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PÁL A T H É N B E N
2. Ismeretlen Isten

„Athéni férfiak, úgy látom, hogy ti minden tekintetben 
nagyon istenfélők vagytok. Mert mikor bejártam és szemlél
tem szentélyeiteket, egy olyan oltárra is akadtam, amelyre 
ez volt írva: az ISMERETLEN ISTENNEK Akit tehát ti 
ismeretlenül tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Az Isten, 
aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, menny
nek és földnek Ura és nem lakik kézzel csinált templomok
ban. Emberi kéz szolgálatára sem szorul, mintha valami 
nélkül szűkölködnék, mivel ő ád mindennek életet, leheletet 
és mindent. És az egész emberi nemzetséget egy vérből te
remtette, hogy lakjanak az egész föld színén. Meghatározta 
előre /rendelt idejüket és lakozásuk határait, hogy keres
sék az Istent, ha talán kitapinthatnák őt és megtalálhatnák, 
noha bizony nincs messze egyikünktől sem, mert őbenne 
élünk, mozgunk és vagyunk. A ti költőitek közül is ezt 
mondták némelyek: Az ő nemzetségéből vagyunk mi is.”  
Csel. 17,22—28.

Hol van itt Athénben, az ókori kultúra egyik fellegvárában, 
ebben az evangéliumtól teljesen idegen világban egyetlen pont, 
amelybe az apostol missziói igehirdetése belekapaszkodhat? Pál 
agya lázasan dolgozik. Olyan helyzet előtt áll, mintha valakinek 
kötélhágcsót kell dobnia egy sima kőfalra: talál-e valamilyen ki
ugrást, egy kis kiálló követ, amelyre a kötélhágcsó végét rávetheti? 
Az a pont, amelyen beszéde megveti a lábát — egy oltár, amely
nek felirata a városban jártában megragadta figyelmét: „Ismeret
len istennek” .

A feliratban erősen problematikus az egyes szám. Ilyen oltár
ról Athénben nem tudunk, de másutt is csak többes számú ha
sonló felirattal találkozunk: „ismeretién isteneknek” . Hieronymus 
is többes számban idézi Pálnak ezit a citátumért. De nem lényeges 
ez a kérdés. A felirat — még egyes szám használata esetén is — 
a több-isten-hit alapján fogalmazódott. „Egy ismeretlen istennek" — 
ez a felirat eredeti értelme. Ezt az oltárt valaki azért állította, 
hogy az istenek közül senki meg ne haragudjék, hogy kifelejtették 
az emberek. Fő a körültekintés: jó  jóban lenni a még nem ismart 
istenekkel is!

Pál szeme ezen egyértelműen pogány jelirat mögött titokzatos 
mélységet lát meg. Ez a felirat neki többet mond, mint amit ké
szítői tudnak. Mást olvas ki belőle: az egy igaz Isten után való 
vágyat, a Róla való homályos sejtést. A mondat, felszíne szétnyílik
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zetére és beszédének alapgondolatait az övének valljuk, egyszerre 
elfog a csodálkozás: hol van már a bizonytalanság, az aggodalom, 
a felindultság?! Biztos kézzel veti ki a kötélhágcsót a megmász
hatatlannak látszó falra. Azután pedig az öntudatlan Isten-sejtel
mek ködös partjáról szédítő ugrást tesz a kinyilatkoztatott Isten, 
a Teremtő és Gondviselő felé. S majd még messzebb is, mint be
széde végéből legközelebb meglátjuk.

*  *  *

Vonjunk le néhány tanulságot a magunk számára,
l. Az egy igaz Istent a huszadik században nem az „emberie- 

sített istenek” , hanem az „isteniesített ember” takarja el a szemek 
elől. A modem kor oltárán nem bálványok, hanem maga az ember 
áll. Megragadóan írja le ezt Juhász Gyula verse: „Himnusz az 
emberhez” .

Az emberhez száll himnuszom ma, 
Hittel hadd harsogom daIom,
Nagy ismeretlenek helyében 
Dacos fejem meghajtva mélyen 
Ez ismerőst magasztalom.

Nézzétek: izzad tar mezőkön, 
Sarcol a rögből életet,
Nap égeti és tüske marja, 
Tépázza ég és föld viharja, 
Csókolják fény és fellegek!

Tudjátok-e, hogy mi az ember? 
A por és végtelen fia,
Istent teremtő csodaszellem, 
Hitvány pehely vasvégzet ellen. 
Viaskodó harmónia.

Nézzétek: napba törtetőén 
Mint épít büszke kupolát.
Az égbe lendül lelke, karja, 
Kőhomloka ércakaratja, 
Magosba, mélybe száll tovább.

Ó, ember, én hiszek tebenned,
Ó, ember, mint szeretlek én,
Te nyomorúságos, hatalmas,
Te végzetes, te forradalmas, 
Te halálban is diadalmas 
Utód az Isten örökén.

Az istenek mithológiája helyett a modern világ az emberről 
alkot mithoszt, — a mi keresztyén felfogásunk szerint. Thielicke 
fejti ki ezt' egy nagyszerű hasonlattal. A modem korban — mondja 
— az igazság az ember produktuma lett, nem felette áll. Be vagyok 
zárva mintegy a versaillesi tükörterembe: az üvegfalak határolják 
a látóteremet. Nem tudom látni, ami túl és felül, ami általában 
rajtam kívül van. Ehelyett minden oldalról a saját képem néz 
rám. Mintha az ember lenne mindennek mértéke, ura, vége.

2. Felfedezhetjük a modern emberben is az Isten után való 
elrejtett titokzatos vágyat. Persze, ez nem tudatos, megfogalma
zott sejtés, inkább csak hiányérzet. Úr van az életében, s maga 
se tudja, hogy Isten hiányzik neki. Ezt így nem fejezi ki, de 
számtalan megnyilatkozása elárulja ezt a sejtelmes, tudatlan vá
gyat, égető hiányt. Meg lehet találni a huszadik század emberei
nek lelkivilágában azokat a réseket, amelyeket nem tud semmi 
betömni, csak ha eljutnak az élő, egy igaz Istenben való hitre. 
Isten a mai embereknek is legdöntőbb kérdése, ha nem is tud
ják, — valljuk mi nem fölényesen, hanem csendesen, alázatosan. 
Ott van például az a vers, amit ebben a számunkban hozunk
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a nemrégiben elhunyt Szabó Lőrincitől: „A  hitetlen büntetése” . 
Olvassuk végig keresztyén szemmel, és meglátjuk, hogy az őszinte, 
bátor hitetlenségnek e vallástételéből, a mélyről hogyan felsír — 
némán, könnytelenül — a vágy az Isten után, a hitnek bizonyos
sága után. Nekünk, lelkészeknek úgy kell járnunk az „athéni ut
cákat” , a modem élet és világ (tereit, úgy kell figyelnünk a mai kor 
és ember minden megnyilatkozására, különösen a típikusakra, — 
hogy észrevegyük azokat a halvány, elmosódott jeleket, kicsiny 
réseket, amelyek az Isten után Való vágynak, vagy az Ö hiányának 
csendes tanúi.

3. Fel lehet használni a modern kultúra számtalan alkotását 
a keresztyén bizonyságtételre. Ahogyan Pál nem átallotta a po
gány költő szavát bekapcsolni missziói beszédébe, a mai igehirde
tőnek is rendelkezésére áll a modern világ egész szellemi fegyver
tára és művészeti alkotása. Én az irodalmat, képzőművészetet 
az igehirdető nagyszerű segédeszközének tartom, amelyet pré
dikációban, bibliaórán, szeretetvendégségen kitűnően lehet hasz
nosítani. A kultúra termékeiből vett részletek az ember válságának 
megmutatására is alkalmasak, de néha az Isten után való vágy 
kifejezésére is. A Biblia világán kívül is felvillannak igaz ismere
tek az emberről, az életről, a világról, sőt Istenről. Ezek az apró 
fények nem kinyilatkoztatások, hanem csupán eszközök, amelye
ket a kinyilatkoztatás világosságánál felismertünk és jól tudunk 
használni sajátos keresztyén mondanivalónk megvilágítására.

Lehetne számtalan példát felhozni. Csak néhányat lássunk 
keresgélés nélkül.

A Nobel-díjas ,,Thibault-család”-ban mondja egy nagyszerű sikerű, 
életművész, hitetlen orvos egy pappal való beszélgetésében: „Talán 
több hitetlent láttam meghalni, mint Ön, s az emlékeim olyan ször
nyűek hogy ha a betegeimnek egy hit-injekciót adhatnék. . . ?  ! Nem 
tartozom azok közé, akik valami misztikus tisztelettel viseltetnek a 
végső óra sztoicizmusa iránt. A magam számára szégyenkezés nélkül 
azt kívánom, hogy abban a pillanatban be tudjam fogadni a leg- 
vígasztalóbb bizonyosságokat. S éppen úgy félek a reménytelen végtől, 
mint a morfium nélküli haldoklástól” . — Lehet-e megrázóbb vallo
mása a modern embernek a halálról, amely annyira belesimulna a 
keresztyén igehirdetésbe, mint akár csak ez a részlet?!

A lelkiismeret és a szenvedély küzdelmének kevés olyan lélegzet
állító leírása van, mint Stefan Zweig Stuart Máriá-jában. Stuart Mária 
szeretője kívánságára elmegy utált férje betegágyához és színlelt 
szeretettel, kedveskedésekkel ráveszi, hogy utazzon vele, hol majd 
várja az összeesküvők hálója. Közben azonban megesik a szíve a 
férjén, de nem 'bír szabadulni szerelmetse bűvköréből, s vergődve végre
hajtja megbízatását. A közbeeső éjszaka rajza megdöbbentő. És most 
éjszaka egyedül ül félhomályos szobájában, -hideg van, és üresség 
veszi körül, a gyertyák kísértetiesen lobognak, s a teremben olyan 
némaság uralkodik, hogy elnyomott lelkiismeretének sóhajai és leg
titkosabb gondolatai is hangosakká válnak. Nem tud aludni, nem tud
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nyugodni, végtelen szükségét érzi, hogy valakivel megossza azt a ször
nyű súlyt, amely lelkét nyomja.. .  Papírt vesz elő és írni kezd. Egy 
ember birkózik itt a gonosztett elkövetésekor a lelkiismeretével. A 
szerelmeséinek írt levelében kavarognak az érzések: „Boldog vagyok, 
hogy neked írhatok, amíg a többiek alusznak, mert érzem, hogy nem 
tudnék aludni a vágyódás miatt, mely karjaidba hajt, drága- életem.” 
De azután: „Te kényszerítesz engem erre az alakoskodásra, hogy ma
gam is elborzadok magamtól, Te kényszerítesz rá, hogy az áruló sze
repét játsszam. De emlékezz rá: ha nem neked kellene engedelmes- 
kednem, inkább halott szeretnék lenni. Mert a szívem vérzik közben." 
És az író sorai: „A  rabszolgák átka, hogy'nem választhatja meg ön
maga útját az, aki feladta saját akaratát. Szenvedélyének szolgálója, 
érzéseinek öntudatlan és mégis kegyetlenül tudatos alvajárója, így 
támolyog előre tettének szakadéka felé.” Nem hatalmas eszköz lehet 
ez a részlet a bűn rabsága keresztyén megmutatására?!

Vagy egy részlet a Csigalépcső mai magyar filmből. Amikor a lány 
ott hever a férfi mellett, aki azonban nős ember, egyszercsak előtör 
belőle valahogy ilyesféleképpen a „belső ember” sikolya: „A túlvilágot 
elvették tőlem; ugyan mi tartson engem?!” A film továbhpereg. A leg
több néző észre sem veszi ennek a mondatnak nagy keresztyén igaz
ságát. De az igehirdető hogyne használná fel hallgatói előtt, akik 
között sok mozilátogató akad, a feltámadás hitének életformáló, erköl
csi jelentőségének megmutatására! „Ha a halottak nem támadnak fel. 
akkor együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk.” (1 Kor. 15, 32.)

4. A döntő dolog mégis, a modern ember hitrejuttatás álban 
is: az ige, — az ő gondolatvilágában hangzó, de nem a hozzáfor
mált ige. Mint láttuk, Pál ragyogó fegyvertárral dolgozik az 
athéni beszédében: kiindulás a megkapó oltárfeliratból, ennek 
merész kapcsolása keresztyén síkra, a jóakarat megnyerésére tö
rekvő dicséret „istenfélelmüket” illetően, a nagyszerű logika, az 
ügyes költői idézet. De mindez csak eszköz, ugródeszka ahhoz, 
hogy hirdesse a kinyilatkoztatás igéjét. Izig-vérig az athéni szel
lemnek megfelelő a beszéde, de a döntő benne mégis az, ami az 
ige. Ez számunkra azt jelenti, hogy fejlesszük ugyan mi is szellemi 
fegyvertárunkat, foglalkozzunk nagyon sokat a mai kor kulturális 
termékeivel (a lelkésznek kora legképzettebb emberi közé kell 
tartoznia!), de ne felejtsük el, hogy az evangélium egyetlen győ
zelmes hordozója — az ige, az egyszerű, világos, elegyítetlen 
evangélium. Amit Pál athéni beszédéből megtanulhatunk, Isten 
igéjének modem használata, és nem más!

Veöreös Imre.
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Lőhe Vilmos az egyház megújulásáért
Születésének 150. évfordulójára

E g y h á z t ö r t é n e t i  és  s z e m é l y i  a d o t t s á g o k

A mi nemzedékünk Lőhe Vilmos nevével elsősorban a neun- 
dettelsaui belmissziói intézeteit kapcsolja. A lelkészek közül sokan 
megfordultak ebben az intézetben és magukba szívták annak hang
súlyozottan lutheránus, de mégsem szűkkeblű, hanem derűsen 
életigenlő levegőjét. Sokan ismerik remek könyvét az egyházról 
és annak alapján úgy tartják számon Lőhe Vilmost, mint az egyház 
szerelmesét. Lőhe liturgiái jelentőségét már inkább csak a liturgiái 
megújulás hívei emlegetik közöttünk. Keveset tudunk azokról a 
súlyos küzdelmekről ás, amelyek végigkísérik Lőhe Vilmos életét 
és munkásságát, s amelyeket különböző pontok körül, de lényegé
ben mindig az egyház megújulásáért folytatott.

Fontosabb életrajzi 
adatok: Lőhe Vilmos
1808. február 21-én szü
letett Fürth-ben, iNüm- 
berg mellett. 1831—34: 
segédlelkész Kirchen- 
lamitz-ban. Első fegyel
mi eljárás beszédeinek 
éles hangja és állítóla
gos titkos vallásos ö s 
szejövetelek miatt. 1834 
-—1835: segédlelkész
Nürmberg'ben. 1837: he
lyettes lelkész Merken- 
dorf-ban; fegyelmi eljá
rás elvált újraesketésé- 
nek megtagadása miatt.
1837: lelkész Neundet- 
telsau-ban. 1848—1851: 
harc a bajor egyház 
evangélikus jellegéért és 
alkotmányának megújí
tásáért; Lőhe az egyház
ból kiválás/ (hajrán.
1854 a diakonisszainté
zet alapítása. 1880: Lőhet 
hivatalától átmenetileg 
felfüggesztik elvált újra- 
esketésének megtagadá
sáért. Lőhe Vilmos 
meghalt 1872. január
2-án.
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Lőhének harca az egyház megújulásáért belefeszül a múlt szá
zad egyháztörténeti adottságaiba. Napóleon bukása után, a felvilá
gosodásból ocsúdó keresztyénség egyre inkább visszatalál nemcsak 
a Krisztushithez, hanem az „atyák hitéhez” : a hitvallásokhoz is. 
így emlékezik érről a folyamatról egy kortárs: „A  megújulás belső 
gyökere a (Kriszitushit volt, vagyis az üdvösségre vágyakozás, k i
elégülés a bűnboGsánatban, kegyelemből hit által: ebből a forrás
ból újult meg az egyház a XVI. században is. így tehát lutheránusok 
voltunk, mielőtt észrevettük. Ebben a középpontban találtuk meg 
üdvösségünket. Ebből kiindulva azután mélyebben elmerültünk a 
lutheránus egyház hitvallásaiba és örömmel ismertük fel benne saját 
hitünk és meggyőződésünk kifejezését. Ettől kezdve a hit és a lelki- 
ismeret ügye volt, hogy azt megbecsüljük és valljuk. Áldottuk érte 
az egyházait és örültünk, hogy tagjiai lehetünk. így lettünk lutherá
nusok: kényszer nélkül, szabadon, belülről. Tudom, hogy ezzel sok 
kortársam belső fejlődésének történetéit írom le.” 1 A hitvallásoisság 
tehát nem formális hivatkozás volt a hivatalos hitvallási iratokra, 
hanem az új erőre kapott Krisztushit élményszerű találkozása a 
XVI. század hitvallásaival. Ez magyarázza a hitvallásos irányzat 
lendületét és erejét. A  racionalizmus hívei pedig még sokáig fog
lalva tartották a vezető pozíciókat és nem könnyen engedtek teret 
a hitvallásos irányzatnak. Ezért majdnem mindenütt súlyos harco
kat kellett vívni a hitvallásos irányzat fő képviselőinek. Lőhe is 
ezek közé tartozott.

Lőhe tehát nem állt egyedül az egyház megújulásáért folyta
tott küzdelmében, mégis harcának egészen különös jellege volt. Ez 
személyi adottságaiból folyt. Lőhet kettős szenvedély fűtötte: szen
vedélyesen ragaszkodott ahhoz az igazsághoz, amelyet Jézus Krisz
tusban és igéjében megismert, és szenvedélyesen ragaszkodott a 
bajor evangélikus egyházhoz, amely különösen szűkebb hazájában, 
Észak-Bajorországban még mindig őrizte a lutheri kegyesség emlé
keit és nyomait. Első szenvedélye gyakran nyilatkozott meg az 
evangélikus egyház -állapotának kérlelhetetlen bírálatában és gyö
keres megújulás sürgetésében. Ez szembeállította őt lelkésztársaival 
és feletteseivel, akik még a racionalizmus hívei voltak, vagy mér
sékeltebb reformokat kívántak. Lőhe emiatt nemcsak fegyelmi el
járásokat vont magára, hanem hosszabb időn át ismételten állott 
az egyházból való kitérés és az elkülönülés határán. Ettől azonban 
megmentette őt az a szenvedélyes ragaszkodás, amellyel az egy
házon csüngött. Éppen ez a nagy belső feszültség óvta ímeg őt nem
csak a megalkuvástól, hanem az egyházszakadásba tokosodiástól is, 
és alkalmassá tette őt arra, hogy az egyház megújulásának szolgálója 
legyen.

T e o l ó g i a i  k i i n d u l ó p o n t : az e g y h á z

Nem lehet azt mondani, hogy Lőhének minden szempontból 
átgondolt és egységes teológiai rendszere volt. Teológiája a külső 
és belső harcok közben tisztázódott. De teológiai gondolkodásának
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mégis volt állandó középpontja, s ez az egyház. Mindjárt hozzá kell 
azonban tennünk, hogy ebben nem jár külön úton. A múlt század 
első felében is állandó téma az egyház, akárcsak ma. „Három könyv 
az egyházról” című munkájának bevezető mondatai is erről tanús
kodnak: „Ma mindenki az egyházról 'beszél. Mindenki sejti, hogy 
az egyház nem puszta név, de kevesen tudják, milyen kedves és 
derűs világ rejlik e név mögött” (5,1 85).2

Először is ki kell emelnünk, hogy Lőhe jellegzetesen lutheri 
teológiai nézeteket vall, amikor hangsúlyozza az ige páratlan jelen
tőségét az egyházban. A reformáció kora óta számtalanszor ismé
telték ezt a tételt, de kevesen tudták olyan magával ragadóan el
mondani, mint Lőhe: „Csodák Csodája! Tudod-e mi? Nem a római 
építmény, amelyet kézzel építettek és emberek emeltek. Az az épít
mény, amelyre én gondolok, az Űr egyháza! Olyan könnyed alapú
nak látszik, mint a szivárvány, pedig nem könnyed az alapja: az 
örök igén nyugszik! Az ige megmarad örökké: örökké megmarad 
Istennek az az esküje, hogy az ige nem tér vissza üresen. Tekint
sünk hát az igére, és legyünk egyek az igéiben! Az egyház megél a 
sivatagban, illatozik, mint a rózsa a tövisek között, ha az ige és a 
tanítás elevenen hangzik és lendületesen terjed. Mindent remél
hetünk, ha az igéé és a tanításé a döntő szó. Ezért elsősorban az 
igéért imádkozzunk! Hiányozhat az alkotmány, a rend, a liturgia 
és a fegyelem, ezerek üdvözülhetnek mégis, ha szól az ige, Az igén 
fordul meg minden. Nem nélkülözhetjük! Nincs bocsánat bűneinkre, 
nincs békesség életünkben, nincsen Miatyánk a földön és nincs 
halleluja a mennyben, ha elvesztjük az igét! Feltétlenül imádkoz
zunk az igéért! Adjunk oda mindent az igéért! Adjuk oda Rómának 
szükség esetén az egész világot, ha megtarthatjuk az igét! Ez töb
bet ér a püspöki rendnél, többet az apostoli szukcessziónál. Ez min
den jó forrása és minden hiábavalóság halála!” (5,1: 151).

A Szentírásba foglalt ige megértéséhez azonban Lőhe csak 
lépésről lépésre, mégpedig a hitvallásokon keresztül jutott. Érdeke
sen szól erről a különös útról élete vége felé: „Az egyház homályos 
és ködös korszakában megismerkedtem az evangélikus egyháznak 
és teológusainak tanításával. A 'dogmatikai írások közül először 
Hollaz dogmatikájának egy példánya került kezembe. Boldoggá tett 
az, amit benne ‘találtam. Ütam ezután a dogmatikusoktól a hitvallá
sokhoz vezetett. Meg kell vallanom, hogy az .engem annyira kielégítő 
tanítást nem magam merítettem az Írásból. Hamarabb értettem a 
tradíciót, mint az Írást: az egyház világossága vezetett engem az 
igazság forrásához. Mások éppen ellenkező irányú utat tetteik meg. 
Én a dogmatikusoktól a hitvallásokhoz és á hitvallásoktól az írás
hoz jutottam, mások viszont az írásitól a hitvallásokhoz. Én a végső 
és legmélyebb benyomást a Szentírásból nyertem.” (5,2: 857). Aho
gyan feltárul előtte az Írás tantalmi gazdagságai úgy szabadul fel 
a merev konfesszicnalizmusból, és egyre gondosabban törekszik
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arra, hogy a hitvallások alapján érlelt állásfoglalásait a Szentírásból 
ellenőrizze, megalapozza és helyesbítse.

Lőhe egyházfogalmában érdekesen találkozik a Szentíráson 
tájékozódó hitvaillásosság egy egészen sajátos ökumenicitással. Az 
írásnak és az Ágostai Hitvallásnak megfelelően vallotta az egyház 
meglevő, valóságos és teljes egységét. Szerinte nincs több egyház: 
az egyház mindig egy volt, és egy marad örökké. Az evangélikus 
egyház sem új egyház, hanem új hajtás az évszázados törzsön:

Neuendetteisau mai látképe.

„Ha 300 éves volna az az egyház, amelyhez tartozunk, akkor már 
ezért is sürgősen el kellene hagynunk, mert túlságosan fiatal és új 
egyház volna. Űj és hamis ebben az esetben egyet jelent.” (5,1: 93k.) 
Lőhe ennek megfelelően nemcsak azt vallja, hogy az evangélikus 
egyház egyik része, mégpedig hitvallása szempontból egyik jobb 
része annak az egyháznak, amelyet Krisztus alapított, hanem azt 
is hirdeti, hogy ez az egyház mindenütt megvan, ahol az igének 
legalább valami nyoma van. így fejezi iki ezt a kettősséget: „Örü
lünk a mienknek és áldunk minden más egyházat. 'Tartózkodunk 
tévelygéseiktől, és örülünk minden egyes igazságuknak. Harcolunk 
az ellen, amiben tévednek és egynek tudjuk magunkat velük mind
abban, amiben igazuk van.” (5,1; 135.)

Lőhének ebből a meggyőződéséből a (gyakorlatban olyan maga
tartás következett, amelyet sokan félreértettek. Egyesek túlságosan 
hitvallásosnak, mások meg nem elég hitvallásosnak látták. A való
ságban pedig igyekezett magát ahhoz az elvhez tartani, hogy min
denütt elismerte azokat az elválasztó határvonalakat, amelyeket
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hitvallásaink vontak meg más egyházak felé. Ezeket nemcsak 
tiszteletben tartotta, hanem meggyőződéssel igazodott hozzájuk, 
mert úgy látta, hagy egyeznek a Szentírással. Viszont minden egyéb 
vonatkozásiban a legmesszelbbmenően nyílt volt minden más egyház 
felé. Szívesen tanult és gazdagodott akár jelenükből, akár múltjuk
ból. Például mindvégig élesen tiltakozott az interkommunió ellen 
evangélikusok és reformátusok között, mert a hitvallások szerint 
vallotta, hogy éppen az úrvacsoránál fut a határvonal a két egyház 
között. De nem rostellte megváltani, hogy hite és élete szempontjá
ból legmélyebb hatást ifjú éveiben Krafft Keresztély erlangeni 
professzortól kapta, aki református volt. így ír: „Remélem, hogy 
ezt a tanítómat, akiit nem kell tovább 'dicsérnem, egykor még látom 
fényleni csillagokhoz hasonlóan a mennyei 'dicsőségben örökkön 
örökké..Dán 12,3.” (Kressel: Wilh. Lőhe 1936: 13.) Hasonlóképpen 
élesen elhatárolta magát az uniótól is, mert az elmosta a hitvallások 
által vont határokat, de ugyanakkor nyíltan beszélt áriról, hogy 
szívesen tanult a kaiserwerthi 'diakonissza-munkától módszert, szer
vezést és egyebet, sőt velük összefogni is hajlandó volt, jóllehet az 
az unió intézménye. (5,2: 912.) Ebből érthető Lőhének az a véle
ménye, hogy az evangélikus egyház reformációja még nem fejező
dött be. A reformáció éles hitwallási vitái közben az evangélikus 
egyház is egyoldalúivá vált, s ezért a harci helyzetből felszabadulva 
még csak ezután érheti el teljességét és gazdagságát. Az evangélikus 
egyház reformációja „befejezett a tanítás szempontjából, de be
fejezetlen a tanítás következményei szempontjából. Nem egy visz- 
szaélést a jó szokással együtt vetettünk el. Nem egy szokást csak 
felekezeti polémiából hagytunk el, és nem törődtünk azzal, hogy 
miután feleslegessé vált a polémia, újra gyakorolhatnánk azt, amit 
elvetettünk.” (5,1: 160k.)

Lőhe egyházfogaiknában van még egy pont, amely az eddigiek
nél is jellegzetesebben határozza meg gyakorlati magatartását és 
nem egy 'összeütközés forrásává lett. Arra gondolok, amit Lőhe 
a látható és a láthatatlan egyházról vall. Figyeljük meg a következő 
fejtegetést: „Amit az Űr a hivatalosok és választottak megkülönböz
tetésével megjelöl, ugyanazt jelöljük meg a látható és a láthatatlan 
egyház megkülönböztetésével. A  látható egyház foglalja magába 
mindazokat, akiket a nagy vacsora példázatának szóhasználata sze
rint hivatalosoknak mondunk. Mert a meghívottaknak ez a serege 
látható: láthatóan kilép a többi emberek közül, mindenki szeme- 
láttára csatlakozik Isten igéjéhez és szentségeihez, és mindenki füle 
hallatára tesz vallást Krisztus és országa mellett. A  láthatatlan egy
ház azokat foglalja magába, akik nemcsak elhivattak, hanem akiket 
az élő Isten megvilágosít, megtérít, megigazít, megszentel, meg
tart és tökéletességre juttat igéje által. Ezeket láthatatlan egyház
nak nevezzük, mert senki sem ismerheti fel teljes bizonyossággal, 
hogy Krisztust valló testvérei közül Isten k it ' világosít meg, kit 
térít és igazít meg, kit tart meg haláláig és kit juttat teljességre a
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halálban'” (5,1: 116.). Nem tudunk szabadulni attól a benyomástól,, 
hogy ezen a ponton Kálvin hatása érvényesül Lőhe egyházfogalmá
ban. Viszont azt is meg kell állapítanunk, hogy mégsem folytatja 
a következtetéseket (kálvini irányban. Nyomatékosan hangisúlyozza, 
hogy mégsincs két egyház: „Ugyanazok az emberek tartoznak a 
látható és a .láthatatlan egyházhoz: a látható és a láthatatlan egy
ház egy.”  (5,1: 116.; kiemelés Lőhétől!) Sőt nemcsak azt hangsú
lyozza, hogy látható és láthatatlan egyház között nem lehet különb
séget tenni, hanem azt is mondja, hogy a látható egyházat meg 
kell becsülni, mert ez a láthatatlan egyház szerve és a láthatatlan 
egyházat szolgálja: „A  látható és láthatatlan egyház annyira egy,, 
hogy ez magában foglalja amazt, és ez hordozója a láthatatlan egy
ház minden javának. Ezért nyilvánvaló, hogy a látható egyházat 
nem szabad a benne levő képmutatók miatt megvetéssel kezelni. 
Sőt, aiki a láthatatlan egyháizhoz alkar tartozni, annak a láthatóhoz 
is kell tartoznia. Egyszóval: a látható egyház Isten hajléka az em
berek között és rajta kívül nincs üdvösség.” (5,1: 117.) Később 
szívesen, de nem éppen szerencsésen használja a látható és a lát
hatatlan egyház viszonyának megvilágítására a test és a lélek viszo
nyát. Ahogyan a test és a lélek együtt alkotja az embert, úgy a 
látható és a láthatatlan egyház együtt az egyház. Ez a hasonlat 
arra is lehetőséget ad Lőhének, hogy kiemelje a látható egyház 
jelentőségét. Test nélkül itt a földön nincs ember: látható egyház 
nélkül nincs láthatatlan egyház a földön. A testben élő emberek 
másképp nem is közelíthetik meg az egyházat, mint csak látható 
formái közt. Viszont a test szerve és eszköze a léleiknek: a látható 
egyház is szerve a láthatatlannak, ezért a látható egyház egész be
rendezkedésének olyannak kell lennie, hogy helyesen szolgálja az 
egyházat. (5,1: 529.) Lőhének ebből a felfogásából következik az, 
hogy erősen kritizálja a látható egyházat, mert nem elég jó  szerve 
a láthatatlan egyháznak, de a látható egyházból annak mérhetetlen 
sok hibája és fogyatékossága ellenére sem vonul ki, hanem inkább 
a látható egyház megújulására törekszik. A  szektás elkülönülés 
helyett a harcot választja az egyház megújulásáért. Viszont elvileg 
mindig fennáll az a veszély, hogy valamilyen értelemben határ
vonalat vonjon a látható és láthatatlan egyház, a hivatalosok és a 
választottak közé.

K r i t i k u s  p o n t :  az e g y h á z f e g y e l e m

Lőhe lelkére kezdettől ránehezedett a gyülekezetek siralmas 
belső állapota és élettelensége, a gyülekezeti tagok között elterjedt 
hitetlenség és erkölcstelenség, s ezért állandóan kereste a gyüle
kezetek megújulásának módját. Az 1848-as tavaszi forradalmaik 
Európászerte megmozgatták az egyházaikat is. Akkor sokakban ér
lelődött meg az a felismerés, hogy sürgősen cselekedni kell az egy
ház megújulása érdekében. Sokakban ébredt fel a felelősség érzete 
a gyülekezetek népe iránt. Lőhe 14 társát lelkészértekezletre hívta
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s itt-merül fel az egyházfegyelmezés gondolata úgy, mint a 'gyüle
kezet megújulásának egyik része. Lőhe azután írásokban részlete
sebben is kifejtette erre vonatkozó felfogását és javaslatát.3 Tételeit 
a következő pontokba foglalhatjuk össze: 1. Az egyházfegyelmezés 
Jézus Krisztus parancsa. 2. Az egyházfegyelmezés a szeretet ügye.
3. Az egyházfegyelem csak a nyilvánvaló bűnökre terjed ki. 4. Az 
egyházfegyelem az egész 'gyülekezet feladata. 5. A lelkésznek is 
van egyházfegyelmezési kötelessége a kulcsok hatalmából folyóan.

Lőhe először a hitből vezeti le az egyházfegyelem kötelezett
ségét: „A  gyülekezetnek hitben és szeretetben kell élnie, mert Isten 
akarata, hogy higyjünk. Ugyanígy az is Isten akarata, hogy szentek 
legyünk. Hit nélkül nincs megszentelődés, megszentelődés nélkül 
nem igaz a hit. Aki igazán hisz szívével, az vallást is tesz szájával, 
és aki szentül akar élni, az akarja a fegyelmet is. Hit és hitvallás, 
megszentelődés 'és fegyelem nem választható el egymástól.” (5,1: 
226.) Egyébként hivatkozik Jézus szavaira is (Mt 18,15kk), valamint 
a ikorinthusi esetekre (1 K 5, lfck, 2 K 2,lkk) és ezek alapján ki
jelenti: „A  fegyelmet törhetetlen isteni [parancsnak ismerjük el.” 
(5,1:503.)

Naigyon józanul 'gondolkodik Lőhe, amikor hangsúlyozza, hogy 
az egyházfagyelmezés csakis a nyilvánvaló bűnökre terjedhet ki. 
Érdekes megfigyelni erre vonatkozó fejtegetéseit: „Valóságos bűn
nek kellett történnie ahhoz, hogy testvérünkre a fegyelmezés első 
fokozatát alkalmazzuk- (vagyis négyszem között megintsük). Ha te
hát kétes, vagy ha nem kézzel fogható és nem bizonyítható min
denki előtt, hogy vétkezett, ha talán előbib vizsgálatokra volna szük
ség, hogy valóiban történtbe bűn, vagy nem, akkor nem érkezett 
el az ideje annak, hogy beszéljek testvéremmel, hanem a magam 
szívót kell csitítaeom és a magam leikét megaláznom. Ha engedé
lyünk volna arra, hogy csak úgy, minden további nélkül, vala
hányszor kedvünk tartja, valahányszor megharagszunk vagy ellen
szenv. támad bennünk, keményen kérdőre vonjuk -testvéreinket, 
akkor a szeretet és áldás szolgálata helyett a poklot nyitnánk meg 
a földön.” (5,2:974k.) Ha tehát a bűn nem nyilvánvaló, Lőhe sze
rint még a négyszem közti megintésnek sincs helye.

Nem könnyű kérdés volt Lőhe számára, hogy ki végezze az 
egyházfegyelmezést. Az nem volt kétséges előtte, hogy a fegyelmet 
a gyülekezet minden tagjának, az egész gyülekezetnek és a lelkész
nek 'kell végeznie: kinek-kinek a maga feladatát kell vállalnia belőle. 
A gyülekezet tagjaira és a igyülekezetre Mt 18,15kk-t, a lelkészekre 
pedig Mt 16,18-t és Jn 20,23-at alkalmazza: „A  fegyelmet nem lehet 
a gyülekezet és a lelkész nélkül hathatósan gyakorolni, mert az 
Ür mindkettőnek kiadta a szent parancsot fegyelmezésre.” (5,1: 
503.) „A  fegyelmezés a gyülekezet ügye, de nem úgy, hogy Isten 
földön élő egész 'gyülekezete (Mt 16,18) volna a,vétkesség minden 
egyes esetében a panaszos fél végső fellebbezési hatósága, hanem 
úgy, hogy minden egyes gyülekezetnek vagy parókiának vállalnia
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kell a benne támadó gonosz leküzdését.” (5,1:231.) A súlyos kérdés 
azonban abból adódott, hogy Lőhe is világosan látta: a gyülekezetek 
ezt a feladatot nem tudják megoldani jelenlegi elesett állapotuk
ban. Hiányzik hozzá a hit és a szeretet. Azt pedig elégszer hang
súlyozza Lőhe, hogy szeretet nélkül nem végezhető a fegyelmezés: 
„Lehetetlen a fegyelmeit bevezetni gyülekezeteinkbe jelenlegi álla
potukban. A fegyelem csupa szeretet és komoly megiszentelődés. De 
hogyan lehetne helye és ereje a szeretetnek, a megszantelődésnek 
és a fegyelmezésnek ott, ahol meghidegült a szeretet, gúny tárgya 
a megszentelődés, püffeszkedik és jogot igényel magának az ön
kény? Szakadékba vezetne minden olyan kísérlet, amely a fegyel
met ilyen gyülekezetbe akarná bevezetni.”  (5,1: 225.) A gyülekeze
teiket oktatni kell 'fegyelmezési jogukról és kötelességükről. De a 
gyülekezetek nem tudnak fegyelmet gyakorolni, amíg alá nem 
vetik magukat a fegyelemnek, vagyis amíg fel nem ismerik, hogy 
kötelesek megtérni, hinni, megszentelődni és minderre összefogni.”  
(5,1: 503.)

Ezek az idézetek is mutatják, hogy Lőhe mélyrehatóan és lelki
ismeretesen gondolta végig a fegyelmezés lehetőségeit. Feljegyzé
sekből tudjuk, hogy nagyon széles körben meg is vitatta javas
latait. (5,2: 988.) Fejtegetéseinek gondolatmenete mégis önmagába 
tér vissza, tehát rövidzárlatos: A gyülekezet megújulásához nélkü
lözhetetlen a fegyelmezés, de a fegyelmezés gyakorlására csak meg
újult gyülekezet képes. Éppen ezért Lőhe kénytelen volt útmutatást 
adni arra is, hogy hogyan valósítható meg az egyházfegyebnezés. 
Csakhogy éppen eibben mutatkozik meg nála bizonytalanság. Eleinte 
azt a megoldást javasolta, hogy tömörüljenek az igaz keresztyén 
élet gyakorlására azok, akik arra önként vállalkoznak: „Ha a hibá
kat és az egyoldalúságokat lehetőleg el akarjuk kerülni, de mégis 
meg akarunk tenni a jelenlegi körülmények között minden lehetőt 
a fegyelmezetlenség csökkentésére, akkor nem marad más hátra, 
mint az, hogy a jobb gyülekezeti tagok egyesüljenek arra, hogy 
egymás között szent fegyelmet gyakoroljanak és tapasztalatot sze
rezzenek a fegyelmezésre.” (5,1: 227.) Azt javasolta 1848-ban, hogy 
alakítsanak egy „ lutheránus egyesületet az apostoli élet gyakorlá
sára” . Ennek alapelveit „Az apostoli élet kátéja” címen foglalta ösz- 
sze. (5,1: 213.) Három címszóval érzékeltette az egyesület célkitűzé
seit: fegyelem, közösség, áldozat. Ügy gondolta, hogy ez a kátéja 
lenne a javasolt egyesület kristályosodási pontja: „Az apostoli élet 
kátéjai tehát az első, külső egyesülési pontja azoknak, akik kedvet 
kapnak ilyen egyesülésre. Aki eljut erre a meggyőződésre, az el
kezdi gyakorolni a fegyelmet: férj a feleségen, feleség a férjen, 
testvérek egymás között, hasonlóképpen a barátok: mindig az egy
máshoz legközelebb állók. Így indul el egy közösség a megszentelő- 
désre és tökéletesedésre: a szentek közössége.” (5,1: 225.) Lőhe ezzel 
lényegében az ekklésibla kialakítására tesz javaslatot, bár ezt a ki
fejezést tudtommal nem használja. Hivatkozik Luthernek a Deutsche 
Messe-ből ismeretes javaslatára. (5,2: 990; W 19,75.) Mégis meg-
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gondolkodna tónak tartjuk, hogy Lőhe az egyházfegyelmezés gya
korlati megvalósításánál oly javaslathoz jut, amely a hivatalosok' 
és választottak analógiájára von határvonalat az egyházon belül. 
Mindenesetre nagyon 'kritikus pont ez Lőhe rendszerében.

A javasolt egyesü
let tervével kapcso
latban Lőhe megta
pasztalta azt, amit 
Luther már a saját 
javaslatévaillegyütt, el
gondolásáról lemond
va hangsúlyozott:
,,Nincs hozzá embe
rem.” (W 19,75.) Az 

egyházfegyelmezést 
nagyon sokan helye
selték, de az egyesületi 
formát még legszű
kebb körű barátai is 
elvetettek. Sokak vé
leményét fejezi ki von 
Raumer erlangeni pro
fesszor nyilatkozata:
„Adná Isten, hogy 
olyan gyülekezetekben 
élhetnénk, amelyékben 
ezt meg lehetne való
sítani. De kérdéses
nek tartom az egye
sület alakítását: ez
szórvány volna köz
pont nélkül. Azt hi
szem, ez a mi időnk
ben új Hermhuthoz 
vezetne. Luther ezt 
mondja Krisztusról:
Ő nagyon titkosan 
gyakorolhatja hatal- a  neuendettelsaui intézmény temploma
mát.” (5,2:1147.) Lőhe
volt annyira alázatos, hogy ezek után lemondott tervének gya
korlati megvalósításáról. (5,2:989. 1147.) Bár még fent említett 
kátéjának újabb kiadásaikor, 1857-ben is hangoztatta, hogy válto
zatlanul szüikség van az országszerte hitre ébredtek egyesületbe 
tömörítésére, mert különben azok is visszamerülnék a közönybe. 
(5,2:990.)

Lőhe mindig vallotta, hogy nemcsak a gyülekezet, hanem 
a lelkész is kötelezve van az egyházfegyelem gyakorlására. Az 
egyesületi terv elejtése után (1850-ben) azonban külön kiemeli a 
lelkész fegyelmezési feladatát és úgy látja, hogy ez lehet az átmenet
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egyházfegyelmezés felé: „Ha a .gyülekezet a maga egészében alkal
matlan a fegyelem gyakorlására, akkor ez még nem menti fel a 
lelkészt azon hivatása alól, hogy gyakorolja a fegyelmet. Isten tit
kai sáfárainak elvitathatatlan kötelessége, hogy hivek legyenek, 
helyesen fejtegessék Isten igéjét, és helyesen osszák ki a szentséget. 
A  feloldozásra és a szentségek kiszolgáltatására szóló hivatásuk 
kényszeríti őket arra, hogy különbséget tegyenek emberek között, 
és bizonyos mértékben fegyelmet .gyakoroljanak.” (5,1: 503.) Löké
nek ezt a javaslatát inkább hajlandók voltaik elfogadni a lelkészek, 
mint az egyesületi tervét. Nem. tudták azonban magukévá tenni 
azokat a pontokat, amelyekben Lőhe felsorolja azokat a nyilvánvaló 
bűnöket, amelyeknél a lelkészeknek közbe kell lépniök: nyilvánvaló 
világiasság, nyilvánvaló téves tanítás, közönséges tánc, nyilvános 
kocsmázás, játékszenvedély, iszákosság, káromkodás; ilyen megítélés 
alá tartoznak továbbá azok a kocsmárosok és zenészék is, akik 
ilyesmire alkalmat nyújtanak; hasonlóképpen a javíthatatlan fa- és 
vadorzók. A  lelkészek tartózkodó magatartását talán e felsorolás 
fogyatékossága is magyarázza, nemcsak a lelkészek félelme a követ
kezményeikből, ahogyan ezt egy egykorú feljegyzés állítja. (5,1: 505; 
5,2: 1010.)

Nem érdektelen megemlíteni, hogy Lőhe a maga részéről gya
korolta egy bizonyos mértékben az egyházfegyelmet. Ezt azonban 
mindig gondos lelkipásztori munkával igyekezett elkerülni. Egyéb
ként többnyire csak azt tette, hogy nem adott f  eloldozást és egye
seket átmenetileg eltanácsolt az úrvacsorától. Ezt a gyülekezet álta
lában helyesnek fogadta el, és az érintett egyháztagok is elfogadták. 
Igazságosnak érezték Lőhe eljárását, aminthogy Lőhe is vigyázott 
arra, hogy csak nyilvánvaló bűn esetén lépjen közbe. Kivételesen 
előfordultak botrányos esetek, amikor aiz ügy a felsőbb hatóságokat 
is foglalkoztatta. Tudtommal Lőhe két esetben tagadta meg köz
ismerten könnyelmű életű elvált emberek új házasságának meg- 
áldását és ikót esetben megtéretleinül elhunytnak „beszentelésél” . 
Az ige szolgálatát azonban nem tagadta meg ekkor sem. Lőhe 
ezekben az esetekben az ellene indult fegyelmi eljárást is vállalva 
kitartott amellett, hogy a lelkésznek hivatali kötelessége fegyelmet 
gyakorolni.

Viszont azt is érezte, hogy a lelkész fegyelmezési eljárása a 
gyülekezet egyetértése nélkül nagyon kérdéses és veszedelmes vál
lalkozássá lehet. Éppen azért újra kiemeljük Lőhének azt az alap
tételét, hogy az egyházfegyelmezés csak élő gyülekezetben valósít
ható meg. Lőhe is inkább a gyülekezetépítő munkásságával, mint 
a fegyelmezés megvalósítására vonatkozó terveivel készítette elő 
a gyülekezet fegyelmezését. Lőhe egyházfegyelmezési tervei ott 
valósultak meg, ahol már adva voltak az eleven gyülekezetek: Űj- 
Guineában a pápuák között és Észak-Amerikában azokban a szinó- 
dusokban, amelyeknek létrejötténél Lőhe közreműködött. (Eppelein: 
Ein Vorsahlag zum Luith. Gemeindeaufbau, Neuendettelsau 1935:3.) 
Az egyházi egy elmezés tehát nem a keresztyén élet megújításának 
forrása, hanem gyümölcse.



Mór meg kellett emlékeznünk arról, hogy Lőhe világos határ
vonalait vont a gyülekezet és a lelkész feladata között a fegyelmezés 
tekintetében. Ez a megkülönböztetés általában jellemzi gondolko
dását és magatartását. Azt vallotta, hogy a lelkésznek külön meg
bízatása, hivatala van, amelyet az egyház Urától kapott, és amelyért 
mindig közvetlenül Neki felel. Két különböző feltűnést keltő mun
kát írt az egyház hivatalos igeszolgálatáról.4 De harcai közben és 
fegyelmi felelősségrevonásoik füzében is mindig a lelkészi szolgá
latra hivatkozott, amelyben magának Krisztusnak tartozik felelős
séggel. Ez volt az a szilárd keret, amely biztonságot adott néki har
caiban. Kortársai számára volt valami idegenszerű Lőhénék -ebben 
a hivatali fogalmában, s meggyanúsították romanizálással ezen a 
ponton is. De a hivatal Lőhe számára sokkal több, mint fontos teo
lógiai fogalom: mélyen gyökerezik lelkészi egyéniségében.

Lőhe kora gyermekségétől kezdve lelkesedett a lelkészi szol
gálatért. Saját emlékezése szerint boldog volt, ha szülői házának 
udvarában templomost játszhatott a gyermekekkel és prédikálhatott 
nékik. Hivatalba lépése előtt pedig romantikus rajongással beszélt 
a lelkészi szolgálat gyönyörűségeiről: „Ki munkálkodik nyugodtab- 
bain, ki szenved csendesebben és ki hal meg boldogabban, mint 
a lelkész? Lenn ülnek a hallgatók, figyelnek az élő beszéd folya
mára, vágyakoznak arra az üdvösségre, amelyet én hirdetek nékik. 
És zúgást hallok napkeletről, tüzes szél zúg, behatol az Istennek 
szentelt szíveikbe, Ö, aki betölti az egész világot! Ki vagyok én, 
hogy szám leheli az Isten leheletét, békességét, hogy általam ad 
áldást Az, aki testvéreimet és engem teremtett.” (5,2: 1069.) Ez 
a szentimentális romantika azonban hamar összeomlott benne, 
amikor alig néhány hónappal szolgálatának megkezdése után, 
hűséges és eredményes munkája miatt indult meg körülötte az a 
harc, amely szerencsésen, áthelyezésével végződött. Így ír a nagy 
változásról: „Szívesen vonulok vissza a csendbe. Az én hivatalom 
igen nagy és fenséges, — de az ősök ruhája nem illik rám: kicsiny 
vagyok hozzá. Megcsodálom fegyverzetüket, de nem bírom hor
dani.” (5,2: 943.) Mégis talpraállította őt annak feliismerése, hogy 
Krisztustól kapott küldetése van: „Bizony megfeledkeztem az Ür 
rendeléséről és a kulcsok hatalmáról. Ebből ismerem fel egyre in
kább, hogy az én Uram szolgája vagyok: nem kell félnem embe
rektől, hanem bár alázatosan, de mégis az Űr erejével kell gyako
rolnom azokat a jogokat és elvégeznem azokat a kötelességeket, 
amelyekről a hitetlen papok egész tömege megfeledkezett.” (5,2: 
1095.)

