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 Csendben Isten előtt

ISTEN SZERETET

Ting, kínai anglikán püspök igehirdetése Balassa
gyarmaton, 1957. decem ber 1-én.

Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Ámen.
János evangélioma 3. fejezetének 16. verse a következőképpen 

hangzik: „ Úgy szerette Isten e világot, hogy az Ö egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen“ .

Ebben á versben találjuk meg a legegyszerűbben és legtelje
sebben hitünk összefoglalását.

Hazámban van egy híres festmény, Ádámot és Évát ábrázolja, 
amint kifizetnek a paradicsomiból. Hátuk mögött az Edénkért kapu
jában a kerub, a lángpallosú angyal látható, jeléül annak, hogy 
nincs visszatérés az elhagyott paradicsomba. Talán azt gondolhat
nátok, hogy ennek az kiűzött Ádámnak és Évának a szeme vissza
tekint az Edénkért kapujára abban a reményben, hogy visszatér
hetnek még oda. A  valóságban az a helyzet ezen a képen, hogy a 
két kiűzött ember tekintete az Edénkért kapujával szemben arra 
a pontra szegeződik, ahol tisztán látható a megfeszített Jézus 
Krisztus keresztje.

Ez a régi kép ugyanazt az üzenetet hirdeti, mint János evan
gélioma ebben a versben. Isten úgy szereti az embert, hogy nem 
akarja azt, hogy tönkremenjen, elpusztuljon, . hanem azt akarja, 
hogy Jézus Krisztus által örök életet nyerjen.

Sajnos sok olyan ember van —  és ilyen ember az én kínai ha
zámban is sok van — , akik egyszerűen nem hiszik, hogy Isten így 
szereti az embert. Annak ellenére, hogy talán tudják, hallották ezt 
az igét, talán hirdetik is, —  a valóságban azt hiszik, hogy Isten 
gyűlöli az embert. Következésképpen úgy gondolnak erre a világra, 
mint amit nekik gyűlölniük kell. Nekem is van egy ilyen barátom, 
aki ehhez a csoporthoz tartozik. Olyan szomorú ember, aki nem 
hajlandó ebben a világban semmi szépséget meglátni, akinek az a 
véleménye, hogy a világon minden szépség a sátán műve, ő akarja 
általuk elcsábítani. Sokszor megtörténik ezzel a szomorú barátom
mal, hogy ha valami megragadó és szépséges dolgot lát, eltakarja 
kezével tekintetét, hogy ne is lássa. Még élni és szeretni sem haj-
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landó ez a szomorú ember igazában, és azt állítja, hogy Isten nem. 
engedi meg, hogy mi élvezzük ebben a világban a szeretetet és az 
életet. Elfelejti ez a szomorú ember, amit Pál apostol mond Ti- 
mótheushoz írt levelében, hogy „Isten minden teremtménye jó“, 
amivel hálaadással tudunk élni ezen a világon.

Vannak ilyen szomorú keresztyének, akik azt hiszik, hogy az. 
egész világ a sátán uralma alatt áll, a sátánhoz tartozik. Azt hi
szem, hogy a sátán nagyon örül az ilyen búslakodó keresztyének
nek, mert amikor azt mondják, hogy a világ a sátáné, akkor való
ságban át is adják az ördögnek. De János evangélioma 3. fejezeté
ből felolvasott 16. vers nagyon világoisan megmondja, hogy Isten 
szereti a világot, mert az egész világ Istené.

Mi emberek, férfiak és nők, egyformán bűnösök vagyunk, igen,, 
azok. Mégis van bennünk valami, ami nagyon drága a mi Istenünk
nek. Van bennünk valami, amit nem lehet és O nem is akar el
pusztítani. Ha az ember csak pusztulásra való lenne, akkor Isten 
miért fizetett volna ezért az emberiségért 'akkora hagy árat, mint 
amekkorát fizetett egyetlen Fiának halálával? Ez csak úgy érthető, 
hogy az emberiség szeretetre méltó Isten szemében. Nos, Isten nem
csak szereti az embert, hanem meg is váltotta és királyként ural
kodó ezen a világon.

Mi, kínai keresztyének sok-sok esztendeig nagyon nagy figye
lemmel tekintettünk Jézus Krisztus halálára. Mivel a mi népünk 
maga is kimondhatatlanul sokat szenvedett, minden figyelmünk 
Jézus megváltó művére, a keresztfára tapadt. Azt reméltük és 
óhajtottuk, hogy Jézus Krisztus halála megszabadít bennünket a 
szenvedésektől ezen a világon. Most már mélyebb látással azt lát
juk, hogy Krisztus nemcsak meghalt értünk, hanem fel is táma
dott értünk és értünk ül Isten jobbján hatalmasan. Mit jelent mind
ez? Azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nemcsak Megváltónk, hanem 
királyunk és Urunk is. Nemcsak meghalt, hanem fel is támadott, és 
Isten jobbján gyakorolja a hatalmat az egész világ felett. Ura az 
egyháznak és az egész univerzumnak, még ha ez sokszor nem lát
szik is. Ez az egész világ nemcsak Isten szeretetének a helye, ha
nem Jézus Krisztus királyi hatalmának a tere is. Ez az oka annak, 
hogy mi ebben a világban igen nagy biztonságban érezhetjük ma
gunkat.

Sok-sok évvel ezelőtt Izráel népe azt gondolta, hogy kisajá
títhatja Isten szere tétét. A z egyik próféta, Átmos, figyelmeztette 
őket: „Nem olyanok vagytok-é ti előttem, ó Izráel fiai, mint a 
Kusiták fiai?! —  ezt mondja az Űr. Nem én hoztam-é ki Izráelt 
Egyiptom földjéről és a Filiszteusokat Kaftorból és a Siriabelieket 
Kirből?!“ (Ámós, 9, 7.) Isten kormányzó hatalma nem korlátozódott 
csupán Izráel népére, Isten szeretete elérte az etiópokat és filisz
teusokat is. Ma á kínai keresztyének szívesen gondolnak arra, hogy 
Isten maga volt az, aki Kínát is megváltotta a rabságtól. 1949-ben
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igen jelentős változás történt Kínában, mi úgy nevezzük, hogy 
a „megszabadulás változása1*. Ezekben az utolsó években van a mi 
országunkban sok-sok bűn és rossz, mégsem úgy nézünk ezekre, 
mint Isten haragjának jeleire, hanem mint akik hisszük, hogy Isten 
jót akar nekünk keresztyéneknek. Mindez azért v-an így, mert 
ahogy Isten szeretető nem korlátozódott a múltban az izraelitákra, 
úgy ma sem. korlátozódik csak a keresztyénekre, hanem magában 
foglal minden embert, és így Kína egész népét is magába foglalja. 
Bár igaz, nagyon sokan vannak Kínában, akik nem hisznek Isten
ben, (nem tudhatom,, mi. a titka annak, hogy Isten a világ kor
mányzásában nem-keresztyén embereket is fel akar és fel tud hasz
nálni céljai elérésére.

Szabó püspök köszönti T ing püspököt, a balassagyarm ati tem plom  oltára előtt.

Emlékszem, mit ír Pál Római levelében, amelynek 3. fejezeté
ben a 3. vers így hangzik: „De hát ha némelyek nem hitték? Vajon 
azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét? 
Távol legyen!" —  Nos, a nankingi teológiai akadémián egy hallgató 
a következő kérdést tette fel nekem: „Ha az egyház és a világ 
ugyanannak az Istennek az uralma alatt áll, akkor én mint keresz
tyén, zavarban vagyok. Hogyha mi keresztyének nem sajátíthatjuk 
ki magunknak Isten szeretetét, miért kellett akkor Istennek Fiát 
feláldoznia?"
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Nos, a valóság az, hogy igen nagy különbség van keresztyének 
és nem-keresztyének között, bár Jézus Krisztus valóban egyforma 
Ura az egyháznak és a világnak. Több esztendeig éltem Nanking- 
ban, a teológiai akadémián, miközben családom Shang'haiban lakott. 
Nem tudtam gyakran hazalátogatni, mert hat órát vesz igénybe az 
út gyorsvonaton. Két kisfiam van. Az idősebbik jól tudta, hogy én 
vagyok az édesapja, és valahányszor hazamentem, mindig odajött 
hozzám, és kérte, hogy készítsek róla fényképet. De a kisebbik nem 
tudta rólam, hogy az édesapja vagyok. Ügy nézett rám, mint ide
genre, ismeretlenre, és nagyon vonakodva nézegetett. Pedig, mint 
édesapjuk, mind a kettőt egyformán szerettem, de a kisebbik gyer
mek, mivel nem volt még ismerete, magát fosztotta meg szegényke 
az édesapjával való közösség és szeretet jeleitől, amelyeket élvez
hetett volna közelében.

Nos, Jézus Krisztus Ura az egyháznak, de ugyanúgy Ura a 
világnak is. Mivel ugyanaz az ura az egyháznak és a világnak, nem 
kell, hogy közöttünk áthidalhatatlan ellenségeskedés legyen. A  kü
lönbség csak az, hogy az egyház tudja, hogy Jézus Krisztus Ura, 
míg a világ nem tudja ezt. Az egyháznak tehát az. a kötelessége, 
hogy újra és újra elmondja a világnak:.,, Jézus Krisztus a te Urad“. 
Ez az evangélizáció. Az evangélizáció annak a gyermeknek a fel
adata, aki már felismerte, hogy Jézus az ő Ura, még ha a kisebb 
gyermek ezt nem tudja is, és nem örül is neki.

Mi, kínai keresztyének, arra jöttünk rá, hogy nagyon-nágyon 
kell szeretnünk a mi nem-keresztyén, kínai testvéreinket, hogy 
evangélizálhassuk őket, mert az evangélizáció nyelve a szeretet. Ha 
mi nem szeretjük népünket, nem tudjuk vele közölni az evangéliom 
áldásait. Viszont szeretni népünket azt jelenti, hogy azonosítjuk ma
gunkat népünk legnagyobb törekvéseivel. Sajnos, meg kell monda 
nőm, hogy az utolsó 150 esztendőben a kínai keresztyének olyan 
magatartást tanúsítottak a nem-keresztyén kínaiak között, amilyen 
az idősebb fiú magatartása volt a tékozló fiúval szemben: Ismeritek 
a példázatot, hogy a nagyobbik fiú nem strapálta magát azért, hogy 
szerencsétlen öccse hazatérjen a bűnből. Monopolizálta magának 
atyja szere tétét. De mi tudjuk, hogy az Újszövetségben van egy 
másik idősebb fiú is, akinek Jézus Krisztus a neve. Az Ö szeretető 
minden embert magához ölel. A Római levél 5. fejezetének 8. ver
sében van ez az ige: „Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét ab
ban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus éret
tünk meghalt". Nem csak azokért halt meg, akik hívők voltak, 
azokért is meghalt, akik még nem hívők.

Isten szent Fiának szeretete jegyében és annak erejével vi
gyük mi kínai és magyar keresztyének Isten szeretetét a világ 
minden gyermeke felé!

Közli: Szabó József
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+ C Z I P O T T  Á R O N

1957. július 20-án halt meg 93 éves korában. Jelenleg a legidősebb 
lelkészünk volt. Halála is olyan csendes, senkit nem háborgató volt, 
mint az egész élete. Nem tartozott a sokat emlegetett úgynevezett na
gyok közé, de a maga csendes visszavonultságában igen hűséges lelki
pásztor volt.

A  vendvidéki Battyándon született 1864. március 23-án. Édesapja - 
battyándi lelkész és a vasi közép egyházmegye esperese volt. 15-en vol
tak testvérek. Középiskolába Sopronba járt, teológiai tanulmányait Sop
ronban és Halléban végezte. 1886. szeptember 26-án avatta - Sopronban 
Karsay Sándor püspök lelkésszé. Segédlelkészii minőségben Bikácson, 
Györköny-ben és a dél-bácskai Járekoni szolgált. Mint rendes lelkész 
a szepesi Rókuson, Mucsfán és 1910-től a nyugalombavonulásig, 1935-ig 
a délbaranyai k-ács-falusi gyülekezetben szolgált.

Kölesben érte az Úr hazahívó szava a megfáradt vándort. 1957. 
július 22-én Györkönyben lett eltemetve.

Szolgálatának utolsó éveiben sok megpróbáltatásban volt részé. Az 
első világháború után gyülekezetével együtt kiszakadt a megszökött 
környezetből, Az új környezetében, a megváltozott - körülményei között 
nehezen találta fel magát. Különösen sok gondot okozott neki, hogy az 
új környezetében mindinkább a nemzetiségi kérdés került előtérbe. 
A kívülről jövő német propaganda a kétnyelvű gyülekezetében ellen
téteket támasztott. Ezeket ő hűséges lelkipásztori munkájával se tudta 
áthidalni. A  sok csalódással és keserűséggel teli küzdelemben megfá
radva 1935-ben nyugalomba vonult.

Kartársai és hívei szerették. Kartársaival testvéri viszonyban élt. 
Híveivel szívesen és örömmel foglalkozott. Törődött a körülötte élők 
életével és sorsával. Mindazok, akik igazán ismerték, sokáig fogják 
szeretettel emlegetni.

Liska Endre

M ed itá c ió  vasárnap délutáni igeh irdetéshez
Jn 3, 2

A fődolog az, hogy elment Jézushoz, Hogy éjjel jött s hogy 
félt, -mivel megláthatják az embereik, mit sem jelent. Jézus fenn 
van éjszaka is. Mindnyájunknak el kell jutni Hozzá nappal vagy 
éjjel, egyre megy. Szót kell -váltanunk vele, munkaidőben, vagy 
munkaszünetiben, ha körmünkre ég az idő, vagy akár nyári pihe
nőnk közben. Istennek nincsenek fogadó órái. Mindig nyitott ajtó
val vár ránk. —  Ám ha egyszer végül eljövünk, mit mondunk neki? 
S mit kell mondanunk? Nikodem-us, a bölcs professzor elvétette 
a szót. Arról beszélt, a-mit tudott. Sokkal helyesebb, (ha arról -beszé
lünk, amit nem tudunk. Luther fején találta a szöget, amikor azt 
kérdezte: hogyan találom -meg a kegyelmes Istent? így kell kezde
nünk. És Isten majd felet-és nem ereszt el üres -kézzel.

(Sei fünf Minuten still! c. könyvből.)
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Finnországi benyomások
Bármennyire igaz is az, hogy nincs semmi új a nap alatt, mégis 

igaz az is, hogy új korok új problémáikat vetnék fel. Lehet, hogy az 
új probléma nem más, mint valami régi probléma új látása, ez 
azonban nem változtat magán a tényen. Az új látások új megoldás- 
kereséseket vonnak magúk után, új fogalmakat s új szavakat szül
nék. így született meg korunkban a koegzisztencia fogalma és 
szava is-

A  koegzisztencia mindenekelőtt megállapítja s alázatosan tudo
másul veszi az élet sokszínűségét. Megtanulta, hogy az életet nem 
lehet egyenruhába bújtatni. Mint ahogy nem lehet a hímes rét 
tarkaságát megszüntetni s egyformává tenni minden virágot a 
mezőn, úgy nem lehet mindenkit a saját képünkre és hasonlatos
ságunkra átformálni. Pedig ez a sokszínűség nem csupán gazda
godást jelent az élet számára, hanem sok nehézséget is. A  külön
böző tényezők és irányzatok feszültségében folyik az emberi élet. 
Ez a feszültség sokszor vezet érdekellentétre s robban ki gyűlöl
ködésben és háborúságban. A koegzisztencia azt akarja, hogy a

különböző életténye
zők szenvedj ék el egy
mást szeretettben s ke
ressék a békés együtt
élés lehetőségét.

Erről a koegziszten- 
ciáról adott sok drága 
élményt nekem leg
utóbbi finnországi 
utam.

K oegzisztencia  az e m b e r 
és az állat között

A  feltám adáskápolna Turkuban.

Bármennyire meg- 
szelídítte is a feszültsé
get a kultúra az em
ber és az állat között, 
eltüntetni nem tudta. 
Az ember meggyilkolja 
az állatot s ha az ál
latnak módja van rá, 
széttépi az embert.

Megyek a helsinki-i 
utcán elgondolkozva. 
Megbotlom valami-
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ben. Lenézek, egy morzsát szedegető galamb van a lábam előtt. 
Körülötte egész csapat galamb. Emberek jönnek, mennek. Nem rep- 
pennek fel. Egy-két ugrással kitérnék az útból. Nem félnek az 
embertől.

Tem etői kápolnák Honkanuminiban. Épült 1956-ban.

Jövök ki a helsinki-i ó-templcmból. Körülöttem ott nyüzsög 
a templomiból kitóduló tömeg. Az útszéli gyepen egy hatalmas fa 
tövében egy mókus üldögél. Kíváncsian szemléli a járókelőket. 
Egész közel megyek hozzá. Meg se mozdul. Bozontos farkát vidá- 
mán lobogtatja felém. Mikor azután megunja a tétlen szemlélődést, 
kecses mozdulattal eltűnik a fa lombjai között. Nem fél az em
bertől.

Elgondolkoztam: Nincsenek Finnországban csintalan suhancok? 
Csuzlizó gyerekek? Madárfészket kiszedegető fiúk? Bizonnyal van
nak, ha én nem is találkoztam velük. Ez a két apró jelenet azonban 
számomra kijelentés volt arról, hogy lehet koegzisztencia ember e» 
állat között.
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K o egzisztencia  különböző nem zetiségek között
Régebbi finnországi utaim alatt sokszor tapasztaltam, milyen, 

feszültség van a finnországi finnék és finnországi svédek között. 
Ez a feszültség gyökereiben visszanyúlik arra az időre, amikor 
Finnország svéd uralom alatt állott s amikor a finn hazafiak meg
döbbenve eszméltek fel arra, hogy ha a svéd uralom megszűnt,

A z előző nagyobbik  tem etői kápolna belseje (Honkanummi).

akkor is a Finnországban lakó svédek kezében maradt a gazdasági, 
kulturális és politikai élet legtöbb kulcs-pozíciója. Maga az állam 
kétnyelvűvé vált, melyben minden hivatalosan kétnyel ven: finnül 
és svédül jelenik meg. Volt olyan idő, amikor ez a feszültség a finn 
nép életében tömeg-mozgalomban jelentkezett, az ún. finnesítési 
mozgalomban. Ma ennek jóformán semmi jelével sem találkoztam. 
Finnek tanulnak svédül, svédek tanulnak finnül. Megtanultak egy
más mellett békességben, koegzisztenciában élni.
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K oegzisztencia különböző v ilá g n é zetek közölt
Jártam a karkkui hősi temetőben. A sírok első sorában legelöl 

ott vannak a polgárháború „vörös” halottal, utánuk következnek 
az un. téli háború halottal, a sor végén a polgárháború feher 
halottai. Előttük a tóparti sziklán egy hatalmas, gerendákból dúl
ván összeácsolt óriási kereszt: a kiengesztelés fája.

Tudom jól, hogy a halottak békességben fekusznek egymás 
mellett, nekik van koegzisztenciájuk. Azt azonban ne felejtsük el, 
hogy nem a halottak feküdtek egymás mellé, hanem az élők fek
tették őket egymás mellé. Az élők, akiket az engesztelés faja meg
tanított arra, hogy kezet nyújtsanak ellenségeiknek is.

Hősi halottak tem etője Hietaniemi-ben. A  háttérben hatalmas m űvészi bron z
kereszt.

K oegzisztencia különböző kegyességi típusok között
Ismeretes előttünk, hogy Finnországban hatalmas ébredési moz

galmak színezik, gazdagítják s mélyítik az egyház életét. Mind
egyik az Ágostai Hitvallás alapján áll. Mindegyik hűséges tagja



evangélikus egyházának, de más és más kegyességi típust képvisel
nék. Az egyháztörténelem tanúsága szerint a különböző kegyességi 
típusok mindig nagy feszültségben éltek egymással szemben. 
Mindegyik úgy látta, hogy ő az igazi keresztyén. Ezt a pozitív meg
győződést csak egy hajszál választja el attól az ítélkezéstől, mely 
a saját igazságáról való meggyőződést mások felé így fogalmazza 
meg: más nem igazi keresztyén. Finnországban is kemény ellen
tétben állottáik a különböző ébredési mozgalmaik által képviselt 
különböző kegyességi típusok s ez sok botránkozást okozott a 
világnak s fájdalmat annak a közös Megváltónak, aki azért imád
kozott, hogy az övéi egyék legyenek.

Részt vettem egy egyházikerületi lelkészgyűlésen olyan terü
leten, amelyen három ébredési mozgalom is él. A lelkészértökez- 
let fő tárgya egy teológiai tanulmány volt arról, hogy a földi hiva
tás kérdésében milyen álláspontot foglalnak el a különböző ébredési 
mozgalmak. Olyan súlyos kérdésekről volt szó, mint a teológia 
etikai vetülete, az üdvözítő és a boldogító keresztyénség, a bűn- 
bocsánat evangéliuma és a szociális evangélium, a szubjektív ke
gyesség és a társadalmi felelősség stb. A  tanulmányt egy, a felé'b- 
redtefchez tartozó lelkész írta s ő vezette be előadásával a vitát 
is. Arra voltam elkészülve, hogy szenvedélyes szópárbajban fog 
kirobbanni a különböző kegyességi típusok feszültsége. Jelentkezett 
is ez a feszültség. Kertelés nélküli őszinteséggel tárták fel a papok 
ébredési irányzatuk és saját maguk álláspontját. A  vita azonban 
mindig tárgyilagos, az igazságot kereső, a más álláspontját tisztelet
ben tartó, minden személyeskedéstől mentes volt. Szívem megtelt 
hálával azért, hogy íme lehetséges koegzisztencia a különböző ke
gyességi típusok között is.

Amikor Finnországból a magyar evangélikus lelkészeknek kül
dött sok meleg üdvözletét tolmácsolom, teszem ezt Ef 2:13— 17 ver
seivel: „Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol vol
tatok, közelvalókiká tettetek a Krisztus vére által. Mert Ö a mi 
békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette és lerontotta a 
közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az ő testében. Mert ő 
a törvényt, parancsolataival és rendelkezéseivel együtt eltörölte; 
hogy a kettőt egy új emberré teremtse önmagában, hogy békes
séget szerezzen, és mégbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy 
testben a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést általa. 
Es eljött és a békesség evangéliumát hirdette nektek, a távolvalők- 
nak és a közelvalókruak".

Túróczy Zoltán
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New-Yorktól —  Pekingig
Amerikai és kínai utam beszámolójában két kísértés ellen 

igyekszem tudatosan védekezni. Egyik iaz elbizakodottság, másik az 
elfogultság. Elbizakodottság volna azt hinnem, hogy egy hónap alatt 
Amerikában és egy másik hónap alatt Kínában mindent láttam, és 
hogy amit megnéztem, azt jól láttam. Viszont elfogultság volna, ha 
a két égtáj felé kétféle szemüveggel tekintenék vissza. Egyszínű 
szemüveggel igyekeztem nézni Nyugaton is, Keleten is, és arait lát
tam, arról tárgyilagosan akarok beszámolni.

A  szemlélődésre Amerikában és Kínában azonos, teljes szabad
ságunk volt, a rendezésben is egyforma volt a gondosság és sze
retet.

Emberi szemmel
Amerikában öt városban fordultam meg: New York, Spring- 

field, Cleveland, Minneapolis, Betlehem. Legfontosabb állomás 
Minneapolis volt.

Kínában is öt várost láttam: Peking, Nanking, Shanghai, Hang- 
chow, Kanton. Legfontosabb állomás Shanghai volt.

Az amerikai útban az oda- és visszautazás volt lassúbb, mert 
vonaton és hajón tettük meg. Ellenben gyors volt a belföldi uta
zásimért az mindig repülőgépen történt.

A  -kínai útban az oda- és visszautazás volt gyorsabb, mert re
pülőgépen tettük meg. Visszafelé az út leghosszabb szakaszát meg 
éppen lökhajtásos Tu 104-en. Ellenben lassúbb volt a belföldi uta
zás, mert mindig vonaton utaztunk, s Kínában —  nagyobb, mint 
Európa —  a nagy távolságok miatt expressz vonaton is fárasztó az 
utazás. Hatvan órát is töltöttünk egyhuzamban vonaton. Az ame
rikai és kínai út együtt több mint 60 000 kilométer.

Az amerikai útban külsőleg az osztrák alpok és az óceán látása 
ragadott meg leginkább. A  „fenséges11 érzetét kelti mindegyik és 
illusztrációja mindegyik az első hitágazat mondanivalójának.

A  kínai útban külsőleg a Góbi sivatagra emlékszem legélénkeb
ben —  ezer kilométereken át bokrot és fűszálát sem látni rajta — , s 
arra, hogy Kínában napokig megy a gyorsvonat rizsföldek, ismét 
napokig gyapotföldek között.

Amerika inkább bevándorlással tartja népességi színvonalát.
Kína népessége évi 15 millióval szaporodik.
Amerika a modern felhőkarcolók hazája.
Kína az évezredes, álomszerű pagodák és ősi szentiratok ha

zája.
Amerikában két szivarszippantás közt milliós üzleteket kötnek.
Kínában egy szem banánt is olyan megfontoltan vásárolnak, 

mint ahogyan ia magyar ember szokta a kaszát vásárolni.
Amerika küiső életét a temérdek luxusautó jellemzi.
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Kínáét a temérdek gyermek jellemzi, utcán, operában, az állam
elnök fogadásain, mindenütt.

Kína népié kemény életformában, a haimgyaboly nyüzsgésével 
és szorgalmával dolgozik a holnapért.

Az egyházi ember szemével

Amerikában csak evangélikus egyházi körökkel érintkeztem.
Kínában majdnem hetven protestáns felekezet élete tárult elém 

teljes tarkaságában.
Az amerikai protestantizmusban az evangébkusságnak vezető 

szerepe van.
Kínában az igen kisebbségi keresztyénség törpekisebbségű pro

testantizmusában 50 000 lélek az evangélikusság és nincs kiütköző 
felekezeti jellege.

Amerikában az állam az egyházat anyagilag nem támogatja.
Kínában sem. De állami támogatásnak számítják, hogy ingatla

naikat bérbe adhatják, s ez jelentős bevételi forrásuk, ingatlanaik 
után állami adót nem fizetnek s adandó szükséges esetekben az 
államtól időszaki segélyt kérhetnek, kaphatnak.

Amerikában az egyház a sajtó nagyarányú igénybevételével 
dolgozik. Erős, szélesedő és mélyülő teológiai irodalma van, renge
teg gyermekkiadvány, ifjúsági könyv, s a lelkészi hivatalok vasár
naponként nyomtatott-sokszorosítobt, képes templombahivőt külde
nek a híveknek.

Kínában a sajtó egyházi igénybevétele szerényebb. De vannak 
igen jelentős egyházi kiadóvállalataik, shanghai központtal. Gyak
ran kiadják különböző formában a bibliát, egyházi falinaptárt ad
nak ki külön a falusi, külön a városi hívek számára, s ezek az egy
házi naptárak a keresztyénség körén kívül is népszerűek. Sok egy
házi lapjuk van: teológiai szakfolyóirat, teológus-lap, gyermek-lap, 
ifjúsági lap, egyházi agrárújság. Most adták ki igen szép formában 
Hiúidéi Messiás-oratóriumát.

