol nincs. Az üzenetnek erre a szavára: „Nin
csen itt“  — érdemes felfigyelnünk, mert sok megszívlelendő tanítást ad 
a húsvét ünnepén nekünk és gyülekezeteinknek.1 .  NINCSEN ITT — az igének ez a szava a sírboltban hangzik fel, 

     mintegy hirdetve azt, hogy a feltámadásban olyan új élet kezdődött, 
amely nincs többé a halálnak s az elmúlásnak, azaz a bűn e szörnyű 
zsoldjának a hatalma alá vetve.

Ezt az örömhírt nem szabad elválasztottan néznünk attól a ténytől, 
hogy Jézus ott volt a sírban, megjárta a halált, a bűn alá rekesztett em
beri életet megismerte és magáévá tette. Ha ugyanis ezzel együtt szem
léljük az igének ezt a szavát, hogy nincsen itt, akkor lesz világossá az, 
hogy ez a két szó több, mint kijelentés, ez győzelmi híradás. így is fogal
mazhatnánk tehát: Jézus kitört a halálnak és a bűnnek a béklyóiból, vagy 
talán még inkább: Jézus kitört a halálnak és a bűnnek a bilincsébe bék
lyózott életből.

Ezzel a mondattal lett teljessé a megváltásunkról szóló örömhír. A 
Kiskáté szavával élve: Jézus „minden bűntől, a halálból és az ördög ha
talmából megszabadított és magáévá tett“ . Jézus a mi bűneinket s azok
nak büntetését magára vette, az ellenünk szóló kézírást magával vitte 
és odaszegezte a keresztfára — s ezeket mind elhagyta, visszahagyta a 
sírban, a halálban, ahol Ö „nincsen itt".

Az ige szerint Jézus első zsengeként támadott fel. a halálból, hogy 
utat törjön az övéi számára és hogy második Ádámként az új emberiség 
első embere legyen. A húsvéti evangélium ezért biztatás a hitre, hogy
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észrevegyük ás szívünkbe zárjuk a bizakodást, (hogy Jézus cselekvésének 
áldása a miénk a hit által. Ö azért támadott fel, hogy nekünk megnyissa 
az élet kapuját és hogy bennünket megajándékozzon a bűn és a, halál 
lelett aratott győzelmével.2.  NINCSEN ITT — az igének ez a szava azt hirdeti, hogy Jézus meg- 

 tagadja a közösséget mindazzal, amit a sírbolt, illetőleg a halál 
jelenthet. A sírdomb ugyanis mintegy összefoglalója mindannak a rossz
nak, bajnak, múlandóságnak és tragédiának, ami csak lehetséges az em
beri életben. Nemcsak azt jelenti ez, hogy életünk véges. Idetartozik 
akaratunk és véghezvitelünk korlátja, amit Pál apostol egy alkalorftmal 
így fejez ki: „Az akarás megvan bennem, de véghezvitelét nem találom." 
Idetartozik hibáink s vétkeink helyrehozhatatlansága, az, hogy az elmu
lasztott alkalmat, az elszalasztott lehetőségeket általában nem lehet újra 
kezdeni. Ezek és az ezekhez hasonló emberi nehézségek, gyakran tra
gédiák nem egyszer egészen közvetlen kapcsolatban vannak egy-egy 
ismert és tudott konkrét hibánkkal, tévedésünkkel, vagy bűnünkkel, 
máskor annak az egyetemes bűnösségünknek következményei, amit hit
vallásaink az eredendő bűn kifejezéssel illetnek és amiről gyónó imádsá
gainkban is megemlékezünk: „Születésemtől fogva bűnös vagyok ..."

A húsvéti evangélium azt jelenti, hogy Jézus életünknek ebben a 
halálosságában nincsen (már) jelen. Nincsen, mert győzött a bűn hatalma 
felett és mert megteremtette az ember új, igaz, boldog, békés, üdvösséges 
életének az alapjait és lehetőségét. Azt jelenti ez, hogy Isten Jézus Krisz
tus által nincsen a baj, a bűn, a szerencsétlenség, a tragédia, a halál olda
lán, megtagad vele minden közösséget és azt akarja, hogy a mi életünk 
is mindezeknek híján legyen.3. A TANÍTVÁNY Mesterét kövesse — ez a keresztyén igazság arra 

késztet bennünket, hogy a húsvéti evangéliumból okulva szánjuk el 
magunkat az ennek megfelelő keresztyén élet gyakorlására. Másszóval: 
szakítsunk a húsvéti asszonyok engedetlen némaságával és a Krisztus 
feltámadásának, az életnek az evangéliumát szavunkkal és magatartá

sunkkal hirdessük, prédikáljuk. Az igének ehhez a hirdetéséhez azt is 
tudnunk és élnünk kell, hogy az igének ereje van, az cselekvő valami, 
olyan, amely az ember vagy az emberek életében eredményt, javulást, 
boldogulást ér el.

Alapigénkben az asszonyok még nem jutottak el erre a cselekvő 
keresztyénségre, mert még 'bennük volt a „félelemnek lelke" és csak ké
sőbb kapták a „fiúság Lelkét", azaz a Szentlelket, aki bizonyságtevésre, 
aktivitásra, „kiáltásra" készteti őket éppúgy, mint a tanítványokat, álta
lában a keresztyéneket. Mi a húsvéti evangéliumot az első pünkösd után 
és ezért mindenkor a Szentlélek megvilágosító és megmozgató erejével 
párosultan hallgatjuk. Ez az átlelkesített húsvéti evangélium késztessen 
bennünket arra, hogy egész életünkkel az emberiség és az emberek igaz 
életét, boldogulását, egyszóval: az életet szolgáljuk. A keresztyéneket 
Isten ezért vezeti azon az úton, amely szemben áll a háborúval, a tömeg- 
pusztító fegyverek gyártásával és használatával, az embernek ember által 
történő kizsákmányolásával, és ezért halad együtt mindazokkal, akik 
azért küzdenek, hogy ne legyen háború, mert a háború nem elkerülhe
tetlen, akik azt akarják, hogy az atomenergia az emberiség kényelmét 
és javát szolgálja s ne pusztulását és akik egyáltalában az igaz és becsü
letes emberi életért küzdenek.4. A ILYEN KERESZTYÉNSÉGET kíván tőlünk Isten a húsvéti evan- 

géliummal, mert az Élet híradása és a tunyaság, a tétlen szemlélő
dés nem fémek össze. Az Isten az élet Istene és jócselekvésével jelen 
akar lenni az ő híveinek, az embereknek életében, hogy azt szépítse,
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javítsa, megigazítsa. A mi Istenünk nem szereti az áhítatos félhomályt 
és a semmittevő hitbuzgalmat. Nem szereti a tömjénfüstöt, „nem oltárok 
gyertyái közt fehérítik alabástrom közönnyel", nem „nagymessze tőlünk, 
titkos ismeretlen" (Tóth Árpád) él úgy, hogy voltaképpen halott Isten 
lenne. Nem viaszfigura akar lenni, nem holt és néma bálvány.