Amikor azután az 1848-as forradalmi események megmozgat
ták az egyházszervezeti kérdéseket, Lőhe már' átgondolt eredmé
nyekkel lépett a nyilvánosság elé. Követelte, hogy az egyház új

S z i l á r d  k e r e t :  a K r i s z t u s t ó l  k a p o t t  s z o l g á l a t
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szervezete a Szentírásnak megfelelően az egyházi hivatalra épüljön. 
Fejtegetéseinek éléit elsősorban az akikori évezredes egyházi szer
vezet ellen fordította. Elviselhetetlennek tartotta, hogy a római 
katolikus király legyen az evangélikus egyház sumimus episoopusa. 
De még ennél is fontosabbnak tartotta, hogy a lelkészt szolgálat 
ne legyen tartalmi szempontból a gyülekezettől függő hivatal. Ezért 
hangsúlyozta a hivatal krisztusi eredettét. Elterjedt volt .ekkor az 
a jogelmélet, amely az egyetemes papság elvéből származtatta a 
lelkészi hivatalt: a gyülekezet tagjai a jórend kedvéért egy em
berre ruházzák papi tisztségüket. Ezzel szemben Lőhe ezt mondja: 
„'Maga az Űr adja a hivatalt, de ehhez eszközül használja az egész 
gyülekezetét. A gyülekezet ha a maga jogát és kiváltságát adja át, 
nem mond le kevesek javára valamennyi jogáról, hanem az Ür 
hivatalát adja át. Eközben megtartja az Úrnak a hivatal betöltésére 
vonatkozó rendjét, és így közvetve, a gyülekezet által munkálkodik 
az Ür.” (5,1: 553.)

Lőhe tehát egészen lutheri vonalon halad, amikor kiemeli a 
hivatal krisztusi eredetét, hiszen éppen ezzel húzza alá annak szol
gálati jellegét. Ez jut kifejezésre abban is, hogy a hivatalt mindig 
alárendeli az igének, de sohasem megfordítva: az igét a hivatalinak. 
Ettől akikor sem tér el, amikor hangsúlyozza, hogy van különbség 
a hivatalos és nem hivatalos szolgálat között: „Szó sincs arról, hogy 
az ige vagy a szentség a szolgától kapná .erejét, vagy hogy csakis 
a szolgák volnának az élet vizének csatornái. Isten áigéje Isten ke
gyelmet adó igéje marad minden szájban, akár aiz atyáé, akár az 
anyáé, akár a testvéré. Mindössze azt állítjuk, hogy a szent hivatal 
Isten külön megbízásával és külön ígéretével hirdeti az igét. Így 
pl. minden keresztyénnek joga és kötelessége a vigasztalás, s a test
véri, szájból hangzó vigasztaló szó ugyanolyau bizonyosan Isten 
igéje, mint a hivatalos szolga szájából hangzó iszó. Utóbbiinaik mégis 
külön hivatalos megbízása van arra, hogy az Ür nevével hirdesse 
a bűnbánónak a bűnbocsánatot, mert csak az (bocsáthat meg bűnöket 
Isten nevében, vagyis Isten helyetteseként, hitvallásaink szavaival 
,in repraesentaitiome personae Ohristi’, akinek parancsa és fel
hatalmazása van.” (5,1: 539. 549.) Lőhe rendkívül sokrétű és gazdag 
tartalmú fejtegetései mögött mindig ez ia szolgálati és pásztori 
érdek áll.

E l s ő  és f ő  k ö t e l e s s é g :  az i g e  h i r d e t é s e

Az elmondottak után természetesnek érezzük, hogy Lőhe az 
igehirdetést tekintette első és fő feladatának. Ez a gyakorlati értel
mezése annak a tételnek, hogy az egyház igéből él. De nemcsak 
fontosnak tartotta ezt a szolgálatot, hanem kitűnő igehirdető is volt. 
Prózai stílusa komoly szakértők szerint versenyez Goethe nyelvé
vel. Igehirdetései és írásai pusztáin német nyelvi szempontból is 
élvezetes olvasmány ma is. Igehirdetése mindenütt tömegeket moz-
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gátolt munkálkodása kezdetétől fogva. Imponáló megjelenése és 
kitűnő hangja volt. De bizonyára nem ezzel magyarázható varázsa, 
hanem sokkal inkább igehirdetéseinek tartalmával. Egykori tanára 
mondta róla: „Egészen kiváló hatással lenne a diákokra, ha a helyi 
városi templomba olyan prédikátort lehetne hozni, mint Lőhe. Ettől 
sokkal többet várnék a fiatal teológusok gyakorlati képzése tekin
tetében, minit bármi mástól. Tegnap itt prédikált és mondhatom, 
nem hallottam még ilyen prédikációt.” (PRE2 11: 577.)

Igehirdetései rendkívül elevenek. Leírt igehirdetései is elárul
nak valamit ebből az elevenségből. Megsejtjük a valóságot saját 
nyilatkozatából is: „A szerző az asztal mellett ülve bizony nem 
képes (többre, mint csak anyaggyűjtésre és előkészületre. Csak a 
gyülekezet előtt állva találja meg az egységbe foglaló lelket és a 
teljes világosságot. Számára két különböző dolog prédikációra ké
szülni és prédikálná. Az előkészület nem prédikáció, hanem az a 
talaj, amelyből a prédikáció kinő. Az élő ige nem foglalható írásiba, 
mielőtt megérkezett és miután már elvonult. Az ige élet, és úgy 
különbözik az írástól, minit a völgyben illatozó rózsa a festménytől. 
Valami nagy dolog a gyülekezet előtt állni a mennyei hivatás tuda
tával és átadni neki Isten üzenetét, azzal a bizonyossággal, hogy 
az Űrtől (küldettem, hogy az éhezőket az örökélet kenyerével táplál
jam. Eközben elfeledkezem arról, hegy szószerint felmondjam azt, 
amit írtam: új életre kelve jön és tör elő lelkemből. Boldogító fog
lalkozás ez!” (6,1: 281.) Hozzátesszük még, hogy mindéin igehirde
tése gondos írástanulmá.nyozásról és alapos készülésről tanúskodik.5

Feltűnő volt Lőhe igehirdetésében, hegy minden tartózkodás 
nélkül ment bele hallgatóságának problémáiba. Ilyen értelemben 
igazán időszerű és lelkipásztori igehirdetések. Nyíltan beszélt a 
hallgatói között elterjedt bűnökről, és nem egyszer támadta a racio
nalizmust éppúgy, mint az érzelgős romanticizmust. Amikor ezért 
az egyházi hatóság felelősségre vonta, már ifjú korában egészen 
öntudatosan feleli: ,,A magam részéről azt törtem, /hogy aki az 
egyház tanításét emberi hatóságok ízléséhez, és a kor követelmé
nyeihez akarja alkalmazni, az aiz emberek tetszését keresi és vele 
szemben nagyon tiszteletben tartom az apostol mondását és példá
ját: Gál 1,10.” (5,1: 35.) Később még élesebben válaszol az esperes- 
ségnek: „Ha már majd azt sem engedik, hogy valóságos, közismert 
és égbekiáltó állapotokat és bűnöket megemlítsünk a szószéken és 
odavigyünk a gyógyító forráshoz, akkor rövidesem nem lesz ige- 
hirdető, aki megérdemli ezt a nevet. A beszéd akkor az igazság 
eltakarását fogja jelenteni, és erre becsületes ember nem vállal
kozik.” (5,1: 200.) Maró gúnnyal mondja valakiről: „Kora szél járása 
szerint beszél, és úgy ad igazat az evangéliumnak, mintha előbb 
engedélyt kellene kérnie a korszellemtől.” (5,2: 1147.) Mindez nem
csak az egyház elesett állapotáról tanúskodik, hanem Lőhe igehirde
tői bátorságáról is, s ez imponált az t mibereknek.
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Lőhe prófétai erővel, de mégis szívhez szólóan tudott megtérést 
hirdetni, és magával ragadóan tudta elmondani az evangélium hívo- 
gatását is. A sok közül legalább egy példa: „Ha pedig valaki így 
gondolkodik: Beszélhetsz nékem megtérésről, ameddig akarsz! Én 
mégiscsak azt teszem, ami szívemnek tetszik; előtted is sokan térí

tettek engem, még
sem értek el semmit; 
lekéstél! — akkor 
tudd meg: bizony le
hetséges, hogy lekés
tem, és nem hívhatom 
vissza az ilyen em
bert az örök mélység 
széléről: lehetséges,
hogy a fejsze a fa gyö
kerére vettetett, ő pe
dig az örök tűzbe vet
tetik — ma vagy hoL- 
nap. A halál úgy jön, 
mint a tolvaj éjszaka. 
Akinek füle van hal
lásra, hallja! Jézus se
beire, lelketek üdvös
ségére kérlek titeket: 
térjetek meg és békül- 
jetek meg Istennel! 
Aki pedig nem hallja 
és megmarad bűnei
ben, annak vére le
gyen őrajta. Prédikál
tam neki a megtérést 
és hirdettem a kegyel
met Isten igéje sze
rint. Ártatlan vagyok 
abban, hogy elvész!” 
(6,1:31.) Ez részlet 
egy karácsonyi igehir
detés bevezetéséből. 

Neuendetteisauí oltár Szinte érezzük, hogyan
dermed meg az ün

nepi gyülekezet. Viszont ezután meleg, hívogató hangú igehirde
tés következik a karácsonyi örömről.
P á s z t o r i  f e l e l ő s s é g :  az e g y e s  l e l k e k  g o n d j a

Szorosain az igehirdetés mellé kell állítanám Lőhe lelkipásztori 
munkásságát. Nemcsak azért, mert nehéz volna eldönteni, hogy az 
igehirdető vagy a lelkipásztor volt-e nagyobb Lőíhe személyében, 
heinem azért is, mert Lőhe szerint a lelkipásztorkodás szorosan hoz
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zátartozik az igehirdetéshez. Sőt az volt az elvi álláspontja, hogy 
a gyülekezeti igehirdetés a tulajdonképpeni lelkipásztori szolgálat. 
Ott áll a pásztor a száj előtt és megadja neki az igéből, azt, amire 
szüksége van. Igehirdetéseiben ezért nagyon sok volt az ilyen al
kalmi, lelkipásztori vonás. Nem is szerette Lőhe, ha idegenek ültek 
a templomba igehirdetését hallgatni: azok nem tudhatják, mire van 
az ő .gyülekezetének éppen akkor szüksége. De Lőhe a lelkipásztor
kodás megítélése tekintetében, sem volt olyan egyoldalú, mint sok 
kortársa: ,,A mi korunk az egyoldalúságok és a kísérletezések kora. 
Nem egy dologba vetette már reménységét. Mindig azt remélte, 
hogy a keskeny út most már szélessé lesz, s ehhez egyszer az ige
hirdetésnek, máskor az iskolának, majd meg a lelkipásztorkodásnak 
kellett volna eszközül szolgálnia. Lelkipásztorkodás nélkül — így 
mondták — semmit sem lehet elérni. És erre belementek a nagy 
látás-futásba és pásztorikodásba. Jól látszott, hogy hamarosan meg
szerzik azt a tapasztalatot, hogy ettől sem lesz az út szélessé. El
felejtették, hogy az igehirdetés és a szentség, meg a katechézis, sőt 
a liturgia ás, igazán és egészen nagyszerű módon gondozza a lelke
ket, és hogy az egyes lelkek gondozása az egyesek jó szándékától, 
vagyis az igehirdetés, a szentség és a katechézis gyümölcseitől függ.” 
(5,1: 174.) Az igehirdetés tehát megelőzi, de nem teszi feleslegessé 
a személyes lelkigondozást.6

Lőhe naigyon lelkiismeretes és szorgalmas lelkipásztor volt, 
arról nem is szólva, hogy egészen különös karizmája volt hozzá. 
Hibás, vagy legalábbis félreérthető az a kép, amelyet róla Thur- 
neysen rajzol lelkipász,torkodás tanában.7 Lőhe nemcsak igehirdetés
sel, gyóntatással és imádkozással végezte a lelkipásztori szolgálatot, 
ahogyan azt Thumeysein mondja, hanem bőségesen látogatta a 
házakat is. Mindjárt első szolgálati helyén éppen a házi látogatás 
robbantotta ki az ellene indult fegyelmi eljárást. Megszervezte az 
ifjúság és a gyári munkásság lelki gondozását is. (5,2: 933.) De Lőhe 
gyakorlati tapasztalatai alapján meggyőződött arról, hogy nem a 
házi látogatás a személyi lelkigoindozás legjobb módja. Ö is meg
állapítja azt, amit minden lelkipásztor tud, hogy a házi látogatások 
alkalmával a legritkább esetben kerülhet sor négyszem közti lelki- 
pásztori beszélgetésekre. Lőhe elvileg sem volt azon az állásponton, 
hogy a házi látogatás a lelkipásztorkodás alkalma, ahogyan Kálvin 
elveiből és Bucer gyakorlatából következik. Ő azt vallotta, hogy 
a lelkipásztori szolgálat Krisztustól rendelt középpontja a gyónás, 
illetve a feldolozás. „Elfeledkeztek a lelkigondozás középpontjáról, 
a gyóntató székről. Mióta nem gyakorolják a magángy ónást és az 
evvel kapcsolatos kikérdezést a személyes feloldó zással együtt, azóta 
a lelkész nem (talál ünnepélyes, csendes, elzárt és gyanúsítástól 
mentes helyet a lelkipásztorkodás számára.” (5,1: 175.) A gyónásról 
szóló tanításban pedig ezt mondja: „A lelkipásztóri szolgálat nem 
végezhető el helyesen gyónás nélkül.” (3,1: 167.)
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Lőhe lelkipásztori munkáját az evangéliumi szeretet és a lelki- 
pásztor felelősségéből adódó keménység jellemzi. Kevesen tudtak 
úgy vigasztalni az evangéliummal, mint ő. Áldott szolgálatának 
tartalma a dolog természeténél fogva jórészt rejtve maradit, de 
lelkipásztori levelein keresztül néha megsejthető, mi történt egy- 
egy gyónás alkalmával. Egy lelki depressziótól kínzott asszonynak 
ez írja: „Igaza van, amikor kételkedik szívének állhatatosságában, 
de örüljön annak, hogy a mi hitetlemkedésüink nem szünteti meg 
az Ö hűségét. Sőt, minél inkább átérzi saját semmiségét, annál 
többet merít Jézus gazdagságából, amely az igében az élővíz folya
maként omlók felénk. Bolond az, a.ki bízik a maga szívében. Isten 
igéje azonban megmarad és nem szűnhet meg iaz Ö ígérete, sem az 
0  békességének szövetsége.” (3,1: 628.) Egy másik esetben ezt írja: 
„Minden kínlódása, kételkedése, rémülete, félelme, kínzó ötlete, 
emlékezése ifjúsága bűneire, az a kijelentése, hogy a Szentlélek 
elleni bűnben van: mindez résziben betegség, részben kísértés és 
mint a legtöbb kísértés — tiszta csalás és hazugság. Az az igazság, 
hegy Isten Jézus Krisztusban kegyelmes önhöz! Emben ember 
ellen! Az én kijelentésem az öné ellen! Miért volna igaza ebben a 
nyomorúságos állapotában? Megintem az Ür Jézus Krisztus nevé
ben, hogy reménységét egészen a kegyelemre vesse!” 8

Emellett azonban Lőhe a feddés és a kötözés eszközét is alkal
mazta: „Az emberek akkor becsülik a vigasztalást, ha nem kapják 
minden esetiben. Viszont kinevetik a gyónás egész intézményét, ha 
előre tudják, hogy mindenki kap vigasztalást és feloldozást. Az egy
ház semmi esetre sem teljesítheti lelkipásztori kötelességét, ha nem 
használja a kötözés jogát.” (5,1: 176.) Lőhe ebben a tekintetben is 
átérezte felelősségét áz egyház Ura előtt minden egyes lélekért és 
a teljes hűség kényszerítette őt arra, hegy ne csak oldozzom, hanem 
kötözzön is. Ez megint olyan pont, amely miatt sok harca volt, 
hiszen az ő korában már régóta lazáin kezelték ez a kérdést. Viszont 
abból az ©gy-kót esetből, amely botrányt okozott és híressé vált, 
nem szabad azt gondolnunk, hogy könnyelműen és gyakran alkal
mazta a szigorúságot: „Soha senkit nem utasított vissza az úr
vacsorától, mert ez nem áll az egyes lelkész hatalmában. Ezt az 
egyházi tilalmait írásszerűnek és üdvösnek tartja. De gyakran el
tanácsolta híveit az Úr asztalától, ha valamilyen értelemben készü
letlenek voltak. Az eltainácsoláisna.k rendszerint az a hatása, hogy 
a hívek vagy távol maradnak, vagy megszüntetik a kifogásolt rosz- 
szat. De ettől az úrvacsorázók szarnia nem csökken, sőt ellenkező
leg, a leikészi hivatal jegyzéke szerint, is növekszik, mégpedig na
gyon erősen. Ha alulírott nem járna el igazságosan, ha többnyire 
nem az ő oldalán volna a szeretet és az igazság, akkor már sokszor 
feljelentették volna.” (5,1:70; Lőhe jelentése önmagáról, 3. sze
mélyben.)

Lőhe álláspontja nagyon józan és evangélikus volt abban a te
kintetben is, hogy a magángyónásból nem csinált kényszert még
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lelki értelemben sem. A teljes evangéliumi szabadság alapján állt 
és vallotta, hogy mindenki egészen szabad választása szerint vehet 
részt az általános vagy a személyes gyónásban. De ezért az állás
pontért is meg kellett harcolnia. Emlékezéseiben írja: 1843-ban egy 
általános körlevél engedélye alapján kihirdette a szószékről, hogy 
legközelebbi szombaton az általános gyónás előtt magángyónást 
is tart. A kijelölt időiben átküldött a templomba, van-e ott valaki 
magángyónásra. Azt a hírt kapta, hogy tele van a templom. A sek
restyében órák hosszat állva hallgatta a gyónást, mert egyik elődje 
felapríttatta a gyóntatószéket. Főként az öregek voltak 'boldogok, 
hogy végre úgy kapnak feloldozást, minit régen. Ettől kezdve a 
magángyónás lett a gyülekezetben a legtöbbet használt gyónási 
forma. Lőhe azonban külön ránevelite a gyülekezetét arra, hogy 
tetszésük és lelkűik szükséglete szerint szabadon váltakozva használ
ják az általános és a személyes gyónást. (3,1: 212—216.)

Tanulságos, hogy Lőhe jól látta a magángyónási rendszer hibáit 
és azoik ellen is felvette a harcot. Az egyik ilyen hiba a formalizmus. 
Hívei eleinte elfújták a gyónási formulákat. Humoros esetek is for
dultak elő. Volt, aki a keresztszülőkhöz intézett boesánatkéróst 
mondott el, amit a konfirmáció alkalmával tanult, mások énekverset, 
vagy más, könyv nélkül tanult igét moindtaik fel. De Lőhe itt is nagy 
eredményeket ért el a gyülekezet nevelésével. Megtanította őket 
a gyónás értelmére, fő  tartalmára, ügy hogy lassanként a gyüleke
zeti tagok többsége megtanult formulák nélkül, maga szavaival 
gyónni. (3,1: 214.) A magángyónás másik nyomorúságát a parochiális 
kényszerben látta, különösen ott, ahol csak egy lelkész működik. 
Tapasztalatból beszélt. Tudta, hogy a lelkipásztori viszony nem 
tűr semmiféle külső kényszert: ,.Minden gyülekezetnek megvan a 
lelkésze, és aki egyszer a lelkésze lett, az egyúttal gycmtatója is 
mindenkinek: azoknak is, akik kedvelik és azoknak is, akik nem 
kedvelik, akár van a lelkésznek lelkipásztori karizmája, akár nincs. 
Milyen sóik szenvedés, elviselhetetlen kellemetlenség, bosszantó súr
lódás, éles szakadás és meghasonlás támad ebből mindkét fél részé
ről! Némely lelkész ugyan egyáltalán nem tudja ezt, de sokan tud
ják: sokan sóhajtoznak és nyögnek miatta.” (5,1: 378.) Lőhe lelki
pásztori szempontból alkalmiait-lannak tartotta a hagyományos állam
egyház! szervezetet, amely állami törvényeik kényszerítő erejével 
is hozzákapcsolja a hívókét a lelkipásztorhoz. Azt követelte, hogy 
az egyház kapjon mozgékonyabb, saját hivatása teljesítésére al
kalmasabb kereteket: „Ezen a ponton, mint sok már esetben is, 
hiányzik valami a mi egyházi életünkből, amit soha ennyire nem 
nélkülöztünk: a könnyed mozgás és a fluktuáció.” (5,1: 379.) Ami
kor 1848-bain szólbaikerült az egyházi alkotmány megváltoztatása, 
akkor a lelkipásztori szolgálat érdekében több társával együtt szót 
emelt a parochiális kényszer megszüntetésére. .Amennyire kötve 
tudta magát lelkipásztori szolgálatában az egyház Urához, és ezért 
felelősnek érezte magát minden egyes hívéért, annyira tiltakozott
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az ellen, hogy a hiveket külső kényszer kösse lelkipásztorukhoz. 
Ez az evangéliumi kötöttség és szabadság jellemzi Lőhe lelkipásztori 
szolgálatát.

1 Thomasius G: Das Wiedererwachem des evang. Lebens in dér lutherischen 
Kirche Bayerns. 1867:245. — Idézve: Grützmacher—Prőr: Textbuch 1935:148 k.

2 Lőihe iratai az egyházról: Drei Büeher von dér Kirche, 1845. — Kirche und
Amt. Neue Aphorismen, 1851. /

3 Lőhe iratai az egyházi egye'emről: Mitteilung über eine PastoraLkonferenz, 
1848. — Vorschlag zu einem Lutherischen Véréin für aposfcalisches Leben samt 
Entwur* eines Katechiismus des Apostoliischen; Lebens. 1848. — Unsere Kirchliche 
Lage iim protestantdsohen Bayenn und die Bestrebungen einiger bayerisch-luthe- 
risdhen Pfarier in den Jahren 1848 und 1840. — Von dér Zucht, 1850.

4 Lőhe iratai a lelkész! hivatalról: Aphorismen über die neutestamentlichen 
Amter und ihr Verháltnis zűr Gemeinde, 1840. — Kirche und Amt. Neue Apho
rismen, 1851.

s Lőhe fontosabb írásban megjelent igehidretései: Predigten über das Vater- 
unser, 1885. — Sieben Predigten, 1834/36. — Evangelienpostille, 1848. — Epistel- 
postille, 1858. — Sieben Vortráge über die Worte Christi vöm Kreuze, 1859.

6 Lőhe iratai a lelkipásztorkodásról és a gyónásról: Dér evangeüsche Geist- 
liche, 1852. — Einfáltiger Beichtunterricht, 1836. — Zűr Beichte, 1841. — Neuen- 
dettelsauer Briefe, 1858. — PrivatfoeiLchte und Absolution, 1859.

7 Die Lehre von dér Seelsorge, Zürich, 1957:16 k.
8 Idézve: Thurneysen: Die Lehre von der Seelsorge Zürich 1957:68.

(Befejezése következik.)
Prőhle Károly

H ódítsátok  m e g . . . !
A kor jellemzője

Az emberiség szellemi élete jó évszázadja a természettudo
mányok jegyében halad. Az eredmény: hatalmas méretű technikai 
fejlődés. Az egyház ezt a természettudományos fejlődést először 
nem sokba vette, aztán gyanakodva szemlélte, később hol offensive. 
hol defensíve viszonyult hozzá, •— de a technika vívmányait maga 
is elfogadta.

A természettudományos bázisú technikai fejlődés most, a mi 
napjainkban lélekzetelállító iramot vett, s beláthatatlan perspek
tívában száguld előre. Átléptük az atomkor küszöbét és rakétavi
lágba érkeztünk. Órák alatt el lehet jutni akármelyik másik föld
részre, és fejünk felett mesterséges holdak keringnek. Elhasították 
azt a matéria-parányt. amit a régebbi tudomány hasíthatatlan 
végső anyag-egységnek, atomnak nevezett, s e közben milliófokos 
hőenergiák szabadulnak el. Egyetemes geofizikai év van, és komoly 
tudósok — hívő keresztyén tudósok is — foglalkoznak az űrhajózás
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kérdésével. A természettudomány két irányban tör most egyidejű
leg előre: a végtelen nagy és a végtelen kicsi irányában. Egyre 
nagyobb makroszkóppal kutatják a makrokozmoszt, s egyre éle
sebb mikroszkóppal a mikrokozmoszt. —

Vajon a bábeli toronyépítés modern változata folyik itt, vagy 
Isten parancsának a teljesítése?!

Nézzük az igét

„ Hajtsátok birodalmatok alá a földet!”  (1. Móz 1, 28) Érdemes 
megnézni az ige néhány fordításbeli szövegváltozatát.

A héber szövegben igen erős kifejezés van: kábas =  lábbal 
tiporni pl. sajtót; lába alá tiporni, rabszolgává igázni; kényszerí
teni; erőszakot elkövetni; meghódítani. A zsidók magyar nyelvű 
bibliája így fordítja: „Hódítsátok meg a földet. . . “

A Septuaginta szava: katakürieüzate =  erős aktivitású kifeje
zés =  az „úr“-ságot minden irányban teljesen kifejteni.

A Vulgata: subiicite =  igázzátok le . . .
Luther: maohet euch untertan . . .
Angol: subdue . . .
Károli: „hajtsátok birodalmatok alá“, s ez a régi magyar nyelv

ben azt jelentette, hogy bírjátok, győzzétek le, s így vegyétek bir
tokba. Legújabb magyar fordítás: „hajtsátok uralmatok alá“ .

Előzetes megjegyzések

Ennek az igének a tanulmányozásához nyitottan, higgadtan és 
előítélet nélkül 'kell közelednünk. Nem befolyásolhat bennünket 
pl. valamiféle vallásos elfogultság, amely minden bátrabb igeértel
mezéstől keresztyén hitünk ősi birtokállományát félti. De nem be
folyásolhat bennünket olyanféle szándék sem, hogy minden mai 
jelenség alá mindenáron „igei alapot“ erőltessünk.

Ebben az igében nem engedélyről, hanem parancsról van szó, 
Mandátum ez. Mégpedig nem valami szűkítettkörű, hanem egyete
mes parancs. Isten nem az istenfélő embernek, hanem általában 
az embernek parancsolta meg, hogy uralkodjék a földön. Atheista 
tudósok is lehetnek végrehajtói ennek a parancsnak; ámbár persze 
csak örülhetünk annak, hogy a geofizikai év világméretű kutatá
saiban sok hívő keresztyén tudós is résztvesz.

Két exegetikai probléma

Mekkora körre szól a parancs? Mit jelent ebben az igében a 
föld: „hajtsátok uralmatok alá a földet?" Ezt a mi gömbünket je
lenti-e, esetleg levegőburkával együtt, vagy többet ennél? A szent- 
író nem fizikát, vagy kozmológiát írt, hanem igét. Csak a legme
revebb biblicizmus és verbális inspiráció állíthatná, hogy amit a 
Genesis írója a maga naiv geocentrikus szemléletében „föld"-nek 
levez. azt nem szabad tágítottabb értelemben venni. Mint ahogyan 
az Istentől teremtett univerzumot nem lehet a Genesis írójának

89



két Komponensre leegyszerűsített szemléletben nézni, hogy tudni
illik az „ég" +  a „föld" együtt =  a világ, ugyanúgy nem kell a 
szentíió teológiailag leegyszerűsített földfogalmán csak a földgöm
bit érteni, hanem hozzá lehet számítani naprendszerünkből mind
azt, ami földgömbünkkel élettani összefüggésben van. A geofizikai 
év máris fontos tényeket állapított meg arról, hogy a föld fizikai 
élete milyen elhatározóan függ naprendszerünk befolyásaitól. A 
talpunk alatti talaj sincs addig alánkvetve, míg nem ismerjük a fe
jünk fedett ezeket a meghatározó befolyásokat. Ha a TU 104-en 
12 000 méter magasan uitazva még mindig a földön vagyok, akkor 
ennek a magasságnak nyilván még akár az ezerszeresén is a földön 
vagyok. Az ember tehát pusztán .azzal, hogy „kitör az űrbe” , még 
nem lépte át az Istem-szabta korlátot.

A másik kérdés az, hogy mit jelent a parancs tartalma: uralom 
alá hajtani. Említettük az eredeti szöveg szavát és fordításait: le- 
igázni, meghódítani, uralom alá vonni, birtokba venni: csupa erő
teljes kifejezés. Szinte meghökkentő, hogy mire ad itt Isten az em
bernek parancsot. Nagyfelhatalmazású mandátummal küldi ki a 
tulajdon felségterületére. S hogy az ember máris mennyi mindent 
elért, az csak illusztrációja ennek. S hogy Isten maga milyen szé
lesre tágított körben engedélyezte az embernek az uralmat, meg
tiltja a kishitűséget arra nézve, hogy Isten még mennyi mindent 
engedélyezhet az utolsó napig. A matematikusok és fizikusok egy- 
része ma még igen, de mi teológusok nem tarthatjuk kizártnak 
azt, hogy az ember valóban „kitör az űrbe". Bizonyos, hogy amikor 
az ember új eljárásokkal többet s jobbat akar termelni, amikor 
új eszközökkel minél magasabbra akar jutni, és amikor az atom
erőt jó céljai szolgálatába akarja fogbi. akkor egyformán mandá
tuma tartalmi körén belül mozog.

Teológiai kérdések
Milyen összefüggésben van 1 Móz 1,28 a megelőző verssel 

(1,27)? Tehát az uralkodásra szóló mandátum, az „imago dei‘‘-vel? 
Hitvallási irataink elítélik a szocinianizmust, amely az ember ural
kodásra való kiküldetését ;a.z istenképűség meghatározásának tekinti. 
Viszont Luther is azt tanítja Genesis-exegézisében, hogy Ádám és 
Éva imago dei által „sunt rectores terrae, maris et aeris“ , Isten szó
beli parancsa, „vo-cali mandato" alapján. A legújabb igemagyaráza
tok is úgy értik, hogy bár a mandátum nem az imago dei tartalmi 
definíciója, de mindenesetre belőle folyó feladat. Gerhardt Rád 
hasonlatával: a császár helytartókkal uralkodott birodalma külön
féle szektorain. Bizonyos szektorokat megtartott személyesen ma
gának, de bizonyos szektorokra kiküldte a helytartóját, aki nagy 
hatalommal császári jogokat gyakorolt mindaddig, míg el nem fe
lejtette, hogy azért nemcsak Rómában, hanem a távoli tartomány
ban is a császár — a császár.

A másik teológiai kérdés: van-e az ember uralkodási mandátu
mának határa és hol van az? Bizonnyal van, de ezt a határt Isten
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nem mondta meg a kijelentésben. Elgondolkoztató dolog, hogy Isten 
az embernemzedékeknek lassanként engedi meglátni, hogy milyen 
tág az engedélyezett kör. Bámutatosan sokat engedélyezett már ed
dig Isten, s ki tudja, még mennyit enged. A bábeli torony nem azért 
dőlt össze, mert magasra tervezték, hanem azért, mert építői Isten 
dicsőségére pályáztak (szerezzünk magunknak nevet"), azaz isten 
akartak lenni. Ez bizonnyal határ. S az élet-támasztás és az élet 
végső megtartása is bizonnyal határ, feológiailag lehetetlen, hogy 
az ember életet tudjon támasztani és a halált legyőzze. S bizony
nyal az is határ, hogy az ember mindig csak teremtmény marad és 
sohasem válik teremtővé: homo faber, de nem homo creator. S bi
zonnyal az is határ, hogy az ember magától sohasem jöhet rá, hogy 
mi az igazi „jó"  és mi az igazi „rossz“ . S bizonnyal az a határ, hogy 
ha mindezt elfelejti s a helytartó a tartományi mandátumot össze
téveszti az ország császári koronájával, akkor a mandátum elvé
tetik. Az olyan bábeli tornyok bizonnyal sohasem nőhetnek az égig.

Az egyház feladata
Önmaga felé. Ne lekicsinyléssel és sértődöttséggel, hanem nagy 

érdeklődéssel figyeljük a természettudomány erőfeszítéseit és ered
ményeit akkor is, ha annak egyik-másik képviselője atheista. Aki 
arra teszi rá az életét, hogy teleszkóppal kutatja az űrt és mikrosz
kóppal a mikroba-világot, az Isten akaratát teljesíti akkor is, ha nem 
tudja, vagy tagadná. Nem volna becsületes dolog sem, hogy szépen 
elfogadjuk a természettudomány vívmányait, de valami teológiai 
nagyképűséggel félvállról vesszük az erőfeszítéseit; nem utasítjuk 
el a jólétet, de a „profán" és „szakrális" helytelenül értelmezett kü
lönbségtételével érdektelenek vagyunk híveink termelési kérdései
ben, pedig népünk minden ilyen kérdése is a „hajtsátok uralmatok 
alá" parancs-körébe tartozik.

Tanuljunk többet és tanítsunk is többet — a Lelkipásztorban 
is — ezen a területen. A nagylendületű természettudomány és tech
nika világában nem kell nekünk riadoznunk, mintha Isten kilakol- 
tastása folynék a világűrből. A teológusok körében is mindig voltak 
hitetlenek, s a természettudósok között is mindig lesznek hívők, akik 
meglátják majd és nem is titkolják, hogy minden legnagyobb és 
minden legkisebb dolgok mögött egyképpen ott van az Egyetlen 
Nagy: az ÚRISTEN!

Újra át kell gondolnunk — ez is egyházi feladat — a teológia 
és természettudomány összefüggését. A régi coexistencia-elmélet nem 
tartható fenn. Hogy ti. a teológia és a természettudomány határolja 
el és kölcsönösen ismerje el egymás felségterületét. Ez az elmélet 
úgy gondolkodott, hegy ha már a hit tudományának kisöccse tá
madt a természettudományban és a kisöccs annyira föléje nőtt a 
bátyjának, hogy nem lehet a létjogát letagadni: osztozzunk meg: 
egy darabig menjen el a tudomány egyedül a fizikai valóságok 
területén, aztán egy kicövekelt pontnál álljon meg, s a hitvilág való- 
ságterületán majd mi vesszük át a szolgálatot. Ez nemcsak azért
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tarthatatlan, mert a természettudomány nem hajlandó a mi cöve 
keinknél megállni, hanem betör a mi szentélyeinkbe is, — hanem 
azért is tarthatatlan, mert egy ilyen Lebensraum-osztozás azt a fel-  
tételezést jelentené, hogy hasadás van az első és második hitágazat 
között. Pedig az első hitágazatnak és a másodiknak egy Ura van.

A természettudomány felé.
Lehetetlen dolog, hogy az ige-hordozó egyháznak ne legyen 

szava ahhoz, hogy az ember hogyan hajtja végre Istennek egy ilyen 
nagy parancsát. Ha pedig van az igéből megértett és jól átgondolt ] 
szava, mondja ki, tekintet nélkül arra, hogy hányán hallgatják és 1
mit szólnak hozzá. Ez az egyházi szó többek között bizonnyal:

’
Óvás az elbizakodottságtól.
Nagy dolgokat művelt az ember, de csak Istentől „vocali man- 

dato". S akármilyen szépen kering is a műhold, Isten mindezt sok-  
kal szebben és jobban csinálja évmilliók óta. — Amit az ember tesz, 
az fabricatio és nem creatio. S ha eljuthat valamelyik más boly
góra, nem lesz boldogabb, mert magával viszi oda is a bűnét. Az 
atomkorszak és rakétavilág emberének is tartozunk és az űrhajó 
utasának tartozunk igazán a mindig időszerű igével: „Térjetek meg, 
mert elközelített a mennyek országa!"

Figyelmeztetés a végességre.
Tartozunk hirdetni, hogy igenis van egy másik világ, amelyet 

„szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt"
(1 Kor 2,9). Tartozunk hirdetni, hogy a természettudomány hit dol
gában, ahogy nem szolgáltathat döntő bizonyítékokat, cáfolatokat 
sem produkálhat. Kutatása sohasem lehet se pozitív, se negatív hit
forrás. Tartozunk hirdetni, hogy „ég és föld elmúlnak" s „új eget, 
új földet várunk". Tartozunk az eschatológiával, a paruziával és kö
telesek vagyunk megszólaltatni a „teremtett világ" egyetemes 
nyögését (Rám 8.). Tartozunk megmondaM. mindezt azért, hogy a 
modern ember műve a bábeli torony sorsára ne jusson és a tudomány 
vívmányain a sátán -— Isten dicsősége és az ember java helyett — az 
ember pusztulására ne rontson. „Te Uram, kezdetben alapítottad a 
földet és a te kezeidnek művei az egek; azok elvesznek, de te meg
maradsz, és mindazok, mint a ruha megavulnak. És palástként ösz- 
szehajtod azokat és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te esz- 
tendeid el nem fogynak." (Zsid 1,10—12.)

Mi pedig legyünk minél hűségesebbek az ige kutatásában s 
Jézus Krisztus hirdetésében, aki nélkül „semmi sem lett, ami lett" 
aki az egész teremtettségre nézve is örökérvényű szót mondott a 
keresztfán: tetelestai =  tökéletesen célhoz juttatott; s aki mint 
egyetlen Weltvollender, eljön „en atómo" — 1 Kor 15,52, — hogy 
?.z Atyával és Szentlélekkel minden legyen mindenekben.

Szabó József.



125 éves egyházi szeretetmunka
Evangélikus egyházunk szervezett szeretetmunkája, az ún. bel- 

misszió formájában, köztudomás szerint Wichern kezdemé
nyezésére indult meg. Ezen a néven az 1840-es években lett ismertté 
szélesebb egyházi körökben. De már ezt megelőzően megkezdődött 
az egyházi szeretetmunka a Gusztáv Adolf svéd király nevét viselő 
segítő mozgalomban. Ez a régebben Gusztáv Adolf-Egyesületnek 
nevezett, ma Gustav-Adolf-Werk néven fennálló szeretetmunka a 
múlt év őszén csendben ünnepelte keletkezésének 125. évforduló
ját. Ebből az alkalomból jelenlegi főtitkára, Dr. Gennrich Paul 
Wilhelm „Starke deine Brüder““ címen rajzokkal és fényképekkel

A Iützeni Gustav Adolf emlékmű és emlékkápolna.

is gazdagon illusztrált ismertető füzetet adott ki ennek a szervezet
nek 125 éves munkájáról. Magyar evangélikus egyházunk évtizedek 
óta szoros kapcsolatban volt és van ma is a Gusztáv Adolf-Művel, 
sokszor részesült segítő szeretetében. Méltó, hogy mi is felfigyel
jünk ennek az igen jelentős egyházi szeretetmunkának múltjára és 
mostani helyzetére.

A Gusztáv Adolf-Egyesület alapítására a svéd király halálának 
200. évfordulóján, 1832 november 6-án, a lützeni csatamezőn ren
dezett emlékünnepség adta az indítást. Itt először is gyűjtést indí
tottak, hogy a német protestantizmust megmentő svéd királynak
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méltó emlékművet állítsanak. Ugyanakkor D. Grossmann lipcsei 
professzor és szuperintendens indítványára egy Gusztáv Adolf- 
Alapítványt is létesítettek. Eleinte még bizonytalan volt, mire for
dítsák az alapítvány kamatait. Grossmann ekkor visszaemlékezett 
arra az esetre, amikor egy Szászország és Csehország határán levő 
csehországi kis leánygyülekezetet az osztrák kormány rendelkezése 
elszakított a szászországi anyagyülekezettől, s ez a kis leánygyüle
kezetet arra kényszerítette, hogy szinte lehetetlen erőfeszítéssel 
igyekezzék magát fenntartani. Ez az eset adta Grossmannak azt a 
gondolatot, hogy a Gusztáv Adolf nevét viselő alapítvány jövedel
méből az idegen, főképp másvallású környezetben, kisebbségi sors
ban, fennmaradásukért küszködő evangélikusokat, elsősorban gyü
lekezeteket kell anyagilag segíteni, hogy életképessé váljanak. Ez 
a segítő munka felelne meg szerinte legjobban Gusztáv Adolf 
szellemének is, s ez volna a hozzá illő legméltóbb emlékmű.

így indult meg a 
Gusztáv Adolf nevét 
viselő, magukra ha
gyatott, gyenge evan
gélikus gyülekezeteket 
támogató, erősítő sze- 
retetmunka, egyelőre 
csak Szászországban. 
Az első gyülekezet, 
amely ennek a mozga
lomnak eredménye
képpen anyagi segítsé
get kapott, egy kiszá
rított lápra telepített 
község . gyülekezete 
volt, a bajorországi 
Karlshuldban. Ez az 
első lépés , mutatta a 
tovább vezető utat is: 
elsősorban római kato
likus terű elten élő 
evangélikus szórvány
hívek és gyülekezetek 
támogatása volt a cél.

A szászországi kez
deményezés újabb len - 
dületet kapott akkor, 
amikor 1841-ben Zim- 
mermann Carl darm- 
stadti udvari lelkész 

A lipcsei Tamás-templom. Itt volt a Gus!av-Adolf- felhívást intézett az 
Werk kezdő istentisztelete 125 évvel ezelőtt egész protestáns vi-
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lághoz, hogy létesítsenek egyesületei a segítségre szoruló protes
táns gyülekezetek támogatására. Zimmerimiann meglepő módom 
nem tudott a Szászország'ban már fennálló hasonló célú mozga
lomról. Most azonban egymásra talált ez a kettő, s 1842-ben Lip
csében együttesem megalapították a „Gusztáv Adolf-alapítvány 
Evangélikus Egyesületét” (Ev. Véréin dér Gustav-Adolf-Stiftung). 
Ennek székhelyéül „örök időkre” Lipcsét jelölték ki, a megala
kított központi elnökség (Centralvorstand) első elmekévé pedig 
Grossmammt választották.

A nagy szeretetni unka most már szabad egyesület formájában 
folyt tovább és terebélyesedett ki. Ez azt jelenti, hogy független 
volt minden egyházi szervezettől. A XIX. század egyházi vonalon 
is az egyesületek kora volt. A missziói (külső és belső v. hazai) 
munka is számos különálló egyesület keretében bontakozott ki. 
Voltak ennek előnyei és hátrányai is. Az egyházak (Landeskirchék) 
vezetésében ekkor többnyire a liberális szellem uralkodott, ez pedig 
nem sokat törődött a keresztyén, sőt egyházi jellegű szeretetmunka 
felkarolásával. Inkább ráhagyta ezt a szabad egyesületekre, ame
lyek mozgékonyabbak voltak. De így mégsem volt ez az egyház 
saját munkája. Igaz, hogy a Gusztáv Adolf-Egyesület szervezetéten 
mégis alkalmazkodott az egyházi szervezeti tagolódáshoz, s a na
gyobb Landeskirchék területén alkotta meg a maga „főegyesületeit“ - 
Csak a legutolsó évtizedek során erősödött meg az a meggyőződés, 
hogy helyesebb, ha a szabad egyesületi munka az egyház saját 
munkájává válik, annak életorganizmusába egészen szorosan bele- 
tagolódik. Ezért a Gusztáv Adolf-Egyesület is már 1935-ben fel
vette a „Werk“ megjelölést, s ezzel juttatta kifejezésre azt, hogy 
szolgálata egyházi munka. A második világháború után pedig a 
Németországi Evangélikus Egyház (EKD) a Gusztáv Adolf „Werk“ 
munkáját a magáénak ismerte el. Ezzel ez a munka az egész né
metországi protestáns (evangélikus) keresztyénség hivatalos egyházi 
munkájának egyik részévé lett.

M ilyen jellegű ez a munka? Nem foglalja magában a keresztyén 
segítő szeretet minden vonatkozását. Csupán a diaszpórában, 

azaz szórványhelyzetben élő evangélikus hívők, pontosabban egyes 
gyülekezetek megsegítésére terjed ki. Ezzel a segítéssel a munka 
tulajdonképpen szeretetmunka, diakónia, legalábbis ennek a 'körébe 
tartozik elsősorban. Célját tekintve azonban egyúttal missziói 
munka, amennyiben az erőtlen szórványgyülekezeteket templomok, 
istentiszteleti helyek építéséhez, berendezéséhez segíti, s ekképpen 
lehetővé teszi, hogy ezeken a helyeken is rendszeresen folyhasson 
az evangéliumi igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása. Nem kife
jezetten hitvallásos jellegű a Gusztáv Adolf-Mű munkája. Az „evan- 
gélikus" megjelölés a németországi helyzetnek megfelelően magá
ban foglalja a lutheri és református bitvallási alapon állókat, va
lamint az únióhoz tartozókat is. Mindezekre az egyházakra egyaránt 
kiterjed segítő szolgálata. De a forrásai túlnyomórészben mégis a 
lutheri hitvallású egyházakban és gyülekezetekben vannak, hiszen 
Németországon kívül más országbeli evangélikusok is belekapcso
lódtak a segítségnyújtásba, legfőképpen a svédek.
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Az említett körülmények folytán az Egyesület munkája inkább 
kissé szűkebben értelmezett ökuménikus jelleget nyert. Hiszen már 
Gusztáv Adolf neve is ilyen ökuménikus összekötő kapocsnak te
kinthető. Az áldozatkészen segítő és a megsegített gyülekezetek 
között pedig a protestantizmus főbb egyházainak, valamint külön

böző országok, népek, nyelvek 
határain túlemelkedő nagyobb 
lelki közöség alakult ki. Még az 
ökumenikus mozgalomnak meg
indulása előtt, a Gusztáv Adolf- 
Egyesült 1895. évi nagygyűléséit az 
akkori elnöke „ökuménikus evan
gélikus zsinatnak” nevezte. De 
éppen ezért az ökuménikus irány
vonalért az uniós politika vádját ; 
is el kellett viselnie az Egyesület-M  
nék. Siőtt, a bizalmatlan lutheri- 
konfesszionális egyházi emberek 1 
már 1853-ban megalapították elle- 4 
né'ben a hasonló célkitűzésű, de 1 
munkáját csalk a lutheri evangéli- 1 
kusofcra korlátozó „Gotteskas-;a 
ten”-t, mely 1932 óta a „Martin- 
Luther-Bund” nevet viseli.

A Gusztáv Adolf-Egyesült öfcu- j 
menifcus .szelleméből következett, i 

a  G-ustav Adoif-Mű berlini székházi, hogy a római katolicizmusisal |
szemben kerülte a harcot, a fá

madó propagandát. Pedig ezt nem egyszer elvárták és szinte köve
telték tőle, — annál is inkább, mert az Egyesület tevékenysége 
elsősorban a római katolicizmustól fenyegetett evangélikusok meg
védésére és megtartására irányult. Az ilyenfajta követeléseket azon- :

Templom és pap
iak az Ems-vidé
ken, a Gust tv 
Adolf-mű segít
ségével 1S52—53- 

ban épült.
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bán a vezetőik mindig elutasították. így Rendtor ff  Franz, a Gusztáv 
Adolf-Egyesület elnöke az 1930-as évek elején azt hangsúlyozta, 
hogy az Egyesület mindenkor a felekezeti békesség ápolója volt, 
nem rohamosztag más egyház ellen, hanem csupán a saját állásokat 
biztosító védőosztag. Ugyanígy nyilatkozott a Gusztáv Adolf-Mű 
mostani elnöke, Lau Franz lipcsei professzor: „A  Gusztáv Adolf- 
Műnek nem feladata, hogy a katolicizmussal vitát folytasson". Az 
emlékfüzetben található egy beszédes dokumentum is a felekezeti 
békesség ápolásáról: evangélikus istentiszteletet r. katolikus temp
lomban. Ilyesmi a második világháború utáni időben nem egy eset
ben megtörtént, természetesen 
fordítva is.

Nem mindig volt könnyű 
megőriznie a Gusztáv Adolf- 
Egyesületnek elfogulatlanul 
nemzetek fölött álló jellegét. A 
német sovinizmus nem egyszei 
behatolt soraiba és megzavarta 
tisztán evangéliumi és egyházi 
munkáját. A vezetőség több íz
ben határozott állásfoglalással 
igyekezett küzdeni ez ellen a 
szellem ellen, de bizonyos, hogy 
a német nacionalista kísértés
nek nem mindig sikerült teljes 
mértékben ellenállni. Ezt talán 
éppen az Egyesület magyaror
szági munkájában lehetett leg
inkább tapasztalni. De meg- 
a tendenciát a megerősödött 
nyugvással láthatjuk, hogy ezt 
ökumenikus szellem mégis le
győzte.

A két világháború természetesen sok nehézséget gördített a 
        Gusztáv Adolf-Mű munkája elé, de egyúttal új feladatok elé 

is állította. A második világháborúban elpusztult sok templom, lel
készlak, egyéb egyházi épület helyreállításához kellett tevékenyen 
hozzájárulnia. Emellett tovább folytatja á szórványterületek lelkész
képzésének támogatását is, főképpen ösztöndíjak juttatásával. A 
Mű lipcsei székházát a háborúban bombatalálat teljesen elpusztí
totta; ma a központi vezetőség hivatalai a teológusok internátusának 
céljait szolgáló Franz Rendtorff-Hausban vannak elhelyezve. Az 
új feladatok közt a legnagyobb az áttelepítések következtében ke
letkezett új szórványhelyek megfelelő egyházi szolgálatban része
sítéséről történő gondoskodás.-Egy Dél-Bajor országról készült tér
kép igen szemléltetően mutatja, mennyire megszaporodott ezen a 
területen a szórványgyülekezeteik száma, ahol istentiszteletek tar

Evangélikus templom Rómában.
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tásáról és az ifjúság vallásos neveléséről kell gondoskodni. A munka 
egységes vezetése és irányítása viszont nehezebbé vált azzal, hogy 
Németország politikai kettéosztottsága miatt a Gusztáv Adolf-Mű 
vezetése is kettéosztott. A központi vezetőség továbbra is Lipcsében 
van, de Nyugat-Németországban, Kasselben is szerveztek egy al
központot.