Dr. Frytag, a missziói tudományok hamburgi professzora, az 
„International Review of Missions” októberi számában, legutóbbi kí
nai egyházlátogató útjának beszámolójában többek között azt írja, 
hogy a kínai protestáns egyházi irodalom, a hívek számát tekintve, 
felülmúlja a ne metországi adatokat.

Amerikában élénk egyházi életet láttam. Nemcsak mi prédi
káltunk angol és magyar nyelvű gyülekezetekben telt templomok 
népének, hanem a lelkészek általában is jószázalékú templomláto- 
galásról és úrvacsorázásról számoltak be. Igen eleven gyermek- és 
ifjúsági munkát figyeltünk meg, sok hatalmas, szép s/.eretetintéz- 
ményt láttunk, új templomokat, éppen most épülőket is.

Kínában is eleven egyházi életet láthattam. Nagy, telt templo
mok gyülekezete hallgatta feltűnő figyelemmel igehirdetésünket. 
Zsúfolt vasárnapi iskolai termeket, élénk ifjúsági munkát láttunk.
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l ukas Chen kínai művész képe.
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Kínaszerte 21 teljesidejű diákífjúsági titkár dolgozik. Minden na
i r „ j r sbar 1nepes ,,mindkétnemú ifjúsági egyesület működik. 
..jhanghaiban pl. 10 emeletes saját Kie-háza van az egyháznak több 
mint száz ujusági munkással. A kantoni Kie-palotában átlag 10 000 
ú.lu nagyobb részük persze nem keresztyén —  fordul meg ha
vonta. Mind az öt városban sok templomot láttunk, újakat is bár 
a legtöbb templom regi örökség. Shanghaiban —  7 milliós város —  
több mint 200 protestáns templom van. Pekingben, Nankingban, 
Shanghaiban ro0— 300 lelkész, teológus és egyházi munkásnak tar
t u n k *  eI°adast. Keresztyén szeretetintézményt Kínában nem lát-

A kínai protestáns keresztyériség 
néhány mai jellegzetessége

1. Lelkészek, nem-lelkészi egyházvezetök és hívek mindenütt —  
római katolikus körökben is —  azt mondották, hogy az egyházak

népe döntő százalék
ban helyesli és támo
gatja Kína mostani 
politikai és gazdasági 
államrendszerét. Papok 
és nem-papok, öregek 
és fiatalok nyilvánosan 
és magános beszélgeté
sekben mindig azt 
mondták nekünk, hogy 
bár az aitoheista ideoló
giával nem érthetnek: 
egyet, együttműködőén 
támogatják Kína új 
államvezetését, mert az: 
eredményesen fárado
zik a nagyon hátrama
radt kínai nép feleme
lésén.

2. A  kínai protestan
tizmust jellemzi továb
bá ma a nyugati misz- 
sziókkal való teljes és 
gyökeres szakítás. Ügy 
láttam, hogy e téren 
bizonyos dilemmatikus 
kettősségben éreznek. 

Ting kínai anglikán püspök ornátusban. Egyrészt becsülik a
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misszióktól kapott keresztyén örökséget, másrészt ezekről a nyugati 
missziókról szinte csak rosszat tudnak mondani. Azt hiszem, hogy 
a külmissziói tényezők a .missziói területeken csakugyan többször 
elkövettek három hibát.

a) A  missziói szolgálat nem egyszer összekeveredett gyarmato
sító aspirációkkal. A  nyugati keresztyénség nagy missziói írója, Mott 
János is gyakran tesz erről említést cikkeiben és könyveiben. Hogy 
„először ment a misszionárius a bibliával, aztán a kereskedő a por
tékával, s végül a katona a foglalással1'. A  kínai keresztyének gon
dosan összegyűjtötték és kiadták egészen régi írásoktól kezdve mos
tanáig egyes nyugati politikusok, diplomaták, kereskedők és kato
nák elszólásait arról, hogy a keresztyén misszió milyen hasznos se
gítője a kereskedelemnek. Megtoldva mindezt saját tapasztalataik
kal, keserű szavakkal indokolják a külföldi missziókkal való sza
kításukat.

b) A  missziók másik bibázása az egymásközti szeretetlen vetél
kedés volt. Sokszor tekintették Kínát önző denominációs aspirációk 
vadászterületének. Eredmény: majdnem 70 féle felekezet.

c) A  harmadik hiba bizonnyal az volt, hogy a külföldi misz- 
szió nem lépett hátra időben a porondról. Minden igazi külső misz- 
sziónak az a célja, hogy magát minél előbb feleslegessé téve, az 
ifjú egyházat saját lábára segítse. Ha ez nem történik meg idő
ben, akkor a szükséges kezdeti gyámolítás felesleges gyámkodásba 
hajol át.

Átutaztam Hunan tartományon, ahol a mi Kuln.st Irénünk szol
gált, s ahol porai várják a feltámadást. Ahol csak lehetett, emleget
tem ezt a hűséges misszionáriust, aki olyan nagyon szerette kínai 
testvéreit, hogy közöttük kívánt meghalni is.

3. A  kínai protestáns keresztyénségnek ma tán legélesebb jel
lemzője az, amit ők angolul „Three self movement“-nek neveznek. 
„Az önállóság hármas 
mozgalmáénak leg
fontosabb dokumentu
ma az az angol nyel
ven is megjelent szö
veg, amelyet Wu Yao- 
tsung professzor a 
mozgalom elnöke ta
valy márciusban ter
jesztett elő Pekingben 
a mozgalom kétévi 
munkájának beszámo
lójaként.

A  mozgalom lényege 
az, hogy a kínai pro
testánsok „a felekeze-

A nankingi közös protestáns teológiai szeminárium
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tek döntő többségének egyetértésében" elhatározták és megkezdték 
az önálló egyházvezetést, az anyagi önellátást és saját missziót. 
„Self administration, self support, self propagation". Az 'említett 
beszámoló és -az ütünk során- nekünk tett közlések szerint a mozga
lom nagy előhaladást tett és jónak bizonyult. Előnyeit és eredmé
nyeit nagyjából a következőkben jelölték meg:

A  nem keresztyén rétegekből eltűnt a gyanú a keresztyének felé, 
akiket azelőtt „külföldi hatalmak áldozatainak és ügynökének" te
kintettek, Ting püspök szerint Kínában régen az a mondás járta, 
hogy „ha a keresztyén egyház megnyert egy kínait, a haza elvesz
tett egy kínait". Ez a mondás gyökerét vesztette. —  A  mozgalom a 
70 féle felekezetű: a vetélkedés gyűlölködő állapotából az együtt
működés gyümölcsöző helyzetébe' segítette át. Lelkészképzésüket öt 
teológiai akadémiára egyesítették, s ezeknek felső évfolyamaiban, 
a rendszeres tárgyaknál gondoskodnak felekezeti képzésről. —  
—  Ugyanilyen kooperációban valósítják meg sajtóterveiket is. Ösz- 
szesített kiadványaik példányszáma eléri az évi 275 000-et. A  moz
galom óta minden szükséges tárgyalást egységes szerv segítségével 
tudnak folytatni. — Kezdeti nehézségek után, a hívek megnöveke
dett áldozatkészsége következtében az anyagi ellátottság kielégítő, 
a teherviselés és segítés arányosabban elosztott. Évenként egyesí
tett tömegevangélizációt tartanak Kína-szerte, s mióta az evan- 
géliom terjesztésének missziói parancsát maguk vették át, az egy- 
háztagság általában évi 20— 25%-kal növekszik.

A shanghai eszmecsere
E címen külön pontot kell ‘ideiktatnom. Shanghaibam, a kínai 

protestáns keresztyénségnek ebben a hatalmas centrumában három 
nap délelőttjén igen komoly megbeszéléseink voltak mintegy 15 ve
zető egyházi emberrel. Az eszmecsere azzal kezdődött, hogy Csen 
dr., a kínai anglikán püspöki kar elnöke ismertette a hármas ön
állósági mozgalom jelenlegi helyzetét, további célkitűzéseit, és kér
te őszinte kritikánkat. Bírálatunkat egyébként állandóan és nyoma
tékosan kérték. A  vita részleteit most nem szükséges ismertetni. 
Általában annyit, hogy álláspontjukban igen szilárdak voltak. Tar
talmilag pedig annyit, hogy a mindvégig őszinte eszmecsere végén 
kölcsönösen három pontban láttuk a közöttünk lévő felfogásbeli 
különbségeket. Ez a hárompontos véleménykülönbség az egyházi 
világszervezetek megítélésében jelentkezett.

1. A  kínai egyházi vezetők véleménye szerint az egyházi világ- 
szervezeteket egy bizonyos érdekcsoportú nemzetek sajátították ki, 
s  tették azokat többé-kevésbé saját —  egyháztól idegen —  érdekeik 
eszközévé. Ezekben a szervezetekben lehetnek egyes személyek, akik 
nem állnak egyháztól idegen érdekek befolyása alatt, de ez az alap
vető hibán nem változtat. —  Ezzel szemben a mi álláspontunk az
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volt, hogy ezeket a világszervezeteket egyszerűen rossznak ítélni té
ves általánosítás volna.

2. A  kínai egyházi vezetők megítélésükben és értékelésükben 
a világszervezetek között -nem tesznek különbséget. E pontnál hosz- 
szabban méltattam az Evangélikus Világszövetség jó  munkáját, ki
emelve a minneapolisi nagygyűlés nagy jelentőségét. A  minneapo- 
lisi gyűlésről egyébként Pekingben a lelkészek és egyházi munká
sok előtt külön előadást is tartottam.

3. Kijelentették: nem fogadhatják el az utat, amelyet a magyar- 
országi egyházak járnak, és őnékik is ajánlanak, hogy a világszerve
zetekkel a kapcsolatot még esetleges hibák ellenére is fenn kell tar
tani. Nem ismerhetik el, hogy jobb ott lenni, mint távollenni an
nak érdekében,, hogy az esetleges hibák kiküszöbölődjenek. Ők for
mailag nem léptek ki ezekből a szervezetekből, s ilyen szándékuk 
a jövőre nézve sincs. Valamennyi egyház világszervezet felé nyitot
tak, de e szervezetek mostani állapotában nem tartják lehetséges
nek és célravezetőnek az aktív részvételt. Esetről esetre kell meg- 
vizsgálniok, mikor és hol vesznek részt. Mi kifejtettük, hogy az 
ökumenikus valóság elengedhetetlenül szükségles megéléséhez szük
séges ezekkel a szervezetekkel a kapcsolat fenntartása. Kijelentet
ték, hogy ők így most jobban élik az ökumenét, mint valaha, mert 
sok felekezetük kooperációban egymásra talált és egyre szorosabb 
kapcsolataik születnek a baráti országok egyházaival.

A két út összevetett egyházi tanulságai

1. Az egyház él Nyugaton is, Keleten is.
Még komoly egyházi és teológus körök is hajlandó voltak nem 

egyszer azt hinni és állítani, hogy az amerikai keresztyénség holmi 
piknikező, klubszerű valami — , dollárkeresztyénség a „social gos- 
pel“ jegyében. Ez nem igaz. Amerikában igen komoly és mély ke- 
r esztyénség van, eleven-életű gyülekezetekkel, hatalmas diakóniá- 
val, egyre növekvő teológiai irodalommal. —  S ha valaki azt mon
daná, hogy Kínában nincs keresztyénség, vagy el van nyomorítva, 
határozottan cáfolnom kellene: nem igaz. A  kínai keresztyénség él, 
szolgál, erősödik és sok mindenben példánk lehet.

2. Az egyháznak Nyugaton is, Keleten is állandóan vívnia kell 
a maga belső tisztító harcát azért, hogy egyház maradhasson. Ame
rikában kétségtelenül közel van az egyházhoz az a kísértés, hogv 
nem rátartozó feladatvállalással, lényegétől idegen eszmék szó
csöve legyen. Az Ordass Lajos elleni tüntetés, Lund-Quist esete és 
nekünk nyilvánosan is, négyszemközt is feltett nem egy politikai 
természetű kérdés megmutatott egyet-mást ebből a kísértésből. —  
Más előjellel Kínában is megvan és hat ez a kísértés.
      Érdemes és érdekes lesz figyelni, hogy merre visz a kínai ke
resztyének útja. Lehet, hogy egészen új arculatot vesz fel ez a saját- 
lábára-állt ifjú egyház. Szokatlan lesz nekünk az az arculat? Jézus
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azt mondta, hogy neki más juhai is vannak. S jól mondta valaki: 
„Ha nem bírja el az orrunk Jézus más juhainak a. birkaszagát, k i- 
rekesztjük magunkat Jézus nyájából".

Ezen a két nagy úton megnőtt a szívem. Belekerült sok kedves 
amerikai keresztyén, de benne vannak a kínai keresztyének is. 
Meggyőződésem, hogy az ilyen „szívtágulás" Isten szerint való.

Szabó József

Jézus Krisztus a modern ember számára
N yári szám unkban m ár közöltünk egy prédikációrészletet H. W. Bartsch 

„Christus ohne M ythos”  c. könyvéből. Most egy előadását ism ertetjük rövidített 
átdolgozásban. Világosan látszik belőle, h ogy  Bartsch hol látja a mai igehirdetés 
döntő problém áját és hogyan old ja  m eg azt.

A modern embernek joga van elvárni, hogy neki az egyház 
üzenetét a saját nyelvén mondják el. De ki ez a modern em ber? 
A megjelölés "már jelszó, és ezért bizonytalan és szélestartalmú. 
Összefoglalja mindazokat, akik a nagyvárosokban reggel a villa
mosokat, este meg a mozikat népesítik be. A  modern embernek az 
egyház üzenetéhez való viszonyában mindenesetre az a legjellem
zőbb vonás, hogy a természettudománytól a legapróbb részletekig 
meghatározott gondolkodása számára az értelmes megindokoltság 
hiánya miatt idegen az egyház szava. Mert semmit sem fogad el, 
amit az okság törvénye szerint kielégítően meg nem indokoltak 
neki. Ezért csak akikor lehet őt megszólítani, ha ezt a törvényt 
elismerjük. Minden más beszéd értelmetlen és gyermekes fecsegess 
számára. Érthető tehát, ha pl. Lázár feltámasztásának történetével 
semmit sem tud kezdeni.

Persze lehetne azt is kívánni a modern embertől, hogy a 
Bibliáért áldozza fel gondolkodását és éppen azért higgyen, mert a 
Biblia közlései lehetetlenek. Ezt a „sacrificium intellectus”-t a római 
katolikus egyház éppen ma új intenzitással követeli híveitől. De 
így a hit cselekedetté lesz, amit az ember értelme feláldozásával 
visz véghez s ezt az evangélium népe nem helyeselheti. A  hit válasz 
Isten megszólítására s itt éppen e megszólítás megértéséről van 
szó. Nem a hitet, hanem ezt a megértést kell lehetővé tennünk.

így teljesítjük azt a feladatunkat, hogy az em bereknek a ma
guk nyelvén mondjuk el az igehirdetést. Ez persze nem filológiai 
fordítást, nem ibibliarevíziót jelent. Még csak nem is a bibliai kife
jezések modern ruhába öltöztetését. Ez utóbbi csak még világo
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sabbá tenné a Biblia és a modern ember gondolkodásának különb
ségét.

Az első lépés az, hogy egyáltalán komolyan vegyük ezt a kü
lönbséget. A  modern ember nem tud mit kezdeni a Biblia csodái
val. Idegen néki az „engesztelés” , az „áldozat” stb. fogalma. Nem 
érti, hogy Jézus egykori halála hogyan tudja elvenni az ő mostani 
bűnét.

A  második lépés egy kérdés: hol kell megtörténnie a döntés
nek? Hol találkozunk a Biblia kifejezéseiben Isten döntésre hívó 
megszólításával? E kérdésre úgy felelhetünk, ha a keresztyén bi
zonyságtétel eredetét keressük, azt az alapot és kiváltó okot, amely
nek nyomán elindult az első gyülekezet igehirdetése. Erről az alap
ról kell számot adnunk úgy, hogy közben a modern ember értsen 
bennünket.

Az Üjtestamentumot kell tehát megkérdeznünk. Ehhez pedig 
az Üjtestamentumnak és különösen az evangéliumoknak egy új - 
szemléletmódjára van szükség. A  legutóbbi időkig a „Jézus-élete- 
kutatás” szemléletmódja uralkodott: a történetileg megbízható 
anyagot elválasztották a legendám, közlésektől, hogy így megbíz
ható „Jézus élete” leírást nyerjenek. Ez az igyekezet azonban 
csődöt mondott. Kitűnt ui„ hogy az evangéliumokból lehetetlen 
összeállítani Jézus biográfiáját annál is inkább, mert az írók ma
guk sem biográfiát akartak írni. Ekkor kezdték vizsgálni az írók 
szándékát és keresni, hogy mi adott nekik okot az írásra. E vizs
gálat nyomán lett világos, hogy evangéliumi történetek történeti 
megbízhatóságuk híján is jelentősek, mert. bennük hiteles tájékoz
tatást találunk az első gyülekezet viszonyairól és a történetek le
írásának motívumairól.

E szemléletmód révén remélhetjük mi is, hogy megtaláljuk a 
keresztyén bizonyságtétel eredetének döntő pontját s közben ért
hetők maradunk a modern ember számára is.

így sikerülhet az is, hogy a modern embert megszabadítsuk 
egy fonák helyzetből. Mert míg egyrészt eleve elutasítóan áll szem
ben az egyház mondanivalójával, mert nem érti, ugyanakkor más
részt rezignált reménység él benne, hogy ott az egyházban mondá
nak vagy mondhatnánk olyas valamit, ami az ő élete számára is 
döntő és megoldást hozó lenne. Ez a rezignált 'reménység van gú
nyos kérdései, de közönyössége és érdektelensége mögött is: talán 
egyszer mégis megérti majd, amit az egyház hirdet.

Ezért vannak még mindig modern em berek is, akik hisznek 
az evangéliumban. Isten igéje áttörte az akadályokat és sikerült, 
hogy emberek meghallják a megszólítást, jóllehet az oly elrejtettem 
és megrendített hittel lép elébük. De ezzel az egyház nem vigasz
talhatja magát. A  feladatot meg kell oldani. Az egyháznak nem 
kell „kicsiny nyájnak” .lennie az éretlen tömegben. A  nép és a 
tanítványok értetlensége Jézus földi útjának messiási titkához 
tartozi k. Az Új testamentum nem tud arról, hogy vannak emberek, 
akik a feltámadás után sem érthetik meg szükségképp az evan
géliumot.

*
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Ha Jézus életéből mindazt elhagyjuk, ami a modern embernek 
érthetetlen és lehetetlen, akkor megmarad egy olyan ember élete, 
aki a. páska ünnep alatt Jeruzsálemben mint messiási igénnyel fel
lépő hamis Messiás halt meg. Ez a „Jézus élete” egy egyszerű élet 
benyomását kelti, amely csak tragikus vége és az azt kiváltó okok 
szempontjából különbözik sok más egyszerű élettől. És ez a be
nyomás fontosabb mint a csodaelbeszélések, amelyek életét körül
fonják, ha már valaki ezeket Jézus földi élete eseményeinek akarja 
tartani. A  csodák jelentőségéről még lesz szó, de azok semmiképpen 
sem homályos! tják el ezt a benyomást s nem is illenek bele Jézus 
egyszerű életének összefüggésébe.

Ezért van az, hogy a keresztyén kegyesség is elsősorban a k e
reszten ábrázolta Jézust és kezdettől fogva Ezsaiás 53. fényében 
látta életét: „Utált és az emberektől elhagyott volt” .

így egyáltalán nem érthetetlen a modern ember számára sem 
Jézus élete. S ugyanakkor az egyháznak is hasznos, hogy újra 
odaáll jón ez elé a Názáreti Jézus elé, akiben nem valami életében, 
történt isteni manifesztáció miatt hiszünk, hanem mint olyanban, 
aki „engedelmes volt a kereszfa haláláig” s aki „olyan állapotban 
találtatott mint em ber”  (Fi'l. 2,8). Ha lemondunk azokról a történe
tekről —  s a modern emberrel való vitában ezt meg kell ten
nünk — , amelyek alatt Jézusnak ez az embersége elrejtetett, sőt 
csaknem elveszett, akkor ez ilyen értelemben magának a keresz- 
tyénségmek is hasznára válik.

Jézus halála a tanítványok számára a véget jelentette éspedig 
végérvényesen. Lukács 24. különösen világosan mutatja e szituációt. 
A  feltámadás hírét sem hiszik. E magatartásuk döntő jelentőségű 
m enye váltott ki bennük. Ezt az eseményt jellegénél fogva lehet 
ugyan víziónak mondani, de ezzel még nem magyaráztuk meg azt, 
ami történt. Ha csak vízió volt, akkor ezt' a tanítványok lelkiálla
potából kellene tudnunk megmagyarázni. De éppen ez a lehetetlen. 
Lelkiállapotuk éppen az ellenkezője volt annak, mint amiből a 
víziók magyarázhatók volnának. A  „vízió” megjelölés Jézus fel
támadásánál tehát csák körülírása egy rejtélyes eseménynek, de 
nem magyarázata. így jutunk el annak szükségességéhez, hogy az 
első gyülekezet megnyilatkozásaira figyeljünk, hogyan magyaráz
ták ők ezt az eseményt. Szerintük pedig Isten közbelépése volt ez. 
Ők azt állítják, hogy nem a maguk erejéből vagy elhatározásából 
tértek vissza a 'kétségbeesett csalódottság útjáról, hanem külső erő 
késztette őket arra, hogy Jézus kereszthalálba vivő útját Isten 
útjaként hirdessék, m ert Isten vallást tett Jézus mellett. S ezzel 
a legtöbbet mondták (ki. Az a Názáreti, áki isteni üzenettel meg
ajándékozó tt emberként az emberi élhagyatottság legnagyobb Ín
ségét Végigjárta, az az Isten kinyilatkoztatása. Az első keresztyén  
gyülekezetnek ezt a vallástételét nem kell tovább magyarázni és 
bizonyítani. Éppen így lesz megszólítássá, amely minket döntés elé 
állít.

A  tudományos kutatás itt határhoz jut. Lehetetlen számára az 
első gyülekezet hite és vallástétele mögé kerülni. Minden további
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magyarázási kísérlet eltérés a tudományos kutatás vonalától ön
kényes spekulációk felé. A  gyülekezet bizonyságtételét elfogadni 
vagy elvetni nem a tudományos meggondolások körébe tartozik, 
hanem az minden esetben hitbeli döntést jelent.

A  húsvéti esem ény valósága kikerülhetetlen abból a szempont
ból is, hogy nélküle érthetetlen az egyház további története. Jézus 
élete és műve egyáltalán nem találkozott a történelem nyilvános
ságával. Hogy tudunk Róla valamit, az csak annak köszönhető, ami 
halála után történt. így Jézus történelmi hatása kényszerít egy 
olyan történeti tény elfogadására, amely egyfelől nélkülözhetetlen 
a további történelem magyarázatához, másfelől viszont nem lehet 
megmagyarázni kielégítően a tudományos gondolkodás keretei kö
zött. Ezt a megállapítást sem használjuk annak bizonyítására, hogy 
itt Isten cselekedetéről van szó, de arra utalnunk kell, hogy itt 
ismét kitűnik: tudományos meggondolásoktól független megszólí
tásról van szó.

Nem is lehet szó másról. Isten az ő megszólító üzenetét a tör
ténelmen belül nem igazolja semmiféle esem ény által. Ezért utasítja 
vissza Jézus is mindig az ilyen követelést. Isten nem veti magát 
alá a mi emberi ítéletünknek. Az Ige testté lett, de ezzel az ige 
nem lett az emberi vizsgálatnak alávethető tárggyá. Csak Isten 
megszólítására adott hívő válaszomban tudom megváltani, hogy én 
itt a Názáreti Jézusban valóban Isten szavát találtam meg. Ez áll 
az egész Űjtestamentumra. Iratai mind a hit megnyilatkozásai.

A keresztyén vallástétel, annak minden kifejezése, fogalma 
legrövidebben így foglalható össze: Jézus az Isten (Gofrt ist Jesus). 
Vagyis most, Őbenne ismertük meg igazán, hogy (kicsoda az Isten. 
Isten szeretetét, kegyelmét és bocsánatát megismerni azt jelenti: 
egy közönséges ember sorsát, akinek közössége volt a vámszed őkikel 
és bűnösökkel, aki „jogosan” halálraítélve, a kereszten a legnyo- 
morúságosaihb halált szenvedte el, most mint Isten útját ismerjük 
fel. S azért mi, mint az ő szenvedéseinek, halálának részesei Isten
ben nyugszunk. Sem emberek, sem a törvény ítélete nem tud ezen 
változtatni, mert Jézus is éppen olyan jogosan ítéltetett el. Most 
azért semmi sem tud minket elválasztani Istentől (Róma 8,38— 39). 
Jézus élete, amelyet Isten igazolt, minden emberit átfog a leg
nagyobb szenvedéstől a legnagyobb istentelenségig, az Istenben 
való elrejtettségtől az Istenben való csalódásig: „Én Istenem, én 
Istenem, miért hagytál el engem et?!”  így értette az első gyüleke
zet Istennek Jézus csúfos végű életéhez mondott igenjét.

Pensze a gyülekezet többet is elmond Jézusról. Földi életét gló
riával vette körül, mintha már életében is látható lett volna, hogy 
ki Ö. Az  így elmondott történetek a történeti Jézus megismerése 
szemnontjából értéktelenek. De értékesek annak a Jézusnak a meg
ismerésére vonatkozólag, akivé ö  húsvét által lett és aki nap ja inkig 
hat a történelemben. E történetekben a gyülekezet hite jut kifeje
zésre. hogy ti. kicsoda számára ez a Jézus, milyen fény ragyogott 
húsvét által az Ö életére és vele együtt minden ember életére, aki 
hitben csatlakozik Őhozzá. Történeti tények ism eretéhez tehát ér
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téktelenek, de Jézus számunkra való jelentőségének megismerésé
hez nagyon is értékesek.

Mielőtt ebből a kiindulópontból megfigyelnénk közelebbről e 
történeteket, két további esem ényről kell még szótanunk.

A  mennybem enetel története azt akarja mondani, hogy a Feltá
madott megjelenései végetértek, tehát nem torkoltak (bele közvetle
nül Isten országa eljövetelének teljességébe. A  gyülekezet felis
merte, hogy még várnia kell a teljességre. A  mennybemenetel tehát 
nem Jézus megdicsőülését és az Atya jobbjára ülését jelenti —  ez 
már a feltámadás által megtörtént (Róma 1,4), —  hanem inkább a 
gyülekezetei a világban megvetett, alárendelt helyzet alacsonysá- 
gába utalja és egyedül hagyja hitével, amelynek a megjelenésekre 
való támaszkodás nélkül kell élnie. Sőt magának húsvétinak is kor
látozza jelentőségét, mert azt a tovább folyó történelem relativitá
sába rejti bele. Talán ezért van az, hogy a keresztyénség olyan 
keveset tud kezdeni ezzel a történettel. A  mennybemenetel ese
ménye reménységre biztat és arra int, hogy a reménység beteljese
déséig ne látható bizonyítékokra, hanem egyedül a hitre támasz
kodjunk, helyesebben a gyülekezetnek arra a bizonyságtételére, 
amelyet a hit által Isten megszólításának ismertünk fel.