Az igehirdető számára a húsvéti evangélium azt a kötelezést jelenti, 
hogy a keresztyénségből prédikációjában ne csináljon élettelen és holt 
elmélkedést, hanem mindenkor keresse a legszorosabb kapcsolatot az 
élettel, éspedig azoknak az embereknek a konkrét életével, akik szó
széke alatt ülnek, akik a gyülekezetében, a falujában, a vele egy hazá
ban élnek. Jézus Krisztus a mi számunkra nem lehet szent elvvé, még- 
kevésbé szent semmitmondássá, hanem az élet Ura akar lenni, aki vezet 
bennünket az élet, az igazság és a béke útján. Nincs itt — mondja róla 
az ige a bűn, a gonoszság, a szenvedés, a halál világával kapcsolatosan, 
mert azt akarja, hogy vele együtt mi se legyünk ott, hanem éljünk Vele 
a feltámadásban, a valóságos szentségben, az örökéletben életünk minden 
napján.

Húsvéthétfő Lk 24, 13—35
Az Emmausi Tanítványok perikópája az evangéliumi elbeszélés 

egyik legmegragadóbb története. Csodálatos üdeség, elevenség jellemzi, 
színei frissen ragyognak, valami himpora van az egésznek — az első gyü
lekezet hitének boldog bizonyossága lüktet benne. Nem véletlen, hogy 
a legnagyobb egyházművészek fáradoztak megjelenítésén, mind között 
elsőként az utolérhetetlen Rembrandt. S az sem véletlen, hogy ez a 
perikópa lett Húsvét második ünnepnapjának evangéliumi szentleckéje. 
Mert Húsvéthétfő üzenete: tanítványok húsvéti hitének születése, az arról 
való boldog vallomás: feltámadott az Űr bizonnyal!1. Ezt a húsvéti hiteit csak maga a Feltámadott ajándékozhatja tanít-

• ványainak. Éppen történetünk mutatja plasztikusan, hogy az üres 
sír tapasztalata még nem kelt húsvéti hitet. De magával a Feltámadottal 
való puszta testi találkozás (16. v.) sem adhat hitet. Semmiféle autópszia 
nem pótolhatja Jézusnak magának a hitre indító művét, ő  nyitja meg 
szemeinket (eredetiben ugyanaz az ige, mint a vak-gyógyításoknál!), 
ő maga a húsvéti követ, aki a feltámadás evangéliumát hirdeti szíveink
ben, hitet teremtő teljes hatalommal.2 .  A feltámadott Krisztus a Bibliából prédikál. Az Ige szerszáma az

      ige. Az f rás azonban csak az ő kezében válik az üdvösség hangszerévé. 
„Sine Spiritus Sancti illuminatiane verbo nihil agitur" (Kálvin). Bibliá
val a kézben el lehet kárhozni, tanította Luther. Krisztus nyitja meg 
elménket (45. v.), hogy érthessük az írásokat, amik Öróla szólnak; s eze
ket az írásokat is egyedül Ö nyithatja meg. A 32. versben megint ugyanaz 
az ige szerepel: „diénojgem tasz grafasz", mint egy verssel előbb, amikor 
arról van szó, hogy megnyíltak a tanítványok szemei és megismerték a 
feltámadott Urat. Mert Krisztust csak az írásból lehet megismerni, — 
más út nem vezet hozzá, ez a reformáció sziklaszilárd meggyőződése.3. Krisztus tárja fel számunkra az írásokat, ez más szóval azt jelenti: 
      az Ótestamentom igazi megértéséhez és prédikálásához csak Ö ad
hatja a kulcsot a kezünkbe. Ezt pedig úgy cselekszi, hogy — Lutherrel 
szólva — kezébe veszi azokat és lelkiképpen magyarázza meg. Ugyan ki 
volna olyan merész közülünk, hogy így veszi fel a húsvéti textust, mint 
Krisztus: az egész Ótestamentom a textusa! (27. v.) S ez másfelől azt is 
jelenti, hogy a Bibliában minden textus valamiképpen, rejtett vagy nyíl
tabb módon, de mindenképpen Róla szól, Öt hirdeti. Minden prédiká
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ciónk célja és értelme: a feltámadott Krisztusról való bizonyságtevés. A 
hitünk vagy mindenestül húsvéti hit, vagy nem ér egy hajítófát sem (vő. 
1. Kor 15.!). A feltámadás felől, annak fényében és erejében nézhetünk 
szembe az egész emberi élettel. Ez azt is jelenti, hogy a feltámadás győ
zelmes evangéliumának hirdetése nem szorítkozhat igehirdetésünkben az 
egyházi esztendő egy bizonyos részére, mondjuk a húsvéti ünnepkörre, 
hanem annak fel kell csendülnie minden prédikációnkban. Minden textus 
Húsvétra mutat! — erre tanítja álmélkodó tanítványait a Feltámadott.
A A Feltámadott Krisztus útközben ajándékoz meg bennünket a húsvéti 