Külföldi vonatkozásban is megnövekedtek a feladatok. Segít
séget nyújt a Gusztáv Adolf-Mű az olaszországi Valdens-egyház- 
nak, a spanyolországi, nehéz sorsban levő evangélikusoknak, sőt a 
világ minden részébe szétszóródott evangélikusok gyülekezetekbe 
szervezkedését is tőle telhetőén támogatja. Mindez azt is szükségessé 
teszi, hogy segítésre kész testvérszívek erszényei is megnyíljanak. 
Sok megható példáját lehetne felsorolni a segítő áldozatkészség 
megnyilatkozásának. Valóban építőmunka az is, ahogyan a gyer
mekek körében megszervezték és ápolják az ínségben levő testvé
rek iránti felelősségérzetet.

A Gusztáv Adolf-Mű a változott idők változott viszonyai közt 
is nagy erőfeszítéssel és sok áldással végzi a szórványmisszió fele
lőségteljes munkáját, mert változatlan a jelmondata, a szolgálatra 
kötelező apostoli ige: „Amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenek
kel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel" (Gal 6,10).

Dr. Wiczián Dezső.

Részlet Gusztáv Adolf svéd királynak 1630. május 19-én az or
szággyűléshez intézett búcsúbeszédéből:

„A magasságos Istent, kinek szeme előtt ülök, hívom bizony
ságul, hogy nem a saját kívánságom vagy kedvem hajt a hábo
rúba, hanem már évek óta egyre erősebben kényszeríttettem bele . . .  
mindenekfelett elnyomott hittestvéreinfcet kell a pápa igája alól k;sza- 
badítanunk, és ez, reméljük, Isten segítségével lehetséigies is l,esz • • • 
Mivel pedig rendszerint addig jár a korsó a kútra, míg végül eltörik, 
azért velem is így lesz m ajd . . .  Azért útrakelésem előtt minden 
alattvalómat, titeket jelenlevőket s a távollevőket, a magasságos 
Isten oltalmába ajánlom, s kívánom, hogy majd egyszer e nyomorú
ságos földi élet után, ha Istennek úgy tetszik, újra találkozzunk a 
mennyei örökkévaló életben és örömben, melyet Isten elkészített 
számunkra." 

HELYREIGAZÍTÁS
A Lelkipásztor 1957. decemberi számárnak „Jézus Krisztus a modern ember 

számára” c. cikkébe sajtóhiba csúszott. A 19. oldal alulról 7. sorában hittel szó 
helyett hitellel szó olvasandó. — A 20. oldal 4. bekezdésének 3. sora után a kö
vetkező sor beszúrandó: ahhoz, hogy megértsük a fordulatot, amit a harmadik 
nap ese-.
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Egyház és istentisztelet az Újszövetségben
Az istentisztelet fogalma közvetlenül van adva az egyházéval. 

Mégis úgy gondoljuk, hogy az istentisztelet az egyház életének 
egyik mozzanata egyéb megnyilatkozások mellett, mint amilyenek 
pl. a gyülekezeti ifjúság nevelése, a gyülekezet tagjairól való lelki
pásztori gondoskodás, gyülekezeti szeretetszolgálat, a misszió és nem 
utolsó sorban az „adminisztráció". Sokszor éppen ezt az utolsót ne
vezzük „hivatalos egyház“-nak.

„Protestáns gondolkodásunk" egyébként is hajlamos arra, hogy 
az istentiszteletet az egyház életében valami „külsőséginek tekintse 
és hogy Istenhez való viszonyunk, „vallásunk" igazi „lényegét" va
lami „bensőséges" viszonyban, nevezetesen a hitben keresse. Sok
szor adtak kifejezést annak a véleménynek és gyülekezeteinkben ma 
is nem egyszer találkoztunk azzal a felfogással, hogy a döntő a lélek 
közvetlen közössége Istennel, ez pedig nem függ sem az egyházhoz 
mint szervezethez való viszonyulástól, sem pedig az istentisztelet 
„szertartásain" való „külsőleges" részvételtől. Az istentisztelettel 
azonnal asszociálódnak a kultusz és a szertartás képzetei. Mind
ezeket pedig szívesen értelmezzük úgy, hogy az ember általuk, te
hát cselekményekkel igyekszik Istenhez közeledni, vele viszonyba 
lépni és magának jóindulatát biztosítani. Luther teológiáján nevel
kedett gondolkodásunk ezzel kapcsolatban azonnal figyelmeztet 
arra, hogy hiába próbáljuk Istén kegyelmét emberi cselekedettel — 
erkölcsi magatartással és még kevésbé istentiszteleti szertartások
kal — biztosítani. Az istentisztelet olyan jócselekedet színében tűnik 
fel, amelyet az ember eszközül használ, hogy Isten szemében ke
gyesnek tűnjék fel. Ha az ember az istentiszteletet ilyen eszköznek 
használja, akkor az valóban ellenkezik az evangéliummal és 'be
szennyezi az igazi hit bensőségét és tisztaságát. Az az istentisztelet, 
amelyet az ember eszközzé alacsonyít le, hogy vele hatékony módon 
közeledjen Istenhez vagy egyenesen érdemeket szerezzen előtte, va
lóban Istennek nem „Lélekben és igazságban" való imádása, hanem 
visszasüllyedés a pogányságba.

Mindez mutatja annak szükségességét, hogy megvizsgáljuk az 
istentisztelet értelmét az egyházhoz való viszonyban az Újszövet
ség alapján.1

1 A következő tanulmány nem azt vizsgálja, hogy milyen történeti 
adatokat tartalmaz az Újszövetség az első keresztyén istentiszteletre 
nézve, hanem az istentisztelet teológiai értelmét és kérdéseit igyekszik 
tisztázni.
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Az „Isten gyülekezete"  és a „latreia"
1. Az újabb teológiai kutatásnak egyik nagyon döntő felisme

rése, hogy az Újszövetségben az ecclesia fogalma elsősorban az isten- 
tiszteletre összesereglett gyülekezetei jelöli meg. Foghatóvá a 
gyülekezet, mint Isten inépe azáltal válik, hogy Istennek szol
gál, őt „tiszteli". Pál apostol Fii 3,3-ban a gyülekezetről azt mondja, 
hogy az az (igazi) „körülmetélés", tehát az igazi, Istennel szövet
séget kötött nép, mert „Lélekben szolgál (latreuei) Istennek". Jog
gal lehet tehát azt mondani, (hogy a gyülekezet „eszkatológikus lát
hatatlansága" „kultikus megfoghatósággal" párosul.1 Ezért az is
tentisztelet az Újszövetség szerint nem egyik megnyilatkozása vagy 
funkciója a gyülekezeti életnek többek közt, hanem a tulajdonkép
peni megnyilatkozása vagy „megfoghatósága". Ha az újszövetségi 
értelemben vett gyülekezetről, illetve egyházról beszélünk, akkor 
mindig az istentiszteleti gyülekezetre vagy másként az Istent tisz
telő és neki szolgáló gyülekezetre, illetve egyházra kell gondolnunk. 
Az egyház fogalmába tehát közvetlenül beletartozik az istentiszte
let, vagy más szóval: az ecclesia fogalmával adva van a latreia és 
a „kultusz" fogalma is.

2. Az új szövetségi értelemben vett gyülekezet említett sajá
tossága szorosan összefügg azzal, hogy a bibliai gondolkodás számára 
a latreia, tehát Isten népének istentisztelete kinyilatkoztatásban 
gyökerezik. Az istentisztelet nem oly módon adódik a gyülekezet 
számára, hogy tagjai önszántukból rendeznek be Isten jóindulatát 
keresve valamiféle szertartást, „kultuszt". Pál apostol az istentisz
teletet (a latreia-t) a fiúsággal, a szövetségkötéssel, a törvényadás
sal és az ígéretekkel együtt az Izraelnek adott sajátos isteni aján
dékok közé számítja (Pun 9,4). Hiszen az istentisztelet mikéntjét és 
általában az istentiszteleti életet az Ószövetségben a törvény sza
bályozza. Ez pedig azt jelenti, hogy az ószövetségi kultusz éppen 
úgy, mint az egész törvény kinyilatkoztatásban gyökerezik. Ponto
sabban az istentisztelet beletartozik a örvény-kinyilatkoztatásba, 
annak szerves része és ugyanolyan isteni tekintélyre tart igényt, 
mint pl. a Tízparancsolat. Tanulságos, hogy a szomlbatnap meg
szentelése bele is került a Tízparancsolatba. Az ószövetségi gondol
kodás számára ez a körülmény nem azt jelenti, hogy a szombat 
megtartása függetlenül a kultusztól vagy hogy e fölé emelkedik 
és különleges tekintélyt kap, hanem inkább azt, hogy az egész is
tentiszteleti élet a törvény tekintélye alá kerül. Az istentisztelet és 
vele együtt az egész cerimoniális törvény —  tehát mindaz is, ami 
„tisztá“-nak és ..tisztátalanénak számit, — a Tízparancsolattal 
egyenértékű isteni tekintéllyel bír.

Isten népe a törvény értelmében végzett „szolgálattal", „isten- 
tisztelettel" jár U rának színe előtt: így valósul a Sinai hegyen kö
tött szövetség célja. „Szentek legyetek, mert én, az Űr a ti Istenetek

1 V. ö. Michel: Das Zeugnis des NT’s von der Gemeinde, 1941, 16. lap.
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szent vagyok!" — hirdeti az ún. szentségi törvény (3. Móz 19,2). Ez 
az ismételten visszatérő mondat nemcsak a törvényben adott kinyi
latkoztatás alapvető célját jelöli meg, hanem az istentisztelet értel
mét is megmutatja. Isten a tulajdonává választott népet az isten
tiszteleten keresztül szenteli meg.

Az istentiszteletnek a kinyilatkoztatásban megadott értelmét 
azonban az Ószövetség szerint mindegyre keresztezi az ember val
lásos igyekezete és érvényesülési ösztöne. Az ember úgy igyekszik 
az istentiszteletet alakítani és felhasználni, hogy érvényesülhessen 
és megállíhasson Isten előtt, sőt hogy biztosítsa önmagát. A kultusz 
arra szolgál, hogy a kegyes embernek Isten előtt kedves életformát 
tegyen lehetővé és pedig éppen az Isten által adott eszközök segít
ségével. Valóban, a kultusz tág teret enged az embernek, hogy 
benne érvényesüljön. Az áldozatot például be lehet mutatni úgy, 
hogy az a szív teljes odaadását fejezi iki, de lehet az is, hogy 
az áldozat mögött számító önzés húzódik meg. Az áldozat ilyenfor
mán emberi teljesítménnyé válik és alapjaiban rontja meg Istenhez 
való viszonyunkat. Az istentisztelet Izrael számára a törvényben 
előírt, pontosan megállapított papi teljesítménnyé lett: a zsidóság 
úgy vélte, hogy, az istentiszteletre vonatkozó törvény gondos és 
pontos betartása alkalmas arra, hogy biztosítsa Isten jóindulatát.

Jézus és az ószövetségi istentisztelet

1. A törvényben gyökerező istentisztelet Jézus szerint is Isten 
akaratából faíkad. A templom „szent": Isten lakozik benne (Mt 
23,21). A templom szentsége megszenteli mindazt, ami benne van, 
nyilván nemcsak a tárgyakat, hanem a benne folyó istentiszteletet 
is (Mt 23,16). Viszont igaz, hogy Jézus egy szóval sem szól az ál
dozati 'kultusz szentségéről. Nem is hívja fel tanítványait, hogy ve
gyenek részt az áldozati kultuszban, vagy hogy mutassanak be ál
dozatot. De az áldozati kultusz Jézus által is elfogadott adottság, 
amint azt Mt 5,23— 24 is tanúsítja. A negyedik evangélium is ma
gától értődőnek tekinti, hogy Jézus, mint hithű és kegyes zsidó a 
nagy ünnepeken felzarándokolt Jeruzsálembe és résztvett az isten
tiszteleteken. Ugyanígy kereste fel Jézus rendszeresen a zsinagóga- 
és a kultusz egészét érintette. Helytelen az a nézet, mintha Jézus 
istentiszteleteket és azokon maga is megszólalt „tanítással" és az 
írás értelmezésével.

Mégis az istentisztelet és kultusz területén vált élessé az összeüt
közés Jézus és a nép vallásos vezetői közt. Fellépte, tanítása és pré- 
dikálása a zsinagóga-istentisztelet keretében nagy feltűnést, sőt en
nél többet is, megdöbbenést és zavart keltett, amint azt pl. egyes 
elbeszélések, mint Mk 6,1—6, vagy Lk 4,16—30 tanúsítják. De kü
lönösen feltűnőek e tekintetben a szombatnapi gyógyítások. A szom-
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bat megszentelése az egyik legfontosabb parancsolatnak számított 
csak a külsőségessé és formalizmusba merevedett törvényeskedés 
ellen harcolt volna, amikor segítő cselekedetével utat nyitott Isten 
megsegítő szeretetének és azt szombatnapon is érvényesítette. Jézus 
igéje, amely szerint „az Emberfia ura a szombatnapnak is“ (Mk 

   2,28), mélyebbre utal éppen úgy, mint a zsidóknak adott felelet 
Jn 5,17-ben, amikor szombatnapi cselekedetét azzal igazolja, hogy 
ő éppen úgy „munkálkodik" " szombatnapon, mint az Atya. Mind
két helyen kifejezésre jut Jézusnak az az igénye, hogy önmagát 
nemcsak a törvény egyes rendelkezései, hanem az egész kultusz 
fölött állónak tudja.

Ugyanebbe az összefüggésbe tartozik az a megfigyelés is, hogy 
Jézus nemcsak a farizeusi zsidóság által képviselt vallásos tiszta
ság fogalmát érvényteleníti, hanem ugyanakkor e tisztaságfogalom 
ószövetségi gyökereit is elvágja. Új rendelkezésként mondja: 
nem az teszi tisztátalanná az embert, ami az emberen mintegy kí
vül van, mint eledel, amelyet megeszik, stb., hanem az ember go
nosz gondolatai és a gonosz cselekedetek, melyek azokból származ
nak (Mk 7,14—28). Ez a rendelkezés magában foglalja azt a meg
állapítást is, hogy az ember nem biztosíthat magának kultikus tisz
taságot azzal, hogy megtartja a tisztulási szabályokat. Más szóval a 
kultusz nem teszi az embert Isten színe előtt „tisztává". Ezt kü
lönösen élesen mutatja, hogy Jézus igényt tart a bűnbocsánat aján
dékozásának hatalmára (v. ö. Mk 2.5 kk.; Lk 7,47). A gutaütött meg- 
gyógyításáról szóló történet joggal hangsúlyozza, hogy csak Isten- 
nék van hatalma bűnt. megbocsátani. A bűnbocsánat ajándékát pe
dig az ember az egész Ószövetség és a zsidóság meggyőződése sze
rint is az istentisztelet vagy általánosabban a kultusz keretei közt 
kapja meg. Nem arról van szó ,hogy az istentisztelet keretein 
belül kaphat-e a kegyes hivő bűnbocsánatot: ezt Jézus nem 
tagadja, nem is vonja kétségbe. Hiszen a példázatbeli vámszedő 
is a templomban könyörög Istenhez, hogy legyen iránta irgalmas 
és Jézus róla mondja, hogy megigazulva ment el haza. Azonban 
azáltal, hogy Jézus bűnbocsánatot oszt, valami addig elképzelhe
tetlen és új dolog történt. Az ószövetségi istentisztelet és kultusz 
alapjaiban rendült meg és egészen új út nyílt Istenhez. A szombat 
nap megtartásának kérdése, a kultikus tisztaság fogalmának új 
értelmezése és a bűnbocsánat' ajándékozására való felhatalmazott- 
ság tudata összetartoznak: más-más oldalról ugyanazt mutatják, 
hogy ti. Jézus cselekedetében, művében és igéjében kritikussá 
válik az ószövetségi istentisztelet értelme.

Az evangélium és az istentisztelet
2. Jézus Isten elközelített királyi uralmának evangéliumát 

hirdette. Ezzel az üzenettel nemcsak az istentiszteletben, a zsina
gógának a törvény igéje által megszentelt hagyományai közt
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szólalt meg, hanem hirdette az „igét” az összegyűlt népnek kaper- 
naumi lakóháza előtt, a hegyen, a Genezáret partján, stb. Jézus 
„ tanított”, de prédikációjának nem volt meg a szokott istentisz
teleti kerete. Ennek ellenére úgy beszélt, mint akinek „hatalma” , 
pontosabban Istentől kapott „felhatalmazása” van. (Mt. 7, 29.) 
Tanítása közben az történik, ami egyébként csak az istentiszte
leten esik meg: Isten üzenete szólal meg, v. ö. Jn. 14, 24. De 
nemcsak igéjében, hanem cselekedetében, főként gyógyításaiban 
és csodaitetteiben is utat tor magának Isten királyi uralma. (V. ö. 
Mt. 12, 28.) Ez az az eszkatologikus óra, amikor Jézus új utat 
nyit az embernek Isten felé. Felhangzott ugyan a próféták meg
térésre hívó igéje is, új és eleven erővel szólalt meg nála Isten 
bölcsességének beszéde is. De nem a megtérésre hívó ige, nem is 
Jézus igehirdetése és csodái váltak az eszkatologikus óra jeleivé, 
hanem ő maga, Igéje és cselekedetei csak annyiban „jelek” , 
amennyiben azok az Ő igéje és cselekedetei. Így értendő, ha azt 
mondja: „Jónásnál, Salamonnál nagyobb van itt!” (Mt. 12, 41— 42.) 
Jézus nemcsak a törvényt „teljesíti be” új értelemben, hanem 
az ószövetségi kultusz is elavul — bár nem szűnik meg — áldoza
taival, ünnepeivel, tisztulási parancsaival együtt: „A  templomnál 
nagyobb van itt!” (Mt. 12, 6.)

Ez különösen két elbeszélés kapcsán mutatkozik meg. Az 
egyik a templom megtisztításáról szóló történet. (Mk. 12, 15— 19. 
par.) Ezt többnyire úgy szokták értelmezni, hogy Jézus prófétai 
cselekedettel meg akarta szüntetni az áldozati kultusszal kapcso
latban támadt visszaéléseket De Lohmeyer1 kimutatta, hogy a 
templom megtisztítása olyan eszkatologíkus-messiási cselekedet 
volt, amellyel Jézus a templomot, mint az imádság házát a 
pogány népeknek akarta előkészíteni. 2 Hasonlóan fontos az az 
ige, melyet a „hamis tanúk” a szinedrium előtt Jézussal szemben 
próbálnak érvényesíteni. Mk. 14, 58. szerint egyesek azt vallották, 
hogy Jézus azt mondta: „Lerombolom ezt a kézzel csinált temp
lomot és három nap alatt másikat építek, nem kézzel készítettet.” 
Ez a talányszerű mondat a templom elleni fenyegetést foglal magá
ban és kifejezésre juttatja a reménységet, hogy Jézus műve nyo
mán új, eszkatologikus „templom”, jön létre. Ez az ige azonban 
alig lehet tisztára Jézus ellenségeinek kitalálása: ezt tanúsítja 
annak Jn. 2, 19-ben foglalt formája. Értelme pedig csak az lehet, 
hogy Jézus műve következtében elmúlik az ószövetségi kultusz, 
elpusztul a gyülekezetét összefogó templom, de Jézus „megépíti” 
Isten új gyülekezetét. Ezt az igét a negyedik evangélista is ismerte, 
de a szinoptikusokétól eltérő hagyomány keretében. Ján. 2, 21

1 „Die Reinigung des Tempels” (Theol. Blátter, 1941, 257. k. lpk.) 
és „Kultus und Evangélium”, 1942, 44 k. lpk.

2 Ezt különösen a Mk. 11, 17-ben foglalt Ezs. 56, 7-ből átvett 
idézet tanúsítja.
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ti. az igét Jézus halálára-és feltámadására vonatkoztatta. Ez- az 
értelmezés az Ür „testére” való utalással Jézus szavának titok
zatos vonatkozást ad az új gyülekezetre, Isten új népére. Jézus 
igéje az Isten új népét, az új gyülekezetei (ecclesia) a ház, illetve 
az új templom képével szimbolizálja s azt mondja róla, hogy 
azt az Emberfia-Krisztus építi majd meg. (V. ö. Mt. 16, 13.) 
A tanítványok szeme előtt feltűnnek Isten új népének seregei: Jézus 
gyűjti ezeket össze a megfáradottakból és megterheltekből, a 
bűnösök és vámszedők, szegények és betegek közül, akiken segít 
és akiket magához hív. (Mt. 11, 28.) Ilyen értelemben szól azok
ról, akik eljönnek napkeletről és napnyugatról, hogy Ábrahámmal, 
Izsákkal és Jákobbal asztalhoz telepedjenek Isten királyságában. 
(Mt. 8, 11.)

Az új istentiszteleti közösség
3. Jézus Isten új népét gyűjti össze: de ezt éppen ezért nem 

vezeti bele vagy viszi vissza az ószövetségi, templomba. Isteninek 
az új aiónban egybegyülekező népe azonban mégsem kultusz 
nélküli nép, hiszen Jézus ezt a népet Isten tiszteletére és szolgá
latára gyűjti össze, vagy más szóval Jézus az új népet új isten- 
tiszteletre gyűjti össze: „Ahol ketten vagy hárman összegyülekez
nek az én nevemben, mondja Jézus, ott vagyok közöttük.” (Mt. 
18, 20.)’- Ezt az új népet, az igazi tanítványi sereget mondja Jézus 
Mt. 5, 8 értelmében azoknak, „kiknek szívük tiszta” . Nekik adja 
az ígéretet, hogy „ők az Istent meglátják” . „Istent meglátni” 
nemcsak annyit jelent, mint örök üdvösségben részesülni, hanem 
magában foglalja azt is, hogy Isten népe örökkévaló istentisztelet
ben imádja az Urat, akiitől az élet ajándéka származik. Ezt a 
tanítványi sereget tanítja Jézus imádkozni. A „Miatyánk” ugyan 
nem az új aión imádsága, de Isten nevének megszentelésére^ 
királyságának eljövetelére, akaratának beteljesedésére célzó kéré
sei mind tanúsítják az eszkatologikus alaphelyzetet, melyben a 
tanítványok gyülekezete él. Ezek a kérések mind mintegy rá
feszülnek az új aiónra, melynek beteljesedését a tanítványok 
várják.

Pál apostol és a szinoptikus tudósítás szerint Jézus halála 
előestéjén asztali közösséget létesített tanítványaival. Ennek kap
csán halálát úgy értelmezte, hogy általa új szövetség létesül Isten
nel és hogy életét „sokak” , azaz Istennek az új szövetségben 
kiválasztott népe javára adja oda. Az úrvacsora szerzési igéi, 
valamint a messiási váltságról szóló ige (Mk. 10, 45) Jézus halálát, 
mint új szövetség alapítását szembeállítják a Sinai hegyen létesült 
szövetséggel és egyúttal a templomi kultusszal is. Az új, eszkato- 

1 Jézusnak ez -az igéje átformálása egy olyan igének, amelyben 
a sekhina -— Isten — jelenlétéről van szó. Tehát a tanítványok „kul
tikus” — istentiszteleti — eg'yüttlétéről van szó.
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logikus szövetség hatályon kívül helyezi a régit. De ily módon 
nem támad kultusz nélküli szövetség, mert hiszen az új szövet
séget Jézusnak „sokak” javára ki ontott vére pecsételi meg és 
az csak a tanítványaival létrejött közösségben valósul meg. Az 
Istennel való új viszony —  s vele bűnbocsánat, élet és üdvösség 
— éppen ebben a közösségben jön létre, azért az új szövetség 
sem valósulhat e közösség gyakorlása és így kultusz (vagy ha 
úgy tetszik: istentisztelet) nélkül.

A Jézus által szerzett asztali közösség, melyben az új szövet
ség Jézus halála alapján létesül, továbbá Jézus igéje, mely a tör
vényben adott kinyilatkoztatást beteljesíti és ezáltal azt céljához 
is juttatja, végül pedig az imádság, melyre Jézus tanítja tanít
ványait, adják meg azokat az alapelemeket, melyek az Istennel 
való új, eszkatologikus viszonyt hordozzák. Mindezen elemek 
központjában Jézus áll, akinek személyében betör Isten király
sága a világba és amelyben az valósággá is lesz. Ugyanakkor 
ezek az elemek nem az egyes tanítványt mint olyat veszik számí
tásba, nem is a tanítványt mint egyedet hozzák új viszonyba 
Istenhez, hanem mind feltételezik a gyülekezetét, a tanítványok 
közösségét és együttesét, mint Isten eszkatologikus új népét. Jézus 
sz egyes tanítványt is ebbe a közösségbe állítja bele. A gyüle
kezet az Istennel való új viszonyra alapozódik, ebben van létének 
ertelme és célja, ebben és ebből „él” . Ez más szóval azt is jelenti: 
a gyülekezet az istentiszteletben „él” .

Az ősgyülekezet istentisztelete
1. Amit az evangéliumok a Jézus halála előtti időre vonatko

zólag csak mindegy jelképesen mutatnak, azt kifejlett formában 
tanúsítja az őskeresztyénség.

A tanítványok serege nem „szervezkedett” a zsinagóga mód
jára, vagyis nem alakult meg külön testként, illetve testületként 
a zsidóság keretein belül, hanem kezdettől fogva az ecclesia 
igényével — tehát azzal az igénnyel lépett fel, hogy benne az 
igazi és „ú j” — tehát eszkatologikus — Izráel valósul. Az ecclesia 
nem tekinti magát az ószövetségi „Isten népe” ellenlábasának 
vagy vetélytársának, hanem azt felveszi önmagába, éspedig olyan 
értelemben, hogy a Sinai hegyen kötött szövetség nem veszítette 
ugyan el szentségét, de az új szövetségben túlhaladottá lett, meg
kapta tulajdonképpeni értelmét és így teljessé lett. Ezért nevezte 
magát a jeruzsálemi gyülekezet „szentek”-nek.1 Nem vált ki az 
ószövetségi nép kötelékéből, sőt megmaradt a kultuszközösségen 
belül is, amint azt egyes adatok (Csel. 3, 1, sőt Pálra vonatkozólag is 
Csel. 21, 20 kk.) mutatják. Mert ezen az aiónon belül az ószövet
ségi kultusz, amint azt Izráel gyakorolta, a kinyilatkoztatott

1 Ez a megjelölés az Ószövetségre utal vissza, elsősorban 3. Móz. 
11, 44-re, azután Ezs. 4, 3-ra; 62, 12-re; Zsolt. 16, 3-ra; 34, 10-re és 
Dán. 7, 18. kk-re.
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törvényen alapul. Csak amikor az új aión betör ebbe a világba, 
válik az „a mennyei (istentisztelet) utánzatává és árnyképévé” . 
(Zsid. 8, 5.)

A gyülekezet Jézus ajándéka révén mint Isten új népe való
sul. Erre mutatnak a Csel. összefoglaló tudósításai, amelyek sze
rint a gyülekezet „állhatatosan megmaradt az apostolok tanítá
sában, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozás
ban” (2, 42). Ezt a tudósítást úgy szokták értelmezni, hogy az 
leírja a legrégebbi keresztyén istentiszteletet. De helyesebb, ha 
úgy értjük, hogy benne a szerző felsorolja az ecclesiát hordozó 
alaptényezőket. Mivel azonban az ecclesia az istentiszteletében 
konkretizálódó és élő gyülekezet, azért a felsorolt mozzanatok 
az istentiszteletbe tartoznak bele.

Ha ez az értelmezés helyes, akkor a tudósításban foglalt 
adatok felvilágosítást adhatnak az első gyülekezet istentisztele
tének értelméről és tartalmáról is, noha nem kétséges, hogy a 
tudósítás kifejezésmódja későbbi fogalmazásról tanúskodik. Az 
„ apostolok tanításának”  említésénél nyilván utalni kell az ős- 
keresztyén igehirdetésre, amint az pl. Péter apostol beszédeiből 
ismeretes előttünk. Ezeket a beszédeket ugyan — valószínűleg 
„források”  vagy tudósítások alapján — a Csel. szerzője állította 
össze. Ennek ellenére világosan tanúsítják a döntő különbséget, 
amely köztük és pl. a zsinagógái istentiszteleten elhangzó ige
hirdetések közt található. Az apostoli igehirdetés ugyanis nem 
a törvény értelmezése és alkalmazása a jelen életviszonyokra 
(ez volt a zsinagógái istentiszteleteken elhangzó igehirdetés!), 
hanem következetes tanúságtétel Jézusról, aikit a zsidók „az 
istentelenek keze által keresztre feszítettek és megöltek” , de akit 
az Isten feltámasztott a halálból. (V. ö. Csel. 2, 22 kk.; 3, 14 kk.) 
Ez a tanúságtétel maga is végképp elkülönítette a gyülekezetet 
a zsinagógától. A „kenyér megtörésében”  folytatódott Jézus asz
tali közössége is a tanítványokkal. De az asztali közösség azáltal 
vált valóban értelmessé, hogy a gyülekezet a Megfeszítettben 
felismerte „Isten szolgáját” (v. ö. Csel. 3, 13. 26; 4, 27. 30), tehát 
az Ezsajás által megjövendölt „ebed JHVH”-t és hogy ekkor 
hangzott fel a „máránáthá” . 1 Mindkét mozzanat valószínűsíti, 
hogy az asztali közösség középpontjában Jézus állott, éspedig mint 
az az „ebed JHVH” . aki életét adta a sokakért és aki egyúttal 
a feltámadott Űr Krisztus.

Csel. 2, 42 és 46, valamint Csel. 20, 7 összehasonlítása (v. ö. 
még Csel. 20, 21; Lk. 24, 35-öt is!) alapján valószínűnek mond
ható, hogy az ősgyülekezet „élete” (s ez azt is jelenti: istentisz
telete) középpontjában a „kenyér megtörése”  volt. Valószínűleg

1 A „máránáthá”, vagy Jel. 22, 20. értelmében azt jelenti: „Jöjj 
el, Urunk (Jézus)”, vagy pedig azt, hogy „az Űr eljött”, azaz „itt 
van”, „jelen van” . Az utóbbi értelem talán a valószínűbb, mert az 
illik bele egyedül 1. Kor. 16, 22. és Did. 10, 6. összefüggésébe.
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ez határozta meg a Csel. 2, 42-ben említett „közösséget” (koinonia) 
is és adott neki értelmet.

A Csel. 2, 42. szavaiban található összefoglaló tudósítást 
nyilván a későbbi szemlélet formálta: hiányzik belőle az eszkato- 
logikus perspektíva, amely pedig döntő módon meghatározta az 
ősgyülekezet életét és amely az istentiszteletet éppen úgy átfor- 
rósította, mint az egész gyülekezeti életet. Ennek ellenére világo
san mutatkozik a különbség az ószövetségi istentisztelethez viszo
nyítva. Ebben a tudósításban sincs semmi nyoma annak, hogy 
a gyülekezet Isten elé vinne valamit istentiszteletében azért, hogy 
ezzel biztosítsa magának az ő jóindulatát. A kenyér megtörésé
nek és az apostolok tanításának középpontjában egyformán Jézus 
állott, a „Szent és Igaz” , Isten „szent szolgája” , aki a gyülekezetet 
felveszi asztali közösségébe és akit a gyülekezet Urának és Krisz
tusának vall. Az istentiszteleten keresztül részesül a gyülekezet 
Isten eszkatologikus ajándékában. Ez ajándék révén válik a 
gyülekezet Isten népévé, a szentek választott seregévé és kapja 
feladatul, hogy szentté legyen, miként Isten is szent.

Az istentisztelet és a lélek ajándéka
2. A Csel. könyvének tudósításában csak nagyon vázlatosan 

megadott mozzanatokat azonban még egy kissé pontosabban szem
ügyre kell vennünk.

Az „apostolok tanítása”  az említett tudósításban nyilván már 
állandósult fogalom és mint ilyen valószínűleg későbbi fogalma
zásra mutat. De Pál apostolnak az 1. Kor. 12— 14. fejtegetéseiben 
adott közlése alapján nem lehet kétség afelől, hogy a tanításnak 
a legrégibb gyülekezetek összejövetelein is állandó helye volt. 
Ehhez azonban hozzá kell venni, hogy Pál apostol tudósítása sze
rint az őskeresztyén összejöveteleket a Lélek ajándékainak meg
nyilatkozásai (1. Kor. 12, 4— 11. Róm. 12, 6—13.) jellemezték. 
Ezek pedig az istentiszteletben érvényesültek. A „bölcseség- 
beszéd” , „Isten ismeretének beszéde” , „prófétálás” , a „különbség- 
tétel a lelkek közt” , a „nyelveken szólás” és a „nyelveken szólás 
megmagyarázása” egészen természetszerűleg tartoznak az isten- 
tisztelet keretébe, de nyilván itt mutatkoztak meg a „hit” , a 
,,gyógyítások” és a „csodatevő erők megnyilatkozásai” is. A „ki
nyilatkoztatást, Isten-ismeretet (gnosist), prófétálást és tanítást” 
a nyelveken szólás mellett 1. Kor. 14, 6. ugyancsak összefoglalja, 
mint amelyek az istentiszteletben mutatkoznak meg. Mindegyik 
az igehirdetés sajátos formája és a Lélek által válik hatékonnyá. 
A gyülekezeti imádságot is a Lélek szólaltatja meg. (V. ö. Róm. 
8, 26.) Mindez azt mutatja, hogy Isten Lelke az egész istentiszte
letet átjárja és alakítja. Helytelen tehát azt mondani, hogy az 
istentisztelet során nyilatkoznak meg a Lélek egyes művei. Nem, 
a teljes őskeresztyén istentisztelet „pneumatikus” , vagy más szó
val: annak alanya a Lélek.

107



A Lélek ajándéka az első. gyülekezet számára döntő jelentő
séggel bír. A Lélek, mint Isten eszkatologikus ajándéka vezeti 
és „űzi” , „hajtja” (Róm. 8, 14.) a gyülekezetei, Isten új népét. 
A Lélek által vallja a gyülekezet Jézust a megdicsőült Úrnak. 
(1. Kor. 12, 3.) A Lélek ajándéka alapján mondja Pál a gyülekezet 
tagjait „Isten gyermekeinek” . (Róm. 8, 14.) A keresztségben és 
úrvacsorában ugyanaz a Lélek munkálkodik. Mert „a Lélek által 
mindnyájan egy testté kereszteltettünk” és mindannyian „egy 
Lélekkel itattattunk meg” . (1. Kor. 12, 13; v. ö. 1. Kor. 10, 1—4.) 
Az „új szövetség” is a Lélek szövetsége 2. Kor. 3, 6. értelmében.

Ha erre figyelünk, akkor hamar megérthetjük, hogy mi külön
bözteti meg az őskeresztyén istentiszteletet minden más — akár 
zsidó, akár pogány — istentisztelettől: az őskeresztyén istentiszte
let nem olyan értelemben „kultusz” , mintha a gyülekezet vagy 
annak tagjai lépnének ajándékaikkal, vallásos cselekedetükkel és 
szertartásaikkal, vagy akár imádságaikkal is Isten színe elé, ellen
kezőleg, a Lélek ajándéka által az istentisztelet olyan isteni csele
kedetté válik, melyben Isten munkálkodik a gyülekezetben és a 
gyülekezeten.

Az istentisztelettel kapcsolatban is figyelnünk kell arra, hogy 
a Lélek Istennek olyan ajándéka, amely a gyülekezethez való 
viszonyban szuverén. Az ajándékot a gyülekezet kapja és az az. 
,,övé“ , anélkül azonban, hogy azzal rendelkezhetne. Ez mutatkozik 
meg abban, hogy Csel a Lélek kitöltéséről nemcsak a pünkösdi tör
ténet kapcsán tud, hanem egyéb olyan eseményekről is tudósít, 
melyeknek jellegzetes vonása, hogy Isten a Lelket adja ajándékul 
(v. ö. Csel 8, 14 kk.; 10, 44 kk.; 19, 5 kk.). Pál is hasonló értelemben 
feltételezi, hogy minden megkeresztelt részesült ugyan a Lélek 
ajándékában (v. ö. pl. Rm 8, 11, 15 kk.). de mégis tud olyan kepeisz- 
tyénekről, akik a Lélek különös ajándékát kapták.

Keresztség és úrvacsora

3. A Lélek munkálkodik tehát az istentiszteletben. Kiélezve 
úgy is mondhatnánk: az istentisztelet a Lélek megnyilatkozása. 
Ugyanő járja át a gyülekezet és minden tagjának egész életét és 
m int az „új élet“ normája (v. ö. G1 5, 22 k.; Rm 8,2 kk.) újjáteremti 
azt. A Lélek azonban „az Űr Lelke" (2. Kor 3, 17). A feltámadott 
és megdicsőült Úr és a Lélek elválaszthatatlanok egymástól. Sőt 
az apostol azt a sokat vitatott mondatot is mondhatta: „Az Úr pedig 
a Lélek" (2. Kor 3, 17). Ez a mondat nem két „személy azonos vol
tát" mondja ki, hanem „a kyrios létformáját"1 és ezzel együtt azt 
jelöli meg, hogyan munkálkodik Krisztus a gyülekezetben, konk
rétul: az istentiszteletben.

1 V. ö. Schweizer, Thw VI, 416. lap.
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A gyülekezet éppen mint Isten gyülekezete a Lélek munkate
rülete és ez azt jelenti: Istennek az új szövetség által létesített népe, 
amelyet Urának a „sokakért" (halálba adott élete gyűjt egybe Ez 
főként a keresztség és úrvacsora által mutatkozik meg.

A keresztséget Mt 28, 18—20 a feltámadott Jézus parancsára 
vezeti vissza. Pál a keresztséget úgy értelmezi, hogy azáltal bele
vétetünk Krisztus halálába és feltámadásába (Rm 6, 1 kk.; KI 2, 12). 
Más alkalommal a keresztséget az új, „nem kézzel való körülmeté
lésnek" (KI 2, 11), tehát azok „jelé“-nek mondja, akik az új szö
vetség kötelékébe tartoznak. Akik megkeresztelkedtek, mintegy 
magukra öltötték Krisztust (G1 3, 27), felvétettek az ő pneumatikus 
valóságába, Krisztusban vannak és mint ilyenek „Krisztuséi" (G1 
3, 28—29).

Pál apostol hasonlóan konkrét formában szól arról, hogy az 
úrvacsorában Krisztus testéből és véréből részesedünk (1. Kor 10, 
16—17). Az úrvacsora által a gyülekezet belevonódik Krisztus tes
tébe: az egy kenyéren keresztül a „sokat", t. i. a gyülekezet erkölcsi 
és szociológiai tekintetben egymástól annyira eltérő, sőt egymás 
számára idegen tagjai egy testté lesznek. Itt válik foghatóvá Isten 
új népe, itt mutatkozik meg Isten népéként. Éppen ezért az úrva
csorai gyülekezet „hirdeti" Krisztus halálát vagy pontosabban nyil
vánvalóvá teszi a Krisztus halála által létesített váltságot, mind
addig, amíg el nem jön (1. Kor 11, 26). Krisztus halálát az apostol 
a kultuszból származó képpel áldozatként írja le: Krisztus a halá
lában kiontott vére által az ószövetségi „kappóreth" eszkatológikus 
kiteljesedése (Rm 3, 25): halála által engeszteli ki Isten a világot 
önmagával. (2. Kor 5, 18—20). Halálának ajándéka, az engesztelés 
és bűnbocsánat pedig a gyülekezet számára reális jelenné válik, 
midőn az részesedik Krisztus testéből és véréből. - A gyülekezet 
asztali közössége éppen ezért válik az úrvacsorában az istentisztelet 
tulajdonképpeni központjává, sőt a gyülekezetnek, mint Isten né
pének tulajdonképpeni válósulásává. Az istentisztelet ilyen értelem
ben a megdicsőült Krisztus cselekedete, mellyel a gyülekezetét fel
veszi önmagába és testévé [teremti.

Mert az úrvacsorában mutatkozik meg a gyülekezet mint Krisz
tus teste, hiszen itt a „sokak" egy test (1. Kor 10, 17). Lehet, hogy 
erre alapozódik egyenesen az egyháznak ez a titokzatos és sokat 
vitatott megjelölése, hogy t. i. az Krisztus „teste". E test egysége 
pedig mindig újból valósul a „közösség", a koinónia által, azaz az
által, hogy a gyülekezet közösen részesedik Krisztus testéből és 
véréből. Ezen a koiinómián keresztül válnak Krisztus testének tagjai 
egységgé (v. ö. 1. Kor 12, 13—28) vagy másként Krisztus uralmának 
terévé. Ezért mondja Pál Krisztust az ő teste, az egyház „fejének" 
és hangsúlyozza, 'hogy a ,/test” Krisztusból, mint a Fejből „növekedik 
Istennek tetsző növekedéssel". Ezt másként úgy is mondhatjuk, hogy 
Krisztus maga teremti, formálja és gyarapítja az egyházat. Az egy
ház pedig mint Krisztus teste az istentisztelet, főként a keresztség
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és úrvacsora által gyarapszik, növekedik és épül bele Krisztusba; 
így válik „szent templommá az Úrban" és „Isten hajlékává a Lélek 
által" (Ef 2, 21).

Az istentisztelet egyes mozzanatai
  4. Az elmondottak alapján világos, hogy a gyülekezet az Isten
Lelke által hordozott összejöveteleiben és az úrvacsorában — tehát 
istentiszteletében — bizonyul egyháznak, Isten új népének és Krisz
tus testének. Egyház és istentisztelet ilyenformán elválaszthatatla
nul összetartoznak, sőt „egyház" és — újszövetségi értelemben vett — 
„istentisztelet" fedik is egymást. Az egyházzal együtt adva van isten
tisztelete és istentiszteletében válik „láthatóvá", „foghatóvá" az: 
egyház. Ezt úgy is ki lehet fejezni: ilyen értelemben vett istentisz
telet nélkül az Újszövetség szerint nincs egyház.

Az egyháznak és istentiszteletének ez az elválaszthatatlan egy
sége tesz világossá az újszövetségi egyházra vonatkozó több olyan 
mozzanatot, amely e kapcsolat fel nem ismerése miatt sokszor ért
hetetlen marad vagy hamis értelmezésre ad okot. Mivel ez a kap
csolat az egyháztörténet folyamán sokszor elhomályosult, támadt 
igen sok tévelygés és baj az egyházban.

A gyülekezet és az ószövetségi kultusz

a) Mivel az egyház mint Isten új, eszkatológikus népe valósul 
és mivel az istentiszteletben mint Krisztus teste válik foghatóvá, 
azért megavul, régivé és ó-vá lesz az új szövetség által az ó-szövet
ség a törvénnyel együtt. Az ó-szövetség — és vele együtt a törvény 
— Istentől származik. A törvény „szent, igaz és jó “ (Rm 7, 12), — 
de nincs ereje ahhoz, hogy üdvösségre vezessen, nem igazulunk 
meg a törvény cselekedetei alapján. „Megszabadultunk a törvénytől" 
(Rm 7, 6) és „Krisztus a törvény vége” (Pim 10, 4). Ugyanez a hely
zet az istentisztelet tekintetében: a jeruzsálemi kultuszban való rész
vétel nem tesz szentté Isten színe előtt, nem ad üdvösséget. A jeru
zsálemi ősgyülekezet — sőt a zsidókeresztyének általában — nem 
szakították ugyan meg kapcsolatukat a jeruzsálemi templommal. 
Megfizették ugyan a templomadót is. De Mt 17, 24—27 értelmében 
a keresztyének „fiáknak" és mint ilyenek „szabadoknak", tudták 
magukat és nem érezték a kötelezettséget a templomadó megfize
tésére. Mégis megfizették, hogy ne okozzanak botránkozást. De a 
pogány származású keresztyének nem küldtek áldozati ajándékokat 
a.jeruzsálemi templomba és nincs semmi adat arra nézve, hogy 
felvetődött volna a jeruzsálemi templcm javára való adózásuk kér
dése. A gyülekezet nem alapozódik sem a templomra, sem a tör
vényre, — pedig e kettő együttesen volt az összefogó és összetartó 
alapja az egész zsidóságnak és mindenféle árnyalatának. Az őske
resztyén gyülekezet fundámentoma egyedül a feltámadott és meg-
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dicsőült Úr Krisztus (v. ö. 1. Kor 3, 11), aki abban a Lélek által 
munkálkodik. Ezen a ponton válik el a gyülekezet útja végérvé
nyesen a törvényhez kötött zsidó gyülekezettől.

Az Ószövetség az istentiszteletben

b) Az elmondottak érthetnek meg egy. sokat vitatott kérdést is. 
Általában azt szokták gondolni, hogy az újszövetségi gyülekezetek 
magától értődőén olvasták és magyarázták istentiszteleteiken az 
Ószövetséget. Ezzel szemben Hamack egy annak idején nagy fel
tűnést keltett és sok vitát kiváltó értekezésében1 kérdésessé tette, 
hogy vajon a legrégibb pogány-keresztyén gyülekezetek istentiszte
leteiken felolvastak-e ószövetségi szövegeket. Valóban, az Újszövet
ségben nincs utalás ószövetségi szövegek istentiszteleti lekciójára^ 
Azonban az Ószövetség nem veszítette el jelentőségét az új szövetség 
gyülekezetei számára sem. Mert „ami régen megiratott, a mi tanul
ságunkra íratott meg“ (Em 15, 4; 4, 23—24; v. ö. 1. Kor 9, 10; 10, 
6. 11). Lehet, hogy keresztyén tanítók „bölcseséglbeszédükben" 
vagy a „logos gnóseós“ (1. Kor 12, 8) kifejtésénél alkalmilag egy- 
egy ószövetségi szövegből indultak ki. De ennek ellenére jelentős 
felismerés, hogy az őskeresztyén istentisztelet a tekintetben is el
különült a templomi kultusztól és a zsinagógái istentisztelettől, 
hogy nem alapozódott az Ószövetségre, ill. a belőle vett lekcióra. 
Az istentiszteletet egészen a Lélek ajándékai járták át és az teljesen 
a Jézus véres áldozata által létesült új szövetségre épült.

A templom, a papság és az áldozat

c) De még egy másik jelentős mozzanat is összefügg azzal, hogy 
„Krisztus a törvény vége": az első gyülekezetek nem létesítettek 
„kultuszhelyeket", — „ tem p lom ok a t— és nem alakítottak ki pap
ságot. „Házankénti gyülekezetekben" (v. ö. Em 16, 5; 1. Kor 16, 19; 
Kol 4, 15; Csel 2, 46) jöttek össze. Ez természetesen a kezdeti viszo
nyok „fejletlenségével" is összefügg. De mélyebb értelme is volt: a 
gyülekezet mint Isten új népe kultuszhelyek nélkül és azoktól füg
getlenül is Urának szolgál. Krisztus úgy gyűjti össze övéit, hogy 
mindenütt valósul az ő teste, ahol a tanítványok az ő nevében gyü
lekeznek össze (v. ö. Mt 18, 20). Nincs szükség kultuszhelyekre 
azért sem, mert a Lélek építi eleven „templommá" a gyülekezetei 
(Ef 2, 21; 1. Kor 3, 16) és annak minden tagját.

Ugyanígy nem ismer az őskeresztyénség olyan papságot, 
amelyre a kultusz —  a „szent szolgálat" — elvégzése érdekében 
szükség volna. Az apostolok, evangélisták, próféták, .tanítók és a

1 Harnack: Das Alté Testament in den Paulinischen Briefen und in 
den Pauliinisohen Gemeinden, 1928.
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gyülekezetek elöljárói sem lettek papi renddé, amely a gyülekeze
tei képviselte vagy megjelenítette volna Isten színe előtt. Mind csak 
azt a szolgálatot végzik, amelyben Krisztus adja oda önmagát övéi
ért (v. ö. Mk 10, 45): Krisztusnak ez a szolgálata állandóan aktua
lizálódik a gyülekezetben. így valósul a „megbékélés szolgálata" 
(2. Kor 5, 18) a gyülekezetben. A bűnbocsánatot, mint a megigazulás 
tartalmát, a „közösséget" az úrvacsorában, az „életet Krisztusban" 
(v. ö. G1 2, 20) és az „új teremtményt11 (2. Kor 5, 17) mind Krisztus 
maga létesíti és a gyülekezet nem papi közvetítésen keresztül, hanem 
magától a megdicsőült Krisztustól kapja 'ajándékképpen.

Ezért a gyülekezet számára elavulnak azok a különböző fogal
mak, amelyek az ószövetségi kultusszal függenek össze. A mögöttük 
rejlő valóságok nem „spiritualizálódnak" vagyis nem kapnak át
öröklött vallásos cselekmények új, „spirituális" értelmet, hogy to
vábbélhessenek. Azonban az új helyzet és az új életvalóság, amely
ben a gyülekezet él, megváltoztatta átöröklött fogalmak értel
mét: az első keresztyénség régi fogalmak egész sorát mintegy kép
szerűen alkalmazta saját helyzetének megfelelően. Ezek közül lega
lább az „ áldozat" fogalmát kell megemlítenünk.