Pünkösd a tudományosan kutató ember számára nem más, mint 
az első keresztyén prédikáció eseménye. A  kutató úgy magyaráz
hatja ezt, ahogy akarja. De hallani kell a gyülekezet bizonyság- 
tételét: pünkösd számára azt jelenti, hogy nem saját elhatározásá
ból, hanem külső, Istentől jövő kényszer alatt cselekszik, amikor 
Krisztusról prédikálni kezd.

A  mennybemenetel és pünkösd eseményei olyan tények, ame
lyeket lehet másképpen is magyarázni, de ez a lehetőség nem teszi 
lehetetlenné a gyülekezet vallástételét, csak arra utal ismét, hogy 
a ^gyülekezet szava valóban szabad igeként hív döntésre.

Ilyen szabad igeként hangzanak a Jézus életére vonatkozó tör
ténetek  is. Értékük inem történeti megbízhatóságukon dől el, hanem 
a bennük hangzó, döntésre 'hívó bizonyságtételen. A  hit számára 
pedig csak ez a fontos. A  történeti kíváncsiság számára így is, úgy 
is értéktelenek.

Ahogyan valamilyen nagy esemény egy ember jellemét egészen 
új fénybe állítja be és arra 'késztet, hogy az előzményekkel is fog
lalkozzunk és azokat is ebben az új fényben nézzük, úgy késztette hús
vét is a tanítványokat arra, hogy más képet rajzoljanak Jézusról, 
mint amilyennek pl. a Gecsemánéban vagy a kereszttől való távo
zásukkor látták Öt. Most felismerték, hogy Jézus Isten Fia, az is 
volt mindig, csak ők voltak vakok és vétkesen értettelek Vele 
szemben.

És így beszélték él Jézus élete történeteit mindenfelé éspedig 
nyilvánvalóan azzal az egyetlen céllal, hogy meghirdessék az egyet
len nagy igazságot: Jézus az Isten. Ez a cél volt a legdöntőbb té
nyező e történetek kiformálásában. S még valami: a paruzia közel
sége. Sietniük kellett mindenfelé az üzenettel, amíg idő van, s 
ebben a feszültségben nyilván nem voltak fontosak a történetek
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részletei, mégkevésbé Jézius pontos életrajza. Csak mikor az első 
generáció kezdett kihalni, akkor vált szükségessé a feljegyzés is, de 
kezdetben ez is csak a prédikáció számára. 'Később azután szaporod
tak a motívumok: a feszültség megnyugodott s akkor nőtt a vágy 
részletek megismerésére is. Egyre nőtt a keresztyén hagyomány 
anyaga s végül el is fajult (apokrif irodalom).

A  keresztyén hagyománynak ez a szemléletmódja jó mértéket 
ad az elbeszélések életkorának megítéléséhez. Minél közelebb van 
egy történet az evangéliumok eredetéhez, vagyis a keresztyén pré
dikációhoz, annál régebbi és eredetibb. Tehát a részletesség, a tör
ténetek kiszínezése éppen nem az eredetiségnék, hanem inkább a 
későbbi, leaendáris jellegnek a jele.

Vegyük pl. a gutaütött történetét (Márk 2,1— 12). Ez a történet 
példa az evangéliumi hagyomány eredeti formájára. Környezetével 
csak lazán kapcsolódik. Önálló, zárt, kerek történet. A többivel 
csak az köti össze, hogy ez is Jézusról szól. Nem egy biográfia ré
sze tehát, hanem egy önálló, prédikáció számára készült textus, 
mint egy mai perikapa.

A  történet célja: Jézus teljhatalmát hirdetni (2,10). És ez a 
döntő benne, nem a csoda. A  csoda csak eszköz, hogy ezt a teljha
talmat igazolja. Nem is csodálkoztatni akar tehát, mint annak a kor
nak valamennyi csodaelbeszélése, hanem meghirdetni a foűnbocsá- 
nat teljhatalmú Urát. Ez egyedül a fontos benne.

De vajon a csoda bizonyítja Jézus teljhatalmát? Nyilván nem. 
Mert ha igen, akkor Jézus imádatával és maradéktalan hittel kel
lene a történetnek végződnie. De nem ez történt. Csak érteden cso
dálkozás zárja a történetet. A csoda tehát nem bizonyíték. De az 
elbeszélő nem is bizonyítani akar a történettel, hanem igét hirdetni. 
Ő már tudja a feltámadás és nem e csoda révén, hogy Jézus a telj
hatalmú Űr. S innen nézve lesz ez a magában erőt (Jen csoda Jézus 
teljhatalmának teljesértékű jelévé, amelyet ők akkor csak vaksá
guk miatt nem ismertek fel. A  történetben tehát —  és ma sem —  
az a döntő, hogy ilyen csoda megtörténhetik-e. Efelől az elbeszélő 
seln akar velünk vitatkozni. Ő Uráról akar vallást tenni és ezt a 
vallástételt kell nekünk meghallanunk. A  történet igaz-volta e 
vallástétel igaz-voltán dől el; ennék viszont nem ez a történet az 
alapja, hanem a húsvéti esemény. így e történet megítélése Jézus 
megítélésén dől el. Ez pedig —  amint láttuk —■ túl esik a tudomány 
kérdéseinek körén és azon a szabad döntésen fordul meg, amivel a 
húsvéti eseményről szóló vallástételre válaszoltunk. így lesz ez a 
csodaelbeszélés transparense az egyetlen nagy és döntő ténynek: a 
húsvéti eseménynek. S ez arra mutat, hogy a történet a hagyomány 
legrégibb rétegéből való.

Egy ellenkező példa a gadarénus meggyógyítása (Márk 5,1— 21). 
A z önálló zártság itt is arra vall, hogy a prédikáció számára for
málódott. De már a legendáris vonások is világosan látszanak: 
részletezés, színezés. A  hangsúly észrevétlen áttolódik Jézusról a 
démonokra, a gyógyításra és annak hatásaira.
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E két típus között sokféle fokozat van. De most már megvan 
a mértékünk, amellyel a történetekben m egítélhetjük: mi a fontos 
számunkra és mi az, amire azt mondhatjuk, hogy minket ez ma 
nem érdekel úgy, mint az akkori embert. Persze ezt nem lehet 
könnyedén, felületesen kimondani. Hisz az elbeszélők arról akartak 
e történetekkel mondani valamit, hogy kicsoda számukra Jézus. Pl. 
egy megszállottról szóló történetet nem lehet azzal elintézni, hogy 
mi ma már a betegségek forrásának nem démonokat tartunk. A  dé
mon az akikori ember számára kifejezője volt félelmének, mert a 
betegség ellen senki sem volt védve. De vajon a modem ember 
nem ismeri ezt a félelmet? Nem beszél ugyan démonokról, tudja, 
hogy a betegség forrása egészen e világon belül keresendő. De a fé
lelem megmaradt. S a források ismerete sem szabadított meg tőle. 
S most a gyülekezet vallást tesz: Jézus megszabadított bennünket 
a démonoktól való félelemtől s olyan szabadságot adott a betegsé
gekkel kapcsolatban, amilyet akkor senki más nem ismert. Jézus a 
modem embert is megszabadítja e félelemtől. Pontosabban: Az a  
felismerés, hogy 'Jézus szenvedéseinek útja Isten útja, meggyőz 
bennünket arról, hogy mi a betegségnek sem vagyunk kiszolgáltatva, 
hanem még betegen is Isten hatalmában maradunk.

Ugyanezt kell mondanunk a halott-támasztás történetekről is. 
Ha lehetetlen is ezeket tényleges történéseknek elfogadnunk, lénye
ges marad számunkra a bizonyságtétel,_ amivel bennük találkozunk, 
hogy a halál sem jelent határt Jézus hatalmának s az Ő megisme
rése a halálfélelemtől is megszabadít.

így lesznek e történetek a maguk, összességében bizonyságává 
a gyülekezet új öntudatának és így hívnak fel miniket, hogy ezt az 
új öntudatot elfogadjuk és megragadjuk Istennek a Jézus Krisztus
ban való cselekvése iránti hitben.

A z evangéliumi történetek tehát mindig újra a húsvéti ese
ményhez utálnak bennünket mint kulcshoz, amely a Jézus életére  
vonatkozó minden közlést megértet. Gyümölcstelen vállalkozás 
lenne e történetek valódiságáért harobaszállni, hogy azután egy 
Jézus élete leírást állítsunk össze belőlük. Az ilyen igyekezetből 
mindig egy torz Jézus-kép szokott kinőni, amelyen éppen az hang
súlyos, ami az első gyülekezetnek egyáltalán nem volt döntő; olyan 
Jézus, akihez hasonló sok volt az akkori világban. De ez már nem  
a Názáreti, aki olyan hatalmasan hatolt bele a történelembe, hogy 
ma is foglalkozunk Vele: aki életét teljes alacsonyságfoan élte, de 
azután megbizonyult annak, akiben Isten jött el hozzánk.

*

Fejtegetéseinkben a teret kerítettük körül, ahol a m odem  em 
ber döntésének végbe kell mennie. A  keresztyén tanúságtételt a 
maga történeti összefüggésében mint teljesen értelmes és a modern 
embernek is érthető beszédet sikerült leírni. És úgy véljük, hogy 
ezzel a modern embernek legalább a megértést lehetővé tettük.
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Nem volt és nem is lehetett több a szándékunk. A  hit és a hitetlen
ség közötti döntést senki sem tudja a másik helyett megtenni.

\

*

Néhány m egjegyzést hadd fűzzek Bartsch tanulmányához:
Bizonyára lesznek olyanok, akik a ,,hitetlen teológia ’ m egnyi

latkozásaként teszik félre majd ezt az írást. Ezek bocsássák meg' 
Bartsehnak, hogy ő a Bibliát nem tartja valamiféle mágikusan ins
pirált könyvnek s hogy nem hajlandó egy letűnt világképnek a 
keresztyénség döntő mondanivalója szempontjából alig jelentős, 
nézeteit és érdekeit magáévá tenni.

Nyilván lesznek olyanok is, akik liberális teológiájuk keserű 
negatívumainak igazolását üdvözlik benne. Ezek vegyék komolyan, 
hogy Bartsch nem szelektálja a Bibliát, csak mondanivalójának 
igazi, akkor is és ma is döntő súlypontjára teszi az ujját. Számára 
Jézus nem képzelődő tanítványai, hanem Isten által gJorifikált való
ságos ember, bűn és halál felett győzedelmes Űr, aki földi életével 
magába ölelte a modern embert is életének minden ínségével, fásult 
tanácstalanságával együtt.

S talán lesznek olyanok is, akik csöndesebb napúk nyugalmá
ban azt kérdezik: vajon szükség van arra, hogy az egyház monda
nivalójának és a modern ember találkozásának lehetőségét ilyen, 
radikálisan gondoljuk végig? S azután mégis —  a modern ember
rel való lelkipásztori találkozás nehéz, izgalmas, oly sokszor vere
séggel végződő percei ‘ közepette —  igent mondanak. Bartsch írása 
sem az egyházi élet kényelmes karosszékéiben készült, hanem a fron
ton, az egyház és a modem világ közötti fronton, ahol a harc a 
modern emberért és nem ellene folyik és ahol egyetlen eltévesztett 
lövés egy modem ember örök életébe kerülhet. Mert az mindig 
kísértésünk, hogy egy megállapodott vallásos légkört képzelve ma
gunk köré, megelégedjünk régi beidegzett képzeteinkkel, fogal
mainkkal, egy elavult világkép sokszor olcsó, racionalista logikájá
val, amelyet már csak szűk vallásos kör ért s közben várjuk, hogy 
a „többiek”, a hitetlen modern világ „megtérjen” e vallásos körhöz.

Nem arról van szó, hogy a modern természettudományos 
világképet abszolúttá tegyük és igehirdetésünk mértékéül fogadjuk 
el, hanem éppen arról, hogy egyetlen világképet és annak gondol
kodásmódját se tegyük abszolúttá, se a Jézus-korabelit, se mást, 
hanem a ma élő em bert a saját világképének evidenciái között tart
suk ugyanolyan tiszteletben, mint az ókori embert. Az egyház: 
nem arra küldetett, hogy az emberek gondolkodását elfojtsa, hanem 
hogy e gondolatokat foglyul ejtse a Krisztusnak. Ez pedig csak 
akkor történik meg a modern embernél, ha egyrészt újra meg újra 
komolyan végig gondoljuk mondanivalónk igazi tartalmát, más
részt megkeressük a modem ember életében és gondolkodásában 
azokat a pontokat, ahol ez a mondanivaló számára többé nem külső, 
irracionális kényszer, hanem exisztenciális lehetőség.
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E feladat harcát a modem ember aligha harcolja meg helyet
tünk, mint ahogy az eltévedt juh aligha keresi meg az elhagyott 
pásztort. De Jézus a modern embert sem keresi kevesebb szeretet
tel, mint bármely más kor emberét, Bartsch írása, amelyet nyilván 
lehet és kell is kritizálni, e pásztori 'munkában nyert felelőssé
günkre akar nagyon komolyan figyelmeztetni.

Dóka Zoltán

A S Z Ó R V Á N Y O K É R T
November 25—27-ig Foton az Egyházegyetem szórvány-ankétot ren

dezett, amelyre az ország különböző részeiből 40 szórványlelkész gyűlt 
egybe, hogy foglalkozzanak a szórványmunka ilelkipásztori és közegyházi 
1kérdéseivel. A munka eredményéből >most a közegyházi tennivalók ered
ményösszefoglalását közöljük. A  \szórványmunka szolgálati vonalára tar
tozó értékes megnyilatkozásokra más számunkban kerítünk sort, i(Szer
kesztő.)

A szórvány-ankét eredményösszefoglalása
I.

A szórvány-ankét úgy látja, hogy egész magyarországi evangélikus 
egyházunk egyre inkább szórvány-egyházzá válik.

1. Vannak nagy számmal kifejezetten szórvány-jellegű gyülekezetek, 
ahol a hívek jelentős része szórványban él, éspedig idegen vallásnak kö
zött, szétszórva, sok helyen, kis lélekszámtmail. Ugyanakkor az anyaegyház
község is más vallásai környezetben jelentéktelen kisebbség. Az ilyen 
gyülekezetek lelkészei akkor minősülnék szórvány-lelkészeknek, ha tény
legesen is végzik kellő számú szórvány-istentiszteleti gócpontban és 
egyébként a szórvány-gondozást.

2. Vannak önmagukban ugyan erős, de jelentős számú szórvány
nyal rendelkező gyülekezetek. Ezeket szórványokkal rendelkező gyüleke
zetéknek nevezhetjük. Fontos, hogy az anyagyülekezeti élet mellett a 
szórványaik gondozásával ténylegesen is törődjenek.

3. Vannak törpe gyülekezetek, amelyek bár csak két4három község 
területén fekszenek, de egészen kicsiny lélekszámúak és rendszerint más- 
vallású tömbben, anyagi erőtlenségben élnek. Ezek a törpe gyülekezetek 
fokozzák egyházunk egész népének szórvány-jellegét.

4. A nagyvárosi, illetve városi, ezenkívül nagyléiekszámú alföldi gyü
lekezetek lelkészeinek — a szekularizáció és a sajátos települési viszo
nyok miatt — imásvallású tömegben vagy nagykiterjedésű területen szét
szórt híveket kell gondozniok. Ezek lelki gondozása bizonyos értelem
ben szórvány^feladatot jelent. Ezt ugyan nem nevezhetjük szórvány- 
munkának, de felhívjuk a figyelmet ezeken a területeken jelentkező 
sajátos természetű „szórvány“-feiadatra.
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II.

Kialakulásuk tekintetében a következő típusú szórványokat külön
böztetjük meg:

1. Természetes belső vándorlás folytán létrejött szórványok (ezek 
között külön helyet • foglalnák el a nagy gyülekezetek környékén kiraj
zásiból [keletkező szórványok, valamint a nagyobb gyülekezetekről lecsa
tolt missziói egyházközségeik.)

2. Űj ipari centrumokba került evangéilikusság.
3. A  ki- és betelepülés által keletkezett szórványok.
4. Maradvány-evangélikusság, másvallású tengerben végbement fel

szívódás hatásaiként.
5. Időszakos, szórvány (fürdő- és üdülőhelyek).
Ezeknék a különböző szórvány-típusoknak a lelki jellege más és más. 

Lelkigondozásuk sajátos követelményeire Ikülön-külö-n kell tekintettel 
lenni.

III.

Ügy látjuk, hogy egyházunk növekvő szórványcsodásából növekvő 
missziói felelősségnek és nagyobb áldozatkészségnek kell születnie. De 
ennék együtt kell járnia a lelkészi szolgálat és a gyülekezeti határok 
célszerű átrendezésével, valamint az úgynevezett fehér foltok, a „senki 
földije"-nek megszüntetésével.

Az úgynevezett szórvány-jellegű gyülekezetekért a közegyháznak 
felelősséget kell vállalnia, hogy megfelelő lelkigondozásban részesülje
nek. Az úgynevezett szórványokkal rendelkező gyülekezeteknél elsősor
ban az anyagyülekezetnék keill a szórványmunka anyagi terhét hor
doznia. A  törpe-gyülekezetek szórvány-gondozási szempontból ugyan nem, 
de létük fenntartása érdekében —  amíg összevonásuk nem lehetséges — 
szintén közegyházi segítségre szorulnák.

Megállapítja az ankét, 'hogy a szórványok egyházunkban nemcsak 
vérző sebek, hanem előretolt bástyák is lehetnek. A szórvány-munkának 
missziói szolgálattá kell válnia.

IV.

A  szórvány-munka megerősítésére a következők megtételét látjuk 
szükségesnek:

1. A  szórvány-gondozást közegyházi feladattá kell nyilvánítani s róla 
egyházunknak szervezetten gondoskodnia kell.

2. A  legfontosabb cél a szórványok tényleges lelkipásztori ellátása. 
Ezért az egyes szórvány-jellegű gyülekezetek iközegyházi megsegítése le
gyen arányban az ott végzett tényleges munkával.

3. A  szórvány-ankéton összeállított jegyzéknek (lásd: mellékelve) 
esetleges korrigálásával állapíttassák meg, hogy mely gyülekezetek te
kintendők szórvány-jellegű gyülekezetnek. Ez nem jelenthet egyforma 
mértékű segélyezést, hiszen a szórvány-jellegű gyülekezetek is külön
böznek egymástól anyagi erő tekintetében. A  végleges jegyzéket az egy
házmegyék lelkészi munkaközösségeinek, illetve espereseinek hozzászólása 
figyelembevételével az egyetemes presbitérium állapítsa meg, de mind-
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járt osztályozza is a felsorolt gyülekezeteket az egyházmegyei lelkészt 
munkaközösségek és esperesek javaslata alapján: közülük melyek azok 
ahol a szórványok rendszeres gondozása ténylegesen is folyik, megfelelő 
számú rendszeres szórvány-istentisztelettel.

4. Az egyházközségek területének megfelelő rendezésével el kell érni, 
hogy a lehetőséghez képest a szórvány-gyülekezetek gondozása meg
oldható legyen, illetve a törpe-gyülekezetek életképes gyülekezetbe ra- 
gozódjanák bele, vagy pedig több törpe-gyülekezet összekapcsolásával 
szórvány-jellegű gyülekezetei alkossanak. Szükséges lenne a nagy gyü
lekezetek parcellázása is.

5. Legyen folytatása és befejezése a néhány évvel ezelőtt elkezdett 
azon munkának, amely az egyházközségi határok pontos megállapítását 
és így a „fehér foltok" eltüntetését célozta az egyházközségek határos 
területein.

6. Kérjük a püspököket: tegyék meg a szükséges intézkedéseket, hogy 
a szórványok rendszeres lelkipásztori gondozását a lelkészek valóban 
mindenütt végezzék, s történjék meg ennek ellenőrzése is.

7. Történjék gondoskodás, hogy belátható időn belül a legfontosabb 
szórvány-gócok —  ahol szükséges —  saját istentiszteleti helyiséghez jus
sanak, családi házak megvásárlása és átalakítása útján, vagy egyszerű 
templomok építésével.

8. Elvi és gyakorlati okokból tartózkodjunk az „imaház" megnevezés 
használatától s a legkisebb önálló istentiszteleti célra szolgáló épületet is 
nevezzük templomnak.

9. A  zsinat hozzon olyan határozatot, amely szerint a szükségtelenné 
váft gyülekezeti épületek felett való gondnokságot, azok lebontásának és 
másutt való felhasználásának 'jogával (a lelkészi munkaközösség meg
kérdezése után) —  vegye ót az egyetemes közgyűlés.

10. Nagyobb gyülekezetek patronáljanak szórvány-gyülekezeteket. Ez 
nemcsak anyagi, hanem lelki felelősséget és kapcsolatot is jelenthetne. 
Tudomásunkra jutott például, hogy az egyik gyülekezetünk bibliaköri 
tagjai készek lennének egy év leforgása alatt egy szórvány-gyülekezet 
számára motorkerékpárra adományokat összeadni.

11. Segítse hozzá egyházunk —  egyrészt nagyobb gyülekezetek ön
kéntes megmozdulásávál (lásd előző pontot), másrészt más egyházi for
rásból —  motorkerékpárhoz és megfelelő motor-ruhához a szórvány- 
gyülekezetéket. Ezek elosztása ne egyházmegyei, 'hanem országos síkon 
történjék, a legsürgetőbb szükséget tekintetbe véve. A  legutóbb történt 
motorkerékpár-elosztásnak korrekciója is történjék meg a kirívó ese
tekben.

12. Adassanak közre a „Lelkipásztorában az ankétnak a szórvány
munkával kapcsolatos elvi és gyakorlati legfontosabb megállapításai, me
lyek az előadások és megbeszélések során elhangzottak, s alkalmasak 
arra, hogy a szórványmunkát végző lelkész segítségére legyenek irány
mutatással.

13. Az ankét folytatásaként alakítson az egyetemes közgyűlés elnök
sége —  az egyetemes presbitérium utólagos jóváhagyásának feltételé
vel — ideiglenes egyetemes szórvány-bizottságot, amely munkaközös
ségben folytatja az ankét eredményeinek továbtomuntoálását. Ezek tagjai 
a szórvány-jellegű gyülekezetek lelkészeiből kerüljenek ki. Kívánatos
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lenne egyházmegyei keretben a lelkészek közül egy-egy szórvány-meg
bízott kijelölése a lelkészi munkaközösség áltál, hogy az egyházmegye 
szórványkérdéseit számon tartsa.

14. A Központi Alapból nyújtandó szórvány-pótlékkal emeltessék fel 
a szórvány-lelkészek fizetése, oly mértékben, hogy az ne csak a lelkészi 
fizetési minimumot érje el, 'hanem fejezze ki egyházunk elismerését a 
szórvány-lelkészeknek nehéz körülmények között végzett többletmun
kájukért és fáradságukért.

15. A  szórvány-jellegű gyülekezetek útiköltségéhez, illetve jármű
fenntartásához 'hozzájárulás adassák, részint az évi szórvány-offertórium- 
ból, részint pedig olyan egyházközségék önkéntes közvetlen adományá
ból, amely gyülekezeteknek a lelkigondozásra útiköltség-kiadásuk nincs.

16. A  szórvány-lelkészek megsegítésére —• különösen naigyünnepi al
kalmakkor —  vonassanak be az elérhető távolságban lakó lelkészjellegű 
egyházi alkalmazották, valamint a teológusok. Ne legyen nagy ünnepen 
olyan lelik ész-jeli egű személy egyházunkban, aki ne prédikálna. Pár 
hétre is lehetne egyházi közköltségen szórvány-lelkészek kisegítésére a 
szünetek alkalmával teológust küldeni.

17. A  Teológiai Akadémia a lelkészképzésben tegyen hangsúlyt a 
szórvány-munkára, s foglalkozzék annak speciális elméleti és gyakorlati 
kérdéseivel. E célból állítson be az Akadémia a tárgyak közé „szórvány-- 
szemináriumot'1.

18. Csatlakozunk az egyetemes ifjúsági bizottságnak és az egyetemes 
vallástanítási bizottságnak megelőző tanulmányi konferenciáihoz és kér
jük, hogy levelező tanfolyam keretében laikus munkások kiképzése tör
ténjék, ennek keretén belül tekintettel a szórvány-szolgálatra is.

19. Kérjük a püspököket, hogy minden segédlelkész egy bizonyos 
időt szórványmunkában tölthessen parochus-lelikész irányítása mellett. 
Viszont az önálló munkára kihelyezett szórvány-segédMkészek már —  
előzetesen paroohus-lelkész mellett, szerzett —  gyakorlattal rendelkező 
segédlelkészek legyenek és a szórványhelyükön tartósan maradjanak. 
“Új lelkészválasztási eljárás kidolgozásánál figyelemmel kellene lenni 
arra, hogy előnyben részesülhessenek más közegyházi érdemekkel ,’en- 
delkezők mellett a szórvány-lelkészek is. A  kezdődő seigédlelkész-hiány 
csak végső sorban rnéhet a szórvány-gondozás kárára: elsősorban a nem 
szórvány-munkái végző -segédlelkészi helyeket kell szükség esetén üresen 
hagyni.

20. Kifejezésre juttatjuk azt a sürgető kívánságunkat, hogy egyházunk 
.sajtója ihatározottábban forduljon a szórványok felé. Ennek érdekében az 
„Evangélikus Élet“ legyen sokkal népszerűbb összeállítású és fogaima- 
zású. jövőre adassák ki a „Húsvéti Evangéliumihoz hasonló formájú 
„szórvány-album". Sokszorosítással, vagy nyomdai úton adassák ki olyan 
szórvány-énekfüzet, amely terjedelménél és tartalmánál fogva alkalmas 
arra, hogy a lelkész a szórvány-utakra magával vihesse megfelelő pél
dányszámban.. Ajánljuk, hogy a szórvány-gyülekezetek lelkészei időnként 
gépelt, vagy a püspöki hivatalokban sokszorosított gyülekezeti körlevél
lel keressék fel a szórvány-híveket. Szükségesnek tartjuk a régóta kívánt 
evangélikus családi könyv kiadását, hogy a szórvány-munkában felhasz
nálhassuk.

21. A  szórvány-offertórium nyerjen megfelelő előkészítést az egyházi 
sajtóban. Ugyanazon a napon minden gyülekezetben szórvány-vasárnap
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tartassák, amelyen a figyelmet a szórvány-kérdések felé fordítják. A  gyü
lekezeti evangélizációk során egyik esti offertórium legyen a szórvány
munkáé. Az egyházkerületek csekkszámlájára történjék ennek befizetése. 
A  gyülekezeti tagok figyelme pedig hivassák fel arra, hagy egyéni ado
mányt a szórvány-munka céljára az egyházkerületi csekkszámlákon fizet
hetnek be.

22. Egyházunk egyik kombibusza megfelelő felszereléssel (flanelograf, 
vetítő eszközök, hordozható oltár stb.) és szolgáló személyekkel (például 
teológusok) egy-egy szórvány-területen — a szórvány-lelkészek által tör
ténő igénylés alapján, megjelölt vasárnapon —  több szórványt is meg
látogathatna, s mozgó szórvány-szolgálatot, végezhetne.