hittel. Ütitársul szegődik hozzánk s „együtt megy velünk az úton". 
Olyan emberi mozdulattal lép tanítványaihoz, hogy szinte „nem az volt 
a csoda, hogy ráismertek, hanem az, hogy már előbb is nem ismertek 
rá“ (Fendt). Húsvéthétfő üzenete az, hogy Húsvét belenő a hétközna
pokba: Krisztus éppen, mint a feltámadott Űr akar együtt maradni 
velünk, hogy megszentelje, jelenlétével áldotta tegye egész életünket. 
Jézus megosztja a .tanítványok útjának fáradalmait s megosztja velük 
kenyerét. Letelepszik az asztalfőre, mert ott a helye: a családok és a 
népek asztalánál, hogy megáldja és megszegje az emberiség kenyerét. 
„Bement, hogy velük maradjon", — olvassuk. Óh, ez a betérés! „Az egész 
öete betérés volt, — hozzánk! A mi szegénységünkbe és alacsonysá- 
gunfcba, testünkbe és életünkbe. Igen, az egész emberi életet vette ma
gára; .mindenhová velünk jött s értünk jött, mint a jó pásztor, aki utána 
jár a juharnak, hogy kiragadja őket a faúkas torkából" (Lüthi). Betér 
hozzánk és velünk akar maradni — Ö, a Feltámadott, minden hatalmá
val és dicsőségével. Ez Húsvéthétfő örömüzenete.
C S végül még egyet: Ez a húsvéti hit csakugyan olyan ajándék, mint 
' egy üzenet, amit nem lehet vitrinbe rakni, hanem világgá kell kiáltani. 
Azért kaptuk, hogy továbbadjuk. Ezért oszlatja el Jézus végtelen lelki- 
pásztori bölcsésségével és jósággal .kesergő és tópelődő tanítványai kéte
lyeit, ezért nyitja meg szemüket, fülüket s az írásokat, ezért tér be hoz
zájuk s ezért terít asztalt nekik, — ebben az emberi emmausi mozdu
latban, ahogy Rembrandt is mejeleníti, benne van az Űrvacsora és a 
mindennapi kenyér, a kettő együtt!, — azért gyújtja fel szívüket (kajo- 
mené! 32. v.) olthataüan szent húsvéti tűzzel, hogy követeivé avassa őket. 
Hogy eltereljék: élő Urunk van, aki betért hozzánk s most már a világ 
végezetéig velünk is marad, velünk jár, tanácsol, pásztorol az élet min
den dolgaiban. A kenyér megszegéséről ismertük meg őt, a mozdulatról, 
amellyel megszentelte, -— s ez itt azt jelenti: igazán emberivé tette, — 
napjainkat. S ezzel az áldó s mégis, — vagy éppen azért — olyan ősi 
s mély emberi mozdulattal marad velünk. Életben s halálban, ifjúság
ban s öregségben, örvendezésben és szomorúságban, napkeltekor s alko
nyaikor, ha megnőnek az árnyak s a nap aláhanyatlik. Ez a bizonyosság 
adott az első gyülekezet életének értelmet s ez a .boldog vallomás lett 
világhódító üzenet a szájukban: Feltámadott az Űr bizonnyal!

 Quasimodo geniti Jn, 20, 19—31
Ennek az igének a középpontjában a tanítványokat szolgálatra ki

küldő Jézus Krisztus áll. Nem véletlen, hogy a .feltámadott Jézus Krisztus 
első cselekedete nem más, mint a tanítványok kiküldése és elindítása 
a szolgálat útján.1 .  Jézus Krisztus még „azon a napon", amelynek reggelén Mária Mag- 
          daléna s azután a nyitott sír többi tanúi felfedezték a feltámadás cso
dáját, esti időben megjelent az összegyülekezett tanítványok előtt. A kora
beli szokásos köszöntéssel üdvözli őket: „Békesség néktek!“  Ezt á köszön
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tést azonban igénkben háromszor halljuk Jézus Krisztus ajkáról. Ez 
magában véve is kiemeli ennek a jelentőségét. A legtöbb hangsúlyt ez 
a mondat azonban attól kapja, hogy ez annak a Jézus Krisztusnak az 
első szava, aki nagypénteken megfeszíttetett és meghalt s aki ennek a 
történetnek a napján feltámadott. Az ő ajkán a békesség köszöntésében 
benne van minden, az a békesség, amit ő szerzett Isten és ember között, 
és az a földi békesség, amit ki akar árasztani és el akar terjeszteni az 
emberek között. A próféták azt jövendölték róla, hogy ő a „békesség 
fejedelme" lesz (Ézs 9, 6), születésekor az angyalok éneke a békesség sza
vával köszöntötte a nagy örömben részesült embervilágot, a feltámadott 
Jézus Krisztus ajkán pedig új színt és erőt öltve hangzik az akkori idők 
megszokott köszöntése: „Békesség nektek!"

Az Isten és ember közötti új viszony megteremti az ember és ember 
közötti viszony újjárendeződését is. Az a tanítvány, aki Krisztus halálá
ban és feltámadásában zálogát vette Isten megbékélt és kiengesztelt 
voltának, új életben jár, amelyben örömmel és hálából cselekszi Isten 
akaratát. Az ilyen keresztyén ember nemcsak a maga számára, hanem 
minden felebarátja, az egész emberiség számára óhajtja a földi béke 
megerősödését, felelősségvállalása pedig tevékeny állásfoglalásra sar
kallja az emberiség jövőjének biztosítása érdekében.
O Jézus Krisztus a 'békesség köszöntésével küldi ki tanítványait a vi- 

lágba, hogy amint őt küldte az Atya, hogy megbékéltesse magával a 
világot, úgy küldi Krisztus tanítványait a világba, hogy követei legyenek 
Isten szeretetének. Ugyanakkor mindent megad ahhoz, hogy a tanítványa 
küldetés hűségesen teljesíthető legyen, tanítványaira kiárasztja a Szentlélek 
ajándékát. Felragyogta! ja előttük szenvedésének, halólának és feltáma
dásának értelmét. Amit egykor az Ószövetségben olvastak, amit Jézus 
Krisztustól hallottak, az teljes jelentőségében akkor fénylett fel előttük, 
amikor Szentlelket vettek, amely megtanította őket a keresztnek és a 
nyitott sírnak az értelmére.