Már említettük, hogy Pál apostol Krisztus halálát a gyülekezet 
számára az ószövetségi engesztelő áldozat fogalmának segítségül 
vételével mint az új és igazi „engesztelési" (Rm 3,25) értelmezi. Ily 
módon viszi át az áldozat, pontosabban az „engesztelő áldozat" fo
galmát Krisztus halálára. Nem az áldozatot magát spiritualizálja, 
hanem Krisztus kegyetlen és borzalmas halálának értelmét vilá
gosítja meg az áldozat fogalmával, holott a golgotái eseménynek 
mint olyannak semmi köze sincs kultikus cselekményhez. Az áldo
zat fogalmának alakulása szempontjából különös figyelmet érdemel 
a Jelenések könyve. Látomásainak színhelye Isten mennyei trón
terme, ahol az örök istentisztelet folyik. Itt már nem az áll a lá
tomást szemlélő János szemei előtt, amit Zsid 10. 1 „a jövendő 
javak árnyékának" (v. ö. Zsid 8, 5; Kol 2, 17) mond, itt már való
ban „a valóságok igazi alakja" (Zsid 10, 1) jelenik meg. A mennyei 
istentiszteletet nem papok végzik, az angyalok szolgálnak Istennek. 
Olvasunk ugyan áldozati oltárról (Jel 6, 9: 8, 3), de nincs szó ál
dozat bemutatásáról. A jeruzsálemi templom égő áldozati oltárán 
naponta reggel és este egy-egy bárányt mutattak be áldozatul. E 
helyett az áldozat helyett jelenik meg a Jel mennyei istentisztele
tében „a királyi szék és a négy élőlény és a vének közt a középen" 
a „Bárány és pedig minit a megöletett” (Jel 5, 6), azaz „áldozatul 
bemutatott” . A „Bárány” az egyetlen, egyszeri és megismételhe
tetlen „áldozat". Benne beteljesedett az áldozat tulaj donképeni ér
telme, mert „örök váltságot" szerzett (Zsid 9, 12). Zsid hasonlóan 
képes értelemben alkalmazza az áldozat fogalmát Krisztus halálára. 
Jézus itt az örök főpap, aki halálával mutatja be Istennek az egy
szeri és mindenkorra érvényes áldozatot. A Zsid szerzője számára 
a kereszt és Jézus felmagasztalásának összehasonlítása az áldozattal
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nem kizárólag kép, hanem tárgyi igazságot tár fel, megmutatja a 
titkos isteni végzést és az eszkatológikus rendet" 1 Ilyen értelemben 
fejtegeti Zsid 10, 1— 10 Zsolt 40, 7—9 alapján, hogy Isten nem ál
dozatot, hanem akaratának teljesítését kívánja. Krisztus megszün
teti az „elsőt", t. i. az áldozatot, hogy érvényre juttassa a „máso- 
dikat“, t. i. Isten akaratának teljesítését: „Ebben az akaratban 
egyszersmindenkonra megszenteltettünk Jézus Krisztus testének 
megáldozása által". Krisztus halála, melyet ő maga mutatott be mint 
,,áldozatot“ , beteljesíti és tökéletesen megadja azt, amit az ószövet
ségi áldozat csak tökéletlenül tudott megadni. Ezért érvényteleníti 
Krisztus halála, mint „áldozat" az ószövetségi áldozatot és vele 
együtt az egész ószövetségi kultuszt. Ugyanakkor Jézusnak halálá
ban hozott „ áldozata“ lehetetlenné is teszi az áldozati szolgálat foly
tatását, sőt az áldozatnak minden új nemét: lehetetlenné teszi azt 
is, hogy a gyülekezetben — spirituális módon — megismételtessék 
Krisztus „ áldozata" .

A „szellemi"  istentisztelet

d) Midőn azonban Krisztus a gyülekezetei, mint Isten észkato- 
lógikus új népét halála által felveszi önmagába és testévé formálja, 
egyúttal fel is szabadítja azt Isten új szolgálatára. Ilyen értelemben 
„építi“ a gyülekezetei, mint testét „Isten templomává“ és a gyüle
kezet egyes tagjait is a „Szentlélek templomává" (1. Kor 3, 16; 6, 
19). A test a Szentlélek temploma, amennyiben és mivel azt Isten 
Lelke irányítja, vezeti és átjárja. Ilyenként pedig akkor mutatko
zik, amikor „a Lélek gyümölcseit“ termi, amint azokat Pál Gl 5, 
22-ben felsorakoztatja. A gyülekezet az istentiszteletben tehát nem 
passzív módon fogadja el Urának kegyelmi ajándékait, hanem azo
kat „a hit engedelmességével" (Rm 1, 5) gyümölcsözted, v. ö. Rm 
6, 12 kk. A  gyülekezet nem másként, hanem ez által az engedel
messég által „épül" . Mert nem szabad, hogy azok „halandó testé- 
ben", akik Krisztussal meghaltak, „a bűn uralkodjék**, hanem oda

ke ll adniok magukat Istennek „az igazság fegyvereiül" , hiszen „a 
halálból életre keltek".
Pál aZ életet", az „új teremtményt Krisztusban" nevezi 
istent• az új „értelmes", „okos" vagy helyesebben „szellemi“ 
t y é n e k ^ 6^  az "istentisztelet" úgy valósul, hogy a keresz- 
áia~e "testüket", azaz önmagukat „élő, szent és Istennek kedves 
áldozatul adják oda" (Rm 12, 1 -3 ).
E b b e n  a z  összefüggésben kell arra emlékeztetnünk, hogy Pál 

többször olyan fogalmakkal írja körül apostoli szolgálatát, amelyek

1 Michel; Der Brief an die Hebráer, 1949, 188. lap.
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a kultusz terminológiájához tartoznak.2 Mint az ószövetségi papok 
a templom szentélyében, úgy szolgál az apostol is a Szentlélek által 
a pogány népek közt, amelyeket szolgálata által kedves áldozatként 
visz Isten színe elé. De a gyülekezet is mutat be Istennek „lelki 
(pneumatikon) áldozatokat11, „amelyek Jézus Krisztus által ked
vesek Istennek" (1. Pt 2, 5): ezek a „dicséret áldozata", vagyis az 
Istenről „vallást tevő ajkak gyümölcse", a „jótékonyság és adakozás" 
(Zsid 13, 15—16). Különösen is figyelni kell ebben az összefüggés
ben arra, (hogy Jak 1, 27 a gondoskodást az özvegyekről és árvákról, 
valamint a szeplőtelen életet mondja a „tiszta és szeplőtelen isten- 
tiszteletnek".

A „templom", az „istentisztelet" és az „áldozat" fogalmai így 
kaptak új és eszkatológikus értelmet. Ehhez azonban azonnal hozzá 
kell vennünk azt a fogalmat is, amely szükségképpen beletartozik 
ebbe az összefüggésbe, t. i. a „papság" fogalmát. Pál apostolnál ez 
a fogalom egyáltalán nem kerül elő, de egyenlő súllyal jelenik meg 
Jel 1, 6; 6, 10 és 1. Pt 2, 5. 9 szövegeiben. A „választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet" és „a nép, amelyet Isten sajátjának 
tekint", „'hogy hirdesse annak hatalmas cselekedeteit, aki a sötét- 

. Bégből az ő csodálatos világosságára hívta el“ , az Isten egyházának 
népe, a. választottak eszkatológikus serege. Istennek ebben a népé
ben teljesedik be az Ígéretként értelmezett ósz-i ige: 2. Móz 19, 6; 
23, 22 LXX; Ezs 61, 6.

Ez a nép sorakozik fel „szellemi" istentiszteletre és mutat be 
Istennek kedves, élő, szent áldozatot. Ennek mibenlétét részletezi 
az apostol Rm 12— 13 fejtegetéseiben. Ez valósul a gyülekezeti össze- 
jövetelek során a Lélek ajándékaiban és szolgálataiban (Rm 12,
3—8), a gyülekezeti tagok egymást kölcsönösen támogató szeretet
szolgálatában, a békességet kereső igyekezetükben az embertársaik
hoz való viszonyban (Rm 12, 9—20), alárendeltségükben és enge
delmességükben a felsőbbség iránt (Rm 13, 1—7), végül a szeretet 
parancsolatának élésében és az eszkatológikus készenlétben, amely 
vigyázza az üdvösség közeledő „óráját" (Rm 13, 8—14).

Könnyen megláthatjuk, hogy itt bezárul a gyűrű. Az ecclesia 
mint Isten szent és eszkatológikus népe az istentiszteleti gyüleke
zet. A feltámadott és megdicsőült Ür Krisztus ezt a gyülekezetét 
építi keresztség és úrvacsora, a Lélek ajándékai, prófétai ige és 
tanítás által saját „testévé", Isten élő „templomává". Ennek az  
ecclesiá-nak a tagjai önmagukat adják oda élő, szent áldozatul, : 
mert ők maguk a szent és királyi papság. Ebben a gyülekezetben 
nem különíthető el a szakrális terület a profántól: minden, ami 
profánnak számíthatna, felvételük Isten szolgálatába. Nem oly mó-

2 V. ö. Rm 1, 9: Piál Istennek „szolgál" (latreuei) az evangélium hir
detése tekintetében; Fii 3,3; 2. Tim 1, 3; — Mint Jézus Krisztus szolgája 
íleiturgos) „papi szolgálatot végez" (h'ierurgein) Isten, evangéliumát hir
detve, Rm 15, 16. — örül annak, hogy '(vére) „italáldozatként kiontatik 1 
(olvasói) hitének áldozatánál és papi szolgálatánál", Fii 2, 17.
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don, hogy noha valója szerint „profán” , mégis „szentnek” minő
sülne, hanem csakis úgy, hogy valóban Istennek szolgálatába áll 
és mint ilyen megszenteltetik. Ezért tűnik el a határvonal az „isten- 
tisztelet“ és a hétköznapi élét között: ebben a körben az „isten- 
tisztelet" nem a világból kiemelt része a mindennapi életnek. A 
határvonal „istentisztelet" és hétköznapi élet közt nem olyan mó
don tűnt el, hogy a kultuszt felszívta volna az erkölcsi élet vagy 
hogy azt erkölcsi értelemmel látnánk el, ill., hogy csak annyiban 
ismernénk el, amennyiben beleillesztjük erkölcsiségünkbe. Ennek 
éppen az ellenkezője történik és valósul meg: a gyülekezet éppen 
istentiszteletében, „kultuszában" ébred önmagára és valósul. Az 
Istennek ebbe a „tiszteletébe" vétetik fel az „új élet", az „erkölcsi- 
ség” , — profán kifejezéssel: a „hétköznap” . Csak így válik a „min
dennapi élet", „tagjaink" odaszánása „az engedelmességnek igaz
ságra" istentiszteletté. Egyáltalán nem lehet tehát szó arról, hogy 
az istentisztelet váltana át erkölcsiségbe, még kevésbé lehet szó 
„Entkultung“-ról, hanem ellenkezőleg az a helyzet, hogy erkölcsi 
életünk vétetik fel az istentiszteletbe, amennyiben t. i. azzal va
lóban Istennek szolgálunk és vele őt tiszteljük. Ezért az istentisz
telet sem egyes kultikus cselekmények sorozata, nemcsak Istenhez 
való viszonyunk egyes csúcspontjait fogja át, hanem az egész em
bert. Az istentiszteletben így van ránk Istennek „totalitásos" igé
nye. Ezért kell hangsúlyoznunk, hogy az istentisztelet a gyülekezeti 
életnek nem egyik alkalma vagy egyik megnyilatkozása egyebek 
mellett, hanem a gyülekezet mint olyan jelenik meg istentisztele
tében. Az Üjszövetség szerint nincs gyülekezet, nincs egyház az 
istentisztelettől függetlenül vagy azon kívül.

Gyakorlati következmények

Az elmondottak csak néhány vázlatosan kifejtett mozzanatot 
ragadtak meg abból a témából, melyet úgy írtunk körül: „egyház 
és istentisztelet az Újszövetségben". Sok részletvonás benne még 
pontosabb tisztázást is kívánna, amelyet azonban jelenleg nem vé
gezhetünk el. Meg kell elégednünk azzal, hogy néhány mozzanatot 
mintegy summázásként emeljünk ki és próbáljunk a saját viszo
nyainkra alkalmazni.

1. Az elmondottak alapján világos, hogy az istentisztelet a 
gyülekezetnek nem olyan funkciója, amely felől a maga hatásköré
ben dönthetne vagy rendelkezhetne. Nem az egyház, hanem Isten 
dönt afelől, hogy a gyülekezet hogyan szolgáljon neki és mit ve
gyen fel ebbe a szolgálatba. Ehhez járul, hogy az istentisztelet tu
lajdonképpeni értelme szerint nem olyan szertartás, cselekmény 
vagy magatartás, amelyet az egyháznak kellene véghezvinnie, vagy 
tanúsítania, hogy Isten elé járuljon vagy járulhasson, hanem Krisz
tus cselekvésének aktuális konkretizálódása a Szentlélek által. Az 
evangélium igéje és az apostoli üzenet tolmácsolása, keresztség és 
úrvacsora, melyeken keresztül Krisztus gyülekezetét gyűjti és építi
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váltják ki a gyülekezetben a Szentlélek munkája által a hitet, a 
vallástételt, Isten dicsőítését, továbbá a hálaadást neki, az imádságot 
és könyörgést, valamint azt a „szellemi istentiszteletet", melyben 
a gyülekezet tagjai önmagukat adják élő, szent és Istennek kedves 
áldozatul. Mindezek együtt és egységesen, Isten akarata szerint 
elemei az istentiszteletnek: közülök egyik sem hanyagolható el vagy 
másítható meg. A  liturgikus formák és liturgikus elemek az isten- 
tiszteletben természetszerűleg alá vannak vetve a nemzedékek vál
tozásainak, — hiszen a nyelvek is változnak, amelyeken a gyüle
kezet Istent dicséri és ajándékait elfogadja. De az istentisztelet 
említett elemei, valamint az egész istentisztelet egységes értelme 
változatlanul kell hogy maradjanak és felette állanak a nemze
dékek változásainak.

2. Aki az előadott fejtegetéseket figyelemmel kísérte, könnyen 
észrevehette, hogy egyházi életünk sok betegsége abból ered, hogy 
a keresztség és az úrvacsora elveszítette igazi helyét és értelmét 
istentiszteletünkben. Az egyház egyebek közt ezért sem tud való
ban Krisztus testévé kiteljesedni. Ezért érezzük szólamnak és alig 
realizálható képnek éppen ezt a megjelölést, ezért válik számunkra 
elérhetetlen titokká.

A keresztség által kell kinek-kinek belevétetni és beletago
zódni Krisztus testébe. Ó-emberünk beletemettetik Krisztus halá
lába, hogy — feltámadásának erejénél fogva — mi is új életben 
járhassunk és járjunk. A  keresztség alapján vonatkoztathatjuk ma
gunkra közvetlenül és személy szerint is Istennek azt a kegyelmét, 
amellyel Krisztus halálában nem ítélet sújtja a bűnös embert, ha
nem bűnbocsánatban részesül. A keresztségben az új szövetség 
nemcsak mintegy meghirdetett, Jézus halálában realizált valóság, 
hanem konkrétül engem is Isten népébe egybegyűjtő ajándék.

Mindez azonban mai egyházi gyakorlatunkban inkább teológiai 
eszmefuttatás, esetleg alkalmi prédikáció, de nem megragadott és 
élt valóság. Egyszerű híveink erről alig-alig tudnak valamit, még 
kevésbé ismerik a keresztséget keresztyén életük reális alapja
ként. Az a gyakorlat, hogy újabban a keresztséget sok helyen be
illesztik a vasárnapi főistentiszteletbe, ünnepélyes formát ad ugyan 
neki, de tartalmának elszegényedésén nem változtat.

Az úrvacsorában kell az egyháznak közvetlenül átélnie a koi- 
nóniát Krisztussal, innét kell közvetlenül kiáradnia Krisztus jelen
létének az egyház életének minden elágazására. Az úrvacsorában 
a gyülekezet nemcsak Krisztus mérhetetlen kegyelmét tapasztalja 
meg, hanem azt is, hogy „egy test vagyunk sokan". Krisztusnak 
ebből az ajándékából él és növekedik az egyház. Az úrvacsora tehát 
az egész istentiszteletnek olyan értelemben az alapja és központja, 
hogy benne láthatóan valósul Krisztusnak minket önmagába fel
vevő kegyelme, az új szövetség ajándéka, ezen keresztül az egész 
gyülekezet és benne annak minden tagja egybeforrad egy testté, 
Krisztus testévé.

Mi e helyett a valóság? Az úrvacsora istentiszteleti életünkben
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külön szertartássá lett. Kétségtelenül kiváltképpen ünnepélyes szer
tartássá. Jó, hogy újabban igyekszünk az úrvacsorával való élés 
szükségét gyülekezeteinkben ébrentartani, fokozni és hogy ehhez 
képest szaporodik az úrvacsorázók száma. De az úrvacsora ennek 
ellenére sem több, mint ünnepélyes szertartás. Nem istentiszteleti 
és gyülekezeti életünk alapja és központja a keresztség mellett és 
azzal együtt. Értelme igen sokszor a bűnbocsánat ajándékára redu
kálódik. Arról, hogy Krisztus az úrvacsorában és azon keresztül 
gyűjti össze egy testté az övéit, szinte teljesen megfeledkeztünk.

Az úrvacsora újszövetségi értelmének és jellegének megrom
lása az egyházban igen régi időre nyúlik vissza. Már az egyházi 
ókorban misztérium-ünnepséggé lett, utóbb a gyülekezet legtöbb 
tagja csak szórványosan élt vele, — a gyülekezet a maga egészé
ben ezáltal szinte a katechumenok sorába lépett vissza —., sőt a 
csendes misét a pap a gyülekezet nélkül is „celebrálhatta". Az úr
vacsorának ezt az elsorvadását a reformáció szerette volna meg
állítani, de mégsem tudta megakadályozni. Sőt a helyzet utóbb 
talán még súlyosbodott. Egyfelől az egyház abba a véleménybe rin
gatta magát, hogy a két szín alatti úrvacsora visszaállította a Krisz
tus rendelte szentséget, másfelől pedig a hangsúly teljesen eltoló
dott az úrvacsoráról szóló tannak egyik mozzanatára, ti. arra, hogy 
milyen módon van jelen Krisztus az úrvacsorában. Még tovább 
szűkült az úrvacsora az egyházban, amikor egyre inkább a gyónás
sal kapcsolódott össze oly módon, hogy az egyházi köztudat a bűn- 
bocsánatot tette a döntő, sőt egyetlen mozzanattá benne. Sokan tar
tózkodnak az úrvacsorán való részvételtől, mert vagy nem érzik 
magukat bűnösöknek és az úrvacsorán való részvételüket bűnössé
gük nyílt megvallásának tekintik, pedig ettől irtóznak, vagy pedig 
nem érzik magukat kellően felkészültnek és ezért valami babonás 
félelemből csak ritkán járulnak az Úr asztalához.

Kétségtelen, hogy a bűnbocsánat ajándéka Mt 26,28 értelmében 
elválaszthatatlanul hozzátartozik az úrvacsorához. Mégsem ez az 
egyetlen és nem is az alapvető motívum benne. Ezért baj, ha az 
új szövetség és a Krisztus testébe való konkrét beleépülés képze
tei a bűnbocsánat ajándékának egyoldalú kiemelése következtében 
háttérbe szorulnak, sőt el is sorvadnak.

Mindez csak néhány kiragadott mozzanat helyzetünk jellemzé
sére és annak érzékeltetésére, hogy valóban hiba van az úrvacsora 
gyakorlata körül. Nem szeretném, ha bárki is félreértene. Nem mon
dom. hogy elveszítettük a keresztséget és az úrvacsorát. De a köz
pontból istentiszteleti életünk peremére szorultak, jórészt nem is
merjük és nem gazdagodunk áldásaikból.

Mit tegyünk? — ez a kérdés támad azonnal, ha csak valameny- 
nyire igaza van megállapításainknak. Mondhatnánk, hogy a vá
lasz erre a kérdésre nem tartozik ennek az előadásnak a keretébe. 
De ez túlságosan olcsó kibúvó volna. Az első mindenesetre, hogy 
ismerjük bajunkat és annak forrását. Azután keressük a gyógyu
lást. Alig lesz valaki, aki egyszerű és könnyű receptet tud ajánlani.
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Hiszen a romlás évszázados és gyökerei igen mélyre nyúlnak. De 
ennek ellenére kereshetjük a gyógyulást. Az úrvacsorával pedig 
Krisztus ma is élteti a gyülekezetet és ezt az éltető erőt maga Krisz
tus akarja érvényesíteni, erőhöz juttatni gyülekezeteinkben.

3. Stauffer ismert újszövetségi teológiájában lelkesült szavak
kal rajzolja az őskeresztyén istentisztelet értelmét1 és annak leg
mélyebb értelmét a katolikus Guwrdini egy kifejezése nyomán na
gyon találóan úgy foglalja össze, hogy az „heimgebrachtes Men- 
schendasein". De ugyanakkor nagy nyomatékkai mutat rá a kísér
tésre, amely éppen ezen a ponton állandóan veszélyezteti az egy
házat. Ezt összefoglaló módon úgy jelöli meg: „Versuchung zűr from- 
men Selbstherrlichkeit". Valóban, ennek a kísértésnek a veszélyét 
nem vehetjük elég komolyan. Az istentisztelet tekintetében a kí
sértés különösen is súlyos. Milyen könnyen botlik meg az egyház 
azon, hogy az istentiszteletet a saját hatalmi területébe akarja be
vonni, rendelkezni akar vele: valamit oda akar vinni Isten színe elé, 
valamivel eléje akar járulni, ha talán csak emberi szavakkal is, ta
lán imádsággal, talán a valamilyen formában felújított áldozattal, 
melyet Krisztus egyszersmindenkorra hozott értünk a Golgotán. 
Talán úgy véli, hogy az istentiszteletben önmagát kell bemutatnia 
ünnepélyes liturgikus formákkal és szertartásokkal, melyek, a -hí
vekre mély benyomást tesznek és amelyektől a vallásos élet meg
újulását várja. Talán úgy érzi, hogy az ige eszközzé válik kezében, 
mellyel hadakozik és védekezik, megtéréseket ér el és játszik a gyü
lekezet érzelemvilágával, de mindenképpen elér valamit.

Mindenütt ott leselkedik a kísértés és az egyház nem térhet ki 
előle. Mindegyre vissza kell térnünk az Újszövetséghez, rá kell éb
rednünk az istentisztelet tulajdonképpeni valójára és értelmére, 
hogy megállihassunk a kísértéssel szemben és helyesen szolgálhas
suk Urunkat, igazán tisztelhessük Istent.

4. Az elmondottakban már ott rejtőzik az utolsó mozzanat is, 
amelyet ebben az összefüggésben meg kell említenem. Mivel az egy
ház nem rendelkezhetik saját hatáskörében istentiszteletével, azért 
nem is teheti az istentisztelet egyik vagy másik elemét önhatalmú
lag annak középpontjába és viszont nem száműzheti annak központi 
elemét vagy teheti azt mellékessé. Ezért kell bajnak mondanunk, 
ha az egyház pl. egyoldalúan a szentség misztérium-közösségévé 
válik és megfeledkezik az evangélium központi jelentőségéről. De 
ugyanúgy egyoldalúság és helytelen az is, ha az egyház egyolda
lúan az igét helyezi a középpontba és megfeledkezik a keresztség és 
úrvacsora nem kevésbé központi jelentőségéről. Hogy milyen káro
sodást jelentett az egyház teljes küldetésének teljesítése szempont
jából, amikor a protestáns egyházak „prédikáló" egyházakká let
tek, mindannyian tudjuk. De ezt a veszedelmet még nem küszöböl
tük ki igazában, ha csak az „ige egyházát" emlegetjük és ha — 
ismét hangsúlyozom: ^egyoldalúan —  az „ige egyháza" akarunk

1 „Neutestamentlidhe Theologie“, 1941, 181 k. lpk.

118



lenni. A protestáns egyházakban — és köztük az evangélikus egy
házban is — ezért lett a keresztség és az úrvacsorához való j árulás 
kegyes szokássá. De aligha tévedek, ha azt állítom, hogy az apos
tol által követelt „szellemi istentisztelet" is ezért degradálódott sok
szor nagyon határozatlan egy háziassággá. Sőt sokszor gyülekezeteink 
erkölcsi élete mitsem különbözik a körülöttünk élő világ erkölcsisé- 
gétől. Az egyoldalúság káros hatása mutatkozik teológiánkban is, 
amely nem egy kérdésben éppen azért botladozik, mivel egyolda
lúan csak az „igére" gondol és megfeledkezik arról, hogy Krisztus 
nemcsak az ige szolgálatával, hanem keresztséggel és úrvacsorával
is gyűjti és forrasztja egybe egy testté gyülekezetét.

*

De mindezek inkább csak vázlatosan felvetett kérdések. Legye
nek is kérdések, amelyek lelkiismeretünkhöz szólnak és nyugtalaní
tanak

De egyről ne feledkezzünk meg. Arról ti., hogy Krisztus nyája, 
testének tagjai vagyunk és szolgálatunkat csak hitben a Szentlélek 
erejével végezhetjük helyesen. K im er Károly.

Jellemző képek
az ókori keresztyén istentiszteleti életből

Az istentiszteleti helyiség a menny egy darabja a földön: az önmagá
val eltelt világban az a hely, ahol az Isten dicsősége lakozik. A legrégibb 
liturgia kettős irányzatú apokaliptikus mozgásvonalából itt fejlődik ki 
az egyházi térikiképzés Ikét alapformája: keleten a liturgikus-építészeti 
alapirányzat felfelé, nyugaton pedig egyenes irányiban előre halad. Isten 
dicsőségére Krisztus szegényei a templomot mozaikokkal és freskókkal 
díszítik, melyek alapértelmük szerint imádságok: de nem oltalmazó 
imák, mint a keresztyén szimbólumok, nem is könyörgő imák, mint 
a katakombák Iképei, hainem himnuszszerű dokszológiák, a szavak nél
kül, is mozgásban gazdag és szakadatlan liturgia elemei. Ök alkotják a 
földi isztentisatelet földöntúli kereteit. Mialatt a hívek a templomhajó- 
bain az oltárhoz lépdelnek, a hosszanti falak 'képein a megdicsőült már
tírok és szüzek mennyei zarándoklatokban (1. sz. kép) ugyanazon cél felé 
haladnak. A gyülekezet térdre borult a szentség előtt; felette a diadal
íven (2. sz. kép) a Huszonnégy Vén (Jel 4,10) térdre borulva a Bárány 
lábához teszi koronáját. A  hívek a haliéluját éneklik; az apszis falán 
ábrázolt angyalok megfújják a dicsőséges Krisztus színe előtt a trombi
tát. A mennyei és földi istentisztelet korrelációját azonban a legmonu- 
mentátisabb formában a Keresztrefesztíettnek az a megdicsőítése mu
tatja, amelyet a római S. Maria Antiqua templomban (3. sz. kép) találtaik. 
A  kép ugyan töredékesein maradt ránk, mégis páratlanul szép és nagy
szerű: a keresztfa tövéhez sűrű sciroklban áramlóik a népek serege, a 
„nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből 
és ágazatból, és népből és nyelvből” (Jel 7,9), . . .  felette a mennyei sere
gek sokasága ünnepélyes menetben vonul fel a kereszthez. A megfeszí
tett fejénél pedig szeráfok lebegnek és a Trishagion-t éneklik.

Sitauffer: Theologie des Neuen Testwnents, 1941, 182. lap.
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1. A ravennai Szt. Apollínaris-templom a mártírok procesz- 
sziójával.

2. A római Szt. Pál-templom, az apszis felett a diadalívvel 
(450 körül). Az Ember Fiát imádja a négy élőlény és a 

huszonnégy vén. (Jel. 1. és 41.)
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3. Kozmikus liturgia. A kép baloldalának felső harmadán 
látszik a kereszt széle. A kereszt lába a kép alján baloldalt 
halomból nő ki. A kereszt felső és alsó részében vonul egy 
egy menet Krisztus itrádázára. A római S. Miaria Antiqua 

templomban található, 705-ből való, 1900-ban fedezték fel.

4. VI. századi bibliai kéziratból való kép. Krisztus osztja ta
nítványainak az úrvacsorát.
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5. Az Ember Fiának jele az égbolton. Nápolyi-templom (350—409 körüli idéből). 
Az Emiber Fiának jele, a kereszt-monogramm a cs'llagos égbolton, győzelmi ko

szorúval koronázva.
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E g y  n a p u nk közösségben
Dietrich Bonhoeffer „Geimeinsames Leben“ c. művéből

Az ótestantentomi nap este kezdődik s napnyugtakor ér véget.
Ez még a várakozás ideje. Az újszövetségi gyülekezet számára 

napfölkeltekor veszi kezdetét a nap és az új nap világosságának 
fölkeltével végződik. Ez a beteljesedés ideje, az Űr feltámadásáé. 
Krisztus Urunk éjtszaka született, világosság a sötétségben. Mikor 
a kereszten kiszenvedett, elsötétült a déli nap. Húsvétinak hajna
lán pedig mint győztes jött elő a sírból. A korai reggeli óra a 
feltámadt Krisztus gyülekezetéé. Napfölkeltekor eszébe veszi azt 
a reggelt, melyen a halál, ördög, bűn levereíitetett és az ember
nek üdvösség ajándékoztatott.

A reggellel nem rendelkezhetik szabadon az egyes keresztyén, 
mert a Szentháromság Isten gyülekezetéé az, a keresztyén családi 
közösségé, a testvéri köré. Végeláthatatlan a régi énekeknek az a 
sora, melyekben a gyülekezet kora reggel Istent dicséri közös 
dicsérettel.

Az igének engedelmes közös élet istentisztelettel veszi kezdetét 
a napnak reggelén. A családi közösség egybegyülekezik dicséretre, 
hálaadásra, az írás olvasására s imádkozásra. A reggeli mély csön
det a gyülekezet éneke, imádsága töri meg. A Szentírás sokhelyütt 
állítja, hogy a napnak az első gondolata és első szava Istent illeti. 
(Zsolt. 5, 4; 88, 14; 57, 8. k.; 119, 147; 62, 2. stb.) Arról nem is 
szól, hogy a reggeli óra az Isten különös segítségének az ideje. 
(Zsolt. 46, 6. Jer. sir. 3, 23.)

Ne legyen hát a keresztyén ember reggele máris megterhelve 
a munkanap sokféle gondjával. Az új nap felett ott áll Isten, 
aki azt teremtette. Az éj homályát, zavarát, álmait csak Jézus 
Krisztus világossága és ébresztő igéje űzi el. Menekül előle a 
nyugtalanság, a tisztátalanság és az aggodalom. Hallgassanak 
ezért a nap reggelén különféle gondolataink és haszontalan sza
vaink! Illesse ehelyett az első gondolat, az első szó Azt, akié 
egész életünk.

Feltűnően sokszor emlegeti a Szentírás azt, hogy az Isten 
emberei koránkelők voltak. így keresték Istent s hajtották végre 
parancsolatait, mint például Ábrahám, Izsák, Mózes, Józsué. Ma
gáról Jézusról is azt olvassuk az evangéliumban: „Kora reggel 
pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta 
helyre és ott imádkozék.” (Márk. 1, 35.) Van korámkelés, melynek 
oka a nyugtalanság és a gond. Ezt hiábavalónak mondja az írás. 
(Zsolt. 127, 2.) De van Isten iránt való szeretetből fakadó korán- 
kelés is. Ebben gyakorolták magukat Isten emberei.

A reggeli közös áhítat az írás olvasásából, éneklésből és imád
kozásból áll. Különféleképp alakul persze az áhítat aszerint, hogy 
milyen közösség tartja. Családi közösségben másként alakul pél
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dául, mint teológusok körében. De valamennyiben keíl, hogy 
helyet kapjon az Írás igéje, az egyház éneke és a közösség imád
sága.

„Beszélgessetek egymás között zsoltárokban.”  (Eféz. 5, 17.) 
„Tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal.” (Kol. 3, 16.) Régtől 
fogva nagyjelentőségű az egyházban a közösen mondott zsoltár
imádság. A zsoltároskönyvnek kitüntetett helye van a Bibliában. 
Isten igéje és ugyanakkor az ember imádsága. Hogyan lehet Isten 
igéje egyúttal Istenhez szálló imádság is? Nos, vannak zsoltárok, 
pl. a bosszúzsoltárok, vagy az ártatlanságot hangoztatók, vagy a 
szenvedést leírók, amelyeket az imádkozó nem tud személyes 
imádságképpen imádkozni, hanem csak úgy, hogy mint másvala
kiét olvassa, hallja, csodálkozik vagy megütközik rajta. Nem képes 
őket imádkozni, de törölni sem törölheti' őket a Szentírásból! 
Ezen a ponton érünk el a zsoltároskönyv titkához. Az a zsoltár- 
imádság, amely nem kívánkozik az ajkunkra, amely előtt meg
hőkölünk, az ilyen zsoltárimádság sejteti, hogy itt másvalaki imád
kozik, nem mi imádkozunk. Másvalaki, ki ártatlanságát bizonyítja, 
Isten ítéletét hívja, végtelen szenvedésekben jött el — maga Jézus 
Krisztus. Ö az, aki itt imádkozik s nemcsak ezekben a zsoltá
rokban, de az egész zsoltároskönyvben. Az ember Jézus Krisztus 
imádkozik a zsoltárokban a gyülekezet száján, Ö, aki ismerős 
minden betegséggel, kínnal s mégis ártatlan, igaz volt. A zsoltáros
könyv sajátos értelemben Jézus Krisztus imádságoskönyve. Imád
kozta a zsoltárokat és örök időkre az ő imádságaivá lettek azok. 
Ez már talán érthetővé teszi, miként lehet a zsoltároskönyv imád
ság Istenhez és ugyanakkor Isten tulajdon igéje? Ügy, hogy itt 
az imádkozó Krisztussal találjuk szemközt magunkat. Jézus Krisz
tus imádkozza a zsoltárokat a gyülekezetben! Imádkozza a gyüle
kezet és az egyes keresztyén is, de nem a saját nevében, hanem 
Jézus Krisztus nevében. Ezért bírja a meghallgatás ígéretét.

A zsoltároskönyv Krisztus közbenjáró imádsága a — gyüle
kezetért. A zsdltárimádság ezért kiváltképpen a közösségbe való. 
Ha egyik-másik zsoltár nem az én imádságom, imádsága lehet 
a közösség valamelyik másik tagjának, imádsága az ember Krisz
tusnak, az ő testének itt a földön.

A zsoltároskönyv az imádság magas iskolája. Először is meg
tanuljuk belőle, hogy mit tesz imádkozni, ti. Isten igéjén állva, 
az ígéretekben bizakodva imádkozni. A keresztyén imádság a 
kinyilatkoztatott ige alapját! áll, semmi köze homályos, emberi 
kívánságokhoz.

Másodszor megtanuljuk a zsoltárokból azt, hogy mit imád
kozzunk. Noha a zsoltárimádság köre messze meghaladja az egyes 
keresztyén tapasztalatait, mégis hitben imádkozhatja az egyes 
keresztyén az egészet; imádságát annak a Krisztusnak, ki való
ságos ember volt s teljes mértékben bírta ezeknek az imádságok
nak minden tapasztalatát. így vagyunk az ártatlanságot hangoz

124



tató és a szenvedéseket leiró zsoltárokkal: imádkozhatjuk az Ö
szívéből.

Harmadszor meg kell tanulnunk úgy imádkoznunk mint kö
zösségnek. Krisztus teste imádkozik és én mint egyes felismerem, 
hogy az én imádságom csak egy kicsiny töredéke a gyülekezet 
imádságának. Tanulgatom együttimádkozni a gyülekezet imád
ságát. Felülemelkedem egyéni érdekeimen és megtanulok önzet
lenül imádkozni. Több zsoltárt az ótestamentomi gyülekezet vál
takozó formában mondott. Példa rá az 5. zsoltár. Mindig két hang 
viszi Isten elé más és más szavakkal ugyanazt az ügyet. Utalás
nak vehetjük ezt arra nézve, hogy az imádkozó nem egymagában 
imádkozik, hánem mindig vele imádkozik egy másik is, Krisztus 
testének egy másik tagja, sőt maga Jézus Krisztus — s így válik 
az egyes imádsága helyes imádsággá. Ötinge'r mély igazságot 
juttat érvényre zsoltánmagyarázatában, midőn a zsoltárokat a 
Miatyánk hét kérése köré csoportosította. Azt akarta kifejezni 
vele, hogy a terjedelmes zsoltároskönyv voltaképpen sem többről, 
sem kevesebbről nem szól, mint amiről az Űri imádság hét rövid 
kérése.

\  zsoltárimádságot — egy ének közbeiktatásával — az Írás olva
sása követi. „Legyen gondod a felolvasásra.“ (I Tim, 4, 13.) 

Ha helyes közös bibliaolvasásra el akarunk jutni, akkor előbb 
néhány káros előítélettől kell megszabadulnunk. Megszoktuk, hogy 
a bibliaolvasás alkalmával a mai napra szóló igét halljuk. Sok 
ember bibliaolvasása néhány rövid, kiválasztott vezérige olvasá
sából áll. Nos, kétségtelen, hogy például a Losung olvasásán 
csakugyan áldás van. De az is kétségtelen, hogy rövid vezérigék 
nem léphetnek mégsem általában véve a bibliaolvasás helyébe. 
A napi ige még nem a Szentírás. A Szentírás több mint vezérige, 
a „napi kenyérnél” is több. A Szentírás Isten kinyilatkoztatott 
igéje az embernek örök időre! A Szentirás nem egyes mondá
sokból tevődik össze, hanem kerek egész s így is kell venni. Ezért 
a közös áhítaton a zsoltárimádság mellett egy hosszabb ótesta
mentomi és újitestamentomi lekció is szükséges. A keresztyén 
házi gyülekezetnek el kellene bírnia annyit, hogy reggelente és 
esténként egy-egy fejezetet elolvas az Ótestámentomból és leg
alább fél-fél fejezetet az Üjtestámentomból. Ha azt mondjuk, 
hogy ez megvalósíthatatlan, mert nem is szabad többet olvas
nunk, mint amennyit megemészthetünk, akkor súlyos vétek leple- 
ződik le. Csakugyan, mi felnőtt keresztyének nem volnánk képe
sek egy fejezetnyit felfogni az Ótestámentomból? Micsoda bizo
nyítvány ez eddigi bibliaismeretnükről? Ha a tárgyat ismernénk, 
akkor egy fejezet felolvasását könnyen követni tudnánk, kivált
képpen ha nyitott Biblia fölé hajiunk s magunk is olvasunk. 
Lám, be kell vallanunk, hogy a Szentírás még nagyrészt isme
retlen előttünk. De nem kell-e akkor a mulasztásainkat pótol
nunk? Senki se tegye most azt az ellenvetést, hogy nem a Biblia
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megismerésére való az áhítat. Az ilyen embernek fonák véleménye 
van az áhítatról. Kiki hallgassa Isten igéjét a maga módján s a 
maga értelmi fokának megfelelően. A gyermek az áhítaton hallja 
meg először a bibliai történetet, á régi keresztyén pedig újra 
meg újra s egyre mélyebben tanulgassa és mégsem ér a végére.

Nemcsak a fiatal, de érettebb keresztyén is panaszkodhatik 
amiatt, hogy a bibliaolvasás „túl hosszú” , sokat nem tud felfogni 
belőle. Erre csak azt mondhatjuk, hogy éppen az érett keresztyé
nek számára minden bibliaolvasás „túl hosszú” lesz, még a leg
rövidebb szakasz esetében is. Hogyan értjük ezt? Az írás kerek 
egész s minden szava, mondata oly sokféle vonatkozással kap
csolódik az egészhez, hogy az egyes részletek során lehetetlen 
mindig az egészet szem előtt tartani. Nyilvánvaló tehát, hogy az 
egész Írás, de minden ige is messze felülhaladja a mi felfogá
sunkat, s csak hálásak lehetünk érte, ha erre a tényre naponta 
emlékeznünk kell. Bizony ebben az értelemben minden biblia- 
olvasásnak „túl hosszúnak” kell lennie, hogy ne valami éjet- 
bölcsesség legyen számunkra, 'hanem Istennek Jézus Krisztusban 
kinyilatkoztatott igéje!

Mivelhogy az írás egy élő egész, Corpus, ezért a házi gyüle
kezetnek elsősorban a lectio continua ajánlható. Összefüggően 
kell olvasni az egyes bibliai könyveket mint Istennek igéjét. A  
Biblia könyvei beleállítanak bennünket Izráel népének történe
tébe, a karácsonyi történetbe, Jézus szenvedésének, halálának, 
feltámadásának történetébe. A folyamatos bibliaolvasás arra kény
szeríti az embert, a figyelmes hallgatót, hogy ott legyen található, 
ahol Isten az emberiség üdvösségét egyszersmindenkorra végbe
vitte. A Szentírás történeti könyvei éppen istentiszteleti olvasás
ikor elevenednek meg számunkra. Ilyenkor kiragadtatunk saját 
létünkből és belehelyeztetünk az Isten szent történetébe. Ott 
cselekedett Isten értünk és most is ott cselekszik rajtunk, harag 
és kegyelem által. És csak ha mi ott tudunk lenni, akkor van 
ma itt nálunk az Isten. Nagy visszafordítása ez dolgoknak. Isten 
segítségének, jelenlétének nem a mi életünkben kell majd még 
megbizonyíttatiiia. Nem, Jézus Krisztus életében bizonyíttatott 
meg Isten segítsége és jelenléte a számunkra! Bizony úgy van 
a dolog, hogy fontosabb tudnunk, mit cselekedett Isten Izraelen 
és egyszülött Fián, Jézus Krisztuson, mint azt firtatni, mi a szán
déka ma velünk. Hogy Jézus Krisztus meghalt, fontosabb, mint 
az, hogy én meghalok. S hogy Jézus Krisztus halottaiból fel
támadt, bizony egyedül ez veti meg alapját annak a reménysé
gemnek, hogy az utolsó napon én is feltámadok. A mi üdvössé
günk extra nos van, vagyis önmagunkon kívül. Az üdvösséget 
nem az én élettörténetemben, hanem egyedül csak Jézus Krisztus 
élettörténetében lelhetem meg. Istennek úgy tetszett, hogy ott cse
lekedett értünk. Ebből következik, hogy csak ott segít is rajtunk. 
Csak a Szentírásból tanulhatjuk megismerni, saját történetünket.
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Ábrahám, Izsák és Jákob Istene — a Jézus Krisztus Istene és 
a mi Istenünk.

A Szentírást újra oly tüzetesen ismernünk kellene, akárcsak 
a reformátorok vagy atyáink ismerték. Ne kíméljük ettől az 
időnket, fáradságunkat. Meg kell ismernünk a Szentírást elsősor
ban is saját üdvösségünkért. De egyéb okokból is. Személyes és 
egyházi cselekvésünkben példának okáért hogyan juthatnánk el 
bizonyosságra, bátorságra, ha nem állunk biztos bibliai alapon? 
Nem a szívünk dönt utunk felől, hanem Isten igéje! Jaj, de ki 
ismeri m a. már az Írás-bizonyíték szükségességét? Jelentős dön
tések esetében hányszor emlegetnek számtalan érvet „az életből” , 
a „tapasztalatból” , de az írás bizonyítása elmarad! Holott talán 
éppen ez az ellenkező irányba indítana! Magától •értődő, hogy 
az Írás-bizonyítékot hitele vesztetté igyekszik tenni az, aki magát 
az írást sem olvassa, tanulmányozza komolyan. Ezen nincs mit 
csodálkozni. Viszont aki nem akarja megtanulni, hogy néki sze
mélyesen, önállóan kell az írással foglalkoznia, az nem evangélikus 
keresztyén.

Meg kell kérdeznünk továbbá: hogyan segíthetünk egy ke
resztyén testvérünkön bajában, kísértésében, ha nem Isten igé
jével? A mi szavaink mind csütörtököt mondanak. De aki Isten 
igéjének teljességéből, az írásbeli vigasztalások, intések gazdag 
tárházából veszi mondanivalóját, az Isten igéjével ördögöket űz 
és segítséget nyújt a testvérnek.

Hogyan olvassuk a Szentírást? A házi gyülekezetben legjobb, 
ha a _ családtagok váltakozva végzik a folyamatos olvasást. Ki
tűnik persze, hogy nem is olyan könnyű dolog az írás felolva
sása. Tárgyának leginkább akkor fog megfelelni, ha minél egy
szerűbb, alázatosabb az anyaghoz való belső viszonylásunk. A 
tapasztalt keresztyén és az újonc közt való különbség hamar 
kitetszik. Az írás helyes olvasásénak legfőbb szabálya az, hogy 
a felolvasó soha se azonosítsa magát az írásban beszélő személy- 
lyel. Nem én haragszom, hanem Isten haragszik, nem én vigasz
talok, hanem Isten vigasztal, nem ón intek, hanem Isten int az 
írásban. Természetesen azt, hogy Isten haragszik, vigasztal, int 
— nem közönyös egyhangúsággal mondom, hanem bensőséges 
részvétellel, mint aki magamat is megszólítottnak érzem. S mégis 
a helyes és hamis bibliaolvasás közt levő különbséget abban kell 
látni, hogy magamat Istennel fel ne cseréljem, hanem alázatosan 
néki szolgáljak, különben retorikussá válók, vagy patetikussá, vagy 
érzelgőssé, egyszóval magamra akarom vonni a hallgatók figyel
mét ahelyett, hogy az igére fordítanám. Ez a bibliafelolvasás 
bűne. Profán hasonlattal élve, azt mondhatjuk, hogy az írást 
olvasó helyzete olyasféle, mint amikor valakinek felolvasom egy 
barátom levelét. Nem úgy fogom olvasni, mintha én írtam volna. 
A köztünk levő távolságot ki kell hallani az olvásásomból. De 
nem is úgy olvasom fel barátom levelét, mintha semmi közöm 
sem volna hozzá, sőt ellenkezőleg, személyes részvéttel fogom
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olvasni. Az Írás helyes olvasását nem lehet technikai gyakorlattal 
elérni. Javul az, vagy csökken, mindig a lelki fogékonyságom 
szerint.

A folyamatos bibliaolvasás mellett nem kell megfeledkezni 
a Losung használatáról sem. Biztosítsunk helyet néki mint heti 
igének, vagy mint napi vezérigének áhítatunk elején, vagy akár 
más helyütt.

A zsoltárimádsághoz és a bibliaolvasáshoz csatlakozik a közös
ének. Benne az egyház dicsérő, hálaadó, könyörgő hangja 

szólal meg.
„Énekeljetek az Úrnak új éneket" — halljuk ismételten a zsol

tárokban. Ez az a Krisztus-ének, melyet Isten gyülekezete földön és 
mennyben énekel. Egyetlen nagy dicséretet készített Isten magának 
az örökkévalóságban s aki az ő gyülekezetébe lép, az belekapcsolódik 
ebbe az énekbe. Ez „a hajnalcsillagoknak és az Isten minden fiai
nak vigadozása" (Jób 38, 7) a világ teremtése előtt. Ez Izráel győ
zelmi éneke a Vörös tengeren való átkelés után, Mária magasztaló 
éneke, Pál és Silás éjtszakai dicsérete, az üvegtemger mellett állók 
s a mennyei gyülekezet új éneke. A gyülekezet minden nap regge
lén ebbe az énekbe kapcsolódik be s esténként ezzel az énekkel 
fejezi be. A háromságos Isten dicsénbetik vele és az ő műve. Más
képp hangzik a mennyben, másképp a földön a hívők éneke, a 
mennyben a látóké; itt szegényes emberi szóval hangzik, amott 
„kimondhatatlan szavakkal” (2 Kor 12, 4.). A . mi új énekünk a 
földön zarándokének, kötve Istennek Jézus Krisztusban adott ki
nyilatkoztatásához. Egyszerű ének, nem eksztatikus, hanem józan, 
hálás, a kinyilatkoztatott igére támaszkodó.

„Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak!" 
(Ef 5, 19). Az új ének a szívben zendül meg. Énekel a szív, mert 
betölti Krisztus. Éppen ezért a gyülekezetben az ének lelki dolog. 
A  közös éneklés feltétele — figyelem az igére, beilleszkedés a gyü
lekezetbe, sok alázat, nagy fegyelem. Ahol a szív is nem énekel, ott 
csak emberi dicséret szörnyű kavargása támad. Ahol nem az Úrnak 
énekelnek, ott az ember önmagának vagy a muzsikának a tisztele
tére énekel. Az új énekből így válhatik bálvány-ének.