23. A  szórvány-jellegű gyülekezetben szolgáló lelkészek nyugdíjába 
minden ott eltöltött öt esztendő után egy további esztendő számíttas
sák be.

24. A  szórvány-lelkészek egyházi üdülőikben történő üdülésének in
gyenes lehetőségét az üdülési offertórium terhére kellene megoldani.

25. Az egyházi főhatóság hasson oda,, hogy nagy gyülekezetek, me
lyek 1949 előtt nem élveztek kongruát, önként mondjanak le a helyi 
lelkész! kongruáról olyan szórvány javára, amely segédlelkészi kongruát 
élvez, abban a formában, hogy a segédlelkészi kongrua menne az ilyen 
nagyobb gyülekezetek lelkészeinek, amelyet a gyülekezet egészítene ki 
rendes lelkészi kongrua nívójára.

26. Biztosítani kell nemcsak a már folyó, hanem az időközben szük
ségessé váló és ezért megindításra váró szórvány-munkának anyagi fel
tételeit is.

27. Lehetne tartani fcelmissziói otthonainkban szórvány-hívek szá
mára tanfolyamszerű konferenciát az egyházunkhoz való kapcsolatuk 
mélyítése céljából.

28. Az evangélikus jelleget a szórvány-munkában világosan ki kell 
domborítani. A szórvány-istentiszteleteken legalább rögtönzött oltárt, 
(feszület, gyertyák) kell felállítani, evangélikus éneket tanítani. Mindez 
nem érinti a reformátusokkal való testvéri kapcsolatunkat, sőt így tesz- 
szük az együttműködésünket az uniós jelleg helyett ökumenikus jelle
gűvé. E tekintetben fel kell vetni az úgynevezett egyesült protestáns 
gyülekezetekben az evangélikus egyházi követelményeket. Szórvány- 
gondozó szolgálatunkat az evangélikusok között olyan pontokon is rendít
hetetlenül folytatnunk kell. ahol ez a munka már kilátástalannak, vagy 
feleslegesnek látszik a más felekezet erőteljes jelenléte miatt. Általában 
arra kell törekednünk, hogy inkább kicsiny, de evangélikus istentiszteleti 
hallgatóságunk legyen a szórványokban, mint hogy csak vendég-igehir
detést végezzünk a református templomban, ahol eltűnik a református 
hallgatóságban az egy-két evangélikus szórvány-hívő.' Csak így tudjuk az 
evangélikus - szórványokat kicsiny gyülekezetekké forrasztani.

V.

A  szórvány-ankéton egyházunk minden területéről megjelentek 
szórvány-lelkészek. Legtöbbjük már az idősebb lelkésznemzedékhez tar
tozik s fiatal kora óta egyfolytában szórvány-szolgálatban áll. Ezt a 
munkát sokszor egészségi károsodás, közegyházi közöny és igen nagy 
anyagi szegénység közepette végezték. Életük ott kopik el a szórvány-
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munkában. De a szórvány-ankéton Isten iránt való hálával láthattuk, hogy 
a keserűségeken is áttör a szolgálatuk öröme s megfáradásukat is le
győzi az a frisseség és élénkség, amellyel munkamódszereikről és tapasz
talataikról beszélnek. A  szórvány-ankét leginkább hálára indító tapasz
talata az volt, hogy a szórvány-lelkészek nem fásultak bele munká
jukba.

A szórvány-kérdés a szeretet kérdése. Szórvány-papoknak a szór
vány-hívek iránt érzett lelkipásztori szeretetének kérdése, de egyházunk
nak a szórvány-lelkészek iránt tanúsított segítő szeretedének kérdése is. 
A  szórvány-ankét bizonysága volt ennek az utóbbi szeretetnek is, de 
hisszük, hogy az ankét eredményének megvalósítása is ilyen bizonysága 

lesz. Veöreös Imre

SZÓRVÁN Y-GYÜLEKEZETEK

(Melléklet a szórványankét eredm ényösszefoglalásának IV , 3. pontjához)

BORSOD-HEVESI EGYHÁZM EGYE: 1. H e  jőcsaba—D élborsod. 2. Hatvan. 3. 
Eger. 4. Hernádvécse. 5. Fanrsal. 6. T okaj. 7. sajókaza. 8. Rudabánya. 9. Putnok. 

Törpegyüleíkezet: Tállya, Abaújszántó.
BUDAI EGYHÁZM EGYE: 1. Csillaghegy. 2. Szentendre.
FEJÉR-KOMAROMI EGYHÁZM EGYE: 1. Esztergom—D orog. 2. Érd. 3. Sár- 

szentmiklós.
T örpegyülekezetek: B icske—Csabdi, Csákvár, K om árom , Tata.
GYŐR—SOPRONI EGYHÁZM EGYE: I. Csorna—Kapuvár. 2. Győrság.
HAJDÚ—SZABOLCSI EGYHÁZM EGYE: 1. Délszabolcs. 2. Kisvárda. 3. O lcsva.
NÓGRÁDI EGYHÁZM EGYE: 1. K isterenye—Pásztó. 2. Szécsény. 
T örpegyülekezetek: B okor—Kutasó.
VASI EGYHÁZM EGYE: 1. Őriszentpéter. 2. Vasi-misszió.
T örpegyülekezetek: Zsédeny-H egyfalu , Szentgotthárd.
VESZPRÉMI EGYHÁZM EGYE: 1. Csögle. 2. Keszthely.
T örpegyülekezet: Nagyvázsony.
BÁCS-KISKUN EGYHÁZM EGYE: 1. Kecskem ét. 2. Kiskúnhalas. 3. Baja. 4. 

Csengőd. 5. Bocsa.

KELET-BÉKÉSI EGYHÁZM EGYE: 1. Battonya. 2. Szeghalom . 3. M agyarbán- 
hegyes.

NYUGAT-BÉKÉSI EGYHÁZM EGYE:
T örpegyülekezet: Elek.
CSONGKAd —.SZOLNOKI EGYHÁZM EGYE: 1. Csépa. 2. M akó. 3. Szolnok. 
T örpegyülekezetek: N agym ágócs, Csanádalberti.

PESTMEGYEI EGYHÁZM EGYE: I. Ócsa. 2. Nyáregyháza. 3. Dunaharasztú 
4. G ödöllő. 5. M ende.

T örpegyüiekezetek: Göd—Szód.

SOMOGY—ZA L A I EGYHÁZM EGYE: 1. Balatonszárszó. 2. Barcs—Nagyatád—  
Som ogyszob. 3. Barlahida. 4. S iófok—Enying. 5. Zalaegerszeg—Lenti. 6. B á b on y - 
m egyer.

TOLNA—B A RAN YAI EGYHÁZM EGYE: 1. K éty. 2. M agyarboly. 3. Vasas. 4. K a- 
posszekcső. 5. A lsónána. 6. Dunaföldvár. 7. M ohács. 8. Siklós. 9. Izm ény-M ucsfa.. 

Törpegyülekezetek: M ágócs-M ekényes, Csikóstöttös.
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J ó  t e ol ó g u s o k  i g eh ird e té s e

20 éve jelent meg Scholz László és Urbán Ernő 
„Krisztus hatalmában” című prédikációs kötete

Közszájon forog az egyszeri principális anekdotája. Talán a 
nagyobb hatás kedvéért esperes is volt az illető. Jelentkezett nála 
az újdonsült káplán. Mielőtt teendőibe bevezette volna, megszólalt: 
„Most hát uramocsém felejtse el azt, amit a teológián tanult!”

Nem lényeges a történeti hitelesség kérdését felvetnünk. Hal
lottam annak idején több névvel behelyettesítve. Ha sose történt 
volna meg is, sokatmondó. Más pályán munkálkodók részéről 
is elhangozhatott hasonló az iskolai, elméleti kiképzésük befejezte 
után álló kartársak felé: más az élet, mint az elmélet!

Persze bennünk van a hiba. Azóta, hogy az iskolapadokból 
kikerültünk, nem igen jutottunk hozzá, hogy egy nehéz teológiai 
munkán átrágtuk volna magunkat. Ha élünk teológiával, inkább 
morzsalékokat szedünk fel innen onnan, semmint hogy a nagy 
darab kenyérszeleteik után nyúlnánk. Lelkészi munkaközösségi 
gyűléseiken is számolgatjuk a perceket, ha a kötelező vagy netalán 
önként vállalt teológiai tanulmány a megszokottnál nagyobb szel
lemi igénybevételt jelent.

De a teológiai tudományoskodás is egyidőben elkanyarodott 
az élettől. Járta a maga külön útját. A  világi tudományosikodás 
eszközeivel és módszereivel, tartotta a szintet: Tudományoskodás 
magáért a tudományért!

A  hit dolgai iránti közöny persze közömbössé tesz az ezekkel 
foglalkozó tudomány irányában is. Ezen nem lehet csodálkozni. 
De annál megrendítőbib volt azt látni, hogy a teológiai tudományra 
olyanok néztek ellenségesen, akik magukat hívőiknek vallották. 
A  szentségielenségig fölényesnek érezték ezt a tudományt s félték, 
hogy kifosztja őket abból, amijük lelkiekben van.

Ez az álláspont azonban nem helyes. Igazságtalan általánosítás 
lenne mindentől elfordulni, ami tudomány, mert valahol túllépték 
a határt. Ezzel nem használnánk szolgálatunknak. Az egyházi szol
gálat egyik ága se nélkülözheti a teológiát. Hűség kérdése tanul
nunk tőle. Az igehirdetés különösen megsínyli a teologiátlanságot, 
de a rossz teológiát is!

A harmincas évek prédikációi
Ez indokolja, hogy Urbán Ernő és Scholz László igehirdetése 

1937-ben napvilágot látott. S itt mutatkozik meg szolgálatuk jelen
tősége. Nem akarom azt állítani, hogy a 30-as években csupa 
rossz prédikáció került elő a lelkészi dolgozószobákból. De hogy 
még a „Lelkipásztor” is közölt teológiátlan és rossz teológiai ala
pon álló beszédet, az nem vitás.

Ha átnézzük az akkortájt megjelent igehirdetéseket, néhány 
megfigyelést tehetünk:
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1. Akad teológiátlan igehirdetés a - mintaprédikációknak szán
tak között is, hát még egyebütt! A  textus mondanivalója nem szó
lal meg. Messziről való töltelék kerül a helyébe, benne egy csomo 
frázis, bibliai és énekesköny vbéli közhely. Lelkes pátosszal van szó 
arról, ami van nálunk, Ki rohan a prédikáló a tőlünk jobbra es 
balra’ állók ellen egyaránt. Kikel természetesen a dogmák keresz- 
tyénsége ellen —  ez már csak nem maradhat el. -  \ égül meg
jelöl egy szerinte se túl nehéz feladatot, hogy az ősökhöz méltó 
jó evangélikusságunkat szó ne érhesse.

2. Van rossz teológiát képviselő igehirdetés, A  teológia abban 
vétkezik, ha Isten és az ő szava helyébe az ember kerül az ő val
lásával, amelyben az ember nem Isten előtt hajol meg. hanem magát 
éli ki. A  vallás odakerül az élet értékeinek a társaságába ilyenek 
a boldogság, a külső és a belső nyugalom, a konszolidált élet
viszonyok, anyagi vagy szellemi javaik. Néha úgy kerülnek egymás 
mellé "ezek az életértékek a beszédben, hogy kitetszik a vallási 
érték magasabbrendűsége. Előfordul azonban az is, hogy a vallási 
érték úgy jő számításba, mint más értékekhez való hozzájutás, 
illetve azok megtartásának eszköze. Legmagasabb ezek Között az 
etikuim. A  köztudat az etikai értéket még ott is magasra tartja, 
ahol attól cselekedeteiben eltér. Annak a legmagasabb képvise
letét a szószékben és az ott prédikáló egyházban látja. La az etikurn 
a vezércsillag. Jézus halála nem több, mint a szeretet bősének tűiő 
helytállása. E közben a döntő mondanivaló elmarad. A legvégső 
az, amikor a vallás igazsága, valósága lesz kérdésessé az ember 
előtt, így gondolkodva Isten és örökélet kétségesek de hallanom 
kell az ezekre vonatkozókat, hogy úgy éljek, mintha volnának 
(Az „als ab” filozófiája).

3. Az etikum elhatalmasodott a prédikációkban az Isten orszá
gára vonatkozó bibliai üzeneten is. 'Ez belül kerül az emberi lehető
ségek keretein. Beszéltünk például így is: „Ügy gondolnék, hogy 
a Jézus által kezdeményezett újjászületés közel 2000 év után mar 
bevégződött és elértük azt a kort, amelyről az apostol azt mondja, 
.nincs zsidó, se görög . . pedig korántse. Az újjászületés még nem 
nyert befejezést. Az embereket összefűző és Krisztusban testvér
ként egyesítő kapocs még nem teljes . . . ” —  Valamelyest tehát már 
itt van Isten országa, még pedig az emberek megfelelő maga
tartásában s csak rajtunk áll, hogy egészen megvalósuljon. Nem 
annyira imádkozni kell érte, inkább törekedni kell rá. Meg inkább 
elárulja ezt az immanens Isten országa-fcépzetet az ilyen prsdikáció- 
részlet: ..Isten országa pedig a lelki élet nyugalma, az emberi szív 
boldogsága. Az az ország, amelyben igazán Isten uralkodik. Ebben 
az országban nincs gyűlölet, hanem vég nélküli szeretet uralkodik. 
Polgára lehet minden földi halandó, aki annak törvényeit és sza
bályait megtartja. Megtartottad-e polgárjogodat, igyekezel-e pol
gári kötelességeidnek eleget tenni? Vagy csak a polgárjogodat 
akarod mint az a sok-sok ember, aki haszonlesésből, hatalom- és 
dicsőségvágyból csatlakozott polgárainak a sorába? Ennek a jognak 
az ő törvényei szerinti gyakorlásán múlik úgy a földi, mint a 
mennyei boldogságunk.”
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Egy maga lejárta téves teológiának utórengései ezek. De nem 
elég másutt meglátnunk őket. A  magunk háztáján is fel kell 
fedeznünk ezeket és le kell számolni velük.

Emberöltőnk igényessége
Teológiátlanság, vagy rossz teológia mellett nehezen képzel- 

hető el ma az egyház hűséges szolgálata. Emberöltőnk sokkalta igé
nyese az igehirdetői szolgálat fele, mint bármikor. Az ember 

közösségi életét illetően, az első világháborúval el
kezdve, mindegyre odakerült a lét és nemlét kérdése elé Az elmúlt 
néhány évtized alatt sok embernek lett existenciális kérdésévé az 
amit az igehirdető hivatott elmondani. A  trombita azonban gyak
ran tett „bizonytalan zengést"'. így aztán sok embernél nem követ
kezett be a hit döntése. Ha az ember komolyan átgondolja szere
pét, ilyen, a hit kérdését existenciálisan előretaszító esztendőkben, az 
az érzése: többnek kellene lennem, imint amire ember képes. Ez 
azonban nem áll. Egyszerűen szolgáivá kellene lennünk Istennek, 
jobban, mint amennyire azok vagyunk! Magunkat Krisztus. hatal
mába kellene adnunk jobban mint, ahogy ez eddig megtörtént! 
Végeredményben minden emberi erőlködés hasztalan, üresen jár a 
malom, ha Isten nem mint tárgy és eszköz, hanem mint beszélő 
alany nincs benne a dologban. Helyesebben csak ő cselekedheti 
meg, hogy a hit félé forduljon az existenciálisan támadás alá vett 
ember. A  Szentlélek munkája ez.

A Seholz—Urbán kötet
Scholz és Urbán jó teológiai iskolába iratkoztak. Isten nevelése 

alatt tudták magukat a Szentlélek iskolájában. S —  amit szintén 
megváljanak könyvük utószavában —  van-e evangélikus teológus
hoz méltóbb ügy, mint a reformációnak az idők folyamán meg
csorbult és elkallódott örökségét összeszedni, kiásni és igehirdetés- 
° eí1 a gyülekezeteik és magyar evangélikus egyházuk javára gyü- 
mölcsöztetni? Aki ehhez kezd már az elindulásnál, ott találja 
magát azok körében, akik ennek a jó ügynek régibb munkásai. 
Ilyen értelemben emlegetik az említett Utószó-bán hazai és kül
földi tanítóikat.

Külön is örvendetes, hogy felismeréseiket közreadták prédi
kációk formájában. Teológiai könyv elolvasása, vagy értekezés 
meghallgatása után gyakori kérdés ez: mit csináljak én az előadot
takkal a gyülekezetemben ma. A  prédikációkat se lehet egyszerűen 
átvenni, mégis közelebb vannak ahhoz, hogy a felébresztett gon
dolat adott esetre alkalmas formát öltsön.

Különben is félünk a teológiától igehirdetői szolgálatunkra 
nézve. Előítéleteink vannak róla. El vagyunk készülve rá, hogy 
ha nyújt valamit, az is csak negatívum lehet. Megkérdőjelezteti 
velünk a dolgainkat, talán alkalmatlanoknak is minősülnek mérő 
vesszeje alatt. Tévtan erre —  tévtan arra —  ezt halljuk majd tőle.
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Ezen az úton híveinket nem változatos és ízes eledellel, hanem 
vitaminszegény konzervvel és íztelen kivonattal látjuk el.

Ezt a balhiedelmet tegyük félre. Az „ige teológiá”-ja —  róla 
van most már szó —  egyenesen az igehirdetés érdekében és ínségé
ből támadt. S nevéhez híven minden eddigi teológiai irányzatnál 
bőségesebb és jobb termést hozott , az igehirdetési irodalom terén. 
Csak Thurneysen vagy Lüthi igehirdetéseire 'kell gondolnunk. 
Mennyit tanultunk tőlük. De Scholz László teológiai munkássága 
gyümölcseiből is sokat kaptunk. Ennek az értékes termésnek az 
első zsengéje 20 éve megjelent könyvükben közreadott igehirde
tések.

Scholz Lászlótól némileg elüt Urbán Ernő igehirdetési módja. 
Urbán stílusa csendesebb. Mint lassú esőcseppek peregnek az egy
szerű mondatok s hullnak mindegyre a hitetlen és engedni nem 
képes emberszívre, hogy a végén helyet vájjanak a Szentlélek mun
kálta hitnek.

Scholz is egyszerűen adja elő mondanivalóját. Néha mintha 
párbeszédet folytatna azokkal, akikhez szól, mégis az ő előterjesz
tése —  modora keményebb, elszántalbb. Nagy kísértéssel kell meg
küzdenie a formai egyszerűségért, hisz nem mindennapi kifejező- 
készség birtokában van. Előttem van reformáció-ünnepi igehirde
tése és egy másik ugyanerre az ünnepre írt igehirdetés. Csodálom 
önfegyelmezését, hogy ezen az ünnepen milyen egyszerűen hirdeti 
az igét. Nem vesz be anyagot kívülről, letesz arról, hogy lelkesed
jen, vagy lelkesítsen. Még az egyházi öntudat is hasztalan vár 
táplálékot tőle. Hirdeti a keresztyén ember szabadságát Krisztus
hoz és az ő keresztjéhez való teljes kötöttségben. Egyik-másik 
igehirdetésében igen kemény és elszánt a harca. Szinte látja az 
olvasó, hogy mint hull ki a keze körül minden fogódzó, amivel 
magát biztosítja. Az, hogy emberileg magasztosnak tűnik fel ez 
vagy az, mit se számít. Még a magunk csinálta „Isten- és Krisztus”-  
kép se állhat meg, sőt az emberközpontú vallás a leginkább eélba- 
vett. „Kegyelmes az Isten” című igehirdetésében így ír: „Minden 
emberi viselkedéstől függetlenül, mérlegelések és latolgatások nél
kül szuverén hatalommal és királyi szabad akarattal cselekszik az 
Isten mindent mindenekben. Egyetlen embernek sincs jogcíme 
és igénye arra, hogy az Isten vele másképpen járjon e l . .  . Egyfor
mán bűnösök vagyunk az Isten előtt. Az is, aki az igéjét hirdeti 
és az is, aki az igéjét megveti. Az is, aki az életét tudná áldozni 
érte és az is, aki káromolja őt. Nagylélektől szemétemberig egy
formán bűnös mindenki Ő előtte. És nincs senki, akinek ő leköte
lezettje volna, akit el ne ítélhetne, akit kárhozatra ne -vethetne, ha 
ezt akarja. Az Isten Isten! Akarata fenséges szabad akarat.” Ezek 
a mondatok mind a textushoz vágnak. Ezután forrósodik at a szív 
a hírre: Kegyelmes az Isten. Mégis nem egyszerű ily elszántan vil
logtatni az ige acélját. Kevés tudná utána csinálni. Magam se. 
Talán Scholz László is más ma, mint akkor fiatalon. Hisz azóta 
20 esztendő telt e l . . .
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Ahogy az előbb említett prédikáció, úgy maradt meg bennem 
20 év múltán is Urbán Ernőnek a könyvben lévők élére állított 
igehirdetése: ,,Az ébresztő ige” . Az az Urbán Ernő szólal meg 
benne, akiről az első emlékem ez: Egy teológus kapcsolatot keres 
soproni líceumunk felsőosztályos diákjai közül azokkal, akik a 
leikészi pálya félé orientálódnak. Hosszú erdei sétákoh beszélget 
el velük, hogy elhivatásuk tudatosodjon Bennük. —  Egy másik 
emlékem róla a Karner-estek, ahol Luther akkortájt közkézbe ke
rült Római levele volt a téma és Urbán Ernő az egyik leglelkesebb 
résztvevő. Hozzászólásai és probléma-feltárásai kapcsán arcvonásain 
látható volt a belső öröm a hit titkainak a kitárulásán és az igazi 
teológia jóíze. Az ébredés embere, de Ízig-vérig teológus. Isten az 
igében éri el az embert —  hirdeti. Lét és nemlét kérdése az ige 
az egyház számára. Isten nincs rendelkezésünk alatt. De annál 
inkább Reá vagyunk utalva mi. Szól, amikor és ahogy neki tetszik, 
hallgat, amikor és ameddig jónak látja. Szava előtt semmivé válunk 
mindennel, amink van. Isten segítsége az ember és a világ szá
mára —  az egyházon keresztül —  Isten hitet kereső és hitet te
remtő igéje. A hit felé az első lépés a megüresedés Isten számára.

Úrbán Ernő kedves témája volt megfelelőbb kifejezési formát 
találni a mondanivalónk számára a megszokottnál. Találunk ilye
neket a könyvben. így a ,,hallgatózni” —  Isién felé várakozó, 
figyelő magatartásba helyezkedni. A  megigazulás tanításéban is 
segít az „igazolni magát Isten előtt” kifejtése, aminek a során 
persze nem oda jutunk, mintha magunktól volnánk képesek erre. 
Épp ellenkezőleg!

Az igehirdetések tárnái és textusai központiak. Nem a peri
férián tallóznak egy érdekes szóért vagy mondatért, nem szán
dékuk kirívóval ébreszteni fel a figyelmet. Sokat jelent ez ma! 
Keveset, egyre kevesebbet hoznak .magukkal azok, akik szószékeink 
alá járnak, az alapvető dolgokban kell őket tanítanunk, s azokat 
kell magunk számára is tisztáznunk. Van értelme, mikor a textus 
speciális mondanivalóját tekintjük kiemelendőnek, de az is elgon
dolkoztató, hogy Luthernek az igehirdetései mind az Egyen csügg- 
nek, hagyva a „változatcsság”-ot mint szempontot.

Jellemző Scholz és Urbán igehirdetésére még az is, hogy a pré
dikációk ötödét arra szánták, hogy a húsvét mondanivalóját szó
laltassák meg. Ez a hitünk tengelye. A nagy „objektívum”, Isten 
cselekvése értünk, anélkül, hogy a mi hozzájárulásunk benne volna. 
Ez a leghathatósabb korrektívum az el-ethizált Isten országával 
szembein.

Mindamellett az etikai mondanivaló megrövidülése se vethető 
szemére a könyvnek. Hogy mily bátran nyúl etikai kérdésekhez, 
azt mutatja többek között Urbán Ernőnek a „Szabadulás a parázna- 
ságtól” című igehirdetése. Az etikai mondanivaló a hit köré össz
pontosul. Az igehirdetés Isten kegyelmes és hatalmas cselekedetéről 
tesz bizonyságot, amellyel a Szent kézbevesz, tulajdonává tesz.
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Légy hát, aki Isten kegyelméből vagy! —  hangzik az ismert para
doxon! Az esehatol'ógiai üzenet is az etikába torkolilk.

Igehirdetéseket többféle szempontból lehet méltatni. Én abból 
a szempontból méltattam Scholz és Urbán könyvét, amely őket 
látásom szerint vezette, amikor igehirdetésüket közreadták. Jó teo~ 
lógiából született igehirdetések ezek.

Szabó Lajos

IMÁDSÁGOK IFJÚ EMBEREKNEK

Tudunk mi imádkozni? —  Hadd kérdezzek még megdöbbentőb
bet: szoktunk mi imádkozni? E kérdésekkel a lelkipásztoroknak is 
szembe kell nézni. Korunk hajszás élete gs lelki ziláltsága, a mo
dern ember viaskodása az idővel, indokolttá teszi ezt a kérdést. A  
házitűzhely, a közös családi asztal, az otthon életének megszokott 
rendje lassankint a földnek szinte minden táján a múlté. A  nagy 
imádkozok, egy Lőhe, Blumhardt imádkozó életének rendszeressé
gére csak árnulva és irigykedve gondolunk. A  mai ember életének 
— ha egyáltalán imádkozik —  jellemzője az SOS fohász, a „röpima”, 
vagy gyermekkori emlékek maradványainak morzsolgatása.

Mindez bizonyára fokozott mértékben érvényes a fiatalabb 
korosztályokra. Nekik, de bizonyára mindnyájunknak, kíván segí
teni az az „Imádságok ifjú emberéknek” című 'könyvecske, amely a 
múlt évben jelent meg Németország mindkét felében, nyugaton a 
berlini Burckhardthaus, az NDK számára az „Evangelische Verlags- 
amstalt” kiadásában. Szerzői „Az ifjúsági munkában állók munka- 
közössége”.

A  könyvecskét lefordítottam s most bemutatunk néhány sze
melvényt belőle a Lelkipásztorban. Amíg a fordításon dolgoztam, 
sokszor gondoltam arra, hogy nem gondoljuk meg eléggé: az imád
kozás magatartás. Nem aktus, hanem állapot, az Isten színe előtt 
való élés állapota. Ne véljük, hogy túlnagyot mondottunk ezzel. 
Hiszen Isten valóságának realitása, az Ő jelenlétének tudata, —  az 
ördögökben is megvan (Jakab 2,19). S azok —  nem imádkoznak. 
Akkor lehet beszélni arról, hogy az imádkozás magatartássá válik, 
ha Isten állandó jelenlétének tudata Róma 8,31. értelmében lesz az 
életünk valóságává. Isten jelen van, velünk és érettünk, mert a 
Jézus Krisztusban van jelen. Ez nem jelenti azt, hogy nem akarunk 
továbbra is gyakran balga módon rejtőzni előle, mint Ádám az 
Edénkert bokraiban, nem szökünk tőle gyáván és dacosan, mint 
Jónás, nem perelünk és panaszkodunk keserűen és vádlón, —  s csak 
oly ritkán kérjük azt., ami valóban szükséges s még ritkábban mon
dunk köszönetét s ez is nyilvánvalóan nem tőlünk van. Azonban 
mindez, a rejtőzés és a perelés is imádsággá válik, mert hiszen az Ő 
színe elől futunk —  s hova mehetnénk máshova, mint Őhozzá?
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Vele harcolunk —  s el nem engedhetjük, amíg meg nem áld minket. 
A  ma hajszolt embere, vándorként és jövevényként az ígéret 
földje felé van útban s lármájában több az istenkeresés, mintsem 
maga is bevallaná, vagy tudna róla. Úgy vélem, hogy akik ezt a 
könyvecskét összeállították, tudatában voltak ennek.

