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Csendben Isten előtt

Te megmentetted a te lelkedet

„Ha te megintetted a hitetlerft és ő meg nem tért hitet
lenségéből és gonosz útjáról: ő az ő vétke miatt meg
hal, de te megmentetted a te lelkedet.” (Ezékiel 3:19.)

E mögött az isteni mondat mögött csodálatos vigasztaló szeretet 
van. Isten odalép a kudarcot szenvedett őrálló mellé, ki munkájának 
lomjai fölött kesereg, s haszontalan szolgának érzi magát, megciró
gatja orcáját, letörli könnyeit és ezzel a drága kifejezéssel biztatja: 
„Te megmentetted a te lelkedet.”

Ugyanez a szeretet van emögött az ige mögött, mint amellyel 
Jézus állt meg a Genezáret tavának partján a haltól üres, de piszok
kal teli hálóját mosogató fáradt Péter mellett. Megszólítja őt és sza
vával felemeli a kudarc fölött érzett letargiából.

Drága vigasztalás ez az ige és engem még sem tud megnyug
tatni.

Tudom jól, hogy bűn az, ha lelkem nem akar vigasztalást be
venni (Zsolt. 77:3/b). Nem is utasítom el ezt a vigasztalást, sokra 
értékelem a mögötte meghúzódó pásztori szeretetét, hálás is vagyok 
érette, de még sem tud megnyugtatni.

Nem azért, minthogyha önzésnek érezném ezt az álláspontot: fő 
az, hogy én megmentettem a lelkemet. Nem minden emberi maga
tartás önzés, amely az egyén érdekét szolgálja. Egy magatartás akkor 
válik önzővé, ha szembehelyezkedik Isten és a felebarát akaratával. 
Világos, hogy lelkem megmentése nem az én egyéni, Istenen és em
beren keresztülgázoló érdekem érvényesítése. Isten is azt akarja, 
hogy minden ember üdvözüljön és az'igazság ismeretére eljusson 
(I. Tim. 2:4.), s erre a vigasztalásra éppen az szorul rá, aki a mások 
lelke megmentéséért való fáradozásában szenvedett sebeket, élt át 
kudarcot és szenved emiatt.

Még sem tud megnyugtatni. Nem egyedül vagyok, aki így gon
dolkozom. Sokan vannak, akik nem tudják egyszerű reálpolitikával 
tudómé :ul venni a munka eredm énytelenségét, a szolgálat kudarcát. 
Előkelő példák vannak előttünk. Mózes, mikor az aranyborjú imá
datának láttán felhevül az Űrért, megtisztítja a bálványimádóktól a 
népet, így imádkozik: „Kérlek, ez a nép nagy bűnt követett el: mert 
irányból csinált magának isteneket, de most bocsásd meg bűnüket; 
a pedig nem: törölj ki engem a Te könyvedből, amelyet írtál.” (II. 
■zes 32:31—32.) Nem tud tehát belenyugodni abba, ami történt,231



nem tudja felmenteni magát a felelősség alól, nem tud megelégedni 
azzal, hogy ő az Úré maradt, hanem fáj neki népe bűne. Nem a 
maga lelkét akarja megmenteni, hanem a népét s ezért ajánlja fel a 
saját üdvösségét is népe üdvösségéért.

Pál apostol, mikor népének Jézus Krisztussal való szembehelyez- 
kedését látja, s’ reá nehezedik szívére a fájdalom afölött, hogy népe 
a kárhozat felé megy, így ír: „Nagy az én szomorúságom és szünte
len való az én szívemnek fájdalma, mert kívánom, hogy én magam 
átok legyek, elszakasztva a Krisztustól, az ón atyámfiáiért, akik roko
naim test szerint.” (Róma 9:2—3.) Annyira kívánja és annyira kö- 
nyörgi Istentől Izrael üdvösségét (Róma 10, 1), hogy nem tud bele
nyugodni munkájának eredménytelen,ségébe, nem tudja felmenteni 
magát azzal az indokolással, hogy bárhová ment, először Izraelnek 
hirdette az evangéliumot, s csak mikor azok elzárkóztak, akkor 
ment a pogányokhoz, hanem saját kárhozatát ajánlja fel népe üd
vösségéért. Átokká is hajlandó lenni azért, hogy Izrael örökölhesse 
az áldást. Nem a saját lelkét akarja megmenteni, hanem Izraelt.

Nemcsak Isten emberei tanúsították azt a magatartást, mely 
nem a maga lelkét akarta megmenteni, hanem másokét, hanem maga 
Isten egyszülött Fia is így gondolkodott. Ez az indulat volt benne 
(Filippi 2:5— 11.). Ebből az indulatból született meg a váltság. Amit 
emberek nem tudtak és nem tudnak megcselekedni, azt Ö megesele- 
kedte, mert megcselekedbette: vállalta a helyettes elégtételt, s 
helyettünk alászállt a poklokra, hogy mi a mennybe jussunk.

A felelősségtudatom nem hagy nyugton, s nem engedi, hogy 
belenyugodjam ebbe a vigasztalásba: Te megmentetted a te lelkedet! 
Csak akkor tudnám ezt elfogadni, ha mindent megtettem volna, ami 
tőlem telt, én azonban nem tudom elképzelni, hogy Uram és Krisztu
som elmondaná fölöttem azt, amit elmondott a bethániai megkenetés 
alkalmával a megkenő asszony fölött: „Ö, ami tőle telt, azt tévé”  
(Márk 14:8). Valahányszor ez a kérdés áll elém, akkor mindig nem 
arra nézek, amit tettem, hanem a Lélek arra kényszerít, hogy arra 
nézzek, amit nem tettem. így fogalmazom meg számomra a kérdést: 
igazán nem tudtam volna többet tenni? Igazán elérkeztem a szá
momra megnyíló lehetőségek és az Isten által felkínált, bennem fel
gerjesztett energiák maximális kihasználásáig? Valahányszor így 
teszem fel a kérdést, akkor nem tudom magam felmenteni ezzel a 
mondattal: Ami tőlem telt, mindent megtevém.

Azt is tudom jól, hogy szolgálatom eredménye nemcsak raj
tunk, igehirdetőkön fordul meg. A mag sorsa a talaj (Máté 13.). Az 
emberi nem-akarás még Jézus gyűjtő szándékát is meg tudja hiúsí
tani (Máté 23:37). Ezékiel 3:17 szerint az is lehetséges, hogy az 
Isten szájából vett és továbbított szó is lepattanhat az emberi szív 
keménységéről. Ez azonban az igehallgatók bűne. Az igehirdetők 
bűnére nem mentség az igehallgató bűne.

Kudarcaim közben ezért nyugtalanít ez a kérdés: t zta igr‘ 
adtam-e? Az Űr adta-e az igét számba és azt mondtam-e < nmde 
megmondtam-e, amit Ö parancsolt nékem? (V. Mózes 18 Ki'
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nyörögtem-e ,a Szentlélektől a helyén mondott igét, (Példabeszédek 
25:11), vagy csak a saját bölcseségemre támaszkodtam? Igazán akar
tam-e’ hogy az másokat megmentsen, vagy csak elmondtam az igét, 
hogy a magam lelkét megmentsem?

Nem fontosság-tudat ez, mellyel önmagáim nélkülözhetet
lenségét hangsúlyozom ki, hanem a felelősségtudat, mely összeros- 
kaszt.

Nem tanítani akarlak benneteket, azért írtam így gyónásképpen. 
A Te lelkedért is felelősséget érzek, kedves Szolgatársam. Ne hara
gudj, hogy nem tudok megnyugodni abban, hogy én ebben az eset
ben, most és itt lelkemet megmentettem. Én Veted együtt szeretnék 
megmenekülni, hogy ott álljunk egykor én és szerettim köröttem, 
üdvben öltözötten Urunk előtt, mint Krisztus irgalmából együtt 
megmenekülök. Túróczy Zoltán.

V á ra lly a y  János
A répcevidéki Nagygeresden született 1896-ban. középiskoláit a sop

roni líceumban végezte. Az utolsó nyári vakáció idején kerékpárjáról 
oly szerencsétlenül esett le, hogy egyik lábára egész életére rokkant lett. 
A korai bot egész életére és szolgálatára kihatott. Egy évi pesti egye
temi látogatás után szíve visszahozta a soproni teol. akadémiára, ahol 
1923-ban végzett. Félévig szülőfalujában volt segédlelkész. Itt szeretett 
volna paróohus is lenni, de ez a vágya nem teljesült ibe. A gyakorló 
lel'készi szolgálat helyett a magymultú soproni tanítóképezdénkben lett 
önálló hitoktató. Ugyanakkor ellátta a hitoktatást a polgáriban és a 
siketnémák intézetében. Szolgálata utolsó éveiben pedig a tanítóképző
ben és az állami leánygimnáziumban. Az iskolák államosítása és a 
fakultatív hitoktatás bevezetése után egyházi főhatósága nyugalomba 
helyezte, tudva, hogy botja miatt az utolsó tanítási órák után elhe
lyezett hitoktatási alkalmakat nem lesz képes elérni és ellátni. Ezt 
nagyon megszomorodva és megtörve vette tudomásul s csak évek múl
tán látta be, hogy mind jó, amit Isten tészen.

Jó maga nem nősült meg amiben a végzetes bot is közrejátszott. 
Mindvégig Miklós öccsével, illetve családja körében lakott. Itt élte le 
nyugalmi éveit is. Ez időben teol. munkákat tanulmányozott s ezek kö
zül lefordította Elért dogmatikáját, melynél Budaker Oszkár soproni 
lelkész volt segítségére. Budaker korai halála után már csak egy-két 
barátja kereste fel s osztotta meg vele magányát. Szolgálati éveire 
visszatekintve felemlegette azt, a sok nehézséget, mely azzal együtt járt: 
a sokat változott tananyagbeosztást és a mindig hiányzó tankönyveket. 
Tanítványai a tanítóképzőintézetben sokszor nem értették meg az ala
pokig menő munkáját s neki sem sikerült a leendő tanítókhoz elég kö
zel kerülnie. A tiszta lutheranizmus volt a vezéreszménye, ez vezette el 
Elérthez is. Utolsónak öccse gyermekeit tanítgatta Jézus megszeretésére. 
— Csendes magányában szinte váratlanul költözött el 1957 május 20-án. 
Az Ur megadta neki azt a kívánságát is, hogy sok nyomorúság nélkül 
zárhatta le szemeit. Legyen emléke áldott! Novak Elek.
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Minneapolis előtt
Amikor e sorok megjelennek, talán csak napok választanak el 

bennünket a világ lutheranizmusának nagy megmozdulásától, az 
Evangélikus Világszövetség III. nagygyűlésétől. A mi kis hazai 
evangélikus egyházunk igaz szeretettel gondol a világ minden részé
ből jövő hittestvéreink találkozójára. Ott dobog a szívünk közöttük 
a távolból is. Érzéseinket nemcsak az ünnepi pillanat átélése hatja 
át, hanem a feszült várakozás, a felelősségteljes helyzetek izgalma. 
Vajon a világgyűlés megtalálja és kifejezi-e az igazi hangot, az 
evangélium mai szavát a felvetődő íiérdésekben, és erősödik-e egy
ségben saját tagegyházai közölt és a világ keresztyénségével?

Az Evangélikus Világszövetség a főtémával megragadta az 
evangélium, az egyház, a világ és a lutheranizmus központi és 
aktuális kérdését: „Krisztus megszabadít és egyesít” . A lecke fel 
van adva — jól. És most következik a vizsga. Ezért van bennünk 
a vizsgák előtti „drukk” . Százezrek szeme szegeződik Minneapolisra. 
Afrikai, és indiai evangélikusoké. Politikusoké és más felekezetű 
egyházi vezetőké, híveinké. De talán nem is ez a döntő. Az Isten 
szeme szegeződik Minneapolisra. Hogyan vizsgáznak Isten és embe
rek előtt a világ lutheranizmusának képviselői?

A hatalmas kérdéstömeg, amelyet a főtéma magábaölel, külö
nösen is két ponton válik égetővé és a lutheranizmus belső egységé
nek próbakövévé.

1. A z  egyház egysége
Kísért ebben a kérdésben egy merev orthodox álláspont, amely 

néha már átveszi a római katolikus egyházfogalmat. Ez veszélyez
teti az evangélikus egyházak közötti egységet. Példa rá a Missouri 
Zsinat, amelynek egyházai elzárkóznak a többi evangélikus egyház
zal való úrvacsorái közösségtől. De veszélyeztetik a világ keresz
tyénségével való egységet is. Ez akkor következik be, ha evangélikus 
megnyilatkozások — akár tudatosan és kifejezetten, akár csak 
félreérthetően — azt a látszatot keltik, mintha az evangélikus egy
házban testesülne meg kizárólagosan Krisztus anyaszentegyháza. 
Ebben a kérdésben nagyon vigyáznunk kell a helyes látásra, amely- 
tő1! egyik irányban sem szabad elhajolnunk. Egyrészt boldogan vall
juk, hogy az evangélikus egyház Krisztus anyaszent egyházának 
„közepe” táján helyezkedik el, a centrum körül, mert Krisztus 
keresztjének evangéliumát, a keresztyén igazság igazi középpontját 
ragadja meg és emeli magasra. Másrészt azonban nem sajátíthatjuk 
ki magunknak Krisztus egyházát, mert mi csak egy rész vagyunk 
az egészből.

A lutheranizmusnak vizsgáznia kell abból, hogy vallja-e az 
Ágostai Hitvallás dinamikus egyházfogalmát (VII. c.) Eszerint 
Krisztus egyháza nincs kötve felekezeti határhoz, nem szorítható
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bele az evangélikus egyházunk kereteibe, hanem mindenütt meg
valósul, ahol az evangélium hangzik.

A svéd Nygren püspök, a jelenkor nagy evangélikus tanítója, 
1956-ban németül is megjelent pompás könyvében (Christus und 
séine Kirche) az evangélikus ökumenikus gondolatot nagyon tisztán 
világítja meg. Ez a tanulmány —  bár utóbb olvastam — nagyon 
megerősített abban a Foton is hangsúlyozott állításomban, hogy az 
egyház egységének kérdésénél nem a mi felekezetűnkből, hanem a 
Krisztus testéből kell kiindulni. Érdemes néhány idézetet ide iktatni 
Nygren tanulmányaiból.

„Minden szakadás ellenére, amely Krisztus egyházában uralkodik, 
mégis egy az egyház Krisztusiban. Szakadás —• bármennyire szomorú és 
ártalmas is magában — Krisztus testének egységét nem szakíthatja 
szét. . .  Előfordulhat, hogy a keresztyénség egy része a keresztyénségnek 
egy miás részét nem akarja elismerni, és mégis a kettő egy a Krisztus
ban . . .  Mi történik azonban az egységgel, ha az egyházak egy része az 
evangéliumtól elhajlik és Krisztustól elfordul? Nem jelenti ez azt, hogy 
az egyház egysége széttörött? így látszhat. Az Üjszövetség azonban más
ról tesz bizonyságot, A galáciai gyülekezetek Krisztustól „más evan
géliumhoz” hajoltak. (Gál. 1, 6.) Áldozatul esték a centrális eretnekség- 
nék: a törvényt tették Krisztus helyébe... Azt jelenti azonban ez, hogy 
Istennek nincs többé egyháza Galáciában? Egyáltalában nem. Pál a 
galériaiaknak mint keresztyén testvéreknek ír, akik az igaz úttól el
tértek. Isten ekklesia-jániak ír, amely még' mindig van Galáciában. 
(Gál. 1, 2.)”

Ehhez kapcsolódva Nygren Luthert idézi: „Ahol az ige és a szent
ségek megvannak, ott van a szent egyház, mégha az antikrisztus ural
kodik is ott. . .  Hieronymus kérdésére tehát azt válaszoljuk, hogy az 
egyház mindenütt ott van az egész világon, ahol az evangélium és a 
szentségek vannak” (Nygren', Anders: Christus und seiine Kirche. Göt- 
tingen. Vandenihoeck-Ruppreoht 1956. 73—74. oldal.)

„Ahol két egyház az úrvacsorái közösséget megtagadja egymástól 
és állítja, hogy az Űr asztalánál nem találkozhatnak egymással, ott sem 
törhetik meg azt a közösséget, hogy mind a kettő — mindegyik magá
ban — az egy kenyérből részesedik. 1. Kor. 10, 17. Megtagadhatják, 
hogy ugyanannál az asztalnál ‘ találkozzanak — amely mégiscsak az 
Úrnak asztala és nem az egyes egyházaké —, de azt inem kerülhetik 
el, hogy az egy kenyérből részesüljenek. Az így adott egységet sohasem 
szünteti meg egy külső szakadás. . .  Az úrvacsorái közösség az egyház 
egységének nem eszköze, sem célja, hanem a már kezdettől meglévő 
egység él a közös úrvacsora formájában.” (I. m. 79—80. o.)

„Az ökumenikus probléma nagy mértékben azt a problémát veti 
fel, hogy milyen mértékben képesek az egyes egyházak egymást Krisztus 
egy egyháza tagjainak tekinteni. Itt nagy tisztázatlanság uralkodik. Egy
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részt csak kevés egyház meri megtenni, hogy minden más egyházi kö
zösségtől megtagadja a Krisztus testéhez való tartozást; ebben a velük 
való pneumatikus közösség elismerése rejlik. Másrészről azonban még 
sok egyháznál nagy gátlások állnak íenn, hogy ezt világosan kifejezzék. 
Az egyház egységéhez a legfontosabb lépés az, hogy minden egyházi 
közösség tisztázza: nem az egyik egyház feladata, hogy ítéljen a másik 
felett, az egyiket elismerje, a másiktől az elismerést megtagadja. Most 
már végre világossá kell lennie, hogy ez nem keresztyén; hanem alap- 
jábanvéve farizeusi magatartás. . .  A bírói magatartás mindig veszélyes, 
mert abból indulunk ki, hogy van valami, ami a másiknak nincs. Legyen 
az „tiszta tanítás” vagy az egyházi rendnek („az egyházi hivatalnak”) 
bizonyos felépítettsége, vagy valami más, amit arra használunk, hogy 
ítélkezzünk és a másikat leértékeljük. Ezzel Jel. 3, 17-betn kimondott 
ítéletet vonjuk magunkra.” (80—81. oldal.)

„Ha az egyház egy része az evangélium igazságától elhajlik, nem
csak az igazság, hanem a szeretet is követeli, hogy ezen javítsunk... Min
dig voltak és mindig lesznek az egyházon belül komoly viták, hogy az 
evangélium, az egyház igazi kincse veszendőbe ne menjen. Ezek a 
viták .azonban nem azért vannak, hogy egymást megítéljük, hanem hogy 
a közös harcban egymást — amennyire csak lehetséges — az egész 
igazsághoz segítsük. Így lesz a harc az egyházon belül „Krisztus teste” 
építésének és egysége megerősítéséinek eszközévé.” (81. o.)

Isten óvja meg a minneapolisi világgyűlést az említett „fari
zeusi”  magatartástól! Helyette adjon az egyes tag egyházaknak is és 
az egész lutheranizmusnák is nagyon alázatos lelkületet: Hogyan 
tudnánk szolgálni a reánk bízott drága evangélikus kincsekkel, az 
evangélium központi tartalmával Krisztus anyaszentegyházának 
egységét, amelynek csak egy része vagyunk?

Milyen jó, hogy e tekintetben, ha az „öreg” evangélikus egy
házak csődöt is mondanának, az ifjú evangélikus egyházak Ázsiában 
és Afrikában nem hagynak nyugtot és nem engednek bele bennün
ket az evangélikus hitvallások és hagyomány kizárólagosításába.

2. Szolgálat a világban

Ez a másik pont, amely körül az álláspontok izzanak. Hogyan 
tekintsünk erre a világra és a földi élet bajainak orvoslására? Itt 
kísért egy hagyományosan ugyan lutheránusnak bélyegzett, valójá
ban azonban Luthertól idegen quietizmus, a világra csak egy
oldalúan néző „keresztyén pesszimizmus” . Igaz az, hogy ez a világ 
Isten ítélete felé rohan, de létállapota sohasem fejezhető ki egyet
len jelzővel — „elveszett”  — , hanem ehhez még legalább két jelző 
hozzátétele szükséges: „teremtett és megváltott” .
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A salzerfbadi konferenciát megelőző szűkkörű tanácskozásunkon 
dr. Kamer Károly felszólalása erősített meg látásomban. Azt hang
súlyozta, hogy Krisztus megváltásának erői az egyházon keresztül bele
áradnak már most a teremtett világba. Krisztus valóban kiszabadította 
a világot a sátáni és a halál kezéből. Az egyháznak a világ felé végzett 
szolgálatában tehát többről van szó, mint egyes keresztyének szeretet
szolgálata: ezen keresztül is Isten megváltó cselekedete folyik a terem
tett világban.

Vajla Vilmosnak nemrégiben jelent meg tanulmánya a minneapoSsi 
témákról (Christus befreit und eint. Lutherisdhes Verlagshaus, Berlin 
1957). Ez a 42 oldalas könyvecske az eddigi minineapolisi előkészítő 
tanulmányokból kimagaslik, több ponton is. A bennünket most foglal
koztató kérdést is újszerűén világítja meg „A teremtettség gyógyulása 
az egyházban” címen.

„Isten egyesített népének szabad szolgálata.. .  Isten teremtett vilá
gában történik. A  keresztyén ember nem olyan világban él, amelyet 
maga teremtett; nem is a világtól való izoláltságban él, hanem Isten jó 
teremtésének közepette él. Ez a világ az ember bűne által „alávettetett 
a hiábavalóságnak” és „a múlandóság szolgálatába került”. (Rom. 8, 
19—21.) Miközben Krisztus, a Szabadító, ennek a teremtésnek az embereit 
ismét egyesíti magában, maga a teremtettség is megújuláshoz jut. 
„Az'ért ha valaki Krisztusban van, új teremtmény; a régi elmúlt, ime 
újjá lett minden.” <11. Kor. 5, 17.) Az ember mint Isten új teremtménye 
csatornává lesz, amelyen keresztül a Teremtőnek újjáteremtő erői 
beleáradnak ebbe a világba. Az egyház üdve által megkezdődik a terem- 
tettségnek is a gyógyulása. Az igazi emberségre szabaddá tett ember le
veti a régi „embertelen embert” (Unmensch) és az új embert öltözi fel, 
aki ebben a teremtettségben az Istent megillető dicséretet zengi és a 
felebarátot megillető szolgálatot végzi önmegtagadó szeretettel.” (I. m. 
34—35. oldal.)

Bárcsak ezek a teológiai felismerések döntő módon érvényesül
nének a minneapolisi gyűlésen és a lutheranizmus közösen tusa- 
kodna azért, hogyan áradhatnának bele az egyház és a keresztyén 
ember szolgálatán keresztül a mai világba a megváltás erői, az 
emberi élet és társadalom sok-sok bajának gyógyulására.

Köszöntjük a minneapolisi világgyűlést, a szeretetnek és fele
lősségnek érzésével, — ezzel az igével: „Embereknél lehetetlen, de 
Istennél minden lehetséges” . Egyedül Istennél lehetséges, hogy a 
szabadító és egyesítő Krisztus legyen úrrá közöttünk, felettünk, 
a minneapolisi konferencián is!

Veöreös Imre
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Agrikola Mihály a finnek reformátora
Halálának négyszáz éves fordulója alkalmából

E télen tett finnországi tanulmányutam egyik legünnepélyesebb al
kalma az volt, amikor részt vehettem a helsinki egyetem aulájában 
rendezett Agrikola-emlékünnepélyen. A zsúfolásig megtelt aula áhitatos 
csendjében, a köztársasági elnökkel az élen, sok kimagasló személyi
ség jelenlétében tartották ezt az ünnepélyt, amely voltaképpen kiemel
kedő alkalma volt az Agrikola Mihály halálának négyszáz éves fordu
lója alkalmából országszerte megrendezett ünnepi heteknek. Turkuban 
hatalmas ünnepség keretében Agrikola-szobrot lepleztek le s még so
rolhatnánk, mi sok módon tesz tisztességet a finn egyház és a finn 
nép nagy reformátora emlékének. Emlékezzünk róla mi is Isten iránti 
hálával.

Életrajz

Agrikola születési éve valószínűleg 1510. Apja — Olavi — Topelius 
szép elbeszélése szerint — halászember volt. A imái kutatások úgy szól
nak róla, mint földművesről. A gyermek Agrikola apja helyeslése mel
lett tíz esztendős korában kezdte iskoláit Viipuriban. Ebben a forgalmas 
városban nem csak az egyház pompáját látta, hanem a „szürke testvé
rek” s a „fekete testvérek” koldulószerzeteseinek kegyes életét épp úgy, 
mint az élénk nemzetközi kereskedelmet is.

Igen értékes tanít- 
* ványa lehetett az is-
l kolamestemek, mert

amikor az Turkuba ke- 
í rül-t, magával vitte a
i fiatal Mihályt, aki ott

hamarosan Skytte Már
ton püspök írnoka lett. 
rurku a középkorban 
szinte igénytelen város 
volt széles, kanyargó 
utcákkal és faépületek
kel. De ott volt a vár, 
a kikötő, a katedrális 
iskolája, a „püspöki 
szék” és mindenekelőtt 
a dóm. Skytte püspök
ben, a magas egyházi 
férfiúban, Agrikola alá
zatos és bölcs keresz
tyént ismert meg, a 
legnagyobb hatást azotnr 
bán a fiatalon elhúnyt 
Sarkilahti Péter mes
tertől kapta, aki Finn- 

. országban elsőként hir
dette Luther tanait.
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Bár maga Skytte püspök óvatos volt a reformáció tanai tekinteté
ben, elküldötte a fiatalembert Németországba, hogy tanuljon és ismerje 
meg az új tant a forrásánál. Agrikola 1536-tól—1539-ig tanult Witten- 
bergben. Három év alatt otthonossá lett Luther tanaiban, széleskörűen 
hatott rá Melanchton, s magába szívta mindazt, amire szülőföldién ké
sőbb szüksége volt ahhoz, hogy népének igaz tanítója s a hit világos 
hirdetője legyen. Hazatérve zsebében hozta Luther és Melanchton ajánló
leveleit. Az előbbiben a többi között ezt olvashatjuk: „Még fiatal, de 
bölcs a tanultsága, tehetsége és jó tulajdonságai folytán, amelyek alap
ján sokat tehet az ország javára” . Egy másik mondathan „kipróbált 
férfi”-nak mondja.

Hazaérkezésekor, 1539-ben, a turkui iskola rektora s így az új lel- 
késznemzedék nevelője lett.

iskolai munkáját nagyvonalúan és alapvetően végezte. Először ol
vasni kellett megtanítani a népet, hogy saját szemével olvashassa Isten 
igéjét. Agrikola ABC-s könyve 1542-ben jelent meg. Ezzel kezdődött el 
az ia tíz esztendőre terjedő irodalmi munkálkodás, amely a reformáció 
elterjedésében, a keresztyén élet kiteljesedésében és elmélyülésében, s a 
finn irodalmi nyelv megteremtésében oly kiemelkedően nagy volt. Első 
könyvét egy Káté követte a hitre vezető első tanításról. 1544-ben hatal
mas, 875 oldalas áhitatos könyvet jelentetett meg „Imakönyv a Bibliá
ból” címen, amelyről hamarosan el lehetett mondani, hogy „naponta 
megfordult minden finn kezében” . A könyv eleje szinte tudományos 
tanácsadó könyv, amelyben naptár, csillag- és időjárási tájékoztató, 
egészségügyi és hittani ismeretek olvashatók. Megtudjuk belőle, hogy 
mikor kell eret vágni, mikor kell fűszert használni és saunába menni, 
körmöt vágni, malomba menni stb. 1548-ban jelent meg nyomtatásban 
az Újtestamentom-fordítása. A következő években kézikönyvet adott 
ki a keresztségről, írt. a keresztyén élet különféle szokásairól, a miséről, 
vagyis az Űr szent Vacsorájáról. Mindezen írásai megvetették az egy
házi szokások új, evangélikus lélek szerinti alapjait. Megjelent még 
tőle a Zsoltárok könyve s néhány ótestamentomi könyv fordítása, össze
sen mintegy a negyedrészt fordította le az Ótestamentomból. Elsősorban 
a hitbéli dolgokban jelentősebbeket s azokat a részeket, amelyeket isten
tiszteleteken textusnak használtak.

Fordító munkája nyomán a Szentírás a nép nyelvének legfőbb és 
központi része lett s megteremtette az alapot a későbbi finn bibliafordí
tások számára. A nyelv alapjául a nyugat-finnországi táj szólást hasz
nálta, mert szerinte ez a többi finn tájszólás anyja. De jelentősen gazda
godott nyelve a karjalai tájszólás szókincsével és fordulataival is. Ré
gebben Agrikola anyanyelvének a svédet tartották, mert írásaiban sok a 
svédség. Ma azonban már mindenki egyetért abban, hogy finn anya
nyelvű volt. Rendkívül gazdag szókincse is bizonyíték erre. Csak egy 
példa: az Ap. Csel. 17:18-ban előforduló „fecsegő” -t pl. így világítja meg: 
„ez finnül csacskán csacsogó, nyelves, hízelgő szószátyár, rágalmazó”.

Művei nem nevezhetők a maguk egészében eredetieknek. így pl. a 
legnagyobb könyvében, az Imakönyvben a Bibliából vett imádságokon 
kívül nagyrészt olyan imádságok találhatók, amelyekhez forrásul egy
aránt használta a katolikus és a lutheri imádságos irodalmat. Luthertől 
pl. 46 oldalt fordított, Melanchontól 7-et. A forrás megválasztása, az 
itt-ott fellelhető szabatos fordítás, valamint könyveinek költői előszavai 
mégis sajátosan magukon viselik egyéniségének bélyegét.

Életének további külső eseménysorozata már nem sok változatos
ságot mutat. Skytte püspök életének végefelé segédpüspökként ő látta
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el lényegében a püspöki teendőket az irodai irányítástól a püspökláto
gatásokig. Skytte halála után, 1550-től egyedül vezette az egyházkerület 
ügyeit, majd 1554-ben turkui püspökké nevezték ki. Felszentelt püspök
ként már nem sokáig működött, 1557-ben egy küldöttség tagjaként 
Moszkvában járt, ahol a íinn-orosz béke ügyében tárgyaltak. Hazatérő 
útján, amely hosszú és terhes volt, maguk a tárgyalások pedig lelkileg 
merítették ki, virágvasárnap előestéjén, 1557 április 9-én egy faluban 
a szánból kilépve meghalt. A hazáért és egyházért végzett hatalmas 
életmű fejeződött be az évszázados finn sorsot jelképező viszontagságok 
között. Viipuriban temették el. Később a temetés helyét nem találták 
meg. Korabeli kép, vagy rajz sem maradt fenn róla.

Működésének értékelése

Agrikola az igazi, lutheri kegyességre akarta vezetni népét. Bár 
egyes mellékkérdésekben félig-meddig katolikus maradt, a keresztyénség 
központi kérdéseiben, a megváltás alapvető tanában keményen lutheri 
alapon állott. Arról beszél, hogy Krisztus miképpen vált meg, hogyan 
igazít meg a hit, hogyan számíttatunk Krisztusért igazaknak. „Krisztus 
elvet minden emberi kegyességet és azt akarja, hogy csak az ő kegyes
ségére építsünk” — mondja. Krisztus az egyetlen reménység. Nincsen 
más fizetség a bűnért, mint Krisztus szenvedése, kínja és halála. Amikor 
eljön a halál, minden reménységet és bizodalmát Isten kegyelmébe és 
váltságművébe kell vetni.

A hit szerinte lelki keresés és küzdelem, de Isten kegyelmére Krisz
tusban való bátor ráhagyatkozás is. Az embernek türelmesen kell várnia 
a mennyei kincset:

Bízd az Úrra. magad, 
bizonytalan ha marad 
a perced. Tudja ő minő 
az alkalmas idő.

Az imádsághoz tartoznak a gyötrődés és szorongás, a hála és ma
gasztalás, a remény és bizonyosság a meghallgattatás felől. „Rövid 
imádságokra” bíztat: Uram segíts, mert elveszünk, — Dávid Fia, könyö
rülj rajtunk!

Alázatos keresztyénsége igazolja azt az elnevezést, amit ő alkalmaz 
az Isten elé kerülő emberre: „nyomorult, megholt, bűnös sárdarab” , 
„söpredék fia” . De e „megholt” reménye nem veszett el. Az Űr kegyel
mének erejében meg lehet nyugodni bizodálmas szívvel.

Sok könyvében olvasható tanítás arról, hogyan kell élnünk a min
dennapi életet. A hit erkölcsileg kötelező, kényszerítő erő. A jócselekede
tek kétségtelenül az élő hit igazi és ható jelei. Ilyen jócselekedetnek 
mondja pl. azokat, amelyek a külső elhivatás helyes betöltéséhez tar
toznak. Ilyen továbbá a felsőbbség iránti engedelmesség, a béke meg
őrzése, a szülők tisztelete, a hozzátartozók iránti szolgálat stb. Gyakran 
és igen buzgón bíztat Isten igéje forgatására. „Ahogyan a medve nya
logatja bocsát, úgy olvasd és gyakorold ezt, így a lelked hősiessége tar- 
tósabb lesz, mint a tested ereje” — mondja a Zsoltárok előszavában.

Másfelől azonban rendkívül óvatos a régiek kegyességi gyakorlata 
kérdéseiben. Isten igéje az őt megillető helyre került s a nép nyelve 
csendült meg a templomokban. De megmaradt néhány katolikus vonás
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is, mint pl. kereszteléskor a gyermek szájához érintett só — a mennyei 
bölcsesség jelkópezője. Megtartotta a tisztítótűz katolikus dogmáját, a 
holtakért mondott imádságot stb. Az Üjtestamentom magyarázatában 
követi Luthert, de általában kihagyja azokat a részeket, ahol pl. a pápát 
s a katolikus egyházszervezetet érinti. Agrikola nem egyszerűen Luther 
gondolatainak új földre ültetője — Luther nevét is csak ritkán említi —• 
ő inkább a reformáció fogalmait és lelki kincsét Finnország helyzete s a 
nép természete szemmeltartásával honosította meg. A katolikus egyház 
hibái itt nem voltak oly szembetűnők és nagyok, mint másutt, a nép 
pedig a lét nehéz küzdelmei között megtanult óvatosan és lépésről- 
lépésre haladni. Agrikola tapasztalt volt, miint maga a finn (nép. De min
den kijelentése arról tanúskodik, hogy rendkívüli kegyes volt és mély 
lelki megtapasztalásból beszélt. Ezért hatott oly rendkívüli mértékben. 
A reformáció igazságait honosította meg, nem erőszakkal, hanem türel
mesen.

A papok nevelésében, tanításában és irányításában sokat kellett 
Agrikolának küzdenie. Korholta a lusta és buzgóság nélküli társait s 
bátorította a nehézségekkel küzdőket. Legszemélyesebb hangját kétség
telenül azokban a könyveiben találjuk meg, amelyekben — mintegy 
pásztorlevelekben — a papok felé fordul. Barátságosan és kedvesen 
szólítja őket. Az idősebbeket „atyának” , a fiatalabbakat „szeretett test
vérnek”, „ó, kedves barátom”-nak. A lelkészi hivatás nagy kötelezett
ségére is emlékeztet. „Hogyan állasz meg az Úr ítélete előtt, ha időd 
lustaságban telik el?” — kérdezi. Szép képet rajzol a hűséges papról is, 
aki jó pásztor módjára gondozza a betegeket és rokkantakat és aki jó 
atya módjára — aki enni ad családjának — imádkozik a gyülekezetért. 
Az imádság hordozza a pap minden munkálkodását. A pap élete példá
jával épp úgy hat, mint igehirdetésével.

Tarvainen érdekes párhuzamot von Agrikola és a későbbi ébredési 
mozgalmak lényege között. Eszerint Agrikola tanításának szegeletköve 
az evangéliumi (hedbergiánus) ébredés által hirdetett hitbéli kegyesség 
Mint a laestadiánusok, igen jelentősnek tartja a megtérést és gyónást 
s az imádkozok (renquistiánusok) módján az imádkozást a hívő gyakorlat 
legfontosabbikának tartja. Legközelebbi lelki közösségben mégis a köríti 
ébredéssel (felébredtek) van. Erről Tarvainen így ír: „Mindkettő az 
alázat keresztyénségét hirdeti, amelyben az ember nagy kísértéseken és 
küzdelmeken megy át s megjárja a kereszt iskoláját. Mindkettőnek lelki 
alapja a kereső és vágyódó hit, amely a legmélyebb sötétségben is re
ménykedve várja azt az időt, amikor az Űr jónak látja megvilágítani 
kegyelmének arculatát és segítséget ad . . .  Mivel ilyen mély és láthatat
lan lelki kötelék fűzi egybe Agrikolát a nála három évszázaddal későbbi 
ébredési mozgalmakkal, egyetértünk Jaakko Gummerus gondolatával, 
aki őt felébredtnek tartja az ébredések előtt” .

Agrikola népe fölvilágosítója volt a művelődés tekintetében is. 
Könyveiben sokféle hasznos ismeretet és tanácsot közöl. Ő az első finn 
történelem- és földrajz-író, aki leírja a finnek keresztyén hitre térését 
és felsorolja a finn megyéket, rokontörzseket és tájszólásokat. Leírja 
a finn pogány bálványok listáját — ez az első finn vallástörténet. Ta
nítást ad a történelemből, csillagászatból, természettanból és egészség
tanból. Egészségügyi tanácsaiból pl. hadd idézzünk egy mondatot: „ha 
nincs a közelben orvos, úgy ez a három a gyógyszerek alapja: nyugodt 
kedély, pihenés és kielégítő étkezés” .

Irodalmi működése alapján Agrikolát a finn irodalom atyjának tart
ják. Megalkotta az irodalmi nyelvet, amely a finn törzsek szoros össze
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kötőjévé vált. A finn nép első nagy egyesítője volt. Ö adott könyvet 
a finn nép kezébe s az általa felébresztett olvasási vágy növekedett oly 
naggyá, hogy ma messzi, félreeső falvak házaiban természetszerű tartó 
zék a kis házi könyvtár, benne nem egyszer komoly, sok-kötetes tudo
mányos kiadványokkal. Az ő ünnepélyes, súlyos stílusa él ma is az 
egyre megújuló finn bibliafordításokban. Ez a stílus hatott az egész 
finn irodalomra is. Kivi „Hét testvér” c. regényének erdészfiai maguk 
között azt a nyelvet beszélik, amelynek forrása Agrikolánál van. Üjtes- 
tamentom-fordítása pedig neim csak nyelvében, vagy a hitben hatott, de 
rányomta bélyegét a finn nép egész szemlé’etére és szellemiségére.

Tanítása, bizonyságtevése, példamutató keresztyén élete, az evan
gélium finnül-szólása a nép számára az élet forrása volt, amelyből a 
szomorúság és öröm napjaiban egyaránt vigasztalást és békességet ka
pott. Életfelfogása lényegét tárja fel, amikor így ír: „foglalatoskodjatok 
ebben úgy, ahogyan Isten dicsősége s ennek a szegény, darabos finn 
népnek a tudása, irányítása és tanítása megköveteli” . Ezek lebegtek 
szüntelenül a szeme előtt: Isten dicsősége és annak a szegény népnek 
a java. Hazájában úgy tisztelik, mint aki a szíve gyökeréig finn volt, 
aki egynek érezte magát azzal a néppel,,amelynek szolgált. És népe kö
zött Isten szolgája volt.

Ezért volt áldás a működése.
Koren Emil

Cikkem  bő forrásanyagául a következő könyvek szolgáltak:
Ilmari Salomies: Suom en kirkon história. II. kötet. 1949. — Olavi Tarvainen: 

M ikael A gricolan elám ántyö 1957. — Lauri Pohjanpáá: Pyhien saatto kautta aikain. 
1957. — Olavi Tarvainen: Heránnyt ennen heránneita.

KÖNYVISMERTETÉS
Hauschildt/Schröder: ARBEITS-

HILFEN FÜR DIE UNTERWEI- 
SUNG DÉR KONFIR.MANDEN, Ver- 
lag G. Ihloff, Neumünster, 1955. 
272 oldal.

Meglepően sóikat foglalkoztatja a 
német teológusokat a konfirmandu
sok előkészítésének mikéntje és tan
anyaga. Általában búcsút mondanak 
a zárt anyag magoltatásánafc. Egyi
kük arra hivatkozik, hogy ia kezünk 
alá kerülő gyermekek a többi órá
kon öntevékenységhez szoktak és 
attól nyilván mi is átütöbb ered
ményt remélhetünk.

A könyv társas munka, egy ka- 
techetikai intézet vezetése alatt dol
gozó lelkészi munkaközösség több

évi munkájának eredménye. A jól 
átgondolt anyagot célmondatok köré 
csoportosítja, bőven klözölve bibliai 
szakaszokat, kátészemelvényeket és 
énekeket. Nem sovány vázlatokat 
közöl,, hanem a szóbajöhető anyag 
teljességét öleli fel egy-egy tanul
mány, szinte provokálva a katechéta 
önálló munkáját. Teológiai alapos
ság, szigorú igeszerűség jellemzi, 
mégis tele az élet konkrét vonatko
zásaival, nagy szakértelemmel fog
lalkoztatja a gyermek értelmét és 
szívét, hogy bevezesse a keresztyén 
életbe és az egyháztagságba.

Gyülekezeti kátéprédiikációkhoz is 
gazdag indítást adhat.

(Bőjtös Sándor)
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Tíz éves a Lutheránus Világszövetség

A világ lutheranizmusának összefogása az első világháború után 
született meg. 1923-ban Eisenachban jöttek össze a lutheránus egy
házak képviselői a világ minden tájáról, és megszervezték a Lutherá
nus Világkonventet, amely még két ízben: 1929-ben Koppenhágában 
és 1935-ben Párizsban ülésezett. A második világháború súlyos meg
próbáltatásai világossá tették, hogy a világ evangélikusainak az addi
ginál is szorosabbra kell fűzniök kapcsolataikat, hogy helytállhassa
nak és hathatósan tudják megsegíteni egymást anyagiak és lelkiek 
tekintetében. Ezért a Lutheránus Világkonvent átalakult Lutheránus 
Világszövetséggé és 1947-ben a svédországi Lundban tartotta első 
világgyűlését. A Világszövetség Eidem svéd érsek elnökletével len
dületesen folytatta a munkát az új keretek között. Már az első 
világgyűlésen 33 ország lutheránusainak képviselői vettek részt a 
világ minden részéről, azóta pedig egyre több lutheránus egyházat 
fog össze a Világszövetség. Az 1952. évi második világgyűlés Hanno
verben nemcsak továbbépítette a Világszövetség szervezetét, ha
nem jelentős ösztönzést is adott teológiai munkára a lutheránus egy
házak között. A folyó évi augusztusra Minneapolisba összehívott har
madik világgyűlés a Világszövetség megalakulásának 10. évfor
dulóját is jelzi. Erről az évfordulóról azzal emlékezünk meg, hogy 
ismertetjük a Világszövetség szolgálatát.

1. A Lutheránus Világszövetség szolgálata hamar terjedt ki 
az egész világra és ágazódott szét az egyház egész életére. Harminc 
év nem sok idő a fejlődés gyors üteméhez képest. A Világszövetség
nek ma 57 tagegyháza van. Ezek magukba foglalják a lutheránus 
keresztyénség több mint kétharmadát, tehát valóban a lutheránus 
keresztyénség többségét képviselik. Ez a számadat ugyanakkor azt is 
mutatja, hogy a LVSZ még számszerű kiterjedés szempontjából is 
nagy feladatok előtt áll, hiszen még nem csatlakozott hozzá a lutheri 
keresztyénség egyharmadrésze, számszerint 20 millió lutheránus, s 
ezek körülbelül 120 különböző csoportot alkotnak. A velük kap
csolatos problémákat sejteti az a körülmény, hogy jelentős részük 
hitvallásos kérdések tisztázatlansága miatt nem csatlakozhatott. 
Többségükkel azonban a Világszövetség máris szoros kapcsolatban 
vagy legalább is beszélő viszonyban van.

2. A LVSZ nagy szolgálatot teljesít már azzal is, hogy van. 
összekapcsolja a világ lutheránusait. Megadja a lehetőséget arra, 
hogy találkozzanak. Személyes ismeretségek sorozatával hozza közel 
egymáshoz az egymástól távol élő lutheránusokat. A találkozások 
problémákat vetnek fel, amelyek lehetségessé teszik nemcsak azt, 
hogy a lutheranizmus különböző csoportjai megismerjék egymás 
véleményét, hanem azt is, hogy kimélyüljön a megértés és az egyet
értés a különböző csoportok között. A lutheranizmus egy bizonyos 
egysége meg volt a LVSZ nélkül is. A reformáció századában a kü
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lönböző irányzatok számításbavételével is bámulatos az az egység, 
amely Luther követőit összekötötte, főként tanítás tekintetében, 
összekötő szervezet nélkül, pusztán a személyes kapcsolatok és se
gélynyújtások sorozata tartotta meg a lutheranizmust belső egység
ben, amikor fokozatosan hódított a különböző országokban és népek 
között. Az egységnek ez a tudata akkor is tovább élt, amikor a tör
ténelem folyása eltérő módon alakította a lutheránus egyházi életet 
a különböző országokban és földrészeken. A belső egységnek ez a 
tudata hozta létre a Világszövetséget is. A Világszövetség súlya és 
ereje éppen abban van, hogy a szervezetet nem kell utólag megtöl
teni tartalommal, hanem a lutheránus egyetértés követelte magának 
ezt az összefogó szervet és követeli annak további kiszélesítését.

3. A Világszövetség szolgálatának programja kifejezésre jut 
szervezetében is. Alkotmánya kimondja, hogy a LVSZ nem egyház, 
hanem egyházak szabad közössége. A VSZ a maga részéről nem 
hozhat törvényeket a tagegyházak számára és nem nyúlhat belső 
ügyeikbe. De átveszi azokat az ügyeket, amelyeket a tagegyházak 
rá bíznak. Vállalja a közvetítő és az ösztönző szerv szerepét a tag
egyházak között. Legfelső szerve a Világgyűlés, amely a különböző 
tagegyházak lehetőleg igazságos arányban választott képviselőiből 
ül össze ötévenként. A Világgyűlés választja az elnökséget és a 19 
tagú Végrehajtó Bizottságot az ügyek továbbvitelére, valamint az 
ügyvivő titkárt és az állandó bizottságokat. A Végrehajtó Bizottság
ban egyenlő arányban van képviselve a világ lutheranizmusának 
négy jellegzetes csoportja: az amerikai, a német, a skandináv és a kis 
lutheránus egyházak csoportja. A VSZ állandó központi szerve a 
LVSZ Titkársága Genfben. Ennek vezetője Lund-Quist C. E., a VSZ 
ügyvivő titkára. A titkárság részei: a titkári hivatal, a pénzügyi és 
gondnoki hivatal és négy ügyosztály: a teológiai, a világszolgálati, 
a világmissziói és a tájékoztató osztály. Ez utóbbi az ügyvivő titkár 
irányítása alá tartozik, a többi három osztály pedig a világgyűlésen 
kiküldött bizottságok irányításával végzik munkájukat. Ezek mel
lett még hat olyan bizottság van, amelynek nincs külön ügyosztálya 
a titkárságon. Természetesen a VSZ-nek azok a szolgálati ágai mű
ködnek legelevenebben, amelyeknek külön ügyosztályuk is van: 
azokat az ügyosztályokat építették ki leghamarabb, amelyekre a 
szolgálat érdekében leginkább szükség volt: teológia, segélyezés, 
misszió, sajtó. A VSZ szervezetét szemlélteti a mellékelt vázlat.

4. A VSZ iratai a munkaágak felsorolásánál mindig a Teológiai 
Bizottságot és a Teológiai Osztályt teszik első helyre. Ezzel is kifeje
zik, hogy a LVSZ szolgálatában első helyen áll a teológiai munka. 
Emlékezünk Sasse Hermannak arra a megállapítására, hogy a re
formáció irányzatai között, sőt a különböző egyházak között is a 
lutheri reformáció vetette fel legélesebben az igazság kérdését, úgy
hogy körülötte a felekezeti elkülönülés az evangélium igazságának 
kérdéséért történt. Az igazság kérdésének ez a hangsúlyozása, az 
evangélium tiszta hirdetésének egyházalkotó jellegének kiemelése
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ma is jellemzi a lutheránus keresztyénséget. Ez magától értődőén 
viszi a LVSZ-et abba az irányba, hogy teológiai megfontolás tár
gyává tesz és teológiai megfontolás alapján dönt el minden kérdést, 
akár az egyes tagegyházak belső életéből, akár a még nem csatla
kozott lutheránus csoportokhoz való viszonyból, akár egyéb egyhá
zakkal való együttműködésből, vagy az ökumenében való részvé
telből adódnak.

5. A belső teológiai problémák súlyát megérezzük, ha pl. arra 
gondolunk, hogy sem a Missouri Szinódus tagjai, sem a Porosz 
Unióban élő lutheránusok nem csatlakoztak a VSZ-hez. A VSZ a 
Szentírást fogadja el az egyház minden tanításának és cselekvésé
nek normájául, és azt vallja, hogy az evangélikus hitvallások, fő
ként az Ágostai Hitvallás és Luther Kátéja helyes magyarázatai 
Isten igéjének. A Missouri Szinódus azonban még ennél is szigorúb
ban kezeli a hitvallásos kérdést, az Unió pedig eímél is szabadabban. 
Ezen a konkrét kérdésen túlmenően is vannak, akik szívesen lát
nának szigorúbb teológiai egységet a LVSZ-en belül, mások a na
gyobb szabadság pártján vannak. Ez a kérdés a hannoveri világ
gyűlés óta tisztázottnak tekinthető: a VSZ-nek megvan az előbb 
említett hitvallásos alapja, de nincsen hivatalos és mindenkire kö
telező teológiája. Sőt éppen az a teológiai eszmecserék rendeltetése, 
hogy a kérdések megvitatásával, a tisztázás és a meggyőzés útján 
hozza létre az egyre nagyobbfokú lutheránus egységet. A Teológiai 
osztály igazgatója, Vajta Vilmos is ilyen értelemben szólított fel 
teológiai munkára.

6. A Teológiai Bizottság elnöke: Prenter Regin aarhusi dog
matikus. Tagjai: Brunner Péter heidelbergi rendszeres teológus, 
Kantonén Taito springfieldi rendszeres teológus, Kinder Ernő 
münszteri rendszeres teológus és egyháztörténész és Nygren Anders 
lundi püspök. A bizottság célja az, hogy teológiai tanulmányokat 
dolgozzon ki a világgyűlések számára, kiértékelje a világgyűlések 
eredményeit és ösztönözze a tagegyházakat teológiai kérdések közös 
feldolgozására. A  bizottság feladata, hogy irányítsa a teológiai mun
kát a Világszövetség keretében, teológiai konferenciákat rendezzen, 
ezek számára programokat készítsen, valamint, hogy évenként 
jelentésben foglalja össze a teológiai munka eredményeit.