„Beszélgessetek egymás között zsoltárokban és dicséretekben 
és lelki énekekben!" (Éf 5, 19). Földi énekünk — beszéd. Énekelt 
ige. Miért énekelnek a keresztyének, ha együtt vannak? Mindenek
előtt azért, mert a közös éneikben válik lehetségessé számukra az, 
hogy ugyanazt az igét egyszerre mondhassák, imádkozhassák. Az 
igében való egyesülés kedvéért énekelnek közösen. Hogy az igét 
a közösségben énekeljük, nem pedig csak együtt mondjuk, kife
jezi a tényt: mily elégtelenek a szavaink. A zenei rész azonban min
denestül az ige szolgálatában áll. Érezteti annak megfoghatatlan
ságát.
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A gyülekezet istentiszteleti éneke, kiváltképpen a házi gyüle
kezeté — éppen mert az igéhez kötött — egyhangon éneklendő ének. 
Szöveg és dallam itt páratlanul összenő. Az egyhangon énekelt ének
nek szabadon szárnyaló dallama egyedül csak az igéhez van kötve, 
az igét énekli, de nincs szüksége arra, hogy zeneileg még több szó
lam támogassa. Ennek az éneklésnek a józanságát és melegségét 
persze csak lassan és türelmes gyakorlás által szokja meg a fülünk. 
A lelki érettség kérdése az, hogy valamely közösségben eljutnak-e 
az egyhangon való éneklésre. De itt aztán szívből énekelnek, az 
Úrnak énekelnek, az igét éneklik nagy egyességben.

Szigorúan meg kell szüntetni a közösségben az egyhangon való 
éneklés egyik-másik megrontását. Hiúság és ízléstelenség kaphat 
lábra. Ilyen például a rögtönzött második Ihang. Aláfestést, gazdag
ságot akar adni, de csak megöli a szöveget, dallamot egyaránt. Ilyen 
az a basszus-, vagy althang, amely mindent egy oktávval mélyebben 
énekel. Vagy a szólista hangja, ki teli tüdővel fújja s remegtetett 
hangon túlszárnyalja a többiek énekét. Megbontják továbbá a kö
zösséget azok is, akik rossz hangulatban lévén nem énekelnek.

Az egyhangon való éneklés megtanulása, bármily nehéz, nem 
annyira zenei, mint inkább lelki kérdés. Ahol a közösségben min
denki fegyelmezett, ott az egyhangon való éneklés zenei fogyaté
kosság mellett is oly örömöt ád, amit csak ez a fajta éneklés adhat.

Az egyhangon való éneklés begyakorlására legalkalmasabbak a 
reformáció-korabeli korálok, a Cseh Testvérek énekei és az óegy
házi darabok. Ezen elindulva hamarosan meg tudjuk majd ítélni, 
hogy énekesikönyvünk többi éneke közül melyek kínálkoznak közös 
uniscno éneklésre. Csak semmi előítélet ne legyen bennünk. E téren 
se váljunk képrombolókká. Döntsünk esetről-esetre. A keresztyén 
házi gyülekezet igyekezzék arra, hogy gazdag énekkincs birtokába 
jusson, meglehetősen sok éneket tudjon könyv nélkül énekelni. Ezt 
a célt elérheti, ha minden áhitat alkalmával a szabadon választott 
ének mellett az olvasott bibliai szakaszok között meghatározott ének
verseket énekel.

De ne csak az áhítatokon gyakoroljuk az éneket, hanem a 
napnak és hétnek meghatározott idejében is.

A közös éneklésben az egyház hangja szólal meg. Nem én 
éneklek, hanem az egyház. Én pedig, mint az egyház tagja veszek 
részt az éneklésben. A közös ének kitágítja a látóhatárt: felismerjük, 
hogy a mi kis közösségünk egy része a földön élő egész keresztyén- 
ségnek.

I sten igéje, az egyház hangja és az imádságunk összetartozik.
Most hát beszélnünk kell a közös imádkozásról. A közös 

áhítatnak ez a legnehezebb pontja, mert hiszen itt nekünk magunk
nak kell szólanunk. Mint közösség imádkozunk Istenhez s ez az 
imádság kell, hogy valóban a mi szavunk legyen. Vagy talán a
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saját szavainkkal való közös imádkozás megengedhetetlen valami? 
Ahol keresztyének közösen akarnak élni, Isten igéje szerint, ott kell 
és szabad közösen imádkozniok saját szavaikkal. A mások előtt való 
szabad imádkozás félelme eloszlik ott, ahol a közös imádságot jó
zanul s egyszerűséggel viszi Isten elé a jelenlévő testvérek egyike. 
De hallgasson is el itt minden kritika, hol erőtelen szavakkal 
imádkoznak Jézus Krisztus nevében.

A szabad imádságot az áhítat végén a családfő mondja, vagy 
legalábbis mindig egyugyanaz a testvér. Nagy rajta a felelősség. 
De az imádságot csak úgy óvhatjuk meg a hamis figyelgetéstől és 
a hamis szubjektivitástól, hogy egy valaki imádkozik mindenkiért 
hosszabb időn át. Ez is természetesen csak úgy lehetséges, hogy az 
imádkozó testvérért és imádságért könyörögnek mind a többiek.

A közös áhítat szabad imádsága legyen csakugyan a közösség 
imádsága és ne az imádkozó egyesé. Az imádkozónak az a feladata, 
hogy a közösségért imádkozzék. Eyégből élje együtt a közösséggel 
annak napi életét. Ismerje a közösség gondját, örömét, munkáját. 
Testvérként imádkozik testvérek között. Figyelem s éberség kíván
tatik meg tőle. Jó, ha a közösség tagjai néki tanácsot adnak, ebben 
vagy abban imádságát kérik. így válik imádsága egyre inkább a 
közösség imádságává.

A szabad imádságnak is megvan a maga belső rendje. Bizonyos 
imádság-tárgyak naponként előkerülnek. Ez eleinte egyhangúnak 
tetszik, de megóv az egyénieskedő imádságtól. Ha a visszatérő kéré
sek mellé lehetőség van mások csatolására is, akkor tanácsos vala
miféle heti rendet figyelembe venni. A szabad imádságot azután az 
is megmenti az egyéni önkénytől, hogy az olvasott bibliai szakaszok 
egyikéhez kapcsolódhatik.

Néhanapján a megbízott testvér legszívesebben átadná szolgá
latát valaki másnak. Ez nem ajánlatos. Így könnyen hangulatok 
szabnák meg a közös imádságot, márpedig a lelki élethez ezeknek 
semmi közük. Ilyenkor az imádkozó gondoljon arra, hogy megbí
zása van a gyülekezetben, a testvérek pedig hordozzák őt gyenge
ségében.

Bizonyos körülmények között a kisebb családi közösségben is 
segítséget nyújthat kötött imádságok használata, de legtöbbször csak 
kitérés a valóságos imádkozás elől. Amilyen nagyszerű segítség az 
egyház imádságos hagyománya az imádkozás tanuláshoz, éppoly 
igaz, hogy nem pótolhatja azt az imádságot, amellyel ma tartozom 
Istennek. E tekintetben többet érhet a dadogás a legszebb kötött 
imádságnál. Természetesen merőben más a helyzet a nyilvános- 
istentisztelet alkalmával.

A keresztyén közösségben nemegyszer felébred különleges ima
közösségi alkalom után való vágyakozás is. Nos, ilyen órák csak 
akkor tartassanak, ha valóban közös a vágyakozás utána és ha az 
együttes részvétel valamely időpontban bizonyos. Az Újszövetség 
azt tanítja, hogy ilyen . imaközösséget tartani. a legtermészetesebb
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dolog- Nem szükséges bizalmatlanul fogadni. Ámde ahol mégis 
aggályoskodás van felőle, ott hordozza türelemmel egyik a másikat. 
Semmi se történjék erőszakkal, minden szabadon és szeretetben.

M iután a ház népe a reggeli áhitaton megerősíttetett az élet
      kenyerével, hálával elveszi Isten kezéből a földi kenyeret is. 

Mióta Jézus Krisztus tanítványaival egy asztalnál ült, az asztali 
közösség a gyülekezetben az Ő jelenlétének áldását bírja. A Szent
írás Jézusnak tanítványaival való háromféle asztali közösségről 
tud: a mindennapos asztali közösségről, az Úr szent vacsorájának 
asztali közösségéről, és az Isten országában való végső asztali kö
zösségről. Mindhárom esetben az a döntő, amit Luk 24, 31 mond: 
..Ekkor megnyílt a szemük és megismerték Öt“ . Jézus Krisztust 
megismerni az ő adományaiban — mit jelent ez? Először is: meg
ismerni Öt mint minden adomány adóját, mint e világ Urát és Te
remtőjét. Másodszor: felismeri a gyülekezet, Ihogy minden földi 
adományban Jézus Krisztusért részesül, mint ahogyan ez a világ is 
Jézus Krisztusért és az ő igéjének prédikálásáért tartatik fenn. 
Még hirdettetnie kell az igének és sokaknál hitre találnia. Evégett 
táplál'minket Isten jó adományaival. Harmadszor: a gyülekezet hi
szi, hogy Jézus jelen van ott, ahol hívják. Ezért imádkozza: „Jövel 
Jézus, légy vendégünk" —  s ezzel vallást tesz Jézus Krisztus min- 
denütt-jelenvalóságáról.

Az asztali közösség mindig ünnepi valami. A napi munka köz
ben emlékeztet arra, hogy munkája után Isten megnyugodott. Em
lékeztet a szombatra, mely a hétnek és a hét fáradságának értelme, 
célja. Életünk nem mindenestül munka és fáradság, de öröm és fel
üdülés is Isten jóságánál. Miénk a munka, de Isten az, aki táplál 
és megtart. Ez pedig ünnepre való ok. Ne aggodalmaskcdással együk 
hát kenyerünket, hanem örömmel. Isten nem szenvedheti ünne- 
pietleii viselkedésünket, midőn kenyerünket sóhajtozva, vagy fon
toskodó szorgoskodás közben esszük. Isten a napi étkezésekben 
örömre hív bennünket, ünnepre a hétköznapi munka közben is.

A keresztyén asztali közösség kötelezést is ró ránk. A mi min
dennapi kenyerünket esszük, nem az enyémet. Megosztjuk hát a 
kenyeret. Nemcsak lélekben tartozunk össze, de a testiekben is. Míg 
nékünk kenyerünk van, senki sem éhezhet. Aki a testi életnek ezt 
a közösségét megtöri, megrontja vele a lélek közösségét is. Mert a 
kettő elválaszthatatlanul egybetartozik. Különös törvénye Istennek, 
hogy amíg kenyerünket közösen esszük, kevés által is megelégít- 
tetünk, de ha kenyerünket magunknak akarjuk megtartani, kezdő
dik a nélkülözés.

A keresztyén ember napja a reggeli áhitat órája után mind
estéiig m u n k á b a n  telik el. „Az ember munkájára megy 

ki és az ő dolgára mind estvéig" (Zsolt 104,23). A keresztyén család 
tagjai a munkaidőben rendszerint elszakadnak egymástól. Más 
imádkozni és más dolgozni. Az imádságot ne akadályozza meg a 
munka, de a munkát se az imádság. Az imádkozásra is kell időt
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szentelni. De a nap javarészében dolgoznunk kell’. Csak ahol m ind 
kettő sértetlenül jogához jut, ott válik világossá munka és imádság 
felbonthatatlan összetartozása. A nap terhe, fáradsága nélkül az 
imádság nem imádság és a munka imádság nélkül nem munka. Ezt 
így csak a keresztyén ember tudja. Éppen világos megkülönbözte
tésük bizonyítja egységüket.

Ez az egység teremti meg a nap rendjét, fegyelmét. A reggeli 
imádságban kell ezt a rendet megkeresni, s megtalálni, a nap mun
kája során igazolódik azután helyessége. A korai imádság dönt na
punk felől. Időnk elfeesérlésének, mely miatt szégyenkezünk, kisér
téseknek, melyekben elbuktunk, a kedvetlenül s rosszul végzett 
munkának, a gondolataink fegyelmezetlenségének vagy az embe
rekkel való visszás érintkezésünknek sokszor a reggeli imádság el
hanyagolása az oka. Időnk beosztása rendezettebb, ha imádságból 
fakad. A mechanikus munkát is türelmesebben végezzük, ha Isten 
parancsolatának engedelmeskedünk. A munkabírás megnövekedik, 
ha Istentől (kérjük az erőt.

A déli óra — ahol csak megtarthatják — rövid pihenőt nyújt 
a családi közösségnek. Fél nap eltelt. A gyülekezet hálát ad Isten
nek, és megtartásáért könyörög estéiig. Elveszi az eledelt Istentől. 
A munkát parancsra végezzük, de a kenyér Isten szabad és kegyes 
ajándéka. Hogy munkánk eredményeképpen kenyér kerül aszta
lunkra, nem magától értetődik, hanem Isten kegyelmének rendjé
ből van így. Istené a nap, egyedül övé. A déli óra egyike az egy
ház hét imádságos órájának. A nap derekán a gyülekezet dicséri 
Istent csodáiért és könyörög a megváltásáért. Jézus keresztfája fe
lett a déli nap elsötétedett. A megváltás műve befejezéshez köze
ledik. Ha a keresztyén családi közösség ebben az órában együtt tud 
lenni, rövid áhítatot tartva vagy imádkozva, bizonyára nem hiába 
van együtt.

A nap munkája véget ér. Még egyszer összegyülekezik a ház
nép. A  vacsorái asztali közösség és az esti áhítat összefor

rasztja őket. Jó, ha az áhitat a végére marad, s az éjszakai pihenőre 
térés előtt övé az utolsó szó. Amint kezdtük a napot, úgy végezzük 
is: zsoltárimádsággal, bibliaolvasással, énekléssel és közös imád
sággal. Az esti imádsággal kapcsolatosan szükséges még néhány szót 
szólanunk. Ilyenkor van helye a közös közbenjáró imádságnak. Kö- 
nyörgünk a gyülekezetért, a keresztyénségért, az igehirdetőkért, a 
szegényekért, a betegekért, a szomszédokért. Nem lehet el azután 
az esti imádság bűnbocsánatkérés nélkül. A kolostorokban régi 
szokásként gyakorolták esténként azt, hogy az apát szabott rend 
szerint bocsánatot kért a testvérektől minden ellenük elkövetett 
vétek vagy mulasztás miatt, a bocsánat elnyerése után pedig ha
sonlóképpen kértek tőle bocsánatot a testvérek. ,,A nap le ne men
jen a ti haragotokon" (Ef 4,26). Minden keresztyén közösségben 
legfőbb szabály, hogy estére begyógyíttassék minden szakadás, 
melyet a nap ejtett. Keresztyén ember számára veszedelmes alu-
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vásra térni engeszteletlen szívvel. Végül feltűnő, hogy régi esti 
imádságokban milyen gyakran hangzik el az ördögtől, ijedelmek
től, gonosz és hirtelen haláltól való megőríztetés kérése. A régiek 
tudtak még valamit az alvó ember tehetetlenségéről, az aluvás- 
nak a halállal való rokonságáról és az ördög megejtő csalárdsá
gáról. Ezért könyörögtek a szent angyalok oltalmáért, ha a Sá
tán erőt akarna venni rajtuk. Legmeglepőbb az az óegyházi kö
nyörgés, hogy Isten, midőn szemeink alusznak, tartsa ébren szí
vünket Őiránta. Vagyis, hogy Isten lakozzék bennünk akkor is, 
ha nem tudjuk, nem érezzük. Aluvás közben is vagy Isten kezében 
vagyunk, vagy a gonoszéban. Aluvás közben is csodákat tehet ve
lünk az Isten, vagy pusztulást szerezhet nekünk a gonosz.

„Tiéd a nappal, az éjszaka is tiéd" (Zsolt 74, 16) ez a zsoltár- 
ige tündököl a reggel és az este felett. Scholz László.

A kutatómunka gyümölcsei
Dr. Pálfy Miklós két könyvészeti munkája 

A HALLE I  M A G Y A R  K Ö N Y V T Á R

A Lelkipásztor olvasói előtt sem ismeretlen tény, hogy a hallei egye
temi könyvtár kezelésében van az a Magyar Könyvtár, amelynek patinás 
neve van a magyar könyvészeti kutatás történetében. Hiszen a régi ma
gyar irodalmi termékek szempontjából még azok is elismerik felbecsül
hetetlen értékét és jelentőségét a magyar nemzeti művelődés történeté
ben, akik egyébként kétkedve fogadták annakidején Bucsay Mihálynak 
azt a megállapítását, hogy több mint 300 unikumával a legnagyobb ma
gyar könyvtáraik között is tisztes helye van (Régi magyar könyvek a 
haliéi magyar könyvtárban. Bp. 1841. 30). Magva és alapja volt ennek 
a könyvtárnak az a 2000 kötet teológiai, filozófiai és történeti mű, ame
lyet Kassai Mihály György (Szinnyei: Magyar írók. Bp. 1897. V. k. 1142— 
43) 1725-ben adományozott végrendeletében a Wittenbergben tanuló ma
gyar egyetemi hallgatóknak egyéb ingóságaival együtt. Amikor azután 
egyesítették a wittenbergi egyetemet a halleivel, az új Halle—Wittenbergi 
Luther Márton Egyetem lett a Kassai ösztöndíj alapítvány és a Magyar 
Könyvtár alma matere. A Kassai-féle magyar ösztöndíjon és az egyetem 
világhírű professzorain kívül bizonyára ez a könyvtár is vonzotta a ma
gyarországi evangélikus teológusokat Wittenbergbe, majd Haliéba. Az ott 
összegyűjtött régi magyar könyvek és kéziratok szerencsésebben át
vészelték még a napóleoni háborúkat is, mint a mi parókiális és magán- 
könyvtáraink akárcsak a török megszállást és a császári csapatok „föl
szabadító" manővereit, vagy az ellenreformáció magyar kultúrát pusztító 
ténykedéseit!

Már a 18. század kutatói ismételten hivatkoznak a könyvtár fölbecsül- 
hetetlen értékeire és különösen a múlt század nyolcvanas éveitől egészen 
a második világháború végéig sokan és többféle szempontból foglalkoztak 
a Hallei Magyar Könyvtárral. Nemcsak keletkezését és történetét ismer
tették, hanem sok értékes könyvészeti ritkaságra is fölhívták a kutatók 
figyelmét. Sok javaslat és tervezgetés hangzott el a könyvtár állagának a 
megállapítására, értékeinek a kiaknázására, il!. hasznosítására. A legtöbb
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esetben azonban pusztában elhangzó szó maradt az a figyelmeztetés is, 
hogy a hallei régi magyar nyomtatványok és kéziratok nélkül illuzórikus 
vállalkozás magyar protestáns egyháztörténetet írni. A könyvtár és kéz
iratgyűjtemény rendezése is legtöbb esetben félbemaradt vagy félresike
rült vállalkozás maradt.

A Hallei Magyar Könyvtár szakszerű rendezése és módszeres köny
vészeti föltárása csak akkor kezdődhetett el, amikor 1939-ben megszer
vezték Halléban az egyetemi protestáns egyháztörténeti kutatóállomást és 
annak élére könyvészeti szempontból is eléggé tájékozott fiatal kutatók 
kerültek. Első vezetője, Bucsay Mihály református lelkész volt. Azonnal 
hozzáfogott a könyvtár értékeinek módszeres föltárásához és kutatómun
kájának az eredményeként jelent meg 1941-iben a könyvtár régi magyar 
könyveinek fent említett jegyzéke, amelyben nem kevesebb, mint 754 
régi magyar (Hungarica) nyomtatványról számol be. Könyve bevezetésé
ben, a fcutatóállomás első időszakáról kiadott jelentésében (Umgarisiche 
Jahrbüéher. 1940. 3. 338—48. és Bp. 1941), részletesen megírta a könyvtár 
keletkezését, kezelését és könyvészeti kiaknázását egészein 1940-ig.

Utána dr. Pálfy Miklós vette át a Kutatóállomás vezetését 1940-ben 
s egyben a 'Haliéi Magyar Könyvtár gondozását is. Kutatásainak ered
ményeit 1943-ban .kiadott jelentésében foglalta össze (Jelentés. Bp. 1943). 
Ebben részletesen fejtegeti a könyvtár kezelésében, rendezésében és 
könyvészeti féldolgozásában bekövetkezett újabb fejleményeiket és ered
ményeket. Elmondja ebben a jelentésében, hogy hogyan készítette el 
15 000 db cédula megírásával a könyvtár fölvételezését, hogyan dol
gozta ki a könyvtár szakrendszerűt. Mielőtt azonban teljesen elkészí
tette volna a könyvtár reálkatalógusát, fölöttes egyházi hatósága haza
rendelte, hogy a soproni gyülekezetben mint németül prédikálni tudó 
lelkész elvégezze a helyettes lellkészi szolgálatokat Budalker Oszkár 
teológiai tanárrá választása miatt.

Elmondja jelentésében .azt is, hogy Bucsay fönt említett könyvének 
a kiegészítésén és a könyvtár kéziratgyűjiteiményének a jegyzékbe fogla
lásán dolgozik. Ez a két nagyjelentőségű könyvészeti munka az elmúlt 
esztendőiben elkészült. S bár a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár- 
tudományi Főbizottsága 1954. augusztus 22-én kiadásra javasolta mind
két kéziratot, dr. Pálfy Miklós 1956 őszén másként döntött. Ajánlatot 
kapott németországi tartózkodása alkalmával arra, hogy a Német Tudo- 
mánycs Akadémia vagy pedig a Haliéi Egyetemi Könyvtár kiadásában 
kerüljenek nyilvánosság elé ezelk az értékes könyvészeti munkák. S 
minthogy nemcsak lokális, hanem (tudományos szempontból is kézzel
foghatóbb volt az utóbibi ajánlat, dr. Pálfy Miklós (két könyvészeti mun
kája a Hallei Egyetemi Könyvtár gondozásában jelenik meg a Német 
Demokratikus Köztársaságban. Erről a tudományos eredményről tájé
koztatják most lelkészeinket, amely egyúttal egész evangélikus egyhá
zunknak a megbecsülését jelenti. Egyúttal azonban indítást is szeretnénk 
adni tudománycs kutató munkára fiatal lelkészeinknek.

Az első munka címe : „A Hallei Magyar Könyvtár könyvészeti ritkaságai”

Magyar és német nyelven jelenik meg. Kéziratban 200 lap. A Hallei 
Magyar Könyvtár reálkatalógusánák összeállítása közben mindjobban, 
érezte dr. Pálfy Miklós annak szükségességét, hogy a könyvtár teljes 
magyar könyvállományának a jegyzékbe foglalását nem lehet tovább 
halogatni. S amikor Bucsay kiadta ia könyvtár régi magyar könyveinek 
miár említett jegyzékét és a könyvtár fölvételezéseíkör ismételten olyan
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nyomtatványokra akadt, amelyek Bucsay könyvéiben nem találhatók 
meg, véglegesen rászánta magát erre a sok időt és tanulmányt (követelő
munkára. '

1. A munka kéziratban előttünk van s I. főrészé Bucsay font emlí
tett könyvének a (pótlásaként a Báliéi Magyar Könyvtár hungarica- 
anyagát egészíti ki. Kutatásainak alaposságát bizonyítja, hogy a Bucsay 
könyvében leírt régi magyar könyveken kívül (1711-ig megjelent nyom
tatványunk) további 80 db olyan régi magyar nyomtatványról számol be, 
amelyeknek csak egy részéről tudott eddig a magyar könyvészet. hogy 
a Hallei Magyar Könyvtárban is megtalálható. Másik részéről egyáltalán 
nem tudott a tudományos világ s így Pálfy kutatásai alapján 825 nyomtat
ványra 'emelkedett a könyvtár hngarica gyűjteménye.

2. A munka II. főrészé magyar szerzőik magyarországi és külföldi 
nyomtatványait ismerteti 1712'—1800-ig. Meglepően sok értékes nyom
tatvány található a Hallei Magyar Könyvtárban ebből az évszázadiból 
is. A közölt 300 mű, valamint az I. és II, főrész függelékében felsorolt 
anonim és alkalmi iratok epigrammái és üdvözlő sorai magyar szerzői
nek közlésével jó szolgálatot tett a magyar irodalomtörténetnek is.

3. Fontos lelőhelye ez a könyvtár a szláv nyelvű nyomtatványoknak 
is. Ha arra utalunk, hogy a jegyzékbe foglalt 108 szláv nyelvű nyom
tatványból 8 unikumnak tekintendő, hat másik pedig csak más kiadás
ban ismert eddig, akikor értjük meg, hogy milyen értékes bibliográfiai 
ritkaságok lappangónak ebben a könyvtáriban és milyen nagy jelentőségű 
ez a kutató munka.

4. A könyv IV. főrésze a könyvtár irodalmánák (kézirat és nyom
tatvány) könyvészeti jegyzéke, amelyet Zelle Hilde-Ilse. hallei egyetemi 
könyvtárfelügyelőnő készített a szerző irányításával. Ezzel a jegyzékkel 
szinte tálalják a könyvtárról szóló irodaimat annak, aki vállalkozik 
majd a Haliéi Magyar Könyvtár történetének megírására és a meglevő 
tulajdonjogi és egyéb problémáknak a tisztázására.

A második munka
címe: Catalogus Manusoriptobum Bibliothecae Kationig Hungaricae Ha- 
lenisis. . .  Praefatione Hungarice Exarata editus”. Ez a kéziratjegyzék 
438 gépelt lap és latin nyelven jelenik meg, hogy a nemzetközi, elsősorban 
német, csehszlovák, lengyel, jugoszláv, sőt szovjet érdeklődésre igényt 
tartó könyv minden kutató számára érthető legyen. A Hallei Magyar 
Könyvtár kéziratgyűjteménye ma 150 kötetből áll. Az elmúlt világháború 
második felébem vidékre szállították ugyan az egész (gyűjteményt. Vi
szonylag azonban épségben maradt.

1. Alapja és magva az a 21 kötetből álló gyűjtemény, amelyben az 
alapító Kassainak és fiának, Miohaelis János Frigyesnek a) a terjedel
mes magánlevelezését találják magyar és német tudósokkal, egyetemi 
tanárokkal, írókkal és lelkészekkel. Ebben találjuk b) latin és német 
nyelvű végrendeletét, c) három albumát, d) saját kezű egyetemi jegy
zeteit, e) egyetemi előadásait (Kassai 1702-bein a wittenbergi egyetem 
filozófiai (karának professzora, majd 1712-ben dékánja lett) és f) prédi
kációit. Ezek a kéziratok rendkívül értékes és a mai napig föl nem 
használt adatokait tartalmaznak nemcsak magának Kassainak és család
jának, hanem a wittenbergi egyetemnek, kora tudós körének, a külföldet 
járt vagy gályarabságot szenvedett magyarországi lelkészek'és a fel
vidéki értelmiség történetére vonatkozólag.

2. Az egész gyűjtemény legértékesebb kéziratai az ún. „Manuscripta
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Rataridis” gyűjteményben találhatók, amelyet 1755-ben vásárolt meg 
a Magyar Könyvtár az 1747. április 15-én Wittanbergben fiatalon el
hunyt Rotarides Mihály irodalomtörténész hagyatékából. Rofcarides élete 
céljának egy magyar irodalomtörténet megírását tekintette. Ehhez gyűj
tötte az adatokat kitartóan és nagy hozzáértéssel. Kinyomtatásra azon
ban csalk irodalomtörténeti bevezetése került 1745-ben. Számtalan föl 
nem dolgozott adatot tartalmazó (kéziratgyűjteménye halála után Drez
dába került. Ezt vásárolták meg a wittenbergi magyar egyetemi hallgatók 
a Kassai-alapítvány terhére és 1755-ben a Magyar Könyvtárban he
lyezték el.

Ez a gyűjtemény valóságos kincsesbányája a 17. századi hazai szár
mazású írók életrajzi, iskolatörténeti, emigrációtörténeti adatainak, vala
mint a magyar protestáns gályarabok élettörténetének és munkásságá
nak. Legnagyobb részét a külföldet járt magyarok levelezése alkotja. 
Ezek legtöbbje egykori gályarab, a protestáns-üldözés elől külföldre szö
kött lelkész, tanár és író, az akkori Észak-Magyarország színe-java volt-

A  gyűjteményből igen sok olyan személyi és tárgyi adat bányászható 
ki, amiről Szinnyei vagy Gyuiás nem tudhattak. Sck kézirat olyan nagy 
személyekre vet fényt, mint: Bél Mátyás, Aáchs Mihály, Bchus György, 
Kerman Dániel, Torkos András, Bárány György, Sartorius János, Révay 
Elek, Ferenc és Péter, Deccard János Kristóf, a Lochmann-, Lányi-, 
Duchon- és Tábori-család, Rezik János, Ladiver Illés, Burius János I., II. 
és Dániel, Mattaeides Sámuel és János, Tessedik Sámuel, Platáni Sá
muel, Schwarz János, Szirmay Miklós, a Pilarik-csalód, Zabáni Izsák 
stb.

3. A gyűjtemény harmadik része a Wittenibergben és Halléban járt 
magyar egyetemi hallgatók albumait, az egyetemi előadásokról és pré
dikációkról készített (kéziratait tartalmazza a 17. századtól a 20. szá
zadig. Itt is ákadunk azonban egyedülálló értékékre. Ilyenek a 16. szá
zadból való, sajnos töredékes, orosz nyelvű Ötestámentcm, Bruns Blasius 
1553-ból való számtan-könyvecskéje, egy lóorvosságos könyv 1541-ből és 
Eber Pál wittenbergi híres prédikátor (+ 1569) Hetussi előtt is ismeretlen 
prédikációi.

4. Ennek a magyar nemzeti, iskola- és családtörténeti, de nem utolsó
sorban a magyar protestantizmus kialakulása szempontjából egyedülálló 
értéket magában foglaló kéziratgyűjteménynek csak néhány darabja 
ismert a kutatók előtt (Sohrödl: Prot, Egyháztört. Adattár. 3. 1904. 135— 
164). Pálfy Miklós személyesen győződhetett meg 1956 őszén arról, hogy 
a berlini Finnugor Intézet hallgatói serény kutató munkát indítottak 
el e kéziratgyűjtemény alapján, amely 1921-ben a magyar könyvtár 
hungarica és slavioa részlegével együtt az akkor felállított és reprezen
tatív könyvtárral nem rendelkező Berlini Magyar Intézetbe került 99 
esztendőre kikölcsönözve. *

Ennyiben kívántuk ismertetni Pálfy Miklós tudományos munkás
ságának egyik szektorát. Csak megemlítjük azt, hogy ugyancsak Német
országban jelenik meg héber nyelv- és gyakorlókönyve magyar nyelven, 
valamint „Istenfélelem az Ótestámontomban’’ c. tanulmánya német nyel
ven. Jelenleg a Zsoltárok könyve új fordításának a sajtó alá rende
zésén dolgozik, miután Jób könyvének a jegyzetelését az elmúlt esztendő
ben elvégezte. Rövidesen elkészül Jeremiás kommentárja is.

Mindezt pedig elmondottuk azért, .hogy betekintést kapjunk egyik 
teológiai tanárunknak és kutatónknak az elmúlt esztendőkben végzett
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tudományos munkásságának a műihelyébe. Reméljük, hogy a fent is
mertetett könyvek megjelenése rátereli a magyarországi egyhéztöríéné- 
szek figyelmét is erre a kiaknázatlan területre. Hiszen — ahogyan ezt 
egy beszélgetésünk alkalmával elmondotta — a magyarországi pietizmus- 
naik a története, vagy általában a' magyar evangélikus egyház teológiai 
irányzatainak és egyházkarmányzatának, főleg egyházszervezetének a 
kialakulása el sem képzelhető azoknak a lelkészeknek és világiaknak 
a megismerése nélkül, akik a pietizmus fellegvárában. Halléban, készül
teik fel a -lelkészi és egyházkormányzati szolgálatra, akik közvetlenül 
és személyesen kerültek ennek vagy annak a nagy teológusnak és egyház
férfiúnak a hatása alá s akik hazajőve ilyen vagy olyan munkakörben 
és hatókörben formálói lettek az evangélikus egyház igehirdetésének és 
külső arculatának.

A magunk részéről kívánatosnak tartanánk, hogy a Halle-Wittenlbergi 
Egyetemen minél előbb újjászerveződjék az Egyháztörténeti Kutatóállo
más és Pálfy Miklós is mielőbb kapjon lehetőséget arra, hogy a Hallei 
Magyar Könyvtár reálkatalógusát befejezze.                                                                                                             (Figyelő)

K O P O R S Ó K  M E L L E T T
I. Szolgálatban megőszült lelkésztestvérektől többször hallottam ezt 

a kijelentést: „Legnehezebb funkcióm a temetés.“ Nem hittem el. Igaz, 
hogy a halál döbbenetes valósága megrendíti a koporsó mellett állót, 
mégha lelkész is az. Tény, hogy a tömegléléktani hatások soha nem érvé
nyesülnek jobban az igehirdető életében, mint egy „nehéz“ temetésen. De 
mindehhez hozzá lehet szokni. A temetés ugyanakkor áldott missziói al
kalom a gyülekezeti lelkész számára. A húsvéti örömhír továbbadásának 
gyakorlati helye. Folytathatnám a pro és kontra érveket. — Minél hosz- 
szabb utat teszek azonban meg a gyakorló lelkészi pályán, annál jobban 
érzem ennek a munkának terhét.

Szeretnék néhányat feltárni azok közül a kísértések közül, melyekkel 
a koporsók mellett ismételten meg kell küzdenem. Megpróbálom a véde
kezés módját is megadni, abban a reményben, hogy meglátásaikkal ki 
fogják ezt egészíteni lelkésztársaim.

II. 1. A temetést majdnem minden halott hozzátartozója kéri. Nálunk 
úgy látom — még ez a helyzet, mert a néhány kivétel csak erősíti a

szabályt. Szolgálatunk igénylésének ez az általánossága azonban veszélyt 
is rejt magában. Sok olyan halott koporsója mellett kell megállnunk, sok 
olyan hozzátartozót meghallgatnunk, akiknek vajmi kevés közük van 
egyházukhoz. Hogyan lehetne tőlük elvárni, hogy értékelik, vagy leg
alábbis megértik az igehirdető koporsó melletti küldetését. Csak egy pél
da: Győri szolgálatom idején gyászfátyolos „bánattól mélyen lesújtott” 
asszony kopogtatott be egy délelőtt hivatalunkba. Leroskadt az eléje tett 
székre és sűrű könnyek között, fel-felcsukló zokogással panaszolta el, 
hogy meghalt édesanyja. Hárman vannak testvérek, mindenüket elveszí
tették a megboldogultban stb. De most díszes temetést kívánnak. Legalább 
két pappal. Mert sokan lesznek a temetésen és ők a „külsőségekkel" is 
meg akarják mutatni, mennyire szerették édesanyjukat. Eltávozása után 
megszólal a családot jól ismerő egyházfi, aki fültanúja volt a bejelen
tésnek: „Hazudik! Igaz, hárman vannak testvérek, de sohasem állhatták
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egymást. Elmarták hazulról édesanyjukat is, aki a szegényházban halt 
meg tegnap." Mit tegyen ilyenkor a lelkész? A „díszes" temetést nem 
tagadhatja meg, mert az egyházközség rendszabályai kötelezik erre. Pró
báljon szembefordulni a gyászolókkal? Soha sem felejtik el. Mert sehol 
annyira nem érzékenyek a családtagok és rokonok, mint a koporsó mel
lett. Adjon igazat a bejelentőnek? Elveszti a gyülekezet bizalmát. Mert 
semmit annyira hegyezett füllel nem figyelnek a kívülállók, mint a meg
rendezett temetések igeszolgálatát. Hogy pedig az emberi kísértésnek 
mennyire tudtak ellenállni az ige hirdetői, azt bizonyítja a „halotti búcsúz
tatók" , a „ríkatós prédikációk", az „egy-két-háromforintos“ , vagy papos 
temetések végeláthatatlan sora. Ember legyen a talpán az a fiatal lelkész, 
aki egy új gyülekezetbe kerülve, ezzel a közvéleménnyé jegecesedett 
„gyülekezeti hagyománnyal" szembe mer szállni!

2. De mortuis nihil nisi bene. Antik aranymondás. Mi is idézzük nem 
egyszer, mikor a koporsóban nyugvóról nem tudunk jót mondani. A meg
bocsátás ilyenkor nemcsak keresztyéni, hanem emberi kötelesség is. „Hi
szen neki már úgy lsem használ a kiprédikálás, hozzátartozóit meg minek 
háborítsuk fel vele?!" De jó lenne ilyenkor semmit se szólni. Mert mi 
igehirdetők vagyunk. Az ige mérlegén pedig ez a pogány bölcsesség így 
módosul: a halottról csak az igazságot, vagy semmit. Meg merjük-e mon
dani a koporsóknál legalább az általunk ismert igazságot? Rá merünk-e 
mutatni arra az Igazságra, akinek tanítása szerint a halál nem a nyuga
lom kezdete, hanem az ítéleté? Merjük-e az élőket a halott elrettentő 
példájával megtérésre hívni? Áldassék az Isten, aki temetési prédikációra 
való készüléseim közben ismételten utamra hullatja az ö  világosságát. 
Bizonyára, ha embereknek igyekeznék tetszeni. Isten szolgája nem vol
nék. Mégis! Ismételten erőt vesz rajtam a kísértés. Valamit mondani kell. 
A halál közelségében eltörpülnek a „hétköznapi" bűnök... Csak a jót 
kellene mondani?!

3. Vigasztaljon a lelkész. Ez a mi nagy kiváltságunk, de roskasztó fe
lelősségünk is egyúttal. A kereszt árnyékában didergőknek nemcsak nagy
csütörtök éjjelén volt szükségük a vigasztalásra, hanem ma is. Ezért 
ígérte és küldötte el hozzájuk Uruk a Vigasztalót. Kérdezem: csak Vele 
vigasztalunk mi? De sokszor osztunk emberi, olcsó patikaszert a Lélek 
üdítő nárdusa helyett! Mert mivel szoktunk vigasztalni? Felhozzuk a halál 
körülményeit: „szép halál volt", „jót tett vele az Isten" stb. Máskor a 
koporsóit körülvevő gyászközönségre mutatunk rá: „mennyire szerették, 
milyen nagy űrt hagy maga után. . . “ Leghatásosabb gyógyír azonban 
minden égő sebre a viszontlátás ígérete. Ennek kiszínezésében fáradha
tatlanok vagyunk. Valóságos teológiája van már ennek a szónak. Közben 
nem vesszük észre, hogy azt a földi életet akarjuk meghosszabbítani ezzel, 
amely már megítéltetett.

4. Egyedül az igét hirdesse a lelkész. Ezzel kellett volna kezdenünk. 
Mint minden, szolgálatunkból adódó nehézségre alkalmas csodagyógy
szert, tartogatjuk, — szinte a kabátunk külső zsebében — ezt a megálla
pítást. Sajnos sokszor nem egyéb, mint magnélküli üres héj, zörgő frázis. 
Én már a kijelentés felszólító jellegét hiányolom. Az igét csak azután hir
dethetjük, ha azt felülről megkaptuk. (Jer. 1.9. Gál. 1,11—.12. stb.) Először 
kérni kell, tusakodni kell érte. „A  .Szentlélek megvilágosítása nélkül 
nem szól az ige" (Kálvin). Nincs bebiztosítva senki a koporsó melletti ige- 
szolgálatra sem a „vocatio mediata”-ra, sem az „immediata”-ra való hivat
kozással. Mit mondjak? Hogyan mondjam? Mennyi legyen abban a teoló
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gia, mennyi a nekrológ, mennyi a halottsiratás, mennyi a vigasztalás? 
Ezekkel és ezekhez hasonló kérdésekkel kell megküzdenem, mielőtt ko
porsó mellé állok, az élet hatalmáról akarok bizonyságot tenni a halál 
pitvarában. Miyen legyen hát a meditációm?

III. 1. Mindenekelőtt azt a kettősséget kell meglátnom, amelyben a 
temetést végző lelkész van. Egyfelől a látható, földi gyülekezet tagja, 
másfelől az Ige szolgája. Ebből következik ti. az, hogy az ige emberi vo
natkozásait sem szabad figyelmen kívül hagynia. A halál a földi élet be
fejezése. A  temetés az utolsó alkalom a halott iránti tisztelet, szeretet, 
elvesztése feletti fájdalom kimutatására. A. válás pillanatában megeleve
nednek a múlt örömei és fájdalmai. A kellemetlenek leegyszerűsödnek, a 
kellemesek — legalább a temetés napjáig — meghatványozódnak. Helye 
van hát a földi életre való visszamutatásnak, a közösséget (gyülekezet, csa
lád stb.) ért veszteség megmutatásának. De ezt bárki megteheti. A 
lelkész szolgálata tulajdonképpen ott kezdődik, mikor mindezeken felül 
arra mutat rá, hogy a halállal a megmásíthatatlan, a visszahozhatatlan 
köszönt be az elhunyt életébe Kosztolányi szavaival élve:

„ Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
Mint önmagának dermedt, néma szobra . . .
Keresheted őt, nem leled, hiába,
Sem itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
A múltba se és a gazdag jövőben,
Akárki megszülethet már, csak ő nem . . .”

Már ennél a gondolatnál meg szokott döbbenni az ember. Szembe
száll a „vég“-nek ilyen gondolatával. A fizikai, a történelem, a természeti 
vallások hosszú sora mind fegyver lesz az ő kezében. Ha a lelkész nem 
akar hűtlen sáfára lenni a reábízott kincsnek, ezen a ponton nem enged
het. „Soha sem felejtünk el“ , „emléke örökre megmarad", „tovább él kö
zöttünk műveiben" . . .  mind ennek a félelmetes ténynek tompítására va
lók. „A hit pedig a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról 
való meggyőződés.” (Zsid. 11,1.)

,2. Ministerium docendi evangélii. . .  Az Ágostai Hitvallás ezt a fel
adatot ruházza a lelkészre. Nagy szükség van erre és nagy lehetőség kínál
kozik ennek gyakorlására a temetésen is. Miért jöttünk ai világra? Ér
demes-e leélni ezt az életet? Van-e felelősségre vonás? Soha élesebben 
nem vágnak ezek a kérdések az emberi szívbe, mint éppen a „vég" előtt 
állva. Az egyház szolgájának felelni kell rájuk. Szervesen közéjük tar
tozik a halál ténye is. „A bűn zsoldja pedig a halál" hangzik erről az 
evangélium tanítása. (Róm. 6,23a.) A halál tehát nem tartozik bele Isten 
teremtési rendjébe. Nem természetes, szükségszerű jelenség, pont az élet
regény végén, hanem a bűn díja. fizetése. Ezt tanította róla az egyház a 
múltban, ezt kell róla tanítani mindaddig, míg méltó akar lenni az egy
ház nevére. Teológiailag nézve a halál bűnös existenciánk végső megpe- 
csételése, Istentől való elszakítottságunk kiáltó jele. Micsoda hatalmais 
prédikáció ez a tény! Ha beszélni hagyjuk és készek vagyunk a meghall
gatására! Micsoda eligazító erő egy emberi élet megítélésénél! Bűn, tör
vény, halál, ördög —- ez az a lutheri gondolatmenet, melytől nem szabad 
eltérni a mai temetési beszédeinkben sem.

3. Ha ezt megláttuk, akkor értjük meg azt is, hogy mi a kegyelem 
a halál ítélete alatt porbatérő embertársunk számára. A halál nemcsak a 
bűn zsoldja. hanem Isten hazahívó szava is egyúttal. Egy hatalmas „meg
állj!" a széles úton, tágas kapu felé sodródó bűnösök számára: mivel 
ilyen mérhetetlenül nagy a te bűnöd, azért nem tudsz a saját erődből
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szabadulni tőle. Így válik a halál is Isten bölcsessége folytán „Krisztusra 
vezérlő mester“-ré. Itt kapcsolódik egybe a halál es a golgothai áldozat, 
a halál és a tkereszt üzenete. Tapasztalatból tudom, hogy a keresztről való 
beszéd soha nem jut annyira közel a gyülekezet egészéhez, mint mikor 
az udvarra kitett koporsónál, mint „spes unica“ -ra figyelnek fel rá. Szinte 
fizikailag hallhatóan csendül ilyenkor felénk Isten szava: „Te szegény, 
nyomorult ember, keresd Megváltódat, aki azért jött, hogy megmentsen és 
örökéleted legyen!" Itt van a prédikációnak az a pontja, melynél ki kell 
térni nemcsak a halott bűneire, hanem az élők bűneire is. A kettőt én 
mindig párhuzamosan vonom meg, hogy a haláltól való félelmet az üdvös
ségért való félelem és rettegés váltsa fel a halottas gyülekezetben.

4. Mert a halál utáni élet hirdetése, a húsvéti hit ébresztése a végső 
cél, melyhez minden koporsónál meg kell érkeznünk. Sajnos, itt ütközünk 
bele legjobban a „lehetetlenség konok falá“-ba. „Még abba bele tudok 
törődni, hogy a halállal mindennek vége, de hogy azután tovább élünk, 
mennyben, vagy pokolban, azt el nem hiszem." — Nemcsak az én híveim 
nagyrészének ez a véleménye. Hogyan küzdj ünik ellene? Mint Pál apostol 
a korinithusi gyülekezetben. Rámutatva a húsvéti diadalba és bizonyságot 
téve a Feltámadottban való hitünkről.

Itt van helye annak is, hogy megmutassuk, mennyire más a „vég" a 
keresztyén ember számára, mint a „világ fiai" szemében. Nem megsem
misülés, hanem a nagy választási lehetőség lezárulása. A halál az a pont, 
melynél az Isten türelme, az emberi „hit nemes harca", az üdvösség, vagy 
halál választásának lehetősége végéhez énkeze’tt. Ezen túl már csak „fel- 
vétetés", vagy „otthagyatás" van. (Mt. 24,40—41.) Hogy az utolsó ítélet
kor Urumik döntése felmentő is tehet, hogy ez az ítélet időileg egybe- 
esik-e a halál pillanatával, vagy eltér attól — mind másodlagos kérdések. 
Ne próbáljuk a mennyországot, vagy poklot sem lerajzolni a koporsónál. 
A bibliai tanítás veleje: „Ámde Krisztus feltámadott. . . “ (1. Kor. 15,20a.) 
Ennek kell ma különös nyomatékkai felhangzani a koporsóknál. Mert — 
ismerjük be — a feltámadás fogalma elvesztette eredeti, élettől duzzadó 
jelentését közöttünk, lelkészek között is. „A lélek halhatatlansága", a 
„természet életének tavaszi újjászületése", „az eszmék halhatatlansága" 
stb. lett belőle nem egy temetési beszédben is. Ezeknek persze vajmi ke
vés köze van az igei kijelentéshez. A lélek halhatatlansága helyett a test 
és lélek feltámadásáról, az eszmék örökélete, tavaszi újjászületése stb. 
helyett a testi feltámadásról, a jelenlévő világ elmúlásáról, az új égről 
és új földről (II. Pét. 3,13.) beszél az evangélium. Ilyen értelemben akar 
örömhír lenni a koporsók mellett is. Az embert nem belegyökerezteti a je
len világba, hanem kihívja abból. Az új világ pedig, melyet ezért cserébe 
ad: „a hívő ember számára éppen olyan reális, valóság, mint London, vagy 
Párizs" (Billy Graham). Pál így beszél róla: „mi tudjuk", „meg vagyok 
győződve", „nékem a meghalás nyereség". A halottak feltámadása legyen 
ilyen evangélium, a feltámadást hirdető lelkész számára is. Akkor Isten 
sírbavivő ítélete mellett, onnét visszahozó hatalma fog diadalmasan meg- 
zendülni prédikációján keresztül.

Mert porbaroskasztóan nehéz a koporsó melletti szolgálat. „Meg
vigasztalt embernek merném nevezni azt, aki az ő felebarátját elra
gadó halállal szemben olyan védelmet ismer, amely őt a gyásznak fölébe 
emeli. Ez az ellenszer pedig nem lehet más, mint az élő,' igaz Isten, aki 
az ő valóságos jelenlétével a nyugtalan szívet elcsendesíti. ígv is meg
marad a szomorúság, de ezt a szomorúságot átszövi már az élő remény
ség" (Asmussen). Igen! Gyarló tehetetlen emberek vagyunk. Ha ennek
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ellenére mégis koporsó mellé állunk, tegyük ezt abban a bizonyosságban, 
hogy Urunk az ő igéjét adja a mi szánkba, hogy a koporsó mellett is 
megáll az Ő ígérete: ,,... és íme, én tiveletek vagyok minden napon a
világ végezetéig." (Mt. 28,20b.)

D om bi László

A keresztyének és az atomfegyverek
E cím en tartott előadást D. dr. H elm u t G ollw itzer, a bonni teológia  

professzora , az elm ú lt é v  végén , n yu gatn ém et rádióban. A z  előadás m eg 
jelen t a „S íim m é d e r G em ein d e” c. egyházi lap ezévi e lső  szám ában. A z  
előadás az a tom feg yv erek k el kapcsolatosan az alapvető k eresztyén  e ti
kai kérdést veti fel, s alkalm as arra, hogy hagyom ányos teológiai n éze
teinket újra átgondoljuk. F őbb  részeit az alábbiakban közöljük.