Szemelvények
VASÁRNAP REGGEL 

Vasárnap is munkában
Uram, mások ma szabadok, nekem 

dolgoznom kell. Adj az én szívembe 
is egy igét, amit magammal vihetek 
ezen a napon. Kérlek, vasárnapod 
áldásából áldd meg az én mai mun
kámat is.

HÉTFŐ DÉLBEN 

Kísértésben
Uram, hol a te országod e vilá

gon? Nyomát se találom. S hol van 
bennem? Semmit sem látok belőle. 
Segíts, hogy e látvány el ne csüg- 
gesszen engem. Nyisd meg szeme
met s láttasd meg velem azt, amit 
te látsz és amit te cselekszel. Ott 
épül országod, ahol te gyógyítod és 
vigasztalod a szíveket.

HÉTFŐ ESTE 

Biblia mellett
A  bibliámat szeretném most olvas

ni, de olyan sok mindent nem értek 
benne. Küldd el Szentlelkedet veze
tőmül. Hadd találkozzam igédben 
teveled magaddal

KEDD REGGEL 

Nem vaksors
Atyánk, te jó úton vezetsz min

ket. Ezért mondunk neked köszöne
tét. Kanyörgünk most mindazokért, 
akiknek vállát feltörte az élet ter
he s akik azt vélik, hogy vaksors

vezeti őket. Ismertesd meg magadat 
velük és hints világosságot útjokra. 
Oértük is eljött Jézus.

SZERDA REGGEL 

Pénzem
Atyám, te adod pénzemet. Óvj 

meg a szükségtől és a duskálástól, 
hogy vidám s szabad maradjak. Se
gíts, hogy ne bánjak pénzemmel 
könnyelműen. Mutasd meg, hol van 
szükséged az én pénzemre, hogy az
zal valakinek örömet szerezzél, vagy 
országod ügyét előbbre vigyed.

Nem tudok gazdálkodni
Atyám, nem tudok a pénzemből 

megélni. Óvj meg attól, hogy mind
azt megkívánjam, amit a szemem 
meglát. Óvj meg a meggondolatlan 
bevásárlásoktól. Adj örömet abban, 
amim van.

SZERDA DÉLBEN 

Szűk a lakás
Istenem, olyan rettenetesen szűk a 

lakásunk, Néha úgy érzem, hogy 
nem bírom benne tovább. Kérlek, 
tedd eredményesebbé fáradozásunkat, 
amikor másik lakást keresünk. Se
gíts, hogy leküzdj ük ingerültségün
ket s tekintettel legyünk egymásra.

Te ruházol minket
Ügy szeretnék magamnak valami 

új holmit és nincs hozzá pénzem, 
hogy megvegyem. Köszönöm, hogy
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ezt is elmondhatom neked. Te ruhá
zod a mező virágait. Add meg ne
kem is, amire szükségem van, hisz 
a gyermeked vagyok.

CSÜTÖRTÖK ESTE 

Hazatérés
Uram, te tudod, mennyire fáradt 

vagyok. Köszönöm nieked. hogy pi
henni térhetek. Bocsásd meg mind
azt, amit ma vétettem, azt is, amiről 
még nem tudok.

Gyónás
Szent Isten, némán kerültelek ma, 

mert vétkeim elűztek színed elől. A 
te szereteted azonban nagyobb, mint 
az én szívem. Nem hallgathatok to
vább. Feltárom előtted ínségemet, 
mert nálad van a bocsánat. Dicsér
tessék a te neved.

PÉNTEK DÉLBEN 

Nyugtalanságom
Uram, Istenem, nem tudok el

csendesedni előtted. A hétköznapi 
hajsza szétszórja gondolataimat és 
felmorzsolja időmet, úgy, hogy szá
modra nem marad hely az életem
ben. Teremts rendet nálam. Küldj 
hozzám valakit, aki támaszom le
hetne.

PÉNTEK ESTE 

Elvégezetlen feladatok
Úr Jézus Krisztus, nem értem, 

miért vallók oly gyakran kudarcot 
feladataim végzése közben. Segíts, 
hogy hűséges legyek a hétköznapok 
apró dolgaiban. Hiszen te nem vársz 
mást tőlem, mint azt, hogy hív le
gyek minden dolgomban.

SZOMBAT

Szorongásban
Uram, gyakran mondottad nekem, 

hogy te vagy az élet. A szorongás
nak ebben az órájában, mikor el
vesztettem életkedvemet, arra kér
lek: űzd el sötét gondolataimat. 
Hadd rejtőzzem el tebenned.

KARÁCSONY

Mely az egész nép öröme lesz.
Úr Jézus te mondottad: Isten sze

ret minket. Ezért nekem sem kell 
magamat elhagyottnak éreznena 
ezen a magányos karácsonyestén. Kö
szönöm, hogy felnyitottad előttem és 
annyi más előtt az atyai ház ajtaját. 
Engedd, hogy megtaláljam életem
ben szereteted és jóságod jeleit.

SZÜLEIM ÉS TESTVÉREIM 

Tetsvérek
Milyen jó, hogy nem kell egyedül 

felnőnöm. Vannak testvéreim . S 
milyen rossz, hogy néha olyan nehe
zen jövünk ki egymással. Urunk, 
teremts a családban új szellemet 
Szeotdelkeddel.

BARÁTSÁG ÉS SZERELEM 

Nem vagyok szabad
Uram, megajándékoztál egy ember 

barátságával s most rabja lettem. 
Olyan vagyok, mint az árnyéka s 
szeretném egészen magamnak le
foglalni. Uram, mutasd meg a helyes 
utat.

Eljegyzés
Köszönjük neked, hogy egymásra 

találtunk. Segíts, hogy megmarad
junk a reád való figyelésben és a 
hozzád való könyörgésben. Legyen 
velünk a te Lelked, a szeretetnek, 
fegyelemnek és megbocsátásnak lel
ke, hogy segítőtársai lehessünk egy
másnak az úton tehozzád.
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MUNKA ÉS HIVATÁS  
Egy napra való erőt

Üj nap kezdődik megint s én olyan 
fáradt vagyok. Nem tudom, hogyan 
fogok helyt állni. Adj erőt, Uram, 
amennyit jónak látsz s taníts meg 
vele gazdálkodni. Segíts át ezen a 
napon.

FALUSI ÉLET 
Hála neked, Atyánk

Űristen, Mennyei Atyánk, minden 
élet teremtője és fenntartója, kö
szönjük, hogy munkánkban a te 
csodáid között járhatunk. Áldj meg 
minden becsületes munkát. Adj fej
lődést és növekedést. Óvj meg min
ket földjeinkkel és állatainkkal 
együtt minden gonosztól, és kártól, 
Engedd, hogy hálásak legyünk min
den ajándékodért.

ISTEN OLTALMÁBAN  
Oldj fel megkötözöttségemből

Uram, mióta , jövendőmondóhoz já
rok, tele vagyok nyugtalansággal. 
Nem tudok balsejtelmeimtől meg
szabadulni. Nem bíztam benned, bo
csásd meg nekem. Jövőmet a te ke
zedbe szeretném letenni. Hiszen ké
zen fogva vezeted azokat, akik aka
ratodat teszik.

HARC AZ IDŐÉRT 
Áldd meg időmet

Uram, sokszor megriaszt az idő 
múlása. Hol hajszolom magamat, hol 
meg tékozlom a drága perceket. Ta
níts meg időmet jól beosztanom'. 
Mutasd meg, mennyire meg tudod ál
dani időmet, ha a te nevedben hasz
nálom fel azt.

PIHENÉS
Hazafelé

Útban vagyok napi munkámból 
hazafelé. Engedd Uram, hogy mind
azt a fáradtságot és bosszús kedvet,

ami most bennem van, kivessem 
magamból az otthon küszöbén. Ma
radjon kívül mindez, szemeimet pe
dig nyisd meg, hogy meglássam azo
kat, akik hazavárnak. Adj a szám
ba egy jó szót, amivel köszöntsem 
szüléimét és testvéreimet.

Azokért,
akik most is munkában állnak

Édes Atyám, köszönöm neked ezt 
a napot. Mikor álomra hajtom fe
jem, azokra gondolok, akiknek most 
kezdődik a munka: munkásokra az 
éjszakai műszakban, betegápolókra 
a kórtermekben, vonatvezetőkre, 
akiknek szeme a sötétséget kémleli, 
rendőrökre, akik poszton állnak. 
Segíts nekik, hogy éberek maradja
nak s óvd meg őket az éjszaka ve
szedelmei között.

Az éj im érkezik, beborítja 
a földet.

az Űr nem távozik, megviiágosít 
minket,

. te vagy óh Jézusom én napom 
s világom.

SZÓRAKOZÁS 

Ünnep előtt
Uram, most arra készülünk, hogy 

jókedvvel töltsük ezt a napot. Adj 
nekünk igaz, s tiszta örömet. Tedd 
együttlétünket meleggé s meghitté. 
Óvj meg minket túlzástól. Ne en
gedj iriggyé válnom, ha azt látom, 
hogy nem én vagyok a társaság kö
zéppontja. A  te kezed őrizzen meg 
mindabban, amit gondolok, beszélek 
és cselekszem.

Örömmel élni
Hála neked, Uram, ezekért a bol

dog órákért. Bocsásd meg, ha vé
tettünk valamit ezen az estén s 
engedd meg, hogy a te békességed
ben térjünk nyugovóra. Kísérjen el 
az öröm, amit most adtál s váljék 
erőforrássá az elkövetkező hétköz
napokon is.
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A te ajándékod, Uram, ez is
Uram, köszönjük neked mindazt 

az örömet, amit a játék és sport 
szerez, amikor erőinket összemérhet
jük. Érzem, 'hogy mennyi jó szárma
zik ebből. Te adtál nekem erőt és 
egészséget; sohase feledjem ezt.

Akik kimaradnak
Urunk, Istenünk, bármennyire el

fog is a játék öröme, ne engedd, 
hogy elfeledkezzünk azokról, akik 
nem vehetnék részt benne, mert be
tegek, vagy alkalmatlanok reá. Mu
tasd meg nekünk, hogyan szerezhet
nénk nekik is örömet. Segíts, hogy 
ne csak gondoljunk erre, de meg is 
valósítsuk s valahogy magukra ne 
hagyjuk őket.

A SZÉPSÉG DICSÉRETE 

Istennek szép világa
Téged dicsérlek, Uram, hogy oly 

sok minden szép van a földön; reg
geli napkelte s a virágok színpom
pája és a madarak dala. Hadd hull
jon szépséged ragyogásának csak 
egy sugara szívembe.

A művészet ajándéka
A művészet minden ajándéka, han

gok, színek, formák sok kincse a 
te kezed műve, Uram. Engedd, hogy 
megnyíljék szemünk, fülünk, szívünk 
mind e gazdagság előtt s éljünk ve
lük, képességünk szerint. Tégy ben
nünket gazdaggá általuk, hogy min
denért neked mondhassunk köszö
netét.

SPORT

Köszönöm
Ma az én ünnepem van ,s neked 

mondok köszönetét, Mennyei Atyám. 
Jóságod gazdaggá tett testben és lé
lekben. Bocsásd meg, hogy sokszor 
oly magátólértetődően elfogadom 
szeretőiedet. Add, hogy a következő 
esztendőben hálásabb legyek. Segíts 
gyarapodnom a jóban, emberek. örö
mére és a te dicsőségedre.

NÉPEM ÉS HAZÁM  

Bizalom és béke
Mennyei Atyánk, a te jóvoltod

ba ajánljuk hazánkat s annak min
den gondját és ügyét. Oszlasd el a 
bizalmatlanságot és a félelmet. Tá- 
volítsd el a- háború veszedelmét. 
Teremts bizalmat a népek között. 
Segíts, hogy a magam helyén én is 
hozzájárulhassak valamivel a béke 
fenntartásához és megszilárdításá
hoz.

Színes testvéreink
Úristen, a te kezedben vannak a 

népek és fajok. Szabadíts meg min
ket minden. előítélettől, ami elvá
laszthatna egymástól. Bocsásd meg 
nekünk, fehéreknek, hogy olyan so
káig igazságtalanok voltunk színes 
testvéreinkhez s ezzel megüresítet- 
tük a te evangéliumodat. A te ol
talmadba ajánljuk mindazokat, akik 
a népek és fajok közötti megérté
sért és békességért munkálkodnak.

Fordította: Groó Gyula.

SZÜLETÉSN AP

H elyreigazítás: A  Lelkipásztor előző számában „ök u m en ik u s kezdetek" c. 
cikkben  a következő értelem zavaró hibák kiigazítása szükséges: A z 530. olda
lion alulról a 8. sorban „gyü m ölcsöket”  után pont! Utána így  „ A  Krisztus”  stb. 
A z 531. o ldalon  fe lü lrő l a 19. sor közepén „a z  Óceánon tú lról”  után, pont helyett 
vessző, azután „e g y ”  nem  nagy, hanem  kisbetűvel! —1 K iegészítésül: a „lu th e
ránus atyák”  sorába iktatandó volna Ihm els m ellé Stange K ároly  göttingeni 
professzor, aki már Eisieraaehban kezdte szőni a barátság szálait egyházunk felé . 
A z általa szervezett sondershauseni Luther-Akadém ia az ökum enikus szellemű 
lutheránus teológia egyik, legintenzívebb m unkahelye volt. Lásd erre  vonatkozó
lag K am er-cikket ugyanabban a számban.
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Parapszichológiai jelenségek
Részlet Th. Bovet svájci orvos „Lebendige Seelsorge” című mun

kájából, amelyben —  Barth és Thurneysen hatása alatt —  nagyon szé
pen ír a lelkigondozásról, éspedig keresztyén orvosi szemmel,

A  „metapszichológia” , „parapszichológia” , „okkultizmus” 
gyűjtőfogalmába tartozó jelenségeket egyesek ma is a babona 
régiójába tartozónak minősítik, mások merő „ördöngösséget” lát
nak bennük, ismét mások e jelenségek útján remélik a magasabb 
világokkal való érintkezés lehetőségét. Akik azonban nem sajnál
ták a fáradságot, hogy személyesen figyeljék meg e jelenségeket 
s akik ezenfelül az ezekről szóló terjedelmes irodalmat is tanul
mányozták, egyhangúlag vallják, hogy e jelenségekben eddig ugyan 
ismeretlen, de végeredményben kikutatható és megfigyelhető termé
szeti erők működéséről van szó, amely erők, belátható időn belül 
annyira ismerteteké lesznek, amilyenek ma pl. a rádióhullámok 
vagy a röntgensugár.

E parapszichológiái jelenségekhez tartozik elsősorban a tele- 
páthia, azaz a gondolatátvitel. Ez a leggyakoribb és legkönnyeb
ben ellenőrizhető tény, mert nagyon sok, többé vagy kevésbé 
telepatikus képességű ember van. Ettől szigorúan meg kell külön
böztetni a „clairvoyance”-ot (világos látást), amely által a külön
leges tehetségű ember olyan dolgokat ismer fel, amelyekről egyéb
ként senki sem tud (elmondja pl. egy távolról érkezett lezárt levél 
tartalmát). A legtöbb, állítólagos „clairvoyanee” jelenségtől nehéz 
a telepathikus hatást elválasztani. —  Ettől ismét különbözik a 
„radiasthesia”, azaz: bizonyos kisugárzások iránti különleges fogé
konyság. E téren legismertebbek a varázsvesszősök, akik rejtett 
vízforrásokat tárnak fel. A  varázsvessző vagy sziderikus inga 
segítségével —  mindkettő az emberi kar rándulásait árulja el, —  
megfelelő képességű emberek betegségfészkeket vagy fémtelepe
ket fedeznek fel. A  legtitokzatosabb parapszichológiái teljesítmé
nyek nyilván a jövendölések. Nagyon ritkán fordulnak elő, gyakran 
csak emlékezési tévedésen vagy utólagos korrektúrán alapulnak; 
de kétségtelenül van egy csekélyszámú olyan jövendölés, amelyek 
beteljesülését nem lehet merő véletlennek nyilvánítani.

A  parapszichológiái jelenségek másik csoportjába tartoznak 
az ún. materializációk. Bizonyos médiumok testéből, megfelelő 
körülmények között olyasmi árad, amely hol teljesen alaktalan, 
hol egyes testrészek, kéz vagy láb alakját ölti, hol teljes személyek 
alakját, majd ismét visszahúzódik a médium testébe. E jelenségek
nek valamennyire is kielégítő magyarázatával még nem rendel
kezünk, mert e jelenségek nagyon ritkák és évtizedek múlnak el, 
míg valahol feltűnik egy médium, amely ilyen jelenséget produkál. 
Tény az, hogy jelentős kutatók látták, lefényképezték, viaszba 
öntötték és lemázsálták ezeket. Jómagam többször pontosan meg
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figyelhettem e jelenségeket. Lehet, hogy ezekkel kapcsolatosak a 
telekinézisek, azaz bizonyos távolságban levő tárgyak megmozdu
lásai. Ennek legismertebb formája az „asztaltáncoltatás” , amelynél 
azonban, a legtöbb esetben, a résztvevők tudattalan mozgásai, na
gyon természetes módon idézik elő a „természetfeletti” jelenséget. 
Egy másik formája ennek a „levitáoió” , azaz: a médium szabadon 
lebegése a levegőben. Ilyet is két esetben figyelhettem meg. A  
szentek legendáiban leírt levitációkkal történő összehasonlítás 
kézenfekvő dolog. A  médiumok által történő fizikai jelenségek 
utolsó formája a bizonyos emberekben rejlő gyógyerő, amelyet az 
illetőnek reánk helyezett kezéből áradó sajátságos melegként érez
hetünk meg, amely erőt azonban azt közvetítő élettelen tárgyaknak 
is át tudnak adni. Ismertek e téren Gröning gyógyművssz staniol- 
golyócskái, amelyeket pácienseinek ád. Lehetséges, hogy idetar
toznak a megszentelt amulettek is, amelyeket merő babona eszkö
zeinek nyilvánítanak. Bizonyára ezzel a gyógyerővel függenek 
össze Pál apostol „keszkenői és kötényei” is, amelyekkel a bete
geket takargatták. (Csel. 19, 12.) Valóban csodálatos ilyen egyéni 
élményeiről ír Racanelli olasz orvos („Medicina bioradiante”). Más, 
kérdés azután az, hogy ez a gyógyerő, emberektől függetlenül, 
bizonyos helyeknek vagy vizeknek a sajátsága lehet-e? —  gondol
junk Epidaurosra, Gangesre vagy Lourdesre. Ez akkor lesz meg
állapítható, ha ezen erőt, megfelelő készülékkel, objektíven regiszt
rálhatjuk, ami eddig, teljes bizonyossággal, még nem történt meg. 
Gyógyerő létezését kétségbevonni nem lehet, akkor sem, ha termé

szetesen nem minden betegséget gyógyít meg, mint ahogyan más 
gyógyszer sem. A  penicillin sem univerzális gyógyeszköz.

Ezzel felsoroltuk a legfontosabb parapszichológiai jelenségeket.
Aiki erről többet alkar tudni, olvassa el F. M oser: ,,Okikultismus”  cím ű két

kötetes m unkáját, am ely világos, á tfogó és rendkívül kritikus, vagy R. Glardon 
lelkész „L e Spiritism e”  című, kisebb, de ha sóul óképpen nagyon jó  könyvét, to
vábbá Bozzano tanulmányait a prim itív népekről. XJjabban je len t m eg a bade.ni 
(Svájc) G yr Verlag kiadásában, eg y  jó  nagy részben kritikai je llegű  parapszicho- 
logiai folyóirat „N eue W issenschaft'’ cím en.

A  lelkigondozónak mindenekelőtt fontos tudnia azt, hogy „van 
ilyesmi”, hogy ezt minden megkívánt tudományos kritika is elismeri 
s hogy ma már bizonyos törvényszerűségeket is felmutat, úgy, 
hogy remélhetőleg nem ‘is túl távoli időpontban, az „okkultizmus
nak” egész területét beilleszthetjük majd a természettudományos 
és keresztyén világképibe s ezzel is gazdagítjuk azt. Bizonyos, hogy 
az okkultizmus az ördöggel és a gonosz hatalmakkal nem áll szo
rosabb kapcsolatban, mint a pszichoanalízis, vagy az atomfizika. 
Természetes azonban, hogy ezekhez hasonlóan, az okkultizmus is 
fokozottabb felelősségre kötelezi az embert, mivel tágítja az ember 
hatalmi körét.

Itt vetődik fel a lelkigondozó számára a csodálatos gyógyítá
soknak és általában a csodának egész problematikája. Mindenek
előtt is meg kell szabadulnunk attól a tévfelfogástól, hogy a csoda
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a természeti törvényszerűség átszaikítása. Inkább lényeges benne 
egy világfeletti (transcendens) erő megmutatkozása. Hogy a csoda 
a természeti törvényeknek megfelelően következik-e be. vagy pedig 
az „okkult” erők, vagy eddig még ismeretlen hatalmak igénybe
vételével, tulajdonképpen egészen mellékes. Ezért- joggal állítja 
Haberelin: „Az egyszer megtapasztalt csoda, csoda marad akkor is, 
ha megmagyarázzák, s -ahol csoda történik, ott nem szűnik meg 
a magyarázat lehetősége. . .  A  csodák, igazolásai és életreihívói 
annak a végső felismerésnek, hogy minden valóságnak, egy való
ságon kívüli alapja van.” (Ha-berlin: „Das Wunderbare”, 16. és 
32. oldal.)

Ügy látszik, éppen -a megtárgyalt metapszichikai erők magya
ráznak meg sok mindent, amit eddig ,,a természeti törvényszerűség 
átszakításámak” nyilvánítottak. így nyer „természetes” magyará
zatot sok a szentekkel kapcsolatos csodás történet, sok ima által 
bekövetkezett gyógyulás, sok bibliai csoda. Vajon a hívő ember 
számára ezáltal kevésbé csodálatosak? Nem hiszem! A  hívő ember 
szerint a természeti erők mögött is Isten működik és a csodás 
-elem éppen abban van, hogy Isten azokban a helyzetekben, ahol 
az ember kimondja a „lehetetlent!”, mégis talál egy természeti 
erőt, hogy -a lehetetlent is „lehetségessé!” -tegye. Távol minden le
mondástól, és attól, hogy kétségbevonjuk az ima hatalmát, éppen 
azért, mert a józan tudomány emberei vagyunk, imáinkban, min
dem élethelyzetünkben Istenre bízzuk magunkat és hisszük azt, 
hogy Isten az ő kimeríthetetlen lehetőségeinek tárházából a jót 
adja meg nékünk.

Blum hardt. Seitz és Stanger idevonatkozó történetein kívül, rendkívül érde
keseik ezzel kapcsolatban Schick E.: ..Botén des Umsichtbarém’’ és ,.Die B ot- 
schaft d ér  Enge.1 im Neuen Testaiment”  cím ű könyvei. Fantasztikusabbak, de  lé
lektanilag instruktívek Finney C. G .: ..Erinnerungen und Reden”  és Paul J .: ,,Ibr 
w erdet dáe Kralt des Heiligen Geistes em pfangen. — Ein Zeugniss von  d ér T aufe 
m it d em  Heiligen Geist und F euer”  cím ű munkái. A  Stigm atizációról az ..Etudes 
Garmelitaiines:’ 1936. évi X X . évfolyam ának 2. kötete közöl kitűnő orvosi és 
teológiai ism ereteket s rövid áttekintést nyú jt erről az RGG. V. kötet 807. oldalán 
Koéninger. Stigmatizáit egyének  példáit ism erteti V okinger (..Brúder Klauss 
B uch” ), H eii°r (,,S -dh u  Sundar Singh” ), T heodorow icz J. (..Konnersreuth im 
Lichte d ér Myistik und P sych olog ie” ) és Urban H. J. (..Uebem atur und M edizin” ) 
Konnersreuthi Neumann Teréziáról. — Végül Le Bee, Valiét és különösen Leuret, 
orvosilag foglalkoznak a lpurdesi gyógyulásokkal s  ugyanezzel Im bert G ourbeyre 
régebbi standardm űve: ,,La Stigmatisation l ’extase d ivine et les m iracles de Lour
des.”  A z ima általi gyógyulásokkal, mint az egyház feladatával foglalkozik  a pro
testáns B. M artin: ,,Le M inistére de Guerison d^ns 1’Egli^e”  cím ű m űvében. Egy 
m odern ..im a-gyógyhely”  vezetői a hollandiai Hottunban Plug lelkész és felesége. 
Jóm agám nak alkalmam volt Lourdesban az orvosi ellenőrző-irodát m eglátogatni 
és igen m ély  hatással volt reám  m ind a vezetőség kritikai szelleme, m ind pedig 
az orvosilag  m egm agyarázhatatlan gyógyulások teljesen m eggyőző bizonyíté
kai. Leuret pontosan m egkülönbözteti azon ..pszichológiai”  gyógyulásokat, am e
lyeknél Isten a beteg lelkén keresztül m unkálkodott és a ,,parapszichológiái”  ese
teket, am elyeknél nincs m eg sem m iféle lelki m agyarázat lehetősége.

Az egyedüli és valóságos csoda azonban, amelyet sem ismert, 
sem ismeretlen erőkkel megmagyarázni nem lehet, maga JÉZUS 
és az általa művelt megtérés. „E nemzetség gonosz: jelt kíván, 
de jel nem adatik néki, hanem ha Jónás prófétának ama jele.
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Mert miképen Jónás jelül -volt a Ninivébelieknek, azonképen lesz
az embernek Fia is e nemzetségnek . . . . Ninive férfiai az ítéletkor
együtt támadnak majd fel e nemzetséggel és kárhoztatják ezt: 
mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és imé nagyobb 
van itt Jónásnál.” (Lukács 11, 29, 32.)

Theodor Bovet 
Fordította: Bogya Géza.

Egyházszakadás vagy --  szektásodás

1. Az utóbbi hónapokban, Sréter Ferenc sajnálatos (kiválása miatt 
lelkészi körökben ismételten beszéltek az egyházszakadás veszélyéről. 
Személyileg is, tárgyikig rendkívül fájdalmas ügyről van szó és nem 
lehet megmondani, hogy a személyi vagy a tárgyi része fájdalmasabb-e. 
Akármilyen fájdalmas azonban az ügy személyi része, itt csak a tárgyi 
kérdésről szólhatunk. Ennél azonban csak külső, formai szempontot alkal
mazunk, ha „egyházszakadás”-ról beszélünk. Ez a szó t. i. —  mai szó
használatunk szerint —  csak annyit mond, hogy egy meglévő egyháztest 
kettéválik és a létrejött két egyháztest egyforma joggal viseli továbbra 
az „egyház” megjelölést, sőt —  gondolva pl. a keleti és nyugati egyház 
nagy szikizmájára, —  egyforma történeti joggal ragaszkodik tó'„ortho- 
doxdá”-hoz. Nem hiszem, hogy a jelenlegi esetben így alkalmazhatnánk 
az „egyházszakadás” megjelölést. Inkább úgy vélem, hogy ennek a 
szónak a felületes használata akadályozza tisztánlátásunkat és alkalmas 
arra, hogy megnyugodott lelkiismerettel próbáljunk napirendre térni 
e fölött a kínos és fájdalmas „ügy” fölött.