7. A Teológiai Osztály igazgatója: Vajta Vilmos lundi docens. 
Asszisztense: Weissgerber H. Henrik volt frankfurti másodlelkész. 
A Teológiai Osztály feladata, hogy támogassa a közös teológiai ta
nulmányi munkát, teológiai segítséget nyújtson minden felmerülő 
kérdésben, intézze a tanár-, teológus- és lelkész-cserét, gondoskod
jék a jelentős evangélikus teológiai irodalom fordításáról és kiadá
sáról. A Teológiai Osztályt a hannoveri világgyűlés állította fel 
1952-ben. Azóta évenként megszervezi a nemzetközi teológiai kon
ferenciákat és növekvő arányban bonyolítja le a teológus- és tanár
cserét, valamint az ösztöndíjak közvetítését (évenként három tanár; 
1954—55-ben 18, 1955—56-ban pedig 23 teológus és lelkész). Neve
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zetes esemény volt az elmúlt év nyarán az első nemzetközi luther- 
kutató kongresszus Aarhusban, amelyet a Teológiai Osztály szerve
zett. A minneapolisi tanulmányi program végrehajtásának irányí
tása is a Teológiai Osztály kezében van, s az most elsősorban ezzel 
van elfoglalva. Ezenkívül még mindig foglalkoztatja a Teológiai 
Osztályt és Bizottságot a korábbi világgyűlések anyagából az egy
házról, az istentiszteletről, valamint az állam és az egyház viszo
nyáról szóló tanítás.

8. A VSZ valamennyi szolgálata között talán legismertebb a 
segélyezés: a Világszolgálat. Tudjuk, hogy a VSZ létrejötténél nem 
kis szerepet játszott az a. tény, hogy Európa országai az első világ
háború után a tengerentúli hittestvérek segítségére szorultak. A 
második világháború után még égetőbbé vált ennek a segítségnek 
a megszervezése. A munka elvi irányítását itt is állandó bizottság: 
a Világszolgálat Bizottsága végzi. Elnöke: Empie Pál C. az amerikai 
lutheránus nemzeti tanács ügyvezető igazgatója, new yorki lelkész. 
Tagjai: Hauge Henrik norvég lelkész, Johansson Harry sigtunai 
igazgató, Herntrich Volkmar hamburgi püspök, Schuh Henrik az 
amerikai lutheránus egyház elnöke Columbusban (Ohio). Viszont 
a szolgálat technikai végrehajtását a genfi titkárság Világ szolgálati 
Osztálya végzi. Ennek igazgatója Hoffman Bengt svéd lelkész. Mel
lette a kelet-európai lutheránus egyházak ügyeinek referense 
Zeuthen Mogens dán lelkész, a letelepítés és anyagi segélynyújtás 
referense pedig Anderson Donald az amerikai lutheránus egyház 
lelkésze. Ezt az ügyosztályt is a hannoveri világgyűlés létesítette.

9. A Világszolgálat egyfelől mozgósítja az anyagi támogatás
hoz szükséges anyagi erőket, másfelől gondoskodik azoknak elosz
tásáról, úgy, hogy felméri a szükségleteket és megteremti a részlet- 
munkákban résztvevő szervek összhangját. A Világszolgálat egyik 
legrégibb munkaága a menekültügyi szolgálat. Ezenkívül segélyezi 
a kisebbségi és a szórvány egyházakat, s anyagi segítséget nyújt 
egyeseknek élelmiszer, ruházat és gyógyszer formájában. A  Világ- 
szolgálat évi költségvetése 2 millió dollár körül mozog. Ennek je
lentékeny része a tagegyházak megajánlásából adódik, bár nem 
csekély összeget bocsátanak rendelkezésre azok a szervek is, ame
lyek érdekelve vannak a menekültek elhelyezésénél, így pl. az ENSZ 
menekültügyi osztálya is.

10. A Világszolgálat háztartásában a legnagyobb tétel a kelet
németországi evangélikus egyházak megsegítése. Itt különösen a 
keresztyén nevelői munka támogatását látják szükségesnek. Mivel 
az iskola többnyire nem áll a hitoktatás rendelkezésére, bérlettel 
vagy építkezéssel kell gondoskodni megfelelő helyiségekről. Emel
lett segítik a katechéták képzését, ösztöndíjazását és könyvekkel 
való ellátását. Nem kis összeget fordítanak templomépítésre és a 
szeretetmunka támogatására Kelet-Németországban. A Világszolgá
lat háztartásában nagyság szerint következő tétel az osztrák luthe
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ránus egyház támogatása. A menekültek letelepedése és egyéb kö
rülmények révén rohamosan nő az osztrák evangélikus egyház. 
1945-ben 140 lelkésze volt, ma már 220. Ugyanezen idő alatt a gyü
lekezeti munkások, diakónusok és vallástanítók száma is 154-ről 
400-ra emelkedett. Nemcsak ezeknek, hanem a lelkészeknek a fize
tése is nagyon csekély, úgyhogy a Világszolgálat támogatásának jó 
része a fizetések kiegészítését szolgálja. Emellett templomépítésre 
és templomújraépítésre, valamint az egyházi szociális segélyezésre 
is jut a Világszolgálat támogatásából. Nagy összeggel szerepel a 
Világszolgálat háztartásában a menekültek támogatása Jordániában, 
Szíriában, Hong-Kongban, valamint a nagy-britanniai templom
építés és teológusképzés támogatása. A Világszolgálat Franciaor
szágban is a templomépítést támogatja. Jelentős segítséget kap a 
jugoszláv, ólasz, holland és svájci evangélikus egyház. Anyagi szem
pontból a Világszolgálat tervébe tartozik a teológuscsere is.

11. Külön említem, hogy a Világszolgálatnak nagy gondot okoz
nak a menekültek. Menekültekből jelentősen megnövekedett a 
lutheránus egyház Angliában. Ez az angolokon kívül ma hat nem
zetiségi csoportból áll: lengyel, magyar, német, lett, észt és litván 
csoportból. Valamennyien anyanyelvűket használják istentiszteleti 
és egyházi nyelvül. A LVSZ felvetette azt a gondolatot, hogy tér
jenek át a kétnyelvűségre: anyanyelv mellett az angol nyelvre, 
főként az ifjúságnál, és fokozatosan alkossák meg egymással tár
sulva a nagy-britanniai lutheránus egyházat. Lutheránus szempont
ból ennek nagy jelentősége volna. Ha erre az érdekelt csoportok 
hajlandók, akkor a Világszolgálat már most elindítja egy angol 
lutheránus teológiai főiskola felállítását. Hasonlóan komoly fel
adatok elé állítja a Világszolgálatot a bevándorlók áradata Ausztrá
liában is. Több mint 50 ezer lutheránus telepedett le az utolsó 7 év 
alatt olyan területen, ahol eddig alig volt lutheránus gyülekezet, pl. 
Sidneyben és Melbourneben.

12. - A Világszövetség következő szolgálata a világmisszió.^ Jelen
tőségét nemcsak az emeli ki, hogy a felsorolásokban a teológiai és 
a segélyező munka után következik, hanem az is, hogy az állandó 
Világmissziói Bizottság mellett a genfi központban külön Világ
missziói Osztály is működik. A Világmissziói Bizottság elnöke 
Schiotz Frederik minneapolisi evangélikus lelkész. Tagjai: Manikam 
Radzsa, a tamul lutheránus egyház püspöke Dél-Indúiban. Tirucsi- 
rapalliban, Amdahl Einar stavengeri norvég lelkész. Adrianariad- 
zsona Rakoto madagaszkári professzor, Hirai Kijosi tokiói lelkész 
és Meyer Henrik lübecki püspök. Viszont a Világmissziói Osztály 
igazgatója Birkeli Fridtjov norvég lelkész, asszisztense Sovik Arne 
amerikai lelkész, volt kínai és taivani misszionárius.

13. A Világmissziói Osztály feladata, hogy támogassa az elár
vult, vagyis anyaegyházaiktól elszakadt missziói egyházakat. Támo
gatása elsősorban Etiópia, Brit-Borneo, Hong-Kong, India, Indonézia,
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Japán, Jordánia, Maláj szövetség és Dél-Afrika területén élő misz- 
sziói egyházakra vonatkozik. Tanganyika missziója az Amerikai 
Lutheránus Nemzeti Tanács, a Svéd Egyházi Misszió és a Svéd Evan
gélikus Missziói Társaság gondozása alá tartozik, a latin-amerikai 
misszió pedig a Latin-Amerikai Különbizottság ügykörébe van 
utalva. A Világmissziói Szolgálat keretében a LVSZ félmillió dol
lárt áldoz évenként missziói munkára a tanganyikai misszión kívül.

14. Az anyagi segítségnél is nagyobb feladatot ró a LVSZ-re 
az elvi kérdések és gyakorlati feladatok megoldása a misszió terü
letén. A  második világháború óta rohamosan változik a helyzet 
Ázsiában és Afrikában. Előre haladottabb állapotban van Ázsia. Itt 
a gyarmati sorban élő népek visszanyerik nemzeti önállóságukat, 
s így idejétmúlttá, sőt lehetetlenné vált az a helyzet, amelyben a 
missziói egyház az anyaegyház függvénye volt. A problémát fokozza 
az is, hogy az új államszervezetek rendszerint valamely vallással 
kötnek szövetséget, s ezt nemzeti államvallásnak tekintik, míg a 
többi vallásokat idegen testnek érzik még akkor is, ha egyébként 
vallásos türelemről, vagy szabadságról biztosítják őket. Ilyen szo
ros kapcsolat van Indiában a hinduizmus, Burmában és Ceylonban 
a buddhizmus, Kínában a kommunizmus és az állam között. Indoné
ziában még nem dőlt el, hogy hasonlóan szoros kapcsolatba kerül-e 
az iszlám az állammal. Más a helyzet Afrikában. A  politikai sza
badságra való törekvés itt is hódít. Míg azelőtt csak két szabad 
állam volt Afrikában: Libéria és Etiópia, most már további hat sza
badult fel: Szudán, Egyiptom, Líbia, Tunisz, Marokkó és Aranypart. 
Egészben azonban még mindig a gyarmati atmoszféra uralkodik 
Afrikában. Emiatt az afrikai keresztyénség félénk és csalódott. Sok 
helyütt még virágzik az elnyomás és a négerek faji megalázása. 
(Ezt nem politikai propaganda-beszédből idézem, hanem a Világ
missziói Osztály igazgatójának, Birkelinek jelentéséből!) Viszont ahol 
Afrikában az iszlám megnyeri a nép többségét, ott ugyanaz a fejlő
dés mutatkozik, mint Ázsiában: az iszlám szövetkezik a nemzeti 
függetlenségi mozgalommal és az új államszervezettel, s hozzá ké
pest a keresztyénség idegen testnek számít a nép és az állam testén 
belül. Az a kérdés azonban még nem dőlt el Afrikában, hogy a 
keresztyénség vagy az iszlám győz-e.

15. A lutheránus misszió nehéz helyzetbe került Ázsiában és 
Afrikában, mert a missziói egyházak önállósítása vontatottan törté
nik. Afrikában a bennszülött egyházakat súlyos megrázkódtatás 
érné, ha azonnal önállósítanák, pedig a politikai fejlődés félreérthe
tetlenül ezt követeli, hogy még nagyobb vereséget ne szenvedjen a 
lutheránus keresztyénség Afrikában. Nagy jelentőségű kezdeménye
zés volt a Világszövetség részéről, hogy 1955-ben Maranguban egész 
Afrika, 1956-ban pedig Madrasban egész Ázsia lutheránus egyházai 
számára rendezett konferenciát. Ma már komolyan fel kell vetni 
azt a kérdést, hogy nem válik-e a VSZ anyagi támogatása a missziói 
egyházak kárára. Nemcsak az ebből származó politikai nehézsé

298



gekre kell gondolnunk, amelybe az idegenből segélyezett egyház 
a nép testén belül kerülhet, hanem arra is, hogy ez a segítség rend
szerint támogatja ezeknek az egyházaknak az európaizálását. A ke
resztyén misszió akaratlanul is terjesztette az európai kultúrát is
kolákkal, kórházakkal, szeretetintézményekkel. Sok nép örömmel 
ragadta meg az európai kultúrát és nem gyarmati kényszerből 
vette át. Példa rá Japán. Egyes Afrikai és Indonéziai népeknél 
azonban még nem dőlt el az a kérdés, hogy el akarják-e sajátítani az 
európai kultúrát. Az európai nívójú misszió idegen elem az ilyen 
népek életében, és ha az ilyen missziói egyház önállósul, semmi
képpen sem tarthatja fenn saját erejéből ezt a saját népétől eltérő 
nívót. Az evangélium ügye ezt nem is teszi sem szükségessé, sem 
kívánatossá. Viszonylag legegészségesebben fejlődik az új-guineai 
evangélikus egyház, amely óvakodott attól, hogy a nyugati kultúrát 
vigye a nép közé: kezdettől szorosan együtt élt és ma is szorosan 
összenőtt a néppel.

16. Az említetteken kívül a VSZ legaktívabb állandó bizottsága 
a Liturgiái Bizottság. Az evangélikus egyházak világszerte nagy 
érdeklődéssel fordulnak a liturgia felé, és vagy a közelmúltban haj
tottak végre liturgiái reformokat, vagy most munkálkodnak rajtuk. 
Természetes, hogy ez az érdeklődés a Világszövetségben is megnyi
latkozik és nem hiányzik a törekvés a liturgia tartalmi és formai 
egységére, vagy legalább közeledésre a lutheránus egyházak között. 
A Liturgiái Bizottság elnöke: Mahrenholz Christard egyházfőtaná
csos és professzor Hannoverban. Tagjai: Bergendorff Konrád rock- 
islandi teológiai főiskolai igazgató és Kjöllerstrőm Sven lundi gya
korlati teológus és egyházjogász. A bizottság 1955-ben részletes 
kérdőívet bocsátott ki a tagegyházakhoz a jelenlegi liturgiái helyzet 
felmérésére. 1955-ben Strassburgban és 1956-ban Göteborgban tar
tott liturgiái konferenciát az istentisztelet teológiai és liturgiái kér
déseinek tisztázása céljából. Nem kell külön hangsúlyoznom, hogy 
ez a munka minket is érdekel, amikor ugyanezekkel a feladatokkal 
vagyunk elfoglalva. Közvetlen bekapcsolódásra még nem volt lehető
ség, pedig fontos lett volna.

17. A Világszövetség többi öt állandó bizottsága: a Nevelés
ügyi Bizottság, a Sáfárság és a Gyülekezeti Élet Bizottsága, a Diák
munka Bizottsága, a Belmissziói Bizottság és a Nemzetközi Ügyek 
Bizottsága. Az eddigi rendelkezések szerint ezek a bizottságok írás
ban végzik munkájukat: részben anyaggyűjtést, részben az alap
vető kérdések tisztázását, teológiai cikkek megjelentetésével.

18. Végül külön ki kell emelnem a sajtó és tájékoztató munkát. 
A genfi központnak külön ügyosztálya van a tájékoztató szolgálatra. 
Ennek igazgatója: Bolewski Hans, a loccumi evangélikus akadémia 
igazgatója, a „Lutherische Rundschau” és a „Lutheran World” ki
adója. Ezek a folyóiratok teológiai cikkeket közölnek, valamint tá
jékoztatást adnak a VSZ különböző szolgálatairól és az evangélikus
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teológiai irodalomról. Ezeknek a folyóiratoknak a terjedelme egyre 
növekszik, tartalmuk is állandóan gazdagszik. A Tájékoztató Osz
tály feladata a lutheránus hírközlés a Világszövetség munkájáról 
kőnyomatos lapok formájában angol és német nyelven.

19. Ezzel kapcsolatban emlékezem meg a LVSZ olyan mun
káiról, amelyek a sajtó körébe tartoznak. A LVSZ előkészíti Luther 
iratainak kiadását angol nyelven, a francia egyház pedig Luther 
műveinek francia fordításához kér támogatást. Bodensieck Gyula 
dubuquei professzor megkezdte egy lutheránus enciklopédia szer
kesztését, amelyet szintén a VSZ ad ki német és angol nyelven a 
következő 7—8 év alatt. A mi szempontunkból hálával kell említe
nünk, hogy a Világszövetség a betű eszközével is támogatja kül
földre szakadt magyar evangélikus testvéreinket. A VSZ támoga
tásával 1953-ban Münchenben megjelent egy magyar evangélikus 
énekeskönyv (272 ének; összeállította és előszóval ellátta dr. Por
koláb János; sajtó alá rendezte: Kotsch Lajos és Szalai István köz
reműködésével dr. Hegedűs István). Hasonló módon jelent meg 
újabban a Károlyi-féle biblia és a revideált újszövetség, Londonban 
pedig egy magyarnyelvű egyházi lap jelenik meg „Űtitárs” címen.

20. Vázlatosan s a rendelkezésemre álló adatok hiányossága 
miatt hiányosan ismertettem a VSZ széleskörű és sokrétű szolgálatát. 
Szíves elnézést kérek, ha közismert dolgokat ismételtem. De ez az 
emlékeztető is figyelmeztessen minket arra, hogy egyrészt hálával 
tartozunk a VSZ szolgálatáért, másrészt feladatvállalásra vagyunk 
elkötelezve, hogy necsak részesedjünk, hanem részt is vegyünk a 
VSZ szolgálatában.

Prőhle Károly

„Arra a kérdésre »Mit prédikáljunk?« — egyetlen szóval felelhetünk: 
krisztust! Krisztust egyedül! Hogy pedig az egyházban hangzik-e a Krisz
tusról való bizonyságtétel, azt nem emberi feltételek döntik el. A leg
nagyobb szorgalom, a legnagyobb tanultság, odaadás és aktivizmus sem 
adhatja meg az egyháznak ezt a döntő dolgot, ha Isten maga nem adja 
meg: hogy szava Krisztus-bizonyságtétel legyen! — A prédikációnak az 
a centrális tartalma meghatározza minden más tárgyát. Az írás magyará
zásához közvetlenül hozzátartozik, hogy a Krisztus-esemény teljességét 
a jelennek emberi szituációjával kapcsolatba hozza. Helytelen az a kísér
let, amely a Krisztus-hirdetes horderejét az ún. „ kegyes” területre kor
látozza. Ezzel bizonyos életterületeket Isten befolyása elől lezárunk. 
Igazi konkrétság nélkül nincs igazi írásmagyarázfit.” (Részletek D. Hanns 
Lilje püspök közelmúltban tartott előadásából.)



Egyházak kézfogása a széfszakílolt Európában
—  Beszámoló a liselundi konferenciáról —

Amikor D. Ordass Lajos püspök vezetésével dr. Vető Lajos ny. 
püspök és Kendeh György lelkész május végén a liselundi kon
ferenciára indultak, alig tudtunk valamit egyházunkban arról, hogy 
mi készül ott. Csak annyit sikerült ausztriai útunk alkalmával is 
megtudni, hogy vannak egyházak, amelyek bizalmatlanul néznek 
erre a megmozdulásra.

Mi van e „titokzatos”  konferencia hátterében — kérdezzük 
Vető ny. püspöktől.

— Az Egyházak Világtanácsán belül az ázsiai egyházaknak és az 
amerikai egyházaknak van külön tanácsuk, amelyek saját kontinensük 
egyházi kérdéseivel foglalkoznak. Az európai egyházaknak ilyen szervük 
nincsen. Ezért több egyház úgy látta, szükséges, hogy európai vonalon 
is foglalkozzanak maguk között saját kérdéseikkel.

— Két éve Davcsfaan a Központi Bizottság ülésén mozgolódás indult 
ilyen összefogás érdekében néhányak részéiről. Az előkészítő megbeszé
léseket azután Brüsszelben tartották. A mozgalmat innen „brüsszeli

Liselundi részlet
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konferenciának” nevezték. De a gyökere még messzebbre nyúlik vissza. 
A második világháború után német egyházi emberek Bruderrat-okat 
hívtak életre, a velük határos egyházakkal testvéri kézfogásra. Ilyenek 
jöttek létre franciák és németek, csehszlovákok és németek stb. közt. 
A cél az volt, hogy azelőtt ellenséges viszonyban állt államok egyházai 
találkozzanak. A megmozdulás élén a Rajna-vidéki papság állott, köztük 
Niemöller. Hozzájuk csatlakozott a holland református egyház, különösen 
is főtitkára: Emmen. Ők lettek a „brüsszeli konferencia” vezető egyé
niségei.

— Az így kialakult brüsszeli mozgalom most Liseluindba hívta tanács
kozásra az európai egyházakat — kivéve az ökumenétől távolmaradó 
római katolikus egyházat.

Milyen érzésekkel indult a magyar küldöttség Liselundba?
— Meglehetősen vegyes érzelmekkel és nagy kérdőjelekkel. Előtte 

ugyanis Pozsonyba mentünk, hogy a csehszlovák egyházaktól többet 
tudjunk meg a mozgalomról, hiszen ők már régebben részt vesznek 
benne. Útközben már egy iratból kiderült, hogy a konferencián az 
európai nagy evangélikus egyházak — németek, skandinávok — nem 
képviseltetik magukat. A dán evangélikus egyház isi csak megfigyelőt 
küld, holott saját országában tartják a konferenciát. Ugyancsak meg
figyelővel képviseltetik magukat az anglikánok is. így még rejtélyesebbé 
lett szemünkben a készülő konferencia.

Turs Gusztáv lett evangélikus érsek adta ezt a képet 
a magyar küldöttségnek. Rigai evangélikus templom

ban várják az érsek érkezését.
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Kik voltak ott Liselundban?
— 16 kelet- és és nyugat-európai országból több mint 30 egyház 

képviselői voltaik jelen mennybemenetel ünnepének hetében a négynapos 
tanácskozáson. Kelet-Európából csak a romániai egyházak nem voltak 
jelen. Az észt és lett evangélikus egyház is ott volt, Jan Kiivit tallini 
érsek és Gustav Turs rigai érsek vezetésével,

Hogyan folyt le a konferencia?
— A dán megfigyelő, Hoegsbro püspök tartott megnyitó istentiszte

letet. Kiemelte azt a gondolatot, hogy a szétszakított Európában ez az 
egyházi konferencia az egységet képviseli. A konferenciáin Emimen elnö
költ. Az előadók közül nevezetesebbek voltak Mehl strassbúrgi profé,sz-

szor, aki „Az egy evan
gélium hirdetése a szét
szakított Európában” 
címen beszélt. „Felelős
ségünk egymásért” cí
men D. Michelis, len
gyel evangélikus püspök 
és D. Wilm, nyugat-né
met unióit egyházi el
nök szóltak.

— Az előadások lé
nyege: mi keresztyének 
felelősek vagyunk egy
más iránt és semmiféle 
politikai határ nem 
akadályozhatja meg, 
hogy a keresztyén test
vériséget ápoljuk. Se
gítenünk is kell egy
mást: professzor és
diákcsere, kölcsönös tá
jékoztatás, teológiai iro
dalommal való ellátás 
formájában. Kiderüli, 
hogy a kelet-európai 
egyházak közül mi va
gyunk . teológiai iro

dalommal legjobban ellátva. E téren a segítésnek azt a formáját talál ják 
jónak, hogy egyházmegyei könyvtárakat támogassanak, pl. úgy, hogy 
egy nyugat-német e-speresség mondjuk egy magyar református egyház
megyével tartja a kapcsolatot. — A konferencia vezetősége vigyázott 
arra, hogy ne legyen politikai vita. Ezért az elválasztó politikai kérdése
ket kerülték

Grundtvig nevéről elnevezett mo- 
dern templom Koppenhágában.
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Történt-e különlegesebb esemény a konferencia folyamán?
— A konferencia végén arról volt szó, hogy a munkát tovább kell 

folytatni. Ehhez jelentős lökést adott két mozzanat. Az egyik a dán 
állam, a másik a dán egyház részéről történt. Az újonnan alakult dán 
kormány szociáldemokrata vallásügyi minisztere, a.ki teológiát végzett 
evangélikus nő és a koppenhágai egyetem egyháztörténeti professzorának 
felesége, meglátogatta a konferenciát és örömének adott kifejezést mun
kája felett. Fuglsang-Damgaard, a dán evangélikus egyház „prímás
püspöke” a konferencia tiszteletére rendezett fogadáson, pedig meglepően 
melegen szólt az európai egyházak együttműködése mellett. „Különböző 
területeken élünk. Ez mély szakadékot okozhat szíveink között. De ez 
a szakadék nem választhat el bennünket. Arra hivattunk el, hogy ezen 
a távolságon át beszélgessünk egymással és kölcsönösen megnyissuk 
szíveinket.” Ez a pozitívvá vált dán egyházi magatartás kifejeződött 
abban is, hogy Hoegsbro dán püspök vállalta a konferencia végén, tájé-

 A roskildei dóm lát
képe.
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koztatni fogja a skandináv evangélikus egyházak vezetőit a konferencia 
munkájáról és felkéri ezeket az egyházakat a mozgalomba való bekap
csolódásra.

Milyen más lépéseket vettek  tervbe a konferencia munkájának 
továbbfolytatására?

— Megkeresik a németországi evangélikus egyházakat a csatlákozás 
érdekében. Az Egyházak Világtanácsának főtitkárához is retszletes tájé
koztató megy a konferenciáról. Megállapodtak a mozgalom nevében is: 
„Európai egyházak konferenciája”. Megalakították ideiglenes vezető
ségét. Az elnökség tagjai: D. Held, nyugat-német urnáéit egyházi elnök, 
dr. Emmen, holland református főtitkár, D. Kiivit, észt evangélikus érsek. 
Áz állandó bizottság tagjai lettek: francia, német, lengyel, olasz, cseh
szlovák egyházi férfiak, Magyarországról pedig Muraközy Gyula, a 
református küldöttség vezetője.

Mit lehet a konferencia és a mozgalom eredm ényének tartani?

— Annák a fontos kérdésnek felvetését és gyakorlati elősegítését: 
hogyan működhetnek együtt az egyházak a szétszakított Európában és 
miként segíthetik egymást a problémáik megoldásában. Mert — úgy 
láttuk — az egyházaknak Keleten is, Nyugaton is vannak nehézségeik.

A  dán út érdekességeiből is szeretnénk hallani egyet s mást.

— Néhányat örömmel elmondok. Fugl- 
sang-Damgaard dán püspök arcképét még 
a múlt nyári magyarországi tartózkodása 
után megrajzolta Lühnsdorf Károly neves 
evangélikus művészünk. Ez a kép legjobb 
alkotásai közé tartozik. A képet most ki
vittük a dán püspöknek, egyházunk barát
jának ajándékba. Nagy meglepetés volt szá
mára és igen meghatotta, amikor Ordass 
püspök meleg szavak kíséretében átadta.

— Jártunk Grundtvig ősi templomában, 
egy kis imaházban. És megnéztük a róla 
elnevezett, már ebben a században épült

hatalmas modeiln templomot. Grundtvig ma is hódít énekein keresztül. 
A dán istentiszteleteken majdnem mindig az ő énekeit énekeltük. Na
gyon szépek.

— Liselundot sehol nem lehet megtalálni a térképen. Bájos vidéken 
fekszik, de tulajdonképpen csak egy telep, amely régebben népfőiskola 
célját szolgálta. Slagelse modem ízű városkától néhány kilométerre van.

— Mennybemenetel ünnepén a konferencia részvevői a Roskilde-i 
dómba mentek istentiszteletre* amelyben majdnem valamennyi dán király
nak és .királynőnek sírja van. Ordass. püspök svéd nyelven beszélt. A 
koppenhágai híres dómban is prédikált. Ebben a templomban áll Thor-

Grundtvig

306



waldsen neves Krisztus-szobra. Ez maga az oltár. Köröskörül pedig a 
templomban a 12 apostol szobra áll, amelyek ugyancsak Thorwaldsen 
híres alkotásai.

— Dániában az egyháznak nincsenek földjei. Egyházi kiadásoknak 
kb. egyharmadát államsegély fedezi, kétharmadát pedig az egyházi adó, 
amelyet az állam szed be minden polgártól.

— Hazafelé jövet Németországban meglátogattuk a Luther-városbkat. 
A thüringiai zsinaton Wartburgban — szeretetteljes unszolásra — Ordass 
püspök szólalt fel. Többek között a következőket mondotta:

„Öröm,, hogy a reformáció hazájában lehetünk, ahonnan egyházunk 
története folyamán és jelenében annyi áldást kaptunk, önök tudják  ̂ a 
történelemből, hogy a reformáció korszakában élet- és halálharcot vív
tunk magyar földön. Akkor a reformáció erőt, áldást, új reményt jelen
tett egész népünk számára. Ami itt Wartburgban történt, hogy Luther 
az evangéliumot népének az anyanyelvén ajándékozta, az a mi hazánkban
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is megtörtént nyomában. Amikor a kétségbeesés a legnagyobb volt, az 
evangélium a mi magyar anyanyelvűnkön hirdettetett és adott áldást 
népünk széles rétegeinek. Ez a múlt egészen megelevenedett a mi lel
kűnkben ezen az áldott helyen, ahol ma vagyunk. — önök azt is tudják 
jól, ma az egész világgal együtt, hogy Magyarországon nagyon nehéz 
napokat éltünk át. örülünk, hogy az egyetlen kincset, amelyet Isten 
kegyelme ad, nem veszítettük el, hanem, hogy az evangéliumot hirdet
hetjük és általa 'békességet és reménységet hirdethetünk népünk szá
mára. Alkalmunk van, hogy az evangéliumot, a Mindenható Atyának 
mentő hatalmát a mi népünk között újra és sokkal szélesebb rétegeknek 
hirdethetjük. — Ha nemcsak hazai viszonyainkra gondolunk, hanem ki
tekintést teszünk a széles világba, akkor 'nem lehet senki közöttünk, aki 
gyakran ne gondolna azokra a nehéz körülményekre, amelyek ma az 
egész világon uralkodnak. Olyan világban élűink, amely szorongó érzéssel 
és félelemmel szemében tekint bele a jövőbe. Nem tudjuk mi következik, 
de egyet tudunk, hogy Isten evangéliumát, a mi Mindenható Atyánk 
kegyelmét és szeretetét ma is hirdetni akarjuk és hirdetni fogjuk ennek 
a világnak.”

*

A liselundi konferenciáról sok elfoglaltsága közepette beszéltünk 
D. Ordass Lajos püspökkel. Mindazon túl, amit a.z Evangélikus Élet 
hasábja in a konferenciáról elmondott és amit a fenti sorokban ör. Vető 
Lajos :ny. püspök közölt, csak arról a jelentős mozzanatról emlékezett 
meg, hogy mind a Rcskilde-i dómban tartott előadásában, mindpedig 
a. koppenhágai dómban mondott igehirdetésében alkalmat keresett kcszö- 
netünk kifejezésiére a dán evangélikus egyháznak a magyar gyermek
védelem terén végzett áldott munkájáért, Fuglsang-Damgaard felesége 
az elnöfcnője az ezen munkát irányító országos szervezetnek. Már 1945— 
46-ban is életmentő munkát végeztek idehaza gyermekeink között. S most 
is a svéd gyermekmentő akció fele részét ők hordozzák 'nagy szeretettel.

A liselundi konferencia folytatása és eredményessége azon for
dul meg, hogy sikerül-e továbbra is a politikai szakadékokon át 
összegyűjteni az európai egyházakat éspedig a jövőben a nagyobb 
evangélikus egyházakkal együtt. Ez a jövő titka, amit csak Isten tud. 
De szabad reá reménységes óhajtással gondolnunk.

V.
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A  prédikáció kegyelm i eszköz
400 évvel ezelőtt, 1557. június 13-án országos zsinatot tartottak 

Erdély evangélikus szuperintenédenciái. Kolozsvárra gyűltek össze 
képviselőik. Az volt a zsinat feladata, hogy megtárgyalják az úr
vacsorái tanítást. Előzőleg a feltörekvő svájci irány hívei azt remél
ték, hogy a zsinaton felülkerekednek. De ott tisztára az evangélikus 
tanítás érvényesült. Már emiatt is illenék megemlékeznünk erről a 
zsinatról. Ugyancsak méltó a felfigyelésre az a tény, hogy a ko
lozsvári „nemzeti” zsinaton három önálló szuperintendencia, köz
tük két különböző nemzetiségű erdélyi egyház jutott egységre: 
„tanításbeli egyetértésire; ez nagyon is emlékezetes és tanulságos 
esemény. De most mégis fordítsuk figyelmünket ennek a Consensus 
doctrinae de sacramentis Christi-nak egy olyan teológiai mondani
valójára, amely a történelmi emlékezés révén éppen a mi minden
napi lelkészi szolgálatunkban hasznosul.

Közkeletű nézetnek mondható, hogy a lutheri reformáció vo
nalán a szentségek száma tekintetében egy ideig bizonytalankodás 
mutatkozott; eleinte közéjük sorolták — a keresztség és az úrva
csora mellé —  a feloldozást; csak később állapodott meg a szent
ségek kettes száma. (Vö. Ápol. XIII, 4. Konkordia Könyv. I, 221, 4.) 
Ennek a nézetnek az álláspontjáról szemlélve az 1557-es kolozsvári 
Egyetértést, úgy látszik, hogy a zsinat még fenntartotta a szent
ségek hármas számát, és ezért szólt a keresztségről, a feloldozásról 
vagy a kulcsok hatalmáról és a Krisztus testének és vérének kö
zösségéről. De ha függetleníteni tudjuk magunkat az említett szem
lélettől, viszont ki tudjuk tágítani látásunkat a szentségek teológiai 
történetének nagyobb szakaszára, akkor a kolozsvári Egyetértésben 
megláthatjuk a Szent Lélek eszközeiről szóló evangélikus tanítás 
történetének egyik fontos fejlettségi fokát. Ennek nevezetességét 
két pontról mérhetjük be. Az egyik az Ágostai Hitvallás, a másik 
a kialakult, klasszikus tanítás a kegyelmi eszközökről.

Az Ágostai Hitvallás cikkeinek sorában öt így követi egymást: 
9. A keresztség; 10. Az úrvacsora, 11. A gyónás, 12. A bűnbánat, 13. 
A szentségekkel élés. Ez az öt cikk ebben a sorban a középkori — 
a római katolikus — tanítással szemben fejezte ki a reformátori 
tanítást, és egyáltalában nem törekedett a szentségek számának 
tisztázására. Az ágostai vallástétel alapállásának volt a folyomá
nya az is, hogy az evangélium prédikálásának és a szentségeknek 
az összefüggése annyira sem jutott benne kifejtésre, mint az Apo
lógiában. Az utóbbiban az is figyelemreméltó, hogy a gyónásról 
meg a töredelemről a feloldozásra tölja át a hangsúlyt a hagyomá
nyos szentségi bűnbánatban. (XII. 42. Konkordia Könyv I, 188. 
41.) Ez a pár ide vetett utalás persze alig-alig sejteti, hogy milyen 
nagy teológiai munkára volt szükség ahhoz, hogy az evangélikus, 
tanítás kiszabaduljon a középkori — skolasztikus tanbeli formulák
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ból, és megtalálja a maga sajátos, helyénvaló kifejezésmódjait. 
Ennek a reformátori teológiai munkának méltatlan lebecsülése, 
hogyha úgy véljük, hogy mindössze a szentségek számának a redu
kálása ment végbe. Nézetem szerint legalább annyira fontos az a 
reformátori tett, hogy a prédikáció visszakapta méltóságát: fel
ismerték, , hogy ugyanúgy a Szent Lélek eszköze, mint a kereszt- 
ség és az úrvacsora. Korántsem annyi történt csupán, hogy a pré
dikáció központi helyre került az istentiszteletben, hanem az tör
tént, hogy amíg a római katolikus tanításban a hirdetett ige szóba 
sem került minit a kegyelem eszköze, addig az evangélikus teológia 
az evangéliom prédikálását a iszentségek elé helyezte a kegyelmi 
eszközök sorában. Félreértés ne essék, nem a tanítás tartalma, ha
nem annak fogalmazása alakult a reformáció küzdelmeiben, és 
ennek az alakulásnak egyik érdekes jelenségét bírjuk az 1557-es 
kolozsvári Consensusban.

A feloldozásról szólva, már nem is használja a Consensus a 
gyónás vagy a bűnbánat kifejezést a három „szent cselekmény” 
egyikére. Meghatározása után pedig ezt mondja: „Tudjuk, hogy ez 
Isten parancsából szereztetett. Amint ugyanis maga Krisztus a 
mennyei birodalom útja és kapuja, úgy az evangéliom prédikálása 
és a bűnbocsánat hirdetése az a kulcs, amely ezt az ajtót kinyitja 
és az azon belépőket befogadja.” A Consensusnak az volt a célja, 
hogy a Krisztus, más szóval: az Űj Testamentom szentségeiről szóló 
tanításban tisztázódjék a feloldozás rendeltetése. De így is kifeje
ződik benne az a reformátori felfogás, hogy amiképpen a feloldo
zás az evangéliom hirdetése és a bűnbocsánat hirdetése, aképpen 
viszont a prédikációban, a Szent Lélek ezen eszköze által a bűnbo
csánat hirdetése, más szóval: a feloldozás történik.

Az emlékezésből átlépve a tanulságba, mindennapi lelkészi 
szolgálatunk javára így folytathatjuk: Prédikációnk csak akkor 
méltó erre a szóra, ha az valóban az evangéliom prédikálása; ha az 
tudatosan és céltudatosan, a megbízás és az ígéret bizonyosságá
val a bűnbocsánat hirdetése. Prédikációnk enélkül „szószéki beszéd” , 
legfeljebb egy bibliai szakasz magyarázata és időszerű alkalma
zása. A reformáció előtti, reformációra szoruló felfogásba süllye
dünk vissza, hogyha akár az úrvacsorát, akár az egyenkinti felol- 
dozást (vagy éppenséggel az egyenkinti gyónást!) elébe — fölébe 
helyezzük a prédikációnak, mintha ez nem lenne éppen úgy esz
köze a Szent Léleknek, a kegyelemnek. Helyénvaló elolvasnunk 
Prőhle Károly dogmatikájából azokat a mondatokat, amelyek az 
evangéliom élő szóval hirdetésére vonatkoznak. A Szentírásnak és 
az evangéliom prédikálásának egybevetése után ezt írja: „Ha meg 
akarunk maradni az apostolok és Luther által jelölt irányvonalon, 
el kell ismernünk, hogy a tulajdonképpeni fő kegyelmi eszköz nem 
a Szentírás mint könyv, hanem a szívekben és ajkakon újra meg 
újra megújuló, élő szóval hirdetett ige, a személyessé vált eleven 
evangéliom.”  (A hit világa. 261 kk.) Így kell ériteni ezt a fontos
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mondatát is: „Kétségtelen, hogy Isten felőlünk való kegyelmes szent 
akaratáról csak az evangéliomból értesülünk. Ennyiben az evangé- 
liom Isten tulajdonképpen igéje, az első és legfőbb kegyelmi esz
köz.”

Ugyancsak a középkori felfogásba süllyedünk vissza a refor
máció tanításából, hogyha úgy véljük, hogy a prédikációt csak 
akkor tehetnénk istentiszteleteinken feltétlenül az evangéliom hir
detésévé, a feloldozás egyik formájává, ha előbb valamiképpen meg
győződnénk, hogy a jelenlevők —  a hitnek általunk megszabott 
mértéke szerint, és az egyenkénti gyónásban ellenőrzötten — való
ban hívők. Ennek a vélekedésnek az a tragikuma, hogy a képvi
selői azt gondolják, a lutheri reformátori és ágostai hitvallásbeli 
tanítást újítják meg, úgy, amint az a pietizmus tüzében megtisz
tult a rárakodott salaktól, — észre sem veszik, hogy a prédikációt 
újra megfosztják méltóságától. Ám lehet, hogy a bűnbocsánatot 
is tartalmazó prédikációt fenntartják a hívőknek, de . ez mitsem 
változtat azon, hogy szemükben a prédikáció nem a fő kegyelmi 
eszköz.

A prédikáció kegyelmi eszköz voltát teszi bizonytalanná az 
a divatos nézet is, hogy az igehirdetés „üzenet” , Isten üzenete az 
alapige kifejtése és alkalmazása útján. Ez a nézet feledteti, hogy a 
prédikáció a jelenlevő Krisztus üdvözítő, hatalmas szava a jelenle
vőkhöz; és azt a veszélyt rejti magában, hogy az igehírdető úgy 
érzi, eleget tett kötelességének, ha az alapigét kifejtette, akár 
törvény, akár evangéliom, akár tanítás, akár tanács, akár ezek 
keveréke jött ki belőle. Mi nem egy szentírási szakasz kifejtésére, 
nem egy távoli Isten üzeneteinek tolmácsolására kaptunk megbíza
tást, hanem az evangéliom hirdetésére. Ez a tétel pedig nem a 
törvény és evangéliom dogmatikus megkülönböztetésén épül, ha
nem a Szentírásban, Krisztus Urunknak ezen az igéjén: „Hirdessé
tek az evangéliomot. . . ” (Mk. 16.15), továbbá ezen az ígéretén: 
„Aki titeket hallgat, engem hallgat. . . ” (Lk 10, 16).

Befejezésül kitérek még arra a kérdésre, hogy vajon prédiká- 
lásunknak ez-é a modern problémája, vagy inkább a korszerűség. 
Emlékeztetek Scholz László tíz évvel ezelőtt szintén a Lelkipásztor
ban megjelent cikkére: Miért nincs kellő foganatja igehirdetésünk
nek? (1947. 49kk) Megszívlelendő nagyon ez a mondata: „problé
máink gyökeréig a mai theológia szerint akkor ásunk le, ha megta
láljuk újra a régi reformátori tételt: praedieatio verbi Dei est 
verbum Dei; vagyis Isten igéjének a hirdetése nem kevesebb, mint 
maga az Isten igéje, a megszólaló Isten beszéde . . Prédikálásunk 
modernségének ügyéről az 1557. évi kolozsvári Egyetértés tanulsága 
alapján bízvást szólhatunk így: a prédikációnak mint szószéki be
szédnek valóban modemnek kell lennie, de mindenek előtt „prédi
kációnak” kell bizonyulnia. Nincs előbbvaló ügyünk, mint az, hogy 
prédikációról-prédikációra véghez vigyük a reformációt: prédiká
ciónk legyen valóban a Szent Lélek eszköze.

Dr. Sólyom Jenő
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A  kumráni barlangok kincsei
1.

E rövid tanulmány keretében a legutóbbi évek sok éis egyre 
meglepőbb leleteiről és azok jelentőségéről a keresztyénség kelet
kezése szempontjából akarunk rövid áttekintést adni.

Az 1947-ben felfedezett és azóta 1. sz. barlangnak nevezett lelő
hely anyagáról most a Barthelemy és Milik által készített nagy 
kritikai kiadvány tájékoztat.2 A tudományos szakkörök által nagy 
elismeréssel, sőt csodálattal fogadott kötet nemcsak a barlang fel
fedezéséről és a kéziratok sok homályba burkolt történetéről tájé
koztat, hanem több tanulságos kritikai vizsgálatot is közöl részben 
a kerámiáról, melyben a kéziratokat elhelyezték, részben a textil- 
anyagokról, melyekbe azok burkolva voltak: ezek a vizsgálatok 
jelentősek a kéziratok korának és hitelességének megállapítása 
szempontjából. A kiadványt azonban különösen jelentőssé az a 
körülmény teszi, hogy a kiadók számos eddig közzé nem tett kéz
irat-töredéket közölnek. Ezek nagyrészt ószövetségi szövegek, ame
lyek részben a szöyegtörténet, részben pedig az ószövetségi teológia 
és a kánontörténet szempontjából jelentősek. Mellettük jelentős he
lyet foglalnak el a nem bibliai szövegek. Ezek részben egyes ún. 
pseudepigrafikus iratok (pl. a Jubileumok könyve, a Tizenkét pát
riárka testamentoma) törédékei, részben pedig bibliai szövegek ma
gyarázatai (kommentárai), ill. ilyenek maradékai: ezeket ma „peser” 
névvel szokták megjelölni. Közéjük tartozik^ a már régebben meg
jelentetett Habakuk-kommentár is. Ezek a biblia-magyarázatok 
nemcsak azért fontosak, mivel mutatják, hogyan értelmezték Jézus 
korában vagy még előtte is az illető bibliai szövegeket, hanem azért 
is, mivel igen tanulságos bepillantást engednek keletkezési koruk 
teológiai gondolkodásába és kegyességébe.

E töredékek közt az egyik az ún. ,,szekta-regulá” -hoz tartozik 
és ennek az iratnak a címét: „Ez Izráel gyülekezetének — mely a 
napok végén lesz — a regulája” és az elejét őrizte meg számunkra. 
Már a cím is mutatja Kumrán-i közösség eiszkatológikus tájékozódá
sát. A regula szerint a gyülekezetben vezető szerepet játszottak 
a papok, akik a közös étkezést is vezették. A pap mondta az áldást; 
a vezető. papé volt az első falat kenyér és az első korty bor. 
A vezető pap után a „mesiách Jiszráél”  „teszi kezét a kenyérre és 
utána az egész összegyűlt gyülekezet, annak minden tagja rangsor 
szerint mond áldást” — olvassuk.3 Az a meglepő mondat, hogy 
„Izráel messiása” is ott van az asztalnál, talán úgy értendő, hogy 
neki — éppen úgy mint a páskávacsora rítusa szerint Illésnek — 
mintegy „szimbolikusan” biztosítottak helyet. A közös étkezésre
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vonatkozó rendelkezések nemcsak magukban véve tanulságosak 
számunkra, hanem azért is, mert rendkívül élénk világot vetnek 
a messiási váradalom elevenségére és sajátos tüzére.

A  Kumrán-i szekta messiási várakozását gyakran tették vizs
gálat tárgyává. A ,^szekta-regula” arról beszél, hogy „a gyülekezet 
férfiait kezdettől fogva fegyelmezték a (szekta) törvényei mind
addig, amíg eljönnek a próféta, valamint Áron és Izráel messiásai” .4 
Főként e mondat alapján folyik a vita arról, hogy milyen értelem
ben beszéltek a szekta tagjai két messiásról. Egyes magyarázók 
azonban a szöveget úgy értelmezik, hogy az „egy próféta, a fel
kent főpap és a Dávid nemzetségébe tartozó király” eljövetelére 
vonatkoztatandó.5 A szekta messiási váradalma minden esetre na
gyon vitatott. Az egyik legnevesebb kutató, a francia Dupont-Som- 
mer főként a Habakuk-kommentár egyes mondataiból olvasta ki 
azt a feltevést, hogy az „igazság tanítója” II. Aristobulos (Kr. e. 
67—63) alatt vértanú halált szenvedett volna. Ha ez az értelmezés 
helyesnek bizonyulna, akkor a szekta teológiai gondolkodásában 
helyett kapott volna egy messiásszerűen értelmezett, vértanúságot 
szenvedett történeti személy, t. i. az „igazság tanítója” . Azonban 
ezt az értelmezést a legtöbb kutató elvetette.62.

Az egyik legtitokzatosabb lelet a Kumrán környéki barlangok
ban három kézirattekercs módjára összegöngyölt, tiszta vörösrézből 
készült lemez volt. A három, egyenként kb. 30 cm magas és 80 cm 
hosszú lemezt eredetileg egymás mellé rakva kapcsokkal össze
fűzték, úgyhogy az irattekercsek hosszának megfelelő lapot tettek ki 
és erre úgy mint az irattekercsekre,- hasábokban (kolumnákban) 
verték ki a szöveget. Mivel azonban a három lemez együttesen fel
tekerve nyilván túlságosan vaskos és ügyetlen lett volna, az egyik 
lemezt a másik kettőről leválasztották, majd külön tekerték fel: 
így a három lemez két tekercset alkotott. A rendkívül vékony, ere
detileg alig 1 mm vastagságú lemezek az idők folyamán igen erő
sen oxidálódtak, ezért le kellett tenni arról, hogy megkíséreljék 
a tekercsek szétgöngyölítését. Hosszas megfontolások után végül 
1955/56 telén H. W. Baker műegyetemi tanár Manchesterben 
(Anglia) feldarabolta a lemezeket és így lehetővé vált az egyes 
darabok elolvasása.

Bár a szövegeket nem tették eddig közzé, annyit tudunk, hogy 
elrejtett vagyontárgyak listájával van dolgunk. A lista kb. 60 helyet 
sorol fel, ahol a kincseket, főként aranyat és ezüstöt, de egyéb 
értéktárgyakat is elrejtettek. A lelőhelyek főként Jeruzsálem vidé
kén vannak, de délen egészen Hebronig, északon pedig a mai 
Nablusz vidékéig terjednek. Fordításban egy rövid szakasz így 
hangzik: „A  ciszternában, a fal alatt a keleti oldalon a szikla egyik 
része ki van vájva: 600 rúd ezüst. Szorosan mellette, a Cádók-sír 
oszlopcsarnokának déli sarkánál az exedrában7 a falpillér alatt:
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egy fenyőfából készült füstölőedény és egy kásziafából8 készült 
füstölőedény. A közeli gödörben északi irányban közel a sírhoz 
egy észak felé nyíló barlangban található e tekercs másolata magya
rázatokkal, mértékekkel és pontos adatokkal.”

Az elrejtett arany- és ezüstkincsek összesen kb. 200 tonnát 
tesznek ki, ami mai értékben szinte fantasztikus összegnek, kb. 
100 millió dollárnak felel meg. Ezért egyes archeológusok nem is 
tudnak a listával mit kezdeni. De Vaux, aki e leletek egyik leg
kiválóbb ismerőjének számít, úgy nyilatkozott, hogy a lista „egy 
őrült képzeletének szüleménye” . Ez azonban nem látszik valószínű
nek. Hogyan volna akkor érthető, hogy a szöveget ilyen különös 
gonddal készített rézlemezekre vésték volna fel és hogy másolatot 
is helyeztek el róla? Ezért inkább fel kell tételezni, hogy valami 
egészen különleges fontosságú és jelentőségű feljegyzésről van szó.

A  betűk írásformája emlékeztet egy másik, Kr. u. 66 táján 
keletkezett feliratra. Ezért valószínűnek látszik, hogy a szóban forgó 
szöveg is ebben az időben keletkezett. Egyesek feltételezik, hogy a 
lista a „szekta” vagyonát sorolja fel. Bár ez nem lehetetlen, a fel
tevés több okból mégsem látszik valószínűnek. A kérdés egyik leg
jobb szakértője, K. G. Kuh.n, heidelbergi professzor különféle 
indiciumok alapján azt a kérdést veti'fel, hogy vajon nem a jeru- 
zsálemi templom kincseiről van-e szó, amelyeket a palesztin ai 
háború során Jeruzsálem ostroma küszöbén, tehát kb. 68—70 táján 
rejtettek el.9 Tudjuk, hogy a jeruzsálemi templom a leggazdagabb

A Kumrán-i romok
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ókori szentélyek közé tartozott. Josephus közlései szerint szinte 
felbecsülhetetlen vagyon felett rendelkezett: saját vagyonán kívül 
igen sok gazdag zsidó vagyonát is kezelte letétként. Amikor Titus 
seregei 70-ben elfoglalták'Jeruzsálemet és a templomot is feldúl
ták igen nagy zsákmányt ejtettek aranyban, ezüstben és tciás érté
kekben is. De Josephus közléseiből (beli. Jud. VI, 8, 4) kitűnik az is, 
hogy a templom egyes értékei a kincstáron kívül rejtekhelyeken 
voltak eldugva. Noha Josephus nem tesz említést Jeruzsálemen kí
vül elrejtett kincsekről — talán nem is tudott ilyenekről — , köny- 
nyen lehetséges volna, hogy a templom vagyonát, ill. annak egy 
részét a veszélyeztetett területen kívül igyekeztek biztonságba 
helyezni és hogy a rejtekhelyek listájának egyik példányát az 
esszénusokra bízták, akiknek titoktartása közismert volt.