A tanítványokat kiküldő Jézus Krisztus a bűnbocsánat hirdetésének 
parancsában foglalja össze az igehirdetői tiszt, a lelkészt szolgálat összes
ségét. Isten a bűnbocsánatot nem valamilyen papi cselekedetre bízta, 
hanem kizárólag Jézus Krisztus halálának és feltámadásának hittel foga
dása által nyújtja. A Krisztus halálának és feltámadásának evangéliumát 
pedig az apostolokra, az egyház valamennyi szolgájára és igehirdetőj éré 
bízta. Isten igéjén 'kívül nincs bűnbocsánat. Ezt az igét Jézus Krisztus, 
az egyház Ura az igehirdetők szájába adta, mint hatalmas, erős szót, 
amely az aggódó lelkiismeretű hívek felé bűnibocsánatot, a megbánásra 
nem készek felé pedig a bűnök megtartását hirdeti.

A Szentlélek afelől világosít meg minket, hogy Jézus Krisztus halála 
és feltámadása által van megigazulásunk Istennél. Immár nőm számí
tunk bűnösnek Isten előtt, mert ahol mi álltunk, ott már Jézus Krisztus 
áll helyettünk. Míg azon aggodalmaskodunk, hogyan találhatunk kegyel
mes Istent, hogyan tehetnénk eleget Isten törvényének, már hangzik 
felénk, hogy minden el van intézve, a váltságdíj ki van fizetve *s Istennel 
való közösségünk már helyreállt. A mi egész „teljesítményünk" annyi, 
hogy elfogadjuk ezt az állapotot, ezt a kegyelmet. Bűnünk bocsánata 
azon alapszik, ami a Golgothán történt. Üj életünk elindulása és az örök
élet reménysége azon alapszik, ami a nyitott simái történt. A Szentlélek 
megvilágosít minket afelől, hogy az a halál a mi halálunk is volt, és az a 
feltámadás a mi feltámadásunk is volt. Krisztussal együtt .eltemettetüník 
a halálba, a keresztség által, a Krisztus feltámadása által mi is vesszük 
a bűn és halál felett való győzelem ígéretét s egykor pedig az örökélet 
ajándékát.
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3. Mindez az alapvető (bibliai igazság tárul íel abban a kiküldő pa- 
 ranesban, amelyet a feltámadott Jézus Krisztus a tanítványoknak 

ad. Az egyház életének a legdöntőbb kérdése az, hogy ezt a tisztet, ezt a 
szent hivatalt és szolgálatot hogyan töltse be? Hogyan éljen ezzel a drága 
ajándékkal? Mi történjék azok által a funkciók által, amelyeket az egyház 
ennek a küldetésnek a nyomán végez?

Hamis az a felfogás, hogy meg lehet állni a lélek belső kérdéseinek 
a tárgyalásánál, elég elismételni az ősi igaz tanítást a bűnbocsánatról 
s ezzel mindent megtett az igehirdető. Isten kivezette egyházunk igehir
detését abból a kátyúból, amely csak „felfelé" akar nézni s nem vette 
észre a legelemibb keresztyéni feladatot, a felebarátok, az emberek sze- 
retetét. Isten igéje ugyanakkor megoltalmaz attól is, hogy csak az em
berek felé fordulva, megfeledkezzünk az Isten mindenek felett való sze- 
retetéről.

Ott, ahol az egyház élete abban merül (ki, hogy önmagának szolgál, 
elfelejtették azt, ami a legfontosabb, ahogy az egyház kiküldetett. Nem 
a bezárkózásra, nem az elkülönülésre, nem a világtól való elvonulásra, 
nem az emberekről való megfeledkezésre kapott parancsot, hanem úgy 
küldetett a világ számára, mint Vra, Jézus Krisztus, ezért úgy kell sze
retnie az embert és az emberiséget, mint Ura, Jézus Krisztus szereti, 
hiszen a feltámadása utáni első szava szerint úgy küldi a tanítványokat, 
ahogy őt küldte az Atya. •

A bűnbocsánatról szóló evangélium hirdetése akkor kerüli ki a pie- 
tizmus vagy bármi más, az evangélium gazdagságát megszegényítő irány 
tévedését, ha az eredeti bibliai teljességében szólaltatja meg a feltá
madott Jézus által ránk bízott igét Isten szeretetének teljességéről. 
Ebbe szervesen tartozik bele az, hogy az a keresztyén ember, aki a bűn
bocsánatban Isten drága ajándékának részese lett, felszabadult a szol
gáló életre, nem megkötözöttje immár az önmaga szeretetének, az önzés
nek, mások legázolásának, hanem szíve megtelt az emberek szeretetével, 
közösségi érzéssel. Jézus Krisztusért, aki úgy küldi őt ebbe a világba, 
amint az Atya a Fiút küldte ide, kész — Luther szerint — Krisztussá 
lenni felebarátja számára.

A bűnbocsánatról szóló evangélium teljessége így tehát éppen nem 
jelentheti a keresztyén ember aktivitásának lefékezését, vagy magatartá
sának embertelenné válását, hanem egyenesein fellelkesít és felindít a jó
cselekedetek gyümölcsének termésére.
4. Csak Tamás maradt ki a tanítványok közül, aki nem látta a fel- 
       támadott Urat és nem vette iát tőle a bűnbocsánat evangéliumára 

kiküldő parancsát. A nyolcadnapra újból megjelenő Jézus Krisztus elé 
már hittel borul le Tamás, Urának és Istenének nevezi a feltámadott 
Jézust s ezzel azoknak a hitvallóknak a sorába lép, mint pl. Nathanaél 
(Jn 1,49), Péter (Jn 6, 69), akik teljes hittel és forró szívvel odaszánták 
magukat Jézus Krisztus szolgálatára.

Jézus Krisztus messze előretekint, amikor azt mondja: „Boldogok, 
akik nem látnak és hisznek". Az apostolok nyomába lép nemzedékek 
hosszú sora, akik az apostoli bizonyságtétel alapján fognak hinni, anél
kül, hogy láthatták volna a feltámadott Jézust. Így bízta rá Krisztus az 
egyházra az evangélium hirdetését s így ígérte meg, hogy annak szava 
hatékony, hitre indító, új életet teremtő szó lehet.