Sréter Ferenc és a vele kapcsolatos kérdések arra kényszerítenek 
minket, hogy nagyon komolyan vessük fel egyházunkban a „szektásodás” 
kérdését. Tudom, hogy a szótól sokan megijednek és azt kínosnak érzik. 
De ez még nem ok, 'hogy a kérdés komoly vizsgálatánál kerüljük. Hasz
nálatánál nem arra gondolok, hogy akár Sréter Ferencet, akár esetleg 
hozzá (közelálló testvéreket a szelkitásfcodás nevével bélyegezzük meg. Ez 
nemcsak nagyon olcsó, vásári eljárás volna, hanem igazságtalan is. Még. 
kevésbé szeretném, hogy körünkben olyanok, akik talán már régtől fogva 
nyíltan vagy suttogva a széktáskodás vádjával illették az. evangelizációs 
mozgalmat, vagy annak legalább némely képviselőit, most kajánul ven
nék ajkukra ezt a megjelölést: lehet, hogy ők maguk legalább annyira 
a szektásodás kísértésének esnek áldozatul, mint akiket ezzel a váddal 
illetnék.

„Szektásodásról” (nem szektáskodásról!) van ti. szó akkor, amikor 
keresztyén hitünk valamely részigazságát egyoldalúan hangsúlyozzuk, azt 
kiemeljük vagy talán egyenesen kinagyítjuk és ezzel az eljárással szük
ségképpen háttérbe szorítjuk vagy nem érzékeljük igazán keresztyén 
hitünk teljes vagy akár alapvető igazságát. Ha pedig az egyház „igazi 
kincse” az evangélium, akkor ezt így is mondhatom: szektásodás indul 
el az egyházban, ha az evangéliumot vagy annak valamely mozzanatát 
törvényként hirdeti.

A szektásodás (kísértése állandó veszedelem az egyház számára. Kü
lönösen nagy a veszedelem kisebbségi sorsban élő, a többség állandó 
nyomását érzékelő és azt nehezen elhárító egyház számára. Évszázadokon
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keresztül ebben a helyzetben volt egyházunk. Hogy szektává nem lettünk, 
azt csak annak köszönhetjük, hogy hitvallásaink állandóan. nyitvatar- 
tottáik és nyitvatartják az utat az evangéliumhoz. De Sréter Ferenc és 
ügye most akuttá teszi ezt a kérdést, .mert m i is abba a kísértésbe ke
rülünk, hogy elhárító mozdulatként hitünk egyes igazságait kinagyítva 
és eltorzítva hangsúlyozzuk. Isten pedig talán éppen most hív fel arra, 
hogy —  más evangélikus egyházak számára is —  igyekezzünk tisztán 
látni és a vitatott kérdések terén keresni a helyes utat.

Ezért látszik nagyon felületesnek az „egyházszakadás” megjelölés és 
ezért érzem úgy, hogy vele inkább elkenjük a [nagyon is k moly kérdést, 
semmint hogy szembenéznénk vele és keresnénk a megoldást.

2. Ez az aggodalom különösen is élessé vált bennem Zsigmoindy 
Árpád cikke („Lelkipásztor”, 1957. 441. lap) kapcsán. Miért?

a) Zsigmoindy szerint a „szakadást” az egyházlátás kérdése tartja 
fenn, de .fel kell vetni a „tanítás igazsága” kérdését, mert „tanításbeli 
szakadás veszélye fenyeget”.

Attól tartóik, hogy ,,-a tanítás igazsága” nem elég éles és teológia
történeti megterheltségénél fogva, félrevezető kategória a kérdés vizs
gálatánál. Ma világos, hogy a „tiszta tan” fogalma eíintellektualizálja a 
törvény és evangélium bibliai valóságát. Arról nem is szólva, hegy a 
„tiszta tan” szabta kereteken belül is lehet az evangéliumot teológiai 
igazsággá, a hitet .pedig törvényszerű követelménnyé tenni. Éppen evan
gélikus egyházunk története mutatta meg világosan —  a legújabb teoló
giatörténeti fordulatok adta felismerések alapján, -— hogy sem az ortho- 
doxia nem tud mit kezdeni a tiszta tan mérővesszejével a pietizmus jogos 
igénye ellen, sem a pietizmus nem tudja kivédeni a tiszta tan sáncai 
mögül az orthodoxia indokolt támadásait. Ez nem azt jelenti, hogy a 
„tiszta tan” (vagy „a tanítás igazsága”) nem volna helyes és újszövetségi 
biblikus szempont, —  csalk éppen a „szakadást” létesítő neuralgiás .pont 
van mélyebben, mint a „.helyes tanítás” szokványos fogalma.

b) Ez azonnal látszik, amikor Zsigmondy felveti a kérdést: ki tért 
el a helyes tanítástól? .Feltételezi annak lehetőségét, hogy a Testvér- 
gyülekezet „Nyilatkozaf’-át „nem a kellő teológiai pontossággal” fogal
mazta meg, ezért szükségesnek tartja azt védelmébe venni a penfekcio- 
nizmus vádja ellen. De kik az egyház „nem-tulajdonképpeni tagjai”? 
Vajon azek-e —  mondjuk — , akik ugyan a Testvérgyüleikezet „hivő” 
tagjai, de bűneik miatt mégis elkánhoznak? Vagy azok, akik magukat 
ugyan „hivő” keresztyéneknek tudják, de nem „hívők” a Testvérgyüle
kezet kategóriái szerint? Vagy olyanok, akikre áll 2. Tim. 2,13? Vagy 
olyan megkereszteltek, akik ma —  talán a maguk, talán a világ, talán a 
Testvérgyüleikezet megítélése szerint —  ,^hitetlenek”, de holnap „megtér
nek”. A  íperfekcionizmus tanának elvetése és a „helyes tanítás” fenntartá
sa, eddig is nem egyszer társult valóságos perfekcionizmussal, hamis ön
igazsággal és önelégültséggel, sőt önigazsággal, amely nemcsak Mk. 9,24- 
ről feledkezik meg, de még inkább arról, hogy üdvbizonyosságunik nem 
hitünkben, megtértségünikben gyökerezik, hanem Isten ajándékaiban, 
Krisztusban és megkeresztelt voltunkban.

Ugyanígy kell feltenni a kérdést: ki ringat embereket „hitrejutás 
nélkül külső egyháztagságuk alapján hamis üdvbiztonságba” ? Első pil
lanatra a kérdés nagyon egyszerűnek látszik és sokan úgy vélik, nem is 
lehet rá más feleletet .adni, mint azt, hogy ez az egyházban történik, 
vagy legalábbis azok a .papok teszik ezt, akik nem prédikálják minden 
alkalommal a „megtérést”, nem tesznek különbséget „hívők” és egyéb 
olyan „keresztyének” közt, akiket a „hivő” lelkészek és egyéb „hívők”
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talán hajlandóik hitetleneknek is gondolná. Tekintsünk el attól, hogy az 
egyházunkon helül felelősségük tudatában szolgáló lelkészek senkit sem 
ringatnak „külső egyháztagsága alapján hamis üdvbiztonságba1’, hanem 
„hitre jutottakat” éppen úgy, mint hitre nem jutottakat egyformán figyel
meztetnek és emlékeztetnek arra a Jézus Krisztusra, aki egyedül szerzett 
váltságot. Figyeljünk inkább arra, hogy hol fenyeget inkább a „hamis 
üdvbiztonság” kísértése. Ott-e, ahol az igehirdetés figyelmezteti a „híve
ket’* arra, hogy hitünk viaskodás a hitetlenség kísértésével és ezért nem 
bízhatjuk magunkat hitünkre, 'hanem egyedül Krisztusra, aki hű marad 
akkor is, ha mi „hitetlenkedünk” (2. Tim. 2,13)? Vagy nem fenyéget-e 
inkább a „hamis üdvbiztonság” ott, ahol a keresztyének magukat „hí
vőknek" tartják és ilyenekként tartják őket nyilván a nekik _ szolgáló 
hivő lelkészek is és ezért könnyen megfeledkeznek egyről-másról, amire 
Pál pl. Gál. 5,19— 21 mondataiban figyelmeztet. Akármennyi fogyatékos
ság van is „egyházi” igehirdetésünkben. —  nagyon ismerjük ezeket és 
fájlaljuk is őket, —  mégis kérjük a „hivő” kritikusokat, gondolják meg, 
hogy nekik is szól 1. Kor. 10,12.

c) De vajon nem szakadt-e el „népegyházunk jelenlegi általános gya
korlata saját igei-hitvallásos alapjától” ? Zsigmondy Árpád itt már nem 
szól arról, hogy tanításunk szakadt volna el igazi alapjaitól, hanem 
„csak” a „jelenlegi általános gyakorlatra” vonatkozólag teszi fel ezt a 
kérdést. Ezért neki is tudnia 'kell, hogy —  ha a kérdésre netán kereken 
igenlő feleletet kellene adni, —  akkor is az egyházon belül kell 'keresni 
az utat a helyes gyakorlat visszaszerzésére. Attól tartóik, éppen e tekin
tetben kell a Testvérgyülekezetet és annak vezetőit a legsúlyosabb szemre
hányással illetni. Ha ők tudniillik valóban egyházunk 'hitvallási alapján 
állva súlyos lelkiismereti aggodalmat éreznek egyházunk jelenlegi gya
korlata ellen, akkor lelkiismereti felelősségük arra kötelezi őket, hogy 
ezen segíteni igyekezzenek. A  segítés lehetőségétől azonban azonnal el
esnek, mihelyt egyházunktól különválva élik életüket, mert így saját 
magukat rekeszük ki a termékeny beszélgetésből és saját magukat foszt
ják meg a lehetőségtől, hogy a meggyőződésük szerint helyesebb gyakor
latot érvényesítsék. Nemcsak olyan természetes lélektani okok miatt, 
amelyek minden ilyen „szakadásnál*’ maguktól következnek be, hanem 
még inkább azért, mivel szinte elkerülhetetlen a gyakorlatra vonatko
zólag a „szeiktásodás” kísértése. Az egyházért és az egymásért való igazi 
felelősségtudat éppen a Testvérgyülekezet vezetőitől követeli, hogy amit 
különleges szolgálatúknak ismernek, azt az egyházon belül igyekezzenek 
érvényesíteni, —  különösen is, amikor egyházunk mindenképpen, igye
kezik biztosítani, hogy egyházunkon belül viszonylagos önállóságban 
élhessék sajátos közösségi életüket.

Egyébként Zsigmondy Árpád három ponton veti fel a kérdést, hogy 
vajon nem hajlott-e el egyházi gyakorlatunk az „iged-hitvallásos ala
poktól”.

Egyik, hogy „az istentagadók’* gyermekeit is megkeresztelik a lelké
szek. Kétségtelen, hogy keresztelési gyakorlatunkat az újonnan kialakult 
helyzet világításában felül kell vizsgálnunk. A keresztelést kiszolgáltatni 
olyan esetekben, amikor nincs remény a gyermeknek a gyülekezet köré
ben való nevelésére, nem szabad. De amikor egy gyermeket, keresztségre 
hoznak, csak egészen ritka esetekben hiányzik ez a remény teljesem 
Egyébként olyanok, akik ma isten tagadók, holnap vagy holnapután meg
térhetnek „hívőkké”. Fordítva, akik ma „hivők”, esetleg holnap vagy 
holnapután istentaigadókká is lehetnek. Lehet és szabad a keresztséget 
a szülők „hivő*’ voltára alapozni?
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Hogy az egyházban a „híveket'’ nem tekintjük mind „hívőiknek” sem 
teológiailag sem gyakorlatilag, azt nem szükséges hosszasan bizonyítani. 
Sőt az ú. n. „-hivőket’* sem tekinthetjük mindig bibliai értelemben Krisz
tusban élő igaz keresztyéneknek. De nem az a kérdés, hogy akár „hívő” 
lelkészek, akár mások kiket tekintenek hívőknek és kiket nem, hanem 
az, hogy Krisztus kiket fogad el övéinek. Ne próbáljunk az Ő szé
kébe ülni!

A  kulcsok hatalmának gyakorlásánál és az úrvacsorára bocsátásra 
nézve kétségkívül arra kell törekednünk, hogy kiküszöböljünk minden 
visszaélést. De legyünk tisztában azzal is, hogy a szokás hatalmának 
kényszerítéséből ma alig járulnak hiveiink úrvacsorához. Ahol a „Beioht- 
examen”-hez hasonló gyakorlatot meg lehet honosítani, ott ez a gyüle
kezet erkölcsi életének elmélyítésére vezethet, —  ha a „Beichtexament1’ 
helyesen tudjuk kezelni. Egyébként nem lehet vita afelől, hogy „Beicht- 
examen” nélkül is lehet jól felkészülten úrvacsorához járulni. Bele
esünk a szektásedás hálójába, ha a Beichtexament vagy valami hasonló 
szokást „törvénnyé” teszünk. Üdvösségünk nem függ akármilyen gon
dosan 'kidolgozott gyülekezeti fegyelem kereteibe való foeleilleszkedéstől, 
sőt az ilyesmi könnyen vezet „farízeizmiusra” és „hamis üdvbiztonsiáglhoz”.

'Mindezt pedig nem azért írom le, hogy megnyugtassam akár maga
mat, akár pedig egyházunkat. A  Testvérigyülekezet kiválása egyházunk
ból sokkal fájdalmasabb, semhogy ezt megtehetnénk. Felelősségünk érte 
is, Sréter Ferencért :is sóikkal súlyosabb, semhogy napirendre térhetnénk 
az „ügy” felett, ha esetleg úgy véljük, hogy Sréter Ferenc téved teológiá
jában, tanításában és az egyházi gyakorlatban. Nagyon komolyan kell 
felvetnünk a kérdést, hol vannak egyházunkban azoknak a hibáknak a 
pozitív és negatív értelemben vett gyökerei, melyek most fakadtak fel 
és lettek nyilvánvalókká. De ezen felül is megmarad a botránkozás, mely 
rontja gyülekezeteink életét, sőt egyes eseteikben M,t. 18,6 és hozzá ha
sonló igéik is érvényesek lehetnek.

Végül ;ne feledkezzünk meg arról, hogy 1. Kor. 10,12 intelme nekünk 
is szól. Még iha meg ds vagyunk győződve arról, hogy egyházi gyakor
latunk ihívebb hitvallásainkhoz és igeszerűbb, evamgéliumiibb, mint a 
Testvérgyü'lekezet eltévelyedése a törvényeskedés irányába, akikor is 
keressük az utakat, hogy hibáinkon javítsunk, a törvényt és evangéliumot 
helyesen prédikáljuk, egyházi gyakorlatunk mulasztásait kiküszöböljük, 
bűneitől pedig szabaduljunk. Adjon Isten ehhez Szentlelket, hogy így 
egyházunk ne a szektásodás irányába torzuljon el, hanem egyre igazabb 
értelemben legyen egyház, Krisztus teste!

Megjegyzés. A  fenti cikk lezárása után érkeztek hírék arról, hogy 
a Tesitvérgyülefcezet egyes tagjai igyekeznek híveket toborozni egyházunk 
hívei körében. Ha ez csak olyan esetékben fordulna elő, amikor ún. 
névleges keresztyénékről van szó, akkor is fájdalmas volna, mert ez 
a viselkedés is gyengítené és bontaná egyházunkat. Ezt a szándékot 
pedig nem szeretnénk a Tastvérgyülekezetnefc tulajdonítani. De ha a 
Testvér gyülekezet tagjai olyan evangélikusokhoz fordulnak hívásukkal, 
akik gyülekezeteinkben benne élnék, istentiszteleteinket rendszeresen 
látogatják, stb„ akkor ez ellen nemcsak a kötelező testvéri szeretet 
nevében kell tiltakoznunk, hanem azért is, mert ez a magaviselet^ azt 
a benyomást kelti, mintha a Testvérgyülekezet- szerint az ő körében 
biztosabb volna az üdvösség, mint egyházunkban. Ez azlcmban nemcsak 
nyílt megtévesztés, hanem olyan hamis tanítás is volna, amelyet vilá
gosain meg kell bélyegeznünk.

Dr. Karner Károly
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Film, képzőművészet, irodalom l e l k é s s z e m m e l

„AK INEK  MEG KELL H A L N IA "
Széljegyzetek egy filmhez

A  film eredeti —  francia nyelvű —  címe még sokkal többet mond: 
„Jézus Krisztus újramegfeszítése". Mert valamiképpen erről, § nem ke
vesebbről van szó ebben a döbbenetes francia filmalkotásban. „Ha Jézus 
ma eljönne, újra megfeszítenétek", —  vágja oda a Passiójáték János 
apostolának szerepére kijelölt ifjú faluja papjának. S a Jézus szerepére 
kijelölt ipásztor vérével pecsételi meg annak sorsát, akinek nevét viseli.

Miről szól ez a történet? Valahol Görögországnak abban a részéiben, 
amely akkoriban (1921) török fennhatóság alatt sínylődött, az egyik hegyi 
falucska áldozatául esik a görög felkelők és a török elnyomók harcának. 
Az életbenmaradottak elinduilnaik az üszkös romok közül, új otthont ke
resni. Pópájuk, Fótisz vezetésével, templomi zászlók alatt kanyarog a 
szörnyű halálmenet: botladozó aggok, anyjuk szikkadt mellén halálra 
senyvedt csecsemők és reménytvesztett fiatalok. Végre feltűnik egy falu. 
Olyan, mint az övék volt egykor: nem különösebben gazdág —  hogy is 
lehetne a kősivatagban —• csak éppen egy falu, amit megkímélt eddig a 
sors, házai állanak, a kéményekből hívogató füst kanyarog, az asztalo
kon bor s kenyér, az udvarokon jószág —  s a szívekben nagy, kemény 
önzés. A beati possidensék rossz lelkiismeretének riadtságával nézik a 
nyomor felvonuló seregét s a falu tanácsa, a pap, a földesúr, és az uzso
rás hármas együttese hamar kész a határozattal: e koldusok számára 
nincs hely a falu határában. Mert, ha befogadnák őket, ha megosztanák 
vélük hajlékukat, földecskéjüket, ez —  leszállítaná az életszínvonalukat. 
Nem így, ilyen modernül mondják, de így gondolják. S ha választani 
kell a saját életszínvonaluk csökkentése és a menekültek éhhalála kö
zött, nem vitás a választás.

Valami különöséhben gonosz emberek gyülekezete határoz így? Nem, 
sőt inkább nagyon is „vallásos” ez a nép. Sűrűn hányják a keresztet, s 
épp e napokban készülődnek a falu hagyományos passiójátékának nagy 
ünnepélyességgel való előadására. Már ki is osztották a szerepeket: Ma- 
nolios a félszeg, dadogó pásztor lesz Jézus, a földesúr fia, a pap leányá
nak jövendőbelije, János evangélista, a részeges postás Péter apostol, a 
falu esett leánya, Katerina, Mária Magdolna — , és így tovább.

A visszautasított hontalanok kétségbeesett serege a zord hegyek sza- 
kadékai között üt tanyát. Fótis pap emberfeletti erővel próbál új otthont 
teremteni a vadonban, de hiába. Ez ia föld csak sírja lehet a kitaszítot
taknak.

S ekkor történik valami. A falu egypár emberében felébred a lelki- 
ismeret. S milyen különös —  ezek éppen a Passió szereplői. A szerepek
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élni kezdenek bennük. Nem válnak szentekké élettől s ví''ágtól elvonat
kozott árnyakká: Postás-Péter csúnván berúg Jakab apostoltársával, sőt 

. egy gyenge pillanatában elfogadja az uzsorás jiúdástallérait is, Manolios — 
Jézust Katerinához hajtja éji órán szenvedélye. Emberek maradnak — * 
de talán inkább: most válnak igazán emberekké. A  pálinkás bütykös, 
gőze fölött kegyetlen ítéletet mond Postás-Péter önmagán, gyávaságán, 
megalkuvásán, Manolios s Katerina előtt felragyog a tiszta szerelem 
lehetősége, s János, az úrifiú, szembeszáll apjával és leendő apósa lelki 
terrorjával —  és megindulnak mind a kitaszítottak felé. Segíteni nem 
tudnak rajtuk, de közösséget vállalnak sorsukkal, —  s néha ez a legtöbb, 
amit ember a másik emberért megtehet.

„Ne lőjetek egymásra, hiszen mindnyájan görögök vagyunk!" —  
kiáltja kétségbeesetten .az elkerülhetetlen összetűzés pillanatában a falu 
kis tanítója, aki az imént még Miltiadés hőstetteire tanította iskolásait. 
S ahogy .a lőporfüst eloszlik, a kiürült csatatéren egy halott fekszik: a ta
nító maga. Ö az első, de nem az egyetlen áldozat. Vér folyik a falu ut
cáin, török dragonyosok lovai tiporják le a szabadsághősöket —  óh, mily 
botcsinálta hősök, muszáj-henkulesek! —  s meg kell halnia végül M a- 
noliosinak is: a templom kövén végez vele falujának önzése és ördögi 
gonoszsága.

„Allah tévedésből (teremtette az első keresztyént. De azután mindjárt 
teremtett mellé egy másikat is, hogy marjáik egymást" —  így filozofál 
a falu török kormányzója, a cinikus aga. Csakugyan neki volna igaza? 
Ami a „keresztyéneket" illeti, sajnos sok tekintetben. ítélete félelme
tesen talál minden idők vallásosfeodó keresztyénéire, akiknél a kegyes
ség csak az önzés takarója. Az evangélium hatalma azonban újjáformál
hatja az embert, akii a másiknak .természetitől farkasa, de testvérévé le
het a Krisztusban. Erről azonban már nem szól a film, sí ez nem baj,, 
mert nem ez a feladata.

Semmiképpen sem Jézus életének utánérzése ez a film, modern vál
tozatban. .Egészen mai történet, —  mégis megdöbbentően emlékeztet az 
újtestamentomi eseményekre. ■—• Ahogy a dadogó .pásztor nyelve meg -̂ 
oldódik, s elmondja megrendítő prédikációját a Szent Illés .ünnep cső
dületének, —  az egy kis Hegyi Beszéd. S ahogyan a falu papja IManolios 
kiszolgáltatását kéri az apától — , az félelmetesen emlékeztet a Kajafás-- 
Pilátus jelenetre.

Dosztojevszkij is leírhatta volna ezt a  történetet. Amíg a széles- 
vásznos lenyűgöző jelenetek peregtek, szüntelen a Nagy iintovizitor járt 
az eszemben. Igen, így érvel, így védekezik vadóllati szívóssággal az em
ber, aki „jogos érdekeit", zsákmányát ákarja megóvni, az éhezők, a ki
semmizettek, az „alsóbbrendű fajúak" seregével szemben. S aki ezek 
mellé áll s felveszi ügyük igazát, annak meg kell halnia.

De akik így halnak imieg, azok élnék örökké. Manolios utolsó üzenetét 
így adja át Katerina az életükért hálálraszántak maroknyi csapatának: 
veletek maradok örökké. S embernek csak ezt az életet érdemes élni, az 
élet odaáldozása árán is, amely a másik ember, az igazság, az emberség,, 
a testvériség és a szeretet szolgálatában áll.

Groó Gyula
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BORSOS MIKLÓS KIÁLLÍTÁSAA N EM ZETI SZALONBAN
Borsos Miklós kiállítása a magyar szobrászművészet eseménye, s ál

talában a nemzeti kultúránké is. Tizennégy esztendő munkájának szem
léje ez a kiállítás. Egyben egy férfiélet legdúsabb termő éveinek beta
karítása is. A  művész most múlt ötven /éves. Még azoknak is, akik kö
zelebbről ismerték, boldog meglepetés e gazdag termés. És sokat sejtető 
ígéret: mit várhatunk még tőle.

Székelyföld szülötte, de élete javarészéi Dunántúl élte le eddig. 
Ifjúságának Győr adott hajlékot s kibontakozó művészetének a Kis
alföld síkja bontott széles horizontot. Azután Tihanyban vetette meg 
lábát. A  félsziget északi lejtőjén ép'tett kis tuszkulánumában tér meg 
Anteuszként megölelni a földet, melyből új erőt s ihletést merít. Mert 
nem oktalanul vázoltuk fel e pár vonással útját a honi tájakon. Borsos 
Miklós művészetét elhatározó módon formálja a Pannán táj klasszikus 
nyugalma s derűje. Talán egyik ilegszebb szobra a Pannónia (1955). Az 
ülő asszonyalak oly természetesen nő ki a földből, mint a réten sarjadó 
virág. Arcának derűje ja Balaton nyári ragyogását tükrözi, szeme mintha 
a bakonyi lankákon révedne el. Tihanyi leányfeje a Kecskeköröm le
gendájának megelevenedett pásztorleánykája, pásztora s hálóval bajlódó 
halászai maga a dunántúli magyar nép. „Minden szobra felett önnön 
maga és a jtúj lelke lebeg", írja az ismertető előszava. így igaz. S szinte 
minden férfiarcban  —  a portrék kivételével —  van önmagából valami 
s minden női képmás valamiképpen az örök modell, az élettárs, asszo
nyának arcát tükrözi.

Borsos Miklós nem monu
mentális müvek mestere. Szob
rai alig életnagyságúak — , s 
talán éppen ezért olyan meg
hittek és közeliek. Külön kel
lene írni és sokat kisplasztiká
járól és érmészetéről. A  pla
kettművészet ősi műfaj; gon
doljunk a klasszikus ókor ér
meire. Egy tenyérnyi bronz
lemez elég a művésznek, hogy 
elmondja azt, amit közölni 
akar, A szellem élő s holt 
nagyjainak arcképei néznek 
e kis rem ekm űvekről reánk, 
beszédes jelképek s lenyűgö
ző jelenetek, közöttük nem egy 
bibliai is (Kain és Ábel, a té
kozló fiú).

Csak nemes anyaggal dolgo
zik: a tihanyi lávakő, a cár Ta
rai márvány, a bazalt és a 
trahit, a bronz és a körtefa 
egyként meghitt bizalmasa, s 
feltárja neki titkait, ha feléjük  
kemény vésőjével közelít. Nem
modell után dolgozik, hanem n ő í arc, 1943
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belső látása vezeti hajszálbiztos
sággal kezét. Vörösréz domborí
tásai egyedülállóak a maguk ne
mében. Egynek — Bethlehemi 
pásztorok —  győrnád.or'úárosi 
templomunk is boldog birtokosa s 
ugyanott az ő alkotása a vörös
márvány, rézfedelű keresztelő- 
medence is.