A H Á B O R Ú K  N E M  E G Y F O R M Á K

A teológiai erkölcstanban úgy vélték, hogy a kérdés: ü dvözü lh et-e  az, 
aki háborúiban részt vesz , elvileg eldőlt. Ezért korunk haditechnikai fej
lődését nem kísérték azzal az állandó kérdéssel, vajon  az újabb fe g y 
verek  és háborús m ódszerek  n em  változtatták-e m eg olyannyira a háború  
lényegét, h og y  elérk ezett az id eje  annak, hogy az egyházak e kérdésre  
n em -e t m ondjanak. Sokszor azt a kérdést kapjuk ma válaszul, vajon az 
ABC-fegyverek alapvetően újat hoztak-e a második világháború bor
zalmaihoz képest,' s mivel az egyház eddig sem mondott nem-et a hábo
rúra, vajon kimondhat ja-e ezt ma? Erre csak ezt lehet felelni: az egy
háznak valószínűleg már régóta nem-et kellett volna mondania. Mást 
azonban mindenképpen meg kell ezt tennie, mivel az új pusztító fegy
verekkel a háború végérvényesen olyan vadállativá vált, hogy a benne 
való részvétel Isten akaratával össze nem egyeztethető. Azok a fegyve
rek, amiket Pál apostol, Augustinus, Luther tekintetbe vettek, még bele
illeszkedtek a háborúnak abba a jellegébe, hogy az a jog védelmében 
áll. Ha már egyszer elhatározta valaki magát arra, hogy fegyverrel védi 
meg a jogrendet, egy lőfegyvernek vagy egy tábori ágyúnak a hasz
nálata éppoly indokolt lehetett, mint egy kardé,- vagy ballistáé. Ezekről 
— bármily boírzaílmas is minden 'gyilkoló eszköz önmagában véve — azért 
még nem 'lehetett elmondani, hogy „Isten adományaival visszaélnek, az 
ő jóságát gyalázzák és Isten képmását elárulják” .

Ha a mai haditudományos folyóiratok hivatalos közleményeit olvas
suk, az elfajzott tudománynak és hadviselésnek oly ördögi szülötteivel 
találkozunk, hogy az ember szinte őrültek házában érzi magát. Már egy 
ilyen olvasmány is feleslegessé teszi a választ arra a kérdésre, vajon 
a modem pusztító eszközök lényegileg különböznek-e a régébbi fegy
verektől, Már maga a kérdés felvetése is szinte sértő a régi becsületes 
fegyverek iránt, melyeket nyíltan viseltek s amiknek cselvetéssel való 
használata s különösen fegyvertelenek ellen, becstelen mészárlásnak szá
mított, s amiknek használata a fegyvert viselő elhatározásától függött 
R így volt értelme annak, /hogy őt e tekintetben intsük és tanácsoljuk. 
Vagyis a fegyver keresztyén hordozóját meg lőhetett .különböztetni a 
közönséges gyilkostól. Ma ez a különbségtétel lehetetlenné vált.
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A Z  A B C - F E G Y V E R E K  I G A Z I  J E L L E G E

1. E fe g yv e r e k lehetetlenné teszik, már csak szerkezetü kn él fogva  
is, a harcolók és n em  harcolók m egkü lön böztetését. A korábbi fegyvere
ket is, a kobaltétól a repülőbombáig, fel lehetett használni nem-hareolók 
ellen is. Ez azonban jogtalan használat volt s nem a fegyverek mivoltá
ból eredt. A z  új fegyverek lényegüknél fogva megszüntetik a harcolók 
és a polgári lakosság közötti különbséget, hiszen éppen arra valók, hogy 
az ellenséges lakosság miinél nagyobb tömegét megöljék. Ez áll az ún. 
taktikai atomfegyverekre is, Ha például egy atomháborúiban orosz és 
NATO-hadosztályok német területen állanak egymással szemben, s 
valamelyik NATO-parancsnok, akinek harcálláspontja mondjuk Goslar- 
nál van, azt a parancsolt kapja, hogy küzdje le a Hallberstadt-nál álló 
orcsz tüzérséget, a korábbi háborúik módján, elképzelhető, hogy töre
kedhet a polgári lakosság megkímélésére. Ha azonban arra kap paran
csot, hogy ágyúját atomlövedékkel töltse meg, Halfoerstadt egész városa 
borzalmas halálra van ítélve. Ezzel azonban értelmetlenné válik a fegy
verzetnek az ellenséget elijesztő jellege is, ami korábban békeidőben 
fennállt. Eddig a fegyverzetnek az is volt a célja, 'hogy az ellenséget 
a támadástól elriassza, mert hiszen a visszacsapás lehetőségével fenye
getett. A micstani elriasztás ezzel szemben a túszszedés módszerének 
kategóriájába tartozik: az atomfenyegetés ártatlan polgárok, gyermekek 
és asszonyok millióinak legyilikolásával fenyeget, illetőleg azzal, hogy 
a saját lakosságot ért ilyen csapást hasonlóval viszonozza, vagy esetleg 
meg is előzi. Nyilvánvaló, hogy ezzel a háború eddigi, legalább részleges, 
humanizálása lehetetlenné vált. Nincs többé hadüzenet, sem kölcsönösen 
respektált Vöröskereszt, sem katonai erkölcs. Ha a katonát a polgári 
lakosság tömeges legyilkolására képezik ki, nehéz lesz neki ezután meg
magyarázni, hogy miért kímélje az egyesek életét. Az új fegyverek a 
katonai erkölcs végét jelentik és ez a katonai lelkigondozói szolgálatot 
teljesen új helyzetbe hozza. Értelmetlenné teszi a háború és a jogrend 
kapcsolatát is, s a párhuzamot a katonaság és rendőrség között, amit a 
régi háborús erkölcstan hangoztatott. E párhuzam azt mondotta, hogy 
a jogrend védelmében viselt háborút nem szabad „minden eszközzel” 
viselni, aminthogy a gyilkost sem szabad tettétől „minden eszközzel” 
elriasztani. A rendőrség például nem teheti meg, hogy egy gyenmek- 
rablótól elrabolja a saját gyermekét is őt azzal fenyegeti, hogy ezt meg 
fogja ölni. A nyugati hatalmak nem tehették meg azt, hogy mikor Hitler 
1939 januárjában azzal fenyegetőzött, hogy háború kitörése esetén kiirtja 
az európai zsidóságot, e fenyegetést azzal viszonozzák, hogy minden 
megölt zsidóért egy külföldön élő németet fognak megölni. Vannak clyan 
eszközök, amelyek megsemmisítik a jogrendet, amit általuk meg akar
nak védeni. A rendőrség, mely a gonosztevőket üldözi, nem élhet „min
den eszközzel”, mint maguk a gonosztevők. Aki a jogot akarja védel
mezni, kénytelen e hátránnyal sfcámolni. S erejét a megengedett eszkö
zökben kell keresnie, amiknek használata a gonosztevőtől megkülönböz
teti. Ugyanez áll a népek egymás közötti viszonyára is: nem lehet többé 
a háborúról, mint a jogrendet védelmező eszközről beszélni, ha a fel
használt eszközök folytán a háború maga is bűntetté lett.

2. A  k eresztyén  háborús erkölcstan eg y  m ásik  fontos tanítása volt, 
h ogy a háború célja az, h ogy az ellen felet bék ekötésre k én yszeritsü k , 
vagyis arra, hogy igaztalan törékvéseitől elálljon és kész legyen a békés 
együttélésre. A hadijog újkori elmélete biztosította az ellenfélnek is az 
élethez való jogát, a jogot az önálló állami léthez. E célnak megfeleltek
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a fegyverek és a hadijog szabályai s a háború lefolyása. Az ünnepélyes 
hadüzenetet előzetes figyelmeztetések előzték meg, s a harci cselekmé
nyek közötti szüneteikben szóhoz jutott újra meg újra a diplomácia, a 
semlegesek közvetítő bekapcsolódása. Az új „fegyverek” ezzel szem
ben nem ismernek más célt, mint az ellenfél meglepetésszerű támadás 
útján való megsemmisítését. S ennek megfelelően csak feltétlen kapitu
lációt ismernek. Nem ismerik el az ellenfélnek az élethez való jogát 
s így tagadnak minden vele való emberi kapcsolatot s minden éretne 
való felelősséget. lEz annak az embernek a gondolkodása, aki magán 
kívül mást nem ismer el s egész környező világának megsemmisítésére 
tör. Sőt e fegyverek az ilyen gondolkodásmódot szükségszerűen maguk
kal hozzák. E fegyverek feltételezik, hogy készek vagyunk saját javaink, 
jogaink, vagy államrendszerünk érdekéiben és védelmében mindazokat, 
akik ezeket megsértik, feltétlen pusztulásba taszítani, velük szemben 
bármily jogtalanságot elkövetni, az ellenfél táborába tartozó városokat, 
országrészeket, gyermekeket és asszonyokat megsemmisíteni s nemzedé
kek egészségét tönkretenni. így tesznek mindnyájunkat a fegyverek már 
gondolkodásunkban gyilkosokká; mert csak gyilkos gondolkodással lehet 
ezeket gyártani és alkalmazni. A régebbi fegyvereknél a felhasználás 
módja még a mi kezünkben volt, s ezért azok helyes használatára való 
erkölcsi intelemnek volt értelme. Az új fegyverek használata nem tesz 
mást lehetővé, mint válogatás nélküli tömeggyilkosságot. A keresztyén- 
ség a felebarátban saját bűnös, önző indulatainak Istentől rendelt határát 
látja, számára Krisztus testének országok és népek feletti egysége nem 
üres szólam s ezért tudja, hogy az ellenfél táborában is vannak Isten
nek szeretett gyermekei, akik Krisztus egy testének tagjai. Ennek elle
nére a íkeresztyén ember, aki a világi hatalmasságnak is alá van vetve, 
bizonyos feltételek mellett az eddigi háborúban még részt vehetett. Egy 
atomfegyverekkel vívott pusztító háborúban való részvétele azonban 
belső megsemmisüléséhez vezetne. Ezért tiltakozását eleve be kell jelen
tenie.

3. Az atomfegyvereik — ellentétben az összes eddigi fegyverekkel — 
a jövendő nemzedékeket és a vegetációt is megkárosítják. Ezzel pusz
tító hatásukat beláthatatlan időkre átörökítik s így tulajdonképpen lehe
tetlenné teszik a hókét, s alkalmatlanná válnak arra, hogy velük olyan 
háborút viseljenek, amelyek célja a béke biztosítása. Éppen említett 
utóhatásuk lehetetlenné teszi, hogy a népek egymással szemben kien- 
gesztelődjenek, s hatásuk lehetetlenné teszi azt, hogy az ember ember 
maradjon, élettani és erkölcsi értelemben véve az emberséget egyaránt. 
Mostanában a hivatalos propaganda, melynek erkölcstelensége tárgyá
hoz méltó, olyan atombombáról beszél, amelynek rádióaktív hatása állí
tólag korlátozott. Ezzel akarják az embereik felébredt nyugtalan lelki- 
ismeretét elcsitítani, mondván, h o gy egy ilyen bomba esetében a sugár- 
hatás nem 500 ezer, hanem mindössze 10 000 embert fog érinteni. Némely 
keresztyén teológust már annyira megzavart s mindenféle perverzióra 
hajlamossá tett a kommunizmustól való páni félelem, hogy hajlandók 
ezt az érvelést a magukévá tenni. A kísérletekkel kapcsolatban, amiket 
legújabban e „tiszta” atombomba létrehozásával akarnak igazolni, meg 
kell jegyezni, hogy a régebbi fegyvergyártással ellentétben, ami béke 
idején senkinek sem ártott, az új fegyverek kikísérletezése és előállítása 
már most is veszélyezteti az emberi életet és számos áldozatot követel. 
Jellemző módon a kísérletező kormányok igyekeznek kísérleteik helyét 
saját országuktól távoli tájakon megválasztani s így azt elérni, hogy 
azok áldozatai ne saját polgáraikból, hanem védtelen kis népekből,
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lehetőleg színes népekből kerüljenek ki. Hogy mindez hogyan fér össze 
a felsőbbség kötelességeivel, amiről a keresztyén etikának eddig volt 
mondanivalója, azt aligha tudja megmondani egy etikus is.

4. Eddig úgy vélték, hogy a védő háború az, amiben a keresztyén 
ember lelkiismeretének sérelme nélkül részt vehet. Az új fegyverek 
nem teszik lehetővé a védő háborút. Egyrészt azért, mivel még egy
értelmű agresszió esetében is a következő pillanatban magának az 
agresszornak is meztelen életéért kell küzdenie, úgy, hogy támadás 
és védekezés mindkét félre egyformán áll. Másrészt azért is, mivel 
védekezés esetében eddig a front mögötti terület védelmére gondoltunk. 
A front és a mögöttes terület különbségét már a régi háború elmosta. 
A jövőben ez fokozott mértékben így lesz, sőt a harcoló csapat nem 
védheti többé az országot, legfeljebb saját magát. Aki megfigyelhette 
a második világháború végén a német csapatok utóvédharcait, amelyek 
már csak önmagukat s legfeljebb a szomszédos csapattesteket akarták 
az átkarolásból kivonni, míg a polgári lakosság teljesen védelem nél
kül maradt, az különösebb képzelőerő nélkül elgondolhatja, hogy az 
atomháborúra előkészített hadosztályoknál csupán egy all-round-harc 
képzelhető el, ahol a csapat csak önmagáért harcol. A védekezés célja 
tehát nem a nép megtartása, hanem a katonaságé, mert ez lett ön
magában az államnak is a magva. A honvédelem muzeális fogalommá 
vált, aki még rá hivatkozik, vak vagy képmutató. Ebből következik 
az is, hogy a harc beszüntetésének s az esetleges kapitulációnak a 
kérdése a nép választott képviselőinek kezéből teljesen átcsúszik a 
katonákéba, mint a hatalom egyedüli birtokosaiéba. Az atomháború 
a demokrácia és a szabadság vége, amelyért pedig állítólag viselni 
akarják. A lakosság pedig hadianyag a katonai vezetők kezében, akik 
az állammal azonosították magukat.

5. A politikai elvakultság következtében sokan hajlanak arra a 
nézetre, hogy inkább hajlandók önmagukat s ellenfeleiket a levegőbe 
röpíteni, semmint az ellenség kezébe esni. A halott Hitler katasztro
fális gondolkodása ma sokakat bűvkörébe von. Ezzel hallatlanul idő
szerűvé lett a keresztyén prédikáció arról, hogy Isten tiltja az öngyil
kosságot. Persze nem szabad azt gondolni, hogy „az igazságos háború” 
fogalma csak azért tarthatatlan, mert a mai fegyverek bumerángként 
visszaütnek. Hiszen az ún. „tiszta” atombomba előállítására vonatkozó 
fáradozások éppen azt célozzák, hogy a pusztító erőnek ezt a vissza
hatását küszöböljék ki. Az atomfegyverek nem csupán és nem első
sorban azért erkölcstelenek, mert alkalmazásuk az öngyilkosság lehe
tőségét is magában rejti, hanem azért, mert alkalmazásuk minden
képpen közönséges gyilkosság.

M I T  T E S Z N E K  M A I D  A  K E R E S Z T Y É N E K ,
H A  D Ö N T É S R E  K E R Ü L  A  S O R ?

Az ABC-fegyverek jellegéből következik, hogy alapvetően különböz
nek korábbi évszázadok harci eszközeitől s ezért széttörik azokat a kor
látokat, amik között az egyház eddig a hadviselést Isten akaratával 
összeegyeztethetőnek tartotta. Olyan korban élünk, amikor egyidejűleg 
kell gondoskodni az atomháború megakadályozásáról és arról is, hogy 
az atomfegyvereket nemzetközi megegyezéssel kiküszöböljük s arról, 
hogy a modern szokványos fegyverek, amelyek szintén elég borzalma
sak, ne kerüljenek. ismét alkalmazásba. Mivel a jelenlegi állapot rend
kívül labilis, az a cél, hogy oly gyorsan, amint csak lehetséges, létre
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jöjjön a {kelet és nyugat tartós ikoexistenciója. A keresztyéneknek világo
san fel kell ismerniük és nyíltan meg kell mondaniuk, hogy adott eset
ben nem vesznek részt az atom háborúban s hogy fegyvert csak rendőri 
célokra, vagyis az élet- és vagyonbiztonság megóvására hajlandók hasz
nálni. Ragaszkodniuk kell ahhoz, hogy mindig az a jobbik politika, 
amelyik nem teszi túl magát Isten parancsolatain. A kommunizmustól 
való félelem sem vihet minket arra, hogy olyan eszközökhöz nyúljunk, 
amelyek súlyosabb külső és belső pusztítást okoznak, mint a világ vala
mennyi • diktatúrája. Ezek az eszközök egy gyakorlati kétségbeesett 
istentelenségből fakadnak. Aki meghallotta az evangéliumot, az e kér
désben nem alkudhat- meg. Gionosz és pogány célkitűzés az, amely az 
ellenséget minden áron és minden eszközzel túl akarja élni. Az a ke- 
resztyénség, amely ebben nem hajlandó részt venni, hanem ehelyett 
tudatában van fbákeszerző feladatának, ismét hitelessé válhat és áldott 
tényezővé .léhet egy pusztulással fenyegetett világban.

Fordította: Groó Gyula

Egyházunkról van szó
Idestova hónapok óta válság van egyházunkban. Erről a válságról 

egyházunk széles közvéleménye a sajtóban kevés tájékoztatást kapott, 
s azt is csak a legutóbbi hetekben. Annál többet foglalkozik egyházunk 
népe és különösen lelkész! kara ezzel a válsággal. Ügy gondolom, hogy 
a válságot minden egyházát szerető, érte felelősséget hordozó embernek 
igyekeznie kell a megoldódás felé elősegítenie. Erre érzem indíttatva 
én is magamat,, amikor részletesen feltárom azt a problémát, amely 
a válság lényegét alkotja.

Teszem ezt abban a meggyőződésben, hogy a probléma és így a 
valóság megismerése elősegítheti -a megoldást.

Tudom, hogy egy még oly hosszú cikk keretében sem lehet mindent 
elmondani. Gondolom azonban, hogy ezután a cikk után, talán vele 
kapcsolatban megindul egy olyan beszélgetés, esetleg sajtónk hasábjain 
is, amely még jobban hozzájárulhat a helyzet és a probléma tisztázásához.

A probléma lényege többféle formában jelentkezik egyházi körökben. 
Idehaza és külföldön egyaránt. Vannak olyanok, akik azt állítják, hogy 
a válságot az egyház és az állam viszonyának megromlása idézte elő. 
Vannak olyanok is, akik szerint az állam és az egyház viszonyában 
lényegileg nincsenek semmilyen nehézségek, mivel a válságot az egyház 
keretén belül feszülő személyi ellentétek robbantották ki és tartják 
fenn. Végül vannak olyanok is, akik szerint a válság elvi okokból ered.

Kétségtelen, hogy e különböző felfogások mögött különböző érdekek 
húzódnak meg. A nyugati egyházi sajtó természetesen jó szemmel nézné, 
ha egyházunk és államunk ellentéte, szembenállása lenne a válság lé
nyege. Azok, akik felelősségüket szeretnék csökkenteni, vagy semmissé 
tenni a történtekért, szívesen terjesztik azt a második felfogást, hogy 
csupán csak személyi torzsalkodásról van szó, ambiciózus emberek érvé
nyesülési törekvései robbantották ki a fennálló problémákat. Egyre vilá
gosabbá lesz azonban az, hogy a válság gyökerén sajátosan elvi, és 
TOdig nem csupán egyházi és teológiai, hanem politikai problémák 
húzódnak meg.

Az alábbiakban megpróbálom elmondani, hogy hogyan jutottunk
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fel a mai válsághoz. Megpróbálom ezt úgy elmondani, hogy a tények 
beszéljenek és a tényekből következtethesse ki e cikk minden olvasója 
azt, hogy mi az igazság és ennek megfelelően alakíthassa ki állás
pontját és magatartását egyházunk válságában akkor, amikor a kibon
takozás útját keresi.

Messzire kell visszanyúlnunk, amikor a mostani helyzet gyökereit 
próbáljuk felkutatni. Kezdhetnénk még messzebb is, de elegendő, ha a 
második világháború utáni időben kezdjük.

A felszabadulás hazánk számára a fasizmustól való szabadulást 
jelentette, s ezzel együtt jelentette a régi elavult társadalmi és gazdasági 
rendnek' a felszámolását is és egy olyan új útnak a kezdetét, amelynek 
célja a szocialista társadalmi rendnek a felépítése. Voltunk olyanok, akik 
az egyházban is rögtön a réginek a felszámolása mellett voltunk és az 
újnak a megvalósítását szívesen vállaltuk. Magam különösen fájlaltam 
a felszabadulás előtti külföldi útjaim során, hogy Nyugat-Európában  
hogyan néztek Magyarországra. Nem egyszer hallottam gúnyos megjegy
zéseket, amelyeknek a lényege mindig az volt, hogy Magyarország 
Közép-Európa legelmaradottabb és Európa egyik legelmaradottabb 
országa, amelyben szinte középkori állapotok uralkodnak. Ebbe bele
értették mindenek előtt a nagybirtokrendszert, s ezzel kapcsolatban több 
millió magyar teljes nincstelenségét. Természetesnek tartottam tehát, 
hogy itt a második világháború végeztével új útra kell lépni, s valami 
jobbat, igazságosabbat kell megvalósítani népünk életében. Azzal is tisz
tában voltam, hogy komoly változásokhoz óriási erőre van szükség.

Nemcsak világi vonalon, hanem lelkészeink közt is voltak tehát 
olyanok, akik örültek a múlt letűnésének és bizakodó szemmel néztek a 
romokon épülő új felé. Ez annak ellenére is így volt, hogy a háború 
alatt az egyházban heves propaganda folyt a szocializmus ellen s külö
nösen a Szovjetunió ellen. Ennek hatására voltak vezető egyházi emberek, 
akik a háború vége felé lelkészeinket arra készítették elő, hogy ha a 
szövetségesek győznek, s főleg a Szovjetunió csapatai jönnek be Magyar- 
országra, valamennyien vállalják a vértanúságot.

A háború alatt nem egy olyan lelkésszel beszélteim, nemcsak evan
gélikussal, hanem más vallásával is, aki azt állította, hogy ha nálunk 
a kommunizmus győz, jolbb ha előre megássuk a sírunkat.

Nem . vonhatjuk kétségbe, hogy lelkészi karunkra az ilyen propa
gandának megvolt a hatása olyannyira, hogy nemcsak a lelkészek, hanem 
a hívek, sőt az egyháztól távol élők tekintélyes része is meg volt győ
ződve arról, hogy a szovjet csapatok bevonulása után Magyarországon 
megszűnik minden egyházi és vallásos élet.

Ez a félelem tovább élt a lelkészi kar számos tagjában még akkor 
is, amikor nem kis csodálkozással tapasztalhatták, hogy a szovjet 
katonai parancsnokok első intézkedéseik között a lelkészeket felhívták 
az egyházi élet megindítására, a templomok megny'tására stb. Amikor 
viszont a félelem elmúlt, a belső ellenséges alapállás újra felébredt 
sokakban. Ebben döntő szerepe volt annak, hogy egyházi vezetőségünk 
a felszabadulás után még néhány évig ugyanaz maradt, mint amelyik 
azt a háború alatt s a Horthy-éra nagy részében kormányozta. Miután 
ez az egyházi vezetőség olyanokból tevődött össze, akik a földreform 
során földbirtokaikat kiváltságos társadalmi helyzetükkel együtt máról- 
holnapra elvesztették politikai céljaikat, vagyonuk és társadalmi kivált
ságaik visszaszerzésére irányuló reménységeiket egyházi pozícióik tar
tásával, az egyháznak az új társadalmi rend elleni mozgósításával 
igyekeztek megvalósítani. Emberileg érthető, hogy ezek nem akarták
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tudcmásul venni a gyökeres változást s abban bíztak és arra töreked
tek, hogy rövid átmeneti katonai megszállás után a szociális változások 
is felszámolhatók s minden marad a régiben. így keveredett rögtön 
az egyház vezetése politikai célkitűzésekkel, s így próbálták az egyházat 
a reakció politikai fegyverévé és eszközévé tenni.

Ez a régi vezetőség nem akarta tudcmásul venni, hogy itt most 
arról van szó, hogy a magyar nép, mint 1918—19-ben újra a szocia
lizmus útjára lépett, s hogy a szocializmus irtózatos nehézségek és 
állandó ellenséges támadások ellenére is lépésről-lépésre halad előre az. 
egész világon. Ez a régi egyházi vezetőség ezzel nem érthetett egyel, 
alaptalan ábrádokban ringatta magát' s. ennek megfelelően „tájékoz
tatta” az egyház lelkészeit is. Még 1947-ben is az egyik budapesti egy
házi központban a vidéki lelkészektől az egyik főtisztviselő rendszerint 
azzal búcsúzott, hogy: „Már csak néhány hét, legfeljebb két hónap.”

A ilyen megjegyzések. persze hatottak lelkészi karunkra, melynek 
derékhada a Horthy-érában végezte a soproni teológiai fakultáson 
tanulmányait. Emlékezetünkbe kell idéznünk, hogy 1919-ben az egyházi 
iskolákból minden pedagógust kizártak, vagy megrendszabályoztak, aki 
a kommün alatt exponálta magát, vagy egyáltalán hajlama volt a szo
cializmus iránt, mint pl. Hebelt Ede jogakadémiai tanárt.

A soproni teológiai fakultáson ennek megfelelően olyan professzo
rok is tanítottak, akik az akkori politikai feltételeknek nagyon is meg
feleltek. Ez ellen akkor senki nem emelt kifogást azzal, hogy „az egy
ház ne politizáljon.’’

De voltak olyan lelkészek és világiak is, akik kezdettől fogva tisztán 
láttak. Sokszor felhangzott egyházi összejöveteleinken ebben az időben 
a Római levél 13-ik fejezete, s főleg annak első fele „Minden lélek 
engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, 
hanem csak Istentől; és amely hatalmasságok vannak, az Istentől ren
deltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rende
lésének támad ellene; akik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéle
tet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedet
nek rettegésére vannak. Akarod-é pedig, hogy ne félj a hatalmasságok
tól? Cselekedj jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgája ő a te 
javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed; félj: mert nem ok nélkül 
viseli a fegyvert: mert -Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, aki 
gonoszt cselekszik. Annakokáért szükség engedelmeskedni, nem csak 
a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is, 
mivel hogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjatok 
meg azért mindenkinek, amivel tartoztok: akinek adóval, az adót; aki
nek félelemmel, a félelmet; akinek a tisztességgel, a tisztességet. Senki
nek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeres
sétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Mert ez: 
Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, 
ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében fog
laltatik egybe: Szeresd felebarátodat mint tenmagadat. A szeretet nem 
illeti gonosszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a 
szeretet „(1—10. vers). Ezek az igék mutatták meg sokak számára a 
helyes teológiai alapállást a fasiszta propaganda mindig érezhető utó
hatásával szemben. De a Luther Márton által politikai kérdésekben 
ojyan nagyon becsült józan ész világosságában is sok mindent másként 
láttak, mint a reakció.

Látták, hogy itt nem egyszerű átmeneti katonai megszállásról van 
szó, hanem, egészen másról, s akik tudták, hogy a régi világ nem jöhet
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vissza. Tudták, hogy a fasizmus összeomlása után hazánk és népünk 
a szocialista világforradalom erőterébe került, s gyökeres társadalmi 
és gazdasági átalakulásról van szó. Keresztyén erkölcsiségük azt dik
tálta, hogy helyes és Isten akarata szerint való, ha magyarkodás helyett 
megszüntetjük azt az égbekiáltó különbséget magyar és magyar, ember 
és ember között, amely a Horthy-érát jellemezte és azt nem csak 
papíron, hanem gazdasági és kulturális téren is helyeseljük és előmoz
dítjuk. Látták azt is, hogy ez az átalakulás idehaza is és külföldön 
is irtózatos nehézségekkel, sok erős ellenséggel került szembe. Semmi
képpen sem tudták tehát helyeselni se isteni akarat, se emberiesség 
szempontjából, hogy az egyházát a régi társadalmi és gazdasági rend 
visszahozatalának az eszközévé tegyék. Látták azt is, hogy az egyház, 
a keresztyén hívek sokat tudnának segíteni pozitíve a nagy átalaku
lásban a keresztyén emberszeretet vonalán, s az ország újjáépítésében, 
igazságosabb rendjének kialakításában az o  munkájuknak, erőfeszí
téseiknek is megvan a helye. Aggódva nézték tehát, mit tesz a Horthy- 
érából öröklött magas egyházi vezetőség, tagjai mennyire visszaélnek 
egyházi tisztségükkel, s múló földi javaikért, amelyeket már úgyis 
elveszítettek, milyen könnyelműen kockára teszik emberileg az egy
házat. Prófétai szemmel megláttak olyan dolgokat, amelyeket az egy
házi vezetőség nem volt /hajlandó látni: 1. hogy itt gyökeres társadalmi 
változásról, forradalomról van szó, amely mindenkitől változást követel, 
s amely feltartóztathatatlanul halad előre akármilyen akadályok gör
dülnek is eléje; 2. hogy az egyháznak, a keresztyénségnek megvan a 
helye a szocializmust építő társadalmi forradalomban, s nincs és nem 
is .volt igazuk azoknak, akik azt mondották, hogy a szocializmus győ- 
zelme és kifejlődése az egyház és a kereszténység pusztulásával jár 
(ezt látták nemcsak reakciósokkal, hanem túlzó marxistákkal szem
ben is).

Az egyházi magas vezetőség és a reakciós szellemiben nevelt papság 
az ilyen emberekre azonban kezdettől fogva rásütötte a bélyeget, hogy 
kommunisták, nem hívő papok, mintha a hivő pap csak reakciós lehetne. 
Ezzel akarták őket kompromittálni és szavukat az egyházban elnémítani.

Ez a régi vezetőség természetesen összeütközésbe került csakhamar 
a proletárdiktatúrával. Az állam kereste ugyan a szocializmus egyik 
általános elvének, a lelkiismereti és vallásszabadság elvének megfelelően 
az egyházzal a békés együttélést és a pozitív együttműködés útját- 
módját: egyezmény megkötését ajánlotta fel az állam és az egyház 
viszonyánál; tisztázására. Az iskolák államosításával kapcsolatban az 
ellentét nyíltan kitört. A proletárdiktatúra viszont nem tűrte, hogy 
az egyházi reakció a szocializmus építésének akadálya legyen. Az egy- 
házi reakció tehát kénytelen volt félreállni s ezzel a régi egyházi veze
tőség is.

   Az egyház így nehéz helyzetbe került. Az a veszély fenyegette, 
hogy vezetés nélkül marad. Nem törődve azonban az egyháziban még 
erős reakció fenyegetésével (hogy ez csak rövid ideig tart, s majd jön 
a bcsszúállás azckon, akik a szocializmussal jó viszonyban akartak 
lenni), Istenben, s ugyanakkor a jobb, igazságosabb társadalmi rendben 
bízya a jó viszony és az egyezmény megkötése mellett foglaltak állást 
lelkészi karunk és világi vezetőembereink egy része. A reakció azt 
mondotta, hogy ezzel a lépéssel örökre lejáratja egyházunk magát a 
katolicizmussal szemben, amely akkoriban még Mindszenty vezetésével 
a reakció legerősebb bázisa volt. Az volt a felfogás reakciós egyházi 
körökben, hogy legalább néhány embernek kell lennie, aki megmenti az
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egyház becsületét a várt fordulat esetére azzal, hogy mindvégig ellent-
áll. A haladó egyházi erők azonban azon az állásponton voltak, hogy 
az egyezmény megkötése, az állammal való viszonyuk kérdésének a 
rendezése az egyház számára emberileg a jövőt menti meg s biztosítja 
annak szolgálati lehetőségét a szocialista társadalmi rendben.

Aki valamennyire is emlékszik még az evangélikus egyházunkban 
a felszabadulás utáni években uralkodott reakciós szellemre, megérti, 
hogy a reakció mindent elkövetett, hogy neki legyen igaza, vagyis, hogy 
az egyház a szocializmusban minél rosszabb és nehezebb helyzetben 
legyen. Igyekezett tehát minden áron nehezíteni a haladó vezetőség 
munkáját s ebben a legerkölcstelenebb eszközöktől sem riadt vissza. 
Rágalmazta a haladó embereket, különösen amikor a világbékéért foly
tatott küzdelembe is bekapcsolódtak és a gyülekezetek előtt is igye
keztek őket mindenképpen kompromittálni. A haladó vezetőségnek a 
feladata önmagában véve is nehéz volt. Hiszen ez a feladat egészen 
új volt. Egyházunk, sőt az egész keresztyénség történetében nem tanul
hattak senkitől, nem láthattak maguk előtt jó példát, nem cserélhettek 
senkivel sem tapasztalatokat. Nekik maguknak kellett megkeresniük és 
megtalálniok a helyes utat.

A hazai reakció azt állította, hogy a haladó egyházi vezetőség 
lényegileg azt teszi, amit a hitlerizmus idején az úgynevezett „német 
keresztyének” mozgalma tett, amely tudvalevőleg teljesen átalakította 
a kerestyénség alapvető tanításait, elvetette az ótestamentumot azzal, 
hegy az a zsidók bibliája, Jézus Krisztusról pedig azt állította, hogy 
germán származású. Ezeket el kell mondani, mert idehaza sokan nem 
ismerték a „német keresztyének’’ mibenlétét, s ezért hatott rájuk az, 
ha a haladó egyházi vezetőséget velük azonosították, a reakció önmagát 
pedig úgy tüntette fel, mint „hitvallásos front’’-ot.

Kifelé külföldre is ilyen tájékoztatást küldött a haladó vezető
ségről iaz itthoni reakció, s az egyházi világszervezeteket igyekezett a 
haladó vezetők ellen hangolni. A külföldi segélyeket leállították, pedig 
azok hazánk és egyházunk háború utáni helyzetében komoly segítséget 
jelenthettek volna. A  külföldi sajtón és rádión keresztül állandóan 
támadták a haladó egyházi vezetőséget azzal, hogy bitorolják helyüket, 
eladják, kiárusítják, tőinkre teszik az egyházat.

Nem kétséges, hogy a régi egyházi vezetőség tagjai és a mögötte 
álló lelkészek a Horthy-féle 1919-es ellenforradalom szelleméiben gon
dolkoztak és viselkedtek. Ezen nem változtatott az sem, hogy amikor 
a haladó lelkészek és világiak hallatták szavukat, a reakció kiadta a 
jelszót, hogy az egyház és a lelkész ne politizáljon. Ezt azzal indo
kolták, hogy a nácizmus alatt a egyház és sok lelkész kompromittálta 
magát. A  haladó lelkészeket ezzel az érveléssel próbálták visszatartani 
a békemozgalomtól is. Érvelésüket úgy tüntették fel, hogy egyedül 
ez a helyes magatartás az egyházi emberekre nézve mindig és min
denütt. Holott a nyugati egyházakban és az egyházi világszövetségek- 
ben pontosan ennek az ellenkezőjére biztatták és biztatják ma is az 
egyházi embereket, a lelkészeket is. Erre sok bizonyítékot lehetne fel
hozni a nyugati egyházak és egyházi világszervezetek határozataiból, 
de elég legyen itt az egyik legfrissebb ilyen természetű határo-at idé
zése. Az ez év január 17-én a nigériai Ibadanban megtartott össz- 
afrikai konferencia „A  keresztyén, mint állampolgár” címen nyilatko
zatában többek között a következőket mondja ki: „Az egyháznak az 
a feladata, hogy az emberi társadalomnak teljes alázatossággal prédi
kálja Isten akaratát, úgy ahogyan azt érti. Ezért a politikai és szociális
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élet döntő kérdéseivel szemben nem szabad semleges, vagy egyenesen 
passzív magatartást tanúsítania.” (Oekumenischer Pressedients 1958 
jan. 31.)

De idehaza se volt őszinte az egyházi reakciónak az a jelszava, 
hogy az egyházi emberek ne politizáljanak. Ha ezt el is lehetett hitetni 
az ellenforradalom előtt sokakkal, az ellenforradalom napjaiban ki
derült, hogy az egyházi reakció nagyon is akart és tudott politizálni, 
csak nem a szocializmus mellett. Aki ezt ma se hiszi, olvassa el az 
Evangélikus Élet című hetilapunk 1S56 november 4.-i számának egész 
vezércikkét. Mi csak egy töredéket idézünk belőle, a következőt: 
„ . . .  még nem állott helyre a rend és a nyugalom, mégcsak tervben 
és ígéretben van meg a kibontakozás útja, de annyi máris nyilvánvaló, 
hogy az elfojtott igazság kitört a kényszer rettenetes börtönéből, az 
ország népe megszólalt, olyan erővel, olyan 'tiszta hanggal, olyan egy
értelműen, olyan politikai bölcsességgel (!!), olyan bátorsággal, hogy 
ezt a megszólalást egyszerűen nem lehet meg nem hallgatni. . . ” — 
Bizony jó lett volna, ha az egyházi reakció hű maradt volna akkor is 
korábbi jelszavához, mert akkor legalább nem árult volna el ekkora 
„politikai ;bölcsesség”-et!

Azt gondolhatnánk azonban, hogy miután a szocialista államban 
az egyház és az egyházi ember távoltartja magát a politikától, ezzel 
meg lehet államunk elégedve. „Mi egyszerűen az evangéliumot hir
detjük, tehát a vallás területére szorítkozunk, ez a mi tulajdonképpeni 
munkánk, mást .nem tehetünk, s mást nem is kívánhatnak tőlünk." 
Ez igen helyes álláspontnak látszik, csak hogy újabban kiderült, hogy 
a reakció még az evangélium hirdetését is politikai harci fegyverré 
akarja átkovácsolni. Éppen az Amerikai Egyesült Államokban látott 
napvilágot az elmúlt években néhány cikk a magyarországi ellenfor
radalom és az egyházi reakció itteni politikai erőfeszítéseinek az elem
zése kapcsán arról, hogy az evangélium hirdetése a kommunizmus leg
nagyobb ellensége, mert szerintük az a célja, 'hogy ideológiai alapjaiban 
kezdi ki a szocialista társadalmi rendszert! Ez már az egyház leg
nagyobb kincsének, magának az evangéliumnak olyan égbekiáltó 
átnolitizálása, amire csak a legelszántabb kalandorok vetemedhetnek, 1 
akiket egyetlen cél és egyetlen érdek vezet: megdönteni a szocialista 
társadalmi rendet minden áron. Az ilyen felfogás mögött nincs és nem 
lehet igazi keresztvénség. Itt éri el a csúcspontját a reakció önleleple
zése. Itt látjuk a legvilágcsafobban, hogy neki az egyház, az Isten igéje, 
maga az evangélium csak arra jó, hegy a kapitalizmus érdekeit szol
gálja. Nem is csoda, hogy ez a reakció az úgynevezett vasfüggönyön 
inneni és túli egyházak testvéri kapcsolataival is felforgató céljait 
igyekezett és igyekszik megvalósítani. így most már azon sem csodál
kozhatunk, hogy nekik csak az az egyház az igazi egyház, csak az 
az egyházi vezetőember igazán egyházi ember, amely és aki a szocializ
mussal szembeni ellenforradalmi tevékenység szolgálatában áll.

Nagyon szomorú és megdöbbentő tények ezek. So‘ká:g hallgattam 
idevágó észleleteimről, nem is akartam őket hosszú időn át hinni. 
Mondhatom, nem akartam hinni a szemeimnek. De ma már teljesen 
világos előttem a Ikép: a kapitalista-imperialista politikai reakció befo
lyásolta a nyugati egyházaik és egyházi világszervezetek számos vezető 
tagját, s valószínűleg nem is igen tűr meg vezetőpozicióban másfajta 
embert csak olyat, aki az ő szolgálatát vállalja. Meg vagyok győződve 
azonban arról, hogy a kapitalista világban élő keresztyén hívek előtt
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mindez épp olyan rejtett titok, mint amilyen előttem is sokáig volt. 
Ezért nem értik sokan ma sem, hogy a szocialista hazájukat szerető 
kínai keresztyének, de a Szovjetunióban élő keresztyénség is, miért 
nem hajlandók csatlakozni az ökumenikus és egyéb egyházi világszer
vezetekhez. Haladó egyházi vezetőségünk rengeteget tett azért, hogy 
hite szerint a szeretet hidjai megépüljenek egyházaink és a kapitalista 
világban élő egyházak között. Amikor azonban ezen egyházak és egy
házi világszervezetek számos vezető tagjának az álarca lehull előttünk, 
nem könnyű probléma elé kerülünk: vajon van-e értelme, vajon
szabad-e még egyházunknak kapcsolatot fenntartani velük? Itt látszik 
világosan az is, hogy nincsenek személyek politikai elvek nélkül és 
nincsenek politikai elvék személyek nélkül, így tűnik, ki az, hogy miért 
ujjongott az egyházi világszervezetek több főfunkcionáriusa akkor, 
amikor nálunk az ellenforradalom tombolt, s miért sürgette utasításai
val a haladó egyházi vezetőség gyors leváltását és másokkal való 
kicserélését.

Ellenséges támadások állandó pergőtüzében kormányozta és vezette 
az egyházait a haladó egyházi vezetőség. Az egymásután múló- éveic 
azonban az ő prófétai látásukat igazolták. Először is éppen azért nem 
ment tönkre emberileg az egyház, mert ök keresték és megtalálták az 
utat az egyház számára a szocialista társadalmi rendben. Nemcsak hogy 
nem .ment tönkre az egyház, hanem éppen elmélyült és felelősségtelje
sebb lett a munkája, kifejlődött szeretetszolgálata, sajtómunkája: az 
ország és az egyház nehéz anyagi helyzetében is megjelentette a leg
fontosabb egyházi irodalmat, megszervezte és előmozdította hitvallási 
irataink kiadását, a lelkészi munkaközösségek komoly munkáját, stb. 
Azzal pedig, hogy vállalta az egyetlen erkölcsös álláspontot a modern 
időkben a háború és béke kérdésében és kezdettől fogva a békemoz
galomból kivette a részét, megbecsülést szerzett a szocialista társadalom
ban nemcsak idehaza, hanem a szomszédos szocialista államokban is. 
Egyházunk semmiképpen sem szorult gettóba, katakombába, mint ahogy 
hamisan prófétába a reakció. Nemcsak az egyházi sajtót építette ki, 
hanem használhatta a rádiót is az ige hirdetésére, biztosította a lelkészek 
munkájának a feltételeit anyagi téren is, személyválogatás nélkül pró
bálta megvédeni a legreakciósabb papokat is az állam többnyire jogos 
elégedetlenségétől. Nemcsak hogy nem tett valami ahhoz hasonlót, 
mint amit az úgynevezett német keresztyén mozgalom tett Hitler idejé
ben, hanem ellenkezőleg, az igeszerűség és a hitvallás ossig elvét igye
kezett egész munkájában érvényesíteni.-Ez annál inkább lehetséges volt, 
mert az állam ideológiai engedményekre soha nem akarta rábírni az 
egyházat és az egyházi vezetőséget, és semmiképpen nem kívánta tanai
nak megváltoztatását. Éppen ellenkezőleg, nem egyszer óvta az egyházat 
attól, hogy tanait marxizmussal keverje. Ebben persze a saját szem
pontjai vezették elsősorban, a párt igyekezett védeni a saját tanainak 
tisztaságát. Több ilyen jellemző esetet tudnék ezzel kapcsolatban elmon
dani, csak egyet említek.

Amikor a Lelkipásztort szerkesztettem, szerkesztői munkámba egyet
lenegyszer szólt bele az állam, s akkor is már a lap megjelenése után. 
Nevezetesen kifogásolta, hogy Engelsnék Luthert elmarasztaló iratát 
a német parasztháborúval kapcsolatban ismertetni engedtem.

A belső reakció az egyházban egyre szőkébb térre szorult, főleg 
miután a józan papság látta, hogy igenis lehetséges és vari is egyházi 
élet a szocializmusban. Külföldön azonban továbbra is képtelen rágal
mak, hazugságok voltak forgalomban és ezeket a Lutheránus Világ
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szövetség és az Egyházak Viliágtanácsia egyes emberei is képvisel
ték. A nyugati imperialista politikának együk fő kártyája 
a szovjetellenes izgatásban az, hoigy az egyháznak a népi demokratikus 
országokban nincs szabadsága, sőt, hogy az egyházat tönkretették. Noha 
nekik igen pontos tájékozódásra volt lehetőségük nemcsak azon a réven, 
hogy az egyházi vezetőség külföldön gyákran megfordult közöttük, 
hanem külföldi egyházi látogatók is időről-időre felkereshették hazán
kat és egyházunkat: ők mégis változatlanul azit terjesztették a nyugati 
egyházi és világi sajtóban, hogy Magyarországon nincs egyházi élet. 
Még azokat a híreiket sem cáfolták meg az 50-es évek elején, hogy 
templomainkból a kommunisták istállókat, múzeumokat, könyvtárakat 
csináltak, a papok börtönben, vagy a temetőiben vannak. Majd később, 
amikor már ilyenéket mégse lehetett híresztelni, azt állították, hogy 
nálunk bizonyos tekintetben virágzóbb az egyházi élet, mint sok nyugati 
egyházban, de ez semmiképpen sem a haladó egyházi vezetőség érdeme, 
hanem éppen azzal ellentétben jött létre és erősödik egyre. Ha pedig 
szóba került, hogy miért gondolnak olyanokat, hogy az egy háznak 
nálunk nincs mag a vallásszabadsága, a válasz az volt, hogy mivel 
Mindszenty és Ordass börtönben van. illetve félre van állítva. Jellemző 
arra, hogy micsoda hazug propagandával dolgozott a nyugati reakció, 
hogy amikor külföldi látogatók érkeztek hozzánk, meglepődtek azon, 
hogy az emberek lábán cipő, vagy csizma van, mert ők úgy voltak 
előzőleg informálva, hogy legfeljebb a pártfunkcionáriusok rendelkez
nek tisztességes lábbelivel, a nép azonban rongyokba csavarja a lábát 
téli időben. A segélyezés ügyét óira meg újra szóba hozták 
a haladó egyházi vezetőség előtt is a külföldi világszervezetek képviselői. 
Nyilván azért, hogy a vezetőségtől információkat szerezhessenek. Ki
derült évek folyamán, hogy az egyházat s annak főleg a lelkészeit azért 
nem támogatják, hogy minél nyomorultabban éljenek, s így ne nyugod
janak bele a gyors társadalmi változásba, hanem egyre jobban meg
telítődjenek a lázadás szellemével. Volt olyan lutheránus világszövet
ségi vezető ember, aki kijelentette, hogy a magyarországi evangélikus 
lelkészeiket büntetni akarják a segélyek visszatartásával (amire pedig 
évről évre gyűjtöttek az egész világon), mivel az iskolák államosításával 
kapcsolatos konfliktusban nem csukattálk le valamennyien magukat. 
Ezt őlk mondták, akiknél az iskolák államosítása általában véve már 
több évtizeddel ezelőtt megtörtént!

Nyilvánvaló az eddigiekből, hogy a régi vezetőség félreáil'tása, 
a haladó vezetőség kialákulása politikai kérdés volt és nem személyi 
kérdés, de úgy, hogy a változás az egyház érdekét szolgálta annak a 
meggyőződésnek az alapján, hogy a szocialista társadalmi rendben az 
egyház nem lehet a politikai reakció bástyája, előretolt állása, idegen 
érdekek rohamcsapata, a haladás akadályozó ja. A haladó egyházi veze
tőség haladása, vagy haladó jellege nem abból állott, 'hogy hitelvi, dog
matikai változásokat akart keresztülvinni az egyház tanításában, vagy 
az igehirdetésében. Még csak úgy sem, hogy felülvizsgálta volna azt 
a teológiai örökséget, amelyet a két háború közti teológiai lelkész- 
képzésből kapott. A haladó egyházi vezetőség gondosan őrködött
azon, hogy az ige teológiája minden vonalon érvényesüljön saj
tóban, igehirdetésben egyaránt, noha az idősebb lelkésizgenerádó- 
nak sok értékes tagja még nem tudott megbarátkozni vele,
hiszen ók annak idején a pozsonyi, vagy eperjesi, de még a
soproni teológián is más szellemben nőttek fel. Még a külföldi
legújabb teológiai irányzatokról, mint a Bultmann-féle mithologiátlaní-
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tásról is csupán csak annyit közöltünk, amennyi szükséges ahhoz, hogy 
a lelkészek a világprotestantizmus fontosabb teológiai eseményeiről tájé
kozódjanak. Minden erejével azon dolgozott a haladó egyházi vezetőség, 
hogy hitvallási irataink, amelyek még soha nem jelentek meg magyar 
fordításban teljes egészükben, gondos és szakszerű fordításban végre 
megjelenjenek. Ugyanúgy nagy munkát fejtett ki azért, hogy az énekes- 
könyv újra kiadható legyen, stlb. Ami a haladást illeti, az mindössze 
annyit jelentett, hogy az egyházi vezetőség nem volt hajlandó az egy
házat reakciós politikai célkitűzések eszközévé tétetni, igyekezett az állam
mal békés viszonyban élni s eniniek megfelelően igyekezett az ország 
és az emberiséig békéje érdekében, valamint népünk felemelkedése 
érdekében állampolgári hűséggel kötelességét teljesíteni. A békemozga
lomban való részvételre pedig az bátorította fel a haladó egyházi embe
reiket, hogy már az első világháborúval kapcsolatban, főleg Söderblom 
Náthán svéd érsek kezdeményezésére, egyházi megmozdulás indult meg 
annak érdekében, hogy az újabb világháborúkat elkerülje az emberiség, 
s biztosítsa a nemzetközi békét. Ha ezek az egyházi próbálkozások nem 
is tudtak eredményt elérni, ez nem ibátortalanította el a haladó egy
házi vezetőséget, mivel a Békevilágtanács vezetésével olyan mozgalom 
keletkezett, amely felekezeti, vallási, világnézeti, politikai különbségek 
kikapcsolásával törekszik a békeszerető emberiséget sorompóba állítani, 
amiben tehát zálogát láthatjuk annak, hogy egy ilyen összefogás már 
komoly eredményékkel járhat.