Hiszen nem egyébért Íratott meg minden — János evangélista sze
rint —, minthogy az apostoli és tanítványt bizonyságtételből hit és élet 
fakadjon. A  bűnbocsánat evangéliumának ereje átfogja a keresztyén hit 
és élet teljességét, elvezet az üdvösséghez és alkalmassá tesz a földi élet
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ben való helytállásra. Ez az igaz hitben és helyes irányú életben való 
magatartás a tanítványi bizonyságtétel célja.

Misericordia Domini — Jn 10, 11—16
Ez az ige három részre osztható és ennek alapján üzenetét is három 

részben tolmácsolhatjuk. Mind a hármat egybefoglalja a 11. vers, amely 
nemcsak igehirdetésünknek, hanem egész keresztyénségünknek közép
pontját, lényegét tárja elénk: Jézus a Jó Pásztor, aki életét adta az 
övéiért. r

E g z e g e t ik a i la g  f ig y e l n ü n k  k e l l  a J ó  P á s z t o r  k i f e j e z é s  h e ly e s  é r t e lm e z é s é r e .  
S e m m ik é p p e n  s e m  s z a b a d  á ld o z a tá u l  e s n ü n k  a k ö z h i t  id i l l ik u s  f e l f o g á s á n a k ,  
a m e ly  a  k ö z is m e r t  s z e n t im e n tá l is  v o n á s o k k a l  k i s z ín e z v e  r ó z s a s z ín  á lo m m á  Id e a li
z á l ja  e z t  a  b ib l ia i  k é p e t .  E t tő l  m á r  a z  a z  é r t e lm e z é s  s z e m p o n t já b ó l  r e n d k ív ü l  f o n 
to s  m e llé k m o n d a t  Is m e g ó v ,  h o g y  „ a  J ó  P á s z t o r  é le t é t  a d ja  a  j u h o k é r t “ . E h h e z  a  
k i f e j e z é s h e z  te h á t  s z o r o s a n  h o z z á k a p c s o ló d ik  J é z u s n a k  „ h a lá l ig  v a l ó  e n g e d e lm e s 
s é g e " ,  a  g o lg o t á i  á ld o z a t , I s t e n n e k  a z  a  c s e le k e d e t e ,  a m e ly b e n  a z  ö  ü z e n e t é n e k  és  
s z e r e te t é n e k  m in d e n  s z e n t im e n tá l is  —  id i l l ik u s  e l fe r d í t é s é t  le h e t e t le n n é  te t te . D e  
m e g ó v  e t t ő l  a  k i f e j e z é s r e k  a  K r is z tu s t  m e g e l ő z ő  t ö r té n e te  Is, a m e ly  a  g y ü le k e z e t i  
k ö z t u d a t b a n  m a  m á r  h iá n y z ik ,  d e  a m e ly  a  h e ly e s  é r t e lm e z é s h e z  n é lk ü lö z h e t e t le n .  
I t t  c s a k  r ö v id e n  u t a lu n k  a r r a , h o g y  a  k i f e j e z é s b e n  a  v e z e té s n e k , a  o á s z t o r o lá s -  
n a k , a z  ir á n y ítá s n a k  a  m o z z a n a ta  a  h a n g s ú ly o s ,  a m e l y  m in te g y  k i r á ly i  c s e le k e 
d e t  é s  a  M e s s iá s n a k  o l y a n  m a g a ta r tá s a , m e ly  I s t e n  n é p é n e k  k e m é n y  k é z z e l  v e 
z e té s é t ,  a  t ö r v é n n y e l  ta n á c s o lá s á t  é s  a z  I s te n  ú t já r a  i rá n y ítá s á t  je le n t i .

1. Az ige első része a 12—13. vers, arrtelyben Jézus Krisztus szereteté- 
      nek azt a tulajdonságát mutatja meg, hogy éppen akkor és ott erős, 
ahol a legnagyobb szükség van rá. Pál apostol egy alkalommal ugyanezt 
így fejezi ki: „Isten a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, 
hogy miikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. (Rm 5, 8.) 
És később: „Ahol megnövekedik a bűn, ott a -kegyelem sokkal inkább 
bővölködik.“ (Rm 5,20.) Valami ilyesfélét fejezhet ki a népi bölcsesség 
is, amely szerint „Ahol -legnagyobb a szükség, legközelebb -a segítség".

Jézus megváltói művének igen fontos tulajdonsága az, hogy soha 
nem futott meg a -nehézségek elől és nem választotta a könnyebbik részt. 
Ö életével és halálával bizonyította azt, hogy „nem beszédben áll az 
Isten országa". Egyetlen egyszer sem kerülte meg az emberi élet alap
vető kérdéseit. Bátra-n tudott hozzányúlni a bűn mindenféle megjelenési 
formájához és ezért tudott segítséget és üdvösséget adni mindegyikben. 
Az emberek bizonyára éppen ezért is fordultak hozzá bizalommal, mert 
érezték, látták és tapasztalták, hogy bízhatnak -benne, nem fognak csalat
kozni. Az evangéliumnak egyik legdrágább -kincse az az üzenet, hogy 
Jézus meg tudja érteni az embert és bátran lehet a bűn minden kérdé
sében Őhozzá fordulni. Őrá támaszkodni és Őbenne bízni. Éppen ezért Jó 
Pásztor Ö, mert velünk és értünk van akkor is, amikor a bűn miatt baj
ban vagyunk, ami-kor rászorulunk arra, hogy egy nemcsak nálunknál, de 
a kísértésnél, a bűnnél is erősebb valaki velünk legyen és győzzön ott, 
ahol mi nem tudnánk ezt megtenni, azaz a bűn és az Isten előtt való 
igazság dolgában (Lk 11, 21—22).

Igénk első üzenete felhívás a Jézusban való bizakodásra, abban a 
Jézusban, aki az élet minden területére nézve velünk van és kérdéseink
ben nem hagy cserben.