A  rajznak is mestere. E kiállí
tás falait borító tmrajzai az egy
szerű vonalak nagy művészét mu
tatják. A  téma változatos s m ég
is örök: a háború s Tihany, a 
Balaton vize, hullámai, lugasok, 
vízparti lovasok, halászok s parti 
kövek: a táj és az ember.

Talán ez a legtöbb és a legfon
tosabb, amit művészetéről mond
hatunk: emberség, az örök s még
is annyira konkrét s valós em
beri árad műveiből. Klasszikus 
humanizmus mondhatnák, de 
mindjárt hozzá kell tennünk: ma
gyar megfogalmazásban a husza
dik század derekán. Sehol a föld
nek más táján ugyané művészet 

így ki nem virágozhatott volna. Épp ezért válik az egyetemes emberiség 
közös kincsévé. S ez az a megnyugtató és felem elő élmény, amit meg kell 
köszönnünk neki.

A  kiállítás nagyon színvonalas, szépmívű ismertetőjében tanulmány
nak is beillő előszót Borsos Miklósné, Kéry \Iloma Gabriella, a művész 
felesége írt. Ez az értő élettárs, a szigorú bíráló s a serkentő ihlet írása, 
sokat megmagyaráz Borsos Miklós művészetének titkából. Egy kicsit 
I. Mózes 2, 18-ra kell gondolnunk: „Szerzek néki segítőtársat, hozzá 
il lő t . . . “

Groó Gyula

S z erelem, válság —  tragédia ?
K osztolányi válogatott m űfordításai:

Paul G eraldy: Te m eg én.

Kár volt Schillernek elsiratni Görögország isteneit. Kétségtelen 
ugyan, hogy Zeus, családja s népes udvara meglehetős visszavomultságban 
töltött legalábbis néhány évszázadot, lassacskán azonban úgyszólván egy
től egyig visszafoglalták pozícióikat, ami csak úgy eshetett meg, hogy 
az olymposialk páratlan szívósságuk, rugalmasságuk révén többnyire íkellő 
mértékben alkalmazkodtak a mindenkori általános vagy helyi viszonyok
hoz. A  mégis jelentősnek tetsző változást igazán lényegesnek nem tar
tom, de szembeszökőnek igen. Az történt ugyanis, hogy lejárt az ember
szabású istenek -kora, ts máris betelt a föld olyan emberekkel, akik isteni 
fényt igyekeznek szőni maguk és fajtájuk köré. A nagykorúvá lett em
beriség megvonja a mandátumot magaválasztotta isteneitől, vagy fan

Tihany leánya
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tomjaitól: játsszunk valami mást, nem vagyunk mór gyerekek. Maga a 
játék azonban, ha kevesebb ceremóniával is, de marad, ennek a lényege 
pedig az, hogy az ember nem óhajt Urat ismerni maga fölött, különösen 
nem nagy U-val. Annakidején is meg lehetett szorítani az isteneket az 
áldozat megvonásával, de ez már túl bonyolult. Az újítás kor- és. ész
szerűsége abban rejlik, hogy az ember kiiktatja világából a fantom- 
rendszert s ihletett perceiben, vagy szükség idején immár közvetlenül 
önmagáihoz fohászkodik. Jó hazai példa rá a fiatal József Attila — ,,S 
e '.magunk előtt is térdet hajtunk, mondván: Szabadíts meg a gonosztól. 
Akarom.” A  modern ember világos öntudattal autonómiájáért harcol, 
s ezt vitathatatlanná szeretné tenni. Esetleg annak is hirdeti. Mi tudjuk: 
azért, mert (bűnei gyötrik s az élő Isten kezének súlya alatt görnyed. De 
éppen ettől az alapvető és egyetlen  problémától menekül páni rémülettel, 
hiszen* az egy igaz Istennek az árnyékát sem szenvedheti az, aki nem 
akar „előle”  —  hozzá menekülni. Az öntörvényű ember öntörvényű vilá
got épít maga köré, s ebben már kevesebb Ikéipmutatéssial imádja önmagát.

Például szereleim, tekintetében. Azok közül az istenek közül, akiket —  
Feuerbach kifejezésével élek —  iaz ember teremtett a maga képére és 
hasonlatosságára, talán Aphrodité-Venus bizonyult a legéletképesebbnek. 
Nyilván jól megalapozott bázisai vannak, s változatlanul pompásan érzi 
magát, ha mondjuk párizsi divat szerint kell öltözködnie. Géraldy vers
ciklusában pontosan ez történt. Azért is mertem aránylag nagy lélegzet- 
vétel után nevezni nevén a gyereket, mert amit a témára legjellemzőbb
nek tartok, az itt kezdődik. És a speciális probléma is.

Pedig Géraldy műve igazán mit asztalain. Sőt: vallásmentes. Nem 
„vallástalan”, mert ez már valamelyest megibgalmazottan negatív állás
pontot jelentene. A „vallásos” elem —  most, a mű szellemét tekintve, 
a keresztyénséget is ideértjük —  egyszerűen kívül esik érdeklődési körén. 
(Különben már a szerzőnek idősebb kortársa, Anatole Francé kifejtette 
Pártütő angyalok című könyvében, hogy az igazi istentelenség az, ha 
minden további nélkül nem törődünk „Jaldóbaot”-tal —  a „keresztyén 
Istent” nevezi így —  s még támadásra sem méltatjuk.) Géraldynak ez 
a műve egyértelműen pogány levegőt lehel: korláttalan szerelmet gya
korló klasszikus életigenlés, némi modern idegességgel. (Ez utóbbi Aphro
ditén a ..párizsi divat”.) Pontosan azt a szellemet éreztem meg ebben a 
néhány évtizedes s nyilván töretlen aktualitása miatt újra kiadott könyv
ben, amit az egzisztencialista művésznő, Lucienme Boyer árasztott nem
régi sanzonestjén: autonóm ember, autonóm etika. Géraldy számára egy
általán nem jelent akadályt kora (bizonyos rétegeinek esetleges aggályos- 
kodása: egyszerűen eszébe sem jut célozni arra, hogy első személyben 
írt művének hőse, a pár házaspár-e, vagy. . .  Ez, úgy látszik, teljesen 
mindegy neki. Krisztus neve viszont előfordul egyszer, iindulatszóként. 
A mű semmi olyan megfontolást, vagy gondolatot nem mutat, aminek 
akár a legcsekélyebb „vallási” vonatkozása is lenne. Tökéletesen szeiku- 
láris, sterilen egyházmentes légkör. A- „keresztyén Európa” francia részén 
ezt a szellemet jóval korábban és sokkal többen tették magukévá, mint 
nálunk. Szellemi síkon is érvényesül azonban a közlekedő edények tör
vénye, ha valamelyes időbeli eltolódással is.

Számunkra azonban ennek a könyvnek a döntő és speciális érdekes
sége az öntörvényű ember szerelmének keserű és megoldatlan válsága. 
In médiás rés, „Áradozás”-sal kezdi. Rettenetesen szerelmes. S rögtön 
utána nyugtalanító jelek: idegesség, megszokás, féltékenység, veszekedés 
összebéküléssel, amely megoldást abban keres, hogy „ne lássuk egymást 
annyit”, majd pedig a legszimplább szekszualitásban. Elhangzik a szörnyű 
észrevétel: „az anyádhoz*hasonlítasz”, azaz egy kicsit már matrónát látni
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benned. S a sok kínos magyarázkodás, .töprengés, amikor „figyeljük és 
nem éljük a szerelmünk”, Aztán világossá lesz a közös alap. „S mint
hogy magunkat szerfelett szeretjük, s ez nagyon jó, szeretjük őt, aki 
szeret, húsz ízlesünk hasonló”. Do ut des, —  de, amint kiderül, még annak 
sem a legkiegyensúlyozottabb. Nincs komoly szeretet, mely felváltaná a 
lassanként szükségképpen alábbhagyó lángolást. Külön-külön maguk körül 
forognak. Ketten vannak egyedül. Belsőbb kapocs? „Te, hogyha férfi 
volnál, lennénk barátok?” Kínos kérdés. Kifejezést nyer a megható vá
gyakozás, idilli kibékülés, de iszonyú a megszokás: „S úgy rémlik, hogy 
mór olyan asszony vagy, mint a többi asszonyok”. Aztán egészen’ kiáb
rándító „Mea culpa“, a vége felé: „Mondd, érzed-e, hogy tévedésem mily 
végtelen: szívedbe raktam el egészen az életem.” S a „Finálé” : gyász- 
jelentés a végérvényesen elhunyt, (kihunyt szerelemről, ’s  a halottat el 
is hántolja az utolsó vers, minden különösebb szertartásosság s elérzé- 
kenyülés nélkül, mérsékelt rezignáeióval. Egyszerűen: vége. Elválnak 
útjaink.

T Ű N Ő D É S
Van öröm ünk, van r gi búnk, 
m ind a kettőnket egy csók  andalít, 
s tulajdonképpen aiig-alig 
hasonlítunk.
Egy szó elég, csak egy szilaj, 
és sem m i pör, 
örvény nyílik, és a vihar 
kitör!
Azt hisszük, hogy szerelm ünk végtelen- 
és tiszta, lágy, [nagy
de hát m ihelyt bennünket elhagy 
a vágy,
csak félig  értjük azt, m i volt már, 
és ott az átok . . .
Te, hogyha férfi volnál, 
lennénk barátok?

M E A  C U L P A
Mondd, érzed-e, hogy tévedésem  
m ily végtelen : 
szívedbe raktam  el egészen 
az életem.

M ikor szerettelek nagyon, 
azt hittem, hogy ami van itt lent, 
a földet, az eget, a Mindent 
beléje zárhatom.

Most látom  ezt a nagy hibát, 
szenvedsz te, és én felnyögök.
Nem fé r  el egy egész világ 
a hom lokod  mögött.

Szíved m eleg, szelíd, belátom, 
s jó  igazán.
De kivüle más is van a világon 
s nem pótolhatja sem barátom  
sem az anyám !

Ez a szörnyű kudarc nem a szerelem tragédiája, hanem az autonóm 
ember tragédiája, amely ez esetben ̂ szerelmi téren mutatkozik meg. A 
megoldást, amelyet a szerző meg sem kísérel megtalálni, nem lehet csu
pán a szerelmen belül keresni; az alapvető relációkra kell lenyúlni. 
Ez is Istennkérdés. Ez számunkra ennek a Kosztolányi-fordította vers
ciklusnak hatalmas tanulsága. Keserves csőd, s némi „okcs” fájdalom- 
csillapító próbálkozás —  Isten nélkül csak ennyit lehetne látni. (Persze 
ez nem azt jelenti, hogy minden „hitetlen” szerelem ilyen  kudarccal 
végződik.)

S a „(keresztyén házasságnál (szerelemnél)” ilyesmi kizárt dolog? 
Nincs teljesen „keresztyén” házasság vagy szerelem, de van 'bűnbocsánat 
s erő az újrakezdéshez. Ez a különbség: nekünk csupa remény az alap
állásunk. Hanem ez életünk egészére vonatkozik, nem csupán a szere
lemre. Ennek a nagy reménységnek a hirdetésével tartozunk a világnak, 
hogy a magunfcalkotta, immár mítasztalan „istenségek” helyett az élő 
Isten legyen az Urunk. —

Bodrog Miklós
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G yülekezeti munka

S Z E R E T E T V E N D É G S É G I  P R O G R A M
A KÖNYVEK KÖNYVÉRŐL

Gyülekezeti ének: Dt. 298.
Imádság: Hálát aduink Neked mennyei édes Atyánk a Bibliánkért. 

Köszönjük, (hogy naponként kezünkbe vehetjük és naponként átélhet
jük a csodát, hogy az írás betűin keresztül Te szólsz hozzánk, Te adsz 
szívünkbe új bitet és szeretetek Kérünk Téged, ezen az estén taníts 
minket arra, hogy megbecsüljük drága kincsünket és örökségünket: 
a Bibliánkat! Ámen.

Előadó: Kedves Testvérek! Ezen az estén ifjúságunk fogja elmon
dani, hogy mit tud a Bibliáról. Nem összefüggő előadást fogtok tehát 
hallaná, bainem (pillanatképekben, rövid riportokban, énekben, versben 
bontakozik ki majd előttünk Bibliánknak egy-két életrajzi adata. Mert 
különös könyv a mi Bibliánk. De nem is jól mondom. Nem könyv, 
hanem inkább könyvgyűjtemény, hiszen hatvanhat könyvet tartalmaz. 
A neve is mutatja ezt: biblia, a görög biblos szónak többesszáma, ami 
annyit jelent: „könyvek”.

Vámnak, akik el is tudják mondani sorban ennek a kis könyvtárnak 
egész katalógusát:

Egy gyermek  az Ótestamentum, egy másik pedig az Új testamentum 
könyveit mondja el versbe szedve (Benczúr: Konfirmációi káté 13— 14 
lpk.).

Előadó: Mennyi író! S milyen különböző időkben éltek. Az elsőt az 
utolsótól annyi év választja el, mint Imiinket az ő&maigyiarcktól, akik 
nomád .pásztornép módjára jöttek be egykor a Kárpát-medencébe. S 
milyen különböző emberek vannak írói között! Király és pásztor, ter
mészettudós és nagy gondolkodó, galileai halász és a görög műveltség 
elegáns írója. —  S minden sorában mégis ugyanaz az ütem dobban: 
Isten meg akarja menteni a világot! —  Az Ótestamentumot zsidó, héber 
nyelvein írták. A z Üjtestafnentum nyelve pedig, az akkor általánosan 
elfogadott irodalmi nyelv: a görög.

Az Ótestamentum a zsidó népnek a Bibliája volt. Persze akkor még 
nem voltak ilyen nagyszerű zseb-kiadások. A Biblia egy-egy könyvét 
tekercsekre másolták és a zsinagógákban, illetve a jeruzsálemi temp
lomban őrizték.

Egy gyermek behozza saját készítésű tekercsét és felolvassa róla 
És. 61, 1—>2 héberül. A  szöveget a tekercsre kell írni fonetikusan.

Előadó: A  názáreti zsinagógában olvasta fel Jézus Krisztus ezeket 
a szavaikat és hozzá fűzte1: Ma teljesedett be az írás a ti hallástokra.

A Bibliának üzenete örökre ismeretlen maradt volna a számunkra, 
ha nem lettek volna áldott Ihitű és szikla-kemény akaratú emberek, 
akik nekiláttak az emberfeletti munkának s elkezdték fordítani a Bib
liát, minden népnek a maga nyelvére. Ez a munka óriási erőfeszítése-
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két követelt, s a Szentlélek ereje nélkül elképzelhetetlen! A  világon 
tob. 2800 nyelvet, illetve nyelvjárást beszélnek. 2800 szót, illetve ki
fejezést (kellett keresni pl. enre a szóra: „hit” —  még akkor is, ha ez 
a fogalom teljesen ismeretlen volt annál a népnél. Sokszor a fordítónak 
a feladata volt az írás megszerkesztése is.

Ez a statisztika azt mutatja, hogyan emelkedett évszázadról év
századra a bibliafordítások száma: (nagy kartonra rajzolva, az oszlopok 
más színű kartonból ráragasztva).

Ezekből a számokból' elevenedjen most meg egy-kettő:
Egy török ruhába öltözött kis leány jön be és a következő szöveget 

mondja:
A  török nőik ma már nem hordanak ugyan fátylat, de a mecsetek

ben ma -m hangzik a hitvallás: „La ilaha ill Alah, Mohamed raszul 
Alah!” =  Nincs más Isten, mint Alah és Mohamed az ő prófétája. —  
Az iszlám . vallás nemcsak Hunyadi idejében terjeszkedett erőszakos 
módon. A  missziói területeken a mohamedán hittérítőik sok helyen 'fel
veszik a versenyt a keresztyén misszionáriusokkal. Amerikában, is ter
jeszkednek. —  A  mohamedánok részben elfogadják a Bibliát, de Jézus 
Krisztusról, a világ Megváltójáról nem akarnak tudni. Ezért volt olyan 
nagy jelentőségű, mikor 100 esztendővel ezelőtt egy esztergályos segédből 
lett misszionárius elkészítette a Biblia török fordítását.

Egy kínai ruhába öltözött leány jön be és a következő szöveget 
mondja:

A  hatalmas, ősi kultúrájú kínai birodalom régebben mereven el
zárkózott minden idegen .hatástól. Már az is halálos bűnnek számított, 
ha egy idegent valaki kínai nyelvre alkart tanítani. Ezért szinte le
küzdhetetlenül nehéz feladatot jelentett Mioiriisson misszionárius cél
kitűzése, ihogy lefordítja kínai nyelvre a Bibliát. Sok próbálkozás után 
végre mégis sikerült két nyelvmesterre szert tennie. Ezek állandóan 
mérget hordtak magukkal, hogyha kiderülne bűnük, akkor így szabadul
janak a szörnyű (kínzásokkal súlyosbított halál-büntetéstől. Morisson 
majdnem három évtizedig dolgozott megfeszített erővel, elképzelhetet
lenül nehéz körülmények között, míg végre elkészült a Biblia teljes 
fordításával. 1818-at írtak ak k or...

Fehér bottal, fekete szemüveggel egy „vak” leány jön be és a kö
vetkező szöveget mondja:

A  vakok majdnem 5 milliós szomorú népe szétszórtan él a világon. 
Mások^ látják édesanyjuk mosolyát, a (kék eget, csillogó havat. A  vakok 
csak tétován botorkálnak örök sötétségben. S míg mások kézbe vehetik 
a Bibliát, ők nem olvashatják azt a könyvet, amely világosságot tudna 
vetni sötét életükbe. A  vakok Bibliája még csak 27 nyelven jelent meg.

Egy cigányruhás leány jóin be és a következő szöveget mondja:
A  pcigányokat nem kell messzi távolban keresni. Több évszázada itt 

él közöttünk a cigányok megvetett, kóborló néipe. Indiából indultak 
el egykor. . .  Pogányságuk a mi keresztyénségüink gyengeségét mutatja. 
A Bibliából még csak egyes részek vannak lefordítva ,a nyelvükre, 
pedig csak abból tanulhatnák meg Isten akaratát.

Előadó: Mielőtt a magyar fordításról szólnánk, hallgassátok meg 
az első magyar Üjtestamemtum elöljáró beszédét, amelyet a fordító: 
Sylvester János szerzett:. . .

(Megtalálható: Benczúr: Konfirmációs káté 13. Ip.)
,.  Előadó: Az első teljes magyar bibliafordítás Károly Gáspár mun

kája volt. 1590-ben, Vizsolyban jelent meg először ez a Biblia. Azóta 
sok generáció ismerte meg Isten szeretetét és akaratát ezen a Károly 
Biblián keresztül.
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A fordítást azonban nem elég egyszer elkészíteni. Ezzel a munkával 
minden nemzedéknek meg kell birkóznia. 4. évvel ezelőtt jelent (meg 
a legújabb magyar fordítás. Egy 9 tagú bizottság négy évi munikája 
áll ©mögött. Szövegét azonban még ma sem tartják véglegesnek.

Most hallgassuk meg a magvető példázatát Károly fordításában, 
majd pedig a legújabb fordításban. Az összehasonlításnál nemcsak az 
új fordítás gördülékenysége tűnik ki, hanem megláthatjuk azt is, hogy 
Károly nagyszerű fordítása mennyire alapját adja az új munkának.

Egy fiú a régi, revideálatlan szöveget mondja, utána egy másik 
pedig az új fordítás szövegét.

Előadó: Ez a példázat mindjárt szívünkbe vési azt is, hogy a Biblia 
betűje Isten magvetése. Életünkben vajon (hozott-e már bő termést ez 
a magvetés?!

A  Biblia fordításáról (hallottunk.
Hallgassuk meg most Reményik Sándor versét, amit Károly Gáspár 

emlékezetének írt:
A  fordító. Megtalálható: R. S. összes versei 285. ip. Révai kiadás.
Előadó: Most- hallgassuk meg a gyermek-bibliakörök kis énekkarát:
Nem hagyjuk el a B ib liát... Megtalálható: Hallelujah énekeskönyv, 

149. ének.
Előadó: A  Biblia előtt az emberiséig nagy szellemei is alázattal és 

csodálattal állottak meg:
Hat fiú jön be és egymás után mondják az alábbi szövegeket:
Blaise Pascal francia tudós így vall a Bibliáról: A  Biblia előadás- 

módja sóik tekintetben csodálatos. Többek között abban, hogy sohasem 
gyalázza Krisztus ellenségeit és hóhérait. Még Júdással és Pilátussal 
szemben sem cselekszi ezt.

Immánuel Kant, a legnagyobb német bölcselő mondta: A Biblia az 
a könyv, amelynek tartalma maga beszél isteni eredetéről. A  Biblia 
az én legnemesebb kincsem, amely nélkül nyomorult volnék. Csak a 
Bibliában találhatók megbízható szabályok arra nézve, miként juthatnak 
el az emberek a boldogsághoz.

Róbert Boy le angol tudós, a vegytan megteremtője: Az összes em
beri könyvök, a legjobbak is, a Biblia mellé tartva csalk olyanok, mint 
a bolygók, amelyek fényüket és ragyogásukat a. Naiptől nyerik.

Goethe, a német irodalom óriása, az emberi művelődés kimagasló 
lángelméje: Teljességgel valódinak tartom a négy 'evangéliumot, mert 
belőlük annak a fenségnek visszfénye tükröződik, amely Krisztus sze
mélyéből 'áradt szét és amely oly isteni, amint az isteni valaha i:s meg
jelent a földön. A szellemi műveltség előre törhet, a természettudomá- 
nyclk terjedelem és mélység dolgában mind jobbam megnöveikedhetmek, 
az emberi szeltem kiszélesülihet, amint csak akar, de a ikeresztyénség 
fenségét és erkölcsi műveltségét, amint az az evangéliumokból elő
csillog és tündököl, nem fogja túlszárnyalni.

Mereskovszky, orosz író: Különös könyv: lehetetlen eleget olvasni. 
Akármennyit olvasod is, mindig úgy érzed, hogy nem olvastad végig, 
vagy valamit elfelejtettél belőle, vagy nem értettél meg benne. Olyan, 
mint az éjszakai ég: minél tovább nézed, annál több csillag van rajta. 
Minden nap olvasom és fogom olvasni, amíg csak a szemem lát, nap
keltétől a koromsötét éjszakáig'. Akkor is, ha boldog vagyok, vagy bol
dogtalan, ha beteg vagyok, ha egészséges, ha (hívő vagyok, vagy hitetlen.
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Lapjai 'már szétszakadoztak, újra oda kellene adni könyvkötőnek, de 
őszintén' szólva sajnálom, még egy pár napra is [borzasztó volna elválni 
e könyvecskétől.

Dickens angol író: Egy Újszövetséget is (helyezz könyveid közé. Ez 
a legjobb könyv, melyet csak a világ valaha ismert, vagy bármikor 
ismerni fog. Ezt a könyvet tekintsd magaviseletedban irányadónak.

Előadó: A  Könyvek Könyvéinek csodálata szólal meg Túr mezei Er
zsébet következő versében:

A  Könyvek Könyvének csodálata. Megtalálható: Ének földrengés
kor 94. lip.

Előadó: Most egy Bibliának naplójából hallunk részletet (fordítás 
angolból):

Január 15. Teljes magányban pihentem egy hétig. Az első napokban, 
az új év kezdetékor gazdám ugyan rendszeresen olvasgatott, de most 
úgy látom, hogy elfelejtett.

Február 2. Letörölték rólam a port. Mindenféle kacattal hánytak 
egybe, most pedig visszatettek a helyemre.

Február 8. Gazdám reggeli után egy rövid ideig használt. Néhány 
mondatot olvasott, azután elsietett a gyermekJbibliákörbe.

Május 5. Egész délután a Nagymama térdén hevertem. Látogatóba 
érkezett és egy könnycseppet is ejtett rám, amely elborította Kol 2, 5. 
6. és 7. verseket.

(Május 6. Ismét a Nagymama ölében. Pihentetem fáradt tagjaimat. 
Igen kellemes 'hely. Néha olvasgat is belőlem.

Május 10. Elment a Nagymama. Nyomban visszakerültem régi he
lyemre. A  Nagymama búcsúzóul megcsókolt.

Június 3. Ma 'két négylevelű lóherével gazdagodtam.
Július 1. Ruhákkal és egyéb holmikkal együtt bőröndbe csomagol

tak. Bizonyára nyaralni megyünk.
Július 7. A  [bőröndben lustálkodom.
Július 10. Miár mindent kivettek a bőröndből, csak egyedül engem 

felejtettek itt.
Július 15. Ismét itthon vagyok a régi helyemen. Nem értem, volt-e 

egyáltalán értelme ennek az utazásnak?
Augusztus 1. Szörnyű forráság van. Két újság, egy könyv és egy 

kalap trónol a fejemen és így ez nem is csoda. Ők is szeretnék, iha meg
szabadulhatnának tőlem.

Szeptember 5. Letörölték rólam a port, és vissza tettek a helyemre.
Szeptember 30. Ma Mária használt néhány pillanatig. Levelet írt 

egyik osztálytársának, akinek meghalt a bátyja és mivel nem tudta be
fejezni a levelet, kiírt [belőlem néhány odaillő mondatot.

Szeptember 30. Megtöröitek megint. . .
Előadó: Vajon a te -Bibliád milyen naplót vezetne?!
Most hallgassuk meg új énéketskönyvünknek egyik énekét Isten 

igéjének drága ajándékáról: ,
Egy leány énekli a Dt. 760. ének pár versét harmónium [kísérettel. 

Utána pedig a gyülekezet is eléneklí az első verset.
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Előadó: Most (hallgassuk meg legkisebb gyermek-bibliakörösünket, 
aki aranymondósokat fog mondani:

(Tetszés szeriint.)
Előadó: 'Ezek az aranymondásck időik folyamán Isten drága igéivé 

érnek a lelkűnkben.
Erről szól a következő vers:
Túrmezei E.: Az első aranymondásom. Megtalálható: Sürgess tűnő 

nap! 97. Ip.
Befejező igehirdetés textusa: Ján 20, 31. „Ezek pedig azért írattak 

meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia és hogy 
ezt hívén életetek legyen az ő nevében.”

Befejező ének: Dt. 296.
(Ha valam elyik betétet nem  tudjuk megszerezni, folyóiratunk szerkesztősége 

készséggel rendelkezésre bocsátja.)
Összeállította: Madocsai Miklós.

A halálra ítélt templom prédikációja
Egy kis, Győr melletti filia, Börcs templomának alapkőletételére 

került sor —  hosszú évek gyűjtögető munkája után —  racist augusz
tusban. Itt közöljük a vasárnap alapigéjéről (Mt. 23, 24— 39) elhangzott 
igehirdetést, imént tanulságos; —  maga a tény pedig biztató templom - 
néllküli (kicsiny gyülekezetek papjainak. (Szerk.)

Általában m inden tem plom  túléli az em bert, kit benne kereszteltek, kon fir
máltak és eskettek, hisz a többszázéves tem plom  nem  ritka, a 100 éves em ber 
viszont igen ritka. T em plom  is, em ber is m égis egyaránt a m úlandóság törvénye 
alá vettetett. M indkettő porból van és porrá lesz.