Tehát tiszta igeszolgálat és egyházi élet, keresztyén erkölcsi köte
lességteljesítés népünk és az emberiség égető problémái felé, ez a cél 
vezette a haladó egyházi vezetőséget munkájában.

A sok külső és belső, kétségtelenül politikai támadás dacára, több 
mint félévtizedes munkával sikerült odóig jutnunk, hogy a lelkész! 
kar többsége világosan látott, s mind a béke ügyének szolgálatából, 
mind az ú j  társadalmi rend felépítésére irányuló fáradozásainkból ki
vette a részét.

Természetes, hogy nem tudott a haladó vezetőség mindent töké
letesen csinálni, sőt hibákat is követett el, talán a leggyöngébbnek 
azon a ponton bizonyult, hogy a belső és külső reakció erejét nem vette 
elég komolyan és nem lépett fel vele szemben különösen szellemi téren 
elég erélyesen és határozottan a meggyőzés és a felvilágosítás fegyve
reivel. De most az ellenforradalom után különösen is kitűnt, hogy a 
helyes utat ez a vezetőség az egyház számára megtalálta, s jobb utat 
egy másik vezetőség sem, tudott találni, amelyik pedig egész táborával 
kezdettől fogva mindvégig a legsúlyosabban akadályozta és nehezítette 
a haladó vezetőség erőfeszítéseit.

A hibáik feltárása és orvoslásuk keresése céljából tartotta szükséges
nek a haladó vezetőség, hogy 1956. nyarának végén és őszén lelkészt 
konferenciákat tartasson, ahol a legteljesebb szólásszabadság bizitoit- 
tásával mondhatták el panaszaikat és sérelmeiket a lelkészeik. Ugyan
akkor igyekezett a vezetőség személyi sérelmeket is jóvátenni, mindenek
előtt nem zárkózott el az elől, hogy az Egyházak Vdlágtanácsa, illetőleg 
a Lutheránus Világszövetség vezetőségének a kérésére és az akkori 
Kommunista magyar kormány hozzájáruláséval, Ordass Lajos rehabilitá
cióját keresztülvigye. Itt természetesen az első lépés az államot illette, hiszen 
Ordass Lajos állami bírósági ítélet következtében került ki püspöki 
tisztéből. Nem zárkózott el a vezetőség az elől sem, hogy más lelkészek, 
akik a szocializmussal való összeütközésük miatt kerültek ki állásaik
ból, rehabilitáltassanak. Így mindenekelőtt dr. Kékén András, Kendeh
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György budapesti lelkészek, továbbá Balikó Zoltán diósgyőrvasgyári 
lelkész. A hazai egyházi reakció is számolt azzal, hogy a lelkészi kar 
többsége már belátta, mi a helyes út, az egyház útja a szocializmus
ban. Ordass Lajos rehabilitálása előtt az állam (képviselői felé olyan 
kijelentéseket 'tett, hagy az egyezményt vállalja, tudomásul veszi, hogy 
egyházunk a szocializmusban él, hogy a békemozgalmat s a Hazafias 
Népfrontot támogatnunk kell, mint népköztársaságunk állampolgárainak. 
Az őszi lelkészi konferenciákon dr. K eken András és Hernádi Nándor 
ezeket hangoztatták a maguk nevében is és Ordass Lajos nevében is. 
Nehéz kétségbevonnunk, hogy őszintén nyilatkoztaik meg. Hiszen 1955. 
végén, s 1956. első felében a lelkészi konferenciákon a lelkészek maguk 
intették le azt a társukat, aki reakciós (kijelentéseket tett, s az ilyen 
lelkész azzal védekezett, hogy félreértik, vagy hogy rosszul fejezte ki 
magát. Ezzel kellett Ordass Lajosnak és társainak is számolnia.

A lelkészek dolgozhattak, amennyit akartak — sajnos, nem mind
nyájan dolgoztak annyit, amennyit dolgozhattak volna —, életszínvo
naluk általában felette állt a dolgozók életszínvonalának, s ami hiba 
mégis volt, a haladó egyházi vezetőség vállalta azok kiküszöbölését s 
erre ígéreteket kapott az állami illetékes szervektől ’ is. Széleskörű és 
alapos előmunkálatok folytak az államsegély egyezményszerinti csökke
nésének hamarosan esedékes pótlására, az aránytalanul kisjövedelmű 
lelkészek és nyugdíjasok rendszeres megsegítésére: az egyetemes köz
ponti alap megszervezésére. A vallástanítás és az evangélitaáció terén 
jelentkező jogos igények teljesítésére vonatkozólag is megvolt a haladó 
vezetőségben a készség. Mindez s még sok más nem, volt puszta Ígéret, 
hanem szinte rögtön teljesülő valóság. Az egyház vezetésében így vagy 
úgy kialakult törvényellenességek kiküszöbölése is folyamatban volt.

Amikor így 1956 nyarán és őszén a nagyobb általános politikai sza
badság levegőjében a haladó egyházi vezetőség igyekezett a tényleges 
hibákat kiküszöbölni, egyes személyeken esett sérelmeket orvosolni: 
egyszerre csak — mint később kiderült — előre megszervezett és nyil
ván egy központból irányított támadások tüzéíbe került. A támadá
sok már nem a konkrét (hibák kiküszöbölését kívánták, hanem ma
gát a haladó vezetőséget akarták erkölcsileg kikezdeni és lehetetlenné 
tenni, nem ritkáin pedig államunkat, sőt általában a szocializmus ellen 
irányultak. Közelebbről a haladó egyházi vezetőséget megvádolták az
zal, hogy 1.törvénytelenül kormányoz és törvénytelenségeket követ el,
2. egyháziatlanul és teológiátlanul tanít és ír, különösen ami a béke 
ügyében és a szocialista társadalom építésében végzett munkáját illeti,
3. pénzügyi téren nincsenek rendben a dolgai, 4. állások betöltésénél, 
segélyosztásíban pártoskodik, 5. személyi kultuszt, klikkrendszert hono- 
sítottt meg, 6. mindezért s általában véve is a lelkészi kar -és az egyház 
népe bizalmatlan iránta, s adja ót a vezetést Ordass Lajosnak, aki már 
rendezte viszonyát az állammal s vállalja mindazt, amit népköztársasá
gunk megkíván püspökeitől. Ezeknek a támadásoknak az éle csaknem 
a konferenciák legvégéig Dezséry László püspök ellen irányult, s nyílt 
támadás az egész haladó vezetőség ellen csak az ellenforradalom ki
törését közvetlenül megelőző legutolsó fóti és az 1956. október 23-iki 
győri egyházmegyei lelkészkonferencián hangzott el. Ez utóbbiról 1956. 
november 3-án a támadás vezére elmondotta: féltette a püspök-elnök 
életét az ellenforradalomtól, amelynek előkészületeiről akkor már tudott.

Ma már nem vitás, hogy az ellenforradalmat alaposan előkészítet
ték, elsősorban ü.lföldről. Kiderült az is, hogy egyházunkban is tör
téntek külföldi lépések az ellenforradalom előkészítésére és kirobban-
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tására. Dr. Visser’t Hocrft, az Egyházak Világtanácsának főtitkára az 
ellenforradalom napjaiban büszkén dicsekedett, hogy „mór a galyatetői 
ülésen tudtuk, mi készül Magyarországon”, továbbá, hogy „az új nap” 
előkészítésében nekik is részük volt. Valóban a nyugati egyházi emberek 
igen korán tudtak arról, hogy „valami nagy változás következik be 
Magyarországon” , ahogyan ezt nekem már 1955 nyarán megmondotta 
az egyik amerikai egyházi férfiú, hozzátéve, hogy neki igen szoros kap
csolatai vannak az Egyesült Államok kormányköreivel. Ha még velem 
is szükségesnek tartották ezt közölni s hozzá ennyire előre, mennyivel 
inkább informálták az egyházi reakciót! Sajnos, akkor nem vettem 
komolyan ezt a figyelmeztetést, de ma ez számomra a legerősebb bi- 
zonyíték a mellett, hogy az ellenforradalom valóban nem „spontán fel
kelés” volt, hanem gondosan előkészítették mind az ország egészében, 
mind egyházunkban.

Erre vall az is, hogy egyházunkban az „őrségváltás” pontosan an
nak a receptnek megfelelően ment végbe, amelyiknek megfelelőén az 
egész ellenforradalom zajlott, míg le nem verték. Nevezetesen a valóban 
létező hibákkal kapcsolatos és jogos elégedetlenséget rohamosan az 
egész törvényes rend felforgatásána, a haladó vezetőség teljes félreállí- 
tására s az összes „kulcspozíciók” megszerzésére használták ki. Gondol
kodó és őszinte emberrel nem lehet elhitetni, hogy az eljárás azonossága 
puszta véletlen, s az is csupán sajnálatos véletlen, hogy az időpont is 
tökéletesen egybeesett. Nehéz egyházhoz illő törvényes eljárásnak mon
dani, hogy az ellenforradalom napjaiban Dezséry László püspököt és 
Dr. Pálfy Miklós dékánt fegyveres ellenforradalmár kereste, hogy le
mondásra bírja, engem pedig több oldalról figyelmeztettek jó- és ke
vésbé jóakaróim, hogy „a fegyveres forradalmi ifjúságot” már alig tud
ják visszatartani, mire várok hát.

A nyugati egyházi reakció bűnrésszességére jellemző, -hogy ma is 
azt emlegetik, hogy engem a gyülekezeteik akarata állított félre! A va
lóság pedig az, hogy az ellenforradalmi harcok első szakasza után rög
tön jelentkezett a budavári lelkész telefonon azzal, hogy megrongált 
központi székhazunk rendbehozatalára önkéntes gyülekezeti munkacso
portot szervez, majd a nyíregyházi igazgató lelkész telefonon érdeklő
dött felőlem, .miután tudta, hogy nem messzire központi székiházunktól 
-  ahol lakom — fekszik a Kilián-laktanya és a Korvin-köz, ahol a leg
nagyobb harcok dúltak, és amint megindult a közlekedés és a posta, 
több gyülekezetből élelmiszert is hoztak, illetve küldtek számomra.

Tudjuk, hogy az ellenforradalom bukása után is tovább próbálkozott 
a felfordulás újraélesztésével, gyárakban és másutt a még kezében levő 
vezető pozíciók megtartására. Pontosan ez történt egyházunkban is, de 
még fokozottabban, mivel kormányunk figyelme nem terjedhetett ki 
egyházunkra, legfőként pedig, mivel remélte, hogy egyházunk maga 
hozza rendbe dolgait. Erre gondoltak is egyes vezetőembereink, pél
dául egyik világi hittestvérünk, az Északi Egyházkerület helyettes fel-  
ügyelője, Túróczy Zoltánnal még 1958 december elejéin felkereste híva- 
tálában Ordass Lajost s felhívták a figyelmét arra, hogy számoljon az  
ország szocialista rendjének helyreállásával. Még novemberben azonban 
Visser’t Hooft telefonon azt üzente a magyar protestáns egyházak akkori 
élenjáróinak, hogy sürgősen töltsék be a . saját embereikkel az összes 
fontos állásokat addig, amíg államhatalmunk magához nem tér. A re
formátus Tgybázban ez nem sikerült, a m i, egyházunkban azonban an
nál inkább' megfogadták ezt az utasítást. A legsajnálatosabb, hogy a 
köztiszteletben álló Túróczy Zoltánt is belekeverték ebbe a játékba,
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noha 1952—53-ban ismételten kijelentette, hogy ha 60 éves lesz, egy 
napig se vállalja tovább a püspökséget. —• Az „őrségváltás” tehát to
vábbfolyt az ellenforradalom bukása után is. Ennek most is az volt a 
célja, hogy olyanok kezébe kerüljön a vezetés alsóbb fokon is, aíkilk az 
elmúlt tíz éviben köztudomás szerint szemben álltak az társadalmi át
alakulással és a haladó egyházi vezetőséggel. Az egyházmegyékben ez 
már nehezen ment, s a 16 esperes közül csak hármat cseréltek le. Hogy 
milyen propagandával, azt az illető egyházmegyékben tudják. Itt mind
össze annyit jegyzek meg, hogy a budai egyházmegyében a Sajtóosztály 
autóját is erősein igénybevették a hatásosabb „szabad választás” ér
dekében.

Hatásos propagandaeszköz volt a külföldi segélyek szétosztása, il
letve szétosztásuknak módja is. Külföldi hittestvéreink jelentős szere- 
tetadományaikat bizonyára azért küldték, hogy az ellenforradalmi har
cok életben mariadt áldozatait segítsék elsősorban. Ilyen harcok pedig 
tudvalévőén fővárosunk VIII. és IX. kerületében ^Józsefváros és Ferenc
város), kisebb mértékben Budán voltak. A józsefvárosi és a ferencvárosi 
egyházközség tagjai közt többszázan lettek „kibombiázottak”, akik úgy
szólván minden ingóságukat elvesztették, s többnyire csak annyi ruhá
juk maradt meg, amennyit éppen a testükön hordtak. Itt verték szét 
a legtöbb üzletet is, s itt voltak a legnagyobb nehézségek élelmiszer
ellátás tekintetében is az ellenforradalom után. Ennek ellenére nehéz
ségbe ütközött ezeknek a gyülekezeteknek a külföldi szeretetadomá- 
nyokból való hathatós megsegítése mind mostanáig. — A kongruacsökken- 
tés pótlásának a problémáival, közelebbről a Központi Alap megszerve
zésével viaskodó lelkészekre nagv hatással volt az a suttogó propaganda 
is, hogy ha a haladó vezetőséget félreállítják, a Lutheránus Világszövetség 
genfi központja ötmillió dollárt küld egyházunknak. Ez a suttogó propa
ganda 1956 őszén működött, később pedig nyílt igéretek hangzottak el arról, 
hogy egyházunkat a Lutheránus Világszövetség éveken át jelentősen fogja 
anyagilag támogatni. Ezeknek az Ígéreteknek a demoralizáló hatása különö
sen a Déli Egyházkerületben csakhamar meg is mutatkozott: az egyházköz
ségek az egyházkerület! és nyugdíjhátralékok befizetésével szinte kataszt
rofális hátralékban vannak. Pedig például nyugdíjasaink eltartása, sőt 
nyugdíjuk emelése elsőrendű erkölcsi kötelessége egyházunknak.

Az ellenforradalmi egyházi vezetőség több mint egy évig teljesen 
zavartalanul működhetett. Államunk teljes bizalmával ajándékozta meg,, 
a félreállított haladó papság pedig nehezen heverte ki azokat a lelki se
beket, amelyeket 1956-fban és 1957-ben ejtettek rajta. Maigam személy 
szerint bíztam abban, hogy az új vezetőség jól, talán még jobban fogja 
csinálni a dolgát, mint ahogy mi nehezebb feltételek közt kormányoz
hattunk. Sokan fordultak ugyan hozzám panasszal, bár figyeltették, hogy 
ajtómon ki jön be és ki megy ki. Én mindvégig azzal intettem le az elé
gedetleneket, hogy ne nehezítsük meg az új vezetőség munkáját. Majd 
külföldi egyházi szolgálatot vállaltam az 1957—58-as egyetemi tanévre,, 
s elmélyedtem valláslélektani kutatásaimba, amivel kö7el tízéves püs
pöki szolgálatom a’att csak nagyon keveset foglalkozhattam, és amit. 
Külföldi szakemberek nehezményeztek is.

Németországban jutott el hozzám a hír, hogy egyházunkban, kitört a 
válság: megszakadták egyházunk tárgyalásai az állammal, egyházunk 
ügyeinek rendezésére miniszteri biztost küldtek ki, s jöjjek azonnal haza,, 
hogy a válságból kivezessem egyházunkat. Nem volt számomra könnyű 
a nehéz feladatot vállalni. Azt már korábban is láttam, hogy az 1956 
őszén ellenünk felhozott vádak alól a talajt maga az új vezetőség húzta.
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ki. Sajnos, nem világos testvéri szóval cáfolta meg őket, hanem inkább 
a cselekedeteivel. De szóval is, bár nem elég széles körben. Pénz
ügyeinket utódaim a legteljesebb rendben találták. Túróczy Zoltán az 
1956. évi karácsonyi segélyeiket abból a százezerforintból osztotta, amit 
még én gyűjtöttem erre a célra. Ami a törvénytelenségeket illeti: Le
mondásom után törvényeink szerint a püspöklielyettesi tisztet a tény
leges püspökhelyettesnek (Bácsi Sándor győri lelkész), vagy ennek le
mondása esetén a szolgálatára nézve legidősebb esperesnek (Halász 
Béla) kellett volna betöltenie, s nem Túróczy Zoltánnak, aki igy akarva-' 
akaratlan maga bonyolította le a saját megválasztását. Ordass Lajosnak 
nem ártott volna megkérdeznie a Déli Egyházkerület gyülekezeteit, visz- 
szatérhet-e a püspöki székbe, tekintettel arra, hogy őt tíz évvel korábban 
a megszűnt Bányai és nem a Déli Egyházkerülelt gyülekezetei Választották 
püspökké, s a Déli Egyházkerület nem azonos a megszűnt Bányai Egyház- 
kerülettel : A somogy-zalai és a tolna-baranyai egyházmegye soha nem tarto
zott a Bányai Egyházkerülethez. A békemozgalmat az új vezetőség is vállal
ta, sőt jobban kiépítette, mint mi, a Hazafias Népfrontban is tevékenyke
dett. Több egyiháziassággal és jobb teológiával-e? Azt fejlesztették to
vább, sok ingadozással, aminek az alapjait mi korábban leraktuk. Sze
mélyi kultuszt, klikkrendszert honosítottunk meg? Ordass Lajos a sze
mélyéhez való korábbi viszony alapján értékelte lelkésztársait: 1956. 
november 3-án, amikor szűk baráti köre kidolgoztá az új vezetőség ter
veit, több pesti parókus lelkészt nem hívott meg azzal, hogy azok nem 
látogatták meg, amíg újra nem lett püspök, hivatkozva arra, hogy „be
teg voltam s nem látogattatok meg” . Mire az egyik pesti parókus azt 
válaszolta neki: „Amikor súlyos operáción estem át, Te se látogattál 
meg, pedig azt gondolom, hogy Jézus Krisztus szava a püspökökre is 
vonatkozik” . Végeredményben pedig azzal a kis társasággal töltöctek be  
minden fontosabb tisztséget egészen a bizottsági tagságokig, amely az 
elmúlt években mindvégig szemben állt a haladó vezetőséggel.

Ami pedig a bizalmatlanság kérdését illeti a haladó egyházi vezető- 
seggel szemben: Egyházi törvényeinkben nagyon világos paragrafusok 
vannak erre vonatkozólag, nehogy valakit is hamis vádak alapján sé
relem érhessen, de az új vezetőségnek esze ágában sem volt ezek alap
ján megvizsgálni azokat a vádakat, amelyek alapján a haladó vezető
séget 1956 őszén támadták, hiszen legfeljebb az derülhetett volna ki, 
hogy a bizalmatlanságot azért mondották ki ellenük, mivel résztvettek 
a békemozgalomban s teljesítették szocializmust építő népünk iránti 
hazafias .kötelességüket, amit az új vezetőség is vállalt.

A haladó, de az ellenforradalom során leváltott egyházi vezetőség 
elleni vádak tehát alaptalanoknak bizonyultak. Ez a tény, s egyházam 
szeretete indított arra, hogy félretéve egyéni szempontokat, visszatérjek, 
elősegíteni a válságból való kibontakozást.

Mit találtam idehaza? Mi idézte elő a válságot?
Az új vezetőség összeült tárgyalni az Állami Egyházügyi Hivatallal, 

hogy megvizsgálják egyházunknak államunkhoz való viszonyát. A tár
gyalások szépen indultak. Egyetértésben előkészítették tartalmilag azt az 
elvi nyilatkozatot, melyet egyházunk egyetemes elnöksége írt alá 1958. 
január 21-én. Ebben az időben látogatott el hazánkba dr. C. E. Lund- 
Quist, a Lutheránus Világszövetség főtitkára s dr. Vajta Vilmos, a 
Lutheránus Világszövetség Tanulmányi Osztályának igazgatója. Ezután 
Ordass Lajos — noha a közben megsaövegezett nyilatkozattal egyet
értett — az, állammal szemben mégis olyan merev magatartást tanú
sított, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal értelmetlennek látva a
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további huzavonát, megszakította a tárgyalásokat s miniszteri biztost 
rendeltetett- ki egyházunk ellenőrzésére, nem érintve ezzel vallásunk 
szabad gyakorlását.

Amikor Mihályfí Ernő egyetemes felügyelőnkkel együtt átvettük 
egyházunk vezetését, első teendőnk egyikének tekintettük, hogy a mi
niszteri biztost visszahívassuk, vagyis egyházunk autonómiáját helyre
állítsuk. Ehhez az volt szükséges, hogy a megszakadt egyház és állam
közi tárgyalásokat befejezzük. Végig tárgyaltuk tehát újra az összes 
kérdéseket, s amikor tisztáztuk őket, előterjesztettük a január 21-i nyi
latkozatot, amelyet előzőleg újra tárgyaltunk annak az egyházi bizott
ságnak a tagjaival, amely Ordass Lajos vezetésével tárgyalt az állam
mal, tehát Szabó Józseffel, dr. Keken Andrással, dr. Nagy Gyulával, 
Grünvalszky Károllyal, dr. Pálfy Miklóssal és Mekis Ádámmal. A 
bizottság minden tagja sürgette a tárgyalások mielőbbi befejezését. 
Az Állami Egyházügyi Hivatal egyetlen szó megváltoztatását sem kí
vánta ezen a. nyilatkozaton, s azt úgy bocsátottuk közre a sajtóban, 
ahogy a megnevezett bizottság megszerkesztette, illetve jóváhagyta, s 
amelyhez a megszakadt tárgyalások első szakaszában Ordass Lajos is. 
hozzájárult.

De hogyan reagált a külföldi (nyugati) egyházi reakció erre a nyi
latkozatra? A leghevesebb támadásokkal! Az összes nyugati egyházi la
pok azt írták, hogy ez a nyilatkozat Mihályfi és Vető munkája, mert 
csak ők tekinthetik a „Kádár-kormány”-t Istentől rendelt állami felsőbb- 
ségnek ! A jól tájékozott Lutheránus Világszövetség rögtön leállíthatta 
volna ezeket a támadásokat, amelyekkel nyilatkozatunkat fogadták, hi
szen csak annyit kellett volna közölni a sajtóval és a rádióval, hogy 
maga Ordass Lajos jelölte ki november 12-én, a tárgyalások első napján, 
a nyilatkozatot szövegező bizottság egyházi tagjait.

Ordass Lajcs Lund-Quisték látogatása óta mindenre inem-et mond. 
Minden gyűlésünkre, megbeszélésünkre meghívjuk, — nem jön. Azt 
várja és azt kéri, hogy vagy az állam, vagy egyházunk fossza meg püs
pöki tisztétől. Lelkészeinek, barátainak túlnyomó többsége szeretettel 
kérleli, rendezze viszonyát az állammal és az egyház veetőségének többi 
tagjával. Magam is szeretném őt egyházunk szolgálatában látni, Túróczy 
Zoltánnal együtt, aki a legkevésbé érdemelte meg azt, ami történt vele. 
Vegye észre Ordass Lajos és a lelkészi kar minden tágja végre, hogy őt 
a nyugati imperialista reakció csúnyán kihasználja. Ha mindenáron 
nem-et akar mondani, mondjon egyszer végre nem-et azokra a kísérté
sekre, amelyekkel a politikai reakció környékezi. Szolgálja magyar evan
gélikus egyházunkat és hazánkat úgy, ahogy itt kell és lehet szolgálnunk.

Azzal kezdtem írásomat, hogy a kibontakozást akarom vele előse
gíteni. Ezt megismétlem most is azzal, hogy a legőszintébben kell fel
tárnunk a sebeket, ha gyógyítani akarunk. A nyilvánosság napfényén 
keresztül tudja Isten kegyelme a legjobbal gyógyítani közös bajainkat. 
Nem sebeket ütni, nem is sebeket felszaggatni akarok, hanem gyógyí
tani ezzel az írásommal is. Ami fájót elmondottam, ezért tettem. A ka
pitalista világban élő hittestvéreinkre is vonatkozik ez a szándékom. 
Szeretném, ha ők is igazán segítenének egyházunknak, s nem szaporí
tanák nehézségeinket. Végezzék ők is a békéltetés krisztusi szolgálatát, 
s ne fokozzák a világot amúgyis gyötrő ellentéteket. Egyházunk népét, 
lelkészeit, felelős vezetőit pedig arra kérem, Isten sz'ne előtt, gondolják 
át az elmondottakat, hogy világosan lássanak s így segítsék elő a maguk 
részéről a kibontakozást. D. dr. Vető Lajos
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Hum or és keresztyénség

A humor: intravénás injekció, amit Istentől kaphatunk. Akiben van 
humor, az nem válik sem önmagának, sem az eseményeiknek rabszolgá
jává. Távolságot tart önmaga és dolgok között, de ez a távolság nem 
kívülről Van, hanem benne, magában. Tudja, hogy egy négyzetkiloméle- 
ren együtt kell élni 230 emberrel, s többedmagával egy kétszobás lakás
ban. Várakoznia kell olykor a fogorvos rendelőjében, utaznia a villamos 
lépcsőjén s egy sereg emberrel együtt szívni egy munkaterem, néha ne
héz levegőjét.

Akiben nincs humor, az egyik bosszúságból a másikba esik. önző. s 
magát véli a világ közepének. Képtelen arra, hogy önmagán nevessen. 
Nem eszik az utcán fagylaltot és nem fürdik a szabadban. Nyáron a hő
ségről panaszkodik, télen a hidegről. Kínos rendet tart lakásában, s ha 
valamit nem talál a helyén, ez úgy hat rá, mint egy kozmikus kataszt
rófa. Semmit sem tud elnézni és semmi felett sem tud napirendre térni. 
Úgy raktározza fel magában a bosszúságot, mint más a pincében a 
szenet.

Néha fanatikus. Más szóval önző egy ügy érdekében. (Bár ez leg
többször álmatlanság és emésztési zavarok következménye.) Istennek azon
ban nincsen fanatikusokra szüksége. Az Ö országa nélkülünk is eljön. 
Isten követeket keres, akikben van humor. Azért ajándékozza meg őket 
humorral, hogy szabaddá tegye őket a siker és a vereség következményei
től. Követei idegenek egy humortalan világban. Tudnak nevetni ott, ahol 
mások halálos komolyan csóválják a fejüket.

Azt mondják, hogy .,az a humor, amikor az ember mégis nevet". 
S a hit micsoda? Az, amikor az ember mégis Istennel él. Ezt a mégis-t 
nem szabad elhagyni. Némelyek azt vélik, hogy az a humor, ha az ember 
nevet. S a hit az, ha az ember Istennel él. Ez azonban ízetlen dolog, akar 
humorról, akár hitről legyen szó. Hiányzik belőle valami. Szinte azt 
mondanám, hogy Krisztus hiányzik belőle. A hit éppen az, ha mégis 
Istennel élünk. Bűneink, vereségeink ellenére, annak ellenére, hogy nem 
tudunk Istennel és a felebaráttal élni. Csak Krisztus teszi lehetővé, hogy 
tudjunk Istennel élni.

Jó, ha a gyülekezetnek nemcsak hite van, hanem van humora is. 
Például, amikor egy gyermeket hoznak keresztelőre, s az a szertartás köz
ben elkezd bőgni. Úgy sír, hogy az ablakok belerezegnek, s a lelkész a 
saját szavát sem érti. A gyülekezet arcán ilyenkor fagyos helytelenítés 
olvasható. Az édesanya olyan arcot vág, mintha paradicscmmártással ön
tötték volna le az ünnepi ruháját. — S a gyermek rendületlenül sír to
vább. A szülők kétségbeesetten próbálják elnémítani. Óh, hát miért néni 
hagyják, hadd sírjon Isten dicsőségére! Bárcsak akadna ilyenkor egy lel
kész, aki ezt — persze nem liturgikus módon — az értésükre adná! Ho
gyan oldódik ilyenkor a feszültség! A hátsó padokban páran még mo
solyogni is merészelnek. S a gyermek nyugodtan sínhat tovább, — Isten 
dicsőségére!

A prédikációban is akadhat néha nevetni való. Szegény gyülekezet, 
milyen riadtan tekintget ilyenkor körül, vajon szabad-e nevetnie? Né
melyek az orrukat fintorgatják, mások visszafojtják a nevetést. S, aki el
mosolyodik, aggódva néz körül, vajon mások is látták-e.
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A szomorúság az ördög széruma. Isten széruma a humor. Csak a 
győztes nevet. S szabad-e szomorkodnunk, amikor Urunk a Krisztus győ
zött halál, bűn és szomorúság felett?

Egy angol ébresztő prédikátorról beszélik a következő történetet: 
Prédikáció után körbejárt a kalapja, s abba gyűjtötték össze az adomá
nyokat. A záróimádságban mindig megköszönte Istennek az adományo
kat is. Egy ízben zavarba akarták hozni hívei, s megbeszélték, hogy nem 
tesznek a kalapba semmit. Mikor azután átadták neki az üres kalapot, 
egy arcvonása sem változott. A záróimádságban azonban ezt mondotta: 
„Köszönöm neked Uram, hogy ez a társaság legalább a kalapomat vissza
adta".

Adjunk hálát Istennek, ha egy-egy nap estéjén úgy láthatjuk, hogy 
ezen a napon mégis Istennel élhettünk és — mégis nevethettünk.

G. Johan, A „Potsdamer Kirche“ nyomán közli: G.

G y ü le k e z eti m u n k a

Ü N N E P I  VERSEK
Néhány verset közlünk böjti, virágvasárnapi és nagyheti gyülekezeti 

ünnepélyekre. A régebbi vallásos antológiák javarészt olyan verseket kö
zöltek, melyek nem ütötték meg eléggé az irodalmi színvonalat és nem 
is a mai embereikhez szólnak. Ezért tartjuk feladatunknak, hogy ebben 
az évben ünnepkörök szerint néhány verssel segítséget nyújtsunk. Az 
összeállítást Madocsai Miklós végezte. (Szerk.)

R IP A C S
Tóth Árpád

Csak a bukás várt, látom magam is,
Elméláztam a fák közt: Oh, szelíd, 
örök kulisszák! — s mikor füzeit 
Kámköpte a reflektor: „most!”  — hamis
Gesztussal rángtam, rossz, ijedt színész; *—
Egy percem lett vón: megmutatni a 
Fenségeset. Az Istent. S már tova 
Fordult a fény. És ennyi az egész.
Öh, hol a szenvedély, amit csak én 
Tudtam? Az égre nézek: rég halott 
Csillagok özvegy fénye nyargal ott.
Reménytelen minek ágálok én?
Az előadásnak rég vége van.
Jobb lesz: lemosom az élet silány 
Festékeit magamról. Halarány,
De igaz arcom bocsásd meg, Uram!
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P S Y C H O A N A L Y S IS  C H R IS T IA N A
Babits Mihály

Mint a bókos szentek állnak a fülkében 
kívülről a szemnek 'kifaragva szépen, 
de befelé, hol a falnak fordul hátuk, 
csak darabos szikla s durva törés tátog: 

ilyen szentek vagyunk (mi!
Micsoda ős szirtiből vágták ki lelkünket, 
hogy bús darabjai még érdesen csüngnek, 
érdesen, szennyesen s félig születetten, 
hova nem süt a nap, hova nem fér a szem? 

Krisztus urunk, segíts meg!
Hallottunk ájtatos, régi faragókat, 
kik mindent egyforma türelemmel róttak, 
nem törődve, ki mit lát belőle s mit nem: 
tudva, hogy mindent lát gazdájuk, az Isten,

Bár ilyenek lennénk mi!
Ügy is csak az Ür lát mindenki szemével, 
s ha mit temagadból szégyenkezve nézel, 
tudd meg, lelkem, s borzadj, mert szemeden által 
az Isten is nézi, az Isten is látja!

Krisztus urunk, segíts meg!
öh  jaj, hova (bújhatsz, te magadnak-réme, 
amikor magad vagy az Ítélő kéme?!
Strucc-mód fúr a percek vak fövénye alá, 
balga fejünk, — s így ér a félig-kész Halál, 

s akkor mivé leszünk mi?
Gyónatlan és vakon, az évek szennyével 
löknek egy szemétre a hibás cseréppel, 
melynek nincs csörgője, s íze mindörökre 
elrontva, mosatian hull vissza a rögbe.

Krisztus urunk, segíts meg!
Ki farag vala bennünket egészre, 
ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne, 
ha nnics kalapácsunk, szüntelenül dúló, 
legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró?

Szenvedésre lettünk mi.
Szenvedni annyi, mint diadiait aratni:
Öh, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, 
míg méltók nem leszünk, hogy az Ég királya 
beállítson majdan szobros csarnokába.

Krisztus urunk, segíts meg!

IN T E L E M  V E Z E K L ÉS R E
Babits Mihály

Mivel e földön jónak lenni oly nehéz — 
erényeid elhagynak mint az ifjúság, 
de bűneid utánadjönnek, mint a hű kutyák 
s ha netán elfáradva az úton leülsz, 
mind köribéd telepszik és arcodba néz 
nyugodtan, mintha mondanák: „Nem menekülsz!” — 
s ha néha egyet bottal elkergetsz és messzeversz, 
kicsit hátrábbhúzódik, és ha nem figyelsz,
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megint eljön, kezed nyalja, s mintha már
és érzed már hogy többé nem kergetheted
kotorna nyelv ragadósan, síkosán,
lelked belső helyein és zugaiban
s nem verheted, hacsak magadat nem vered —
verd! verd! ezer bűn nyelve lobog benne, mint a tűz
és lelked már nem is egyéb, mint ez a tűz;
te csak a bűnöd teste vagy, mely lábon jár
s viszi és rejti mint legmélyebb lényegét
s önbelsejét, az önzést és rossz vágyakat,
mint a bélpotklos poklát, mely benne rohad
és Őt is elrohasztja — viszi mint az őrület
vak égését, eza a sivár belső tüzet
amelyben minden bölcs erő és fiatal
erény úgy illan el, mint tűzben az olaj,
légbe leng fel és híg egek felé enyész —
mivel e földön jónak lenni oly nehéz!

k r i s z t u s  á l m a
Legenda virágvasámapra 

Gárdonyi Géza

A pálmafák alá vonult 
A Mester és a kis csapat,
— Hol hűs árnyat ereszt a lomb 
Pihenni fáradalmukat.
S míg őket álom ringatá,
Susogni kezd a kis liget:
Mozdul a fa, virág, fűszál, 
Vonaglottak a tövisek.
A Pálma kezdi:

— Én vagyok
A fák között, kit ő szeret.
Ha fáradt volt, levélernyőm 
Föléje hűs árnyat vetett.
S midőn hozsannát zeng neki 
A szent városban ifjú, agg > 
Ütjára lombom if.zrei 
S legszebb virágaim hullanak.
Sápadtan az Olajfa mond:
— A (nap leszáll, s eljő az éj:
S lappangva lombjaim alatt 
Az áruló már lesre kél.
És eljő az Ür, is én hallgatom 
Gyötrődő lelke mint sóhajt.
Két karja az éghez remeg. : j 
És rája villan a dárda, kard:
A tó színén feljő a nád.
Fürtös feje búsan zizeg:
— Királyi pálca én leszek.
Miért is szültek a vizek?
A Tüske szúrós ágait 
Magához nyomva így zokog:
— Átok reám e tőrökért
Én érzem a szent homlokot.
A Tölgy megborzong, s felsóhajt:
— Holnap kivágnak engemet, 
Holnapután a Golgotán
A hóhér rajtam öli meg.
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A zöld Borostyán így rebeg:
— Sírjához innen kúszom én 
S ezer karommal ölelem
Ki legjobb volt a föld színén,
A kis liget virágai 
Susognak erre sírva mind:
— Oh, elmegyünk ráomlani. 
Sírján kiadni leikeink!

Fölkel az Ür. S ja kis csapat 
Indul ia szent-város felé.
Az Ür előbb mindkét kezét 
Áldásadóan fölemelő:
— Nézzétek — szól — a harmatot: 
Mint könnyek ezre úgy ragyog.

T E T E M R E H Í V Á S
Tóth Árpád

Olykor a bíbor alkonyaiban 
Elnehezedik a szívem —
Felnézek a nagy, csuda égre 
És látást látok, úgy hiszem.
Boldogtalan fantáziámnak 
Úgy rémlik, — a felhők felett 
Azért a csönd: meghalt az Isten 
És ravatalra tétetett.
Fejénél roppant aranylángok,
Antares s Orion ragyog,
Körűié térdre rogyva sírnak 
Az árván maradt angyalok.
Valaki megölte az Istent,
És fekszik 'némán és hanyatt,
S reszketve, a gazdátlan űrnek 
Fakói hozzá bolyganak.
Jönnek a sárga (Hold-lakók és 
A (Mars bölcs óriásai, 
iSaturnus-népek hat szívükkel 
S Vénusz szirom-leányai.
És olykor egy-egy emberié lek,
A gennyes Földnek hírnöke 
Jön és láttára szerterezzen 
A gyászolók kövült köre.
Ilyenkor egy nagy csöpp isten-vér 
Az alvadt sebből felfakad,
Legördül lassan s átzuhogja 
A végtelen világokat.
Egy nagy csöpp bús, meleg isten-vér,
S a földön bíbor alkonyat
Gyúl tőle a sötét hegyek közt, —
S én fölemelem arcomat.
És úgy érzem, e fájó arcnak 
Nem lehet többé mosolya,
Mert ember vagyok én is, én is.
Az Isten véres gyilkosa . . .

163



Iro d a lo m , f ilm  le lk észszemm e l

S Z A B Ó  L Ő R I N C  +
(1900—1957)

A magyar irodalom nagy vesztesége volt 1957 őszén Szabó Lőrinc 
nem váratlan, mégis tragikusan korai halála. Századunk magyar költésze
tének egyik legnagyobb képviselője volt, magasrendű s ritka értelmi líra 
poétája. Versei nem atmoszférájukkal hatnak, hanem a mai ember egész 
ideglétének közvetítésével. Szabó Lőrinc Miskolcon született, református 
volt, mozdonyvezető fia. Debrecenben járt gimnáziumba, Budapesten 
egyetemre. Újságíró volt 1945-ig, azóta haláláig csak az irodalomnak élt, 
polgári foglalkozása nem volt. Első versköteteit: Föld, erdő, isten (1922), 
Kalibán (1923), Fény, fény, fény! (1925), A Sátán műremekei (1926) lassú fej
lődés, szemlélődés, kísérletezés jellemzi. Saját hangját, igazi közölnivaló
ját Te meg a világ című verskötetében leli meg (1932). Attól fogva ki
térés és megalkuvás nélkül nemesedik és súlyosodik költészete. Meglepő 
s egyúttal természetes határtalan őszintesége, mely a Különbéké-ben 
(1936), a Harc az ünnepért-ben (1938), a Reggeltől estig (1937) című kö
tetben megfogja az olvasót. Lírájának első summázása az 1940-ben megje
lent Válogatott verseiben található meg. 1945 után írja hatalmas lírai ön
életrajzát, a Tücsökzenét, mely 1947-ben jelenik meg s kiegészítve rövid
del halála előtt újból. 1947 után a lapok évekig csak műfordításait közlik. 
Alkotó visszatérése irodalmunlkba 1956-ban megjelent válogatott új gyűj
teményében történt meg. 1957-ben adta ki A huszonhatodik év címen 
százhúsz szonettjét halott kedveséről. Alkotó művészetével párhuzamo
san szemlélhettük fordítóművészetét. Versfordításai felölelik az egész vi
lágirodaimat. 1941-ben jelent meg az Örök barátaink c. antológiája, me
lyet utóbb két kötetben adott ki, megtoldva újabb fordításaival. Szerkesz
tette a Pandora c. irodalmi folyóiratot, kiadta Ady vallásos verseinek 
gyűjteményét, Tóth Árpád életművét, fordított drámákat, köztük Shakes- 
peare-t, akinek szonettjeit is utolérhet&tlenül tolmácsolta nyelvünkön. 
Szabó Lőrinc nagyon komplex lírikus. A modem ember bűntudatának, ki
ábrándultságának költője, de mély s igaz emberséggel vonzódik a kon
venció nélküli eszményi tételek felé is.

Szalatnai Rezső

A hitetlen büntetése
De szeretném, ha volna isten, 
ha volna, s úgy volna, ahogy 
a fák vannak, s ha itt közöttünk 
röpködnének az angyalok,

ha volna tündér, peri, szellem, 
s ha más nem, hát kísértetek, 
csakhogy túlmenthessük a síron 
ezt a nyomorult életet.
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Még az ördögnek is örülnék, 
és annak is, ha legalább 
örök bűnösként vándorolnék 
akármilyen poklokon át,
mert rettenetes, hogy az ember 
útja oly silány s oly rövid 
a földi portól a veszendő 
húson át vissza a porig.
Valamikor felháborított 
a hazugság, valamikor 
nevettem és azt magyaráztam, 
hogy csak a féreg van s a por,
valamikor hit volt csatázni 
a hit ábrándképeivel...
Győztem, s most a győztes igazság 
kietlensége rémít el!
Ne m szeretek már ember lenni: 
van különb, amit képzelek.
I)e hit nélkül csak megaláz és 
megszegényít a képzelet.
S az én életem oly szegény már, 
olyan csupasz és elhagyott, 
hogy szinte folyton a halálban 
ülök, s a férgek s a mocsok
mélységéből fölfele vágyva 
meséket és látomásokat 
rajzolok az egekre, —  és csak' 
büntetem vele magamat:

lelkek loboghatnak köröttem,
Kelet minden istenei, 
szörnyek, erők, állatok, eszmék: 
egyik se tud segíteni,
és ha véremben és agyamban 
megszületik a Legnagyobb, 
még ijesztőbb, hol mit teremtek 
s közben én magam mi vagyok.
Por és por közt porladok és bent 
istenekkel vagyok tele...
De nekem más kellene, nékem 
egy külső isten kellene,
egy külső, közönséges isten, 
isten, aki úgy van, ahogy 
a fák vannak, isten, akit nem 
én, a sóvárgás, alkotok,
isten, aki nem büntet azzal, 
hogy elbúvik a vak elől, 
ilyen isten menthetne csak meg 
a halál félelmeitől:
ezt várom, őt... Mindegy, akárkit!. 
Egy nyomorult kísértetet!
Még az ördögnek is örülnék, 
ha volna ... De jaj, nem hiszek,
s folyton sírnom kell büntetésül 
a keserű litániát, 
hogy megaláz a képzelet s hogy 
megszegényít a szomj s a vágy:

a kis időt is elrabolja, 
amim van... pedig oly rövid 
az út a portól a veszendő 
busón át vissza a porig.

Szabó Lőrinc

S ze r e le m  és a h iv a tás
Valami jó  szerelmes regényt tessék adni — kéri a bakfis a könyv

tárost s igen sokszor egyaránt beéri Courts-Mahler-ral, vagy Balzac-kal. 
A lényeg az átkapcsolódás valami álomszerű világba, ahol minden le
hetséges. Legalább a fantáziám előtt tárjátok szélesre a kaput; segítsetek 
bosszút állni a valóságon ha már törpe vagyok, hát annál inkább hadd 
álmodjam magam óriásnak.

Csak egy libidó van, a szerelmi — jelentette ki egy sebészfőorvos 
ismerősöm. Ha kollégái nem is mind osztják nézetét, de aligha jutott 
alaptalanul eirre a meggyőződésre. Csoda-e, ha ennek az ösztönnek óriási 
kapuján keresztül igyekszik az ember elkezdeni azt a próbálkozást, hogy
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emberségét egy más, jobb világba mentse át? Még ha talán merő illúzió 
is az a „jobb“, — csak legyen valami menekülés a sivár valóságból. 
Persze azért lehetőleg kielégítő realitásba vezessen az a kiút. Ezt a 
tendenciát mutatja az emberiség első, klasszikus öntudatra-ébredése, a  
görög szellemiség s ennek újjáéledése, a renaissance.

Amor o mnia Vincit — s annyi gátat tűr csupán, amennyi ruhadarab 
található Aphrodité-Venus különféle szobrain, képmásain. Törvényt 
ront, nagyhatalommá lesz, mindenre kihat. Erről számtalan irodalmi 
alkotás szól — hogyan alakítja a szerelem az embert: jellemét, kilátásait, 
törekvéseit, életérzését, nézeteit, hogyan tör össze, vagy emel föl, hogyan 
állít a feje tetejére mindent s hogyan parancsol csendet a zűrzavarban. 
Amor Imperator és Amor Impostor haditettei, avagy betyárkodásai 
ezer alakban lelhetők fel az irodalomban mind e mai napig. Akárhány 
műben egyeduralkodóvá lett: a szerelem végzetszerű, ellenállhatatlan, 
mindenbe beleszól. Klasszikus példa rá Shakespeare Romeo és Júliája: 
a fiatalok szerelme viharként támad, változást nem tűr, magyarázására 
idő sincs és már el is söpörte áldozatait. Szinte misztikus fény övezi ezt 
a szerelmet: egyeduralkodóként toronymagasan áll minden felett. Nagy
jából ugyanez történik Goethe Wertherjében s akárhány romantikus 
műiben. Hozzánk ez a szokott eltolódással érkezik meg: amikor megje-; 
lenik Jósika Abafija, eléggé kiérezhető moralizáló tendenciával s világ- 
viszonylatban közepes művészettel, a nyugati romantika már ellőtte pus
kaporának javát s kibontakozóban van a mind kritikaibb élű francia, 
angol, orosz és német realizmus. Tolsztojnál és Dosztojevszkijnél a sze
relem már nyög a gonosz indulatok súlya alatt, Thomas Mannái girbe
gurba vonallá hajlik a társadalmi visszásságok nyomásának engedve. 
Az irodalom persze előbb jutott el fejlődése során oda, hogy azokról a 
negatív hatásokról is képet alkosson, amelyek a szerelemmel kapcsola
tosak. A szerelemnek irodalmi téren meg kellett találnia azt a helyet, 
amelyet a kiegyensúlyozott realitás jelöl ki számára.

Az utóbbi hótniapakban három nyugatnémet filmet láttam s mérni 
meglepődéssel fedeztem föl, hogy mindegyik ebbe a síkba esik. A szere
lem nem absztraktum, nem steril szférák misztikus lakója, hanem em
beri realitás, s 'mint ilyen, sokmindentől függ, módosulhat, gyönyörűvé 
nőhet, vagy elenyészhet.

Az élet háza
Lényegében arról szól, hogy az odaadó hivatás-hűség hogyan hoz 

össze egy nagyon rokonszenves főorvost a kolléganőjével, akinek a szép
ségére tulajdonképpen csak akkor figyel fel komolyan, amikor észreveszi: 
milyen lelkiismeretes orvos. Ekkor kezdi valóban, a maga számára is 
szépnek találni! S hogyan kovácsolja őket össze az, amikor a férfi ko
moly áldozat árán is meg akarja tartani a nőt. Nem egyszerűen a közös 
munka, hanem a közös mentalitás kapcsolja össze őket, s az a szeretet, 
amely valamelyest már elszántság is.

Isten és ember előtt
témája szorosan rokon. A holtnak hitt asszony ugyancsak holtnak hitt 
férje hazatér — de a felesége már másnak a törvényes asszonya. Új 
férje világtalan. Mindketten ügyvédek és — csupa emberszeretet és 
hivatás-szeretet mind a kettő. Az új férj nem akarja, hogy felesége kö-

166



nyörületből maradjon mellette, az asszony azonban ezt teszi — de szere
lemből. Harmonikus házasévek és holt .kisgyermekük emléke sincs olyan 
erős (kapocs  ̂ mint a közös harc a jóért — mert az új házasság ebben 
meghaladta az előbbit. Nem ibaj talán, ha német „gyártmányt11 magyar 
klasszikussal címkézek, Vörösmartyval: „Mi dolgunk a világon? Küz
deni erőnk szerint a legnemesbekért.“

Ezek utón igazán nem csoda, ha a

Szerelem, ahogy az asszony akarja
   c. film fiatal özvegye kiábrándul abból az orvosból, akihez csak az 

egészséges test természetes vonzódása kötötte egy ideig. Életük egésze  
nem kvadrált. Akihez feleségül megy, az a hivatásának él , — de, amint 
kiderül, túlságosan. Elfeledkezik arról, hogy ő társa valakinek, aki ma
gában csak fél, s akit ő sem nélkülözhet. Végül egy világcsavargó régi 
ismerőse kell, hogy kioktassa a k:imoly férfiút afelől, hogy az asszony! 
teherbíróképességnek is van határa, s a házastárs nem csupán dolgozó. 
S a lecke használ, az összhang visszatér. 