Ez egyúttal igénk első tanulsága is. A keresztyéneknek és a keresz
tyének összességének, az egyháznak ugyanis ennek az igének a nyomán 
meg kell tanulniok azt, hogy az Ö dolguk az emberekkel lenni és az em
berek segítségére lenni mindig és mindenütt, ahol arra szükség van. Ez 
az ige Krisztus példájával kárhoztat minden olyan hamisan vallásos és 
álkegyes próbálkozást, amely éppen a hitbe takarózva próbál megfutni 
az emberek, az emberiség élő kérdései, az azokban helytállás és meg
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oldásra segítés elől. Az egyháznak (mely a Krisztusnak jelenvaló teste) 
ott van a helye, ahol az emberiség életében a bűn folytán megoldásra 
váró kérdések, helytállást igénylő feladatok vannak. Ezért van ott az 
egyháznak a helye, ahol pl. az emberek javát építik, az emberek egyenlő 
jómódját mozdítják elő, a tartós békességet keresik és építik, azért har
colnak, ahol küzdenek az embereknek arcszín, vagy meggyőződés sze
rinti megkülönböztetése ellen, és így tovább. Ezért nem hallgathat az egy
ház semmi ilyen és hasonló kérdésben és nem mondhatja azt, hogy ez 
másnak vagy másoknak a dolga, nekünk semmi közünk hozzá, csinálják 
mások, ha akarják. Könnyű a „lélek dolgaiban" keresztyénnek és Isten 
munkatársának mondani magunkat, de a Krisztus követése azt kívánja 
tőlünk, hogy az emberek és az emberiség minden komoly és nagy prob
lémájában, szükségében, fáradozásában osztozzunk és a megoldásért küz
désből kivegyük a magunk részét.

2 Az ige második része a 14—15. vers, amelyben Jézusnak az övéivel 
• és az Atyával való legszorosabb közösségéről beszél. Ennek a közös

ségnek a következménye az, hogy Ő, a Jó Pásztor életét adja a juhokért. 
Ez a három dolog egészen szoros kapcsolatban van egymással.

Jézusnak az Atyával való kapcsolata több, mint engedelmesség. Ez 
is benne van, de — legalábbis ahogyan ezt a szót mi általában használ
juk — ez kevés ahhoz,' hogy elegendő legyen. Jézus „ismeri" az Atyát 
és az Atya is Öt. Tudjuk, hogy a Biblia szóhasználatában az ismerés 
sokkal többet jelent, mint valaminek az értelmi felfogását. A Biblia a 
magáévá tételnek, az egymásban való feloldódásnak a. kifejezéseként 
használja ezt a szót és semmi okunk annak feltételezésére, hogy ezen a 
helyen mást jelentene. Ez az ige ugyanazt mondja tehát, mint Jézus 
másik szava: „Én és az Atya egy vagyunk (30. vers).

Igénk második üzenete azért evangélium és bátorítás, mert Jézusnak 
az Atyával való egységére mutat rá s ilyenformán Jézus szeretetében, 
cselekvésében, akaratában az Isten hatalmát engedi felismerni.

Ugyanakkor és ezzel egységben kell látnunk Jézusnak az övéivel — 
azaz velünk — való kapcsolatát. Ezt Ö igénkben ugyanezekkel a kifeje
zésekkel írja körül, mint kapcsolatát az Atyával. Mit jelent ez? ön 
magában véve is biztatás az, hogy Jézus mivelünk egynek tudja és vallja 
magát. Erről végeredményben már az előzőkben szóltunk. Most még csak 
azt tegyük hozzá, hogy — a képben maradva — később maga Jézus 
vonja ezt kapcsolatba azzal, hogy a nyáj követi pásztorát. A keresztyé
neknek Krisztussal való kapcsolata, közössége vagy akár egysége nem 
szóbeszéd, nem misztikum, hanem a Krisztus-követésben, azaz a valósá- 
ságos keresztyén szent életben megmutatkozó és megvalósuló életvalóság. 3 .  Az ige harmadik része a 16. vers, amely mintegy prédikáció formá- 
         jában mondja el azt, amit Jn 17, 21 imádságként: „Hogy mindnyájan 
egyek legyenek“ . Krisztus oldaláról nézve ez az ige arról beszél, hogy Ö 
szavával és cselekedetével, tehát az evangéliummal azt is el akarja érni, 
hogy az övéi, az emberek találkozzanak, megértsék egymást és „egyek 
legyenek". •

Ez az ige tehát újabb serkentés a keresztyén egységért való felelősség 
komolyan vételére, az azért imádkozásra, és az étté fáradozásra. A  mi 
egyházunk eddig is sokat haladt előre — Istennek hála — az ökumenikus 
munkában és felelősségtudatban. Ezen a vasárnapon gyülekezeteink újra 
hadd erősödjenek meg benne és hadd emlékezzünk rá valamennyien, 
hogy ez a szolgálat nem mellékes, nem járulékos, hanem nagyon is fon
tos és lényeges része szolgálatunk egészének.

Megszűkítenénk azonban az ige értelmét, ha ezt kizárólag a keresz
tyének egységére, azaz a keresztyén egységre vonatkoztatnánk és nem
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vennénk észre, hogy Isten ebben az igében szembeszegül mindenféle 
emberi megosztással, megkülönböztetéssel, szétszakítottsággal és a meg
értés, a találkozás, a megegyezés, az egység pártján áll. Az ökumenikus 
mozgalommal kapcsolatban is újra fel kell ismernünk, hogy azt nem 
lehet függetleníteni az emberiség egységéi szolgáló törekvésektől. A ke
resztyének ezért látnák szívesen az Egyházak Világtanácsa és a Béke
világtanács kapcsolatainak szorosabbra fűzését. A keresztyének ezért 
vesznek örömmel minden olyan egyházi megmozdulás!, amely az em
beriség egységét és békéjét igyekszik elősegíteni és megerősíteni. A ma
gyarországi protestáns egyházak ezért látják elválaszthatatlannak 
ökumenikus szolgálatukat a békéért való küzdelemtől. Az Egyházak 
Világtanácsa ezidei nyári Központi Bizottsági ülésétől ezért várjuk Isten 
igéjéhez ragaszkodó hűséggel azt, hogy teológiai és gyakorlati előrehala
dást jelentsen necsak az egyház egységének sok teológiai kérdésében, 
hanem jelentsen hozzájárulást az emberiség békéjének ügyéhez is és 
érjen el minden keresztyén lelkiismeretet megmozgató eredményt „a há
ború elkerülése az atomkorszakban“ téma tárgyalásában.