Szentháromság utáni 10. vasárnap Jeruzsálem  pusztulásának vasárnapja, 
Jézus sír Jeruzsálem  f e l e t t . . .  Mai alapigénk is erről szól. Jézus Krisztus m eg
jelenti Jeruzsálem  pusztulását: im é, pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Amit 
Krisztus Urunk m a m ond, egy halálra ítélt tem plom  prédikációja , egy most 
születő ú j tem plom  bölcsőjénél.

1. Voltak és vannak halálra ítélt tem plom ok. Sokszor elnézegetem  az ún.
ecséri rom ot a Balaton mellett. R évfü löp  mellett hajdanában állt egy Ecsér 
nevű  község, m elynek árpádkori rom án tem plom a fennm aradt rom jaiban. Az 
egész község elpusztult árpádkori tem plom ával együtt, de rom ja i ma is m eg
vannak. Gaz lepte el, hancúrozó gyerekek bu jócskáznak benne és kecske lege
lészik körülötte. A z ecséri rom  is azt igazolja, h ogy  vannak halálra ítélt 
tem plom ok! f

Sok kitelepített gyülekezetünk tem plom a is ilyen halálra ítélt tem plom . 
Isten m egverte a pásztort és elszéledtek a nyáj juhai. Ma m ég csak állnak 
valahogyan ezek a szép, nagy tem plom ok, de ha Isten nem  könyörü l ezeken a 
100 leiken aluli vergődő gyülekezeteken, ha rájuk nem  fu vallja  Szentleikét, 
előbb -utóbb ezekből is csak ecséri rom  marad. Halálra ítélt tem plom ok!

Kr. u. 70-ben beteljesedett Jeruzsálem  városán és tem plom án Jézus 
risztus kem ény pró féciá ja : elpusztult a város tem plom ával együtt és u tóbb i

b ó l csak a siratófal maradt m eg, hová elzarándokoltak kegyes zsidók könnyes 
szem m el em lékezni. Tán eszükbe jutott o lykor a tem plom tól elbúcsúzó Jézus 
szava: pusztán hagyatik a ti házatok.

Erről a halálra ítélt tem plom ról prédikál ma Jézus Krisztus egy most 
m egszülető új tem plom  bölcsőjénél.

2. A  jeruzsálem i tem plom ot nem  a vénsége, hanem  a tem plom  népének 
hitetlensége és engedetlensége miatt ítélte halálra az Isten.
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T em plom  is meghalhat természetes halállal, m int az em ber, ha m egvénül, 
A  jeruzsálem i tem plom , m ely felett Krisztus kim ondta a halálos ítéletet, még 
nem  volt öreg tem plom . Nem rég fejezte be Heródes teljes újjáépítését. Im ád
kozott benne a farizeus, m eg a vám szedő; hangzott benne ének és im ádság 
és égő áldozatok im bolygó lángja zsíros illattal kavargóit felfelé. Krisztusért 
is itt áldoztak meg az eg^pár gerlicét; itt felejtkezett 20 évvel előtte a 12 éves 
Jézus. M egújított szép tem plom . Az volt a neve és látszata, hogy él, pedig már 
akkor halott volt.

Meghalt Kr. u. 70-ben nem  természetes halállal. Nem az idő vasfoga dönti 
le, hanem a tem plom  szent, de meggyalázott Urának kem ény ítélete: Pusztán 
hagyatik néktek a ti házatok! Nem a vénsége miatt halt meg, hanem népe 
hitetlensége és engedetlensége miatt, m ely szelíd galam bokat áldozott benne 
Istennek s közben m asa ragadozó farkas maradt.

Isten halálra ítélte, pedig szép kövekkel és ajándékokkal volt felékesítve. 
Szerették az em berek, ahogyan Ti is szeretitek az itt épülő újat már b ö lcső jé 
ben. Mégis elpusztult, m ert nem  ism erték föl Krisztusban azt. aki nagyobb a 
tem plom nál; elpusztult, mert az utódok betetőzték őseik  vétkes-tartozását m eg
térés helyett; elpusztult, m ivel rájuk szállt m inden igaz vér, Ábel vére, meg 
a tem plom  és oltára között m egölt Zakariás vére, kinek vérfoltja  egyes rabbik 
feljegyzése szerint el nem  tűnt többé; elpusztult, m ivel Krisztus egybe akarta 
őket gyűjteni, mint a tyúk kis csirkéit szárnya alá és ők nem akarták. Sőt 
az utódok Isten újszövetségi követeivel: Istvánnal, Jakabbal, Pállal és a többivel, 
ugyanúgy elbántak, mint őseik, az Ötestamentum em bereivel: ostorozták, 
üldözték, m egfeszítették őket. Elpusztult a tem plom  a gyülekezet hitetlensége 
és engedetlensége miatt.

Egy legenda arról beszélt, hogy Vergilius püspök m agától Jézus Krisztustól 
kapott indítást és ígéretet a salzburgi székesegyház felépítésére. A  nagy püspök 
halála után repedések jelentkeztek a dóm  falazatán és egyik éjszaka nagy 
robajja l összeomlott a székesegyház. Erre kis törpék jöttek  elő a rom ok alól 
és kutatták a hirtelen összeom lás okát. Egyikük úgy velte: rossz naoarcsot 
használtak az építők. Egy m ásik szerint meglazult a falazatban egy jelentős kő. 
Egy harm adik m egállapította, hogy szú fészkelte be magát egyik nagy geren
dába. — Végül világos látású em berek m osolyogva beszéltek az összeom lás 
igazi okáról. Vergilius hatalmas székesegyháza nem  dől össze a rossz habarcs, 
egyetlen meglazult kő vagy szúrágta gerenda miatt — mondogatták. M ivel a 
nagy püspök halála után m egszűnt benne Krisztus király igazi imádása és tisz
telete, nyilván maga Jézus Krisztus ítélte halálra a salzburgi dómot.

A  jeruzsálem i tem plom  pusztulásának igazi oka nem a tem plom  vénsége, 
m ég csak nem  is Titus seregének halálraszánt kem énysége, hanem a kem ény
szívű nép hitetlensége és engedetlensége.

3. Ez a halálraítélt tem plom  prédikál most itt az épülő új tem plom  bölcső
jénél.

Azt prédikálja: m inden tem plom  azért épül, hogy Isten egybegyűjtse benne 
népét, m ind a tyúk kis csirkéit szárnya alá.

Azt prédikálja: Nincs olyan em ber, nincs ország és nép, egyház és felekezet, 
m ely azzal áltathatná magát, h ogy  Istent és szent ügyét örök  időkre bérbe vette, 
Isten országa vándorló ország. Jön a népekhez, de ism ét el is hagyhatja őket. 
Az I. század legelső keresztény gyülekezetei ma jórészt halottak. Ecséri rom  
vagy siratófal sem maradt belőlük. Ezt jó  lesz nekünk is m egszívlelni.

Azt prédikálja: Meg ne vessétek azokat, kiket Isten küld hozzátok, h ogy  
szólják m ajd e helyen szent evangélium át! Hitetlenséggel és engedetlenséggel 
úgy elűzhetjük Krisztust körünkből, hogy többé nem  látjuk.

Mégis azt is prédikálja, hogy ez a kem ény ítélet nem  Isten utolsó szava. 
Krisztus sírásában és kem ény beszédében két érzés egyesül: harag és irgalom . 
Sírásában és panaszában: Jeruzsálem, Jeruzsálem ! . . .  — benne van a bű n  
m élysége, de az irgalom  m ég nagyobb m élysége is. Krisztus még ma is szám ol 
Izráel m egtérésével, mint akkor. Várja m eghódolását. Azóta is várja a napot, 
m ikor Izráel velünk együtt m ond ja : Áldott, aki jő  az Ürnak nevében!

B örcsi evangélikusok, k ik  adtatok már papot is, diakonisszát is Krisztus 
szolgálatába, ne feled jétek : Már születése órájában halálra lehet ítélni egy új 
tem plom ot hitetlenséggel, engedetlenséggel, a felkínált kegyelem  m egvetésével. 
Ne fe led jétek : egy tem plom  szépsége, áldása és életkora elsősorban és döntően  
nem  azon m úlik, m ilyen anyagot és m ennyi pénzt építhetünk bele, hanem, hogy 
beleépülünk-e magunk is élő kövekként az új tem plom ba. — Hogy tem plom m á, 
a Szentlélek otthonává leszünk-e magunk is. M ondjuk hát együtt: Jövel, U runk, 
Jézus! Á ldott, aki jő  az Ürnak nevében! Ámen.

W eltler Rezső
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A z igehirdető m űhelye

V ÍZKERESZT UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP
1. K o r in t h u s  2,6—16.

AZ EXEGETIKAI M UNKA EREDMÉNYE

Ennek a nem könnyű szakasznak a háttere a hellénizmus vi
lága, ahol az utca embere számára oly magátólértődő valami volt 
a filozofálás, mint a mainak :—  talán —  a politizálás vagy a sport 
(v. ö. Csel. 17,18— 21). Ebben a filozófiával itatott légkörben Pál 
azt magyarázza, hogy Isten böllcsesége egészen más, mint minden 
emberi bölcseség és bölcselkedés.

Hiszen, ha emberi értelmi erőfeszítés útján megközelíthető 
lett volna az Isten gondolata, akkor felismerték volna Krisztus
ban Isten küldöttét és nem feszítették volna meg. „Amennyiben 
itt egyáltalában bölcsességről léhet szó, úgy ez a tökéletesek böl
csessége (számukra hozzáférhető), nem e világé, sem e világ mú
landó kiválóságaié. . . ” (6. v.). Az a megdöbbentő, hogy —  s ez 
történeti tény —  épp a korabeli szellemi világ elitje fordult el 
Jézustól értetlenül.

Isten bölcsesége ugyanis titok, misztérium, ami rejtve van az 
emberi értelem előtt mindaddig, amíg Istennek nem tetszik azt 
kijelenteni. Ez a kinyilatkoztatás a Szentlélek műve (10— 13. v.). 
Pál meg is magyarázza, hogy ez másként nem is lehet: a „termé
szetes ember” (14. v. —  így fordítható helyesen a pszüchikosz 
kifejezés) nem foghatja fel Isten dolgait, nincsen „érzéke" hozzá. 
Ezt a „hatodik érzéket” a Lélek teremti meg bennünk, így leszünk 
„lelki” emberékké. „Lelki dolgokat lelki embereknek magyaráz” 
a Lélek (13/b). Isten dolgainak megismerését tehát csak az Ö 
Lelke teszi lehetővé számunkra. Isten ajándékai —  amiket Krisz
tusban adott —  mintegy kádba mennének, ha az Ő Lelke nem 
tenné_azokat számunkra felfoghatóvá, hozzáférhetővé (12. v.).

Ez másfelől nézve azt jelenti, hogy Isten bölcsesége csak hit
ben nyílik meg előttünk. A  6. versben említett „tökéletesek” úgy 
értendők, hogy a hitben érettek (14,20). A  9. v. idézete így nin
csen benne az ótestamentumban, hanem csak az „Illés, apokalip
szise” c. apokrif iratban. Innen idézi Pál.

Isten ajándékait csak lazon az úton közelíthetjük meg, amelyet 
ö  maga készített nekünk: a Szentlélek útján. Emberi értelmünk
nek alázatosan meg kell hajolnia a Lélek vezetése előtt.

G. Gy.
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RÉSZLETES V Á Z L A T :

Az igazi bölcsesség
Istennek bennünket üdvözíteni akaró „titokzatos” bölcsesége Jézus 

Krisztus váltságművében (kereszthalálában és feltámadásában) van el
rejtve. Ezt a bölcseségét csak a Szentlélek által ismerhetjük fel és fogad
hatjuk el. )

Amióta az első emberpár evett a tudás iájáról, azóta szíve mélyéin 
állandóan ott él a tudás, a bölcseség utáni vágy. iA  kísértő szava: „olya
nok lesztek, mint Isten, jónak és gonosznak tudói" (Gén 3,5), állandóan 
ott cseng, a homo sapiens fülében. Pedig valójában akikor veszítette el 
az ember az igazi bölcseségiet, amikor úgy vélte, hogy meg fogja találni 
azt. Amikor az ember megfeledkezett arról, hogy „az Úrnak félelme íeje  
a bölcseségnek” (Péld. 1,7), amikor kezdte nem félni az Urat, akkor ve
szítette el az igazi bölcseségét is. Hiába igyekezett a történetem folyamán, 
újra visszaszerezni ezt a bölcseségét, a maga erejéből soha többé annak 
birtokába jutni nem képes. De erre is vonatkozik Jézus szava: „Ami 
embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges” (Lk 18,27). Erről szól mai 
szent igénk is.

1. Isten bölcsesége egészen más, mint az emberi bölcseség. —  A  tech
nika és kultúra mai világában, az atomhasitásob és a műholdak „eget 
ostromló’1 korszakának küszöbén az ember hajlamos annak megállapí
tására, hogy elérkezett a bölcseségnek isteni szféráiba. Kétségtelen, hogy 
a természettudomány korszakalkotó perspektívái tárulnak fel előttünk, 
de tudomásul kell vennünk, hogy ennek a bölcseségnek semmi köze 
nincs az isteni bölcseséghez, mert az isteni bölcseség valami egészen más. 
Isten bölcsesége a mi bűneinktől akar megszabadítani s az örökétet üd
vösségére akar bennünket eljuttatni. Erre pedig az emberi bölcseség 
soha nem volt és nem lesz képes. ,

2. Isten bölcsesége titokzatos, elrejtett bölcseség. — Az elrejtettség 
oka: az ember bűne és a vele összefüggő hitetlensége. A  bűnbeesett em
ber először maiga rejtőzik el Isten elől, később teljesen szeme elől veszíti 
magát Istent. Ezzel elveszíti helyes Isten-látását: dicsőségnek látja azt, 
ami gyalázatéra válik és gyalázatosnak azt, ami pedig az ő dicsőségére 
való (Krisztus keresztre feszítése, 7— 8. versek). így lesznek a látókból 
vakok i(Ézs 6,9— 10; Ján 9,39— 41) s rajtuk marad Isten ítélete, mert nem 
ismerik meg az ő meglátogatásuknak idejét (Lk 19,42 és 44). Ez az 
„érzéki”, „természetes” ember ítéletes helyzete és sorsa.

3. Isten bölcsesége kijelentett bölcseség. —  Isten kegyelmes, mentő 
atyai szeretetének érthetetlen, de valóságos ténye, hogy üdvözítő böl- 
sógében, amikor egyszülött Fiát keresztre adta a bűnös emberért s har
madnapon feltámasztotta ugyancsak a bűnös emberért.- Ez az üdvözítő 
cselékedet a maga lényegében elrejtve marad, sőt bolondságnak tűnik 
fel a természetes ember előtt. De akiket az Isten Szentlelke megvilágo
sított, azok előtt feltárul ennek az isteni üdvözítő bölcseségnek mélysége 
és magassága. Igen, erre az új látásra Isten Lelke nyithatja meg szemün
ket és világosíthatja meg értelmünket, mint ahogyan azt Luther mondja 
a harmadik hitágazat magyarázatában. így nyíltak meg annakidején Pál 
apostol szemei is Damaszkusz előtt új látásra, s így válik a mi szá
munkra is Isten bölcsesége az örökélet üdvösségére megmentő, boldog 
valósággá (9. v. 12. v.). Lehet, hogy Istennek ezt az üdvözítő 'bölcseségét 
most sokszor csak „tükör által, homályosan látjuk", mert csak „rész 
szerint van bennünk az ismeret”  (1. Kor. 13,12), de abban a hitben élünk.
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hogy majd egykor „színrőleszínré’ láthatjuk és ismerhetjük meg azokat, 
„amiket szem nem látott, füll nem hallott és emberinek szíve meg sem 
gondolt, amiket Isten készített az Öt szeretőknek" (9. v.).

Mekis Ádám

VÍZKERESZT UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP
Róma 1,13— 20.

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE
A  római levélnek ez a szakasza telített súlyos teológiai tartalom

mal, kiváltképpen a lutheri reformáció egyháza számára. Meg kell 
kísérelnünk a gyülekezet számára „keveset markolva és sokat 
fogva”, nem könnyű, de emészthető táplálékot nyújtani.

A  Rómába készülő Pál egyetemes missziói felelősségtudattal 
fordul a világváros gyülekezete felé: pogányoknak és zsidóknak, 
művelteknek és műveletleneknek egyaránt adósa az üzenettel, 
mely reálbízatott. Ez az üzenet: az evangélium, amit Isten faji és 
társadalmi különbség nélkül hirdettet minden embernek (Csel. 10, 
35; 17,3 0). Ebben az e van géli u mban Istennek (hatalmas ereje munkálko
dik, „mély megmenti mindazokat, akik abban hisznek” (16. v.). Isten 
hatalmas embermentő .munkáját az evangélium, vagyis az igehirde
tés útján viszi véghez. Ez már magában véve is csodálatos és külö
nös. Isten a gyenge emberi szó által ment embereket, ebbe a szóba 
rejti egész isteni hatalmát. Persze ez a szó Isten tettéről ad hírt, 
amit a Krisztusban cselekedett. E tett —  Krisztus halála és feltá
madása —  azonban nem kevésbé különös és érthetetlen, mint a 
róla való híradás. Érthető, 'hogy Pál hangsúlyozza: nem szégyenli 
az evangéliumot, noha jól tudja, hogy az bolondság és értelmetlen
ség (I. Kor. 1,18) a természetes ember számlára. Csak hitben ragad
ható meg az evangélium üzenete, vagyis: csak ha Isten maga nyitja 
meg szíveinket előtte.

Ebben az evangéliumban nyilvánul meg Isten titokzatos igaz
sága. Isten nem úgy tesz igazságot, hogy ítéletet tart, hanem úgy, 
hogy megbocsát. Ez a felelete az egyetemlegesen menthetetlen em
beri bűnre (18— 20. v.j. Királyi módon elengedi adósságunkat (adós 
szolga példázata!). Minden ember menthetetlen, m ert nem ismeri 
Istent s a Teremtő helyett bálványoknak hódol (21-kk. versek), de 
Isten minden embert meg akar menteni —  erről ad hírt az evartgé- 
liom.

Tudjuk-e —  tudják-e gyülekezeteink, —  hogy evangélikus ne
vünk erre az igére em lékeztet? S hízunk-e abban, hogy a minden 
embernek szóló örömüzenetben ma is Istennek hatalmas ereje 
munkálkodik?

G. G y
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RÉSZLETES V Á Z L A T :

Isten igazsága
1. Tárgyalóterem. Egy ember Ikörömszakadtáig igyekszik 'bizonyítani 

igazságát és megvédeni a hamisság és rágalom ellen. —  Fizetés-osztás. 
A gyár udvarán munkások és tisztviselők izgalommal számolják a' fize
tésüket tartalmazó borítékok tartalmát és tüzetesen átböngészik az el
számolási cédulákat. —  Billen a mérleg karja. Az eladó mérlegre teszi 
az árut, a vevő pedig árgus szemekkel nézi a mérleg mutatóját, — „Nem  
hagyom a magam igazát (— igazságát)!” Minden porcikánk tiltakozik a 
bennünket ért törvénytelenség és igazságtalanság ellen. Csodálatosan 
érzékeny műszerként reagálunk mindenre, ha valaki megrövidíti vagy 
sárba tiporja „igazunkat”. Ezért ragaszkodunk görcsösen: a magunk 
igazságához.

2. Isten sem hagyja a maga igazságát! Bennünket embereket az Ö 
dicsőítésére és tiszteletére teremtett. S mi felcseréljük Isten dicsőségét 
múlandó emberek múló dicsőségével. Isten embereket adott nekünk tár
sakul (házastárs, munkatárs, stb.), hogy szeressük és segítsük őket. Mi 
pedig önző és szeretetlen módon gyűlöljük, megvetjük, kihasználjuk és 
kiszipolyozzuk őket. Az igazságot elnyomjuk a gonoszsággal. A  természet 
csodálatos világa Istenről prédikál, de a bűn bedugja füleinket és meg
vakítja szemeinket ennek megbánására és meglátására. Ezért méltán 
roskadozunk a haragvó Isten keze alatt. Isten kiszolgáltat bennünket 
bűnös vágyainknak és tisztátalan gondolatainknak. Nem bottal ver, ha
nem saját bűneinkkel. Népet néppel büntet, gyermekeket szüleik és szü
lőiket gyermekeik bűneivel. Mert Isten féltékenyen őrködik a maga 
igazsága megvalósulásán. Sakkal jobban, mint”- mi emberek a magunk 
—  sokszor csak kitalált ■—  igazsága -felett!

3. Isten igazsága „<kegyelmezőu igazság. Ha Isten igazságát csak a 
legkisebb mértékben is meghamisítjuk vagy megrövidítjük, menthetet
lenek vagyunk. 'Kérlelhetetlenül lesújt ránlk Isten bűnt büntető, ítélő és 
haragvó keze. Isten szíve szerint mégsem elveszíteni, hanem megmenteni 
akar miniket. [Ezért küldte közénk Jézus Krisztust, aki ártatlan szenve
désével és halálával magára vette bűneink büntetését. Feltámadásával 
pedig új élettel és üdvösséggel, azaz Isten igazságával ajándékozott meg 
bennünket. Ez az igazság tehát Istennek nem „tulajdonsága”, hanem a 
Jézus Krisztusban véghezvitt ‘kegyelmes cselekedete, amellyel „engem 
elveszett és megítélt embert megváltott, vagyis minden bűntől, a halál
tól és az ördög hatalmából megszabadított és magáévá tett” (Kis Káté). 
Ez az Isten „titdkzaltos” igazsága: Ő „nem úgy tesz igazságot, hogy ítéletet 
tart, hanem úgy, hogy megbocsát, kegyelmesen elengedi adósságunkat” .

4. Isten ezt az igazságát kihirdetteti („közhírré teszi” ). Istennek ez a 
közhírré tett és állandóan hirdetett kegyelmező igazsága: az evangélium.

Hiábavaló számomra Istennek ez az igazsága, ha én nem tudok róla 
és Isten haragvó keze alatt roskadozom. De Isten kegyelmének a híre 
eljutott hozzám is. Abban az emberi szóban, amelyben Jézus Krisztusról 
hallottam vagy olvastam. Ebben a mai igehirdetésben is. Kívülről és 
önmagában csak szürke emberi beszéd, de hatalmas dolgok történnek 
általa: Isten kinyújtotta benne megmentő kezét felém is!

5. Az Isten igazsága csak hitben nyerhető el. Csak a ‘hit által lehet 
az enyém. Csak hitben érthetem meg és fogadhatom el. Ha kevés hozzá 
a hited vagy teljesen hiányzik, ne fordíts hátat az evangéliuminak. Hiszen 
nemcsak hitet követel, hanem hitet is munkál. Isten mindig azért hir
dette i az evangéliumot, hogy hitre jussunk és erősödjünk ,a hitben.
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És hogy éljünk  általa. Az Isten igazságát elfogadott ember éL Él és 
nem vegetál. Él a múlandó világ határain túl is. Él a bűnök halálos foj
togató szorításai között is. Az igaz ember hitből él. Nem a maga igaz 
voltáért vagy a hitéért, 'hanem mert Isten megajándékozta igazsagaval.

Luther fülében már 1510-ben, amikor Rómában az ú. n. Pilatus- 
lépcsőn térden csúszva haladt felfelé, ott csengett az életet adó mondat:
„Az igaz ember hitből é l!" 

Isten most ia te szívedbe helyezi ezt a mondatot, hogy közömbössé
gedben vagy Istent kereső kétségeid között, Isten haragvó kezenek sir ya 
alatt, vagy az önmagaddal való megelégedettség hamis biztonsagában 
mindig halljad: Csak az Isten kegyelmező igazságával megajandekozott 
ember él! Sárkány Tibor

A  Lelkipásztor utóbbi számai technikai okokból késtek. E nnek következté
ben a m egjelenéskor m ár nem  volt időszerű néhány vasárnap alapigéjének 
íeldogozása az Igehirdetö M űhelyében. Ezeket az iűőileg túlhaladott hom iletikai 
segítségeket elhagytuk a lapból, m ert gyakorlati felhasználásukra már úgysem  
kerülhet sor.



Oltári imádságok
Ó-év este.

Oltári ige: 90. zsoltár.
Hűséges Istenünk! Minden elmú

lik, de Te megmaradsz. Fogadd el 
hálaadásunkat és feledd el bűnein
ket, hogy ajándékaid kisérjenek 
bennünket, bűneink pedig elmaradja
nak tőlünk. Jézus Krisztus Urunkért 
kérünk. Ámen.

Újév.
Oltári ige: b k  4,16— 21.

Urunk! Te vagy a kezdet és a 
vég. Időnk és életünk kezedben 
van. Ez az esztendő is a Te ajándé
kod. A  mi kezünkön az új is meg
avul és a jó elromlik. Add hát Szemt- 
lelkedet, hogy ennek az évnek min
den napján irgalmasságod bizonyí
téka, szabadító hatalmad tanúja és 
testi-lelki megújulásunk ideje le
gyen. Ámen.

Újév utáni vasárnap.
Oltári ige: Mt. 16,1— 4.

Jézus Krisztusunk! A  hitetlenek
nek titok vagy, de néped szent ha
lálod és feltámadásod fényében Rád 
ismer. Oszlasd hitetlenségünk kö
dét, értetlenségünk éjszakáját, hogy 
ott keressünk, ahol Rád találhatunk 
és úgy ismerjünk, ahogy feltárod 
titkodat. Ámen.

Vízkereszt.
Oltári ige: Mt. 3,13— 17.

Jézus Krisztus Urunk! Tisztasá
godhoz és dicsőségedhez semmi nem 
fogható, sem égen, sem földön. Mé
gis beálltál az emberek sorába, pe
dig mi sem tiszták, sem dicsőségesek

nem vagyunk. A mi sorsunkat vet
ted Magadra a bűnösök keresztségé- 
yel. Add, könyörgünk, hogy Éretted 
és Veled az Atyának bennünk is 
kedve teljék. Ámen.

Vízkereszt után 1. vasárnap.
Oltári ige: Jn. 1,35—42.

Megváltó Urunk! Áldott légy 
evangéliumodért, amellyel embere
ket ragadsz meg. Áldott légy szol
gáid szent soráért, akiken keresztül 
irgalmad és hatalmad híre be'árja a 
világot. Tárt szívet adj, amikor ben
nünket szólítasz meg evangéliu
moddal, és készséges engedelmessé
get, amikor nekünk kell továbbviin- 
nünk. Ámen.

Vízkereszt után 2. vasárnap. _
Oltári ige: J n. 1.43— 51.

Urunk! Irgalmas hatalmad előtt 
nincs akadály. Senkiket is használni 
tudsz, öntelteket is megalázol, kétel
kedőket is meggyőzhetsz. Bennün
ket is szentelj eszközeiddé, gőgünk 
szikláját törd, kételkedésünk sebét 
gyógyítsd, hogy Istenünknek vall- 
junk örökké! Ámen.

Vízkereszt után 3. vasárnap.
Oltári ige: J n. 4,5— 14.

Urunk! Téged semmiféle elvá
lasztó vonal nem köt. Irgalmasságod 
minden emberé. Mindenütt életeket 
üdítesz fel vele, ahol csak szomjaz
zák. Kérünk, hogy akiket annyiféle 
korlát tagol szét bűneink miatti, bo
csánatod megújító evangéliuma 
örökre összekössön Veled és néped
del. Ámen.

Fehér Károly