De ezek egyelőre 
csak feltevések, amíg 
a teljes szöveget meg 
nem ismerjük. Bizo
nyos, hogy a lista iz
gatni fogja a kincs
keresők képzeletét, de 
igen bajos lesz az el
rejtett kincsekből va
lamit is megtalálni — 
még -akkor is, ha azok 
még rejtekhelyükön 
vannak. Hiszen a föld
rajzi adottságok az el
múlt közel kétezer év 
alatt sok változáson 
mentek keresztül, -úgy
hogy a rejtekhelyek 
azonosítása szinte le
hetetlen.

3.
Kumrán vidékén 

az utóbbi évek során 
sok barlangot kutat
tak át. Hivatásos ré
gészeken kívül a be
duinok is állandóan 
„ásnak” . Az egyik bar
langban a talajjal és 
állati hulladékokkal 
elkeveredve nagy ha
lom töredékessé vált

pergamen-kéziratok Az egyik tekercs („A világosság fiai
maradványai kerültek             a  sötétség fiai ellen“) felbontatlan 
elő. A beduinok eze- állapotban.
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két a darabkákat, melyek közül nem egy alig nagyobb, mint egy 
postabélyeg, kiszitálják a homokból és piszokból és egy bethlehemi 
megbízottjuk által értékesítik Jeruzsálemben. Kumrán vidéke ma 
Jordániához tartozik és Jordánia kormánya minden leletet saját 
tulajdonának nyilvánított. Azonban a beduinoknak van joguk 
és módjuk arra, hogy a különben katonailag elzárt területen kutas
sanak és leleteiket értékesítsék. Így a jeruzsálemi múzeumban több 
mint 40 000 ilyen pergamentöredéket gyűjtöttek már össze és az ott 
dolgozó kutatók fáradságot nem kímélve igyekeznek e sokszor egé
szen kicsiny .darabkákat is hasznosítani a tudományos kutatás szá

mára. Először megtisztítják 
őket a rájuk ragadt homoktól 
és egyéb törmeléktől, piszok
tól. Ez maga is igen kényes 
munka, hiszen vigyázni kell, 
hogy a tisztítás közben a da
rabkákat és a rajtuk levő írást 
kár ne érje. Azután a sokszor 
összecsavarodott darabokat 
megfelelő nedvességgel megpu
hítva kiegyenesítik és üveg 
alá helyezik tudományos fel
dolgozás céljából. Az írás raj
tuk többnyire szinte teljesen 
elenyészett és sokszor csak 
infravörös sugarú megvilágí
tással készült fényképeken ol
vasható el.

A kéziratok nagyrésze 
bibliai szöveg: egy-egy verset 
vagy félverset is konkordan
ciák segítségével igyekeznek 
azonosítani és az összetartozó 
darabokat összeilleszteni. Az 
ószövetségi iratok Eszter köny
vének kivételével mind kép
viselve vannak. Sokkal nehe
zebb természetesen a nem
bibliai szöveget tartalmazó tö

redékek elolvasása, esetleges azonosítása, egymáshoz illesztése és 
feldolgozása. Az elmondottak érzékeltethetik, hogy e kéziratanyag 
feldolgozása milyen hihetetlen tudományos felkészültséget, kitar
tást, türelmet és időt követed. A  munkát nehezíti, hogy az egyéb
ként sem nagyszámú szakember nem tudja idejét teljesen erre a 
feladatra áldozni, hiszen közülük a legtöbb mint egyetemi tanár, 
múzeológus stb. saját hivatásában és munkakörében is erősen el
foglalt kutató és többnyire csak röviöebb-hosszabb időt tud kuta-

Az előző tekercs oldalról 
nézve.
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tások céljából Jeruzsálemben tölteni. A kutatók közt első helyen 
de Vaux, francia domonkosrendű atya, a jeruzsálemi „École Bib- 
lique et Archéologique” igazgatója, a lengyel származású Milik 
József, de Vaux munkatársa és Cross Frank, amerikai presbiteriá- 
nus teológus említendők. De angolok, németek is dolgoznak hosz- 
szabb-rövidebb ideig a múzeumban. A feldolgozás nehézségei ér
tetik meg, hogy miért halad a leletek közzététele olyan lassan.

Időnként azonban érkez
nek újabb és nagyobb leletek
ről is hírek. Néhány héttel ez
előtt érkezett a híre annak, 
hogy az egyik barlangban is
mét találtak jelentősebb kéz
iratokat: a bibliai zsoltárok és 
Mózes 3. könyvének kéziratát, 
továbbá egyet, amely az ,,új 
Jeruzsálem” apokaliptikus le
írását tartalmazza és végül Jób 
könyvének egy targumát. Az 
utóbbit egyesek hajlandók azo
nosítani egy Gamáliel (Pál 
apostol tanítómestere, v. ö.
Csel. 5, 34—39; 22, 3.) által ma 
már ismeretlen teológiai okok
ból kifogásolt irattal.

Ugyanitt kell megemlíte
nünk azt is, hogy végre vilá
gosság derült az egyik még 
1947-ben talált tekercsre is, 
amelyet hosszú ideig nem le
hetett felbontani és amelyről 
úgy vélték, hogy az egy pseud- 
epigrafikus Lamek-apokalip- 
szist tartalmaz. A tekercs ere- Páter de Vaux kezében
detileg a szírek tulajdonában kézirat-töredéket tart.
volt, de 1954d>en megvásárolta
Izrael állama és ma Jeruzsálemben van. Itt sikerült a nagyon rossz 
állapotban levő tekercset felbontani és annak egyes részeit legutóbb 
ki is adták. Amint most kitűnik, a tekercs egy „Genesis-Apocry- 
phont” tartalmaz, vagyis Mózes első könyve egyes részeinek (1. Móz. 
5, 28— 15, 4) apokrif és népies elbeszélését. Az irat keletkezését 
a kiadók kb. a Kr. e. 3. századra teszik. Számunkra jelentősége 
elsősorban abban van, hogy mutatja: hogyan színezték ki és értel
mezték Mózes első könyvét, tehát a törvény egyik legfontosabb sza
kaszát a zsidó írástudományban és a népszerű írásmagyarázat szá
mára. Jézus és az apostolok is az ilyenféle írásmagyarázatot hal
lották az írástudóktól a zsinagógákban.10 317



1. Vízvezeték. 2. Fürdő. 3. Vízmedence. 4. Udvar. 5. Raktár. 6. Raktár. 7. Pénz
leletek. 8. Ciszternák. 9. Udvar. 10. Kemence. 11. Malom. 12. Csatorna. 13. Udvar. 
14. Udvar. 15. Istálló (?). 16. Ciszterna. 17. Könyvtár (?). 18. Másolóhelyiség. 19. 
Konyha. 20. Udvar. 21. Raktárak. 22. Latrina. 23. Közös mosdó. 24. Pódium. 25. 
Tanácsterem. 26. Éléstár. 27. Későbbi hozzáépítés. 28. Fazekasok vízmedencéje. 
29. Ciszterna. 30. Égető kemence. 31. Főépület. 32. őrtorony. 33. Fazekasműhely. 
34. Főbejárat. 35. A  Kr. e. 31-i földrengés törésvonala. X . Állati csontok lelőhelyei
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De a nyugati napisajtóban időközönként megjelenő és sokszor 
inkább szenzációt hajszoló híreket éppen az elmondottak alapján 
fenntartással, és általában nagyon óvatosan kell fogadni. Az emlí
tett okok miatt valószínűleg hosszú évek, talán évtizedek is elmúl
nak, amíg a leleteket mind közzé lehet tenni. Feldolgozásuk a ku
tatóknak minden esetre igen hosszú időre ad feladatokat.

Időközben a Kumrán-i telep feltárása érdekében is folynak az 
ásatások. E telep mellékelt tervrajza valamelyes fogalmat adhat 
annak nagyságáról.

4.

Az újabban közzétett leletek közt tudományos jelentőség tekin
tetében különösen is figyelmet érdemel egy N áhum-kommentár 
töredéke. Az ilyenféle írásmagyarázatokat nevezik „peser”-nek. 
A  töredék Náh. 2, 12—14 értelmezését adja és azt J. M. Allegro 
dolgozta fel és adta közre.11 A  töredék szövege rekonstruálva így 
hangzik:12 „Az oroszlánok tanyája: ez a pogányok közül való gono
szok lakására vonatkozik. Ahova ment az oroszlán, a nőstény
oroszlán, az oroszlánkölyök és nem volt, aki elriassza. Ezt Demet- 
riosra, Jáván (Görögország) királyára kell vonatkoztatni, aki Jeru
zsálembe akart menni, azok gyülekezetébe, akik csalásra törekesz- 
nek. És elment, hogy megrémítse (?) Jáván királyait Antiochostól 
fogva Kittim uralkodóinak feltűnéséig és azután el akarták pusz
títani az országot. Az oroszlán ragadozott kölykei szükségletére és 
fojtogatott nőstényeinek. Rabolt. . .  Ez a Haragvó Oroszlánra vonat
kozik, aki megverte az előkelőket és királyi tanácsának férfiait. . .  
Es megtöltötte barlangjait zsákmánnyal, tanyáit pedig prédával. 
Ez a Haragvó Oroszlánra vonatkozik. . .  Halál (?) azok közt, akik 
csalásra törekszenek, aki eleven embereket akasztott fel, ami soha 
azelőtt nem történt meg Izraelben. Mert (az Írás) átkot mond arra, 
akit elevenen akasztottak fára. íme, rád török, azt mondja a Sere
gek Ura és tűzben emésztem meg bőségedet és kölykeidet kard 
emészti meg és kiirtom a földről zsákmányodat. . .  és bőségedet. 
Ezek harcos csapatai. . .  és oroszlánkölykei, ezek . . .  és az ő 'zsák
mánya, ez a gazdagság, melyet jeruzsálemi papok gyűjtöttek, 
akik . . .  Efraim. Izráelt pedig kiszolgáltatják . . . ”

E töredék jelentősége mindenek előtt abban van, hogy két név: 
Demetrios és Antiochos fordul benne elő, és így támpontot ad azok
nak az eseményeknek a megfejtésére, amelyek a szekta gondolko
dásában központi helyet kaptak. Allegro Demetriost megkísérli 
azonosítani III. Demetrios Eukairos szír trónkövetelővel, aki ka
tonai segítséget nyújtott Alexandros Jannaios (Kr. e. 103— 76) idején 
a lázadó farizeusoknak (v. ö. Josephus, beli. Jud. I, 4, 4— 5). A szö
vegben említett Haragvó Oroszlán szerinte Alexandros Jannaios 
volna éspedig annál inkább, mivel tudjuk, hogy ő feszíttetett ke
resztre 800 farizeust Jeruzsálemben, miközben lakománál ült
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(Josephus, ant. XIII. 14, 2). Ezzel az értelmezéssel azonban szembe
fordult H. H. Rowley,13 aki a „szekta” keletkezésének gyökerét 
már régebben a főpapi tiszt betöltése körül IV. Antiochos Epipha- 
nes idején keletkezett zavarokban kereste. Rowley a töredékben 
említett Antiochost inkább hajlandó Antiochos Epiphanesszel, De-

metriost pedig I. De- 
metrios Soter szíriai 
uralkodóval azonosí
tani. Mindkettő súlyos 
szerepet játszott azok
ban az eseményekben, 
amelyek a makka- 
beusi háborúkat ki
robbantották. A zsidó
ság általuk megkísé
relt elgörögösítése el
len szervezkedtek a 
„chászidok” , a kegye
sek. Bennük tömörül
tek valószínűleg az 
elűzött törvényes fő
pap, Onias hívei, el
sősorban azok a disz- 
szidens papok, akik 
nem voltak hajlandók 
sem az uralkodó által 
kinevezett főpapokat, 
sem azokat a Hasmo- 
neusokat szolgálni, 
akik a főpapi tisztet 
is maguknak biztosí
tották.

Valószínűleg eb
ből a papi ellenzékből 
került ki a Kumrán-i 
telep vezetősége. így 
válik érthetővé, hogy 
a telep életében a pa-

, pok vezető szerepet
játszották. A  ̂ szekta körében uralkodó dualista gondolkodás és 
teológia, a bűntudat és a tisztulás szolgálatában álló szertartások, 
az izzó messiási váradalom és az ítéletre tekintő eszkatológia ebben 
a történeti keretben kapnak életeleven színeket.

A kéziratok megőrzésére szolgáló egyik 
korsó. A korsót darabokból állították 
össze, a mai kiegészítések a képen vilá

gosabb színt mutatnak.

320



Amióta az .utolsó tíz évben a holttengeri tekercsek, majd a 
különféle újabb leletek ismeretesekké lettek és egyre több figyel
met követeltek mind a kutatóktól, mind pedig a gyülekezetektől, 
egyre sürgetőbb erővel jelentkezik a kérdés: mit tanulhatunk e 
leletekből a keresztyénség keletkezésére és legrégibb történetére 
nézve.

Volt olyan vélemény, amely igyekezett azt bizonyítani, hogy 
a Kumrán-i telep lakosai zsidókeresztyének voltak és az egyház- 
történetből ismert „ebionita” irányzathoz tartoztak. A „szekta” 
ránk maradt iratai ti. sok tekintetben annyira eltérnek az írástudo
mány által tanúsított zsidó gondolkodástól, hogy éppen e miatt 
zsidó kutatók ezeket az iratokat a zsidóságtól idegeneknek érezték. 
Ehhez járul a másik mozzanat: az „új szövetség” képzete, a tisz
tulási szertartásokra eső hangsúly, a „vagyonközösség” , amelyről 
Csel. 2, 44; 4, 32 is említést tesz, a Kumrán-i közösséget rokonnak 
mutatta az őskeresztyénséggel. Ennek ellenére sem lehet igazában 
kétség afelől, hogy nem keresztyén, hanem zsidó irányzattal, ill. 
„szektával” van dolgunk. E tekintetben két mozzanat döntő. Egyik, 
hogy a Kumrán-i közösség gondolkodásának középpontjában az 
ószövetségi törvény, és az az igyekezet áll, hogy' ezt valósítsa meg 
életében. A közösség tehát teljesen a zsidóság talaján áll és egy 
vonalba kerül a fogság után kialakult zsidóság különféle irány
zataival, főként a farizeizmussal. A másik, hogy messiási reményé
ben és eszkatológikus várakozásában nem tud beteljesülésről, még 
kevésbé arról, hogy Jézusban küldötte el Isten a messiást. Nem hal
lunk Jézusról semmit, nincs szó feltámadásáról; mindez lehetetlenné 
teszi azt az elgondolást, hogy a Kumrán-i szekta zsidókeresztyén 
jellegű vagy a legrégibb keresztyénségnek valamiféle változata lett 
volna.

De az őskeresztyénséggel rokonságot mutató és fent említett 
néhány mozzanat mégis égetővé teszi a kérdést: nem kell-e vala
milyen kapcsolatot feltételezni a „szekta” és Jézus fellépése, „taní
tása” , továbbá az első keresztyén gyülekezet megalakulása között. 
Ma a kutatók túlnyomó többsége megegyezik abban, hogy a 
Kumrán-i telep lakói esszénusok voltak, sőt hogy talán ez a telep 
volt a „rend” központja, „anyaháza” . Még azok is, akik fenntartá
sokkal élnek a telep esszénus jellege tekintetében, rendesen úgy 
nyilatkoznak, hogy a Kumrán-i „szekta” az esszénusokkal rokon 
irányzatot képviselt vagy azoknak egyik elágazása volt. De ha 
ez helyes, nem vetődik-e fel új változatban az a régi kérdés, ame
lyet egyesek a 18. században is hangoztattak, de amelyet a múlt 
században pl. Renan is képviselt, hogy ti. Jézus eredetileg esszénus 
volt és hogy a tanítványok is részben ehhez a közösséghez tartoz
tak. Hogy az ilyesféle feltevések mennyire meg tudják ejteni a 
mai kutatókat is, annak egyik legjellegzetesebb példája L. Harding, 
akinek igen fontos szerepe volt a leletek története körül. 1955.

5.
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szeptember 3-án az egyik vezető londoni illusztrált folyóirat, a 
„The Iliustrated London News”  közölte Harding egy beszámolóját 
a Kumrán-i ásatásokról ezen a címen: „Ahol talán maga Krisztus 
tanult: az esszénusok kolostora Khirbet Kumrán-ban.” 14

Az Üj szövetség nem említi az esszénusokat. Azt jelenti ez, 
hogy Jézus, az első tanítványok és az őskeresztyén gyülekezet látó
határába egyáltalán nem esett bele az esszénizmus? A Kumrán-i 
telep leifedezéséig általában ez volt a vélemény. Ügy gondoltuk, 
hogy az esszénizmus jelentőség tekintetében messze elmaradt a 
farizeusok és szadduceusok mögött és már csak ezért sem figyelt 
fel rájuk sem Jézus, sem az első gyülekezet. Pedig ez azért sem 
valószínű, mert számuk jelentős volt a farizeusokhoz való viszony
ban is.15 Talán inkább arra kell emlékeztetni, hogy az esszénusok

A Habakuk-tekercs két hasábja. A baloldali hasáb 
7. és utolsó-előtti sorában a pontozott négyszögben 

a szent tetragramm (JHVH) óhéber írással.

„rendje” zárt közösséget alkotott, tagjai hallgatási kötelezettséget 
vállaltak tanításukra nézve. Lehet, hogy e miatt nem szálltak nyílt 
vitába másokkal — Jézussal és az első keresztyénekkel sem. Ehhez 
azonban hozzá kell venni egy másik mozzanatot is. Az esszénusok 
irányzata több tekintetben a farizeusok radikalizált alakjának lát
szik: nem volna lehetetlen, hogy az evangéliumokban a farizeusok 
elleni polémia legalább helyenként magában foglalja az esszénus 
kegyesség kritikáját is.

De hol ker eshetünk az Üj szövetségben az esszénusokkal való 
esetleges kapcsolatokat? Erre a kérdésre legutóbb Cullmann kere
sett választ egy jelentős tanulmányában.16 Cullmann egyfelől utal 
Keresztelő Jánosra, akinek néhány tanítványa Jn 1, 35 kk. szerint
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csatlakozott Jézushoz. Maga Jézus is alávetette magát János ke- 
resztségének és Mt 11, 11 szerint Jánost a legnagyobbnak mondotta 
az asszonyoktól születettek között. így Jézus, valamint tanítványi 
köre egyfelől és Keresztelő János, valamint tanítványi köre más
felől közvetlen kapcsolatban voltak egymással. Lehet valószínűsí
teni, hogy Keresztelő Jánosnak volt kapcsolata az esszénusokkal? 
Tudjuk, hogy János papi családból származott, igaz, hogy olyan 
papi családból, amely végezte Jeruzsálemben a templomi szolgála
tot. Ez valószínűsíti, hogy családja nem tartozott azok közé az 
ellenzéki papi családok közé, amelyek egykor tiltakozásul a legitim 
főpap elmozdítása miatt megszakították a kapcsolatot a jeruzsálemi 
templomi szolgálattal. Mint láttuk, könnyen lehet, hogy a Kumrán-i 
telep éppen e disszidens papi családok irányítása alatt állott. Ha 
azonban Keresztelő János atyja, Zakariás és családja nem is tar
tozott e disszidensek közé, mégsem volna lehetetlen, hogy volt 
kapcsolata velük. Lk 1, 80 szerint Keresztelő János a „pusztában” 
tartózkodott fellépéséig: vajon nem volna-e lehetséges, hogy e 
mögött a megjelölés mögött éppen az esszénusok, sőt egyenesen 
a Kumrán-i telep lakosai közt való tartózkodás húzódik meg? Nem 
mondható-e éppen e tekintetben meggondolkoztatónak, hogy 
Keresztelő János papi -szolgálatáról nem hallunk az evangélium
ban, annál inkább azonban arról, hogy prófétai igéjében egész 
Izraelre vonatkozóan proklamálta a tisztulás szükségét és ezért 
a megtérőket alávetette a „keresztségnek” ? Cullmann következ
tetéseiben nem megy ilyen messzire. De a kérdéseket mégis fel kell 
vetni és utalni arra, hogy a hagyomány szerint a negyedik evan
gélium attól a János apostoltól származik, aki eredetileg Keresztelő 
János köréhez tartozott. Tudvalévőén éppen a negyedik evangélium 
fogalomkincse, gondolkodásmódja és teológiája mutatja az Új
szövetségben a legközelebbi érintkezést az ún. „szekta-regulával” .

Cullmann azonban egy másik lehetőségre is felhívja a figyel
met. Csel 6—7 elbeszéléséből tudjuk, hogy a jeruzsálemi gyüleke
zetben „görögül beszélő zsidók” („Hellenistái”, Csel 6, 1) is voltak. 
Közülük került ki a hét „diakónus” , köztük az első vértanú, István, 
Sok vita folyt arról, hogy kik is voltak e „hellenisták” . Olyan meg
fontolások alapján, amelyeket itt helyszűke miatt nem részletez
hetünk, Cullmann arra a következtetésre jut, hogy azok olyan 
teológiai gondolkodást képviseltek, amely rokon volt a Kumrán- 
telepi „esszénusok” irányzatával. Innét válik érthetővé Cullmann 
szerint, hogy István vértanú nagy beszéde a szinedrium előtt a 
templom és a templomi kultusz elleni támadásban csúcsosodik ki 
(Csel 7, 47—51). Cullmann figyelmeztet arra is, hogy a negyedik 
evangélista Jn 4 tanúsága szerint különös érdeklődéssel viseltetik 
a keresztyénségnek Samáriában való elterjedése iránt. Csel 8, 5 
szerint az evangéliumot Samáriában a jeruzsálemi gyülekezetet 
ért üldözés és István vértanúsága után Fülöp, a hét diakonus egyike 
hirdette. Ez arra mutat, hogy a negyedik evangélium szerzője és
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a jeruzsálemi gyülekezet „hellenistái” közt kapcsolatot kell látnunk. 
Így adódik Cullmann számára az ,,-esszénusok —  keresztyén helle
nisták —  negyedik evangélium” láncolat. Mindkét vonal, az utóbbi 
éppen úgy, mint a Keresztelő Jánostól és tanítványi körétől ki
induló a negyedik evangéliumhoz vezet. Még ha ezek a vonalak 
jelenleg csak egyes előfeltevésekkel húzhatók is meg, mégis tanul
ságosak és alkalmasak arra, hogy könnyebbé tegyék János evan
géliuma rejtélyének megoldását. Annyit mindenesetre ma is már 
határozottan lehet állítani: a negyedik evangélium helyes meg
értéséhez nem szükséges az a kisegítő feltevés, hogy fogalomkincse 
a hellenisztikus szinkretizmus, illetőleg a gnoszticizmus gondol-

A Jeruzsálemi Palesztina-múzeum egyik munkater
me: az asztalokon üveg alatt kézirattöredékek, az 
asztal mellett ülő kutató az egyik töredéket vizsgálja.

kodásában gyökerezik és hogy feltételezi szerzőjének e körből való 
származását. Ez a megállapítás a negyedik evangélium keletkezése 
felől immár több mint egy évszázada folytatott vita szempontjából 
igen jelentős megállapítás és alkalmas arra, hogy megerősítse azt 
a hagyományt, amely szerint az evangélium Jánostól, Jézus tanít
ványától származik.
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A Kumrán-i teleppel kapcsolatos leletek méltán -megérdemlik 
azt a nagy érdeklődést, melyet a kutatókban és a gyülekezetben 
egyaránt keltettek. De feldolgozásuk még csak folyamatban van 
és még sok érdekes adatot, sőt meglepetést is rejtegethetnek szá
munkra. Azonban az eddigi eredmények is fontosak. Különösen is 
szükséges, hogy lelkészeink fokozott figyelemmel kísérjék a meg
bízható híradásokat, mert gyülekezeteinknek is szüksége van a 
megbízható tájékoztatásra. De -ezen felül a leletek sok új mozza
nattal gazdagítják ismereteinket arra a világra vonatkozólag, 
amelyben Jézus igéje megszólalt és az első keresztyén gyülekezet 
keletkezett. Ezek az adatok pedig alkalmasak arra is, hogy új 
színekkel járuljanak hozzá az evangélium eredeti értelméhez és 
így elmélyítsék bennünk is az evangélium eredeti és tiszta hirde
tésének kötelezettségéből fakadó feladatokat.
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H u s z i tá k tó l  a z  i f j ú  e g y h á z a k i g
A Z  ÖTSZÁZÉVES CSEH TESTVÉRKÖZÖSSÉGEbben az évben ünnepük Csehszlovákiában, sőt világszerte 

sok helyütt a régi cseh „testvérközösség” (Unitas Fratrum) 
keletkezésének ötszázadik évfordulóját. Méltó és érdemes a huszita 
reformáció e sajátos alakulatára nekünk is felfigyelnünk.

A huszita háborúk szembefordították Hús János híveinek két 
csoportját: a radikális táboritákat és a mérsékelt utrakvistákat. 
Utóbbiak vezetője az 1435-ben prágai érsekké lett Rokycana János 
volt. Az ő prédikációi és tanácsai néhány komoly lelkű férfiút arra 
indítottak, hogy a Krisztus szerinti igaz életet keressék. A tulajdon
képpeni útmutatójuk azonban Chelcicky Péter lett. Ez a mélyen érző 
kegyes laikus a Biblia tanulmányozása során arra a belátásra jutott, 
hogy az igaz keresztyénséget csak a világ pártos dolgaitól teljesen 
elszakadva lehet élni. Isten törvénye szerinte az egyszerű, szegény 
életmódot kívánja, s ha a papok maguk is ezt követik, akkor az ő 
vezetésüket el lehet fogadni. Ilyen szándéktól vezettetve 1457-ben 
egy kis csoport, élükön Rokycana érsek unokaöccse, Gergely testvér, 
a kelet-csehországi Kunwaldban megalkotta a „Krisztus törvénye 
szerinti testvérek” közösségét. Így nevezték magukat eleinte; később 
azonban a „testvérközösség” elnevezést vették fel: Jednota Bratrská 
— Unitas Fratrum

Kezdetben még segítségükre sietett Pogyebrad György is, aki 
ekkor lett Csehország királya. Letelepítette a testvéreket liticei bir
tokán. Ezek ott egy kegyes pap vezetésével hamarosan szervezkedni 
is kezdtek. Főelvük azonban az evangéliumnak, azaz Krisztus törvé
nyének érvényesítése egész életükben (a cseh nyelv az Új Szövetsé
get így fejezi ki: Novy Zákon, ami új törvényt jelent). Azt mondták: 
„Elhatároztuk, hogy csak az evangélium és Krisztus Urunk s a szent 
apostolok példája lesz a vezetőnk szelídségben, szegénységben, türe
lemben és az ellenség szeretetében.”  Elvetették az erőszak alkalma
zását, a háborút, az aktív részvételt a világi kormányzásban, még az 
esküt is. Egyszersmind szigorú belső fegyelmezést vezettek be, s ko
moly bűnbánatot követeltek.

Ez a magatartásuk szükségképpen kiélezte a helyzetet s elsősor
ban a római egyházzal idézett elő szakítást, majd pedig az utrakvis- 
táktól is elkülönültek. 1467-ben Lhotkán tartott zsinatukon önálló 
egyházzá szervezkedtek. Leglényegesebb volt ebben az, hogy sors
húzással három testvért pappá választottakba vezetőt pedig püspök
nek tekintették. Ez utóbbit azután később a római egyház egyik volt 
papja, aki a valdensekhez csatlakozott, szentelte fel, s ebben látták 
a testvérek az igazi apostoli hivatal megújulását. így akarták kife
jezni különbségüket a római egyháztól, annak elfajult papságától. 
Viszont kapcsolatokat kerestek az igazi apostoli egyház maradvá
nyaival, elsősorban a valdensekkel; elküldték követeiket Paleszti
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nába, Egyiptomba, a Balkánra és Oroszországba is. De ők is befo
gadták és védelmezték azokat, akiknek az igaz keresztyénség kere
sése miatt üldöztetésben volt részük. Így formálódott a testvérek 
közössége már a XV. században sajátos veretű és mégis szinte mo
dern értelemben ökuménikus szellemű keresztyén közösséggé.

Nehéz volt azonban a közösség tagjainak szaporodásával meg
alkuvás nélkül fenntartani azt a követelményt, hogy a testvérek ne 
elegyedjenek e világ dolgaiba, különösen a közügyekbe. A XV. szá
zad végén a szigorú követelményt már csupán keresztyén tanáccsá 
enyhítették, azzal a reménységgel, hogy világi dolgokkal való foglal
kozás közben is meg lehet őrizni a tiszta keresztyén lelkiismeretet.. 
A közösség vezetői közt számos, világi vonalon is nagy műveltségű 
férfiú akadt; az egyszerűbb laikusok szűkebb körében azonban 
tovább élt az eredeti, szigorú keresztyén életideál is.

A lighogy megalakult a testvérközösség, hamarosan elkezdődött 
a szenvedésük, üldöztetésük is. Nem csupán a római egyház 

fordult ellenük, hanem az utrakvisták is ellenségesen léptek fel 
velük szemben. Sorsuk attól függött, hogy a földesurak megtűrték-e 
őket birtokukon, avagy elűzték őket. A nemesség körében elég szép 
számmal akadtak védelmezőik is. Ilyen körülmények között mégis 
annyira meg tudtak erősödni, hogy 1500 táján egy ellenfelük mint
egy százezerre becsülte számukat. 1508-ban azonban az országgyűlés 
törvényt alkotott a „pikardok” ellen (így nevezték őket). Ettől fogva 
egy évtized kivételével, amikor Rudolf felséglevele alapján 1609— 
1619-ig szabadságot élveztek, állandóan fenyegetett volt a helyzetük, 
s az időnként fellobbanó üldöztetésekben sok kemény próbát kellett 
kiállaniuk. Nem mindenki bizonyult állhatatosnak, de a mártírok 
és hitvallók példája sokakat meg is erősített. Az üldöztetések követ
keztében sokan szét is szóródtak, de a külföldre menekülők nem 
merültek el nyomtalanul az idegen tengerben, hanem itt is, ott is új 
testvérközösségek támadtak. A régi testvérközösség története sok 
példáját mutatja annak, hogy Isten a halálból is új életet fakaszthat, 
és a mártírok vére áldott és gazdagon gyümölcsöző magvetés.

A reformáció új lehetőségeket nyitott a testvérközösség szá- 
mára. Akkori vezetőik, köztük az új szervezetet alkotó Prágai 

Lukács és Augusta János érintkezésbe is léptek Lutherral. Bármeny
nyire barátságosak is voltak a találkozások, abból mégsem lett 
semmi, hogy a testvérközösség beleolvadjon a lutheri reformációba. 
Luther sem erőltette a dolgot; rájuk hagyta, hogy legyenek ők a 
csehek apostolai, a wittenbergiek pedig a németekéi. Utóbb Kálvin
nal és Bucerral is felvették a kapcsolatot, de a reformáció két főirá
nya közül egyikhez sem csatlakoztak határozottan.

A cseh felkelés vérbefojtása (fehérhegyi ütközet, 1620) megpe
csételte a testvérközösség sorsát is. Hiába volt nagy fiának, Come- 
niusnak minden fáradozása is: nem tudta elérni, hogy a vesztfáliai 
béke oltalmába vegye cseh testvéreit. Az ezután következő időben 
csak lappangva maradhatott meg itt-ott Isten igéjének elrejtett32T



magja. II. József türelmi rendelete már csak kis maradékoknak ad
hatta meg a felszabadulást.

A régi cseh testvérközösség szellemi oktatása közül kimagaslik 
a nagyszerű bibliafordítás, az ún. Králici Biblia, 1579—1593. Ez még 
ma is Csehszlovákia protestáns népének, a szlovák evangélikusok
nak is, közhasználatban levő bibliafordítása. Ugyancsak nagy értéket 
jelentenek az egyetemes protestáns egyházi énekirodalomban a cseh 
testvérközösség erős hitet sugárzó énekei.

A zok a cseh testvérek, akik a XVI. század közepe táján hazá- 
jukat elhagyni kényszerültek, nagyrészben Lengyelországba 

menekültek, s ott megalapították a testvérközösség lengyelországi 
ágát. Csakhogy Lengyelország sem bizonyult kedvező területnek a 
testvérközösség további élete számára. A rekatolizáció erőszakossá
gai a többi protestánsokkal együtt a testvérközösséget is megfojtot
ták. Innen került azután Berlinbe Jablonski, Comenius unokája, 
mint a lengyel testvérközösség püspöke. Ö szentelte 1735-ben a 
Zinzendorftól Herrnhutban alapított „megújított testvérközösség” 
(Erneuerte Brüderunitát) első püspökévé Nitschmann Dávidot, s ez
zel biztosította, hogy a herrnhutiak valóban a régi testvérközösség 
továbbfolytatóinak tarthassák magukat. Hiszen egyébként Nitsch
mann s vele együtt mások, akikkel Zinzendorf Herrnhutot megala
pította, ugyancsak a cseh testvérközösség morva ágához tartoztak. 
Ugyancsak Jablonski szentelte püspökké 1737-ben magát Zinzendor- 
fot is. Ilyenformán a herrnhuti testvérgyülekezet (Brüdergemeinde) 
ma magát tartja a régi cseh testvérközösség (Unitas Fratrum) köz
vetlen utódjának és folytatójának. A herrnhutiak nálunk is elterjedt 
bibliaolvasó útmutatója, a „Losungen” , idei német kiadásában külön 
is kiemeli ezt a jubileumot s a bibliai szövegekhez fűzött énekver
sekben nagy mértékben használja fel a testvérközösség énekkincsét.

C sehországban ma a „cseh-testvér evangélikus egyház”  neve 
emlékeztet a régi cseh testvérközösségre. Ez azonban törté

netileg nem közvetlen folytatása az „Unitas Fratrum”-nak, hanem 
az első világháború után főképpen a cseh evangélikus és református 
gyülekezetek egyesítésével létrehozott uniós egyház. Persze, ez is 
igyekszik hangsúlyozni a történeti szálakat, amelyek az Unitas 
Fratrummal, isőt azon túl még a huszitizmussal is összekapcsolják. 
Ez az egyház ma négy hitvallást fogad el a magáénak: az Ágostai 
Hitvalláson és a Második Helvét Hitvalláson kívül a cseh testvér- 
közösség 1535. évi Hitvallását (Comenius 1662. évi kiadásában) és a 
már említett uniós Confessio Bohemicát (1575). A régi cseh testvér- 
közösséggel való szellemi kapcsolatát azzal is kifejezi, hogy a prágai 
teológiai fakultását néhány év óta Comenius nevéről nevezi (Ko- 
mensky-f akultás).

A jubileumot világméretűvé az a körülmény teszi, hogy a 
herrnhuti testvérgyülekezet szellemi hatása korábbi missziói 

munkája révén a fiatal egyházak széles köreire is kiterjed.
Dr. Wiczián Dezső.
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Ú j h a n g o n  —  K r is z t u s r ó l
Kevés az egyházi szépírónk, és költőnk. A téma pedig sokszor 

sablonos, mesterkélt, sémás, kitalált; a hang meg fáradt! _
Vallásos szépprózánk, vers- és énekirodalmunk területén egy

formán tapasztalható ez.
Örülünk, ha egy-egy jobb novellát olvashatunk. Nagyobb 

igényű írások újabban nem születnek. Vidor Miklósnak kitűnő 
regényei vannak: Szökőár, Kék korlát, stb. de ezek nem egyházi 
regények.

Valamivel jobb a helyzet a verselés térén. Az Evangélikus 
Életnek azért minden számába jut egy-egy, sőt több vers is. Viszont 
éppen versirodalmunkra vonatkozik az, amit a fáradt hangról 
mondottunk. Elég ritkán akad a közöltek között egy-egy friss, át- 
ütőbb-erejű költemény.

A válság, vagy hiány leg
feltűnőbb az énekirodalomban.
Igen-igen szeretem a régi ma
gyar énekeket, és szívemből 
együtt örülök Schulek Tibor
ral, minden felfedezett, vere- 
tes-százados énekeomak. Bizo
nyos azonban, hogy mai né
pünk ezeket a régi magyar is
tenes énekeket nem úgy veszi 
mint mi, csemegéző literátus 
fülünkkel. Tapasztaltam, hogy 
mi áhítattal csüngünk egy-egy 
patinás régi soron, egyszerű 
embereinket pedig ugyanaz 
mosolyra indítja. Többet kel
lene töprengenünk azon, hogy 
a Szenflélek miért nem teremt 
manapság több új éneket? Hi
szen az Űr szépsége, gazdag
sága kifogyhatatlan, a Szentlélek pedig bizonnyal ma is tudná ke
zelni a dávidi hárfát. . . !

De annál inkább becsüljük meg kevésszámú egyházi szépíróa- 
kat, költőnket, s annál inkább örüljünk, mikor egy-egy friss, új 
hang jut el fülünkhöz.

A Lelkipásztor most egy ilyen vallásos-költői hangot juttat 
szóhoz. Vannak fűzfapoéták, rímfaragó iparosok, vannak költői 
lelkek és vannak a szó igazi értelmében vehető alkotó költők. 
Sántha György, akinek legújabb költészetéből most sorokat, töre
dékeket és egész verseket bemutatunk, mindenesetre költő a ja
vából.
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Nem fiatalember, még a népi írók gárdájával indult, s nem is 
evangélikus. De a kecskeméti evangélikus templom igehirdetései, 
az evangélikus evangéliom fogta meg a szívét, s feszegeti fel benne 
nagyon mélyről ezeket az újhangú, férfiasán masszív, kemény 
elementáris verseket. S ha existencialitásban nem is érte még el 
Ady Istennel-viaskodó, drámai mélységeit, viszont sokkal igazibb 
ihletésű, evangéliomibb s Krisztusra-nézőbb vallásos költészet ez, 
Adyénál. Az igeiséget nemcsak az mutatja, hogy minden versének 
ige a mottója, hanem sokkal inkább a belső hozzákötőttség.

S most hadd mutatkozzék be a költő maga „Vízszintesen”  
című versével.

Én ringtam a lélek zenemélyein 
és ingtam az észnek meredélyein.
Méláztam a bús magány tengerpartján 
és fáztam a kétségek sziklamartján.
Jártam a Titokhoz, öreg vőlegény, 
szálltam a rímek repülőszőnyegén.
Kutattam a héthúrú, bűvös Szférát 
a tudomány torzító látcsövén át.
Sültem az éjben fáradt és vad arab, 
midőn az idén Marsközei álltak az 
indázó Indra délibábtornyai, 
varázsfuvolám hang- és lángbokrai: 
a csillagok, az ősharcot parázslók, 
pirkadók, delelők és új érkezők, 
vagy akik, mint a Himalájamászók, 
sikoltva siklottak ki a Cél előtt.

Én jártam az észnek meredélyeit 
és vágytam a lélek zenemélyeit.
Figyeltem, mint szöges ágyon a fakír, 
mit zeng a zenit és mit súg a nadír, 
s nem tudtam, a „H O” micsoda. . .
Untat már az örök ördögrigolya: 
szeretném bűnterhem elhajítani, 
vagy őselemből újakat szítani, 
új eget, földet, melyen vízszintesen 
folynék szép keresztyén példa s intelem, 
folynék a kegyelemóceán felé, 
a csak — egy — szóra nyíló Szezám elé, 
mely mögött Krisztus sugárzik, tiszta hő, 
kitől megolvad minden érchegyoldal 
s mint a víz omlik, árad s ringva nő:
Csak jót tégy minden felebarátoddal!

Én jártam az észnek meredélyeit 
és vágytam a lélek zenemélyeit.
„Déli” vagy „északi ember” nem vagyok, 
csak halk alföldi beduin, ballagok,
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s nem is változtatok már többé irányt, 
csak a szabadító „Negyedik” iránt 
megyek szeretetben és vízszintesen 
értetek: barlang- s tűzkemencerabok. . ,
Mert a háromsíkú észvilág halott.

Kozmikus miszticizmusában is remek vers a „Próféták”  című
Mózes és Illés és Isten,
Mózes és Illés és Krisztus.
Három az isteni ritmus.
Hármas, mágneses minden.

Itt is a sátáni kertben 
mózesi, illési harc van.
Bennem s végtelen nagyban 
küzdenek: a test, lélek, szellem.

Proton, neutron, elektron: 
hivő, közömbös, tagadó.
Mily tűz: magával ragadó 
Erőket lüktet a szent Trón.

Világnap, atommag, fénylő.
Világdal, egységes dallam:
„Szent, szent, szent” kerengnek karban 
föl-le a fény- és hanglépcsőn.
Rézkígyót emel s érctáblát 
Mózes: a test és a törvény.
Negyvennap zúg a népörvény 
s igéretföldjére vág át.

Illés: a lélek. Ha lebben 
palástja, hasad a víz is.
Sohase „sántikált”. Sír nincs: 
égbe fut tűzszekeresen.

Mózes és Illés: a Hóreb- 
antennák, próféták, szentek.
Örajtuk zenél a Szellem:
Krisztus, a főleadó Hegy.

Lehet vitatkozni „Keresztelő János”  furcsa sorain:
Nem eszik mást csak mákot:
halott szerecsen mágus
fekete agyvelőjét,
pattantgatva mint érett,
titokrejtő, bölcs táskát;
aztán ószövetségi zöldkék szöcskét:
apró, apokaliptikus lovakat,
sátánsáskát;
meg olykor édes,
óborszín erdei lépet.
Botot emel szép, skárlát- 
haragú hajnalfelhőként
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és torzonborzfüstű vad szakállát, 
mint hogyha az is teveszőr volna, 
meg-meggyújtja 
hanggal:
— ilyenkor mintha futna 
és mégis áll, 
mint aki már halkan 
magából kilépett. . .

Ö nem is ő, 
aki kiált,
hanem valaki Más, 
aki előtte lett 
és utána jő, 
akinek még a saruszíját 
megoldani se méltó, 
mert ő csak szó, 
csak gondolatmozdulata 
és előszele 
Annak.

Most tiszta, mély tó, 
aki tükrözve áll 
a folyóban;
akibe épp leszáll a negyedik világ 
örök partjáról repült sugár, 
a szelíd gondolatgalamb: 
az Istenre-talált, néma perc . . .  
de máris kiált:
Térjetek meg, mert közelít, 
sőt itt is van már 
e neszben 
a Bárány,
ki elveszi a világ bűneit — 
s majd Lélekkel és tűzzel 
keresztel.

De azt hiszem, erről a zord pusztai „Kiáltó Szó”-ról ilyen ha
talmas sorokat nem igen írtak még a világirodalomban sem.

„A  samáriai asszony”  című vers szinte ballada:
Samáriában tűz van.
Ki lesz irgalmas néki?
Samáriában bűn van: 
egy asszony és hat férfi.
Sikáron szél sikál csak, 
lelket szikkasztva, rontva, 
szegényszag, rossz sakálhang.
Sikár az ország rongya.
Lehet az ördögé már 
a kút is: Jákob kútja —
De Jézus ül ott némán.

332



Erre visz vándorútja.
Hat óra. Jön az asszony, 
s az „Adj innom”-ra kérdez:
„Zsidó vagy s nem haragszol?'’
— Nincs csak egy világnézet. —

„Ha ismernél, te kértél 
• volna vizet — de élőt,

melytől örökké élnél. . . ”
És meghökken a kérdő.

„Sohse szomjaznék többé?
Sohse hallottam ilyet.
Ily messze sohse jönnék: 
add nékem hát a vizet” . . .

És megy már visszatérőn 
az asszony veder nélkül, 
és hírt visz féligértőn, 
örömöt, szinte szédül.

Samáriában tűz van: 
benső, izgalmas, égi.
Samáriában fű hajt, 
a harmatcsepp meséli. . .

Tíz, száz szív, csodarigmus, 
ébredés, boldog ámen:
Ö az, Ö az a Krisztus, 
aki Sikáron átment.

Milyen újszerűek, sablonmentesek Pál apostolról írt sorai:
Egy déltájon éri a villám, 
földre zuhan: a szakadt hintán 
derékba roppan tudománya.
Megvakulnak „hiú szemei”, 
de beiül fölgyullad a csi'lár . . .

S nem szakadt el a kenderkötél, 
melyen szökött az új rabságba, 
oly erős volt a ‘Krisztus-pányva:
„Igaz ember pedig hitből él” . . .
Pogány dzsungelben tiszta bambusz . . .

A nagyszerű, plasztikus „Bartimeus”  verset milyen plaszti
kusan tudná megjeleníteni egy jó  szavaló:

Száraz szemét 
és üres tenyerét 
a napra tartva 
úgy
hallgatott csöndbe, 
ahogy a süketek fülelnek:
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nem jön-e 
a tereferés 
országúton messze 
valami új 
koldus,
vagy a Halál megváltani? . . .
S egyszerre elsüllyedt benne
az alvilág, ,
felbámult vadul
a szemébe fészkelt
mozduló fellegre:
— ép akkor haladt arra az Ür: 
az Élet —
és fölrettent a hangra, 
s egy pillanatra, 
megsejdítve a túlvilágot, 
miként a süketek, 
szörnyűt kiáltott, 
nagyobbat mint a 
jerikói trombita:
„Jézus, Dávidnak fia, 
könyörülj rajtam!”

Hasztalan mondták néki:
Hallgass! Hallgass!
Nagy irgalmatlan
imás jajt lökött föl az égig:
„Jézus, Dávidnak fia, 
könyörülj rajtam!”

És harmadszor is
fölzúdult újra,
szemét a kék égbe fúrva,
a rögeszmés részeg,
mint akiben valami édes,
kesernyésbús,
ritka óbor dolgozik:
Jézus! Jézus!
Szegények, vakok, Ég Királya!

„Eredj el, a te hited 
megtartott téged.”
És azonnal megjött 
a szeme világa.

S most idézzük négy remek-szép igés Krisztus-versét.

SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS
_ .. ... . Luk. 1.35-Gyümölcsoltó, gyönyörű reggel 
Názáret ébred Gábriellel.
Szellő seper előtte fényport.
Szépül cédrus és házárnyékfolt.
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örömhír csattan angyalszárnyon. 
Remeg a Szűz: a Magasságos 
ereje jáspishúron játszik.
Aranyméh zsong, friss fűz barkázik: 
„Ne félj! A sugár, akit fogsz, az 
Űré, újszövetségi posta.
.Jézus’ : Fiú, fiad, királyod.
Ion, ki ront, teremt világot.
Él és hal érted, kínzott Bárány.
S ibolyántúli titkok táján 
tévelygőt vonz biztos síkokra. . .  
Váltság halál, bűn, vaksors ellen. 
Minden népet tápláló Szellem:

Csodákkal piros, nemtilos Fa.”

MEGVÁLTÁS

Ez itt mind az enyém: 
hegy-völgy, tartomány 
és minden tudomány. . .  
így súgta Fülébe, 
mint a fülembe, gőggel 
a tagadástöltésű levegőben 
a Kísértéshegyén; 
aztán a kaján Gúny 
legyűrve és lesújtva, 
tisztátalan grimasszal 
a gadarai disznókba bújt, 
éhes giliszta, 
majd bosszúskacagón 
a „bemártott falaton”

bemászott újra 
az emberbe vissza, 
az Árulóba.

János 12,31—32

És szörnyű stációk lépcsőin 
ment az elárvult 
Elárult:
a testté lett eszme
a másik hegyre,
hol egyre terhesebb felhőkbe
gyűjtve, gyűlt már az
Istent —
káromló, cirkuszt
ordító, mínuszdelejű nimbusz:
„Feszítsd meg!”
Ám Ö, a Plusz, a viharmag, 
csak vitte, „vonszotta” csöndbe 
a felhőket: őket és minket 
a fára,
mint a mára és örökelőre
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gyönyörűn áthangolt 
Péteri kakasszót:
„Szeretsz-e?
Szeretsz-e?
Szeretsz-e?”
Igen. S mikor Iegottan
a hétfájdalmas Sírás,
a Magdaléna-Bánat
és az őriző öröklét
ölébe hanyatlottan
századosláttán,
századokhalltán,
két gonosz között
iszonyút kiáltván: Éli!
kiszenvedett —
megdördült a Menny:
megütközött a Bárány,
és a tízszarvú, koronás Sárkány —
mely egy polipkarű, Michaeli
villámon zúgva
újra „levettetett”
a földre,
mint bennem a Bűn, 
mint benned a „Nem”.

UTOLSÓ VACSORA
Máté 26,20.

Mily büszkén írta: „Veni, vidi, vici.”
S rég sárga levél a győztes Pogány.
De Majlandban Leonardo da Vinci 
ma is remegtet, képe orgonái.
S mit a világ hasztalanul ócsárol, 
s hiába ostromol száz új vezér, 
a csoda él: minden perc tőle lángol: 
Óh, újfrigyszerző, örök Bor s Kenyér!

. . .  Új parancsolatot adok ma néktek, 
a régi tizet egybefoglalót:
Aki „szeret” nem ölhet, tiszta ének 
száján a szó s a nemparáznacsók.
S vevén a megtört kenyeret: „Vegyétek, 
ez az én testem. . . ” és vevén a bort:
„Ez az én vérem.. . ” — mindnyájan evének, 
Magát szétosztván, pohárban a bort-

Tejszín ifjak s öreg szakállasok ti, 
kiknek szereztetett e lakoma, 
a nulla fölött pár évvel csapott ki 
a történelmi Tűz: e vacsora.
Caesar írhatta: „Veni, vidi, vici”, 
mégis szebben beszél a csalogány: 
Az Űr szőlőtőkéjéről újat inni 
annak lehet, ki Véle vacsoráit 
a legutolsó békevacsorán.
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MENNYBEMENETEL
Csel. 1,9. Jel. 1,7.

Ki annyi szenvedés után 
kicsavart kezekkel 
sután,
Atyád felé fordított arccal 
függtél a kereszten 
— óriás, glóriás Függvény 
e koordinált rendben — 
és harmadnap eltűntél 
mint kámfor 
a sziklasíri síkból 
halkan,
hogy a pár, szegény, hitvány 
ijedt tanítvány 
értelmetlen álljon 
és várjon
a háromfalú térben 
oroszlán-, bika- és sasképpel, 
így vagy Te most 
és mindég nékem 
tündöklő „felhők” mögött 
rejtőző Láthatatlan, 
meg-megújuló, örök 
csudám.