*  *
Ez az ige sajtóvasárnapon szólal meg gyülekezeteinkben. Tanítást 

ad az egyházi sajtónak és tanítást ad az egyházi sajtóról. Mert ennek az 
igének a nyomán úgy kell látnunk az egyházi sajtó feladatát és munká
ját, minit elkötelezést az ilyen Jó Pásztorról való bizonyságtevésre. El
kötelezést arra, hogy sajtónk prédikálja az érettünk meghalt és feltáma
dott Krisztust, álljon az emberek mellé és segítse őket eligazító szóval 
az életnek minden komoly kérdésében, serkentse őket az ezekben való 
helytállásra, intsen az egymással és Istennel való közösségre, fáradha
tatlanul munkálkodjék a keresztyének öntudatos egységéért, ébressze és 
erősítse a felelősséget az emberiség egységéért és békességéért vívott 
küzdelemre. Amikor az egyházi sajtónkra gondolunk, vagy róla beszé
lünk, az ige ilyen mérlegére helyezzük. Adjunk hálát azért, hogy egy
házi sajtónk minden erejével azon van, hogy éppen ezeket a feladatokat 
jól végrehajtsa és kérjük imádságban Istent: sajtónk munkásainak adjon 
hitet és erőt ezeknek a keresztyén bizanyságtevéséknek és eligazító ige
hirdetésnek a hűséges hirdetésére.

Jubilate — Jn 16, 16—22
A húsvét utáni vasárnapok evangéliumi igéiben mindig ott ragyog 

valami a húsvéti nyitott sír öröméből. Jézus Krisztus feltámadásának és 
mennybemenetelének ünnepe között „jubilate", „cahtate", „rogate" vasár
napjainak igéi lüktető imperatívuszokban kívánják a húsvéti evangé
lium fényében a keresztyén ember helyes magatartásának kialakítását. 
„Jubilate" vasárnapjának evangéliumi igéjében Jézus Krisztus szemléle
tesen fejti ki a keresztyén ember örömre szóló elhívását.
1 Igénk Jézus Krisztus búcsúbeszédének részlete. Az utolsó estén Jézus 
-L* Krisztus® asztalnál ül tanítványaival. Nemsokára indulnak a Getse- 
mane kertjébe. Judás árulása révén elfogják Jézust. Jézus Krisztus 
vigasztaló beszéde előre tekint, fel akarja készíteni tanítványait a bekö
vetkező eseményekre. A tanítványok még mindig valami dicsőségesen 
uralkodó Messiás képéről álmodoztak. Meg fognak footránkozni Jézus 
szenvedésén és halálán, ez lesz az a nagy szomorúság, amely eltölti majd 
szívüket. Jézus Krisztus vigasztalása arra irányul, hogy csak rövid ideig 
nem lesz velük, kis idő múlva viszontláthatják őt, feltámad majd halot
taiból, és akkor meglátják majd az ő isteni dicsőségét, akkor örvendezni 
fognak őbenne s ezt az örömet mindörökké élvezhetik.
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János evangélista többszörösein is jelzi, faagy a tanítványok ezt a be
szédet nem értették. Kénytelen az Űr nékik példázatot mondani. Azon
ban ez sem volt elég. Tudjuk a szenvedéstörténetből, hogy a tanítványok 
mennyire elcsüggedtek és kétségbeestek Mesterük halálakor. Húsvét nap
ján még az ajtót is magukra zárták, nem tudtak Jézus Krisztus feltá
madásában hinni úgy, ahogy ő azt megmondotta. Csak amikor a feltámadt 
Jézus megjelent a tanítványoknak s Szentleiket bocsátott rájuk, döb
bentek rá mindarra, ami valójában történt, akkor lett világossá előttük 
mindaz, amit Jézus Krisztus előre megmondott. Valóban hasonló a tanít
ványok szomorúsága a szülési fájdalmak közt vergődő asszonyhoz. Ennél 
is úgy látszik, mintha a fájdalomnak soha végp nem szakadna s az anyá
nak el kellene vesznie, de kis idő múlva a halál helyett kettős életnek 
lehet örvendezni, az anya is túl van a veszélyen, s szép, egészséges gyer
meket szoríthat keblére. A fájdalom helyét csupa öröm foglalja el.

„Jubilate" vasárnap ősi evangéliuma éppen azért jól kiválasztott 
húsvét utáni textus, mert jóllehet Jézus Krisztus búcsúbeszédéből való 
részlet, azonban mégis húsvét után, a feltámadás fényében tündöklik fel 
egész gazdagságában az, amit Jézus Krisztus mondott. Húsvét után ért
hető meg igazán annak az örömnek a nagysága, amelyet Jézus Krisztus 
ígért tanítványainak. Feltámadásával megnyílt az örökélet kapuja! 
Diadalt aratott Jézus Krisztus a bűn és a halál felett, hogy mi őáltala 
örökké élhessünk. Ez az igazi tartós, elvehetetlen, örökkévaló öröm, 
amely minden búbánatot elfordít s amely mindig örvendezővé teszi a 
keresztyén embert.2. Ha a húsvéti esemény felől nézzük a textust, akkor valóban kitárul 

előttünk a tanítványi öröm igazi alapja. Jézus Krisztus feltámadá
sában fordulat történt. Ezzel a fordulattal új lehetőségbe lépnek mind
azok, akik hisznek benne. Nem úgy történt ez, amint a pietizmus gon
dolja, hogy én fordultam meg egyszersmindenkorra, én tapasztaltam meg 
ezt és ezt, én vagyok a fordulat hőse, hanem úgy, hogy Jézus Krisztus 
harminchárom éves élete után most egy új negyven napos szakasz kez
dődik, azon a bizonyos „harmadik napon" új aion kezdődik s ezzel a 
világnak is új létformája kezdődik, amelyben ellenisógeink, a bűn és a 
halál már legyőzettek. Itt azonban minden hangsúly Jézus Krisztusra 
esik s nem a pietizmus vagy a szektás magatartás szerinti nagy „én“-re. 
Aki hisz Jézus Krisztusban, az új teremtés várományosa általa és őbenne.