Te a Tamások homályos éjén 
testembenyúló másvilágnak 
foszlánya, fénylő széle.
Te az észbontó Térnek 
negyedik kiterjedése: 
örökélet,
ki úgy szívódsz agyamba, szívinamba, 
mint a víz a szivacsba!
Már hallom az örömhírdető Négynek 
hegyeketmozdító hangját, 
mely sodor mint Szél a hangyát 
Feléd, föl, egyre följebb, 
hol egyre könnyebb
s többé nem érzem a getsemánei fákat 
zúgató Lelkesállat

tudatfrissítő szeszét,
csak nézem a százszemmellátó
szimultánt játszó,
kerekes Kerubokat,
ahogy Istent-csodáló emberarccal
„emelnek” Téged: diadalmas,
bűbájos zenét
fel-fel a hétegeknek,
hogy majd a fényszigetben
minden szem lásson,
 minden fül halljon, 
még azok is, akik 
tudatlan és hitetlen 
általszegeztek.
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Az elmúlt évben néhány napot együtt töltöttem a kecskeméti 
gyülekezet nyári konferenciáján Sántha Györggyel. Kevésszavú, 
hallgatag ember. Nem alkalmas a faggatásra. De beszélnek a ver
sek. Én a költő útjáról azt olvasom ki a versekből: „Nyugtalan a 
mi szívünk, míg meg nem nyugszik Istenben.”  Ezt legszebben talán 
„Emmausz”  című versének néhány sora fejezi ki:

Mindegy: öröm, vagy gond kísér, 
örök a harc és egy az út.
Sohse csitul a sok „miért”.
Közel és messzi Emmausz.

Nem cél a „hatvan futamat”.
Nem cél az éj: a csillagok 
arravalók, hogy fussanak.
Minden, minden viszonylagos.

„Visszatartóztatott” szdmed 
nem látja, hogy a ködruhán 
áttört Sugár megy-megy veled 
beszélgető szavad után.

„Visszatartóztatott” füled 
sem hallja, csak a rossz, kopott 
világ zaját s a szívtüzet 
oltó, zuhant Kainbotot.

Megyünk. Muszáj. Az est elül, 
fáradt madár. A harc lovát 
bekötve szólsz: „Maradj velünk” . . .
És Ö mintha menne tovább.

De kényszerítheted s betér 
hozzád a lelkiismeret 
kisajtaján és a kenyér 
szegésekor megismered.

Mert ö  a múlt, jövő, jelen, 
ki feltámad és megjelen 
az Ige magyarázatán,
Emmausz esti csillagán.

*
*  *

Különös dolog a vers. Misztérium. Nincs az a poétika, vagy 
esztéta, aki végső szóval meg tudná mondani, hogy mi a vers s mi 
teszi azzá. Csak azt tudjuk, hogy nem a rím, bár nem mellékes. 
Nem a ritmus, bár szükséges. Valami titok van itt. A gondolatok 
titka? A nyelv titka? A tehetség titka? Vallásos költeménynél min
denekelőtt —  nyilván — a Szentlélek titka.

Szabó József
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Lelkipásztori beszélgetés jegyesekkel
Mindig éreztem, hogy a kazuális szolgálatokra jelentkezés vagy be

jelentés igen jó alkalom a pásztori beszélgetésre. Évek múltak el szol
gálatban. Volt alkalmam 'belelátni néhány esetben a házassági és családi 
életbe. Nem egy esetben házastársak közötti megromlott viszony, vagy 
éppen az elválás ügyében fordultak hozzám. Ezeík a tapasztalatok, 
valamint a személyes családi és házastársi élet tapasztalata indított árra, 
hogy preventív lelkipásztori beszélgetést és szolgálatot kell végezni. 
Mennyi mindennek veheti elejét! Mi is meg vagyunk kímélve attól, 
hogy meddő szélmalomharcot vívjunk akkor, amikor mór minden késő. 
Amit most leírok, indításul szolgálhat szolgatársaknak.

Előrebocsátom, hogy nem törekszem teljességre. Inkább szeretném 
csak a leggyakorlatibb kérdéseket elővenni. A  másik előrebocsátott 
megjegyzésem az, hogy a személyes beszélgetés körülményeit tartom 
szem előtt.

MIT VÁRNAK A HÁZASSÁGTÓL? Arról kérdezgetem őket, hogy 
szöktak-e beszélgetni a házas- és családi életről. 'Hogyan képzelik azt 
el. Ebben az elképzelésben természetesen sok az ifjak álma, ha egészen 
közel vannak az ifjúkorhoz. Sok a számító megfontoltság, ha távolabb 
vannak az ifjúkortól. Az előbbi esetben figyelmeztetem őket arra, hogy 
a házas- és családi élet nem álom és romantika, hanem egyszerű szürke 
hétköznapok sora. Természetesen nem rontom le a jegyesspg ideje 
alatt szövögetett álmokat. Az utóbbi esetben arra figyelmeztetek, hogy 
a házas- és családi élet nem öiniző céljaink kiszolgálója. Nem azért van, 
hogy nekem könnyebb legyen. Persze segítőtárs is a házastárs. Bizonyos 
szempontból nehezebb lesz, mert eddig csak magamra viseltem gondot, 
most pedig a házastársra, majd a családra is gondot kell viselnem.

KIT LÁTNAK EGYMÁSBAN? A  szerelmes ifjú az ideált, az esz
ményt. Ma még csak távolról ismerik egymást. De a szürke hétköz
napokban, az élet mindennapi dolgaiban, fogják igazán megismerni 
egymást. Léhet, hogy az ideál nagyon hétköznapi lélekiké fog leegy
szerűsödni. Ettől ne ijedjenek meg. Ne emlegessenek azonnal csalódást, 
kiábrándulást. Nem szabad elfelejtkezni arról, hogy nem én vagyok a 
mérték, akihez mindennek igazodnia kell. Nekem is igazodni kell az 
élettárshoz. Ne mjélyítsük a jelentkező különbségeket. Igyekezzünk azokat 
áthidalni. Legyen közöttünk beszédtéma.

MIÉRT RAGASZKODNAK AZ EGYHÁZI ESKÜVŐHÖZ? Általában 
tradíció köti őket. De szinte kivétel nélkül valami áldást remélnek 
ettől az előttük álló életre. Igen, az áldást biztosra vehetik. Ezt azonban 
ne .,Szerencsedképpen várják. A házasélet Isten rendelése. Ö szabta 
meg a rendjét is.. Ehhez a rendhez van kötve az áldás. Ha tiszteletben 
tartják és engedelmeskednek, akkor jön az áldás. Ha nem, akkor nem 
kárhoztathatjuk az Istent. Még azt is meg szoktam kérdezni, hogy egy
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másban az Istentől rendeltet látják-e. Figyelmeztetek arra is, hogy ez. 
akkor jelent számúikra erősséget az előttük álló életre, ha ezt annak
idején Istentől komolyan kérték. Arra is emlékeztetem őket, hogy maga 
az oltár előtt, gyülekezet jelenlétében elmondott eskü is biztosítékot 
 jelenthet számukra. Később erre ihirvatkozhatnak. Persze ennek súlya 
akkor van, h a . becsületbeli dolognak tartják az adott szó, ebben az; 
esetben az eskü megtartását. Ha nem így volna is, ne felejtsék, hogy 
Isten nem kívánja tőlük az esküt, s ha önként mégis odaállnak eléje- 
és elmondják, akkor számon fogja kérni tőlük.

SZERETIK EGYMÁST? A  kérdés egészen másképpen hangzik most, 
mint az oltár előtt. Ott konvencionálisán', szertartásosan, itt természe
tesen, életszerűen. Mosolyogva szokták fogadni. Természetes. Igen ter
mészetes, hogy a szeretet fűzze össze őket. Ez a szeretet a házasság 
kapcsa. A házasság két élet közössége. Közösségben élni csak szeretetben 
lehet.

SZERELMESEK? A  fiatalok mosolyogva fogadják. Csak szerelemből 
születhetik a házasság. Természetes. A szerelem. Istentől van. A két nem 
egymáshoz vonzódása. Erősen átszövi az érzéki. De igyékszünk lelki tar
talommal is megtölteni. Ezzel biztosítja Isten a házasságot. A két nem. 
egymáshoz vonzódásának később is nagy szerepe lesz. A szerelem tüze 
azonban ellobban, amint hivatását teljesítette. Döntő (kérdés, hogy a 
nemek egymáshoz vonzódása mellett, a szerelem ellolbbanó tüzét fel 
tudja-e váltani a szeretet lassan izzó parazsa és szívósan melegítő lángja..

NÉHÁNY SZÚ A KERESZTYÉN SZÉRETETRÖL. Egymás iránt 
kötelességeink vannak a házas- tás családi életben.. Ezt lehet tiszteletre- 
méltó becsületességgel teljesíteni. Ez azonban lehet a másikra megalázó: 
„lám, ez vagyok én” . De lehet fárasztó robot is. A szeretet szolgálattá 
teszi. Ebben pedig öröm van és nem lehet belefáradni. Túl a köteles
ségen, ennek a szeretetnek van melegsége, figyelmessége, vannak apró 
kedveskedései vagy komoly ajándékai is. Ne felejtsék, hogy ez jól esik 
és ezt mindig várja a másik. A szeretet azonban akkor lesz igazán naggyá, 
amikor hordozza a másikat, amikor áldozatot hoz a másikért. Általában, 
amikor rálép az I. Kor. 13-ban leírt útra és azoin jár. Ez a szeretet a 
Lélek ajándéka azoknak, akik Krisztust Uruknak vallják.

LESZ-E EGYETÉRTÉS, KI LESZ AZ ÚR A HÁZNÁL? Isten igéje 
elsőséget biztosít a férfiúnak. Mégis nyugodtan — az ige sérelme nélkül 
— mondhatjuk, hogy a keresztyén házastársiak egyenrangú felek. Igaz, 
hogy a férj feje a feleségnek. De a szeretet megőrzi attól, hogy rabtartó, 
parancsoló zsarnoka legyen. Igaz, hogy a feleség engedelmességgel tar
tozik a férjnek, de megint a szeretet megőrzi attól, hogy szolgálóvá, 
legyen;. Szeretete, mellyel szolgál-, rabul ejti a férfiút és magasra emeli. 
szemében.

A kérdést az oldja meg: tudnak-e egyet érteni? Ritkaság, hogy két 
ember mindig ugyanazt akarja, gondolja vagy érezze. Ilyen magas köve
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telményt csak azokkal szemben lelhet támasztani, akiknek Jézus Krisz
tus a parancsoló Uruk és akik egy Lélekkel vannak megitatva. Minden
esetre vélemény-differencia esetén, a békesség érdekében íme ragaszkodjék 
egyik se makacsul akaratához, véleményéhez, meggyőződéséhez. Ez nem 
megalázkodás. Ez alázatosság és bölcsesség, néha önmagam megtagadása 
árán. Ezt az áldozatot azonban megéri a békesség. Természetesen ez 
megkívánja azt, hogy később is tudjak alázatos lenni: „Neked volt 
igazad“. Ahhoz is alázatosnak kell lenni, hogy azt tudjam mondani: 
„'nekem volt igazam” — megalázás és öndicsekvés nélkül. Mindig az 
igazságért és mindig a közös érdekért.

MIT CSINÁLNAK, HA MEGBÁNTJÁK, MEGSÉRTIK EGYMÁST, 
VITÁRA KERÜL A SOR, VESZEKEDÉS, VAGY CIVÖDÁS TÁMAD 
KÖZÖTTÜK? Kerülni minden áldozat árán! Ha mégis megtörtént: nem 
a másik bűnét ismételni szüntelen és vádolni! A magamét megkeresni 
és azt becsületesen beismerni. De be is vallani és bocsánatot kérni. Isten 
úgy kívánja, hogy ez kölcsönös legyen és együttes bocsánatkérés Isten
től. De ha a másik nem tenné, akkor ás tegye meg az, akit erre a lelki
ismerete, vagy a Délek indít. Istenért, saját lelkiismeretéíétt és a házas
ságért vagy a családért. Tudni kell megbocsátani is. Még pedig feledés
sel. Akármilyen nehéz, a nap le ne menjen, el ne aludjanak anélkül, 
hogy a békesség teljes :ne legyen közöttük. El szoktam mondani azt a 
tapasztalatomat, hogy igen sok esetben nem az okozta a válást, hogy 
egyik beleszeretett valakibe és hűtlen lett, hanem az okozott elidege
nedést, hogy minden kis sérelmet felróttak. A megbocsátott bűnöket fel- 
hánytorgatták. Természetesen a sok apróság először elhidegülést okozott, 
azután pedig olyan elválasztó heggyé nőtt, hogy nem tudták többet 
megmászni és egymáshoz közeledni.

MENNYI IDŐRE SZÁNDÉKOZNAK HÁZASSÁGOT KÖTNI? A 
k(é!rdés meglepő. Tudják, mire célozok. Ó nem, nem azzal a szándékkal, 
hogy ha nem megy, elváljanák. A válás ott kezdődik, amikor a szívek 
élidegenednek egymástól! Erre vigyázzanak és minden ellen küzdjenek, 
ami éket verhet egymás közé. Kölcsönösen rá fognak döbbenni egymás 
bűneire, gyengéire, fogyatkozásaira. Szenvedjék el egy kicsit egymást. 
A problémákat meg kell oldani, nem pedig megfutamodni azok elől. 
A válás derékbatörés. Nem lehet újat kezdeni. Elkísér a régi élet bűne 
és terhe. Találkoztam elvált .emberrel, aki boldognak vallotta magát, 
mégis lecsordultaik a könnyei: nem vállaltam a keresztet, megfutottam 
előle, nincs nyugtom miatta. A gyermekekre nézve pedig halálos csapás 
egy életre. Megfosztják őket a családtól. Egyiket, vagy mindegyiket az 
édesapától vagy édesanyától. Óriási felelősség a gyermek előtt, saját 
lelkiismeretük előtt, de 'az islő Isten előtt is. A válás bűn. A  házasság 
életre-halálra szól. Isten így tekinti és így kéri számon.

FOGJÁK-E VISELNI A GYŰRŰT? A HŰSÉG KÉRDÉSÉRE GON
DOLOK. Mosolyognak. Egyszer valaki azt válaszolta: a gyűrű nem ment 
meg. Igaz, de a gyűrű határozott színvallása annák, hogy feleségem van, 
férjem van. Ha gyűrűsen elfogadom valaki közeledését, sok szem láttára
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csalom meg a hitvestársat. A  dolgon nem szépít, ha tóhúzom és úgy 
közeledem valakihez, vagy hagyok valakit közeledni hozzám. A kísértés 
igen nagy. Mindketten dolgoznak? Férfiak együtt a nőkkel. Nők a 
férfiakkal. Ugye milyen könnyű ott szépet mondani egymásnak? Mennyi
vel nehezebb, amikor otthon mindketten fáradtan találkoznak, vagy ha 
váltott műszakban dolgoznak, talán nem is találkoznak hosszabb időn 
keresztül. Milyen hátrányban van ilyenkor a másik, a házastárs, s milyen 
könnyű a partnernek. A  házasságban élő nem udvarolhat és nem fogad
hat el udvarlást. Ez egyenlő a tűzzeljátszással.

ISMERIK-E A FÉLTÉKENYSÉGET? Már a jegyesség ideje alatt 
szokott jelentkezni. Gyötrő tértiéből kaptak ízelítőt. Ha nem, akkor is 
jó lesz erre a mérges kígyóra vigyázni. Hogy védekezhetünk ellene? 
Ügy, hogy hűségünket bizonyítjuk. Nem szóval, hanem tettekkel. A  másik 
kérdései elől nem zárkózunk el, még akkor sem, ha a kérdések terhesek. 
Egymás előtt nincs titkunk. Igyekszünk egymás előtt mindig nyitottan 
állni. Ha a gyanú felmerül, akkor ne takargassuk és nyomozzunk, hanem 
nyíltan beszéljünk. Ha dk nélküli, megkönnyíti a házastárs helyzetét, 
ha pedig van ok rá, akkor leleplezi. A kérdést soha se tegyük nevetsé
gessé. A féltékenység éppen a hűséges hitvestársat gyötri, kínozza, de 
sokat szenved miatta a másik is. Éljenek nyitott szívvel. Legyen drága 
előttük a házasélet. Becsüljék, szeressék egymást. Akkor elmehetnek 
a világ végére is. A  hűség szála ott sem szakad el. Távol egymástól 
nem gyötrik, emésztik magukat.

UTOLJÁRA MÉG EGY KÉNYES KÉRDÉST TÁRGYALUNK, A 
NEMI ÉLET KÉRDÉSÉT A HÁZASSÁGON BELÜL. Hangsúlyozni szok
tam, hogy milyen áldás, ha tisztán kerülnék ‘bele a házaséletbe. Így 
viszont még előtte vannak a nagy kísértésnek. Különösen az első hetek, 
a mézeshetek jelenthetnek rendkívül nagy veszedelmet. Nagyon fontos 
— különösen most —, de később is a rpértékletesség. A  nemi kapcsolat 
a házaséletben döntő jelentőségű. Ha egyensúlya felborul, egyenlő a 
házasság felborulásával. A  mértéktelenségnek az a veszedelme, hogy 
kiélik magukat és elveszti egészséges, összetartó és a kettő közötti vonzó
erejét. A  gyerekfejjel kötött házasságok tragédiája. A házasság előtti 
tisztátalan élet súlyos és válságot jelentő terhe a házaséletre! Milyen 
boldogság, ha a józan és mértékletes élet mellett az egész időre meg
marad tiszta vonzóereje a házastársak között! A kérdés akkor nehéz, ha 
a két fél között inagy a különbség. Ilyenkor a másik alkalmazkodik, 
áldozat árán is. Különben igen nagy baj támad.

A mértékletes nemi élet helye a házasság. Tehát nem bűn. De 
rendkívül drága kincs, amit Isten az ember kezébe adott ezzel. A vele 
való visszaélés szörnyű következményekkel jár. Nem szabad elfelejteni, 
hogy a nemi életnek célja van. Nem az élvezetvágy kielégítése. Célja 
a gyermeknemzés. Fel kell vetni a kérdést: örülnek-e a gyermekáldásnak? 
Ne felejtsék, hogy ők csak eszköz Isten kezében. Az élet jelentkezése 
Isten teremtő titka. Általában komoly vita tárgya szökött lenni, hogy 
hány gyermek legyen. Ezt senki sem szabhatja meg. Lehet, hogy nagyon
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akarnak és nem lehet. Lehet, hogy Isten többet ad, mint amennyit ők 
akarnak. Ne féljenek a gyermekáldástól. Az asszony számára sokszor 
kényelmi kérdés. Lékötöttség a gyermek. Ilyenkor rámutatok arra, hogy 
a gyermeknek és a gyermekért élni is öröm. Tartósabb, drágább öröm, 
mint az élvezethajhászé szórakozás. Előkerül az anyagi gond, a bizony
talanság. Ez igaz. Ezt azonban előre sohasem lehet tudni. A holnap 
gondja. Egy gyermekkel is kerülhet valaki anyagi csődbe. Hárommal 
is élhet zökkenésmentesen. És ez nem is csak szerencse kérdés. Hit
kérdés. Isten bizonyára szeret annyira, hogy a gondot velem, sőt helyet
tem hordozza. Sokkal nehezebb kérdés a dolgozó édesanya kérdése. 
Sok áldott próbálkozás van. Az édesanyai szív édesanya akar maradni. 
Ezt meg is kell érteni és előtte meg kell hajolni. Nem könnyű kjárdés.

A gyermekáldás korlátozása a következő probléma. Mitévők legyenek 
a házastársak? Az óvintézkedések sem zökkenőmentesek. Az így folyta
tott nemi élet nem jelent teljes kielégülést. A nemek 'közötti normális 
viszony és egyensúly felborulására vezethet. A jelentkező kis élet el
távolítása már gyilkosság számba megy, még akkor is, ha törvény 
lehetővé teszi. Beláthatatlan erkölcsi és biológiai következményei vannak. 
Ennek a 'kérdésnek megoldása túlhaladja a leikipásztori beszélgetés 
kereteit. Csak egyet tanácsolhat: a legmesszebbmenő önmegtartóztatást, 
bizonyos időre való korlátozást. Ezen felül pedig a gyermekáldás vál
lalását.

Néhéz, de szép út a házasság. Egy bizonyos: ezen az úton is velünk 
vándorol Jézus. Utat mutat és segít, megőriz és megment. Vele tehet 
győzelmes házas- és családi életet élni. És érdemes!

*
Természetesen a beszélgetés közben súlypontok képződnek. Nem 

mindig, sőt a legritkább esetben kerül ilyen széles skálára a beszélgetés. 
Elengedhetetlennek tartom azonban, hogy legalább ilyen szolid keretek 
között, de szót ejtsünk a nemi életről. Ez a kérdés olyan dzsungel, amiben 
benne vergődik mindenki, a lelkipásztor is, és szemérmesen vagy tóhe- 
tetlenül nem merünk a kérdéshez nyúlná. Sok alázatosság és imádkozó 
útkeresés szükséges ahhoz, hogy bátran és bölcsen hozzányúljunk éhhez 
a kérdéshez. Sokszor megdöbbenés fogadja, mert a lelkipásztor szájából 
hallják. De éppen ezért fogadják el, mert nem beavatkozásnak tekintik 
személyes dolgaikba, hanem megérzik belőle a lelkipásztori szeretetet, 
amely éppen az ő életükért és boldogságukért ég. Néma megilletődés 
és köszönöm szokta bezárni ezeket a beszélgetéseket. Még senki sem 
utasította vissza.

Kovács Géza
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Országos teológiai konferencia
A Fóti Belmissziói Otthon volt a színhelye június 17—20-ig a 

minneapolisi nagygyűlés témájával foglalkozó országos teológiai konferen
ciának. E konferencia célja az volt, hogy ne csak a magyar delegáció 
tagjai, ne is csak az egyes munkacsoportokban résztvevő lelkészek, ha
nem minden érdeklődő lelkész megismerkedhessek a III. Világgyűlés 
problematikájával és gyakoi’lati kérdések felvetésével a témával való 
foglalkozást életközelségben tartsa. Amint az a tanulmányi irat bevezető
jéből is kiderül, Minneapolisba nem szakteológusok értekezletét hívták 
össze, hanem az egyházak képviselőit, s nem egyes teológiai iskoláknak 
kell megszólalniok, hanem az egyház hangjának. A fóti konferencia 
gondolatának és megvalósulásának is végeredményben ez volt a célja.

Igen figyelemre méltó, hegy közel száz lelkész vett részt ezen a 
konferencián, tehát szolgáló lelkészi karunk egy negyede. A lelkészek 
önkéntesen, saját költségükön jöttek, tehát csupán a téma iránti érdeklő
désük hozta őket. Ez külföldi viszonylatban is jelentős tény. Nem 
tudom, hogy teológiai tanulmányi konferenciára, amelyen csak egy téma 
kerül elő, még hány helyen jönnének össze ilyen arányban lelkészek. 
Nem akar ez a megállapítás önmagunknak mondott gratuláció lenni, 
hanem inkább hálaadás, köszönet szava Isteni felé és annak tudatosítása, 
hogy Isten egyházunkat olyan úton vezeti évek óta, amelyen a teológia 
létkérdés, amelyen mindenkinek újra és újra tájékozódnia kell, amelyen 
összeforr a sokszor elméletinek nevezett teológia és a gyakorlatinak mon
dott lelkészi szolgálat. Sok olyan lelkészünkben is szomjúság ég a 
teológia iránt ma, aki azelőtt egyáltalán nem is törődött vele.

A konferencia programja a kiadott rend szerint folyt (Lelkipásztor 
1957. 1—2. szám, borítólap). A reggeli liturgikus szolgálatokat Zászkaliczky 
Pál, az esti áhítatokat D. Ordass Lajos, Szabó Lajtos, Keveházy László, 
Turóczy Zoltán végezte. A Galériai levélről Scholz László tartott foly
tatólagos bibliatanulmányt ,,A keresztyén szábadság levele” címen. A 
minneapolisi áltémákról a következő előadások hangzottak el: Szabad
ságunk Krisztusban (Szabó József), Egységünk Krisztus testében (Hafen- 
sdher Károly), Szabadok vagyunk a reformálásra (dr. Wiczián Dezső), 
Szabadok vagyunk a szolgálatra (Káldy Zoltán és Veöreös Imre), Szaba
dok, egyek a reménységben (dr. Nagy Gyula). Az Evangélikus Világszövet
ségről ismertető előadásokat tartott dr. Sólyom Jenő és Prőhle Károly. 
A salzerbadi konferenciáról beszámolt dr. Kamer Károly. Az Efezusi 
levélről „Krisztus egyesít” címen Veöreös Imre tartott bibliatanulmányt 
esténként.

Természetesen a konferenciának legelevenebb része minden nap az 
egyes előadások után tartott eszmecsere volt. El-élikalandoztak ugyan néha 
a hozzászólók, de a felszólalások általában a téma körén belül maradtak.

Közösséggé formálta a konferencia részvevőit a konferencia elején 
és végéin kiosztott úrvacsora és a reggeli és esti áhítat, vagyis az igében 
és az úrvacsorában való közösség. A konferencia zárónyilatkozatát dr. 
Nagy Gyula, Scholz László, Szabó József fogalmazták és a zárógyűlés 
elfogadta. Ez következik az alábbiakban. (H. K.)
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I. s z a b a d s a g u n k  k r is z t u s b a n .

1. Isiéin igéje nem a szabadulásról, sőt nem is a szabadításról, hanem 
magáról a Szabadítóról szóló örömhír. Ez maga az evangélium.

2. Ebből az evangéliumból ismerjük meg rabságunk lényegét és mély
ségét: bűnben, törvényben, halálban való megkötöttségünkből magunkat 
meg nem oldozhatjuk.

3. Jézus Krisztus szabadítását a Szentlélek Isten valósítja meg ben
nünk, a hirdetett evangélium és a szentségek által az egyházban. A 
Szentlélek által van ugyanis hitbeli, személyes közösségünk a szabadító 
Krisztussal.

4. A keresztyén szabadság nemcsak negatívum, szabadulás valami
től, hanem a leghatalmasabb pozitívum: szabadulás valamire: az új 
életnek minden törvényeskedéstől és moralizmustól ment hitbeli szabad
ságára.

5. Ez a (keresztyén szabadság realizálódik többek között a lelkiismeret 
szabadságában. Ez nem az autonóm én szabad döntése, hanem az Isten 
igéjében Krisztushoz kötött személyes lelkiismeret felelős döntése.

II. EGYSÉGÜNK A KRISZTUS TESTÉBEN.
1. Jézus Krisztus szabaditása egyesíti is az öviéit, ekklesiává teszi. 

Ez az ekklesia Jézus Krisztus teste reális értelemben.
2. Egyetértett a konferencia a tanulmányi alapiratnák azzal a meg

állapításával, hogy testének — az Anyaszentegyháznak — egységét Jézus 
Krisztus az igével és a szentségeikkel teremti meg és tartja fenn. Ezért 
az egyház igazi egysége — az Ágostai Hitvallás VII. cikkének meg
felelően — csak az igehirdetés lényeges tartalmában és a szentség- 
kiszolgáltatásban való egyezés, illetve szentség-közösség lehet. Ennek 
hitvallási egységben is meg kell nyilvánulnia.

3. Az úrvacsora-közösség kérdésében elhangzott olyan vélemény is, 
hogy ennek előfeltétele valamennyi hitvallásunk teljes tantartalmának 
elfogadása, mégpedig ennek nemcsak jogi kinyilvánítása, hanem szigorú 
tanfegyelemmel ellenőrzött gyakorlása.

4. Ezzel ellentétben a konferencia nagy többsége vallja, hogy egy
felől valóban megvan már az egységünk Jézus Krisztusban: hisszük az 
Anyaszentegyház egységét minden szakadás ellenére, s ez lehet egyedüli 
kiindulópontunk az egység muinkálásában; másfelől minden erőnkkel 
küzdenünk kell a teljes egység megvalósulásáért. Ez a végső cél az 
evangélium hirdetésében, a keresztségben és az úrvacsorában, s ennek 
gyümölcseképpen a közös hitvallásban megnyilvánuló egység. Hisszük, 
hogy az úrvacsorával való közös élés teremti is a közösséget és egységet. 
Ezért kívánatosnak tartjuk, hogy az Evangélikus Világszövetség minnéa- 
polisi nagygyűlése kinyilvánítsa valamennyi evangélikus egyház úr
vacsora-közösségének szükségét. Nem látjuk okát az úrvacsorái közösség 
megtagadásának azok között, akik vallják egyházunk tanítását: Jézus 
Krisztus reálprezeneiáját az úrvacsorában.

5. Valljuk, hogy az evangélikus egyház — amint ezt az Ágostai Hit
vallás is igényli — nem partikuláris felekezet csupán, egy a sok között, 
hanem benne az „una, sancta, catholica ecclesia” realizálódik. Ez egy
felől állandó önvizsgálatra kötelez bennünket igehirdetésünk, szentség- 
kisizolgáltatásunik és egész egyházi szolgálatunk igeszerűsége tekinteté
ben; de másfelől missziói felelősséget is ró ránk az egész keresztyén- 
ségfben.
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III. SZABADOK VAGYUNK A REFORMÁLÁSRA!

. 1. A reformációt Isten vitte végbe. Luther csak eszköze volt. Nem 
szétszakította -az egyházat, hanem Krisztus tiszta evangéliumiéinak fel
tárásával az egyház igazi szabadságának és egységének az alapját vetette 
meg.

2. Luther reformációja egyszeri, páratlan esemény az egyház törté
netében. Ez azonban nem ellenkezik azzal, hogy ,a reformálás a tiszta 
evangélium alapján az egyház további, állandó feladata. Ecclesia semper 
reformanda est!

Ez nem jelenti sem a hitvallásaink lényeges tartalmában való bizony
talanságunkat, sem igehirdetésünknek a mindenkori korszellemhez való 
igazodását. Az egyház reformálása mindig csak az Isten igéjéhez való 
visszatérést jelentheti.

Az evangélium tiszta és hatékony hirdetése érdekében az egyház 
szükség esetén szervezetét és életének külső rendjét szabadion alakít
hatja. Az egyház igehirdető szolgálatának szabadságában áll, sőt köte
lessége mindent megtenni annak érdekében, hogy a mai embert életé
nek konkrét kérdéseiben megszólítsa és elérje.

3. Az egyház kontinuitásának kérdésében valljuk, hogy azt egyedül 
a tmegdicsőült Krisztus élete és munkája biztosítja. A  gyülekezet nem
csak az istentisztelet aktusában egyház, hanem a hívők mindennapi 
keresztyén életében is.

IV. SZABADOK VAGYUNK A SZOLGÁLATRA!

1. Krisztus szabaditása — amint már említettük — nemcsak valami
től, hanem valamire való megszabadítást jelent. Felszabadultunk a 
szolgálatra! Isten szolgálatára s ezzel egyben az emberek szolgálatára is. 
Ez a szolgálat lényegében véve önzetlen szeretet. Éppen mert Jézus 
Krisztus szabadításával szabadokká lettünk magunktól, a vallásos egoiz
mustól is: nyitva áll előttünk az út a felebarát önzetlen szolgálatára.

2. Magától adódik, hogy a Krisztus által megszabadítottak és az Ö 
gyülekezetében eggyé lettek elsősorban is egymás iránt tartoznak szol
gálattal. De kétségtelen, hogy a keresztyének a gyülekezetben nyert 
erővel szolgálnak az egész világnak.

3. Ez a szolgálat papi szolgálat, mert magunkat kell áldozatul adni 
benne. Nem elég hirdetnünk az evangéliumot, hanem a tettek pecsét
jével is meg kell bizonyítanunk szolgálatunkat a világban!

4. Ez a szolgálat nincs ellentétben az egyháznak azzal a bibliai taní
tásával, mely szerint ez a világ bűnössége miatt veszendő világ, és csak 
Tsten új világa oldja meg nyomorúságát véglegesen. Várni az Isten 
országára és ugyanakkor javítani a bajokon, szépíteni az életet, segítem 
a nyomorúságon: ez jól megfér a keresztyén ember életében.

5. Vigyáznunk kell egyfelől arra, hogy az egyház ne zárkózzék el 
a világban való szolgálat elől, hiszen Krisztus megváltásának erői most 
beleáradnak a teremtettségbe; másfelől azonban arra is. hogy az egyház 
el ne veszítse szabadságát, vagyis szenvedések árán is bátran hirdesse 
mind a törvényt, mind az evangéliumot.

6. A világban végzendő egyházi szolgálaton értjük a világért és 
minden rendjéért mondott közbenjáró imádságot, az igehirdetés által 
teremtett etikai gyümölcsöket, a keresztyéneknek hivatásukban való 
hűséges kötelességteljesítését; továbbá a világ földi javára való együtt 
működést és az egyház szavának kimondását a világ inagy kérdéseiben.
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V. SZABADOK, EGYEK — REMÉNYSÉGBEN.

1. Valljuk, 'hogy az egyháznak, mint a Krisztus testének élettörvénye 
a lutheri „comformitas Christi” : egyfelől állandóan részesülnie kell a 
Krisztus keresztjében, másfelől része van a Krisztus dicsőségében is. Már 
itt a földön, első zsengeképpen. S egykor majd a teljes dicsőségben, Isten 
országában).

Az egyház egysége és szabadsága is ezért töredékes: csak kezdet itt 
a világban. De ez a szabadság és egység az idők végén — Isten nagy 
végső ítéletén keresztül — teljessé lesz majd az Isten országában!

2. Következik ebből, hogy a kereszt békességes vállalásával is vé
geznünk kell szolgálatunkat. Másfelől sohasem feledkezhetünk meg 
hálátlanul Krisztus győzelmének tényeiről az egyház életében.

3. Azok a feszültségi pontok, amelyek a „theologia erucis”-t nemcsak 
a világ egyik vagy másik részében, hanem az egyház számára mindenütt 
és minden időben elkerülhetetlenné teszik, főképpen a következők: a) a 
világ és Isten reánk vonatkozó igényének összeütközése; b) Isten teljes 
törvényének és evangéliumának konkrét hirdetése; c) a világ és az 
egyház eltérő reménysége; végül d) az, hogy az egyház feladhatatlanul 
őrzi belső szabadságát: csak Krisztust szolgálhatja. Hogy ez nem 
jelent elzárkózást a világtól, bizonyítja az a tapasztalat is, hogy ez a 
belső szabadság sok esetben sokkal messzebb menő szeretetszolgálatra 
indít az emberek között, mint amit a világ elvár tőlünk.

4. Az egyház egyedüli „igénye” ebben a világban nem lehet semmi 
más, egyedül az evangéliummal, Isten igéjével és szentségeivel való 
szolgálat szabadsága. Ez az evangélium teremti meg a gyülekezetei, a 
gyülekezet lelki és anyagi életfeltételeit is!

5. Valljuk: Isten a külső támaszok elvételével, egyedül igéje erejére, 
a hit bátor reménységére utalva minket, végezte és végzi köztünk szaba
dító és egyesítő művét. Krisztus Urunk — aki ha akarja, még a kövekből 
is támaszthat népet magának — az igével és a szentségekkel megtartja, 
élteti közöttünk egyházát. Ezért van reménységünk az egyház jövőjére 
nézve itt a mi földi hazánkban is, és reménységünk a testi feltámadás
ban, az örök életben és Isten örökkévaló új világában.

VILJANEN PAAVO: UNKARIN TAHDET (MAGYAR CSILLAGOK)

A finn sajtó igen kedvezően fogadta Viljanen esperes legújabb köny
vét. A finn—magyar egyházi kapcsolatokat, a 25—30 évvel ezelőtt induló 
ösztöndíjas-cserét dolgozza fel regényes formában. Színesen tárja elénk 
az elsők között Magyarországra kerülő fiatal finn lelkész élményeit, be
nyomásait a soproni teológián, vidéki kőrútjain, általában az akkori egy
házi és általában a magyar életről. A könyvből képet kapunk arról, ho
gyan lesz áldássá az induló kölcsönhatás mindkét inép egyházi élete szá
mára. A magyar nép iránti forró szeretet hatja át az egész könyvet.

Cs. B
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T Ü K Ö R
Első igehirdetésemmel kapcsolatos élményemet sohasem tudom el

felejteni. A gyülekezet a 414-es éneket énekelte. A versszakok gyorsan 
fogytak, s bennem a szorongás szinte kibírhatatlanná fokozódott. Még 
két versszak. . .  már csak egy . . .  és tovább nem várhattam: indulnom 
kellett a szószékre. Hallatlan dolog várt rám: prédikálnom kellett.

Amikor a szószékre vezető lépcső első fokára léptem, szinte földbe 
gyökerezett a lábam. Addig ugyanis nem vettem észre, hogy a falon 
tükör van. Most hirtelen megpillantottam benne magamat. Felindult- 
ságom elérte tetőfokát: mintha a tükör csak azért lenne ott, hogy vég
leg kihozzon a sodromból. Éppen most törődjek a külsőmmel, amikor 
alig tudok úrrá lenni az izgatottságomon? Azon törjem a fejem, hogy 
milyen benyomást gyakorolok az emberekre, amikor Isten üzenetének 
szabatos, világos kifejezése a dolgom? A hiúság hangjaira figyeljek, 
amikor minden erőmmel azokat a hangokat igyekezem elnémítani, 
amelyek Isten szavát akarják elnyomni? Ügy tűnt, hogy a tükör a Sá
tán utolsó kísérlete, maradék nyugalmam megzavarására.

V

Nem emlékszem már, hogyan ment végbe első szolgálatom. A tük
röt is hamarosan elfelejtettem. Az emlékezés azonban egyszer váratla
nul mégis visszahozta az életembe. Felrémlett előttem a régi élmény s 
ekkor mar tudtam, hogy első alkalommal igazságtalan voltam a tükör
rel szemben. Amikor az igehirdetés előtti szorongásom nyugodt, zavar
talan, biztos szokássá változott, akkor ismét találkoznom kellett a tü
körrel. Mintha arra várt volna, míg eljutok idáig.

Nem mondhatom, hogy mindig komolyan vettem igazi jelentősége 
szerint. Nem is követtem mindig csendes figyelmeztetését. De nem lesz 
érdektelen leírnom, mit is mondott nekem az a csodálatos tükör, mikor 

mar régen elhagytam első igehirdetésem sekrestyéjét.
Olyasmit hirdetett, ami eleinte bosszantott, később azonban belát

tam igazságát. Állandóan ezt hangsúlyozta: nincsen olyan külsőség, ami 
nem árulkodna egyúttal az ember legbelsejéről. „hátod“, — körülbelül 
ezt mondhatta, — „sokszor felületességből, vagy indokolatlan sietség
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miatt rendetlenül veszed magadra a Luther-kabátodat. Hányszor tet
ted fel rosszul a Mózes-tábládat! Az is megtörtént, hogy nem hoztad 
rendbe a hajadat. Egyik-másik hallgatódban ilyenkor bizonyosan meg
született az a gondolat, hogy számodra nem is olyan nagy dolog az is
tentisztelet. Hát alkkor miért legyen fontos az éppen őneki?”

Sokszor oltári szolgálat közben egészen tárgyilagosan figyelmezte
tett arra, hogy az oltár nem karfa, amelyre támaszkodni lehet és nem 
az a hely, ahol felső testünkkel ide-oda imbolyoghatunk, hanem éppen 
Isten oltára. Idővel hálás lettem a tükörnek ezekért a kellemetlen fi
gyelmeztetésekért. Azt sem tagadhatom, hogy szolgatársaimat figyelve 
is szoktam a tükörre gondolni. Nem szólt az meg ilyenkor senkit sem, 
csak intett és figyelmeztetett, hogy ügyeljek magamra és tanuljak 
olyan példákból is, amelyek nem tetszenek. Ilyenkor azt szokta taná
csolni, hogy ne rohanjak lobogó köntössel a szószékre, vagy ne menjek 
túlságosán nehézkes léptekkel az oltár elé. Bizalmasan súgja, hogy úr
vacsora-osztásnál, keresztélésnél ügyeljek kezeim tisztaságára, hiszen a 
külső értelemben vett „tiszta kéz“ is kötelességünk! Senki nem tehet 
arról, ha a szószéken poros lesz. Arról azonban nem szabad megfeled
kezni, hogy a port idejében eltüntessük.

Az eddig elmondottakat bizonyos értelemben az „ünepélyesség“ 
cím alá is foglalhatnánk. Ez szolgálatunkban nem pózolást jelent, ha
nem bele-merülést, csendességet és békességet. Ebben a magatartásban 
visszfénylik valami az ünnep békességéből és van benne valami a 
vasárnapi harangok zúgásából. Bizonyos, hogy Isten igéjét minden hely
zetben és minden körülmény között hirdetnünk kell. Ezzel az indoko
lással azonban nem szabad lebecsülnünk az ünnepélyességet. Ahol ko
molyan veszik, ott a hétköznapok „közönséges” dolgaiban is erőforrássá 
lehet. Voltak és vannak emberek, akiknek lényét döntő módon megha
tározta az istentiszteletnek, Isten házának és Isten igéjének az ünnepé
lyessége. Bezzel sírjánál mondotta egyik barátja, hogy az elhúnyt élet
stílusa a „világból való ünnepélyes kiemelkedés“ volt.

Megjegyzem azt is, hogy '■nem csak az „ ünnepélyesség“ cím alá tar
tozó dolgokat mond nekem a tükör. Amikor ugyanis belépek a tele temp
lomba és a gyülekezetei megpillantom, azonnal megkérdezi: „Kire né
zel most? Istenre vagy az emberekre? A tömeget figyeled, vagy meg
látod azt az egy ismeretlen lelket, aki szavaidban keres erősítést és 
vigasztalást? Ki vagy te tulajdonképpen ebben a pillanatban? A gyü
lekezet megbecsült lelkésze, vagy — ami ugyanazt jelenti, — birálgató 
hallgatóktól körülvett pap, vagy — ami egészen mást jelent, — az 
evangélium hirdetője? A gyakorlat tapasztalt embere vagy már, vagy 
még mindig rémít hivatásod felelőssége, megbízásod nagysága, a pil
lanat és a hely szentsége? Isten közelsége? Nem hiányzik-e szívedből a 
szorongásnak az az érzése, amely benne volt, amikor először találkoz
tunk egy templom sekrestyéjében, amikor a gyülekezet a „Jövel Jézus, 
lelkem hő szerelme“ kezdetű éneket énekelte s amikor úgy indultál a 
szószékre, hogy legszívesebben elfutottál volna? És megtörténik, hogy a 
tükör tréfálkozó és kicsit ironikus hangja teljesen elnémul ekkor. He
lyette pedig megszólal a szent Isten: „A z a mondásom ellened, hogy az 
első szeretetedet elhagytad.”

A tükör hangja bizonyára feleslegessé válik ott, ahol felzúgnak 
ezek az örökkévalóságból kicsendülő harsonahangok. A tükör mondani
valója mégis kedves marad nékem mindig és az a törekvésem, hogy 
egyre komolyabban vegyem. Hiszen a szentélyből zúgó hang hírnöke 
számomra. Schick E. írása. Átdolgozta: Bohus Imre
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Diakónia a megváltozott világban
A németországi evangélikus egyház életében rendkívüli jelen

tőségű ténynek veszik, hogy az évszázados belmissziói szervezet, 
amely Wichern-re megy vissza (Central-Ausschuss für die Innere 
Mission dér Deutschen Evangelischen Kirche) és a második világ
háború óta dolgozó segélyszervezet (Hilfswerk dér Evangelischen 
Kirche in Deutschland) 1957 április 1-vel egyesült közös diakóniai 
szervezetté. Ezzel a szeretetszolgálatnak új fejezete kezdődik a 
reformáció hazájában. A közös új szervezet feladata, hogy „a 
diakóniai munkát ápolja, előmozdítsa, s ez által elősegítse, hogy a 
németországi evangéliumi (evangelisch — mely evangélikusokat, 
reformátusokat és unióitokat összefogóan jelöli) keresztyénség be
töltse hivatását”  — ahogyan azt egyházi törvényeikben ezek a 
mondatok fejezik ki: „A  németországi evangéliumi egyház és tag
egyházai elhivattak, hogy hirdessék Krisztus szeretetét szóval és 
tettel. Ez a szeretet az egyház minden tagját szolgálatra kötelezi és 
különleges módon ölt alakot az egyház diakóniájóban; ennek meg
felelően a diakóniai-missziói munkák az egyház lényeg- és élet- 
megnyilvánulásai” .

Az egyesülést 1957. márciusában kimondó Berlin—Spandau-i 
zsinat ugyanakkor rendkívül jelentős nyilatkozatot adott ki fenti 
címen a diakóniáról, amelyet itt teljes terjedelmében közlünk. 
Igen tanulságos lehet számunkra is, ahol a diakónia — főleg gyü
lekezeti vonatkozásban — az egyháznak eléggé mostohagyermeke, 
másrészt a diakónia és evangélizáció szoros kapcsolata még nem 
fejlődött ki. (Szerk.)

1. JÉZUS KRISZTUS AZ URA ÉS MESTERE A DIAKÖNIÁNAK
A diakónia azt jelenti, hogy egymásért élünk, mert Isten 

egymásra utalt minket. Az irgalmas samaritánus látta az ország
úton a segítségre szoruló embert és megtette, amit meg kellett 
tennie. Az Űr, amikor ítéletre jön, mindenek előtt azt kérdezi 
majd: mi történt az éhezőkkel, betegekkel, foglyokkal? Isten azt 
akarja, hogy mint ajándékainak sáfárai pénzünkkel és időnkkel 
egymáson segítsünk és életünk minden területén: egymást meg
becsüljük. Rászorulunk egymásra, mert mindannyian ínségben 
vagyunk, sebeink, fájdalmaink egyformák. Ki az, aki ne szorulna 
rá a segítségre és ki az, aki ne tudna segíteni? Míg másokon kö
nyörülök —■ magamon is segítek. Másokat vígasztalok s megvígasz- 
talódom. Másoknak szerzek örömet s eloszlik bánatom. Így kell 
szolgálnunk egymásnak, mert Urunk is szolgál nekünk.

Jézus Krisztus Ura és Mestere a diakóniának. Azért jött. hogy 
a Teremtőjétől elszakadt, megromlott embert, Isten gondolatai 
szerint megváltsa és a megromlott közösséget helyreállítsa. Jézus 
megszentelte testi szükségleteink kielégítésére irányuló diakóniai 
munkát, amikor, mint Isten diakónusa, az Atya kimeríthetetlen 
éléstárából ötezer embert vendégelt meg. A jerikói vámszedőt
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megtanítja a pénz új, helyes használatára. Jézus a bűn megbocsá
tásával a diakóniának legmélyebb és leghatalmasabb cselekedetét 
végzi. A senkiknek adja Isten előtt a legnagyobb tisztességet és 
a megvetettekben közeledik hozzánk. Isten szolgájának mélységbe 
vezető keresztétj át, a dicsőség útjává tette. Jézus egész megváltói 
munkáját szolgálatnak nevezi: „Az embernek Fia nem azért jött, 
hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő 
életét váltságul sokakért.” (Máté 20, 28.) Ö irgalmas és ezért azt 
akarja, hogy legyenek emberek, akik irgalmasságát gyakorolják 
életünk sokszor oly mostoha körülményei között. Az Üdvözítő, aki 
szereti és szeretedre szabadítja fel az embert, emberi kezeket keres, 
amelyek igazságot szolgáltatnak az elnyomottaknak és talpra állít
ják a csüggedőket. Jézus emberi lábakon akar sietni azokhoz, akik 
letértek az útról és emberi szemekkel keresi azokat, akiket min
denki elfelejtett. Igéje, amelynek hallgatására összegyülekezünk, 
meg akarja nyitni fülünket, hogy halljuk a testvérek hangját. Tes
tének és vérének szentsége, amelyet magunkhoz veszünk, egy 
testté tesz minket.

2. KRISZTUS EGYHAZA A DIAKÖNIA RUHÁJÁBAN JÁR 
Krisztus gyülekezete lehet-e diakónia nélkül? Az egyház élete 

sokféle formában bontakozik ki. Az egyház egészséges és-gyümöl
csöző működése kapcsolatban van azzal, hogy a diakónia milyen 
mélyen gyökerezett be a gyülekezetek életébe. Az egyház kincse 
kezdettől fogva a szegények, törődöttek, özvegyek és árvák serege. 
Ezzel az ember és az emberi közösségek új, merész értelmezését 
adja. Becsüljük ember voltunk magasztosságát, de tudjuk, hogy 
Jézus Krisztus az ember megmentője. A diakónia is minden napon 
az Ő Leikéből él. Sok keresztyén cselekedetet vihetünk végbe, de 
Krisztus munkáját maga végzi. Szeretete a isok ínségest befogadó 
intézményeket olyan otthonná teremti, ahol öröm és békesség, 
türelem és reménység lakik. A gyülekezeti élet eredményességét 
ma legtöbbször külső hatásának eredményén mérjük le. Pedig a 
gyülekezeti élet igen jelentős része azokban a rejtett szobákban 
játszódik le, ahol a gyermekeket szülői szeretettel nevelik, ahol 
keresztyének engedelmesen szolgálnak és szenvednek, ahol a hal
doklókat Isten kegyelmébe ajánlják. Nagyvárosokban és új telepü
léseknél nagy feladat a gyülekezet összegyűjtése. A gyülekezeti 
diakónia sok száz apró szolgálatával összeköti a szétszóródottakat 
és megindítja a vérkeringést a gyülekezetben. Mialatt nagyobb jó
létre törekszünk, magasztos hivatás —  részesedve Krisztus szenve
désében és feltámadásának erejében — megküzdeni az ember 
fájdalmával és nyomorúságával, míg Krisztus mindent újjá tesz. 
lehetetlen, hogy a test tagjai csupán önmagukért éljenek. Éppen 
így lehetetlen, hogy Isten gyermekei — ha nem viszik magukkal a 
legbűnösebbeket és legelesettebbeket — egyedül bejussanak a 
mennybe. Krisztus elhordozta a mi betegségeinket, ezért kell ne
künk is egymás terhét hordani. Krisztus feltámadt, ezért gyüleke
zete minden ember felé reménységgel tekinthet. 351



Az egyház Krisztus vissza jöveteléig a diakónia szolgálatában 
áll. Ezért az ige szolgája hivatala legnagyobb megtiszteltetésének 
tekintheti, hogy az Újtestamentum azt diakóniának nevezi. A 
diakónia a beszédének, szenvedésének és imádságának jellegzetes-, 
sége. A teológiának tudnia kell, hogy diakónia nélkül minden 
munkája száraz és erőtlen. Ha valamelyik egyház nem végzi a 
diakóniát, szolgálatának többi területén is alszik. A feltámadott 
Úr felrázhat sokakat erre a szolgálatra. Ki hallja meg hívását?

3. KERESZTYÉNEK AZ ÍNSÉG NYOMÁBAN
Az az egyház, amelyben Krisztus diakóniája él, nem különül 

el a világtól. A szeretet tapintóérzéke tanít minket arra, hogy 
nagy éberséggel mindig az emberi ínség nyomában maradjunk, 
bárhol üti is fel a fejét. Sok fogyatkozással küzdő világunk csak 
így tartható fenn az utolsó napig.

Hálásak vagyunk azért, hogy az állam és a községek szociális 
berendezésükben sokféle fői-mában gondoskodnak az emberek 
megsegítéséről, mert emélkül az Ínség leküzdhetetlen volna. Az a 
fejlődés azonban, amelyben a társadalom mind több és több ilyen 
gondoskodó és segítséget nyújtó intézkedést foganatosít, még nem 
elégíti ki a lelkipásztori gondozás és az egymás terhét hordozó 
testvéri közösség utáni éhséget.