A tanítványok öröme éppen ezért törhetetlen öröm, mert az tudja, 
hogy a bűn és halál feletti döntő győzelem már végbement, a régiek el
múltak, imé újjá lett minden (2 Kor 5,17). Új világ kezdődött Jézus 
Krisztus feltámadásával, a bűn és halál győzelmes és diadalmas hordo
zója egyben az általa hordozott emberellenes erők megsemmisítője is.

Az az idő, amely ezzel megkezdődött, az egyház szolgálatba állításá
nak ideje. Jézus Krisztus feltámadása és mennybemenetele közötti idő
ben ezért iszol oly gyakran tanítványainak a szolgálatba állításáról, az 
ige hirdetésének és hirdetőinek kötelességéről. Jézus Krisztus beleállí
totta egyházát a világba, hogy annak hirdesse a bűn és halál erőivel 
ellentétben a Krisztusban lett örömet, a győzelmet az emberellenes hatal
mak felett. v '

Ami Jézus Krisztusban történt, az Isten akarata szerint, mégsem tel
jesülhetett be az ember részvétele nélkül, az ember elfogadó és Istent 
dicsérő magatartása nélkül. Hogy létrejött a kiengesztelés Isten és ember 
között, annak úgy kell láthatóvá válnia, hogy vannak emberek, akiknek 
élete a Jézus Krisztus halálának és feltámadásának ereje által jó gyü
mölcsöket terem a földön. A tanítványi öröm egyszerre reménység és 
megvalósulás, reménység, mert a teljesség még nem jött el, a bűntől és
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haláltól való végső megszabadulásunk Jézus Krisztus dicsőséges újra- 
megjelenésévei köszönt be, de ugyanakkor máris érezhető erő és hatalom, 
mert itt és most is megjelenik Jézus Krisztus 'győzelmének öröme a hozzá- 
igazodő, akarata nyomán járó keresztyén emberek életében.
3. Az egyháznak és minden keresztyén embernek az élete a Jézus Krisz- 
        tusban ajándékozott örömből táplálkozik. Hogyan lehetne fásult, kö
zönyös, levert, sötéten látó az a keresztyén ember, aki tudja, hogy ő 
örömre hivatott el? A Krisztusban való örömnek a szilárd bázisáról kell 
a keresztyén embernek néznie az egész életet. A  húsvéti evangélium 
örömhíréből erőteljes biztatást kap a keresztyén ember arra, hogy a bűnt 
legyőző Krisztus parancsa nyomán maga is szembeszálljon a bűnnel és 
minden emberellenes erővel. A bűn, mint életet megrontó hatalom át
szövi az emberi életfolytatás egészét. Nem lehet elvont fogalom csupán 
a bűn, hanem mindig a konkrét bűnökben jelentkezik. Elsősorban a Tíz- 
parancsolat áthágásában és az Újszövetség erkölcsi tanításának megsze
gésében kell keresnünk a bűn ellen való küzdelem bibliai alapját. Itt bő
séges utalás történik a konkrét egyéni és társadalmi bűnökre, amelyek 
emberellenes erőkként készek megrontani az egyéni és a közösségi életet.

Az örömre elhívott keresztyén ember szükségképpen szembeszáll 
minden olyap törekvéssel, amely az emberi életet hátráltatja, vagy 
egyenesen megkárosítja. Ma már teljesen eloszlott az a tévhit, hogy 
sötét, végzetes erők sodorják az emberiséget különféle bajokba, hábo
rúkba.

Jézus Krisztus tanítványából, a húsvéti örömhír követének, a ke
resztyén embernek az életéből sugároznia kell az elvehetetlen örömnek 
s áldást kell hintenie az emberek hétköznapjára. Az örvendező ke
resztyén életnek a mindennapok munkás feladatainak hűséges elvégzésé
ben, az embertársak életét előbbrevivő gyümölcstermő magatartásban kell 
megvalósulnia. Így tölti be az eget és a földet a Krisztusban ajándékozott 
öröm. Így teremt üdvösséget és földi előrehaladást egyaránt a Krisztus
ból táplálkozó öröm.

Jubilate — örüljetek! Azaz járjatok ebben az örvendező, szolgáló 
keresztyén életben!

35. Jubilate vasárnapja. Jn 16.16—23.
Úristen, mennyei Atyánk! Atyai jószándékkal itt a földön fenyíték 

alatt akarsz tartani minket, a Te gyermekeidet, hogy egyszülött Fiadhoz 
hasonlóan szenvedjünk és azután megdicsőüljünk. Kérünk Téged, vigasz
talj Szentlelkeddel a 'kísértésben és a kereszt alatt, hogy el ne csügged
jünk, hanem Fiad ígérete szerint erősen ragaszkodjunk ahhoz a vigasz
taláshoz, hogy a szenvedés csak kevés ideig tart és azután örök öröm 
következik, hogy így ezzel a reménységgel minden szerencsétlenséget 
türelmesen legyőzzünk és Krisztus által üdvözöljünk. Ámen.

36. Cantate vasárnapja. Jn 16. 5—15.
Úristen, mennyei Atyánk, aki Fiad által megígérted a Szentleiket, 

hogy megfeddje a világot bűn,, igazság és ítélet dolgában, kérünk Téged, 
világosítsd meg szívünket, hogy megismerjük bűneinket és a Krisztusban 
való hit által elnyerjük az örök igazságot és minden bajban és kísértés
ben megragadjuk azt az igazi vigasztalást, hogy Krisztus Űr az ördögön, 
halálon és mindenen, és minket kegyelmesen meg akar menteni minden 
szerencsétlenségből és az örök üdvösségre vinni. Ámen.
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A  tiszteletbeli doktorokat elsőnek D. dr. a  Teológiai Akadém ián elő- 
Vető Lajos üdvözölte. adást tartott Ján M ichalko

dékán.

Szlovákiai vendégeink február 28-án 
m eglátogatták a kötéséi gyülekezetei. A 
tem plom  előtt Szende Sándor lelkész ve- 

. . .  zetésével a presbitérium  fogadta a ven
d e k k e l  (baloldalt). A  délután folyam án Katina püspök prédikált a kötéséi gyü
lekezetnek (jobbra). '
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