Ezért az egyháznak állandó feladata, hogy munkálkodjék a 
társadalmi rend építésén és ugyanakkor gyermeki módon kitart
son Isten parancsolatai mellett. A mai helyzetben egyre fontosabb, 
hogy az adott társadalmi kereteket meleggé és otthonossá tegyük. 
A keresztyén ember világi hivatását Isten megbízatásának tekintse 
és ismerje fel mindenütt Istentől kapott feladatát, ahol arra lehe
tőség nyílik. A törvények, űrlapok és kölcsönös teherviselés orga
nizált világa könnyen megfeledkezik az élő emberről. Ezért az 
egyes keresztyén ember lelkipásztori felelőssége megnövekedett. 
Aki Isten békességében dolgozik, jó hatással van egész környeze
tére. Az egyes keresztyének és a helyi gyülekezetek szolgálatának 
szüksége van gyülekezeten túli segítségre. Ezt meg kell tervezni és 
meg kell szervezni. Tekintettel a jelen sokrétű szociális felada
taira, az ige hirdetésének érdekében szükségünk van szociális gon
dozó lelkészekre, szociális munkával foglalkozó munkaközösségekre 
és szociáletika kérdéseivel foglalkozó teológusokra, valamint ke
resztyén szociális munkások képzésére.

Mégis jelenleg a diakónia nem szorítkozhat csupán a szer
vezett szeretetmunkára. Az egyes ember nem használhatja fedezé
kül a szervezett munkát, mintha az mentesítené őt a szolgálat 
alól. Az egyház abból él, hogy tagjai másod- és harmadmagukkal 
— a helyi gyülekezet határán túl is — Isten hívására képességei
ket, idejüket és javaikat rendszeresen és tervszerűen a gyülekezet 
és a felebarátok szolgálatába állítják.

Krisztus testének tagjai így dolgoznak együtt a felebarátokért 
és így „igyekeznek a város jólétén” (Jer. 29. 7).

352



4. A DIAKÖNIA ÁTÖLELI AZ EGÉSZ VILÁGOT 
A  diakónia nem ismer akadályokat. A hitnek és imádságnak 

közösségéhez hasonlóan a reménységnek és szeretetnek közössége 
is ökuménikus látással át akarja fogni az egész világot. Bizonyos, 
hogy nyomasztó az ínség közvetlen környezetünkben is. A szere
tet azonban nem állhat meg önmagánál. A szeretet áttöri a poli
tikai határokat és áthágja az ideológiai és faji különbségek elvá
lasztó vonalát. Istennek minden országban van népe és a mély
ségből mindenütt feltör az emberek segélykiáltása. Afrikában és 
Ázsiában és a világ más részein az egyházak az ott élő népekkel 
együtt áhítozzék a keresztyénség éber, önzetlen segítségét. .Az. 
egész világot átfogó szeretetszolgálatban versenyre akarunk kelni 
az ökuméné testvéregyházaival. Megszégyenülve és egyben bol
dogan tapasztalta a németországi keresztyénség a háború után a 
világ más országaiban élő keresztyének testvéri segítségét. Éppen 
-ezért a mindenünnen érkező segélykéréseket mi legkevésbé hagy
hatjuk megválaszolatlanul. Segítsétek adományaitokkal és erő
tökkel az ifjú egyházak diakóniai munkájának kibontakozását. 
Vegyetek részt fájdalmaikban és örüljetek örömeiknek! Az egy
házak ökuménikus tanácsa összeköttetést létesíthet közeli és. 
távoli gyülekezetek között. A kölcsönös szolgálatvállalás soha
sem tesz szegénnyé, hanem megnyitja a közösség távlatait. Ha egy 
gyülekezet egy vasárnap istentiszteleti offertóriumát a messzi vi
lágon szenvedő emberek és szorongatott egyházak megsegítésére 
szánja, tudnia kell, hogy a jelentéktelen adomány fellobbanthatj a 
a hitet, a türelmet és Isten dicséretét. „Vesd a te kenyeredet a víz 
színére, mert sok nap múlva megtalálod azt. Adj részt hétnek, 
vagy nyolcnak is, mert nem tudod, micsoda veszedelem következik 
a földre.” (Préd, 11, 1—2.)

5. A REMÉNYSÉGBŐL SZOLGÁLAT FAKAD 
A diakónia részszolgálat. De Isten teljessé teheti. A diakónia 

szenvedés. De Isten a szenvedésen keresztül éri el célját. A diakó
nia sokszor vereség. De Isten leverettetésünkön keresztül arat 
győzelmet. Isten reménysége, amellyel körülfogja világát, szolgá
latra kötelez. Az ember az értelem és a technika segítségével pró
bál a világon győzedelmeskedni. Mégis veszedelmek fenyegetik és 
félelmek hajszolják. Kevés a reménység a jövőre vonatkozóan és 
rezignáltan nézzük embervoltunkat. Ezért élünk helytelenül a 
jelenben és ezért menekülünk a múlttól. Mindez követeli Krisztus 
egyházától, hogy diakóniai szolgálatában, — ha még oly csekély 
és jelképes módon is — , munkálkodásán és szenvedésén keresztül 
nagy állhatatossággal tegyen bizonyságot arról, hogy Isten szereti 
ezt a világot és célja van vele. A feltámadott. Űr a diakóniát a 
feltámadás perspektívájába állítja. Aki hisz a Szentiélekben, ott 
is tud reménykedni, ahol minden emberi reménység szétfoszlott. 
„Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buz- 
gólkodván az Ürnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti mun
kátok nem hiábavaló az Ürban.” Fordította: Madocsai Miklós
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^  iiui/j/jja t /(dkéiztk szai ilo el
Benyomások, útiélmények és teológiai értékelés

Két és fél hetes ökumenikus tanfolyamra kaptunk meghívást az 
Egyházak Világtanácsa Genf (mellett, Bosseyben működő intézetébe. 
A meghívás európai .gyakorló lelkészek részvételével számolt, de néhány 
napra befutottak tengerentúliak, sőt színes bőrűek is. Többeknek volt 
mór kapcsolata nemcsak az ökumenével, de Bosseyval is. Az első héten 
pedig valóban „telt házunk’1 volt, mert párhuzamosan rendezték az 
európai „Studentenpfarrer-konferenciát” is, és több előadást velük együtt 
hallgattunk végig.

cA „kazajáj'é léJtlz’ kűjJéhja,

Bosseynak, a kastélynak története visszanyúlik a XI. századba. A kö
zépkorban kolostor volt, majd egy svájci lelkész vette meg. Az épület 
mai alakját a XVIII. században nyerte. Tulajdonosai sűrűn váltják 
egymást. Egy kereskedő is megveszi, akinek színésznő volt a felesége. 
Az asszony Itáliában hal meg, de a férj hazahozatja és Bosseyban emel 
számára síremléket. Az asszony szelleme — ez a néphit — kísértet alak

jában még ma is meg
jelenik 'niéha. Ezért 
mondják tréfásan Bos- 
seyt a „hazajáró lélek’’ 
kastélyának.

Az első világháború 
után egy neves család 
világhírű divatiskolát 
rendez itt be. Akik itt 
nevelkednek,' ellepik 
Európát és irányítják a 
— divatot! A későbiek 
során a német evangé
likus akadémiák vetnek 
szemet- az épületre és 
így jut az egyház kezé
re. 1946nba!n az Egyhá
zak Világtanácsa béreli 

ki, majd 1951-ben végleg meg is veszi. Bossey azóta az ökumené 
szolgálatában áll.

cAz. ökunmií jujjjéhm,
Bosseyról, •— amint azt az intézet igazgatójának, Wolf professzornak 

egyik első előadásából megtudjuk, — volt olyan vélemény, mely szerint 
az épület „földi paradicsom’1, ha 60—70 résztvevő megjelenik a világ 
minden tájáról. A jó levegő teszi-e, vagy a világ legrégibb demokratikus 
felépítettsége ebben a kantonban, — nehéz volna megállapítani. Tény az,
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hogy különböző népek és hitvallások delegátusai itt viszonylag rövid idő 
alatt jól megértik egymást.

Bossey célkitűzése mindenesetre nem lehet más kisebb távlatban, 
mint magának az ökumenikus munkának, nagyban: az egyház egységé
nek szolgálása. Ez a munka, bár meglehetősen népszerű, mégsem álta
lános. Sőt, magát az intézetet is nagyon kritikusan kell nézni! — mondja 
a továbbiakban Wolf professzor. Bossey — vajon nem maga a haeresis? 
Vagy nem csupán holmi emberi kísérlet arra, hogy az egyház egységét 
istentiszteletek, tantételek stb. terén megvalósítsa?

Ezért nézik sokan kritikusan Bosseyt. A Canterbury érsek rendszere
sen küld kritikai megjegyzéseket, mert — úgy látja az érsek — akik itt 
jártak valaha, azok többé nem illenek bele olyan pontosan azokba a gyü
lekezeti keretekbe, ahonnan jöttek.

De van más természetű kritikai kérdés is: Jól csinálnak-e mindent 
az ökumenében, ha a 170 tagegyház mellett egy egész sereg más egyház 
általában nem vesz részt ebben a munkában? Nem is szólva a római 
katolicizmusról. Ha viszont az evanstoni világgyűlés anyagát tanulmá
nyozzuk, abban világosan benne van: Hiszünk abban, hogy a Bibliában 
csak egy egyház van, amelyet Jézus Krisztus alapított! Egész munkánk
ban az előtt a dilemma előtt állunk, hogy egyek vagyunk az Egyház 
Fejében, a Krisztusban való hitben, de nem vagyunk egyék az Egyház 
megjelenési formáiban!

A jelenlegi konferencián persze nem ákut a kérdés. De akuttá lesz 
a téli szemeszterben. Képzeljük el, hogy majd jön egy teológus, aki ki
mondja a varázs-szót: Bultmann. Vagy jön egy, aki azt mondja, vannak 
fontosabb és sürgősebb problémák is ma, mint az Egyház egységének a 
kérdése. Éppen ezért meg kell kísérelnünk, hogy egyek legyünk a bibliai 
szöveg, az Írás értelmezésében! Sokat kell tanulnunk a fiatal egyházak
tól, akik ragaszkodnak a szöveghez. Minden mást félretesznek.

Egyik pillanatban együtt tanulmányozzuk az írást, a másik pillanat
ban egészen egyenetlenek vagyunk — folytatja Wolf professzor. Ezt át
éltük Evanston előtt is: „Krisztus a világ reménysége” . Jöttek, akik arról 
beszélték, „hagyjátok a Megfeszítettet!” Holott Jézus és a kereszt össze
tartozik, sőt a kereszt a középpont. Ismét mások nem hajlandók a „vjsz- 
szatérő Űrről” hallani. Schlink heidelbergi prof. így fogalmazta meg: 
„Aki a visszatérő Jézus Krisztusról szól, a világ végéről szól” . Mások 
viszont azt állítják, hogy a világ fejlődik és szó sem lehet kataklizmák
ról. Jézus, igen, eljött testileg, és eljön másodszor is a mi — szí
vünkbe ! . . .  ' ;

íme, egy sereg probléma!
Ennek ellenére megkíséreljük munkánkat itt Bosseyban tovább 

vinni. Ezen a nyáron tudósokat hívunk össze, akik az atomkérdésről nyi
latkoznak majd. Döntő az egyházra, hogy az atomkorszakban felismeri-e 
a veszélyt és van-e rá mondanivalója? Mit tehet Bossey ezen a téren? 
Lelki alapot igyekszik teremteni ezeknek a kérdéseknek. Együttműködést 
kell keresni a nyugati és keleti államok között! Az együttműködés kér
dése ma világ-kérdés! — fejeződött be Wolf professzor előadása, melyet 
élénk vita követett.
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cA kwsziijmM'g, közös pmlUlmÁL

E cím alatt megkísérlem összefoglalni mindazt, ami Bosseyban több 
szájból, több előadó részéről hangzott el. Ezekről a problémákról nyugod
tan állíthatom', hogy a tanfolyam legizgalmasabb és mindenkit kivétel 
nélkül lázba hozó problémái voltak.

1. A szekularizmus kérdése. Döntő kérdés, hogyan kell gyülekezeti 
életet folytatni ebben a mai automatikusan technizálódó világban? Embe
rek vannak, akik falun laknak és városban dolgoznak. Bizonyos az, hogy 
a vasárnapi istentiszteletet megtartva elvégeztük munkánkat? Vagy: 
milyen helyzetet teremt az egyház számára az a körülmény, hogy egy 
udvarban vagy házban három generáció lakik együtt!?

Más probléma: Intellektuális embereket elérünk az egyházi akadémiá
kon, — művészeket, festőiket, mérnököket, orvosokat, bírákat, — de 
ugyanezek az emberek nem hajlandók az egyházban élni! Hiába magya
rázzuk, hogy tagnak lenni „test nélkül” nem lehet. Nem akarnak.

Egyik skandináv lelkész szomorúan panaszolja a hazai állapotokról 
közzétett beszámolójában: A lelki és szellemi klíma — halott. Nincs 
hitbeli, filozófiai, kulturális vagy morális probléma. Az életszínvonal 
bálvány lett. Mindenki szebb lakást, több fizetést kíván és — autót! 
Ebben a veszélyes helyzetben az egyház alszik. Sok a jó teológiai könyv, 
de a lelkészek nem olvassák. Konferenciát csak akkor lehet tartani, ha 
előzőleg körkérdést intéztek a lelkészekhez, lesz-e elegendő résztvevő? 
A lelki érdeklődés felkeltésére az egyház már odajutott, hogy autókiállí
tást rendez, a lelki munkával paralel. Egy missziói társulat konferen
ciáján összesen nyolcán voltak, és azok közül is hat a társulathoz tar
tozott.

2. Az egyház megújulásának kérdése. Voltaképpen ez volt az egész 
ökumenikus tanfolyam kulcskérdése. A Studentenpfarrer-Konferenz is 
állandóan ezzel a kérdéssel viaskodott: „Hogyan tölthetnők meg temp
lomainkat?”

Az egyház megújulását nem emberek végzik, hanem az a Szent 
Lélek munkája. Ahogyan a Cselekedetek könyve sem az „apostolok” cse
lekedeteiről szól, hanem a Szent Lélek munkájáról az apostolokon ke
resztül.

Példákat is hallottunk: Anglia közepén van egy nagy gyülekezet. 
A pünkösd előtti vasárnapon éppen az úrvacsorát ünnepelték. Az úrva- 
csorázók száma olyan nagy volt, hogy órákig tartott a szentség vétele. 
Külsőségeiben is megkapó látvány; gyertyákkal, újsütetű kenyérrel és 
gongütéssel. Megjelennek a különböző élethivatásban dolgozók: egy mér
nök, aki miniatűr gépmodellt tesz az oltárra, egy szabó, aki egy darab 
szövetet hozott stb. Mi köze mindennek az úrvacsorához? Ez a prédi
kációból derül ki. Isten nemcsak az Egyháznak, hanem a világnak is 
Ura. Eszméljen rá a szekularizált világ, hogy vasárnap és hétköznap 
között nincs különbség. Jézus működik az élet minden területén. Az aján
dékok az oltáron, a hála ajándékai.

Másnap már korán reggel egyének hajlékaiba megy a lelkész. Az 
emberek igen egyszerűen, papucsban és hálóköntösben fogadják. És ott, 
a hétköznapok világában, megismétlik az úrvacsora ünnepét, mint előző 
napon a templomban. Ahogyan vasárnap a szekularizált világ termé
keit bevitték a templomba, úgy az egyház a hétköznapok során belépett 
a világba.
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Egy másik példa: A Ruhr-vidéken vannak stipendiumok. Akik ezt 
elnyerik, azok iránt követelést támasztanak: 1. Együtt kell élniük közös
ségi életben. Ez fegyelmet feltételez. Lelkiekben és materiálisán. A mun
kabér közös kasszába kerül. Itt szoktak jönni a nehézségek, mert vannak 
erősek és gyengék, vannak férfiak és nők. A munkabérek tehát külön
bözőek. Mégis: az ösztöndíjasoknak itt meg kell tanuiniok közösségben 
élni.

2. Amit a gyárban és közösségi életükben átélnek, azt teológiailag 
át kell gondölniok, hogy legyenek felkészült keresztyének, akik készek 
arra, hogy a világba menjenek!. . .  „Mozgósított gyülekezet1’.

Nyugaton úgy látják, valahogyan így kell keresniük az egyház meg
újulását . . .

cÁz UjeJúrddh mt.qú(iiíása.
Négy dátummal határozták meg a problémát:
1. Harnack: „Vöm Wesen des Christentums” c. előadásai,
2. Barth Római levél kommentárjának első megjelenése (1918.),
3. Barmen-i Nyilatkozata 1934-ben, és
4. 1945. az egyháznak a nyilvánosság felé való igénye.
Harnack egyetemi előadásait annakidején sokan hallgatták, teoló

gusok és nem-teológusok egyaránt. Alaptétele: Isten, az Atya, aki gon
doskodva az ő gyermekeiről, az egész evangéliumot magában foglalja,

Megértjük ebből folyóan azokat az éles ellentéteket, amelyekkel 
Barth a Római levél-kommentárjában jön. Hamacknál többet kell mon
danunk. Christocentrikusan: Amit Isten tett értem Jézus Krisztusban!

A  Barmeni nyilatkozatot a Harmadik Birodalomban fogalmazták 
meg. Szembehelyezkedtek benne azzal az igénnyel, hogy a német fajiság 
és történelem kinyilatkozatatási forrás. Kimondják, hogy Jézus Krisztus 
ahogyan számomra az Írásban van, Istennek egyetlen IgéjeI

1945 jellemzőjét, a „Dér öffentlichkeitswille dér Kirché’-t viszont 
úgy értjük meg, ha arra gondolunk, hogy a hitleri rezsim alatt meg
tagadták az egyháztól a nyilvános élet szabadságát, az egyház pedig 
vállalta a koncentrációs táborokat, a börtönt és halált.

Ebből a teológiai megfontolásból adódik néhány probléma:
1. Az etika problémája. 1945 óta, ha megnézzük a könyvtárakat, 

elcsodálkozunk, mennyi etikai munka jelent meg. Az „Evangélikus 
Szociállexikon”-nak 150 teológus és nem-teológus szerzője van. Meg
jelent egy fogalmi szótár, amely „szabadság”, „béke” stb. kérdéseket 
taglal. Mindezekhez egy csomó stúdiumot lőhetne említeni, amely a 
házasság és a születés-szabályozás stb. kérdéséről szól. Mindegyik etikai 
műnek közös vonása, hogy a „bűnös megigazulásának” tételéből indul ki, 
de az etikai programm kivitelében már vannak teológiai különbségek. 
Vagy: Az utóbbi időben egyre több írás jelenik meg a remilitarizáció 
kérdéséről. Az a keresztyén, aki Isten kormányzása alatt áll, szükség
képpen tiltakozik a fegyverek ellen!

2. A törvény és evangélium kérdése. Barth Károly 1936-ban meg
jelent könyve nyomán lett akuttá.

3. A hermeneutika kérdése. Hogyan szóljuk újonnan az evangéliu
mot a megváltozott világban? Ez a fordulat Bultmann nevéhez fűződik. 
Bultmann vajon, interpretálni akar-e, vagy eliminálni?',Mi az a mitológiai 
ruházat, amelytől az írást függetleníteni kell? Nem lesz-e eliminálva
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pl. húsvét valósága, ha egyszerűen csak arról beszélünk, hogy a tanít
ványok látták az Ür tusóját és halálát, de a többi — az már mitológia!!?

Végkép meglepte a konferenciát, mikor felszólalásomban közöltem, 
hogy a Bultmann-kérdés nálunk nem kérdés .. .
Általában I
bizonyára jó volna, ha a Bosseyban eltöltött idő tanulmányokon kívüli 
epizódjairól is beszámolhatnék. A baráti körben eltöltött zene-estekről, 
amikor a lengyel öttagú delegáció (evangélikus, református, baptista, 
methodista és ókatolikus kiküldött) művészi zenei élményt nyújtott, 
vagy a „nemzetközi asztalitenisz” mérkőzésekről. Nem lenne érdektelen 
beszámolnunk Géniről, általában Schweiz lelkiségéről, valamint arról, 
hogyan ismerkedtünk meg Erancia-Schweiz nemzeti eledelével, a „fondu”- 
vel, amely után napokig „diétát tartottunk” .

Szükség is volt ezekre a kedélyes epizódokra is, mert — ugyancsak 
megdolgoztattak bennünket! Eltekintve attól, hogy beosztották a két 
magyar küldöttet is: Selmeczi János tatabányai lelkészt és engem a 
németnyelvű istentiszteletek szolgálatába, bibliakör vezetékét bízták 
rám, és egyáltalában: nem volt olyan előadás, amikor „passzív” hall
gatók lehettünk volna! Mindig kikérték véleményünket, még ha — nem 
is jelentkeztünk szólásra. Ügy látszik, a magyar teológiai gondolkodás 
nem közömbös számukra . ; .

Dr. Vajta Vilmosnak most megjelent tanulmánya (Christus befreít 
und eint. Lutherisches Verlagsihaus, Berlin, 1957. A „Lutihertum” 20. 
füzete) résziben továbbviszi, részben új gondolatokkal gazdagítja az ed
digi hozzászólásokat.

A könyvecske fejezetei a következők: I. A meghasonlott állapot 
(Uneinigkeit) szolgasága. II. Egyedül Krisztus szabadít meg és egyesít.
III. Krisztus egységre szabadít meg. IV. Krisztus szabad szolgálatra egye
sít. V. A Krisztus uralma alatti egység.

Már ezekből a címekből is kitűnik, hogy Vajta nem ragaszkodik szol
gai módon a kiadott tanulmányi anyag altémáihoz, hanem igyekszik több 
új oldalról megközelíteni a főtémát. Ez bíztató és példamutató lehet 
számunkra is. Most néhány olyan gondolatot szeretnék ismertetni a ta
nulmányból, amely az általunk ismert eddigi hozzászólásokhoz és tanul
mányokhoz képest újat jelent.

1. Az ember éppen a szabadságra törekvésében nem szabad, hanem 
szolga. A tanulmány első részének ez az alapgondolata. Amikor az em
ber szabadságra törekszik, szabadságát Isten nélkül, sőt Isten ellenére 
akarja elérni. így azonban menthetetlenül az Isten-ellenes hatalmak 
rabszolgájává lesz és ez szükségképpen az életnek megrontásához vezet. 
Mivel pedig az ember beletartozik Isten teremtett világába, ez az Isten
nel való meghasonlottsága szükségképpen megrántja az embernek az őt 
körülvevő világhoz való viszonyát is. Így ihasonliik meg az ember a te
remtett viliággal is. Három konkrét ponton: a házasság, a munka és a 
népeik egymáshoz való viszonya kérdésénél mutatja ki ennek a tételnek 
igazságát. Egyszerű, világos okfejtéssel bizonyítja, hogy mind annak, 
ami az emberek életét tönkreteszi, az Istennel való meghasonlottságban 
van a gyökere és ez az ember igazi szolgasága, rabsága. Ebből a rab
ságból pedig az ember maga erejével soha meg nem szabadul.

Zoltai Gyula

hozzászólás a minneapolisi témához
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Ezzel a gondolattal Vajta a hivatalos tanulmányi dokumentum egyik 
hiányét pótolja, mert az nem fektetett elég nagy hangsúlyt az ember 
szolgaságának problémájára.

2. Bűn-e az egyház meghasonlottsága? Erre a kérdésre hosszabb elő
készítés után felel. Az egyháznak Krisztusban kapott egysége és sza
badsága alapján adja meg a feleletet. Itt is élesen kell különböztetni 
a törvény és az evangélium között. Ahol a törvény uralkodik, ott olyan 
szakadások jönnék létre, amelyeket a „Krisztus teste betegségé”-nék (25. 
lp) mondhatunk. Ez a meghasonlottság tehát a bűn következménye. — 
Azonban az evangélium uralma esetén is van szákadás. Ez a szakadás 
a Krisztus testétől való elszakadást jelenti. Van tehát olyan „meghason
lottság”, amelyet nem kell megbánni, mert Isten akarja, hogy legyen. 
Ez a szakadás ,a Krisztusról való vallástétel fonákja’ (26. lp). Ezt szem 
előtt tartva az evangélikus egyház számára ezek az igazi kérdések: „Az, 
ami minket elválaszt a többi egyháztól, amely ugyancsak Jézus Krisztus 
nevét vallja, az igazi evangélium-e, szemben egy más evangéliummal? 
Vagy pedig a reformáció szakadását csak azért tartja fenn egyházunk, 
mert mi magunk, ,a meghasonlottság szolgaságá’-ba kerültünk? . ..  Ké
szek vagyunk azt, amit egyházunkban a tiszta evangéliumtól való elfor
dulásnak találunk, az ,egyházi presztizs’-re, személyekre, stb-re való te
kintet nélkül megbánni és az egyház Urához térni? . . . ” (27. lp).

Ez a röviden vázolt gondolatsor az ökumenikus mozgalmak egyik 
alapvető problémájának helyes meglátásához vezet. Vajta Elérttel egyet
értve történeti tévedésnek nevezi azt a szemléletet hogy a keleti és nyu
gati egyház szakadása előtt külsőlegesein is e g y volt az egyház. (8k lp 
9. jegyzet). Az ilyesfajta egységre való törekvés mindig a törvény uralmát 
hozza és olyan szakadást hoz létre, amelynek nem kellene lennie az 
egyháziban.

3. A keresztyének szolgálata a világban: a „királyi papság” á l d o 
zata.  Enhek a gondolatnak kiemelése is sóik segítséget jelent ma ne
künk. Az egyetemes papságról sokat beszélünk ugyan, de mindig kísért, 
hogy azt összekeverjük az egyházi hivatallal. Vajta rámutat arra, hogy 
a papság bibliai fogalma a legmélyebb összefüggésben van az áldozattal. 
Róma 12,1-ben Pál beszél arról, hogy a keresztyének a t e s t ü k e t  adják 
áldozatul mint igazi istentiszteletet. Ez az áldozat az óem'ber levetése 
és az új ember felöltözése. A szolgálat pedig abban van, hogy ez a ke
resztyén ember szabad arra, hogy úgy cselekedjék, ahogyan azt a féle- 
barát java és szüksége kívánja.

4. Az egyház üdve által megkezdődik a teremtettségnek is a gyó
gyulása. A tanulmány idevonatkozó mondatait egy másik cikkben (Veö- 
reös Imre: Minneapolis előtt...)  megtaláljuik. Ennek a gondolatnak ki
emelése azért is jelentős, mert „Isten jó teremtésé”-nek igaz szemléletét 
adja s egyben rámutat, hogy az egyház igaz szolgálata mindig a világ 
javára van.

*

Vajta tanulmányának legnagyobb érdeme az, hogy világos, tiszta 
evangéliumi tanítással konkrét pontokon mutatja meg, hogy Min-neapolis- 
ban azokat a kérdéseket kell tárgyalni és tisztázni, amelyek a mi kér
déseink és hogy a „Krisztus megszabadít és egyesít” témát az evangélikus 
egyház aktuális témájának ismerhetjük el.

Muntag Andor.
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Mit dolgoztak ösztöndíjas segédlelkészeink?

1955. őszétől egyházunk rendszeresítette a belföldi ösztöndíjat. Ennek 
segítségével néhány segédlelkészünk egy-egy évre kikapcsolódik a rend
szeres gyülekezeti munkából és választott szakterületen, professzori irá
nyítással, egy-egy témáról mélyreható tanulmányt folytat. A múlt évben 
végzett munkájukról itt számolnak be 'hárman egyházunknak. (Szerk.)

A világszemlélet, mint homiletikai problémánk

A cím már önmagában is botránkoztató. Ezt tapasztaltam a legtöbb 
esetben, amikor ösztöndíjas témám iránt érdeklődtek. Volt aki akadé
mikusnak, volt aki modernkedőnek, volt aki veszélyesnek, de a legtöbb 
teológiátlannak tartotta. Az utóbbiak — nyilván a dialektikus teológia 
hatására — úgy látták, hogy a téma komolytalan kísérlet a tűz és víz 
összeházasítására, s benne a kultúrprotestantizmus letűnt szelleme 
kisért.

Én mindennek ellenére hű maradtam a témához. A probléma nem 
tudományos kedvtelésből vetődött fel bennem, hanem létkérdéssé vált 
számomra. Állandóan nyugtalanított az a rossz érzés, hogy nem jól pré
dikálok, és nem jól prédikálunk, mert az igehirdetés a legtöbbször nem 
több failrahányt borsónál. Ha pedig hatástalan a prédikációnk, van-e 
értelme a szolgálatunknak? Kínos érzés felesleges munkát végezni. Le
het, hogyha igényeimet leszállítom, akkor megnyugszom. Azt tartom 
azonban, hogyha valaki hegyet akar mászni, ne tűzze ki a zászlót az 
első dombon, A kínzó, homályos érzések helyett szerettem volna a dolog 
végére járni. Ez a vágy volt ösztöndíjas munkám ösztökéje.

Ha egy prédikáció hatástalan, azaz rossz — félreértések elkerülése 
érdekében meg kell jegyeznem, hogy a hatáson'nem retorikai hatást 
értek, amitől mentsen Isten bennünket, hanem azt a hatást értem, 
amelyet Jézus is értett, amikor a tanítványokat azzal bízza meg, hogy 
hassanak oda, hogy minden nép .tanítvánnyá legyen — az igehirdetőnek 
három diagnózist kell a maga részéről feltételeznie: 1. A Szentiéleknek 
úgy tetszik, hogy hatását az igehirdetésből megvonja. 2 . Sántít az ige 
üzenetének a megértése. 3. Az elszáiló ige nem tud az emberek problé
máiban megakadni. — A Szentlélek „önkényes" hatását nem tudom 
semmiféle mesterkedéssel prédikációmba varázsolni, csak imádkozhatom 
érte.Viszont a Szentlélek felelőssé tesz az igéért, és hogy ez az ige célba 
is találjon. Nem állítom, hogy az ige üzenetében olyan erősen állanánk, 
hogy itt már nem volna tennivalónk. Ha felteszem azonban a kérdést, 
hogy miért nem jut el Isten igéjéből rendeltetési helyére legalább az, 
amit már megértettünk '(márpedig hálátlanság volna Isten iránt, ha 
tagadnám, hogy valamit is megértettünk belőle), elkerülhetetlenül a 
harmadik diagnózishoz kényszerül az ember. A diagnosztikánknak azon
ban éppen ez a területe a legelhanyagoltabb. .

Ha ezt. a területet akarjuk bonckés alá venni a következő kérdést 
keli felvetnünk: Hol van az Isten üzenetének és az emberi szívnek az
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érintkezési felülete? Nyilván a gondolatok síkján. Az akadályokat is 
elsősorban itt kell keresnünk. Itt húzódnak azok az erődítések, amelyek 
Isten ismerete ellen emeltettek. (II. Kor. 10, ö.) Az ember gondolatai
— a tengernyi következetlenség ellenére is —• egy kéipzeletbeli koordi
náta rendszerre írhatók fel, és így vizsgálhatók. Minden embernek 
többé-kevésbbé kikristályosodott, sajátos gondolatrendszere van, ame
lyekben a periférikusabb elemek megkülönböztethetők a lényeges és 
meghatározó elemektől. Itt mindjárt világossá is válik, hogy miért nem 
beszélek — és a homiletika problémájaként, miért nem is beszélhetek
— világnézetekről, amelyek az egyes embertől elvontan is rögzíthetők, 
és tisztán soha nem találhatók meg a „természetben**, és miért kell 
világszemléletekről beszélnem, amelyek minden azonosságuk és törvény- 
szerűségeik ellenére is egyéniek. Nekünk nem papírrendszerekkel, 
hanem a szószék alatt ülő eleven emberek gondolatvilágával van dol
gunk. Az igehirdetésünk elhagyva a szószéket a világszemléletek bozótja 
közé keveredik, és sorsa attól függ, hogy milyen viszonyba kerül velük. 
Így lesz a világszemlélet a homiletika problémájává, amely elől nem 
hátrálhattam meg a kultúrprotestantizmus veszedelmétől való félelemből.

Lehet-e világszemlélet a homiletika problémája? Azt kell válaszol
nom reá: lehetetlen, hogy ne váljék azzá. A megértésnek nemcsak az 
értelmes beszéd, a közös nyelv, hanem a hasonló világszemlélet is fel
tétele. A világszemlélet tehát feltétele a közlésnek, lehetővé teszi vagy 
gátolja a megértést. Ezért olyan nehéz behatolni például a régi írások 
gondolatvilágába, és ezért akadozik a beszéd fonala, amikor falusi és 
városi ember elegyedik beszédbe egymással.

A világszemléletekkel való foglalkozásnak azonban van még egy 
súlyosabb oka is. Az igehirdetésünk Istentől kapott feladata az, hogy 
hitbeli döntés elé állítsa az ige hallgatóit. Le kell tehát ásnia lényünk 
legmélyebb rétegébe, ahol a már tovább nem elemezhető, végső dönté
seink vannak. Ezek a döntések mindig a hit jellegét hordják magukon, 
mégha Isten ellen szólnak is. Ha világszemléletek törvényszerűségeit 
kutatjuk, azt kell látnunk, hogy a világszemléletünk erővonalai is a 
végső döntéseknek ebbe a rétegébe vezetnek. Itt van a világszemléleti 
„koordináta** rendszer középpontja, amelyhez igazodnak a világszemlé
let többé-kevésbbé rendeződött elemei. Ha az ige hallgatóját a hit dön
tése elé akarjuk állítani, akkor a világszemléletek erővonalain kell a 
lényegtelentől a leglényegesebbig lejutnunk, hogy az ige a stratégiailag 
legfontosabb erődítéseket vehesse be,

A világszemlélet három fronton lesz a homiletika, az igehirdetésről 
szóló tan problémája. Hogyan jelentkezik az igehirdetésben az igehallt- 
gató világszemlélete? Milyen világszemléleti mozzanatokat tartalmaz 
maga az igehirdetés? Hogyan jelentkezik az igehirdető világszemlélete 
az igehirdetésiben? E három szempont szerint vizsgáltam végig —• már 
amennyire az idő és a rendelkezésre álló anyag megengedte — az el
múlt tíz esztendő igehirdetését, hogy a vizsgálat nyomán kidomborod
hassanak a kérdés gyakorlati problémái. A legszembetűnőbb az a tény, 
hogy az Isten szemléletei és az ember szemléletei között állandó fe
szültség -van. Az egyes igehirdetési típusok világszemléleti arculata
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aszerint alakiul, hogy bennük a feszültségben lévő szemléletek közül 
melyik kerül túlsúlyba. A legegészségesebb igehirdetéseknek azok bi
zonyultak, amelyek a feszültséget nem próbálták az egyik, vagy az isteni, 
vagy az emberi oldal javára kioldani. Ha kioldották, akkor vagy élet
idegenné, vagy pedig emberszagévá váltak.

Végeredményben: Isten szemléleteit" kell tovább adnunk embe
reknek emberi beszéd formájában. Mivel emberi beszéd formájában 
kell tovább adnunk, lehetetlen, hogy igehirdetésünkben ne játszanak 
szerepet az ember „szemléletei**. Ha csak az emberi szemléleteink érvé
nyesülnek, beszédünk nem lesz igehirdetés. Viszont — ha az egyáltalán 
lehetséges lenne — igehirdetésünkben csak Isten „szemléletei** érvénye
sülnének, érthetetlenné, hatástalanná és időszerűtlenné válna. Így ront
hatja meg az igehirdetésünket az a tunyaság, amely nem vállalja a 
harcot azért, hogy igehirdetésünkben a mi „szemléleteink** birokra kel
jenek az Isten , szemléleteivel**, hogy Isten Szendéikének ereje beve- 
hesse a mai embernek az Isten ismerete ellen emelt lelki erődjeit.

Cserháti Sándor

A U&zfo&é#
„Tanta rés est communio sanctorum 
et ecclesia Christi.“

(Luther)
Az emberi együttélés megoldatlanságának nehéz terhei minden 

ember vállára ránehezednek. A válások, gazdasági válságok, világhá
borúk, mint a megoldatlanság félelmes kisülései mutatják ezeknek a 
kérdéseknek nagyságát. Vajon az egyházban megoldásra talál-e a kö
zösségi élet minden problémája? Mi Isten akarata közösségi életünkre 
nézve és egyáltalában lehetséges-e a bűn világában az igazi közösség? 
Vajon az egyház szervezete nem teszi-e lehetetlenné az igazi közösség 
kialakulását és nincs-e igaza a szektás, elkülönülő közösségi élet képvi
selőinek? Mi hozza létre és teszi lehetővé az igazi közösségi élet kiala
kulását? Mi a különbség az egyházi és nemegyházi közösségek között? 
S milyen viszonyban állnak egymással ezek a közösségek?

Ezekre a kérdésekre kerestem a választ.
Teológiai szempontból kétféle közösséget különböztethetünk meg:
1. A societas olyan közösség, amely Isten világi kormányzásának 

körébe tartozik. Ide sorolandó a család, munka, nép, állam, társadalom 
és a kultúr-közösségek különböző íormái. Ezek jellegét a törvény 
határozza meg.

2. A communio olyan közösség, amelyet az evangélium hoz létre. 
Ebben a közösségben elsődleges az Istennel való közösség, egyetlen tör
vénye a szeretet.

A kétféle közösség egymáshoz való viszonyát vizsgálva három ve
szélyes kísértés között kell megtalálnunk a helyes utat:
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Az egyik a rajongás, a fanatizmus kísértése. A fanatizmus két szfé
rára osztja a világot. A természetes közösségek a profán, bűnös, Isten
ellenes világhoz tartoznak. Az igazi hívőnek az a feladata, hogy ezeké
től elszakadva teremtse meg az igazi közösséget.

A  klerikalizmus ezzel szemben igyekszik hatalmát kiterjeszteni a  
természetes közösségekre. A klerikalizmusban a regnum gratiae uralko
dik a regnum naturae fölött.

A szekularizmus tendenciája éppen ellentétes irányú: a természe
tes közösségek „öntörvényszerűségéről” beszél s végső konzekvenciáiban 
az egyházat is a természetes közösségek sorába iktatja.

Láttuk, hogy teológiai szempontból a kétféle közösség jellegét a 
törvény és evangélium határozza meg. Ennek a megkülönböztetésnek 
alapján a kétféle közösség különbözősége az alábbi pontokon világosan 
jelentkezik:

Societas
Természetes közösségek

a) A természetes közösségeket 
Isten teremtő és világfenntartó 
akarata hívta létre.

b) A természetes közösségek
ben Isten el van rejtve előlünk.

c) A természetes közösségek
ben az ember cselekszik a szere
tet által (szolgálat, jócselekede
tek, hivatás).

d) A természetes közösségiek
ben isten erre az életre szóló 
ajándékait adja.

e) A természetes közösségek
ben érvényes igazság a iustitia 
civilis, amelynek megvalósítása 
emberi lehetőségeink határán 
belül van.

f) A természetes közösségek
nek minden ember szükségkép
pen vagy egyéni döntés alapján 
tagja.

g) A természetes közösségek 
törvényeit és rendjét az emberi 
ráció is fel tudja ismerni és el 
tudja fogadni.

h) A természetes közösségek 
tapasztalati valóságok.

i) A természetes közösségek a 
testi-szellemi életet szolgálják.

j) A természetes közösségek e

Communio
Egyházi közösség

a) Az egyházi közösség Isten 
megváltó, megszentelő munká
jának eredménye és eszköze.

b) Az egyházi közösségben
Isten kinyilatkoztatja magát.

c) Az egyházi közösségben
Isten cselekszik a Szentlélek 
által (igehirdetés, szentségek).

d) Az egyházi közösségben
Isten Krisztust adja.

e) Az egyházi közösségben
Isten előtt a justitia Dei érvé
nyes, amely Isten kegyelmes 
ajándéka, mert azt mi sem meg
valósítani, sem kiérdemelni nem 
tudjuk.

f) Az egyházi közösségben az 
ember csak hit által, a Szentlé
lek munkája révén részesül.

g) Az egyházi közösség élet
rendjét csak a hit tudja elfo
gadni.

h) Az egyházi közösség lé
nyege szerint hitbeli valóság is.

i) Az egyházi közösség az em
ber üdvösségéért van.

j) Az egyházi közösség e vilá-
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világhoz kötöttek, változóak, 
időiek.

gon él, de az üdvösségben jut 
teljességre, örökkévaló.

k) A természetes közösségek
ben alá- és fölérendeltségi viszony 
határozza meg az emberek egy
mással való kapcsolatát. 1) Az egyházi', hitbeli közös

ségnek nincsenek lezárt határai. 
Az egyházi közösség egyetemes.

k) Az egyházi közösségben a 
szeretetben és Isten előtt min
denki egyenlő.

1) A természetes közösségek 
körülhatároltak.

A kétféle közösség megkülönböztetése mellett látnunk kell egysé
güket is. Ez az egység egyrészt felülről adott egység. Isten uralma kapcsolja 
össze a természetes közösségeket és az egyházi közösséget. Másrészt 
'egységük alulról, az ember felől is biztosított. A vita christiana mind 
a természetes közösségekben, mind az egyházi közösségben résztvesz és 
így önmaga jelent összekötőkapcsot a kétféle közösség között.

A természetes közösségek és a communio sanctorum feladatuk szerint 
is összetartoznak: Isten mindkettőt a bűn és Sátán ellen, és a szeretet 
parancsának megvalósításáért rendelte. A bűn elleni harc és a szeretet 
cselekvése természetesen a kétféle közösségben különböző módon folyik 
a törvény és evangélium eltérő jellegének megfelelően.

A kétféle közösség összetartozását kell látnunk abban is, hogy kívül
ről nézve az egyházi közösség a többi természetes közösséghez hasonló 
közösségi forma: societas. Hiszen az egyházi közösségnek is van megha
tározott rendje, szervezete, háztartása s mind ebben csak a hit tudja 
felismerni a Szentlélek munkáját.

Az egyházi közösség societas jellegét sokan depravációnak, az egyház 
belső lényegével összeegyeztethetetlennek tartják. Ezzel a felfogással 
szémben rá kell mutatni arra, hogy a keresztyén életben az óember 
miatt a törvény sohasem veszíti el érvényességét. Ez az egyházi közös
ségre nézve pedig azt jelenti hogy a communio sanctorum mindig 
societas is. Amikor az egyházban elnémul az evangélium hirdetése, 
akkor a communioból nem marad más csak societas. Hasonló helyzet 
áll akkor is elő, ha az evangéliumot törvénnyé teszik (szekták). Ezért 
az egyháznak állandó feladata, hogy az evangélium hirdetésével a maga 
sajátos karakterének érvényesítéséért harcoljon: legyen communio 
sanctorum.

A kétféle közösség egymáshoz való viszonyát nem hasonlíthatjuk 
két idegen elem érintkezéséhez, amelynél a keveredés vagy az egyesü
lés lehetősége állana fenn (mint pl. a vas és rézreszelék keveréke, vagy 
a vízben a hidrogén és oxigén egyesülése). Nem is két ellentétes hatalom 
áll szemben egymással, ahol az egyik a győztes a másik a vesztes lesz. 
Nem az országút és a mellette futó telefondrótok paralelitása fejezi ki 
a kétféle közösség egymáshoz való viszonyát. A communio sanctorum 
benne él a természetes közösségekben, mint a kovász, vagy a só a 
tésztában, mint az elvetett búzaszem a barázdában. Ebben fejeződik ki 
a kétféle közösség viszonyának belső tartalma, t. i. hogy a communio 
sanctorum számára a természetes közösségek a szolgálat területét je
lentik.
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A communio sanctorum nem önmagáért van. Létének értelme és 
egyben biztosítéka szolgálatának betöltése. Ennek a szolgálatnak Tar
talma a misszió. A misszió azonban nemcsak az evangélium hirdetése, 
hanem az evangélium megélése is, vagyis a szolgáló szeretet gyakorlása 
— természetes közösségekben. A bűnnek a természetes közösségekre is 
kiterjedő hatalma miatt ez a szolgálat mindig küzdelmet és sokszor 
keresztet is jelent.

Ezt a szolgálatot végezve és ezen az úton járva reménységgel várjuk 
a megváltás végső kiteljesedését közösségi életünkre nézve is. Várjuk azt 
a napot, amikor a communio sanctorumot felváltja az üdvösség tökéletes 
közössége, a communio beatorum, amelyben az Istennel való közösség 
által valósul meg a szeretet örök közössége.

Erre segítsen el mindnyájunkat az Egyház Ura!
Madocsai Miklós

Miért és hogyan fordítottam le a Zsoltárok kön yvét?
Mi szükség volt erre? Hiszen a Magyar Bibliatanács Ószövetségi 

Szakbizottsága már előbb elvégezte ezt a munkát! Az volt talán a cél, 
hogy a pontos fordításon kívül legyen egy „műfordításunk” is, irodalmi 
igényű híveink számára?

Nem. A cél az volt, hogy egyáltalán legyen zsoltárfordításunk. 
A Károlyi-szöveg és a Szakbizottság kéziratos munkája prózai, s ha 
magyarázatot mellékelnek is hozzá, csak annyira sejtteti a zsoltárok 
igazi mivoltát, amennyire a préselt rózsa a hajdani virágét, ha bota
nikus leírás és megfelélő kölni-illat egészíti ki a szemlélő .benyomását, 
A rózsa más volt.

De nem lehet-e a műfordítás ellen legalább annyi kifogást felhozni, 
mint amennyivel a prózai támadható?

A' Zsoltárok Könyve természetesen nem csupán „rózsacsokcr” , sőt 
megértéséinek legfőbb feltétele nem az, hogy olvasója tisztában legyen 
az ókori kelet költői jellegzetességeivel. Szövegének grammatikai jelen
tése összehasonlíthatatlanul fontosabb műformájánál, körülbelül annyira, 
amennyire a tejpor fontosabb a hozzáadandó víznél. (A prózai fordítás: 
„tejpor”.) A műfordításról pedig köztudomású, hogy a forma kedvéért 
sokszor szükségképpeni feláldozza a szoros értelemben vett szöveg
hűséget s ehelyett inkább az eredeti hangulatát igyekszik visszaadni s 
annak a benyomását kelteni, esetleg olyan kifejezésekkel, amelyek az 
eredeti grammatikai jelentésétől lényegesen eltérnek. Ez akárhány ma
gyar zsoltárfordításból kimutatható, a 16. századtól napjainkig. Ha a 
zsoltárokkal (vagy általánosabban: az Ótestámentum költői részeivel) 
feltétlenül így állna a helyzet, akkor rövidlátó, sőt talán igeellenes 
esztéticizmus lenne a műfordítás számára követelni az elsőbbséget.

Lehet talán olyan ótestámentumi műfordítást készíteni, amely szöveg
hűség szempontjából felveheti a versenyt a prózai fordításokkal s ugyan
akkor az eredetihez hasonló költői benyomást kelt?

Igen! Az ószövetségi műforma ugyanis nagyon rugalmas, alaki

365



kötöttsége csekély s kőítőiségét döntő mértékben mondanivalójának belső 
dinamizmusa adja. Ügy vélem, hogy belföldi ösztöndíjas évem alatt 
elkészített teljes Zsoltárfordításom a szövegkritikai követelményeknek 
jobban megfelel, mint a Károlyi — s hogy költői-e? íme egy szemelvény; 
a sor- és strófabeosztás vizuális segítségét is megvonom tőle, hogy meg
győzőbben tanúskodihassék magáról, ha tud. (Az Evangélikus Élet utóbbi 
évfolyamaiban több más is található.) 74. sz. Ászáf költeménye.

Miért taszítottál el végképp, Istenem, miért füstölög haragod nyájad 
juhai ellen? Emlékezzél meg gyülekezetedről — az ősidőkben szerzetted, 
kiváltottad, 'hogy örökséged törzse legyen — a Sión hegyéről, ahol lakozol 
azóta. Irányítsd léptedet az örök romok felé: mindent elpusztított szen
télyedben az ellenség! Diadalordításban törtek ki ellenségeid gyüleke
zeted hajlékában, győzelmi jeleket tűztek ki — mintha csak fejsze 
suhogna az erdő sűrű fáira — s most nekiesnek a sok faragványnak 
csatabárddal és buzogánnyal. Lángbaborítják szentélyedet, porig meg
gyalázzák neved lakhelyét. Ezt mondják szívükben: Pusztuljon az egész! 
— s fölégetik az ország minden szenthelyét. Nem látjuk jelképeinket, 
próféta sincs sehol, és senkink sincs, ki tudná: meddig még? Meddig még, 
ó Isten, meddig űzhet gúnyt belőlünk szorongatómk? Hát most már 
örökre semmibe veheti neved az ellenség?! Miért vontad el kezedet? 
Rántsd elő kebledből, vess véget ennek! S királyom mégis Isten kezdettől 
fogva, ki az országban szabadulást szerez! Hatalmas vagy: te hasítottad 
ketté a tengert s törted szét a folyamon a víziszörnyek fejét, te verted 
be a krcikodilfejeket s a pusztai népnek vetetted étekül; te fakasztottál 
forrást és patakot, te szárítottál ki bővizű folyamot, tiéd a nap s tiéd 
az éjjel, te állítottad fel a holdat és napot, te szabtad meg a föld hatá
rait, te formáltad a nyarat és telet. Emlékezzél meg erről: ellenség szi
dalmaz, Uram, bolond nép gyalázza nevedet. Ne vesd oda a vadaknak 
gerlicéd lelkét, szegényeid életét ne feledd el végképp! Tekints szövet
ségedre — e föld zugaiban,' mindenütt erőszak vert tanyát! Ne forduljon 
vissza az elnyomott megszégyenülten; a szegény s nyomorult hadd di
csérje neved! Föl, rajta, Istenem, porold le porodét; emlékezzél: a bolon
dok untalan hogy gyaláztakl Ne feledd ellenségeid zaját, az. ellened 
támadók szüntelen ordítását!

Mindebből mi a legfontosabb?
Az, hogy költői részek jó lefordítása csak költői módon történhetik. 

A nyelvi-teológiai hozzáértés nélkülözhetetlen; de a legkiválóbb szak
emberekből álló bizottság sem képes ez esetben — eleve nem lehet 
képes! — jó fordítást produkálni, ha költői vénája nincs. Feladata inkább 
a bírálás, iU. a tanácsadás. A végső formábaöntés feltétlenül a mű
fordító költő dolga. Ez természetesen nem csupán a Zsoltárok Könyvére 
vonatkozik, hanem a Biblia minden költői művére, tehát kb. az Ótesta
mentum negyedére. A cél az, hogy atz aranyalma ezüst tányérra kerüljön. 
Ez utóbbi pedig csak gondos ötvösmunka lehet.

Bodrog Miklós
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Húsz könyv a legutóbbi évek terméséből
EGYHÁZTÖRTÉNET

Luther humora 
Luther barátja
Az erdélyi szászok reformációja

Egyháztörténeti olvasókönyv 
Grünewald
A modern katolicizmus

Blanke, Fritz: LUTHERS HUMOR. Scherz und Schal'k in Luthers 
Seelsorge. Hamburg, Furche-Verlag. 1954. 47 lap. Furche-Bücherei Nr. 
102. 1,20 DM.

Lutlier néhány levelét közli 1535-ből, pestis idején a választófeje
delemhez írtat, 1537-lből a cerimóniák kérdésében) tanúsítandó szabad
ságról és a madarak panaszáról, koburgi leveleit, feleségéhez írt vigasz
taló levelei 1546-ból. Egy befejező tanulmány a hit és humor viszonyát 
tárgyalja Luthernél. Végeredmény: Luthernél a humor segítő eszköz
ként szerepelt a pátosz és a léhangoltság ellen. A humorban mindig 
alázat mutatkozik. Aki mosolyogni tud önmagán, alázatos. Végső dönté
sek kérdésében azonban) nem ismerte Luther a humort. Nieburt idézi 
a csinos kiállítású kis könyvben: „A nevetésnek az előcsarnokban van 
a helye, a szentek szentjében nem nevetünk.”

Höss, Irmgard: GEORG SPALATIN, 1484—1545. Weimar: Böhlau, 
1956. 467 lap. 27 DM.

Spalatin a reformáció egyik legszeretetreméltó'bb alakja. A lutheri 
reformáció és az erasmista humanizmus híve. Bölcs Frigyes szász 
választófejedelem titkára és bizalmas embere, Luther odaadó barátja. 
A könyv írója azt akarja bemutatni, hogy Luther életének és munká
jának veszélyeztettsége és Spalatin segítséget nyújtó befolyása sokkal 
döntőbb volt, mint ahogy azt eddig feltételezték. Szépen bontakozik ki 
a könyvből a nagyműveltségű tudós, a szerény és tapintatos udvari 
ember képe, aki nagy körültekintéssel, diplomáciai ügyességgel igyeke
zett megelőzni a veszélyeket. Szüntelenül ellentétek között állt, a csá
szár és a választófejedelem, Erasmus és Luther között. A reformáció 
és humanizmus által felidézett szellemi forradalomban teljes szívvel 
vett részt, de visszahőkölt, mikor a forradalom politikai és társadalmi 
területre csapott át. E tekintetben egy tragikus vonal húzódik végig 
Spalatin életén. Lelkileg kicsinynek érezte magát kora hatalmas moz
galmi méreteihez viszonyítva. Feszültségek között állva sokszor gyötörte 
lelkét depresszió, gyenge fizikuma hamar őrlődött fel. Életét három 
fő fázisban mutatja be Höss: 1., Ifjúsága és pedagógiai munkássága 
1484—1516. 2. Bizalmi állása Bölcs Frigyes mellett 1516—25. 3. Az új 
egyházi élet felépítése érdekében végzett gyakorlati tevékenysége 1525— 
1545. A könyv nagyobb hazai könyvkereskedésekben is kapható. Ára 
111.— Ft.

Reinerth, Kari: DIE REFORMATION DÉR SIEBENBÜRGISCH- 
SÁCHSISCHEN KIRCHE. Gütersloh, Bertelsmanití, 1956. 56 lap. 4.80 DM.

A Honterus kutatásairól ismert szerző röviden, de átfogóan és gaz
dag tartalommal vázolja fel az erdélyi szászok reformációja kezdeteit. 
Foglalkozik Johannes Zekel 15024xm tartott, a Mária-kultuszt tárgyaló
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prédikációival, egy 1536—37-foől való ferenerendi szerzetestől származó 
prédikációs gyűjteménnyel. Hanterusról azt állítja, hogy még 1543-ban 
nem szándékozott Lutherhez közelíteni. A 'Szentírásra alapozott érvelés 
vezette végül is az Erasmus 'hatása alatt álló humanista Honterust 
a wittenbergi tanításokhoz. Jelentős szerepe volt azonban ebben az 
akkor Brassóban tartózkodó Valentin Wagnernek is. A történeti forrá
sokkal tartott közvetlen kapcsolat érezhető a rövidre fogott mű minden 
során.

Staehelin, Ernst: DIE VERKÜNDIGÜNG -DBS REICHES GOTTES 
IN DÉR KIROHE JESU CHRISTI. Zeugnisse aus allén Jahrhonderten 
und allan Konfessionen zusammanigestellt. Basel, Reinhardt 1951—1955.

Eddig három kötet jelent meg. Az első kötet (429 lap) az apostoli 
kortól a római birodalom bukásáig terjedő idővel, a második (384 lap) 
a frankok keresztyénné válásától az első keresztes hadjáratig terjedő 
idővel, a harmadik kötet (548 lap) Clairvauxi Bemőttól Savonaroláig 
terjedő idővel foglalkozik. A hatalmas gyűjtemény célja, hogy az egy
ház minden idejéből és minden részéről összegyűjtse a legfontosabb, 
Isten országáról szóló bizonyságtételeket. A cím után és az előbbi cél
kitűzés alapján azt gondolná az ember, hogy a gyűjtemény egy rend
szeres teológiai témához közöl válogatott szövegeket. Staehelin szeren
csére az Isten országa kifejezést nem vette munkájánál azonos tartalma 
szerint, ezért a kötetek inkább válogatott egyháztörténeti forrásgyűjte
ménynek tekinthetők. A könyv forgatásánál nemcsak teológusokra szá
mít, hanem -egyházon 'belüli és egyházon kívüli szélesebb olvasókörre. 
Ezért valamennyi szöveget német fordításban tesz közzé, megjelölve 
az eredeti szöveg pontos adatait. A közölt szövegek előtt rövid beveze
tésben tájékoztat a legszükségesebbekről, pl. Chrisosthomos életéről és 
munkásságáról. Gyakran ad egy-egy kifejezéshez lábjegyzetekben magya
rázatot. A  szövegek kiválogatásánál előnyben részesíti az eszkatologikus 
témákkal foglalkozókat, azokat pl., melyek az ezeréves birodalom, a 
pokol, tisztítótűz, mennyország, Antikrisztus, ítélet, visszajövetel, fel
támadás kérdéseivel foglalkoznak. Az eddig megjelent kötetekből az 
tűnik ki, hogy a reformáció előtt is sokat foglalkoztak a Szentírással, 
de azt nagyrészt allegorikusam magyarázták,- valamint az is, hogy meny
nyi furcsa excentrikus kérdéssel tudtak foglalkozni a teológusok. Talán 
jobban lehetett volna szem előtt tartani a nagy pedagógiai elvet: „non 
múlta, séd múltúm'’. Ez azt jelenti, hegy a jelentéktelenebbek elhagyá
sával többet lehetett volna közölni olyan teológusok írásaiból, pl. Chrisos- 
thomustól, Petrus Lombardus Szentenciáiból, akik századokra menő 
hatást gyakoroltak az egyháztörténetben.

Behling, Doittlisa Dr.: DIE HANDZEICHNUNGEN DES MATHIS 
GOTTHART NITHART GENANNT GRÜNEWALD. Weimar: Böhlau 
1955. 128 lap. 30 kép a szöveg között, 41 műnyomat. 18 DM.

Művészetkedvelőket és szakembereket egyaránt kielégítő könyv. A 
bevezetés megrajzolja Grünewald sok talányai pályafutását, alakját és 
munkásságát. Ezután behatóan elemzi rajzait éfe kimutatja, mennyire 
a lutheri reformáció hatása alatt állt Grünewald. A befejező rész 
stílustörténeti tanulmány. Ebben feltárja, milyen viszonyban állt Grüne
wald a régebbi művészettel, különösein Leboardoval, valamint Dürer
rel, Cranachal és más kortársával. A  könyv nagyobb fővárosi könyv- 
kereskedésekben is kapható. Ára: 64.60 Ft.
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Loewenich, Walter: DÉR MODERNÉ KATHOLIZISMUS. Erschei- 
nung und probleme. Witten: Luther-Verlag, 1955. 461 lap. 12.80 DM.

A. tanulmány bevezetőül a Tridentinummal foglalkozik, főleg a 
kegyelem-tan szempontjából. A Vatikanumot a „pápizmus végleges győ
zelme” szemszögéből tárgyalja, külön fejezetet szentelve az antimoder- 
ndzmusnak. Ilyen történéti alapvetés után rajzolja meg a modern kato
licizmusnak főbib jellegzetességeit. Először itt is történeti áttekintést 
ad X. Piustól napjainkig és kimutatja, hogy az első világháború vége 
óta mint kedvezett az általános világhelyzet a katolicizmusnak. Nyolc 
szakaszban foglalkozik ezután a következő témákkal: a katolikus akció 
és a katolikus szellemi élet, a katolicizmus nézeteinek forrásai, hogyan 
érti önmagát a katolicizmus, bibliai és liturgikus mozgalmak, mariológia 
és a szűzmáriás kegyesség, az új teológia, viszonyulás a reformációhoz, 
egyház és világ. Ez utóbbi keretében foglalkozik az Una-Sancta mozga
lommal, a tolerancia, a szocializmus, a munkás-papok stb. kérdésével. 
A befejező rész „Katolicizmus és Protestantizmus” címen protestáns 
kritikai önvizsgálatot tart, melynek végeredménye ez: a protestantiz
musra bízatott a felelősség az olyan keresztyénségé'rt, amely az evan
gélium igazságáról tanúskodik és amely korunk tudományos: valóság- 
látását komolyan veszi. Loewenich könyvét nemcsak szakembereknek 
érdemes kezükbe venni.

ÓSZÖVETSÉG
Az Ószövetség világa

Noth, Martin: DIE WELT DES ALTÉN TEST AMENTS. Einführung 
in die Grenzgebiete dér alttestamentlichen Wissenschaft. 2. kiadás. 
Berlin: Töpelmann, 1953. 314 lap. 20.50 DM.

Kevés teológiai munka foglalja össze olyan világosan és élveze
tesen az eddigi kutatások eredményeit, mint ez az ótestamentomi tudo
mányok határterületébe bevezető írás. Következőkkel foglalkozik: 
1. Palesztina földrajza és geológiája. 2. Palesztina archeológiája és 
annak vonatkozása az ószövetségi történetre. 3. Az ókori keleti törté
nelem elemei (vidékek, kultúrák, írások, nyelvek, népek, államok, kro
nológia, vallások). 4. Az Ószövetség szövege. — Megbízhatóság, világos 
gondolatmenet, az irodalom biztos ismerete jellemzi ezt a kiváló mun
kát. Legkiemelkedőbb része az ókori keleti történelemmel foglalkozó
3. fejezet.

ÚJSZÖVETSÉG
A Bultmann-vita

Bartsch, Hans-Wemer: KERYGMA UND MYTHOS. III. kötet. Das 
Gesprach mit dér Philosophie. Hamburg, Reich 1954. 101 lap. 6 DM.

A Kerygma und Mythos első két kötete a legutóbbi harmadik kötet
tel együtt nagy visszhangot keltett és sók vitát váltott ki. Ezek a kötetek 
a Bultmann munkásságával kapcsolatos széleskörű beszélgetések tükör
képei. A harmadik kötetet a filozófus Kari Jaspers és a teológus Bult
mann közötti vita teszi jelentőssé. Jaspers éles támadást intéz Bultmann 
egész alapállása ellen. Szerinte hamis Bultmainnak az a feltételezése, 
hogy a mai ember tudományos világképpel rendelkeznék és ennek a 
kereteibe illeszkedve kellene az igehirdetés munkáját végezni. Szerinte 
a mai tudomány lemond a világkép-alkotásról, mert azt úgyis lehetet
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lennek tartja. A tudománynak éppen a mi korunkban sikerült bennün
ket a történelem (folyamán először megszabadítania mindenféle világ
képtől, míg az előző korok embere és a mai átlagember világképekben 
él és gondolkozik. Jaspers nem a „mithosztalanítást” tartja szükséges
nek, hanem inkább a mithikus gondolkodás felelevenítését, mert az élet 
titkai csak a mithosz formájában fejezhetők ki. Felháborodottan tilta
kozik viszont az ellen a nézet ellen, hogy a Biblia mitikus keretéből 
kiemelt tartalma a mai racionalista ember számára mondhatna vala
mit. „Szerintem —- mondja — Bultmann álláspontja töviről hegyire 
orthodox, nem liberális álláspont.” Itt tűnik ki, hogy Jaspers, mint 
a liberalizmus képviselője, képtelen megragadni, mit is jelent a kinyi
latkoztatás.

Bultmann ugyancsak e kötetben közölt tanulmányában nyomaték
kai hangsúlyozza, hogy őt nem a modem világkép ihlette munkásságra, 
hanem az a szándék, hogy miként lehet azt az üzenetet, amit az Új
szövetség a maga kora emberei számára mondott el, úgy elmondani 
a mi korunk emberének hogy az egzisztenciális jelentőségűvé váljék 
számára.

Egy másik tanulmány, Bartsch-é rámutat arra, hogy Jaspers maga
tartásában az üdveseményről szóló bizonyságtétel elvetése a döntő 
tényező. — F.ritz Buri, aki teológiájában erősen Albert Schweitzer 
hatása alatt áll, tanulmányéban! inkább Jaspers nézetei felé hajlik. — 
K. Reidemeister tanulmánya világos, tárgyilagos képet nyújt „Bultmann 
teológiájának ikezdetei” felől.

Buess, Eduard: ZŰR PRAEDESTIiNATIONSDEHRE KARD BARTHS. 
Zollikon-Zürich. Evang. Verlag. 1955. 64 lap. A „Theologische Studien” 
43. sz. füzete. 3.95 DM.

Tartózkodó, szolid kritikával illeti Barth egész koncepcióját éls arról 
átfogó képet ad. Találóan fejezi ki Barth felismerését ezzel a mondattal: 
„A Biblia két dolgot tesz kizárttá: az ember iránt közömbös Istent és 
az Isten iránt közömbös embert.” Kritikája nem Barth mondanivalóját, 
hanem annak tudományos és dogmatikai megfogalmazását éri. Főleg 
a történetietlenséget és az időiség figyelmen kívül hagyását kifogásolja. 
Barth Jézus Krisztust úgy állítja elénk, mint a kiválasztó Istent, holott 
a kiválasztó az Atya, Fiával való egységben, de maga az Atya. Barth 
Izrael és a gyülekezet kiválasztásáról szólva is szisztematikus egységbe 
vonja azt, amit a Biblia minden összefüggés mellett is időileg és törté
netileg szétválaszt. Buess megjegyzéseit úgy látszik Barth is fontolóra 
vette, mikor a saját szerkesztésében megjelenő kiadvány-sorozatban 
tette közzé.

Domois—Wilkems: MACHT UND RECHT. Beitrage zűr lutherisehen 
Staatslehre dér Gegenwart. Berlin. Lutherisches Verlagshaus, 1956. 
201 lap. 14.50 DM.

Több tanulmányt közöl ez a kötet. Valamennyihez Berggrav püspök 
1952-ben az Evangélikus Világszövetség hannoveri nagygyűlésén „Állam

RENDSZERES TEOLÓGIA

A predestináció 
Állam és egyház

Az apostoli hitvallás 
Laikus dogmatika
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és egyház lutheri felfogás szerint” c. előadása adta az indítást A kötet 
címével laza kapcsolatban álló tanulmányok sok 'helyt nyitva hagy iák 
a kérdést, de éppen ezzel tükrözik híven a jelenlegi teológiai szituációt 
A  tanulmányokat jogászok és teológusok írták. Néhány ismertebb név 
a két szerkesztő neve mellett: Trillhaas, F. K. Schumann stb. A tanul
mányok címei közül néhány: Az állam újszövetségi szemlélete. — A 
lutheri tanítás a világi hatalomról és a modem állam. — Ellenállás és 
megigazulós. — A felkelés elvi jogosultsága. — A jóléti állam problé
mája. — A politikai és a keresztyén egzisztencia.

Trillhaas, Wolfgang: DÉR APOSTOLISCHE GLAUBENSBEKENNT- 
NIS. Witten/Ruhr Lutiher-Verlag. 1953. 107 lap. 3.50 DM.

Trillhaas szándéka az, hogy az Apostoli Hitvallást történ-etkritikailag 
is és dogmatikai tartalmában is ismertesse. Könyve ezért három részre 
oszlik. Foglalkozik a hitvallás létrejöttének történetével, a szöveg törté
netkritikai elemzésével és tanításának kifejtésével. Azért jelent meg 
a „Glaube und Lehre” c. sorozatban, hogy a laikusok is kálzbe vegyék. 
Arra igyekszik, -hogy a modern embert, -aki a hitvallás egy-egy tételénél, 
kifejezésénél megakad, hozzásegítse az egyház e nagyértékű hagyo
mányának megértéséhez.

Voi-gt, Gottfried: JA ZUM DOGMA. Eme Glaubenslehre für Laien, 
Berlin, Evang. Verlagsanstalt. 1954. 111 lap. 4.50 DM.

A dogmatika alapkérdéseiről tartott előadássorozatból nőtt ki ez a 
könyv. Stílusán érződik is a közvetlenség, amellyel a kereső, kérdező 
és kétkedő embert szólítja meg. Bevezetésében a dogmatika szükséges 
voltáról ír és a teológiai munka lényegéről. Felosztása: I. A világ Isten 
teremtése: a) a teremtés eredetileg, b) a megbolygatott teremtés. II. Jézus 
Krisztus a világ megváltója: a) személyének, b) munkájának méretei. 
III. A  gyülekezet a Szentlélek műve: a) lelkiismeretűnk megtisztulása 
itt, b) a hit reménysége odatúl. A könyv telített — talán kissé túl 
telített — kérdésekkel és gondolatokkal, különösen ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy laikus dogmatikának készült.

Wingren, Gustaf: DIE PREDIGT. Göttingen: Vandenhoeck & Rup- 
recht, 1955. 286 lap. Ára: 15.80 DM.

Wingren eredetileg svédül megjelent könyve egy kezdődő kiadvány- 
sorozat („Theologie dér ökumene”) I. kötete. Nem szándékozik gyakor
lati segítséget nyújtani az igehirdetés szolgálatában. Azt lehet mondani, 
hogy szinte az egész evangélikus tanítást felvázolja Wingren a prédi
káció szemszögéből. Amint az előszóból is kitűnik, főleg Nygren, Barth 
és Bultmann munkamódszerét teszi -kritikai vizsgálódás tárgyává. 
Polemikus beállítottsága már a hat oldalt kitevő tartalomjegyzékén is 
megfigyelhető. A tartalomjegyzék tételszerű megállapításokból van 
összeállítva. A könyv tartalmi ismertetése helyett ezekből a tételekből 
jegyzünk ide néhányat: A prédikáció az igének és az embernek a talál

GYAKORLATI TEOLÓGIA

A prédikáció problematikája 
Liturgiái forrásgyűjtemény 
Ordináció '

Kazuális beszédgyűjtemény 
Meditációk
Orvos és lelkipásztor

— két könyv
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kozása. — A textus nélküli prédikáció problémája. — A prédikáció 
Isten beszéde és nem Istenről szóló beszéd. — Az emberek benne van
nak a textusban. — Korunk amtili'berális reakciójának veszélye. — 
Istent és embert nem szabad egymás ellen kijátszani. — Csak prédikálva 
válik egységgé a Biblia. —• Először teremtés és bűn, azután kiválasztás.
— Az „ellenségen” az Ószövetség a bűnt érti. — Az inspiráció és a 
kánon körüli problémázás lényegtelen. — Az Ószövetség harciasságát 
és az Újszövetség győzedelmes hangját egyesíteni kell. — Az evangé
liumok nem biográfiák, hanem üzenetet tolmácsolnak. — A prédikáció 
azzal válik teremtő erejűvé, 'hogy Jézus képére formál. — Jézus az élet 
megszabadításiára és nem formálására jött. — A régi egyház biológiai 
esetnek látta az ember romlottságát, Luther viszont szociális romlás
nak. — Az egyház alapjának szempontjából nézve, az Isten igéje és 
a successio apostolica egymást kizáró dolgok. — Az igéből születik az 
egyház és nem fordítva. — A  társadalom Luthernél és nálunk. — 
Luther és a mai evangélizátorok összehasonlítása. — Isten mindig a 
keresztség formájában cselekszik: öl és elevenít. — A kerygma és a 
szentség. — „A prédikáció utáni ember” az utolsó ítéletre váró ember.
— Az élet megvetése vallási mozgalmaknál. — Az egyház legyen nyitott 
és ne törekedjék létszám-megállapításra. — Az Amt egyháza az episco- 
palizmus felé tart. — Az ige egyháza a perifériák felé igyekszik. — 
Az egyházi esztendő az igazi ordo salutis.

Általában' Wingren szerint a prédikáció nem gondolatokat közöl, 
nem is puszta „utalás” Isten szabadító tettére, hanem Isten szabadító 
munkájának továbbfolyása.

Beckmann, Joachim: QUELLÉN ZŰR GESOHICHTE DES CHRIST- 
LICHEN GOTTESDIENSTES. Gütersloh: Bertelsmann, 1956. 315 lap. 
25 DM.

Ez a forrásgyűjtemény csak az ún. főistentisztelet anyagával fog
lalkozik és a viszonylag szűk keret között a legjellegzetesebb anyagot 
válogatta össze az Istentisztelet I—IX. század közötti történetéből. 
Mivel átfogó kritikai forrásgyűjtemény hiányzik, a szétszórtan levő 
anyag nehezen közelíthető meg a liturgikus kérdésekkel foglalkozók 
számára. Ezért Beckmann gondos válogatása jó segítséget nyújt mind
azoknak, akik áttekinthető képet akarnak nyerni a főistentisztelet for
máinak kialakulása felől.

Heubach, Joachim: DIE ORDINATION ZUM AMT DÉR KIRCHE. 
Berlin, Luth. Verlagshaus, 1956. 188 lap. 13.80 DM.

Heubach kifogásolja, hogy az evangélikus egyházban Rietschel 
hatására az ordináció puszta egyházjogi aktussá vált. Althaus is ezt 
a hagyományt viszi tovább, mikor az ordináció lényegének azt tartja, 
hogy a gyülekezet elhív valakit az igehirdetői szolgálatra. Szerinte az 
ordinációban három mozzanatot kell megkülönböztetni: 1. az elhívás, 
2. a szolgálat ellátásához szükséges kegyelmi ajándékokkal való fel- 
fegyverkezés, 3. és a szolgálatra való konkrét kiküldés. Krisztus is ezt 
cselekedte. Azzal ordinált, hogy elhívott, megáldott és kiküldött. Öt 
magát is ordinálta az Atya a szótéria szolgálatának (Amt-jának) vég
zésére.

Az ordináció fogalmának ilyen kibővítése azonban elhajlásokra is 
lehetőséget ad. Ez főleg ott mutatkozik, mikor Heubach az áldásról 
beszél s azt az ordináció el nem hagyhatóan szükséges, változatlanul 
érvényes, indelebilis (!) mozzanatának tekinti. Itt szembe kerül egy 
másik, helyes megállapításával, melyet az „Amt” fogalmával kapcso
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latban tesz meg. Az „Amt” szerinte nem a személyben történt minőségi 
változás, habitus, (hanem személyes funkció, szolgálat. Az ordinóció 
kifejezés különben Tertullianustól származik. Az Ágostai Hitvallás 
tudatosan nem a „rite ordinati”, hanem a „rite vocati”-ról beszél. Luther, 
mikor az ordináeióról beszél, egész más tartalmat ad a kifejezésnek, 
mint a középkori egyházban volt szokásos. Nem. valami egyházi cse
lekményt ért rajta, hanem az egyházi életnek azt a rendjét, amely sze
rint a gyülekezet arra alkalmas tagjait kiválasztják, kiképzik, meg
vizsgálják, a gyülekezet választása és az egyházi vezetőség megerősí
tése útján igehirdetői szolgálatra elhívják. Noha Heubachnak Rietsche- 
len, de Löhen, Vilmaron és Althauson gyakorolt kritikája Lutherrel 
nem támasztható alá, figyelemre méltó megállapításokra jut a témá
val kapcsolatban.

KASUALIÉN. Reden für allé Falle in dér Praxis des Pfarrers. 
Szerkeszti: Erwin Brandes. Stuttgart. Ehrenfried Klotz Verlag. 1953— 
1956.

Ez a (gyűjtemény a „kasus” homileti'kai fogalmát kiszélesíti, mikor 
nemcsak a szokásos értelemben vett eseteket — ideértve az úrvacsorát 
és gyónást is — veszi tekintetbe, hanem az ifjúság, betegek számára 
tartott igehirdetési alkalmakat, iktatásokat, orgona-, templom- stb. 
szenteléseket, a rádiós szolgálatot, sőt .az egyházi esztendő bizonyos 
időszakait is. A tíz kötetből álló rendkívül gazdag gyűjtemény jó pél
dák nyújtásával ad segítséget a gyakorló lelkésznek, ezeken kívül elvi
leg is foglalkozik egy-egy kérdéssel. A példák tekintetbe veszik, hogy 
a kazuális igehirdetés legtöbbször egészen más jellegű gyülekezethez 
szól, mint a vasárnapi templomozók .gyülekezete. Azon igyekeznek, hogy 
a textus ilyen alkalmakkor is valóban megszólaljon és ne váljék mottóvá, 
továbbá, hogy az alkalmak lelkipásztori és missziói jellegére is figye
lemmel legyenek. A hatalmas munkatársi gárda a gyülekezetben vég
zett szolgálat ̂ gyakorlatából hozta össze az anyagot. Régebbi hasonló 
munkák épületes, szónokias, érzelgős hangját minden tekintetben kerülni 
akarják. Teológiai irányvonalukat általában a würtembergi lutheraniz- 
mus kegyessége határozza meg. Az egyes köteteket alábbiakban ismer
tetjük:

I. Brandes, Erwin: Taufreden. 176 lap. 6.80 DM.
Imádságokat és textusokat is tartalmaz. A beszédek a keresztseg 

lutheri felfogását tükrözik és határozottan a gyermek-keresztség mellett 
foglalnak állást.

II. Brandes, Erwin: Traureden. 270 lap. 8.80 DM.
III. Brandes, Erwin: Grabreden. 311 lap. 10.80 DM.
Az esketési és temetési beszédek is ügyelnek a textusszerusegre, 

de nem hagyják figyelmen kívül mindazt, ami ilyen alkalmakkor az 
ember szívét foglalkoztatja. Tudatosan kerülnek minden emberdicsoito 
o ént íikiat

IV. Brandes, Erwin: Gyónási és úrvacsorái beszédek. 204 láp.
8. — DM. , „

A kötet két tanulmányt is tartalmaz. Egy orvos, dr. Groeger a 
gyónás orvosi, antropológiai vonatkozásait tárgyalja, dr. Schrei tanul- 
mánya az úrvacsora mai jelentőségével foglalkozik. A függelék formu
lát közöl a magángyónáshoz.

V. Grüninger, Willy: Ansprachen vor dér Jugend. 348 lap. 11.80 DM.
29 ifjúsági munkás és katechéta írta ezt a kötetet. Az igehirdeté

sekben nagy hangsúly kerül az ifjúság kérdéseihez kapcsolódásra, de 
éppen itt mutatkoznak a túlzások, kisiklások is.
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VI. Presse!, Wilheim: Ansprache für Kranke. 319 lap. 10.80 DM.
Elsősorban lelkipásztori segítséget nyújt az anyag. Kórházi isten

tiszteletek szám,ára nyújt igehirdetéseket.
VII. Brandes, Erwin: Gelegenheitsreden. 528 lap. 17.20 DM.
A kötet tartalma: iktatási és búcsúbeszédek, igehirdetések presbitér- 

iktatáskor, harainigszeniteléskor, orgona-avatáskor, konfirmációkor, arany- 
lakodalomkor, különböző gyülekezeti rendezvényeken, jubileumokon. 
Valamennyi alkalmi beszéd komoly teológiai átgondoltság szükségéről 
tesz bizonyságot.

VIII. Presse!, Wilheim: Verikündigung durch den Rundfunk. 268 lap. 
9.80 DM.

A kötetet egy elvi és módszerbeli kérdésekkel foglalkozó tanul
mány vezeti 'be. Érdekes megfigyelni, hogy a rádiós egyházi szolgálat 
kötött rövid idejével, láthatatlan hallgatóságával, koncentráltságával 
milyen hatással van a prédikációs stílusra.

IX. Brandes, Erwin: Advent und Weinachten. 260 lap. 9.40 DM.
Igehirdetéseket, áhítatokat, előadásokat közöl gyülekezeti, sőt gyü

lekezeten kívüli alkalmakra is.
X. Brandes, Erwin: Passión und Ostern. 282 lap. 10.80 DM.
Böjti és húsvéti igehirdetéseket, előadásokat és áhítatokat tartal

maz. A nagyhétre elmélkedéseket ad a boldogmondások alapján.
Iwand, Hans Joachim: DIE ALTKIRCHLICHEN EPISTELN FÜR 

DAS KIRCHENJAHR 1955—56. Berlin: Evang. Verlagsanstalt. Négy 
füzet, füzetenként 90 lap. Ára 2 DM.

A jóhírű „Göttinger Predigt-Meditazionen” keletnémetországi ki
adása ez a négy füzetből álló sorozat. Előző évben hasonló formában 
jelent meg „Die altkirchlichen Evangelien für das Kirchenja'hr 1954— 
1955.”. A füzetek darabonkénti 8 Ft-os árban nagyobb fővárosi könyv- 
kereskedések útján is megrendelhetők. Kb. 3 hónap múltán érkeznek 
meg. Jól használhatók prédikációs előkészülethez. Gondos egzegézist 
nyújtanak szakszerű és homiletikai szempontból egyaránt.

Toumier, Paul: KRANKHEIT UND LEBENSPROBLEME. Basel. 
Schwabe 1948. 294. lap. 11 DM.

A könyv eredeti francia címe: „Médecine de la Personne.” A né
met kiadás már a 17—20 000 példányszámnál tart. Az ismert genfi orvost 
az a szándék vezeti, hogy orvosi munkája közben személyes kapcsolatot 
tartson betegeivel és lelkipásztoruk is legyen. Számtalan példával ala
pozza meg mindazt, amit betegei vallásos szükségleteiről, a szenvedés
ről, az élet elfogadásáról, az igazi egészségről, a hivatásról mond. A 
szimptomatikus kezelés helyett a pszichoszomatikus medicina képvise
lője kíván lenni. Tartózkodik mind a psziehotherápiától, mint a theur- 
giától.

Tournier, Paul: BIBEL UND MEDIZIN. Zürich, Rascher. 1953. 
375 lap.

A könyv eredetileg franciául jelent meg „Bibié et Médecine” címen. 
Az ismert genfi orvos arra szeretné megnyerni könyvével elsősorban 
kollégáit, hogy gyógyító munkájukat a bibliai lelkipásztorkodás fényé
ben lássák, egyben az orvosi tudomány elmélyítését is szeretné szol
gálni. Bár maga nem szak-teológus, az említett szempontból vizsgálta 
át a Biblia mindkét részét. A könyv négy részre oszlik: 1. A bibliai 
szemlélet. 2. A mágia problémája. 3. Élet és halál, betegség és gyó-
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gyulás. 4. A döntés. — A könyv 650 bibliai helyet dolgoz fel. Szerzője 
ebben a munkájában is hitvalló meggyőződéséről és arról a szándé
káról tesz 'bizonyságot, hogy az orvosi tevékenység specializálódása 
korában is egységnek lássa az embert.

EGYHÁZI LEXIKON

EVANGELISCPES KIRCHENLEXIKON. I. kötet. A—G. Szerkeszti 
H. Brunotte és O. Weber számos tudományos munkatárs bevonásával. 
Göttingen, Vandenbceck & Rupreeht, 1955—56. 68.90 DM.

A három kötetre tervezett lexikon első kötete jelent meg eddig. 
A testes kötet 1736 hasábot tartalmaz. A teljesen: elfogyott és újabb 
kiadásra nem kerülő Calwer Kirchenlexikon hiányát kívánja pótolni'- 
ez az új kiadvány. Jelentős mértékben kíván támaszkodni egy hasonló,, 
svéd nyelven megjelent munkára, a Nordisk Teologisk Uppslagsbok- 
ra, szem előtt tartja az RGG példáját is, mely most új kiadásban jele
nik meg, de nem kíván annak konkurrensévé válni. Eredeti elképzelés 
szerint elsősorban vallástanárok, katechéták és gyülekezeti munkások 
számára kívánt segítséget nyújtani, munlkábavétel során azonban a 
hangsúly mégis a teológusokra került és ezek szükségletén túl kívánja 
az előbbiek, valamint a sajtó és rádió szolgálatában állók igényeit 
kielégíteni.

A lexikon átfogó képet igyekszik nyújtani az egyházi élet minden 
tényéről ökumenikus távlatban; bemutatja az egyháztörténet és a teo
lógiai munka fejlődésének legfontosabb irányvonalait. Az egész mű 
szellemében az evangélikus hitvallásosság érvényesül, ügyelve minden 
szűkkeblűség elkerülésére. Teológiai színvonala magasabb a Calwer 
Lexikonénál. A fontosabb teológiai kérdések körül kialakult eszme
cserét mostani helyzetében és a legújabb irodalom közlésével ismertetik 
Az úrvacsora kérdéssel pl. 28 hasáb foglalkozik. Átfogó tájékoztatást 
nyújt a mai egyházi élet kérdéseiről, pl. evangélikus akadémiák, anti
szemitizmus, Baimen, püspöki tiszt, egyházi könyvkiadás stb. Neve
sebb teológusok közül többek között következőkkel foglalkozik az első- 
kötet: Barth, Brunner, Bultmann, Buber, Dibelius, Elért, Gogartetn stb. 
Kiemelkedő tanulmány pl, Ohristentum címszó alatt Schlink-től, a 
jelenlegi helyzetről, Freytag-tól a keresztyénség világtávlatáról; Christo- 
logia címszó alatt a dogmatörténeti szakaszt Lau, Etika címszó alatt 
a problematika ismertetését Soe írta. Jelentős a bibliateológiai anyag is. 
Eredetileg ezzel nem akart bővebben foglalkozni a Lexikon, hanem az 
Osterloh és Engellialnd-féle „Biblisch-theologisdhes Handwörterbuch”-ra 
utaltak volna, a munka végzése közben azonban ez az utalás mind 
szükségtelenebbé vált, mert a kiemelkedő témáknál (pl. törvény, imád
ság, család, ünnepek, istentisztelet) a bevezetés bőséges bibliai anyagot 
közöl, de az önálló bibliai címszavak száma is megnövekedett, 

Theologische Literaturzeitung 1956. és 1957. számai alapján.
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A  magyarországi egyházak békeszolgálata
Időrend szerint az evangélikus egyházunk volt az első, amely 

az októberi események után újjárendezte a békemunkához való 
viszonyát, levonva az elmúlt évek tanulságait. Az Országos Béke- 
tanács Evangélikus Egyházi Bizottsága április 3-án alakult meg, 
hivatalos egyházi szervként. Szervezete, állásfoglalása és munka
terve már ismerős lelkészi karunk élőt. Nem érdektelen azonban, 
hogy kitekintsünk a többi magyarországi felekezetre —  elsősorban 
a két legnagyobbra —, hogy náluk miként alakult ez a kérdés.

A  római katolikus egyház

A magyar római katolikus püspöki kar és a kormány megbízottai 
között folyt megbeszélések április 10-én értek jelentős szakaszhoz. A 
másnap kiadott nyilatkozat szerint „A püspöki kar bizalommal nézi a 
kormány törekvéseit, amelyék a múlt hibáinak felszámolására és a 
sérelmek orvoslására irányulnak. Támogatja a kormányt a magyar nép 
jólétére irányuló törekvésében, (hazánk és a világ békéjének előmoz
dításában. Egyúttal elítél minden olyan törekvést, amely a Magyar Nép- 
köztársaság állami és társadalmi rendje ellen irányul.”

A  tárgyalások további meneteléről április 26-án új közlés látott 
napvilágot: „Az Országos Béketanács és a katolikus püspöki kar kép
viselői megbeszélést folytattak a békemozgalam általános kérdéseiről, 
valamint katolikus békebizottság megalakításéról. A  megbeszélés barát
ságos légkörben folyt le; az alapkérdésekben egyetértés alakult ki.”

E tárgyalások lezárásaként május 24-én megjelent a Magyar Kato
likus Püspöki Kar határozata a római katolikus egyháznak a béke
mozgalomban való részvételéről. Néhány részlet ebből a határozatból.

„A Magyar Katolikus Püspöki Kar áthatva az egyház békegondo
latától, aggodalommal szemléli az emberiség fölé tornyosuló veszedelme
ket: a lefegyverzés elhúzódását, az atom- és hidrogénbomba kísérleíek 
folytatását és annak a megállapodásnak hiányát, amely megtiltaná a 
magfegyverek használatát. . .  Szorgalmazzák és minden erőnkkel elő
mozdítjuk az általános fegyverkezés csökkentését és ezzel párhuzamosan 
a megfelelő leszerelést. A nehéz és veszedelmet tartalmazó, megoldásra 
váró ügyek és kérdések tárgyalások, közös megértés és kölcsönös biz
tosíték nyújtása által nyerjenek mielőbb megoldást. . .  Mi hőn óhajtjuk, 
hogy az atomkorszakot a béke napja ragyogja be, amelynek fénye elűzi 
a még fölöttünk lebegő rémet és melege elhozza a félelemmentes, ember
hez és keresztyénhez méltó életet, és ezért támogatjuk a Béke Világ
tanács fáradozását és minden más törekvést, amely az egyetemes béke 
ügyét szolgálja. Mindezekért szeretettel elvárjuk, hogy egyházunk vala
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mennyi tagja fokozottabban magáévá tegye a béke gondolatát és hívei
vel egyetemben amellé az elv mellé álljon, amely kis és nagy, belső és 
külső problémák megoldását -békés tárgyalások útján keresi.”

E határozat nyomán a Püspöki Kar tárgyalásokat folytatott az 
Országos Béketaináecsal. Ennek eredményeképpen, a következő meg
állapodásra jutottak: „1. A  Püspöki Kar az Országos Béketanáccsal 
közösen az általános békefeladatok művelésére megalakítja az Országos 
Béketanács Katolikus Bizottságát. Elnökéül dr. Hamvas Endre c,sanádi 
püspököt küldi k i. . .  2. A Püspöki Kar a katolikus békemunkát egyházi 
keretben — az Országos Béketanáccsal egyetértve — egy katolikus béke
műben, az Opus Pacis-ban szervezi. Az Opus Pacis átveszi és hangot ad 
az Országos Béketanács, illetve a katolikus bizottság által felvetett 
békegondolatoknak. Az Opus Pacis szerkezetének és feladatainak kiala
kítására és végrehajtására szervező, illetőleg intézőbizottságot küld ki. 
Elnöke Grősz József kalocsai érsek.”

A Katolikus Papok Országos Békebizottsága, amely az elmúlt években 
működött, június 5-én feloszlott, ezzel a megokolással: „Az új katolikus 
békemozgalom, az Opus Pacis nagyobb lehetőségeket és új távlatokat 
nyit a katolikus papság számára társadalomépítő és békét szolgáló 
törekvéseinek megoldásához”.

Ugyanaznap, június 5-én megalakult az Országos Béketanács Katoli
kus Bizottsága, amely kidolgozta mindjárt munkatervét is.

Az Üj ember című katolikus hetilap június 16-i száma hosszabb 
cikkben foglalkozik ezekkel a fejleményekkel. Kiemeli, hogy „az Orszá
gos Béketanács keretében működő katolikus bizottság révén az az erkölcsi 
és társadalmi erő, amelyet a katolikus egyház püspökei és hívei kép
viselnek, immár egységesen és az eddigi hiányosságokat megszüntető 
módon belekapcsolódik abba a hatalmas tevékenységbe, amely országos 
keretben és egyetemes jelleggel folyik a nemzetközi béke fenntartásáért 
és biztosításáért. Hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy ez a bizottság 
nem részletességet képvisel, hanem a magyar katolikus egyház meg
bízatásában járhat el” . — Azután foglalkozik a sajátos katolikus béke
szervezet, az Opus Pacis megalakulásának jelentőségével. „Nem közömbös, 
hogy a katolikusok, akik kisebb-nagyobb számban megtalálhatók —, a 
béke vagy háború, az együttélés vagy ellenségeskedés sarkalatos kérdésé
ben milyen magatartást tanúsítanak.” A  világ katolikusainak összefogását 
a béke érdekében három eszközzel látja munkálhatónak: 1. Aẑ  imádság. 
„Ha a föld minden katolikusa a békéért imádkozik, tényleges és közvet
len erőgyarapodása ez a világbékemozgalomnak is.” — 2. A tanulmányo
zás. Szüksége van annak, hogy „a béke egész kérdéstömegét folytonosan 
tanulmányozzuk” . — 3. A cselekvés. „Az Opus Pacis olyan szerepet 
hivatott, betölteni, amelyet rajta kívül egyetlen más szervezet sem végez
hetne el. Cselekvésre, áldozatos munkára ösztönzi és lelkesíti a katoli
kusokat a béke ügyében, maga is képviselteti magát az Országos Béke
tanácsban, de mint az egyház szervezete saját cselekvéseiben a maga 
sajátos feladataihoz köteles tartani magát. Meg kell őriznie a horizontális 
kiterjedés távlatában az egységet a katolicitásban s ebből az egységből 
kell kibontakoztatnia akcióit a békéért.”

A  református egyház
A református egyháznak a múltban nem volt külötni szervezete — 

mint a békemunkában tevékenykedő katolikus papoknak. — hanem 
püspökeik vezetésével számos lelkipásztoruk kapcsolódott bele a béke-
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mozgalomba. Április 11-én megalakult az Országos Béketanáps Reformá
tus Bizottsága, amely az Országos Béketainács és a reformé'us egyház 
vezetőinek javaslatára öt tagú elnökséget választott. Ugyanakkor hosz- 
szabb nyilatkozatban foglalt állást a béke mellett, továbbá kifejezte 
hogy „támogatja a népi demokratikus rend békés törekvéseit, segíti és 
munkálja a szocialista építést .minid az anyagi, mind a lelki felemel
kedés irányában”.

Megalakulás után a bizottság körlevélben -kereste fel valamennyi 
református lelkészt és felkérte őket, hogy támogassák a béke ügyét 
gyülekezeti munkájukban is.

Máj-us 10-én a bizottság évi munkatervet állapított meg, amelynek 
végrehajtása során már tartott egy Comenius-ünnepélyt, amelybe egy
házunk is belékapcsolódott. Egyébként máj-us 23-án a protestáns egy
házak képviselői együtt adtak ki közös nyilatkozatot a nukleáris fegy
verek ellen.

Más felekezetek

A többi kisebb felekezetnek nincs külön szervezete, hanem alkalom
szerűen foglalnak állást. Így pl. az unitárius egyház, amelynek meg
nyilatkozásából az Evangélikus Élet részleteket közölt.

Az egyházak megnyilatkozásai között vannak eltérések. Mind
egyik a -saját lelkiismerete és hitvallásos jellege szerint foglal állást. 
A maga módján mégis mindegyik egyház a -béke ügyét szolgálja. 
Legyen áldás a keresztyénség ezen fáradozásán!

9

P a p n é  e v a n g é liz á c ió  G y e n e s d iá s o n

KÁNIKULA. A hőmérő 32—35 fok között ingadozik. Helyenként még 
feljebb is szökken! Az emberek szédelegve, aléltan járnak. Ö drága hűvös 
víz, frissítő, üdítő! Sokak előtt, mint délibáb tűnik fel a Balaton ezüstös 
tükre! És befut a paplakokba a meghívó, papné evangélizáció lesz Gye- 
nesen, július 2—6-ig a Balaton partján. Vezeti Túróczy Zoltán püspök! 
Lehet-e ennyi varázsnak ellenállni? Úgy látszik igen. Mert azt gondol
tuk, hogy el se férünk, olyan sokan leszünk, — de azért hatvanegyné- 
hányan összejöttünk!

KAPERNAUM. Sok evangélikus számára felejthetetlen szó! Miért? 
Talán a dúslombú, árnyas fák alatt olyan jól esett a pihenés? Örök 
barátságok szövődtek itt, testvéri szivek nyíltak ki egymás felé. És mintha 
Isten is sokkal közelebb jött volna. Személyes üzenete van mindenki 
számára! Emlékeket ébresztők ezek a régi, kedves szobák, a napfényes 
terasz, a nagyterem, az áhítatra indító kereszttel! És az emberek, akik 
itt dolgoznak, akár a vezetők, akár a konyhán munkálkodók, arcukon 
szeretet ragyog, hogy Gyenes kedves emléke továbbra is ilyen maradjon!
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RÉSZTVEVŐK. Hétfőn délelőtt már visszhangzanak a szobák a han
gos, boldog üdvözlésektől! Itt is, ott is egy örvendező felkiáltás: „Jaj 
de jó, hogy te is eljöttél.“  A felnőttek komoly hangjába csacsogó gyer
mekhangok vegyülnek, Hogy a gyermekes anyák is eljöhessenek, a 
vezetőség gondoskodott a gyermekek foglalkoztatásáról. Hegyháti János 
— a gyermekeknek kedves János bácsija — foglalkozik a kicsinyekkel. 
Hegyháti János sok kedves művészi játék kitalálásával, is közelebb 
viszi őket Jézushoz! A mamák válláról teljesen levette a gondot s a 
konferencia végén a kicsiny papgyermekek versek és történetek el
mondásával mutatták meg, hogy a három nap alatt nemcsak a mamák, 
de ők is sokat kaptak!

20—60 évig terjed a korhatár a résztvevők között. Mindenki meg
találja azt, akihez a szíve húzza! Szünetekben a sétálgatok között nem 
egyszer feltűnik, amint egy-egy fiatal arc valamelyik őszhajú papué 
felé fordulva vitatja az igehirdetésből eredő problémáját! Falusi papné 
a városival, vagy hasonló a hasonlóval sok-sok témát talál, amiről olyan 
jó elbeszélgetni! Hisz egyes helyeken — földrajzi közelség ellenére is — 
elég messze esik egyik parókia a másiktól s annyi a közös kérdés! Ez 
főleg a bibliakörökben tűnt ki!

BIBLIAKÖRÖK. A bibliaköröket az Űtmútató aznap reggeli lek
ciója alapján tartották Szabó József püspök előkészítése alapján. Persze 
m.ár itt érvényesült az a szempont, hogy az igét magunk felé fordítva, 
papné szemmel olvassuk! Először tehát az általános üzenetet, azután 
pedig a papnénak szóló üzenetet próbáltuk kiolvasni Isten igéjéből! 
Prédikátor könyve óvott a meggondolatlan beszédtől, több csendességre 
intett Isten előtt. Máté II. rész vége az elfáradásból, elcsüggedésből 
Jézushoz vezetett mindnyájunkat a megújulásra. A nehéz életben úgy 
a fizikai, mint a lelki fáradság erőt vesz az emberen, imádságai üressé 
válnak, az ige semmitmondóvá lesz, ilyenkor csak Jézus tud megújítani!
I. Kor. 14-ben és I. Kor. 1-ben tulajdonképpen az igehirdetésről kap
tunk tanítást. Mit tehet a papné, hogy a szószékről a megfeszített 
Krisztusról hangozzék minden vasárnap az igehirdetés mindenki szá
mára érthető mai nyelven? Hisz a papné az elsőszámú kritikusa a 
férjének, elsősorban imádságaival, de építő kritikával is kell, hogy 
férje mellett álljon! — Mint amikor a gáton felszabadulnak a zsilipek, 
úgy ömlött a sok kérdés, tanács a papnék szájából! Kiderült, hogy estig 
is lett volna megbeszélni való, ha az óramutató nem int elcsendesedésre, 
imádságra!

AZ ELŐADÁSOKAT Túróczy Zoltán püspök tartotta Asszonyhűség 
(Ruth könyve papné szemmel olvasva) címmel! Ahogy végigszalad a 
tekintet a hallgatóságon, az az első szembetűnő dolog, hogy mindenki 
felfokozott várakozással figyel! Hisz nemcsak az országban, de kül
földi protestánsok között is ismertek Túróczy Zoltán püspök evangé- 
lizációi! Van a hallgatók között, aki csak hallott róla és most boldog, 
hogy itt lehet! Van, aki többször részesült szavának áldásaiban s tárja, 
hogy hite a szent tűznél újra fellobogjon! Szinte érezni lehet a feszült
séget és a várakozást! Felcsendülnek a preludium első akkordjai, meg
szólal az ige! Eltűnik a szomszéd, eltűnik az előadó, még a napfényes 
kerten túl csillogó Balaton vize is, és csak az ige hangzik! Ruth könyvén 
keresztül Isten hív, szólít, von felelősségre! Milyen álláspontot foglal d  
a papné az új családban, ahová bekerül? Fel tud-e olvadni, önmagáról 
megfeledkezve, Isten népe között? Az anyóskérdést, kenyérkérdést oda 
tudja-e alázatosan helyezni Isten igéjének fényébe?
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Aki a kenyérért Istenét, hazáját elhagyja, mert hite megingott 
Isten gondviselő szeretetében, azt az Isten is elhagyja! A papi ház 
erkölcsi tisztasága példaképpen kell, hogy álljon a gyülekezet előtt! 
Gyermekei sorsáért, jövőjéért minden szülő aggódik, de nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy a gyermeknevelés a születéssel kezdődik! 
Imádság a gyermekért már a születés előtt és ezek az imádságok végig 
kell, hogy kísérjék a gyermek életét! A keresztyén nevelésnek szá
molnia kell: a gonosz hatalmával, az imádság hatalmával, a példa ha
talmával, az idő hatalmával (amit a vetésnél elmulasztottál, ne ke
resd az aratásnál), az emberi ellenállás hatalmával, az Isten bölcses
ségével! Végül pedig el kell hinnünk, hogy mind jó az, amit Isten 
tészen! Nem minden jó, ami a világban van, de minden a j a v a m r a  
történik! Ne a szemednek, hanem a hitednek higyj! Persze ezt csak a 
kereszt alatt tudjuk elfogadni! (János 3:16)

Nyolc előadáson keresztül szólt az Isten gazdag üzenete a hallga
tókhoz s hogy nem hiába szólt, bizonyította a sok feltörő sóhaj, le
perdülő könny, lázasan kigyűlt arc, mert a prófétai igehirdetés nyomán 
lelepleződtek a szív titkai! Este a szobában egy-egy vallomás: Nem 
tudok aludni, teljesen felzaklatott az ige, mintha egyenesen az én 
életemről szólt volna!

ÁHÍTATOK. Csodálatos reggelek! Fák lombjain, virágok kelyhén, 
fűszálak végén ezer kis gyémánt tündököl! Körülöttünk minden Isten 
jóságáról, szeretetéről beszél. Hát csak az emberi száj -maradna néma? 
Nem! Madarakkal versenyezve száll az emberi ajkakról is az Istent 
dicsérő ének az ég felé! Azután megszólal Szabó József ny. püspök ajkán 
keresztül Isten reggeli üzenete. Olyan nagy öröm érezni, hogy Isten már 
korán reggel keres és elkezdi munkáját bennünk! Ahogy pedig nyúlnak 
az árnyak, előlopakodik az esti szürkület, hogy mindent birtokába 
vegyen a sötétség, az evangélium világító fáklyaként ragyog fel az 
Apostolok cselekedeteiről szóló könyv alapján, még egyszer szívünkre 
helyezve az Űr szavát. Az egész napi forróság után olyan jól esik, 
amint egy-egy halk szellő végigszalad a teraszon, s felfrissíti az ott 
ülőket. Az esti csendben száll az ének: „Oh, terjeszd ki Jézusom, 
oltalmazó szárnyad”. Utána még egy tekintet az éj sötétjébe öltözött 
Balatonra, ahova ilyenkor fürödni járnak az ég csillagai s a holdfény 
ezüst csíkot húz a gyorsan tovasiető hullámok hátán. A zsibongás 
egyre halkabb lesz, majd csend borul Kapemaumra, az éjszaka csendje, 
a pihenés csendje.

BŰCSÜZÁS. Az utolsó nap is elérkezett s mi riadtan tekintünk 
egymásra. Hát vége? Alig, hogy felmelegedtünk, egymásra találtunk, 
már búcsúzni kell. Oly rövid ez a négy nap. Mennyi kedves, új isme
rőssel gazdagodtunk. Egy-egy név )olvasásánál egyházi lapjainkban 
most már feltűnik lelkiszemeink előtt a kedves, ismerős arc, jellegzetes 
mozdulat, mély, vagy magas hang s megelevenedik a holt betű! Közelebb 
egymáshoz és közelebb Istenhez! Igen, ez volt a cél! Bárcsak meg- 
látszódnék életünkön, hogy valóban közelebb kerültünk. Hozzá!

Isten veled kedves Kapernaum, még egyszer visszatekintünk a 
vonatablakból rád, a fák lombjai búcsút intenek, viszontlátásra!

Fülöp Dezsőné
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Földindulás
(Kodolányi János drámájának új bemutatója alkalmából)

A magyar nép szerelméből született ez ia nagyszerű dráma. A há
ború előtti magyar falu kérdéseiben kovácsőlódott minden kemény mon
data.

Néptelenedik a falu. Nem kell az Isten áldása, mert az ember egyre 
szaporodik, a föld pedig nem. Amelyik asszonyt meg akarja verni az 
Isten, gyereket ad qneki, hármat, négyet is.

Vajon hogyan küzd itt a pap?
Pintér Dávid koporsója mellett fájdalmasan kérdezi prédikációjában: 

megéri-e ez a nép a következő száz esztendőt? Mert nemcsak a kopor
sói, de ia házat is beszögezték. Pintér Dávid utolsó hajtása törzsének. 
Nincs, aki könnyet ejtsen érte. S a sír nem adja vissza az életet. Eletet 
csak élet adhat, Isten adhat, mert Ö az élet, mi pedig az élet szolgálói 
vagyunk.

Ez a kenetes beszéd nem biztos zengésű harci riadó. Elég-e a jö
vendő fájdalma? Lehet-e az élet szolgáinak nevezni azokat, akik meg
ölik az életet? Több itt az óvatosság, mint az igazság. Elmosódott a bűn 
éles kontúrja. Letompult az ige éle.

IVfem csoda, ha minden megy tovább, mint eddig. Kántor János
-i ̂  feleségéhez hívják az ügyes kezű Piókás szülét, aki minden ba

jon tud segíteni. De Juli fél, hogy megveri az Isten. A megriadt lelki
ismeretet kegyes beszéddel nyugtatja :a szomszédasszony, meg Juli anyja. 
Az Isten azért adja az emberi észt,'-.hogy éljen vele. Nem kell félni, 
majd megsegít az Isten. S a legnagyobb érv, hogy a mennyei Atyánák 
is csak egy fia volt!

Bűnt érlelő gonoszságukban mégis a vallást tartják vigasztalójuknak 
és megvetik azokat, akik talán még a zsoltárokat sem tudják.

Vajon tudja-e a pap, hogy otthon így kegyeskednek templomos öreg
asszonyai?

/ ulit hiába hívja magával a férje. Kántor János egyedül megy el 
abból a házból, ahol a vagyonon kívül más Istent nem ismertek, 

s ahol megrontották szép szerelmüket. — A gyermek nem születik me>g. 
Juli megszédült és leesett a létráról — mondják. Még lábadozik amikor 
a kis Józsika alatt beszakad a jég. Az egyetlenét veszíti el s neki többé 
gyermeke nem lehet!

Juli lelkének óriás-terhével a szektásokhoz menekül. Szívéből ki
szakad a vallomás: Bűnös vagyok! Megöltem a gyermekemet! Pusztu
lásba hajtottam jó uramat. Megvert érte az Isten! Kántor János az ajtó
ból minden szót hall. Juli mellett ő is elmondja vallomását. Kézen fogva 
mennek ki, mert elmúlhatnak a határok. . .  elmúlhatnak a népek . . .  el
múlhatnák ia nyelvek . . .  csak egy nem múlhatik e l . . .

Vajon megremeg-e a pap szíve, hogy mindez nélküle történt?
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J^ántor János a szőlőbe költözik feleségével. De a terhet viszik 
-*■*- tovább magukkal. Gyermektelemségük és szegénységük terhét. 

Juli csak nem erősödik, féltékenység gyötri, lelkiismerete sem tud nyu
godni. Azon töpreng, hogy elhagyja urát és visszamegy a jehovásokhoz. 
Férje sem leli a helyét és régi szerelmét.

Vajon a pap lesz-e pásztoruk?
Az élet Teremtője szól bele megszomorodott életükbe: Juli boldo- 

gan árulja el urának, hogy megáldotta őt az Isten!
Vajon tud-e örülni velük a pap?

Madocsai Miklós
O. HENRY:

A visszaeső bűnös
Elbeszélések. — Üj Magyar Könyvkiadó. 1956.

A  múlt század közepe táján meggyorsul az élet üteme. Ez mindinkább 
hatalmába keríti az embert, aki így általános időzavarba jut. Harcol a 
percekért, nem marad sem ideje, sem türelme vaskos kötetéken végig
küzdeni magát. Az új helyzet új, jellegzetes irodalmi műfajokat segít 
előtérbe: a rövid regényt, az elbeszélést és legjellegzetesebbként a no
vellát.

Nem lehet néhány oldalra terjedően összefogni egy-egy ember élet
regényét. Meg lehet azonban mutatni hosszú évtizedek, vagy az egész 
élet rugóját, mozgatóját és irányát egy régi kezdetben, egy fordulópont
ban, a válaszúinál történt döntésben, a mélyen, a csúcson vagy a végén. 
A  cseppben is benne van a tenger! A rembrandti látás ez az irodalom
ban: azt a pillanatot megfogni, amely a legjellegzetesebb és amely .a 
perceknek és az éveknek elrejtett meghatározója.

A  századfordulón Amerikában egy új novellaíró tűnik fel, előbb az 
újságok hasábjain, — majd gyűjteményes kötetekkel: William Sidney 
Porter, írói nevén O. Henry. Az úton, melyet bejárt, szedte össze novel
láinak témáit: így azokban benne van élete is.

A „vadnyugat” pionírja. Viszontagságos fiatalsága itt telik el. A far
mok, legelők, épülő, gyors fejlődésnek indult városkák világában próbál 
először boldogulni, ahol még akkor uralkodik az ököljog, „coltok" dörög
nek az ivóikban, a vonatrablás napirenden van. A klasszikus irodalomlnak 
és a ponyvaregények kiaknázott területe ez a valóság, nála azonban 
mégis új színt kap. Nem hősies munkáról, a vadon meghódításéról, 
vagy éppen a balkézzel is fecskét lőni tudó cowboyról ir, — hanem az 
emberről. Akinek, — ha seriff, ha vonatrabló bandita. — mégis csak 
meleg, emberi szíve van!

A kispolgári állás helyett börtön. Pénztáros lesz egy bankban. Sik
kasztással vádolják, — életrajzírói szerint tévesen. Meneküléssel próbál 
az ítélet alól kibújni, de amikor többéves külföldi tartózkodás után 
felesége betegágya visszahívja, elítélik és börtönbe ikerül.

• A nagyváros egyszerű gyermeke. Kiszabadulása után íróvá lesz, 1— 
de sohasem a pénz, a jólét, a siker vagy a fény világa érdekli, hanem a 
szürke életek: az elárusítónők, a kis hivatalnokok, 'kezdő festők, a kis 
péküzlet vénleány tulajdonosa, a szerelmes patikussegéd.

A novellák eszmei tartalma néhány pont köré kristályosítható:
1. Ki a felelős? O. Henry mögé néz az élet kulisszáinak, mindig túl 

lát a bűn, a tett percén. — Egyik novellának ez a címe: Ki a bűnös? 
A  vőlegényét féltékenységből és vad haragból szíven szúró, majd a lin
cselő tömeg elől a folyó hullámaiban halált kereső leány tette mögött
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pillanatfelvételt ad. Ez a leány 18 évvel azelőtt az apjához sündörög, de 
az szeretetlenségből és lustaságból nem foglalkozik a kislánnyal, hanem 
az utcára küldi játszani. Az utca azután elvégezte művét. — A heti öt 
dollárért dolgozó kiszolgálóleánynak nem jut ebből a pénzből szórako
zásra, s amikor megjelenik a csábító, az első alkalommal győz a lelki
ismerete. Csak sejteti az író, hogy a következő alkalomkor talán nem 
így lesz. (A novella címe „Befejezetlen történet”.) Alomlátásban folyta
tódik tovább. Azok közé akarják állítani** novella elbeszélőjét az ítélet
kor a mennyben, akik 5 dollárt fizetnek munkáslányoknak. Azzal tilta
kozik, hogy ő csak egy árvaházat gyújtott fel és egy vak koldust ölt meg 
garasaiért.

2. A „jó szó”. Vagy úgy látjuk ezt meg a novellákban, hogy elhang
zik, és akkor fordulóponttá lesz egy bűnös életében, vagy úgy, hogy 
elmarad és akkor a hiányérzet tűnik ki. Az öngyilkosjelölt tüdőbeteg fiú 
ismét meg akar gyógyulni, mert egy mulató társalkodónője emberien 
beszél vele (Köd Santone-ban). A véreskezű rablógyilkos, —< aki kará
csony estén álruhában a szerencsés vetélytársát meggyilkolni akarva, 
meghallja a már „másik asszonyának” véleményét saját magáról: „Én 
azt hiszem, mindenkiben van egy szemérnyi jó. Ő nem volt mindig 
rossz. . .  ez biztos", — eláll a gyilkosságtól és elhagyja a házat „dolga- 
végezetlen”. (Karácsony a vadnyugaton).

3. A  megértés, a másik ember világába való belehelyezkedés. Ennek 
példáját találjuk annak az öreg festőnek önfeláldozásában, aki viharos 
éjszakán létráról az utolsó lehullott borostyán levél helyett a falra egy 
másikat fest, mert egy fiatal leány, aki betegágyából éppen odalát, láz- 
álmában azt képzeli, hogy az utolsó levéllel neki is le kell hullania. 
A festett levelet nem sodorja le a szél, a leány meggyógyul, de az öreg 
festő annyira megfázik a levél festése közben, hogy tüdőgyulladásban 
meghal. (Az utolsó levél.)

4. A „gépember” . Az író ráeszméltet, hogy az ember a rohanó élet
ben elvész és helyette „egy harmadik sebességre kapcsolt, bonyolult, 
nagyteljesítményű gép” marad. A „Tőzsdeügynök románcá"-bán az üzleti 
élet megszállottját állítja elénk.

Az emberség, az emberi szív melege hatja át az egész könyvet. Ez 
az emberség a novellák hőseinek, kalandoroknak, bűnözőknek és szürke 
embereknek szívében fakad. De elsősorban O. Henry embersége és szive 
lüktet benne, mely az emberiességre rezonál, — ha embertelenséget lát, 
megfagy. „A visszaeső bűnös” — amelytől kapta az egész kötet a címét, 
— egy jó útra tért kasszafúrót mutat meg, aki háta mögött az üldöző 
detektívvel, új életét és boldogságát félredobva, előveszi betörőszerszá
mait és úgy ment ki egy kislányt a rácsukódott páncélszekrényből, — 
emberségből. Az emberség leveri lábról a detektív kötelességtudását is: 
mikor „a visszaeső bűnös” elébe áll, hogy fogja el, azt feleli, — bár sok 
„ügyük" volt valamikor egymással, — hogy sohasem ismerte. A zord 
rendőrből embert formál a másik embersége.

Nem lehet vitás, hogy az emberségünk üdvösségünkért nem tehet 
semmit, iSőt, ha ezzel állunk Isten elé, megkerülni akarván a Keresztet, 
bűnné válik. Azonban az is bűn, ha ezt ki akarjuk kapcsolni az életből. 
Jézus sohasem mondta, hogy ettől szabaduljon meg az ember. Lehet em
berséggel keresni a bűnös életének vakvágányra futása okát, lehet „jó 
szót’ mondani az evangéliumon kívül is, és lehet megérteni a másik 
embert a maga valóságos helyzetében.

Kiszely Sándor
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Egy jó ifjúsági történelmi regény
Szalatnai Rezső „Kempelen a varázsló” c. könyvét (Móra Ferenc 

könyvkiadó, 1957. 22.— Ft) egyik gyermek a másik kezéből vette ki a 
családban. Végül nagyapa is elolvasta. Izgalmas, figyelmet feszültség
ben tartó történet keretében elevenedik meg Mária Terézia, II, József, 
I. Ferenc kora. Kempelen Farkas eszményi és mégis történelmi hitelű 
figurája körül felsorakoznak ennek az időnek, a magyar felvilágosodás 
korának legkiválóbb magyarjai; csodálkozva és kissé elgondolkozva lát
hatjuk, hogy közöttük mily nagy számmal szerepelnek evangélikusok. 
A  háttérben mindig ott áll Pozsony ódon s éppen akkor megújított vá
rával, szolid polgárházaival, épülő főúri palotáival. Utcáin találkozunk 
Bél Mátyással, csempészekkel, a Mária Teréziát koronázó országgyűlés 
fényes bandériumaival, pékinasokkal és a kancellária hivatalnokaival, a 
felvilágosodásért lelkesülő szabadkőművesekkel, csallóközi magyar pa
rasztokkal.

Miért érdemes papi szempontból is kézbe venni? Egy szóval lehet 
felelni a kérdésre: pedagógiai szempontból.

Eszmények, példák bemutatása a nevelés egyik legjobb eszköze. 
Kempelen Farkas személyében egy ilyen eszményt állít az ifjúság elé 
Szalatnai Rezső. Kempelen feltaláló, a technika embere. Tulajdonképpen 
mellékes epizód életében az, ami hírnévhez juttatta, sakkozó automatája. 
Gőzgépet konstruál 1788-ban! Ki tudta, hogy a világon ő szerkesztette 
vakok számára az első írógépet? Nem csak a schönbrunni szökőkutat 
építi meg, de kútvízzel látja el a pozsonyi várat és megoldja a budai 
vár vízellátásának kérdését. Beszélőgépet szerkeszt és kora európai tu
dósainak figyelmét kelti fel az emberi beszéd mechanizmusáról írt 
könyvével. Kiválóan rajzol, sok nyelvet tud. Rendbe hozza a felvidéki 
és erdélyi sóbányákat. Kitisztítja Bánátot és megoldja a telepítés tech
nikailag, nemzetiségileg és társadalmilag szövevényes feladatát. Ö léte
síti az első zálogházat hazánkban, hogy a nehéz helyzetbe került em
berek ne váljanak uzsorások martalékává. Budára költözteti a nagy- 
szombati egyetemet,

A technikáért lelkesedő ifjúságnak magasabb eszményre van szük
sége, mint a száguldozó, a sebességet öncélúan hajszoló motorkerékpáros. 
Kempelen személyében sajátos, magyar színekkel ékes, történelmileg 
hiteles, emberségében nemes és gazdag eszményt állít Szalatnai Rezső 
az ifjúság szeme elé. Éppen ezzel nevel. Magyar történelmi tudathoz 
segíti a technika iránt érdeklődő ifjúságot. Az igazi technika ember- 
szeretetből, a társadalom és a haza szükségleteit átérző szívből nő ki. 
A magyar múlt nem csak kardforgató vitézeket, nem csak tollforgató 
írókat, ném csak igét hirdető papokat, nem csak országépítő (vagy tönk
retevő) főurakat és királyokat, hanem technikusokat is tud felmutatni, s 
nem is akárminőket.

Egészen más egy Verne regény és más Szalatnai ifjúsági regénye. 
Érdekes mégis, hogy fiaim azonnal felismerték a hasonlóságot. A követ
kezőkben látták ezt. Kempelen, akár csak a Verne-regények hősei, min
dig az emberek igazáért küzd. Eszes, találékony, bátor, szívós, józanul 
racionalista, de melegen érző testvéri szíve van. Egész alakja azt pél
dázza, hogy a természet erőit birtokunkba vehetjük és az emberi élet 
kiteljesedése érdekében használhatjuk. Nem a technikától kell félni. Az 
ember a veszélyes. A tételnek ezt a másik felét talán azért nem tükrözi 
annyira Szalatnai regénye, mert a történelem nem szolgáltatott anyagot
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számára. Bár Kempelennek Birminghamban, Watt-nál tett látogatásának 
leírása (lásd Kőszegi—Pap: Kempelen c. 1955-ben megjelent könyve XI. 
fejezetét) lehetőséget nyújtott volna ennek érzékeltetéséhez is. Angliá
ban, de másutt is ismeretes volt, hogy a gépek alkalmazása az emberi 
munkaerő kizsákmányolását is lehetővé teszi mindaddig, míg a tech
nikai forradalomnak megfelelően át nem alakul a társadalom és a ter
melés rendje is. A különbség a Verne regények és Szalatnai könyve kö
zött ott mutatkozik, hogy míg Vernénél a kiterített földabrosz, a föld 
ismeretlen tájai képezik a kalandos történetek hátterét, ebben a Kem- 
pelen-regényben a magyar történelem, a felvilágosodás kora alkotja a 
hátteret. VII. általános iskolás fiam meg is jegyezte a könyv elolvasása 
után; most már sokkal jobban értem mindazt, amit történelemórán erről 
a korról tanultunk. Amíg Verne hősei természeti és földrajzi akadályok
kal küzdve tesznek tanúságot leleményességükről és szívósságukról, 
addig Kempelen Farkasban azt a leleményes magyart ismerjük meg, 
aki kedvezőtlen történeti klímában is megállta helyét, mindvégig Habs
burg uralkodók szolgálatában állva gyakorlatiasan kereste meg annak 
módját, hogy népének felemelkedésére lehessen.

Kempelen Farkas katolikus, de szabadkőműves, aki a felvilágosodás 
eszméinek hatása alatt áll. Gyermekkorában bátran zörget be a pozsonyi 
Balassa-ház kapuján, nem félt a kísértetektől, melyek a babonás néphit 
szerint a házat megszállva tartották. Bél Mátyás meg is dicséri bátor
ságáért. Apja azonban aggódik; nem meri a kitűnő pozsonyi evangélikus 
latin iskolába íratni fiát, mert fél a jezsuitáktól. Bél Mátyás megvigasz
talja. Ne féltse. „Ezt a fiút saját feje fogja dirigálni” . Szalatnai Rezső 
valóban a saját fejétől dirigált ember eszményét kívánja megrajzolni 
Kempelen alakjában. A saját fejétől dirigált ember kritikusan nézi a 
vallás dolgait is. A regénynek van egy bizonyos mértéktartóan antikle- 
rikális éle, a bigott dogmatizmus, elmaradt gondolkodás és természet- 
ellenes viselkedés tekintetében. Vajon az önálló független gondolkodásra 
nevelés nem protestáns pedagógiai hagyomány? sőt feladat-e? A könyv 
nem ír róla, de gyermekeinkkel beszélgethetünk arról, hogy az élő 
bibliás hit sokszor azért válik olyan kényelmetlen dologgá, mert józan 
eszünk használatára és kiműve1 ésére bátorít, sőt kötelez. Nem véletlen, 
hogy az evangélikus papi családok és az evangélikus iskolák a történe
lem folyamán annyi „saját fejétől dirigált” embert adtak ennek a ha
zának. A regényben is találkozunk néhányukkal.

Szalatnai Rezső könyve nevel. Arra neveli az ifjúságot, hogy a tech
nikus, a természettudós munkáját az ember érdekében végzett szolgá
latnak lássa. Nevel .a magyar múlt megbecsülésére, józan, gyakorlatias, 
találékony hazaszeretetre, önálló, független gondolkodásra. Ezt a tudatos 
nevelői célkitűzést az irodalom eszközével szándékozik elérni. Úgy kö
zelít a célhoz, hogy az eszközt meg nem csúfolja. Vagyis, amit ad, való
ban irodalom.

Benczúr László
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Az egyházi zenéért
A készülő új agenda, illetve a liturgiák bő alkalmat adnak Istennek 

a zene hangjaival való dicséretére, az igének muzsikával is hirdetésére. 
Mivel — és ebben úgy gondolom, mindnyájan egyetértünk — az egyházi 
zene több mint egyszerű díszítés, vagy csupán valamilyen igehirdetési 
alkalom ünnepélyesebbé tétele, időszerű, hogy egyszer összefoglaljuk azo
kat a gyakorlati kérdéseket, melyek megoldása nélkül aligha tudjuk a 
musica sacra ügyét előbbre vinni. E néhány sor csak felveti a problé
mákat, gondolkodásra akar késztetni, anélkül, hogy a megoldásra javas
latot tenne. A musica sacra az egész egyház, valamennyiünk fontos ügye. 
Szükséges, hogy először mindenki teljes egészében lássa a problémákat. 
Azután az egész ismeretében -lépésről-lépésre kell a feladatokat megol
dani.

Egész egyházzenei életünk elsősorban a lelkészeken áll, vagy bu
kik! Hiába képezünk kiváló kántorokat, hiába adjuk ki a legszebb ének
kari gyűjteményeket, hiába írunk köteteket össze egyházzenei felada
tainkról, ha lelkészeink általában közömbösen, vagy legjobb esetben 
jóindulatú művelőként állanak az egyházzenei kérdésekkel szemben.

Akkor majd nem fordul elő, hogy a lelkészek csodálkoznak azon, 
ha valaki hangszeren való kipötyögtetés nélkül olvassa a kótát. Világi 
téren legjobb muzsikusaink hosszú évek óta nem kisebb nevelőnek, 
mint Kodály Zoltánnak vezetésével harcolnak, hogy népünk, ha elkésve 
is, az írásos zenekultúrába jusson. iLelkészi karunk, mely a reformáció 
óta mindig élenjárt a nemzeti művelődésben, most sem maradhat kö
zömbös evangélikus egyházi életünk e fontos kérdésével szemben.

Ezzel kapcsolatban a legnagyobb feladat a Teológiára hárul. Az 
Akadémia zenetanításának célkitűzésében ugyan benne van, hogy a 
hallgatók a zeneművészet nagy alkotásait lelkészhez illő módon tud
jak hallgatni. (De hogyan tudja az irodalom nagy alkotásait értékelni 
az, aki nem ismeri a betűket’  Hogyan tudja a zeneirodalom nagy alko
tásait értékelni, élvezni az, aki zeneileg írástudatlan? Nem kántorokat 
kell képezni az Akadémián (hangszerjátszás különben is másodrangú 
kérdés feladatunk tekintetében), hanem biztos zenei alappal rendel
kező, az egyházzene kérdéseiben is jártas lelkipásztorokat. Az egyház
zene mint az igéhirdetés egyik eszköze nagyobb súlyt kell kapjon min
denféle vonatkozásban. Csak ekkor remélhetjük egyházzenei életünk 
fellendülését. Több mint két évtizedes kántori szolgálatom bőséges ta
pasztalatot adott, -hogy a kántor egymaga vajmi keveset, vagy éppen 
semmit nem érhet el, de lelkészével együtt a legszebb, leggazdagabb 
egyházzenei életet virágoztathatja fel Isten nagyobb dicsőségére.

A lelkészek bevonása mellett kétségtelen a kántor-kérdés a leg
jelentősebb. Bár ma főiskolát végzett néhány kántorunk és az átla
gos kántorok között igen nagy szint-különbség van, a helyzet még sem 
olyan reménytelen, mint első pillanatra látszik. A múltban ugyan kép
zettebbek voltak kántoraink, de a szolgálatot sokszor csak az anyagi 
előnyökért vállalták. Ma, aki kántori szolgálatra vállalkozik, hivatásból 
teszi és szolgálatnak érzi, tudja. Ha szakmai tudásuk kevesebb is, ez 
pótolható. A kántori konferenciák, tanfolyamok tapasztalatai azt mutat
ják, hogy kántoraink szívesen és örömmel tanulnak, ha lehetőségük 
nyílik erre. Meg -kell szervezni tehát gyakorlatban is a kántorképzést 
s főként a továbbképzést, -alsó, közép, majd ^ővel felső fokon is. Ezen
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kívül meg kell valósítalná az állandó segítést, tanácsadást egyénenként 
és (körleveleik, cikkek, előadások formájában) kollektiven is. Ez volna 
a feladata a múlt évben létrehozott nem nagyon szerencsés elnevezésű 
Kántorképesítő Bizottságnak is.

Általában van néhány különböző elnevezésű, de nagyjából ugyan
azokból a tagokból álló bizottság, vagy munkaközösség, melynek munka
köre is keresztezi egymást. Érdemes gondolkozni rajta, hogy ne inkább 
csak egy testület lenne, mely hatékonyan mozdítana elő minden egyház
zenei ügyet, legyen az kántorképzés, szervezés, hangjegykiadás, ének- 
könyv-szer.kesztés stb.

Hogy a gyülekezetnek adott segítség hathatósabb legyen, fel kel
lene mérni az ország egyházzenei helyzetét és a szükségletét. Erre is 
van régebbi elvi határozat, csak nincsen szerv, illetve munkás, aki vég
rehajtaná.

Végül az anyagiak. Igaz, ez is kell hozzá. De számtalanszor meg
tapasztalhatjuk, hogyha igazán az evangélium ügyét szolgáljuk, Isten 
az anyagi lehetőséget is megadja hozzá. A  musica sacra vonalán is áll 
Isten igéje: „Keressétek először Isten országát és annak igazságát, s 
mindezek megadatnak néktek."

Sulyok Imre

A templom Isten háza. Az ige hirdetésének és a szentségek ki
szolgáltatásának helye, az imádság háza. Ezért szent hely. Már a 
templom előcsarnokában némuljon el ajkunkon a hangos beszéd. 
Foglaljuk el helyünket zajtalanul és várakozzunk csendes áhítatban 
az istentisztelet kezdetére. Távozzunk ugyanígy, arról elmélkedve, 
amit hallottunk. Isten Lelke a csendességben szól.

Az Űr az ö  szent templomában van, hallgasson előtte az egész 
föld! (Habakuk 2,20.)

A pesthidegkúti evangélikus templom bejáratánál függő tábla.
A művészi betűírást Ittzés Mária készítette.
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Gerhardt-év
Gerhardt Pál születésének 350. évfordulóját gyülekezeteink meg- 

ünnepük. Ehhez nyújtunk segítséget Bohus Imre összeállításában a leg
utóbbi és mostani számunkban. Bibliaórák elején vagy végén megszólal
tathatjuk néhány énekét: a közölt megvilágítás elmondása után együtt 
énekeljük az éneket.

Hogyne dicsérném az Istent... (?)
„Bn mór semminek sem tudok örülni” , — die sokan vallanak így. 

Vannak, akik reménykednek: „Talán a gyermekeimnek több öröme 
lesz!“ Jól emlékszem!, hogy gyemmekkoromban sokszor halüiottaim efféle 
beszédet. Felnőttek lettünk és ma mi beszélünk ugyanígy. Igaza volt 
annak, aki úgy fejezte .ki magát, hogy az öröm vonásait valaki lelopta 
az emberiség arcáról?

.Nem volt igaza! A 
békességes öröm jellem
ző vonása lehet az em
beri életnek! Hogyan? 
Ott keressük az örö
möt, ahol megtalálható! 
Annál. Aki meg tudja 
adni!

Ebben a keresésiben 
útmutatónk ez az ének 
és szerzője: Gerhardt 
Pál. Ismerjük életét: 
nem volt abbéira sok ok 
örömre, —• az emberek 
szerint. Ö azonban an
nak örvendett, hogy ha 
minden el is hagy ezen 
a földön, „Isten vég 
nélkül szeret!”

Száz esztendőnél ré
gebben történt Német
ország egyik tartomá
nyában. P. J.-t aki ma
gasrangú tisztviselő volt, 
ellenfelei megrágalmaz
ták a fejedelemnél. 
Egyre alacsonyabb be
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osztásba került, végül vissza kellett térnie falujába, ahol éjjeliőrként 
kereste nyomorúságos kenyerét. Legkedvesebb éneke ez volt s különösen 
a refrén állt közel szívéhez: „Minden, elhagy. . . ” A faluban egyszer 
magasrangú fejedelemi hivatalnok éjszakázott. Feltűnt néki a szokatlan 
éjjeliőr-kiáltás és érdeklődni kezdett a férfi után. A Iniév ismerős volt 
előtte s megtudta azt is, ihogy a fejedelem miért bocsátotta el volt hiva
talnokát. Ezzel megfordult az éjjeliőr sorsa: fejedelmét meglepte a meg
rágalmazott ember rendíthetetlen hite és visszahelyezte régi állásába, 
Az egykori éjjeliőr azonban sohasem feledkezett meg arról, hogy reggeli 
imádságát e szavakkal zárja: „Minden elhagy, elfeled, Isten vég nélkül 
szeret.”

Én lelkem, hogyne tapsolnék. . .  (136)
Olyan ez az ének, mint tapsolva ugrándozó gondtalan gyermekek 

áalolásai. Szinte kiérződik belőle az ugrálásnak és a tapsolásinak az üte
me. Megajándékozott gyerekek öröme lüktet benne.

1653-ban jelent meg először. Keletkezésiének időpontját inem isimer
jük teljes bizonyossággal. Lehetséges, hogy Gerhardt lelkésszé való 
megválasztása után írta az első karácsonyon, amelyet együtt töltött 
mittenwaldei gyülekezetével. Rá is az a nap süt, amelyről a 19. zsoltár 
énekel: „Olyan ez, mint egy vőlegény aki az ő ágyasházából jön ki; ör
vend mint egy hős, hogy futhatja a pályát." Karácsony ünnepén is 
így jön a világba Isten hőse, hogy kiszakítsa az embereket minden 
nyomorúságból.

Gondoljunk arra, hogy Gerhardt és fcortársiai számára a karácsony 
már nem volt olyan értelemben az öröm ünnepe, mint korábban. A 30 
éves háborút követő1 évek hasonlók lehettek az első világháború utáni 
esztendőkhöz: munkanélküliség, elő nem teremthető adók, szükség 
mindenütt. Az Isten .gondviselésében, kételkedő .gyülekezetnek énekli 
Gerhardt: 6. vers.

Özv. K. .B.-né az egyik esztendő karácsonyán nagy ínségben élt. 
Karácsony estéjén darab kenyérnél egyéb nem volt a házban. Gyerekei 
nem akartak lefeküdni és állandóan kérdezték, hogy hozzájuk miért 
nem érkezik meg az Gr Jézus. Az anya. elkeseredésében nem tu
dott mást válaszolni csak azt, hogy feküdjenek le s reggelre bizonyára 
megajándékozza, őket Jézus. Alig készülődtek a lefekvéshez, amikor 
kopogtattak az ajtóin. A .gyerekek sietve ajtót nyitottak s a küszöbön 
hatalmas csomagot találtak. Bőséges ennivaló, ruhanemű volt benne. A 
gyerekek feltörő örömmel ugrálták körül a tele asztalt: Jézus megaján
dékozta őket!

Jertek hívek Jézus e lé ... (728)
A Quem pasitores ffiaudiavere {Akit a  pásztorok dicsértek...) ének 

a 14. században keletkezett. Karácsony éjszakáján az éjféli misén négy 
kar állott fel egymással szemben és majd külön-külön, majd együttesen 
énekelték ezt az éneket. Ez volt .az u. n. „Quempais-énaklés". A kedvelt 
éneknek hamarosan keletkeztek különböző fordítósai.
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Gerhardt többször hallhatta ezt a Quempas-éneklést. A  régi fordí- 
tásdk nem tudták kielégíteni, hanem teljesen szaibad fordítást készített, 
így keletkezett tegrövidetbb, öt vensszaikos éneke.

Akinek van érzéke ahhoz, hogy felismerje egy ének ibelső felépítését, 
annak figyelmét nem kerüli el Gerhardt strófáinak kivételes egyszerűsé
ge. Valóban pásztorének ez: szívhezszólóan naiv és kedves. A dallam is 
teljesen pásztorszerű: önkéntelenül furulyára és pésztorsípra emlékeztet.

Ó fő, vérző sebekkel. . .  (177)
A középkori egyház hét „salve-ónekének“ Claárveauxi Bemnát a szer

zője. tSalve-ének: a „Salve“ szóval. kezdődő ének.) Luther idejében ezek 
áz énekek még nagyon ismerték. Gerhardt valószínűleg még iskolás ko
ráiban találkozott velük. 1653Hban azután teljesen szabadon lefordította 
őket. Ez az ének Clairveauxi Bemét utolsó „siailvé-jánaik fordítása.

Amikor Sprangentoerg Ágoston (a Brüdergemeinde püspöke) szolgá
lati jubileumát ünnepelte, a szolgálatot végző lelkész nem tudta meg
állni, hogy ne méltassa Spnangsniberg érdemeit. Ekkor a püspök felállt és

a testvér-gyülekezetben 
meghonosodott szokás 
szerint énekelni kez
dett: „Bűnömnek bün
tetése . „.” (3. vers.) — 
Ugyanennek a versszak
nak a vége bíztatta 
Dann stuttgarti lelkészt, 
aki 54 esztendős műkö
désére visszatekintve 
ezt mondotta: „Talán 
okosabban tettem vol
na. ha egyszerű iparos
mesterséget választok 
és nem vállalkozom az 
evangélium hirdetésére. 
Ügy nem lenne a tel
kemen olyan nagy fele
lősség és nyugodtan 
válnék meg ettől az 
élettől. De lelkész let
tem és ezernyi lélek 
sorsa nehezedik rám. 
Hogyan tudok számöt- 
adini róluk? Csak ezek
kel a szavakkal: „Ki 
méltó a halálra. Itt ál
lok én szegény, Irgal
mad esdve várva. Add, 
el ne vesszek én.”

Von iStolberg Lipót 
gróf, aki Goethe kísérő
je volt utazásain, kata
lizált. Amikor 1819-ben 
haldoklóit, a Szentírá-
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són -kívül Claudius Mátyás írásai voltak legkedvesebb olvasmányai. 
Utolsó órájában evangélikus éneik váltotta fel a katolikus egyház imád
ságait. Leánya ugyanis apja ágya mellé térdelt és az ének 7. versét 
kezdte hangosan imádkozni. Stolibeng utolsó szava is a -kegyelem ma
gasztalába volt és „Légy áldott Jézus Krisztus” felkiáltással ment át 
az örökkévalóságba.

A Bárány elhordozza mind.. .  (767)
A ruhrvidéki Wérdén katolikus templomának ormán bárány van 

kőbevésve. Ez a története: a templom építésekor azon a helyen tetőfedő 
dolgozott. A kosarát tartó kötél hirtelen elszakadt és a mester a mély
ségbe zuhant. A félig kész templom körül kövek és gerendák hevertek 
és könnyen halálra zúzhatta volna magát Mégis épségben kelt fel a 
földről. A kövek és gerendák között ugyanis kis bárány legelészett és a 
tetőfedő arra esett. A kis állat halálra sérült, az embernek azonban 
semmi baja sem lett. 'Hálából -azután kőbárányt állíttatott a templom 
oromzatára.

Ez az ének is ilyen hálát akar kifejezni a Bárány felé. Gerhardt 
egyik legrégibb éneke, először 1647-ben jelent meg. Mély szeretet és a 
megváltott bűnös köszöneté érződik benne.

Az ének s különösen a 6. verse sokat jelentett B. J.-né számára. 
Férje, — valamikor tekintélyes kereskedő, — börtönbe került s a töré
keny asszony magára maradt három gyermekével. Alig volt valami be
vételük, az árak egyre emelkedtek, volt elég okuk a kétségbeesésre. De 
ilyen időkben tud az ember szívéhez szólni egy-egy ének, vagy ének
vers. Az asszony ebbe az énekbe kapaszkodott és nem ragadta el a ke
serűség áradata. Jób könyvének bizonyságtétele igaznak bizonyult:

.. ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak” . 
Jób 5, 18.

A „Gott ist mein Lied” c. könyv alapján 
összeállította: Bohus Imre.

391



cAz iqeluuleto míííielije
l!!i!llll!!!i!llllll!ll!l!l!lllllll!lllll!lll!llllll!!lll!lll!l!ll!ll!lllllllllllll!l!lllllll!ill!lll!lllllllllll!lll!lllll!lll!l!lllllll!lllllllllllllllllllllll!lll!lll!illllllllllll!l!lllllil!l!l!lllll!l

az iqekicdetfa&m
„Mindenki számára” írja H. W. Bartsch „Christus ohne Mythos” 

c. könyvét, amelyben Bultmann teológiai irányának súlyos megállapí
tásait hozza gyakorlati közelségbe. A modern embert keresi az ige 
üzenetével. Egy elhangzott prédikációját is közli „A  csodáról” címmel 
Lk. 5, 1—11. alapján. Az igehirdetés néhány jellegzetes részlete is 
megéreztet talán valamit abból a harcból, amit Bartsch a mai ember 
és az ige találkozásáért folytat.

„Kedves Gyülekezet, képzeljük el egy pillanatra, hogy ez ,a Péter 
kilép a felolvasott történetből és eljön közénk, s mint egy különös 
idegen, ókori ruhájában, végigmegy Hamburg utcáin és megnéz mindent, 
amire mi modern emberek olyan büszkék vagyunk: a technika csodáit. 
Bizonyára csodálkoznék és nagyon idegenül érezné magát ebben a világ
ban. Talán zavarba jönne és meg is rémülne. Egyet azonban nem tenne 
e csodák láttára: nem esne térdre és nem mondaná: »Men,j el tőlem, 
Uram, mert ón bűnös ember vagyok!«

Mintegy 20 éve történt először, hogy a Keleti-tengerbe hatalmas 
faéringrajo'k jöttek s ez a tengerpart dán lakóinak olyan zsákmányt 
jelentett, amilyet még sóhaseim láttak. Hálókkal és vödrökkel mentek 
a kikötőkhöz és merték ki a halakat a vízből. Azonban egyiknek sem 
jutott eszébe, hogy ezt olyan csodának tartsa, mint Péter a történetben 
halfogást.

De mi a titka akkor annak a csodának, ami Péterrel történt? Mi 
emeli mind afölé, amit mi véletlennek — néha talán csodálatos véletlen
nek — nevezünk saját életünkben és a mai világban? Talán előfordul, 
hogy valaki elgondolkozik: csak véletlen volt az, ami velem történt, 
hogy a bomba éppen 100 méterre robbant tőlem, és én megmenekültem?! 
Számtalan ilyen véletlent ismerünk az életünkből. De mi teszi a 
véletlent csodává, és hol van a különbség?

. . .  Akkor történik a csoda, amikor egy véletlen mögött, amely magá
ban véve nem is olyan jelentős eset, felragyog Isten dicsősége. Ebben 
a dicsőségben áll Jézus Péter előtt és ez kényszeríti őt bűnvallásra.

De miért nem olyan nyilvánvaló mindez ma? Miért nem olyan 
áttetszőek ma a véletlenek, hogy mögöttük valóban felismerhetnénk 
Istent? Itt van éppen a különbség közöttünk és Péter között. . .  Vala
hányszor Istennel találkozom, sohasem állhatok meg előtte. Térdre kell 
roskadnom előtte és mindéin imát azzal kell kezdenem, amivel minden 
istentiszteletet kezdünk: bűneink megvallásával. Ez egyszerűen azért 
van így, mert Isten Isten és mikor mi színe elé kerülünk, akkor tűnik 
ki igazán, hogy kik vagyunk: szegény bűnös emberek... Ezért félünk 
mi Isten jelenlététől. Ezért igyekszünk .mindent nélküle megmagya
rázni. Ezért szorítottuk ki Öt a mi világunkból. Szívesebben tmeg
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vagyunk nélküle. Ezért kerültek a véletlenek az Ö helyére. . .  Félünk, 
hogy meg kell vallanunk bűneinket. . .

De Jézus felemeli Pétert: »Ne fé lj! « . . .  Mert a csodává lett véletlen 
mögött nem egy félelmes Isten van, aki elől el ikell menekülni. Kegyel
mes Isten Ő, aki lehajol hozzánk, elfogad miniket és elűzi félelmün
ket . . .  Ö az, aki Jézus Krisztusban eljött hozzánk, emberré lett és 
meghalt a kereszten értünk. . . ”

Csak ízelítő ez. De szerény figyelmeztetés is hadd legyen számunkra. 
Mert a Bullmann által felvetett kérdés sokkal égetőbb ügye teológiánk
nak és igehirdetésünknek, mint sokan még ma is gondolják, — ha csak 
nem akarunk lemondani arról, hogy szavunkat a mai ember komolyan 
vegye, reálisan számoljon vele, döntsön mellette vagy ellene, és ne 
utaljon bennünket vissza az ókor muzeális világába.

Dóka Zoltán

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 9. VASÁRNAP.
Mt 13,44—46.

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE.

A „mennyek királysága” — az a valóság, hogy Isten király s 
uralkodik. S e kincs, a legnagyobb érték a világon, mert ez azt 
jelenti: Isten az urunk, a gazdánk s az atyánk. Nem vagyunk ma
gunkra hagyatva. Valaki gondot visel rólunk, törődik velünk, szeret 
minket.

Ez a valóság el van rejtve, mint felhő mögött a nap. Keresni 
kell, de meg lehet találni. S ha valaki reá talál, akkor ez nagy felfe
dezés, a kincsetérő lelet. Érdemes — mert „megéri” —, hogy erre 
fordítsuk minden figyelmünket. Ezt tudta a kincset talált ember és 
a gyöngykereskedő is. Tudták, hogy két kézzel kell megragadni az 
alkalmat — és a kincset, s nem lehet félkézzel még valami egyebet 
is szorongatni. Egész szívvel kell ezen csüngeni, — félszívvel nem 
lehet.

Mindez nem „áldozat” , amit keserű lemondással hozunk meg, 
hanem a túláradó öröm magátólértetődő mozdulata. E felfedezés: 
Isten gyermeke vagyok ■—■ minden mást háttérbe szorít. S a bölcs 
megfontolás is arra késztet, mint a gyöngykereskedőt.

Isten mindent megtett azért, hogy az övé lehessünk. Mit tettünk 
meg mi azért, hogy az övé legyünk?

G. Gy.
RÉSZLETES VÁZLAT

KÜLÖNÖS ÜZLET

A kereskedelmi élet nélkülözhetetlen eszköze a reklám. Egy új cikk 
bevezetésekor sok helyen ügynökök járják végig az üzleteket s az 
utcákon megjelennék az új hirdetések.

Evangéliumunkban Jézus Isten (királyi uralmára hívja föl a figyel
münket. Különös, amit mond. Hiszen az emberi szív általános vágya:393



megszabadulná minden kötöttségtől. Az ember drága áron megvásárolja 
az élete kötöttségét? Fizessen azért, hogy Isten uralkodjék felette? 
Ez érthetetlen!

Nézzük, mit rejt magában Jézus szava, melyben különös üzleti 
feltételek mellett, Isten királyi uralmát megvételre fölkínálja.

1. Isten királyi uralmáért érdemes áldozatot hozni. Előzetes szám
vetést ajánlott fel Jézus azoknak, akik utána indultak. (Lk 14, 25—28.) 
Nem akarta azt, hogy valakit is csalódás érjen. Becsületes, őszinte 
döntést várt, inem pedig pillanatnyi feilángolást. Szava nyomán tehát 
nyugodtan. megvizsgálhatjuk: mi az, amit kapunk, ha ezt a „különös 
üzletet” megkötjük. Kiterjed reánk Isten királyi uralma. Bizony ez egy 
megkötöttség. Hiszen minden ország polgárát köti az országa törvénye. 
Isten királyi uralma alatt élni azt jelenti: Isten törvénye szerint élni. 
De a törvény nemcsak megköti, hanem védelmezi az életünket. Bizto
sítja életünk rendjét és nyugalmát. Isten királyi uralma is védelem 
a bűn, a sátán s halál félelmetes hatalmával szemben.. Istennél biztos 
menedék van, élet, üdvösség. Az üzleti életben előfordul, hogy egy-egy 
áru értékét veszíti, vagy ha nem lehet eladni, akkor hiába feleszik 
benne a pénz. Isteni ajándéka, amit fölkínál akkor, amikor uralmát 
reánk terjeszti — időt álló. Megéri tehát az üzletet megkötni.

2. Isten királyi uralmát nem könnyű megvásárolni. (Rejtett kincs.) 
A kereskedő keresi a gyöngyöt. Ki tudja meddig? Talán vásárról vá
sárra járt, míg az igazira ráakadt. A  szántóvető munkája végzése köz
ben a földbe rejtve találta meg a kincset. Isten királyi uralma nem 
kínáltatja hangosan magát. Nem könnyű észrevenni értékét. Keresni 
kell. Talán évtizedeken keresztül. Sok mindent megpóbálva, a remény
séget soha el nem veszítve.

Nagy árat keli érte fizetni. A  kereskedő és a szántóvető is min
dent eladott. Micsoda életváltozást jelentett ez mindkét ember életében. 
Minden megszokottól megfosztva kellett új életet kezdeni. Mi az a 
„minden”, amit el kell adni? Ebben a kérdésben nem lehet tanácsot 
adni. A kereskedő sem a szomszéd tanácsa alapján döntötte el, hogy 
mit kell pénzzé tennie. Az is bizonyos, hogy egy nagy vásárlással, 
merész lépéssel sem lehet egyszersmindenkorra megoldani a kérdést. 
Mindig valamit áruba kell bocsátani, csak így lehet az „alkalmatossá
got megvenni”. (Efezus 5, 16.) Az azonban, bizonyos, hogy egyszer el 
kell kezdeni a ,vásárlást” . (Fii. 3, 7. 8.)

3. Isten királyi uralma nincs elérhetetlen messzeségben. (Megtalál
ható .kincs.) A szántóvető ember váratlanul rábukkan. Véletlen? Nem! 
Isten maga helyezte bele az életünkbe. Jézust azért küldte hozzánk, 
hogy megtalálható legyen számunkra az Ő királyi uralma. Isten nagy 
árat fizetett azért, hogy a menny királyságának kincsére rábukkanhas
sunk. Nem aranyat adott, sem ezüstöt, hanem tulajdon Fia vérét. Ennek 
az isteni áldozatnak a nagysága győz meg egyedül afelől, hogy bár
milyen nagy árat is fizetünk Isteni királyi uralmáért, bármit is jelent
sen számunkra az a „minden”, amit odaadunk, mind semmi ahhoz 
képest, amit Isten adott oda értünk. Mindent megtett azért, hogy ne 
legyen számunkra egy életen át elérhetetlen vágyálom az ő országa. 
Elébiink hozza, hogy rátalálhassunk. Nem lehet tovább tanakodni. Meg 
kell vásárolni, minden áldozat árán is Isten fölöttünk való királyi 
uralmát. Jó lesz sietni! Áz elmulasztott alkalmat nem lehet visszahozni. 
Nem tudjuk, meddig kínálja Isten az uralmát.

Péter egy alkalommal ezzel a kérdéssel állt Krisztus elé: „Mi el
hagytunk mindent és követtünk téged: mink lesz hát minékünk?”
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(Mt 19, 27.) Az Ür így felelt: „Bizony mondom nektek: senki sincs, aki 
elhagyta házát vagy fitestvéreit vagy nőtestvéreit vagy atyját vagy 
anyját vagy feleségét vagy gyermekeit vagy szántóföldéit én érettem, 
és az evangéliumért, aki száz annyit ne kapna most ebben az időben, 
házakat, fitestvéréket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántó
földeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet.” 
(Mk. 10, 29. 30.)

Valóban különös üzlet ez. Érdemes Jézus szavának engedve meg
vásárolni Isten királyi uralmát. Hiszen nem más ez, mint a mi örök 
életünk.

Ferenczy Zoltán

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 10. VASÁRNAP.

Mt 23,34—39.

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE.

Isten igéjének hirdetése sohasem marad nyom nélkül. Feloldoz 
vagy megkötöz. Ezt mutatja Izrael népének egész története, az egész 
üdvösségtörténet is. Isten azért küld prófétákat, stb., hogy az ige 
hirdetése leltárja az emberi bűnt s menthetetlenné tegye.

Ábel és Zakariás (nem a próféta!): az első és utolsó gyilkos kéz
nek áldozatul esett ember, akiket az Ószövetség említ (Gén. 4,8— 10. 
és II. Krón. 24,20—22). Az utóbbi bűntény különösen is súlyos, mert 
a menedékül szolgáló templomépületben történt. Bizonytalan, hogy 
Jézus 35—36. v-ben az akkor élő generációra gondol-e, vagy pedig 
általában Izrael egész népére, ill. annak Isten akaratával ellenkező 
részére. Bizonyos, hogy lehet itt gondolni a tízparancsolat zárófigyel
meztetésére is: megbüntetem az atyák vétkeit. . .  Isten mindenkép
pen számonkéri a vértanúk vérét, ha előbb nem, az utolsó ítéletben. 
S az igazak vérénél lehetetlen nem gondolni az egy Isten vérére, 
melyről maga a nép kiáltotta: „Az ő vére mirajtunk.”

Az ítélet szekerének dübörgése hallatszik ezekben a meghatóan 
költői szépségű mondatokban. A 36. és 38. versek jövendölése félel
metes történeti valósággá vált Kr. u. 70-ben, Jeruzsálem s Izrael or
szága pusztulásakor.

És mégis nem az ítélet fenyegetése az alaptónusa ennek az igé
nek, hanem Isten olthatatlan, hívogató és összegyűjtő szeretetének a 
panasza az emberi keménység és megátalkodottság felett. Jézus azért 
jött, hogy megkeresse és összegyűjtse az elveszetteket (Lk 19,9— 10). 
És Istennek ez a Jézusban megjelent mentő szeretető, üdvözítő aka
rata erősebb, mint az ember szívének konok ellenállása. Ezért dia
dalmas himnusz e szakasz zárómondata: az ítéletre, de még inkább 
a váltság beteljesítésére érkező Messiás (parusia!) örömújjongó kö
szöntése.

E vasárnap, az egyház ősi szokása szerint, az Izraelről való kö
nyörgő megemlékezésnek, s az egyház Izrael iránti felelősségének is
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(s ez több, mint az ún. „zsidómisszió” !) a vasárnapja. Erről se feled
kezzünk meg.

Isten szeretete erősebb, mint a mi bűnünk. Még az ítéletben is 
ott van elrejtve a kegyelem.

G. Gy.

RÖVID VÁZLAT:
Ki a vesztes?

Isten nem engedte meg, hogy Jézus Krisztus keserű panasza és az 
ítélet közeledtét meghirdető szavai elszánjanak a levegőben, vagy könyv 
betűjében avuljanak. Jézus Krisztus panasza és az ítélet közeledtét meg
hirdető szavai után egy város üszkös romjai és egy nép ismételt szen
vedései tettek történeti felkiáltójelet, örök figyelmeztetés ez Isten népe 
számára: ahol Krisztus kudarcot vall, ember vallja kárát!

1. Jézus Krisztus kudarca: letagadhatatlan valóság! Az egyház tör
ténete nem csupán az „összegyűjtés*1 története, hanem az elfordulásé 
is. Pál ezt egészen nyíltan feltárja a gyülekezetek előtt. Krisztus ismé
telten kudarcot vall a történelem folyamán!

2. Kudarcában nem az Ö erőtlensége, hanem a mi „nem akarásunk“ 
ténye tárul fel.

3. Ellenállásunk kcmakságával párhuzamos az ítélet keménysége. 
Ahogy a „nem akarásunk** nem pusztán „szellemi" jellegű, hanem az 
egész lényünket átjárja, úgy az ítélet is a valóságos élet egész síkján 
zajlik le! Csak kiteljesedik az utolsó ítéletben!

4. Amíg ez az ítélet el nem érkezik, Jézus keserű panasza azért hal
latszik és az ítélet azért történik, hogy a konok ellenállás megtartásá
ból, az elutasításból meghódolás és Krisztust váró öröm szülessék!

Krisztus kudarca a mi veszteségünk!
Fehér Károly

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 11. VASÁRNAP.

Lk 7,36—50.

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE.

Jellegzetes Lukács-történet ez: az elveszettek irgalmas szívű 
megtartójáról. A bűn és bocsánat nagy témája egy bizonyos, sajátos 
nézetben.

Jézust tisztelettel (40. v. „Mester” !), de hűvös udvariassággal 
fogadják a farizeus házában. Ezek az emberek tisztelik Jézust és 
érdeklődnek iránta, de nem engedik magukhoz közel. Ennek nem is 
érzik szükségét.

A  „falurossza” nő kereste a Jézussal való találkozást. Honnan 
ismerte, mit hallott felőle? — nem tudjuk. De hogy valami roppant 
nagy dolgot köszönhetett Jézusnak, az kitűnik hálás szeretete rend
kívüli megnyilvánulásából. S ez a nagy dolog — Jézus nem hagy két
séget e felől — a bűnbocsánat.
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A jelenetet értetlenül szemléli a farizeus társaság. Hideg szívük 
nem ismeri a halálos szeretet forróságát, mert még nem ízlelték a 
bűnbocsánat édességét sem. Nem kétséges, hogy emberi tisztesség

dolgában felette állanak az utca leányának. De hogy ebben önma
gukkal elégedettek és nem érzik Isten bűnbocsátó kegyelmére utalt
ságukat — ez a végzetes tévedésük.

Az asszony sorsa fordulójának, — mint minden emberi életnek 
általában — rejtett kulcsa a „hit” . Ezért mondja Jézus: „Bizalommal 
járultál Istenhez és ez megmentett. Menj be a békességbe.”

Bűntudat és bűnbánat nélkül senki sem tapasztalhatja meg a 
bűnbocsánat örömét!

G. Gy.
RÉSZLETES VÁZLAT:

Régi életből új életbe.

Jézust Simon nevű farizeus vendégségbe hívta. Nagy dolog! Jézus 
Simon meghívását elfogadta; még nagyobb dolog. De a legnagyobb 
dolog, hogy egy elveszett, bűnös, falurossza asszonyból, megtalált, bűn
bocsánatot nyert, új életre elindult asszony lett. Hogy ez a változás 
miképpen ment végbe: titok. De éppen erre a titokra derít fényt Jézus 
ebben a történetben. A megoldás kulcsa: Jézus Krisztus, s ez a kulcs 
engem akkor nyit meg, amikor a hit állapotában vagyok. Jézus Krisztus 
nélkül az asszony, de senki más sem, ki nem kerülhetett volna rettenetes 
állapotából! S Krisztusba vetett hit nélkül a kész kegyelem nem hatol
hatott volna be az életébe. De hogyan történt ez? Hogyan lett a régiből 
új, az elveszettből megtalált? Erre a kérdésre ad választ e történet 
egyszerre két ellentétes szemléltető képben. Az egyik kép tagadó, a 
másik igenlő formában adja az élő választ.

Hogyan nem lehet a régiből új? Erre élő példa a farizeus. Emberi 
mérték szerint kiváló, példakép. Farizeusok között is kimagaslik. Ritka 
ember. Élete mentes a kisiklásoktól; becsületéhez nem fér kétség. 
Látszatra tiszta, egyenes lélek, akiben van vágy,' érzék Krisztus felé. 
Meghívja Öt. Áldoz érte. Eljárása helyes addig a pontig, ameddig 
Isten irgalmasságával nem kerül szembe. Isten irgalma láttán élete 
megtorpan. Jézus cselekedetén megbotránkozik. Amit az irgalmas sze
retet cselekszik, nem érti, nem veszi be. Megáll a félúton. Külső áldo
zatra kész, de szíve Jézust befogadni nem kész. Képzelt jósága, nagyra- 
tartott kegyessége, csak a mások bűnét látó tekintete Isten irgalmának 
mélységeibe nem tud behatolni, s megáll a felszínen, s ugyanakkor ma
gát tökéletesnek, másokat gonosznak, s Jézust és eljárását érthetetlennek 
látja. És ez a látása, ki nem mondott, de Jézustól jól látott belső maga*- 
tartása lett a veszte. Éppen emiatt a beállítottság miatt lett szíve al
kalmatlan arra. hogy a kész kegyelmet elfogadja. Közel volt Istenhez, 
de mások megelőzték. Első volt, de utolsó lett, mert a megoldás kulcsát, 
az irgalmas Krisztust — bár házába fogadta, de szívébe nem — elvesz
tette, s ezzel számára a Krisztussal való együttlét nem felszabadulást, 
bűnbocsánatot, hanem megkeményedést hozott. S ezért nem lehetett 
belőle új ember.

Hogyan lehet a régiből új? Élő példa erre a bűnös nő. Bűne valóban 
bűn: élete elveszett élet. Régen sejthette, de most határozottan tudta:
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állapotán változtatni nem tudott. Környezete sem segíthetett legfeljebb 
a törvény szigorát adta. És ekkor hall Jézusról. Szava szíve mélyére 
kerül. Hisz Benne. Megindul felé. Közeledése legyőzi a külső akadá
lyokat. Hitét nem öntheti szavakba, de gyümölcsöt terem az. És hitből 
fakadó magatartása elárulja belső állapotát, amely a kész bocsánatot 
már elfogadhatja. Szívében bűnbánat mellett ott van már az egyetlen 
lehetőség — Krisztus — megragadása. Ott a bizalom, a Szabaditól 
szemlélő hit. És ez az, amit Jézus keresett. És ez az az állapot, amely 
el tudja fogadni azt, amit csak Ö adhat: a bűn bocsánatot. A bűnbánat- 
ban összetört szív, s egyben a kegyelembe belekapaszkodó szív alkal
mas Isten legnagyobb ajándékára, a bűnbocsánatra és ezzel együtt az 
új életre. Az asszony hitt és hite megtartotta.

Jézusnak a ma még alkalmatlan szívhez is van szava. Jézus nem 
mond le Simonról. Sőt! Foglalkozik vele. Tanítja. Felfedi bűnét s közli 
Isten látását. Ezzel igyekszik hozzásegíteni ahhoz, amit ma még nem 
kaphatott meg: a bűnbocsánathoz. Nem dorgál, nem ítél, hanem sze
retettel közeledik hozzá, mint barát a baráthoz: atya gyermekéhez. Van 
mondanivalója. S ez a mondanivaló — képbe öntve — három üzenetet 
tartalmaz, s valamennyi arra szolgál, hogy a bűnbocsánat elfogadás 
sának útját lehetővé tegye. 1. Minden ember bűnös, a farizeus is, ha 
még nem is látja bűnét. 2. Valamennyi adós fizetésképtelen,, adóssá
gát nem rendezheti maga. Isten adósság-elengedést cselekszik. Ez 
mindenkire vonatkozik: farizeusra is. 3. Ezt el kell fogadni hittel, s ez 
az egyetlen út. Jézus nem kivételt tett, hanem a hirdetett igét gyakor
lattá, életté tette. Ezért boldog, aki nemcsak hallja, de megtartja Jézus 
szavát.

Megyer Lajos

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 12. VASÁRNAP.
Jn 8,31—36.

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE.

Tanítvány csak az, aki „megmarad” Jézus beszédében. Vagyis, 
aki eleven viszonyba kerül urával, annak szavára figyel s annak 
engedelmeskedik. Csak ebben a viszonyban tárul fel az „igazság” , 
s ismerjük fel, hogy ez nem elvont eszme, hanem egy élő személy, 
Jézus maga. De Jézust is, — akár felebarátunkat — csak „lakva” 
lehet megismerni; vagyis a vele folytatott életközösségben (v. ö. Jn 
1,37—47!).

A  Jézus megismerése, vagyis a vele való élet megszabadít a 
„bűn szolgaságából” . Megmutatja azt, hogy van valaki, aki erősebb, 
mint a minket fogvatartó szenvedélyek, sötét hatalmak, s maga a 
halál is: Jézus ez az erősebb valaki.

A bűn szolgálata legmélyebb lényege szerint Isten nélkül való 
élet s épp ezért lehetetlenné teszi, hogy Isten házanépéhez tartoz
zunk. Ezen az sem változtat, ha valaki azt hiszi, hogy őt vallásQs- 
sága („Á'brahám magva vagyunk”), az egyház szervezetéhez tarto
zása mintegy képesíti arra, hogy Isten kedves gyermeke legyen. 
Isten gyermeke csak az, aki engedelmes mindenben, — s ilyen iga
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zában csak egy volt, az egyszülött Fiú. Csak neki van jog szerint 
helye az atyai házban. De általa, kegyelemből, nekünk is helyet 
készít az Atya, —  ha megmaradunk az ő beszédében (szeretetében, 
Jn 15,10).

A keresztyén ember szabadsága a Krisztus szolgálatában való
élet.

G. Gy.
RÉSZLETES VÁZLAT:

Valósággal szabadok. . .

Ennek az Igének igazi illusztrációja: a tékozló fiú története. Ez az 
ifjú a szabadság szép és szent otthonában élt mindaddig, amíg otthon 
volt. Szabadon járt-kelt az atyai házban. Szabadon munkálkodhatott 
és szabadon pihenhetett. Amíg otthon volt, megvolt mindene: a kenyere, 
az öröme, az alkonyaikor csendesen hazaváró kedves tűzhelye. Hiszen 
övé volt minden, az atyai csóktól a gondtalan és boldog gyermekkaca
gásig. Mindezt mindennap biztosította számára: az atyai szó, az atyai 
szív, az atyai szeretet. Az, hogy gyermek volt, az, hogy otthon volt, 
az, hogy az atya közelében volt. . .

Szegény tékozló fiúnak akkor szakadt szét a szabadsága, amikor 
a maga gondolata szerint szeretett volna szabaddá lenni. Az volt a 
tragikus tévedése, hogy azt hitte, hogy a szabadság valahol távol van, 
valahol kívül a küszöbön. . .  Valahol messze az atyai háztól. . .

Megtérése, magáratalálása, boldog hazaérkezése egy sírvafafcadó 
gyermekarcban mondja el a szabadság titkait. . .

1. A szabadság először is az atyai szóra való hallgatás. Isten, a mi 
Atyánk mindig és mindenkinek jót akar. Azért akar velünk élni, azért 
szólít meg minket minden nap az Ő Igéjében, hogy Vele otthon legyünk 
és szabadon éljünk, mint a gyermek az atyai házban. Milyen boldogok 
azok, akiket még elér és megszólít a szülői szó . . .  Hiszen ebben a szóban 
henne van szép és szabad életünk védelme, tanácsa és megőrzése. Valaki 
egyszer azt mondotta, hogy ha az édesapánk szava és az édesanyánk 
imádsága minden lépésünkön a halálig elkísérne, nem lenne 'boldogtalan 
és síró ember ezen a világon. Hívő életünk éppen azért szép- és szabad 
élet, mert mi mindig és mindenütt Isten atyai szavára figyelünk. Temp
lomban és otthon, a Szentírásban és az imádság csöndes perceiben Isten 
atyai szavát keressük, hogy megismerjük az ö  akaratát, az Ö tanácsát, 
az ö  terveit. Isten gondolatait és parancsait, amelyek széppé, szabaddá, 
otthonná akarják tenni a világot mindenki számára.

2. A szabadság azután — engedelmesség! — A tékozló fiú történeté
ben akkor kezdődött el a katasztrófa, amikor az atyai szóra rácsapta 
az ajtót. Amikor nem akart többé engedelmeskedni. Amikor a maga 
urának álmodta és hitte magát, akkor szakadt reá a szolgaság minden 
nyomorúsága. Akkor lett idegen és földönfutó. Akkor lett rongyos és 
szegény, aki minden lépésen elrontotta és eltévesztette az életét. Ekkor 
lett útja a bűn útja, a nyomorúság útja, a halál lejtője. . .

Minden bűnünk, könnyünk és kárhozatunk mögött meg lehet találni 
a tékozló fiú szakítását, engedetlenségét, könnyelmű ajtócsapását az 
atyai szívre. Minden bűnös, gonosz ember idegen ember ezen a világon, 
aki a bűne pillanatában megtagadta az otthonát, az atyját, a családját.

Volt egy festő, aki különös módon festette meg a tékozló fiú törté
netét. Ezen a képen nem azt látni, amint a kilépő ifjú könnyelmű kaca-
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Sással kilép a küszöbön. (Nem azt a jelenetet örökítette meg a művész, 
amint dús lakomák asztalánál szétszórja kincseit. Nem is úgy látni rajta 
a tékozló fiút, amint vándorbottal a kezében, rongyos ruhában egyedül 
vándorol végtelen utakon át. A kép címe: Az utolsó állomás! Egy arcot 
látunk csupán a vályú vizében. Egy tükörképet a vízen. Egy poros, 
keserű, síró gyermekarcot. Riadt szemekkel és az atyját kereső köny- 
nyekkel. . .  Szegény tékozló fiú, milyen jó, hogy ott a vályú vízében 
nemcsak önmagát látta, hanem észrevette és meglátta a {hazaváró atyai 
arcot. Az otthoni kedves -küszöböt. . .  a haza váró hajlékot. . .  elhagyott 
és megtagadott életének szép, szabad világát. . .  Mert így lett az utolsó 
állomásból az első lépés — hazafelé. . .

3. A szabadság így lesz mindig visszakapott gyermekarc! — Isten 
azért szól hozzánk szüntelen, azért tartja sokszor elénk a bűneinket, 
engedetlenségünk könnyeit, hogy visszasírjuk magunkat Őhozzá. Az Ö 
gyermekeinek. Az Ö otthonába. Milyen jó, hogy nekünk nem kell egye
dül mennünk hazafelé. Milyen jó, hogy Jézus Krisztus átölel minket és 
Vele van erőnk visszamenni. Milyen jó, hogy Jézus Krisztus előre el
intézett mindent és zakatoló szívünkre már odahelyezi a bocsánat bizta
tását: nekünk szabad hazamenni! Nekünk szabad újra Isten, gyermekének 
lenni. Nekünk szabad új életet kezdeni. Nekünk szabad Őreá hallgatni 
és akarata szerint élni. Nekünk szabad Vele és másokkal egy csalód 
boldog békességében, otthoni örömében élni.

Valaki megírta a tékozló fiú történetét és így fejezte be a sorait: 
—- A tékozló fiúnak az volt a legnagyobb öröme, hogy most már az atyai 
bocsánat csókja után szabad volt néki örökre otthon maradnia.. .

Szabadnak születtünk és ma ez a boldog üzenetünk, hívő örömünk, 
hogy Jézus Krisztusban szabad né-künk és lehet nékünk Isten gyermeke
ként életben és halálban örökre Isten otthonában élni.

Friedrich Lajos.

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 13. VASÁRNAP.
Mk 12,41—44.

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE.

Az özvegyasszony adománya: egy negyed pénz (V4 ás) a leg
kisebb római pénzdarab (érme). Értéke mindenesetre igen csekély 
volt (v. ö. Mt 10, 29.). Az özvegyasszonyok az ÖT felfogása szerint 
általában a legelhagyatottabb teremtések, viszont éppen azért a 
leginkább szánalomra és védelemre szorulók. Isten maga visel 
minden gondot rájuk -s aki könyörtelenül bánik velük, elveszi 
méltó büntetését. Ezért nem véletlen, hogy történetünk szorosan 
csatlakozik a megelőzőhöz, ahol a farizeusok vétkei között erről 
is szó van (40. v.).

Jézus nem veti el az ÖT kegyességét, inkább azt új tartalommal 
tölti meg. Az igazi ótestamentumi kegyesség Őbenne, az elérkezett 
Messiásban ér célhoz. A szegény asszony szívből jött áldozatának 
Istennek Jézusban megjelent szeretete és a kereszt áldozata ad igazi 
értelmet. Ennek fényében minden emberi „áldozat” , adomány csak
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a hála csekély jele lehet. Isten azonban kegyelmesen elfogadja a 
szívből — s ez az Ujtestamentumban azt jelenti: hitből —  jövő áldo
zatot. Elvéti ellenben a számító módon, önigazságot kereső „ada
kozást” .

Javainkkal való sáfárkodásunk mértéke és módja nem külső 
tényezőkön múlik, hanem azon, hogy mekkora hennünk a hálás hit.

G. Gy.

RÉSZLETES VÁZLAT:
EGÉSZEN. ..

1. Ne légy félszívű ember! Gazdag Ígéreteket követő szűkmarkú, 
sövény teljesítés. Segítésre félig kinyújtott kéz. Felejteni nem tudó 
megbocsátás. Adagolt hűség. Kimért szeretet.. Nyugodtan mérlegelő 
bölcselkedés, mikor ég a másik háza. Körültekintő pártatlanság, mikor 
a másikat gyilkolják. Ilyenféle vonásokkal van tele a félszívű ember 
élete. — Nem rég egy szakmailag elismert, megbecsült pedagógusnak 
az állandó, áldozatkész nevelőmunka fontosságát hangsúlyoztam az ok
tatómunka mellett. Így válaszolt: „Ezért a pénzért?”

A félszívűség életstílus. Óvatos nyárspolgárok életstílusa. A leg
kényelmesebb és legbiztonságosabb életforma. Nagy események, nagy 
döntések közelében folyik, ott, ahol az élet fájdalmas vajúdásban szüli 
a holnapot, de kockázatot soha nem vállal. Hajszál választja csak el 
nagy tettektől, de ez a hajszálnyi távolság mindig megmarad. Áldozni 
csak a „feleslegből” hajlandó: abból, ami biztos fedezékek megépítése 
után maradt. — A félszívű ember iraem ellenség. Jóindulatú ember. De 
éppen ezért veszedelmes. Nem lehet reá számítani. Sohasem mond sem 
biztos igent, sem biztos nemet, de jóindulata, segítsége, hűsége, szere
tető a döntő pillanatban mindig csődöt mond. —■ A félszívű ember nem 
hitetlen. De nem is hívő. Vallásos. Olyan mint a melegvíz. Se nem 
hideg, se nem forró. Ezért olyan utálatos Isten szemében (Jel. 3, 15—16).

Mi a félszívű ember életének titka? Az önféltés és önmentés. Az 
ilyen ember maga sem bízik senkiben. Ügy látja, hogy senkire sem 
számíthat és neki magának kell, Adásként, vállain hordoznia egész 
életénék minden terhét, kérdését, neki magának kell biztosítania jö
vendőjét a földön és az örökkévalóságban egyaránt. Ezért hajlong min
denki előtt, akitől tartania kell. Ha kell, barátkozik Istennel és az ör
döggel is egyszerre. Persze ő magát élethősnek tartja, pedig csak szél
kakasként forgó konjunktúralovag; mindenki jótevőjének, pedig csak 
erkölcstelen életfoüvész, akinek legjobb, legirgalmasabb cselekedeteit is 
ugyanaz az egy rugó hajtja: önmaga érdeke, önmaga biztosítása.

Kicsoda az a félszívű ember? Senki ne keresse másban! Jézus nem 
azért „hívta elő” tanítványait, hogy ők hűvös tárgyilagossággal meg
állapítsák az özvegy és a gazdagok különbségét, hanem hogy tanulja
nak valamit a szegény özvegytől, amire nekik is szükségük van Jézus 
szerint, mert belőlük is hiányzik: Ne légy félszívű ember, hanem

2. Egészen add magad Istennek! A félszívűségnek nem valami fa
natikus lelkesedés az ellentéte, hanem az Isten kezébe tett élet. Isten 
nélkül nincs más reális életlehetőségünk, csak a félszívűek alakosko
dása. Mert Isten nélkül nem lehet másképpen kibirni az életet. De ha 
Istent egész életünkre nézve komolyan vesszük, egész-szívű emberekké 
lehetünk. S erre tanít a szegény özvegy cselekedete. Mit példáz ő?
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a) A hit kockázatát. A templom perselypénze kultikus, istentiszte
leti célokat szolgált. Istennek adott, aki tett bele. Ez az --asszony tehát 
Istennek adta „mindenét, amije csak volt, egész vagyonát". Jézus szavai 
szerint egyáltalán nem a pénz mennyisége itt a döntő, hanem az, hogy 
amit bedobott a perselybe, az az ő egész vagyona '(biztos élete, létalapja) 
volt. Minden biztosítékot kiengedett a kezéből Most lett igazán kol
dusszegény. Semmije sem maradt, — csak Isten, akinek kezébe tette 
„létalapját". De ezért lett éppen abban a pillanatban mindenkinél 
gazdagabb. Elvesztette életét, hogy csak Istennél találja meg azt. Ez a 
hit kockázata. Teljes megszegényesedés és teljes Istenre hagyatkozás. 
Az a pillanat ez, amikor magas ágra kapaszkodott, remegő szívű gyer
mek elengedi az ágat. Ha földrezuhan, összetöri magát. De alatta apja 
karjai nyúlnak leié. S ő bízik ezekben a karokban, hogy felfogják, meg
tartják és nem engedik elpusztulni. Igen, Isten megtart, nem enged 
elpusztulni. Életünkben és halálunkban, földi vergődéseink közepette 
és majd a végső ítéletben is bízhatunk ebben. A  szegény asszony pél
dájával erre a hitre, erre a teljes bizalomra hív, bíztat bennünket Jézus.

b) De a hit szabadságát is példázza ez az asszony. Filléreivel együtt 
egész élete terhétől is megszabadult. Nem mintha ezután nem kellett 
volna dolgoznia, beosztással, szerényen élnie, sőt gondokkal is küzköd- 
nie. Bizonyára ezután se jutott neki több fillér, a világ aranyából. De 
mostmár mindez Istené lett, odaadta az ő kezébe. Istené lett a gondja, 
a szegénysége, a félelmei, a holnap bizonytalansága, özvegységének 
bánata, a közeledő halál borzalma. Ez az asszony ott a jeruzsálemí 
templom perselyénél ellenemondott és kárhoztatott minden kétségbe
esést, reménytelenséget, keserű komorságot, minden önféltő remegést, 
önzést, irigységet, mindenféle félszívűséget, számítást, alakoskodást. 
Szabad lett mindezektől, mindentől és mindenkitől — Isten számára 
s ez azt is jelenti: mindenki számára.

— Igen, a persely hitünk szabadságát kereső hely. Szószerint is, meg 
átvitt értelemben is. Mert Isten perselyeivel tele a világ. Teher, amely 
alá a vállunkat kérik, könny, amelyet fel kellene itatnunk, magány, 
amelynek zárát fel kellene törnünk, szegénység, amely anyagi áldoza
tunkat várja — ki tudná mind elsorolni? — mind megannyi perselye 
Istennek, amelybe várja, hogy bedobjuk „egész vagyonúnkat". Jaj, 
hányán vagyunk félszívű langyos keresztyének, akik csak magunkkal 
vagyunk elfoglalva és Isten perselyeinél mindig csődöt mondunk! Mikor 
Jézus —■ a szegény özvegy példájával — teljes szívű hitre hív, ezt a 
szabadságot is kínálja nékünk.

3. Isten is egészen nekünk adta magát Krisztusban. Nem véletlen, 
hogy Jézus észrevette és például állította ezt az asszonyt. Jézus mindig 
egészet kíván. Nem elégszik meg részletekkel. Tanítványainak min
dent el kell hagyniuk, mikor követésére indulnak. A gazdag ifjút is erre 
szólítja fel. — De méginkább: az özvegy cselekedetében benne tükröző
dik magának Jézusnak egész életútja. Jézus az, aki teljes engedelmes
ségben egészen Isten kezébe tette le önmagát, istenfiúi dicsőségén, 
egész életét. Ö az, aki a keresztútat egészen végigjárta —• értünk fél
szívű, hitetlen, önző emberekért. Ö az, akiben Isten irgalmas, bűnbo
csátó Atyánkként egész szívét megnyitotta előttünk és teljes szeretetét 
reánk árasztotta. Ö az, aki kereszthalála által lehetőséget adott arra és 
Szentleikével naponként azon munkálkodik bennünk, hogy mi ne le
gyünk félszívű emberek, hanem bátor, szabad hittel egészen Istennek 
adjuk magunkat.

Dóka Zoltán
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 14. VASÁRNAP.
Jn 5, 1—14

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE.

Jézus egy ünnepen (melyiken?, nem tudjuk) Jeruzsálemben 
tartózkodik. Felkeresi ekkor a Betesda nevű (a. m. Irgalmasság háza) 
fürdőmedencét, mely a város területén kívül az ún. Juhkapu köze
lében feküdt. Ez talán egy hőforrás lehetett, gyógyító erejű iszappal.

A medencét körülvevő s nyilván a tűző nap ellen menedékül 
épített öt oszlopcsarnok az emberi nyomorúság szörnyű parádéja 
(3. v.!). Mind között is talán a legszánalomraméltóbb az a fekvő 
beteg, akit betegsége — talán valamiféle bénulás, csúz, — 38 eszten
deje, vagyis több mint egy emberöltő óta köt hordágyszerű fekvő
alkalmatossághoz. Jézus nem véletlenül áll épp ezzel az emberrel 
szóba. Érdeklődik sorsa felől (6. v.) és feltámad benne a szánalom. 
És nála a segíteni akarás és a segítség mindig egyet jelent. Igéje 
testi-lelki új életet teremtő hatalom.

Hogy miért csak ezen az egyen segít a sok közül? Jézus gyógyí
tásai s halottfeltámasztásai jelek, Isten elérkezett királyságának 
jelei, melyek előre mutatnak, visszajövetele, az új ég és új föld felé, 
amikor Isten eltöröl minden könnyet.

A szombatnapi gyógyításon megütköző zsidók: a magabiztos 
„vallásos” ember elriasztó képét mutatják, aki még Istennek is meg
szabná, hogy mikor segíthet a nyomorultakon. S akinek fontosabb a 
rítus, mint az ethosz.

Jézus szándéka mindig az egész ember megmentése. Tehát nem
csak a betegségből — a tünetből — szabadít meg, hanem a bűnből 
is, a bajok gyökeréből (14. v.).

Jézus segítő irgalmassága győz a betegség és bűn hatalma, és a 
részvétlen emberi közöny s a rosszindulatú balgaság fölött is.

G. Gy.

RÉSZLETES VÁZLAT

Akarsz-e meggyógyulni?

Ez a kérdés az adott helyzetben* szinte gúnyolódásnak hangzik. Min
den beteg meg akar gyógyulni, miág a 38 éve beteg sem tud beletörődni 
abba, hogy ez most már mindig így lesz. Ha nem akart volna meg
gyógyulni, akkor nem volna most ott a Bethesda tavánál. De Jézus 
nem kíváncsiságból, még kevésbé gúnyolódásból érdeklődik. Segíteni 
akar és segíteni tud. Szánja a nyomorúságot hordozó embert, aki nem
csak azért szánalomraméltó, mert beteg, hanem azért is, mert a gyógyulás 
tava mellett is reménytelen a helyzete. „Nincs emberem — mondja —, 
aki bevinne a vízbe” . Jézus talán segít rajta, segíti őt bevinni a vízbe. 
De ennél az emberi segítségnél többet kap Jézustól.
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1. Akarsz-e meggyógyulni betegségedből és bűneidből? Ahol Jézus 
cselekszik, ott nincs szükség a Bethesdára. És nincs szükség más emberi 
beavatkozásra sem. Szavával gyógyít és talpra állít. Ott is, ahol már 
megszűnik minden emberi reménység. Betegség és bűn egyaránt a hatal
mában van. Beteget és bűnöst egyformán szán és egyformán meg akar 
szabadítani. Hisz azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. (I. 
Jn. 3:8.) Az ördög ront, Jézus épít. Az ördög kötöz, Jézus bilincseket tör. 
„Kelj fel, vedd a te nyoszolyádat és járj!” Eddig a nyoszolya hordta 
a beteget, most a meggyógyult hordja a betegágyat. Eddig ő volt a rab, 
most ő az erős, a szabad.

A bűn és betegség összefüggése Jézus szemében vitathatatlan. Nem 
úgy ugyan* hogy minden betegség mögött keresni kell és találni lehet 
valamilyen bűnt (Jn. 9:2—3.), hanem úgy, hogy a test és lélek vesze
delme egyaránt a Sátán rontása. Efelett csak Jézusnak van hatalma.

Akarsz-e meggyógyulni? Nem könnyű a válasz, mert le kell mondanod 
minden emberi segítségről és minden nyomorúságodat rá kell tenned 
Jézusra. (Ne mondjunk orvos- és orvosság-ellenes prédikációt!)

2. Akarsz-e meggyógyulni az emberi részvétlenség nyomorúságából? 
Milyen szomorú, hogy a bethesdai betegnek nincs embere, aki a gyógyító 
vízbe segítené. Bűnt és betegséget megsokszoroz a társtalanság, az em
beri részvét és segítség hiánya. Ha nincs, aki orvosért, gyógyszerért 
szalad, ha nincs, aki megigazítja a párnát a beteg feje alatt, ha nincs, 
aki segítségül jön az ige hatalmával, szeretettel és felelősséggel. Hányán 
vesztek el már azért, mert nem volt emberük.

Akit mindenki elhagy, az még sincs társtalanságra ítélve. Jézus a 
legjobb társ és barát, melléje áll. Akinek jajszavát nem hallják meg 
az emberek, meghallja Jézus. Akit az emberek kivetnek, befogadja Jézus. 
Akitől megtagadják a segítséget, megsegíti Jézus.

Tudvalévő azonban, hogy Jézus sokszor, sőt a legtöbbször emberéket 
használ fel, hogy segítő szeretettnek követei legyenek. Senkit sem ment 
fel tehát az embertársi melléállás kötelessége alól az, hogy Jézus az el
hagyottak barátja. Ellenkezőleg. A bethesdai. beteg panasza mindnyájunk 
felé hangzó vád, mely elől nem térhet ki az egyház, a gyülekezet, az 
egyes keresztyén ember sem.

Akarsz-e meggyógyulni? Kiálts Jézushoz, ha nincs embered, majd 
ő jön, majd ő küld neked valakit, aki az ő nevében jön hozzád.

3. Akarsz-e meggyógyulni a farizeusi rövidlátásból? Mert az is 
betegség, ha valaki a szombat miatt nem látja meg a szombatnak Urát, 
Jézust. Ilyen vaksággal még a kegyesség is megverhet. A  farizeusi tör
vénytisztelet csak arra jó, hogy a felszabadult ember szárnyaira terhet 
kössön. A nyoszolyáját boldogan cipelő emberre a szombat tilalmának - 
gondját és félelmét rakja.

Pedig Jézus nem hagy beleszólni abba, hogy mikor .gyógyítson, 
mikor szabadítson. „Ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok 
lesztek.” (Jn. 8:36.) Ha ő mondja, aki meggyógyított: „Vedd fel a te 
nyoszolyádat és járj!”, ne hallgass a farizeusokra.

Akarsz-e meggyógyulni? Jézus Ura a szofnbatnak, a törvénynek is. 
Reá figyelj, aki megszabadított.

És többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul iné legyen dolgod. Mert lehet 
még rosszabbul is. (Lk. 11, 24—26., 2. Pt. 2:20., Zsid. 10, 26—27.)

Ruttkay-Miklian Géza.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 15. VASÁRNAP.
Jn 11,1—11.

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE.

A bethániai testvérekhez Jézust különösen is meleg, emberi 
kapcsolat fűzte.' Lázárt „szerette” (neve a. m. „Az Űr az én segítsé
gem”). Mégis a betegségéről szóló hír hallatára első gondolata: Isten 
dicsősége. Ennek a titokzatos történetnek a kulcsa a 4. v.; persze ez 
a mondat maga is titok. S minden emberi sorsnak végsőfokon ez az 
értelme.

Jézus tanítványai ebbe a titokba még nem látnak bele. Ezért 
mérlegelnek emberi okoskodás szerint eshetőségeket és lehetősége
ket (8. v„ 16. v., 12. v.). Nem értik azt, hogy Jézus életének felülről 
adott „menetrendje” van (9—10. v.). Másszóval: Semmi sem történik 
vele véletlenül, egészen az Atya kezében van és tökéletes engedel
mességgel jár az Atya útján. Ezért halálának óráját sem fondorko- 
dása határozza meg, hanem az Atya akarata. S Jézus egész —  tanít
ványai számára sokszor érthetetlen — magatartása (6—7. v.) ennek 
az egy célnak a szolgálatában áll: hogy minden Isten dicsőségére 
tegyen. Ebben a szolgálatban nyeri el a Fiú is az őt megillető dicső
séget.

Minden em beri sorsot, életet csak ezen a ragyogó csúcson állva 
láthatunk be: ha Isten dicsőségének hegyéről szemléljük. Ebből a 
— szó szerint vett —  nézőpontból tárul elénk sorsunk térképe, éle
tünk útjának értelme. Isten szeretteit sem kíméli a betegség, a meg
próbáltatás, a halál. De tudhatják, hogy Jézus valahol már útban 
van feléjük s vele Isten egész hatalma és dicsősége. S ha eljő az ő 
órája, cselekedni fog — s akkor megértünk majd minden titkot.

G. Gy.
RÉSZLETES VÁZLAT:

Isten dicsősége érdekében.
> Itt minden Isten dicsőségére történik. Mind'en Is+en előtt Ihajlik,

neki enged, Öt szolgálja. — Mikor személyesen hozzám közelit a Halál, 
viszi gyermekemet, jön a betegség, akikor elsötétül minden és nehezen 
értem Istent. Mégis emberi életemnek minden titka, a világ életének 
minden mozzanata egyszer ebből a szempontból válik érthetővé: Isten 
mindent a maga dicsősége érdekében cselekedett.

1. Isten dicsőségére dolgozik Jézus. Még két napot marad a helyén. 
Szívéhez ér a segélykiáltás, de még az élőket menti: hajolnának meg 
Isten előtt. Közben élesen figyel az Atyjára, az ő  dicsősége érdekében 
mit kell tennie, hová mennie? Boldog örömhír van itt: élők, haldoklók, 
betegek között dolgozik az Úr.

2. Isten dicsőségére betegszik meg Lázár. E betegségnek isteni célja 
van. Isten kopogtat: készülj Teremtőd elé. Nagy dolog ha a betegek 
szeretik az Űr Jézust, de sokkal nagyobb dolog, hogy Ö szereti a bete
geket. A betegek rendszerint szomorúak, zúgolódók, de itt az örömhír:
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Jézus szeret téged és azt mondja, hogy nyisd :ki szemed az örökéletre, 
mert az egészségnél nagyobb az üdvösség. Egy betegség akkor szolgál 
Isten dicsőségére, ha közelebb visz Őhozzá.

3. Isten dicsőségéne közeledik Jézushoz a halál. Sötét, nehéz pilla
natok következnek Jézusra, de nem vakon emberi fondorlat akarata 
szerint, hanem az Atya akarata és órája szerint (8—10. v.) Látszat 
szerint’ ez a halál vereség, mégis ekkor éls ezért kapja Jézus a legna
gyobb dicsőséget: feltámad, él és uralkodik. Jézus halálában és feltá
madásában itt az evangélium: a bocsánat, vigasztalás.

4. Isten dicsőségére támad fel Lázár. Jézus Űr a halálon a halál 
csak álom, így mutatta itt meg. Az a dicsőség, hogy feltámaszt. így 
közeledik az utolsó nap felől a temetők halottai felé és az élők felé. 
Itt az evangélium: feltámadunk. Tudod-e mondani hittel: hiszem testem 
feltámadását?

Ez az isteni dicsőség megaláz minden élőt, minden türelmetlen, lá
zadó beteget, minden haldoklót, de e megaláztatásban arra a helyre 
kerül, ahol megtalálhatja Urát. Hívd hát Uradat betegségben vigaszul, 
gyógyulásul, bűnben bocsánatul, halálban életül.

Zátonyi Pál

Délutáni igehirdetések vázlatai
A CÉLÉRT 

1. Kor. 9,25.

A versenyfutó melle átszakítja a célszalagot. . .  Óriási tapsorkán és 
üdvrivalgás csattan fel. Fiimezők gépe berreg, rádiószpíker mondja vi
lággá a győzelmet. Barátai ölelik, csókolják a félájult győztest.

Valahányszor ezt láttam, mindig az jutott eszembe: mit küzdött ez 
az ember ezért a pillanatért! Évekig edzette a testét, hogy szolgája 
legyen a legkisebb izma is. Mikor barátai hajnalig tartó szórakozásokra 
hívták, neki nem-et kellett mondania. S mikor legjobban ízlett volna 
az étel, abba kellett hagynia. Mikor más nyugodtan aludt vagy társal
góit, ő esőben, hóviharban futotta napról-napra a km-eket. A célért! 
Minden azért a pillanatért, hogy egyszer visszhangozzanak a hegyek 
az éljenzéstől, s ő bódult örömmel hulljon édesanyjának vagy barátai
nak karjaiba.

Mi a romolhatatlan koronáért futunk! A lelki békességért, Krisztus
ért, az üdvösségért. Mi is úgy nézünk minderre, mint a versenyfutó? 
Mindent erre nézve cselekszünk? Eszedbe jut-e, mikor a széles út tö
mege árad elröppenő szórakozások után, — neked Ö lett minden kin
cseddé? Eszedbe jut-e, mikor mindenki a test, paráznaság útján jár, — 
te nem teheted? Más hazudhat, megszólhat embereket, — te másra kap
tad a nyelved. Mindenki gúnyolhatja Isten ügyét és azt mondhatja a 
célra: (jhiába, nem érdemes” , — te boldog szívvel nézel Uradra, a mennyre 
a legnagyobb szenvedésből is.

összeszedett, felfokozott erővel kell szolgálnod, hinned, szeretned! 
Ma jobban, mint tegnap!

Egyszer átszakítod az élet végének célszalagját, erre gondolj! ölelő 
karok fogadják a fáradt futót!
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AZ Ö GONDOLATAI...
Ésaiás 55, 8—9.

Ott megy a vándor az úton. Kanyartól, fától nem lát messzire. Fent 
madarak szállnak, felhők úsznak, csillagok ragyognak. Tovább látnak, 
mint a vándor. Látják a célt, ami felé tart.

így mennek Isten gondolatai, Isten útjai az ember felett, maga-' 
sabbak és nagyobbak, mint a kis vándor sejthetné a földi úton.

Az ember, ha lenéz, csak követ, omlást lát az úton. Míg sűrű ködben 
megyünk, nem is sejtjük, hogy Isten elkészítette mögötte a zöld rétet 
száz virággal. A Kísértő azt mondja: magad oldd meg! Istenben nem 
lehet bízni!

Isten előre látja, hova akar eljuttatni minket! Láttam egy festmé
nyen Józsefet. Ez a fiatal fiú nem akart menni Egyiptomba. Sírva for
dult hátra testvérei felé, mintha azt mondaná: jaj, ne engedjetek! De 
Isten gondolatai magasabbak voltak Józsefénél és a gonosz testvérekénél. 
Látta az éhséget, s a kemény, de áldott 40 éves pusztai iskolát. — Az 
emberek csak azt látták a keresztfán, hogy vége mindennek; a két 
emmausi szomorúan mondja: „ . . .  pedig mi azt reméltük” . De Isten útjai 
magasabbak: épp ott történt meg minden az egész világ üdvösségéért. — 
Akiknek ez a prófécia szólt egykor, reménytelen, elhurcolt foglyok voltak 
Babilóniában. S itt arra bíztatja őket Isten: higgyetek így is, most is! 
A hit keze szétszakítja a köd-fátyolt és látja Őt, aki az Atya jobbján ül. 
Hinni mindig azt jelentette: mindem körülmények között, az egész világ
gal szemben, a saját szememmel és eszemmel szemben hiszem, hogy 
Isten lát engem, jót végzett felőlem. Egy másik próféta is így bíztat:: 
„Én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt 
mondja az Ür. Békességnek gondolata, hogy kívánatos véget adjak 
nektek” .

Olyan jó ez! Ha mindjárt nem érzek semmit hatalmából, az éjsza
kán át is cél felé vezet.

JÉZUSSAL 
Márk 9. 14—29.

Ilyen Jézus nélkül a világ! Amilyen ott a völgyben . . .  Démoni ha
talom fölényes ereje, fogcsdkorgatás, tönkretett emberi élet, szülői tehe
tetlen könnyek. És nincs remény!

Jézus nélkül! — ezt próbálja ki ma ez a világ. Nagyon érdekesnek 
látszik. Mint mikor két kis fiúnk egyszer nagy hősiességgel vállaltai, 
hogy meglesznek szüleik nélkül a házban. Este volt, valahová kellett 
mennünk. Már félig aludtak, mikor zörögtek az ajtón, a kutya erősen 
kezdett ugatni. Remegve ültek fel ágyukban: mi lesz. Valami kaparni 
kezdte a falat. Sírva ugrottak ki a dunyha alól. A nagyobbik öltöztetni 
kezdte a kicsit, pedig magát sem tudta rendbe szedni. El akartak in
dulni utánunk az üres házból. Ahogy épp az ajtóban álltak mezítlábas 
cipőben, ágról-szakadtan, egymás kezét fogva, ijedten, — könnyekre 
indító volt megérkezésünkkor szülő-nélküliségük.

Ez az egész világ is nagyon hasonlít minden alkotása ellenére eh
hez a két kisfiúhoz. Jézus nélkül nagyon ijedtté, beteggé vált ez a vi
lág. Csak mutatja, hogy erős, de mögötte nincs semmi. Thielicke német
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professzor írja le, hogy egyszer mennyire csodálta egy édesanyának bá
tor magatartását haldokló fia mellett. Mikor ezt szóvá tette az asz- 
szonynak, ez azt mondta: „Magatartás, az igen! De kérem, lelkész úr, 
ne nézzen mögéje! Mögötte üres, reménytelen lélek sír!”

De amikor Jézus megérkezik! Egyszerre lett hely, ahova mehetett 
eredményesen az édesapa. Az ördög utolsó erőfeszítése után ott volt 
mindenki előtt a meggyógyult fiú. Öröm lett, reménység, minden lehet
ségessé vált.

Intek mindenkit: ne vedd semmibe Jézust! Nem mindegy; Jézussal 
vagy nélküle!

ELDOBOTT KENYÉR 
János. 6, 48.

Az eldobott kenyér.. Újra látjuk itt-ott. Ez nem olyanoktól szár
mazik, akik átélték a háború, a fogság, az éhezés éveit. Akkor sokan, 
megtapasztaltuk, hogy egy darab kenyér az életet mentheti meg. Ezért 
nekünk minden falat kenyér szent.

Ha 'erre gondolunk, megértjük Jézus szavait: „Én vagyok az élet 
kenyere” . Ezzel azt mondja: Ö a legszükségesebb, ,a legfontosabb az 
életünkben. Ö, de áldott a csend Vele! Hányszor újra átéljük azt, amit 
a tanítványok: félelmetes a vihar, a hullám, — s Ö szól és lesz nagy csen
desség. Azt, hogy megáll a mi küzködésünk partján is, mint feltámadása 
után a Tibériáson, verejtékező tanítványai közelében is megszólalt és 
lett minden.

Eldobott kenyérré lett Jézus ma. Ezért olyan éhes, levert, .ideges 
az ember.

Híres német idegorvos könyvét olvastam. Leírja, milyen finom cso
damű az ember idegrendszere. Minden megrázkódtatás erős nyomot hagy 
testben, lélekben. S amin leginkább elcsodálkoztam, az az volt, hogy ez 
az orvos ezzel a kéréssel fordul oda a mai szenvedő, ideges emberhez: 
„Tedd idegeidet és magadat Isten kezébe!” Ez azt jelenti: legyen ke
nyérré számunkra Jézus Krisztus. Fordítsunk időt a Vele való találko
zásra minden nap. Ha Öt az élet szélére szorítjuk ki, zavar támad éle
tünk minden kis négyzetcentiméterén.

Ö hoz csak rendbe minket. Istennel és egymással.
Nincs szomorúbb az eldobott kenyérnél. . .  Nem a kenyér szenved, 

eldobója kap egyszer ijedten a táskához: nincs! Pedig éhes, s nem segít 
sem a könyve, sem a televíziós készüléke!

Görög Tibor

1
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Oltári imádságok

Szentháromság után 9. vasárnap.
Oltári ige: 2. Kor. 1:18—22.

Hűséges Istenünk! Megbízható 
Űr vagy Mindenki rád talal, aki 
ígéreteidre hízza magát. Fordíts 
bennünket a Jézus Krisztus felé 
és add, hogy irántunk való hűsé
ged nyomán hűség fakadjon ben
nünk is és dicsőítse szent nevedet, 
amelyet mennyei seregeddel együtt 
dicsőít földi egyházad. Ámen.

Szentháromság után 10. vasárnap.
Oltári ige: Csel. 20, 17—38.

Jézus Krisztus Urunk! Szemed 
mindig egész nyájadat vigyázza, 
hiszen véred hullott érte. Aposto
lok Ura vagy. Rendelj hát ked
ved szierinh ivaló pásztorokat, 
hogy aki egyházad közösségében 
van, Veled mariad jón, aki pedig 
elszakadt Tőled, néped seregébe 
gyűjtessék és szent akaratodat 
cselekedve dicsérjen Téged az Atyá
val és a Szent lélekkel együtt Ámen.

Szentháromság után 11. vasárnap.
Oltári ige: Rm. 8:33—39.

Jézus Krisztusunk: Szereteted ha
talma erősebb, mint a kísértő csábí
tása, a bűn vonzása és a halál 
ijesztő réme. Könyörgünk, bennünk 
is oldozz fel minden köteléket, amely 
Tőled elvon és köss össze magad
dal úgy, hogy életünkben és halá
lunkban a Tieid maradjunk. Ámen.

Szentháromság után 12. vasárnap.
Oltári ige: Csel. 16:9—13.

Jézus Krisztus Urunk! Tied az 
egész világ. Irgalmasságod evangé
liumát is mindenkinek szántad. 
Könyörgünk. hogy szívünk kemény 
megátalkodettsága útját ne állja 
szándékodnak, hanem kész örömmel

fogadhassunk és vallhassunk szaba
dító Urunknak, mert Te az Atyá
val és a Szentlélekkel együtt Isten 
vagy, élsz és uralkodói mindörökké. 
Ámen.

Szentháromság után 13. vasárnap.
Oltári ige: 1. Pét. 2:1—10.

Urunk! Mindent odaadtál éret
tünk. Áldozatoddal tulajdonoddá 
szenteltél bennünket. Szereteted jó 
íze oltsa ki bennünk a gonoszság 
vágyát és tegyen készségesekké 
nagv tetteid megvallósára és mél
tóvá szent arcod meglátására, ahol 
az Atyával és Szentlélekkel együtt 
imádunk vég nélkül. Ámen,

Szentháromság után 14. vasárnap.
Oltári ige: 1. Tim 1:12—17.

Jézus Krisztusunk! Köszönjük, 
hogy szíved a bűnösök felé húzott. 
Nyomorultakat kerestél, elesetteken 
könyörültél, ellenségedet is megszó
lítottad, hogy senki ne iiedjen el 
Tőled. Kérünk, hogy irgalmasságod 
példái minket is Benned való hitre 
bátorítsanak és a mi hálaadásunk is 
összecsengjen megszabadít ott jaid
öröménekével, amely trónod előtt 
örökké zeng hogv az Atyával és a 
Szentlélekkel együtt Isten vagy. élsz 
és uralkodni mindörökké. Ámen.

Szentháromság után 15. vasárnap.
Oltári ige: 2. Tess. 3:6—13

Urunik! Munkával ajándékozol ke
nyeret számunkra. Akaratodat tedd 
szentté szemünkben, hogy kezünk 
munkáját áldd meg, hogy fáradsá
gunk gyümölcsének örvendezhes
sünk és a testvér segítségére siet
hessünk, a Te neved dicsőségére 
Ámen.

Fehér Károly



A lelkipásztor csendes imádságai
ISTENTISZTELET ELŐTT, a gyülekezet érkezésekor:

Uram, Istenem, ébreszd fel szívemet!
Állíts színed elé Istenem. Színed előtt tégy alázatossá, tégy fegyel

mezetté és tégy engedelmessé. Állíts színed elé és állíts szolgálatodba 
engem.

Tisztítsd meg szívemet, tisztítsd meg kezemet és tisztítsd meg min
den gondolatomat. Tölts meg örömöddel. Ébressz fel dicséretedre és 
imádásodra.

Adj szívembe igaz szeretetet minden gyermeked iránt. Segíts, hogy 
gyülekezeted előtt állva mindenkihez közel legyek. Szemünket és kezün
ket Te magad emeld fel magadhoz. Egyesíts bennünket jelenléteddel. 
Áldd meg és szenteld meg ezt az órát.

Szentelj sajátoddá. Segíts Istenem, hogy Neked szolgáljak. Ámen.

IGEHIRDETÉS ELŐTT:

Atyám! Szerető mennyei Atyám!
A háló kivetésére indulok. Te parancsoltad, azért merem megtenni. 

Te add szolgálatomra áldásodat.
Légy közöttünk Lelkeddel és légy közöttünk életeddel. A szíveket 

Te igazgasd, a lelkiismeretet Te gerjeszd fel. Mozgasd meg lehelleteddel 
a holt vizeket. Te magad szólj hozzánk.

Add, hogy először én magam hallgassak szavadra. Gyenge dado
gásomon a Te igéd csengjen keresztül.

Légy naggyá közöttünk. Téged imádlak, szent Isten.
Könyörülj szolgálatomon. Ámen.

IGEHIRDETÉS UTÁN:

Uram, Istenem, hálát adok Neked.
Bocsásd meg, amit elhibáztam. Te igazítsd ki. Lelked által Te magad 

munkálkodj, hogy kikeljen a mag és gyümölcsöt hozzon.
Add, hogy szolgálatom hiábavaló ne legyen. Maradj velünk. Építsd 

gyülekezetedet.
Tied legyen a dicséret, dicsőség és magasztalás mindörökké. Ámen.
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