*

A szerelem nem azonos az élettel. A hivatás több ennél. Az élet 
azonban oszthatatlan, (kontinuitása nem hagyja magát megcsúfolni. Csak 
az a szerelem és házasság lehet kiegyensúlyozott, amely az élet egészé
vel, számol. Tudjuk erre is tanítani a gyülekezetét? A  szív és lélek  e g y 
ségére — amelyről mi igen sókkal többet mondhatunk, mint azok, akik 
csupán a humánum területén mozognak! Hivatás, szerelem, emberi va
lónk megannyi színe és íze, terhe és gyönyörűsége megtelik-e azzal a 
tartalommal, amelyet onnan felülről kapunk — nem Erosztól, nem is 
valami Ideától, hanem az élő Űrtől — s amelyet szent lehetőségünk itt 

* lenn továbbadni!
B odrog M iklós

MARTY
Ennek a filmnek „k isem b erek ” a szereplői. Annyira jelentéktele

nek, hogy szinte meghökkenünk egyszerű életük bemutatásától. De hát 
nem a kisemberek alkotják az emberiség nagy részét?! Nem a hét
köznapi, egyszerű életük zajlik legszélesebb folyamként a világon?! 
Sokszor a filmek, regények optikai csalódást keltenek: mintha a rend
kívüli, a különleges, a fényes életek lennének túlsúlyban. Nos, ez a 
film széttöri ezt a hamis látszatot, s ezzel adja fel nekünk, lelkipász
toroknak az első leckét: sokkal jobban kellene figyelnünk a kisembere
rek általános, tipikus életproblémáira, szinte tanulmányszerűen kellene 
elővennünk ezeket, hiszen lelkész! szolgálatunkban döntő, hogy a szürke 
életek százainak és ezreinek alapvonásai világosan előttünk álljanak.

A film a „csú n yá k ”  életproblém áját veti fel. A hentessegéd hiába 
keresi — sok csalódás miatt most már kissé félszegen — kedvére való 
lányok társaságát, azok kitérnek előle. Marty megszégyenülten teszi 
1° a telefonkagylót, amikor hiába hívott valakit estére moziba, és le
törve ballag el, amikor táncra -kérés n él udvariasan kosarat kapott.
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Azután találkozik egy idősödő lánnyal, akinek arcvonásai nem bán- 
tóak, de azt a vénleánynak „termett” típust képviseli, akitől a férfiak 
menekülnek. Keserű csalódásokon ment ő is keresztül. A beszélgetés
ben lassan feloldódnak, s mint felhúzott zsilip mögül a visszatartóz
tatott víztömeg, úgy árad belőlük naivan, esetlenül, de felszabadul
tan a sok visszafojtott mondanivaló. Végre van, aki megérti őket, aki 
törődik velük, akiit szerethetnek és aki viszontszeret.

Itt kapjuk a következő leckét: nem kevés azoknak a nőknek a 
száma — sőt vannak férfiak is, különösen a fiatalkorban —, akiket 
a másik nemhez való viszony területén állandó kudarc ér, keserűség 
fojtogat. Kedvezőtlen testi adottságuk, vagy megjelenésük, modoruk 
teszi számukra, csalódások sorozatává próbálkozásaikat. Ez a körül
mény azután olyan kisebbrendűségi és boldogtalansági érzetet vált ki 
belőlük, mely sérültté teszi egész életüket. Észrevesiszük-e ezeket? 
Tudunk-e gyengéd pásztori kézzel hozzányúlni fájó pontjukhoz? Te- 
szünk-e értük valamit, hogy találjanak megértő társra? És tudunk-e 
valamit mondani az igéből életproblémájukra?. . .  Ezért tartom jelen
tősnek azt az írást, amely folyóiratunk januári számában a magános 
nők lelíki helyzietéről megjelent, noha az csak részben találkozik a 
„csúnyák” problémájával.

A másik életkérdés, amelyet feldolgoz a film: a n em zed ék ek  p rob
lém ája a családban. Marty és édesanyja közt a legideálisabb a viszony, 
míg nem jelenik meg a látóhatáron az, akire Marty végre rátalál. 
Ebben a pillanatban a kedves, szelíd, fiát nősíteni - igyekező anyából 
előtör a féltékenység, s próbálja intrikával megakadályozni a készülő 
házasságot. Igaz, hogy Marty sem ragaszkodik most már anyjához 
úgy mint eddig.. .  Egy másik házaspárnál a fiatalasszony idegkiroha
násokban tör ki az anyós miatt, és nem nyugszik addig, amíg az a 
háztól el nem kerül.

A film egyformán megmutatja öregek és fiatalok hibáit az együtt
élés kérdésében, bár — mint ahogyan az élet valósága is tükrözi az 
esetek többségében — a viszony felborulásában inkább az öregeket 
marasztalja el. A kérdés lelkipásztori megoldására nem térek ki most, 
erről az Evangélikus Életnek „Az élet kérdez” rovatában nemrégiben 
írtam. Legyen elég itt annyi, hogy a film nemcsak jól exponálja a 
problémát, hanem nevelő erővel is bír. Kicsit „anyós-iskola” .

A harmadik mozzanat, amit lelkipásztori szemmel ki kell emel
nünk a filmből: eg y  bizon yos típusú nagyvárosi em ber  szom bat estéi
nek h ihetetlen  üressége. Félig vagány fiatal emberek szórakozási igé
nye kimerül a kártya, az ital és a nővadászat változataiban. Ennek 
sekélyességére rájön Marty, amikor megtalálja párját. Kiszabadítja 
magát régi életének, ezekből a kereteiből, mert összehasonlítva az új 
élménnyel — azok nem hoztak neki soha boldogságot, egyetlen este 
pedig a feltárulkozó beszélgetésben boldoggá tette.

Szombat esténként, amikor a másnapi igehirdetésre készülgetünk, 
gondolunk-e azokra a százezrekre, akik ezen az estén rendkívül sivár, 
felszínes módon hajszolják a fárasztó hét után az örömöt? Jó lenne' 
ha ilyenkor belépnének látómezőnkbe. Nem ártana ez nekünk, elefánt
csonttorony kicsit ósdinak tűnő lakóinak.

V. I.
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A z  ig ehird ető m űh e l y e

BÖJT 5. VASÁRNAPJA
1. Péter 1, 17— 25.

FORGÁCSOK AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁBÓL.

Bonyolult szerkezetű ez a szakasz. Hosszú körmondat, amely sok min
denről beszél. Két főmondanivalója azonban világosan felismerhető.

1. Határozottan bizonyságot tesz Isten cselekedetéről: Jézus vére árán 
Isten megváltott gyermekei vagyunk (18. és 19. versek), Isten örök igéje 
által újjászült minket (23. v.); így lett Atyánkká, de éppen ezért Bírónk 
is lesz (17. v.).

2. Nem hagy kétséget az iránt, hogy Isten múlt és eljövendő cseleke
detére mi a helyes emberi válasz: „félelemmel töltsétek a ti jövevénység- 
tek idejét" (17. v.), „egymást tiszta szívből buzgón szeressétek" (23. v.).

Így megmutatkozik a szakasz iránya: az a keresztyén ember, aki 
Krisztus halálának erejéből és az ítélet bizonyosságában él, szent és sze
retettől meghatározott életet folytat. Isten maga ad erre lehetőséget igéje 
által.

Egyszerű falusi embereknek kell ezt hirdetnem. Ha a fentieket egy
szerűen elmondom, nem sokat fognak fel belőle. Valami képpel kell a 
szavaimnak keretet adnom. Kutatok beszélgetéseim, emléke között s 
eszembe jut egy pesti kirándulásról hallott, néhányszavas beszámoló. Kö
zéppontjában egy híd állott.

IGEHIRDETÉS.

Mihez hasonlít a keresztyén ember élete?
Néhány hónappal ezelőtt falunkból kirándulócsoport járt Budapesten.. 

Közülük néhányan most itt ülnek a templomban. Ezek jól tudják — talán 
mások is —, hogy a kirándulók között voltak olyanok, akik akikor először 
voltak a fővárosban. Hallottam, amikor egyikük beszámolt élményeiről. 
Feltűnt, hogy reá a hidak gyakorolták a legnagyobb hatást. Azon csodál
kozott: volt olyan híd, amelyet csak két pillér tartott. Milyen szilárdra 
kellett ezt a két pillért építeni, mennyire gondos munkával kellett az egész 
hidat megszerkeszteni, megalkotni, hogy betöltse rendeltetését: két part
nak az összekapcsolását! Bizony nem mindegy, hogy miből van a híd-láb 
és milyen építmény feszül a két part között!

Nem régen olvastam, hogy Észak-Indiában egy régi hídra ezt a fel
iratot tették: az életnhíd! Igaz ez és a legtöbb ember így vallja. Sokan 
ezt mondják: az élet-híd ott feszül a születés és a halál között. Mások 
így beszélnek: összeköti azt az időt, amikor még nem voltunk, azzal, ami
kor már nem leszünk. De a Szentírás sem marad néma és így tesz bizony
ságot: életünk földi zarándokutunkat mennyei hajlékunkkal kapcsolja
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össze. Ezért adta Isten az életet. Neked is! Vajon alkalmas-e életünk arra, 
hogy híd legyen a most és az örökkévalóság között?

1. Csalk akkor, ha megfelelőek a pillérei! Ingatag híd láb nem hordoz
hatja a hidat. De nekünk biztos, mozdíthatatlan, megbízható élet pillé
reink lehetnek!

Először is azért, mert Jézus meghalt érettünk és vére árán megváltott 
minket. Életünknek az ad értelmet, az szabadítja meg minden céltalan
ságtól, minden kapkodástól, hogy Krisztust Isten váltságul adta. Közöt
tünk is vannak bizonyára néhányan, akik tanúi az ö  szabadításának és 
annak, hogy szilárdabb élet-alap nincsen Önála! — Te így hiszed-e, így 
látod-e, így vallod-e? Válaszodból kitűnik, hogy rendben van-e élet-hidad, 
hogy nem omlik-e össze éppen akkor, amikor legnagyobb szükséged lenne 
szilárdságára és. megbízhatóságára!

Szilárd alapja lehet életünknek az is, ha világos látásunk van Isten 
felől: az Atya Bíró is! Ez talán megdöbbent sokakat. Amikor kimondjuk: 
Atyánk!, nem istenkáromlás ugyanazzal a lélegzetvétellel ezt is kimon
dani: Bíránk? Ha az első pillér ez volt: Jézust Isten érettünk halálra 
adta — akkor lehetséges, hogy a másik pillér ez legyen: Isten ítéletet 
mond felettünk?! Nem önmagának mond ellent ez a kijelentés: az Atya 
megítél minket!? Valamiről sohasem szabad megfeledkeznünk: Isten ép
pen ezért lesz bíránk, mert Atyánk Ö. Aki itt azt vallja, hogy az Atya ke
gyelméből él, az készüljön, a Bíró elé, aki majd számonfcéri: hogyan is 
éltünk a kegyelemmel! Mi, emberek sokszor nagyon kényesek vagyunk 
arra, hogy mit csinál a másik azzal, amivel megajándékoztuk. Az Isten is 
megnézi, hogy mi hogyan becsültük meg, hová tettük az <3 ajándékait. 
Aki közöttünk szájára meri venni ezt a szót: Atya, az barátkozzék meg 
ezzel a szóval is: Bíró! — Számolsz azzal, hogy Isten egyszer számon- 
kéri: hogyan éltél hát a kegyelemmel, amellyel megajándékoztalak!? Vá
laszodból, amelyet ebben a percben csak magadban mondasz el, meglát
szik, hogy szilárd-e nálad az a másik élet-pillér, amelynek hiánya vagy 
gyengesége esetén élet-hidad nem ér el az otthon, az örökkévalóság part
jára!

2. Nem lényegtelen azonban az sem, hogy a híd lábain milyen szer
kezet nyugszik. Beszélnünk kell arról is: mi töltse ki azt az életet, amely 
egyfelől Krisztus váltsághalálára, másfelől az ítélet bizonyosságára alapo
zódik.

Igénk erre a kérdésre kettős választ ad: Istenre és az emberekre irá
nyítja figyelmünket. Istenre, az Atyára és a Bíróra mutatva ezt az útmu
tatást adja: „Félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét!'1 Más sza
vakkal: ha az Istent őszinte szívvel Atyánknak valljuk, aki mindenkit 
cselekedetei, tehát élete alapján ítél meg, akkor legyen az életünk Hozzá 
méltó! Legyen olyan, hogy ne hozzon szégyent reá. Féljünk életünkkel 
gyalázatot hozni Annak nevére, akit így szólítunk meg: Atyánk! Ez pedig 
csak akkor történik meg, ha az életünk egészen Istené lesz, ha szentté 
válik!

Tudom, sokan kicsit megnyugodva hallgatják ezeket a szavakat itt a 
templomban. Hiszen, aki ide buzgón eljár, annak csak szent az élete! Mert 
ki szent, ha nem az, akinek van ideje Isten számára. Igen, a szent élet 
itt kezdődik, de a templomajtón kívül folytatódik. Itt kap meg minden 
erőt, ami a szentséghez kell, de hogy valóban az övé lett-e, annak pró
bája otthon történik. A férj, vagy a feleség, a gyerek, vagy a szomszé
dok előtt. A  haragossal szemben. A szereteten dől el minden. Azon, hogy. 
egymást tiszta szívből tudjuk-e buzgón szeretni! Nem véletlenül kerít szót
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Péter apostol a szakasz vége felé a szeretetre! —• Nézz most még egyszer 
magadba! Szavaid, életed, szereteted dicsőséget hoznak-e Isten nevére?

Nehéz dolgokra kényszerített ma miniket Isten. Nem másokat mére
gettünk, hanem szembe kellett néznünk a ténnyel, hogy élet-hidunk mi
lyen két partot köt össze. Csak a születésünket a halálunkkal? Vagy 
hiábavaló napjainkat a kárhozattal? Vagy zarándoklásunk idejét az 
örökkévalósággal ?

Ha úgy érzed, hogy élet-hidad nem jó partok között feszül, add meg 
magad kegyelemre Istennek! Az Ö hídépítő keze haszontalan, alkalmatlan 
hidak romjaiból is tud olyan merész ívelésű hidakat teremteni, amelyek
nek túlsó vége az üdvösségig ér!

Bohus Im re

VIRÁGVASÁRNAP
Zsid. 12, 1— 6.

FORGÁCSOK AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁBÓL.

1. v. toigaroun =  azért hát, kapcsolja a 12. fejezetet a 11-hez, — 
mailtüs =  tanúbizonyság. Itt a hit átestáimentumd példaképeire vonat
kozik, akik Isten mellett megállották, Róla bizonyságot tettek és ebből 
származó szenvedést vállalták. — nefos =  felhő, sereg. „A tanúbizony
ságok fellege” megjelölés kifejezésre juttatja, hogy a tanúbizonyságok 
bőségesein vauinak (mint az esőtől megterhelt felhő) és egy nagy egy
séget képeznek. — agón =  versenytér, ihanc. Az élet a keresztyén 
gyülekezet számára a döntő harc ideje. — - A levél írója páratlanul 
szép, szinte merész képet használ. Azt mondja, hogy az új testamentum! 
gyülekezet egy nagy „stadionéban futóversenyt végez. Miközben itt 
futja a hit útját a stadion „lelátóin” körülveszi az ótestámentumi hit- 
hősök nagy serege, akik mái- megharcolták a hit harcát és bizonyságai 
lettek a hit erejének és áidósánák. (A mai keresztyén gyülekezetét 
már nemcsak az ótestámentumi hithősök veszik körül, mart a „tanú- 
bizonyságok fellege” az évszázadok folyamán megnövekedett!) Ezék a 
tanúbizonyságok mint nézők figyelnek a versenyzőikre. Példáik által 
kedvre lelkesítik a futókat. A  tanúbizonyságok intenek, erősítenek és 
egyben köteleznek. Minél több tanúbizonyság veszi körül a futópályát, 
annál nagyobb az elkötelezés a futók számára. — A futás azonban 
nem könnyű. Sok minden akadályozhatja a futót. — ogkos =  teher, 
súly. Megjelöl ezen a helyen mindent, ami a futót akadályozhatja és 
a teljes „bedobásban” fékezheti. Ez a teher az - egyes futóknál lehet 
más és más: napi gondck, különböző bánatok, restség, világiszeretet. 
Legnagyobb teher azonban a bűn. A bűn sajátossága: euperistotos - 
köröskörül körülvevő, körülhálóaó. A bűn az emberre „rátapad” . Való
színű a szentíró arra gonddit, hogy á bűn mintegy hosszú nehéz ruha 
„terheli le” a futót és akadályozza a futásiban. Ahol a bűn rátapad a 
futóra, ott elfárad a szív, kuszáit lesz az értelem és szétszóródó lesz a 
figyelem. — apotithemai =  levetni magáról, megtagadni. Az akadályo
kat és a bűnt tehát le kell vetni. Ez a kifejezés a megszentelődésre 
utal. A Szentlélek naponkénti megtisztító, megszentelő munkájának 
igénylése (nélkül nincs a futó számára célbaértkezés. — A pályát dia 
hüpomcmes =  állhatatossággal kell végig futni. Végig „bírni” kell a
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futást. Mit jelenít ez (közelebbről? Kitartást a szorongatásban (IJk. 21, 
19), váltig való ragaszkodást az Isten igéjéhez <Lik. 8, 15), a reménység 
el nem vesztését (1. Thess. 1, 3) és a sökféle (kísértések iközött „meg
állni a sarat” (Zsid. 10, 32, 36).

2., 3. v. A versenyfutás csak úgy végződhetik győzelemmel, ha a 
gyülekezet Jézusra néz. Az aforaó ige többet jelent, mint egyszerűen 
„nézni”. Inkább azt jelenti, hogy „áttekinteni” . A  szentíró azt akarja, 
mondani, hegy a gyülekezet mint vers-enyfutó, necsaik a hüt futásának 
nehéz küzdelmét lássa, a sok akadályt, kísértést és szenvedést, hanem 
nézzen ezeken túl, nézzen ezeken át Jézusra. Tartsa a szemét szilár
dan Jézuson. A levél írója itt rövid betoldást hoz Jézus Krisztus tör
ténetéből. Jézus a kísértés órájában állhatatos maradt és a hit enge
delmességében elszenvedte a ikeresiztet. Ő a hit „kezdője és elvégzője”, 
arehegos =  kezdő, szerző, vezér. Nem könnyű megérteni, hogy Jézus, 
milyen értelemben a hit „kezdője és elvégzője” . Valószínű úgy kell 
értenünk, hogy Jéizus számunkra az újtestámentuimi üdvhit szerzője és 
a színről-színre látás idejének ajándékozása által, a hit bevéigzője. De 
ez a kifejezés 'azt is jelenti, hogy ő a hitnek felülmúlhatatlan ősképe. 
A tökéletes és valódi hit kiábrázolója, aki a legnagyobb szenvedések 
között is megbizonyította hitét, amikor engedelmes volt a keresztfa 
haláláig. Éppen ez a hit vezette őt a megdicsőüléshez. Így lesz Krisz
tus cél, tanúbizonyság, út, feladat és erő egyszerre. Példája vezet, 
ereje munkálja és célbaveszi a hitet. Ezek után szabad-e az ő gyüle
kezetének elcsüggedni és a hit harcában megrekedni?

4- v. Ebiben a versben változik a kép: a versenyfutás képét fel
váltja a birkózás (képe, melyben vérig (mechris haimatos) ellen kell 
állni.

5., 6. v. A gyülekezetnek a hit harcában át keli mennie Istentől 
való fenyítéseik iskoláján is. Ez magától értetődő és szükséges is. Abból 
ered, hogy a gyülekezet tagjai Isten gyermekei, márpedig akik fiák, 
azoknak nevelésében (paideia) kell részesülniük. A fenyítés a ' fiák elő
joga és egyben kezesség fiúságuk felől. Azt ,a célt szclgálja, hogy a 
fiak a nevelés iskolájában egyre jobban rátámaszkodjanak Isten ke
gyelmére és elérjék hitük célját, az üdvösséget. A gyülekezetnek egye
nesen kívánkoznia kell az ilyen paideia után.

IGEHIRDETÉS.

Versenyfutás a stadionban.

1. A vinágvasárnap elválaszthatatlan a pálmaágaktól. Ezen a na
pon lehetetlen nem gondolnunk arra, hogy Jézus Krisztus jeruzsálemi 
bevonulása alkalmával a sokaság pálmaágaikat szórt a lábai elé. Ezek 
a pálmaágak az ünneplésnék jelei voltak. De a pálmaágak nemcsak 
a tiszteletnek kifejezői, hanem a győzelemé is. Egyik szép énekünk 
mondja: „Ám menj a véres útra, Már a pálmalevél, Melyet elődbe 
hintnefc, Győzelmedről beszél” . Ugyancsak a győzelemnek jeleképpen 
volt pálmaág annak a megszámlálhatatlan üdvözültnek kezében, akiket 
a Jelenések könyve szerint János apostol látott mennyei látomásában. 
Bár mai virágvasárnapi textusunkban nincs említés pálmaágakról, 
igénk mégis arra ösztökéli a gyülekezeteit, hogy a nekiadótt kegyelem
ből élve, teljes erőbedobással harcolja meg a hitnek harcát, hogy el
nyerhesse a győzelem pálmáját.
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2. A  szentíró előtt olyan gyülekezet van, amely hitrejutása után 
nehéz szenvedésen ment át, de azt akkor örömmel elviselte. Most 
azonban hitükben visszafejlődés van. A gyülekezet az ‘újabb megpró
báltatások között meglankadt, elcsüggedt és a hit harcában megtorpant. 
A gyülekezetek életében nem egyszer ismétlődik meg ez az állapot. A 
gyülekezet tagjai hitükben megfáradnak. Hitük elveszti teherbírását, 
szeretetük tüze hamvába dűl és reménységük megkopik. Sokszor az 
egész gyülekezetei megüld valami bénító meglanfcadás. Nem így van-e 
nálunk is? Gyülekezet, vágyódsz-e most is olyan éhesen Isten igéje 
után, mint évekkel ezelőtt? Hordod-e a terheket olyan béketűréssel, 
mint nem is olyan régen. Egy-egy család, amelynek tagjai évekkel 
ezelőtt talán együtt indultak a hit útján, álilnak-e még a hitben?

3. A szentíró a hitben megdankadtakat és magtorpanitafcat arra 
biztatja, hogy szedjék össze magukat' és állhatatossággal fussák meg az 
előttük levő küzdőteret. A gyülekezetét Isten futópályára helyezte és 
arra kötelezte, hogy fusson a győzelmi pálmáéit. Isten azt akarja,hogy 
a gyülekezet tagjai üdvösségre jussanak. A kapott kegyelmet felhasz
nálva, a gyülekezet tagjainak kemény küzdelmet kell vívnia a ver
senyben. Félre kell lökni mindent, ami gátol és hátráltat a pálma el
nyerésében. Gondolj arra Gyülekezet, nem terhelnek-e le a célira- 
fuitás közben túlságosan a napi igcindok. Ezek néha szifclasúldyal nehe
zednék a futóikra és nem engedik, hogy teljes erőbedolbássai versenyez
zünk. Milyen bénítóan tud ránk nehezedni egy-egy bánat, csalódás és 
gyász. Vannak a gyülekezetben emberék,. akik évek óta egy-egy nagy 
keserűséget, csalódást és fájdalmat hordoznák és nem tudják emiatt a 
versenyt futni. Egyszer félre -kell tenni ezeket az akadályokat, mert 
ezéknek a telteknek el nem dobása a céltól üthet el bennünket.

Legbénítóbb teher azonban a versenyfutásban a bűn. Az Istenne) 
szemben való engedetlenség, az ellene való lázadás olyan teherré tud 
lenni, amely kiszívja a versenyfutók minden erejét. Körülhálóz mint 
egy nehéz ránfctapadó ruha és. fedlbulktat a futás (köziben. Titkos bű
neink elveszik erőnket és nem engedik a célbaérést. Embertársainkkal 
szembein valló önzésünk leterhel bennünket. Egyéni és közösségi bű
neink futásunk közben felénk kúsznak és elgáncsolnak. Ezért kell elle- 
nük „vérig” 'harcolnunk. Egészen odáig: „ha a te jobb kezed bűnre 
visz téged, vágd le azt és vesd el magadtól”. Naponkénti megszemte- 
lődés nélkül ‘nem lelhet mieink a győzelem pálmája.

Ezt a versenyt állhatatosan kell futnunk. Ez a futásiban való szí
vósságot és kitartást jelenti. Nem élég elkezdeni a keresztyén életet, 
azt végig is kell élni. Nem elég elindulni, meg is kell érkezni. Vajon 
hányán maradtak le ebben a gyülekezetben azok közül, akiket a Szent
lélek Úristen elindított a versenypályán? Hányán ülték le a verseny- 
pálya szélién, ahelyett, hogy tovább folytatták volna a versenyt?

4. A futóversenyben a gyülekezetnek varr egy nagy erőforrása: 
Jézus Krisztus. Ő a hit kezdője és (bevégzője. Ö az, aki kísértések 
közben is engedelmesen megáldott az Isten mellett egészen a kereszt
fának haláláig. Ő képes arra, hogy a hitet, amelyet elkezdett a gyü
lekezet tagjaiban, győzelemre is vigye. Hatalmas arra, hogy a gyüleke
zet tagjait terhelő és bénító (bűnöket kegyelmesen megbocsássa és 
bűnbocsánatból fakadó erővel őket újra megajándékozza. De a gyüle
kezetnek egészen rá kell néznie. A gyülekezet szeme nem akadhat meg 
a kísértéseken és nehézségéken, a feltornyosuló akadályokon., Ezeken 
túl kell látni és szilárdan Jézusra kell nézni.

5. A stadionban való versenyfutás közben szabad nemcsak .előre
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nézni Jézusra, hanem oldalt is tekinteni. A stadion lelátóin, ugyanis a 
tanúbizonyságok hatalmas serege nézi a versenyzők küzdelmét és várja 
a célbafutást. Olyan tanúbizonyságok vannak a lelátóikon, akik győzel
mesen harcolták meg a hitnek harcát, akik megtapasztalták a hitnek 
erejét és áldását. Kell, hogy a mai gyülekezeteket az ő példáik lelke
sítsék, erejüket megacélozzák és a hőit harcában kedvre gyújtsák.

6. Ha versenyfutás közben m egpróbáltatásokat kell elszenvedni, 
nem szabad a futóknak elfeledniük, hogy ez is az ő javukat szolgálja. 
Szükségesek a megpróbáltatások, hogy hitük teherbíróbb legyen és 
futásuk biztosabb. A  próbáik mögött annak az Istennek szeretető van, 
aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő Egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, vagyis 
Övé legyen a győzelmi pálma.

K á ld y Zoltán.

NAGYPÉNTEK 
2. Kor. 5, 14— 21.

f o r g á c s o k  a z  e l ő k é s z í t ő  m u n k á b ó l

A  perikópia tartalm a: Az apostolt a Krisztus szeretető tölti el. (A szün- 
echein igét „sürget” , „szorongat”, „hatalmában tart”, , körülvesz” igékkel 
fordíthatjuk!) A keresztben látta meg Krisztus szeretetének nagyságát; ez 
a halál az egész emberiségért történt, mert az Istentől elszakadt emberi
ségen nem lehetett másképpen segíteni, mint azzal, hogy Isten azt, „aki 
bűnt nem ismert", halálra adta a mi bűneinkért.

A  Krisztus halálának van egy mélyebb értelme is. Akik hisznek és 
megkeresztelkedtek, ugyancsak halottnak tekintendők. {V. ö. Róm. 6,3 kk; 
7,4; 14,7 kk.) „Titiclkzatos somsközösség” ez a Krisztussal — mondja egyik 
exegéta. — A bűnös ember, a gyülekezet tagja sorsközösségbe kerül 
Krisztussal, hogy a halálban való közössége az élet közösségét is jelentse! 
A halál méltó sorsunk, az élet ajándék, „eskatologikus existenc:a“ .

Az apostol a Krisztusban új életet és új élet- és ember-megismerést 
kapott. Ö maga új emberré a Krisztus „pneumatikus" megismerése által 
lett. A pneumatikus megismerés lényege abban van, hogy az apostol Jé
zust, mint az Isten Krisztusát ismerte meg. Ilyen pneumatikus megisme
rést az Isten ad az embernek (v. ö.: 1. Kor. 2.). Üj embernek tekinthető a 
pneumatikus megismeréssel megajándékozott ember (v. ö. János 3)

Ez a megismerés azonban lét is: új aionban való lét! Krisztusban új 
aion kezdődött el — noha az elmúló régi még jelen van <v. ö. 1. Kor. 7, 
31) — s a hivő ehhez az új aionhoz tartozik.

Ezeknek a titokzatos eseményeknek — halál, élet — ura és mozgatója 
maga az Isten. Isten vitte végbe a kiengesztelést, a békéltetést. Az ember
nek nincs lehetősége arra, hogy új életet kezdjen, amíg Isten el nem veszi 
a bűnét. A Krisztusban Isten ezt teszi, ezért extra Christum nulla spes 
salutis.

Isten eme titokzatos tettének az egész világ előtt ismertté kell lennie, 
erről beszélni kell.

Az apostoli szolgálat bizonyságtétel arról, hogy a bűnös ember meg
békélhet Istennel. Hallanunk kell arról, hogyan békéltet meg Isten ma
gával'.
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Ebben az üzenetben való hit teszi a bűnös embert a Krisztusban 
Isten igazságává. Létre jön — Luther szerint — a helyváltoztatás: Krisz
tus az ártatlan, bűnné lesz; mi a bűnösök igazsággá leszünk az Isten 
előtt — új teremtményekké!

A meditáció iránya: A perikópa (gyakorlati felhasználását döntően be
folyásolja, hogy nagypénteken prédikálunk róla. Nyilvánvaló, hogy nem 
meríthetjük ki gazdag tartalmát. Meditációnknak arra kell irányulnia, 
hogy mit mond textusaink ma a nagypénteki gyülekezetnek a keresztről!?

A kereszt Istentől van. Ö a kiengesztelő. 18—19. v.
A kereszten át jutunk pneumatikus látásra. 16—17. v.
A kereszt új életre vezet. 14- 15. v.
A kereszt ad új szolgálatot. 20—-21. v.

IGEHIRDETÉS

Az emberi elszántságot, kitartást közel két éve kitűnő siker koronázta. 
A Föld legnagyobb hegységének legmagasabb csúcsát a Mont Everesztet 
ember lába taposta. Hilary az ausztráliai hegymászó és Tenzing a nepáli 
bennszülött, sok expedíció sikertelen kísérlete után, felért a csúcsra! A 
győzelmes emberi akarat megtestesítője, Hilary kis keresztet helyezett el 
a hóban annak jeléül, hogy ott is járt az ember. Azt kell tehát monda
nunk, hogy a föld legmagasabb csúcsán is ott a kereszt, amint ott van 
templomaink tornyán, sírhantjaink fölött, vagy a nyakláncokon, de ott 
van sok helyen templomaink oltárán, mint annak egyetlen éke!

Nagypénteken különösen foglalkoztathat bennünket ez a tény, hiszen 
nagypéntek a kereszt ünnepe.

A mai napra kirendelt igéből a nagypénteki keresztre hull fény. 
Értelme, jelentősége ebben a fényben világít. Mintha négy reflektort állí
tanánk fel a Golgotán és megvilágítanák a keresztet minden oldaláról... 
Így foghatjuk fel ezt az igét. Ebben a reflektorfényben világossá válik,, 
hogy Istennek milyen nagy ajándéka számunkra a golgotai kereszt.

1. Az első reflektorunk a 18—19. versekből nyeri fényét. Nyilván
valóvá lesz ebiben a fényben az a tény, hogy a golgotái kereszt az Isten 
műve! Emberek áll'tották azt a keresztet, sok emberi, politikai tényező 
is játszott közbe, de mégis az Isten szándéka valósult ott meg: a kiengesz
telés, a békéltetés! Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Nincs más út az 
Istennel való békességre, mint a kereszt útja. Isten ama „Báránya“, aki
ről Keresztelő János bizonyságot tett a Jordán partján, a kereszten érte 
el szolgálatának csúcsát: meghalt értünk! Ezért Ö a mi békességünk. 
Istentől van ez. Isten akarta így. Isten tette lehetővé, hogy megszaba
duljunk a bűntől, haláltól és pokoltól. Valahányszor a keresztre nézünk, 
ha látjuk a templom tornyán, ha találkozunk a „bádog Krisztussal" a 
falu végén, vagy iha odatűzik szerettünk sírjára, lássuk meg a jelentését: 
Isten a kereszten, a Krisztusban elvégezte a mi békességünket.

2. A  második fény az ige reflektorából a 16—17. versből esik a kereszt
re és ebben a fényben azt látjuk meg a keresztről, hogy általa új látásra 
jutunk! Az eseményeket, dolgokat az egészséges szemű ember jól látja. 
Az apostol azonban tud egy másfajta látásról: a Lélek szerinti' látás ez! 
Ismerte valószínűleg, láthatta Jézust földönjártában test szerint, de igazi 
valójában a damaszkuszi úton látta meg, amikor megismerése elvette testi 
látását. Jézus a Krisztus! A názáreti ács fia, akinek a hagyomány szerint 
Amon az ács ácsolta meg keresztjét, Isten ama Krisztusa, akit ős időktől
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fogva ígért szabadítóul, megváltóul a világnak. Amikor az apostol ennék 
felismerésére eljutott, újjá lett benne minden! Olvastam ma élő, felnőtt 
korában hitrejutott ember bizonyságtételét, aki ugyanígy tett bizonyságot, 
mint Pál: Minden új fényben ragyogott körülöttem, másképpen hallottam 
a madarak füttyét, más lett az ég és — más lettem én!

3. A kereszt az új élet jele! A 14—15. versből a kereszt ama jelentését 
látjuk, melyről azt kell mondanunk: a kereszt titokzatos jelentése. A ke
reszt a halál jele, hiszen rajta az ember vérezett. Ha reá tekintek'a ke
resztre, látnom kell minden nap, hogy a kereszt az- én halálclm is! >Ha 
Isten naponta számomkér és felelősségre von bűneim miatt, nem marad 
számomra más, mint a halál! De ezt a halált elszenvedte értem az én 
Megváltóm. A benne való hit a halálban való hit a halálában való része
sedés, de a benne való hit a feltámadásban való részesedést is jelenti. 
Azért halt meg, hogy neki éljek, neki szolgáljak, itt és „ott". Neki élhe
tek ebben a világban, hirdeti minden kereszt és vele élhetek! „örök bol
dogságban" hirdeti a síromra tűzött kereszt! Űj élet jele!

4. Pál a kereszttől nyerte új szolgálatát: az apostoli szolgálatot (20—21. 
v.). A keresztről beszélni kell. A kereszt üzenetét haliam kell. S hogy mi 
ma itt keresztyének lehetünk, az onnan van, hogy voltak emberek, akik 
Krisztus követségében járva elvégezték közöttünk a békéltetés szolgála
tát. A kereszt szolgálata, az apostoli szolgálat bűnösöket állított és állít 
ma is a kereszt alá, hogy elvegyék, hogy elvegyük a kereszt áldását: mi 
bűnösök helyet cseréljünk a Krisztussal: Ö legyen a bűn és áldozat; mi az 
igazság és az élet birtokosai.

Egy kelet-afrikai közmondás ezt mondja: „Egyetlen fiát nem engedi 
az ember harcra kelni." Isten engedte Fiát harcolni a bűn, halál és ördög 
hatalma ellen. Nagypénteken a kereszt jele van előttünk! Meghalt az egy
szülött Fiú! Keresztje az Isten nagy szeretetéről beszél mieíkünlk igénik rá
irányított reflektorfény ében. Jertek hajtsunk térdet a kereszt előtt!

Dr. Kása Pál

HÚSVÉT VASÁRNAPJA 
1. Kor. 15, 12— 20.

F O R G Á C S O K  a z  e l ő k é s z í t ő  m u n k á b ó l

Pál nem tagadókkal vitázik itt, hanem hívőkkel. A 42. versben a „né
melyek" nem kívülálló Krisztus-tagadók, hanem pogányból lett keresz
tyének; hittek Krisztusban s Krisztus feltámadásában, de nehézségeik 
voltak a halottak feltámadásának hitével. Pál azzal igyekszik meggyőzni 
őket, hogy Jézus Krisztus hirdetett, hitt és nem vitatott feltámadására 
alapítja a halottak feltámadását.

A 14. versben a „kenős" szó van: üres. Jézus Krisztus és a halottak 
feltámadása nélkül üres a kerügma és üres a hit is.

A  15. versben: pszeudomartüres tou theou =  nem genitivus subjec- 
tivus, hanem genitivus objektivus: aki a húsvéti tényt tagadja, az hamisan 
tanít Isteniről, azaz meghazudtolja Öt.

Luther sokszor fölirogatta magának vigasztalásul a nagy szót: „Vi- 
vit!" -— „Él!" Az újszövetségi kerügmának mindig ez volt s ma is ez a 
leglényege: Az értünk meghalt Jézus Krisztus feltámadott és — EL!
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IGEHIRDETÉS

Feltám adott: feltám adunk.

Sok ember szeretn e hinni a feltámadásban. Hiszen élni olyan jó! Min
den idegszálunk tiltakozik a halál ellen. De jó volna húsvéti hittel temetni 
és meghalni!

De nem minden ember tud hinni a feltámadásban. S ezt meg lehet 
érteni, mert a feltámadást nem lehet megérteni.

Néhány éve a híres fóti templom kriptájában nézegettük a félaraszos, 
vaspántos, dupla tölgyfakoporsókat. Egyik balassagyarmati hívünk ko
moly aggodalommal kérdezte: „Hogyan tudnak majd ezek innen kitá- 
madni?“ — Kicsi dobozt mutatott valaki; benne félmarék hamu. „Ez volt  
a nagymama" — mondotta. Igen, de hogy lesz ebből a néhány grammnyi 
elhamvadt porból ismét a „nagymama'1? — Hívő orvostanhallgató hall
gatja a húsvéti igehirdetést, s közben nem tudja elfelejteni, hogy előző 
nap tucatnyi emberi szívet látott kirakva a boncasztalon. — Temetőnk
ben nincs már félmarék por, amelyben nemzedékek, hamva ne volna 
összekeverve. S mikor a sírásó csákánya kifordít egy-egy csontot, nem 
csoda, ha arra gondol, aki látja: „Embernek fia, vajon megélednek-e ezek 
a tetemek?"

A feltámadásnak nincs egyetlen kézzelfogható bizonyítéka. Isten nem 
küldi vissza a Lázárokat. Tavasztámadat és az anyagmegmaradás termé
szeti törvénye, a lélekvándorlás keleti babonája és a lélekidézés nyugati 
szörnyűsége, még a lélek halhatatlanságának bölcseleté sem bizonyítja a 
feltámadást.

Pál apostol sem bizonyítja a bizonyíthatatlant. Csak egyszerűen meg
kiáltja a húsvéti tén yt: Jézus él!

Isten azért gyűjtött most bennünket a húsvéti igéhez, mert ez az 
egyetlen hely, ahol aki a feltámadásban hinni szeretne, de nem tud, hitre 
juthat. *

„K risztu s fe ltá m a d o tt. . .!“  „Nincsen itt. . . "  — mondja az evangéliom, 
ti. a sírban. Nem emlék-Krisztusunk van, nem betű-Krisztusunk van, nem 
kő-Krisztusunk van, hanem élő Krisztusunk. Nem is „feltámadott", ha
nem — eredeti szöveg — „ feltám asztott“  Krisztusunk van. Megfeszített 
Fiát Isten támasztotta fel. Istennek van hatalma a feltámasztásra. A ké
telkedőknek azt mondjuk: „Nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek 
hatalmát!"

Z sen g éje  lett azoknak, a'kik elaludtak. Ahogy nem maga miatt halt 
meg a kereszten, ugyanúgy nem magáért támadt fel a sírból. A halál a 
legutolsó ellenség legutolsó sánca. A sátán a halálban szerette volna kö
römszakadt, utolsó erőbevetéssel — Isten-halállal — a maga zsákmányát 
megvédeni. Nem védhette meg. Legyőzetett. Krisztus feltámasztása nem
csak az Ö igazoló felmagasztaltatását jelenti, hanem embermegváltó műve 
befejezését is. A nagypénteki kereszt a húsvéti üres sírral együtt: a mi 
teljes váítságunk. „Megfeszíttetett bűneinkért, feltámasztatott megigazu- 
lásunkra." Igénkben Pál ezt érdekes szóval fejezi ki: a feltámasztott 
Krisztus zsengéje lett azoknak, akik a halálban elaludtak. Mint ahogy 
a mező termésének válogatott s oltárra tett eleje — ez volt a zsenge — 
az egész mező minden gyümölcsét jelentette, így foglalja magában a leg
első húsvét gyümölcsének, Jézus Krisztusnak feltámadása minden hitben
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elaluvó hívének feltámasztását is. Pál nem érvel a lélek. halhatatanságó- 
nak görögös bölcseletével, — vigasztalan, hideg dolog az amúgy is — 
egyszerűen bizonyságot tesz az élő Jézus Krisztusról, aki a damaszkuszi 
úton útját állta, s véghezvitte rajta a világtörténelem legfontosabb Pál- 
fordulását.

Mi pedig semmivel sem rövidülünk meg az első gyülekezethez ké
pest, mert a Feltámadott első tanúinak tanúságtétele ma is hangzik, a mi 
fülünket is keresi. Az első gyülekezet számára is csak a húsvéti ige volt 
a húsvéti esemény tanúja. S ez a húsvéti ige a mienk is. Boldog vagyak, 
hogy a halál földén, a temető szomszédságában, gyászolók és síróik között 
a bizonyságtevők stafétasorának kis láncszemeként továbbkiálthatom a 
húsvéti örömhírt: „Krisztus feltámadott és zsengéje lett azoknak, akik 
elaludtak. . . “ A velünk együtt tanúskodó Szentlélek ezt az egyetemes 
életiért hadd váltsa bennünk a személyes hit meggyőződésévé: Krisztus 
él, én is vele! Mert hinni azt jelenti, hogy hiszek a feltámadott Krisztus
ban: a feltámadott Krisztusban hinni azt jelenti, hogy „hiszem a testnek 
feltámadását".

Jézus Krisztusnak egy így hívő tanítványa ilyen sírfeliratot írt ma
gának: „Itt alszik Franklin Benjámin nyomdász teste, férgek eledele, 
mint egy öreg könyv fedele, amelynek kitépték a közepét; de a kegyel
mes Szerző a könyvet újra megjelenteti majd szebb kiadásban."

Higyjétek a feltámadást! Ne Franklin Benjáminnak, ne nekem, ha
nem az igének, higyjétek — az igét megelevenítő Szentiéleknek, a hús
véti evangéliomból kilépő élő Krisztusnak.

Szabó József

HÚSVÉTHÉTFŐ 
1. Kor. 15, 54— 58,

IGEHIRDETÉS

A húsvéti ünnep második napjának igéi rendszerint az üdvtörténeti 
nagy esemény. Krisztus feltámadása földi vetületit mutatják. Azokat a 
következményeket, amelyek Isten Fia feltámadásából a földi emberekre, 
a halál hatalmának megtöréséből a halandók világára következnek. Azt 
is kérdezhetjük ma bátran: mi haszna van az élőknek a feltámadásból,  
m elyek  azok a gyü m ölcsök , a m elyek et a feltám adás hit terem  a keresz
tyén ek  életéb en ?

1. A háborút követő több évi hányódás után került haza a Ruhr-vi- 
dékre Anton Schulte, Miután megnézte szülőházának romjait, kiment a 
temetőbe apja sírjához, aki bombatámadás áldozata lett. A sírkövön egy 
felirat arról tanúskodott, hogy öccse messze idegenben, katonasírban pi
hen. Körülötte minden a pusztulást, a halál szomorú aratását hirdette.  
„A szívemben mégis csendes öröm és rendíthetetlen békesség honolt. — 
írja — az Istenfiúság feletti örvendezés és az Istenben való elrejtettség . 
békessége." Honnan volt mindez? A háború után éveken át járta a nagy 
világot, menekült az otthoni pusztulás és a romok elől, Azt gondolta, hogy-  
ha körül utazza a földet, látja Rómát és a New York-i felhőkarcolókat,  
megtalálja a boldogságot. Mindez beteljesedett, mégsem lett boldog. Haj-  
szólta a gyönyöröket és az élvezeteket, mégsem talált tartós örömöt. E g y  
alkalommal keresztyén fiatalemberek társaságában, azok bizonyságtételé- 
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ben és örvendve szolgáló életében találkozott a feltámadott Krisztussal. 
Hittel elfogadta bűnei bocsánatát és a szívét kitárta az élő Krisztus előtt. 
Megismerte Jézus feltámadásának erejét. Ez adott neki bátorságot arra, 
hogy hazatérjen és szembenézzen a halál pusztításával. A Feltámadottal 
való közösség kiállta a próbát. A családi otthon romjain, szeretteinek a 
sírjánál is el tudta mondani: Halál, hol a te diadalmad, halál, hol a te 
fullánkod?

A feltámadáshit gyümölcse a halál igézete alól való szabadulás.
A természeti világban a halál és elmúlás a legnagyobb úr. Az emberi 

élet talán legnagyobb erőfeszítéseit a halál elleni védekezés szüli. Neves 
norvég igehirdető, Wislöff Fredrik írja, hogy temetőink díszítése, gyász
szertartásaink pompája tulajdonképpen mind öntudatlan hódolás, ösztö
nös tisztelgés Halál őfelsége előtt. Régi bölcs a halált basiliskus kígyóhoz 
hasonlította, amely megdermeszti a vért azokban, akiket hirtelen lep meg 
elbűvölő tekintete, de azokkal szemben, akik idejében észreveszik és fel
készülnek a vele való szembenézésre, elveszíti erejét.

Pál apostol a Jézus Krisztus feltámadásának üzenetét hirdetve, a ke
resztyén feltámadáshit igazságait taglalva jut el ehhez az. örömteli felkiál
táshoz: Halál, hol a te diadalmad? Halál, hol a te fullánkod?

A húsvéti evangélium mindnyájunkban ezt a hitet munkálja. Jézus 
Krisztus feltámadásával megtörte a. halál egyeduralmát, mert halálával 
váltságot adott a bűneinkéit. Aki a golgotái keresztért, Jézus kínos szen
vedéséért és engesztelő véréért hittel fogadta bűnei bocsánatát az újjong- 
hat húsvéti örömmel: Halál, hol a te diadalmad? Húsvétkor olyanná lett 
a halál, mint a fullánktalan méhecske. Megszúrta Isten Fiát és beleszakadt 
a fullánkja. Most már nem tud ártani, most már meg vannak számlálva 
a napjai. Legalább is azok életében, akiknek feltámadott Krisztusuk van.

Neked is az van, ha hiszed a húsvéti hírt és kitárod szívedet az élő 
Úr előtt. Akikor elmondhatod szeretteid koporsójánál és a saját halálos
ágyadon: Halál, hol a te diadalmad? Halál, hol a te fullánkod?

2. Isten egyik hűséges szolgája a következő önéletrajzot írta: ,,Egy  na
pon olvasni fogjátok az újságokban, hogy D. L. Moody, a keleti North- 
fieldből, meghalt. Ne gyászoljatok engem, mert én akkor élőbb leszek, 
mint most. Csak új létformába költözöm. A földi sátorházból elköltözöm 
az örökkévaló hajlékba, romlandó testből a romolhatatlanba, olyan testbe, 
amely az én Uram megdicsőült testéhez lesz hasonló. Születtem testtől 
1837-ben. Születtem Lélektől 1856-ban. Ami testtől született, ám haljon 
meg, de ami Szentiélektől született, élni fog örökké."

A feltámadáshit gyümölcse az örökélet bizonyossága.
Jézus Krisztus a feltámadottak zsengéje. Tehát nem az egyetlen, 

hanem az első feltámadott. A húsvéti sír példájára egykor meg
nyílnak a többi sírck is. És visszaadják zsákmányukat. És akkor új 
lestet kapunk. Ezt a romlandót, amelyet rongált betegség, gyötört fá
radtság és elemészt a múlandóság, felváltja majd a romolhatatlan, 

dicsőséges test. Jézus ugyanis nem a maga javára győzte le a halált, 
hanem a halandó embertársai javára. Az ő feltámadása olyan kapu, 
amelyen át mind bejuthatunk az elmúlástól mentes örökéletbe. Csak 
már most higgyünk Benne. Most hódoljunk neki, mint élő Urunknak. 
Aki a húsvéti evangéliumban hisz, az máris átment a halálból az életbe. 
Keménykedhetik bizonyosan a Jézus által megszerzett örök üdvösségben.
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A hittel ünnepelt húsvét előképe annak a nagy napnak, amikor majd 
beteljesedésként kiálthatjuk: Elnyeletett a halál diadalra!

3. A frankfurti főpályaudvar zsúfolt várótermében egy cigány hege- 
dül: „Ameddig Jézus él, Ameddig Ő segél, Nem bánthat gond és féle- 
lem, Ő van mindig velem.” Az arca örömtől ragyog. Egész lelkét bele
adja a hegedűvel kísért énekbe. Talán úgy érzi, hogy még ez sem 
elég, azért közbe-közbe elkiáltja magát: „Én tudom, hogy Jézus él, 
én nekem minden bűnömet megbocsátotta.” Nem sokkal előbb volt 
csodálatos találkozása a feltámadt Krisztussal, aki tengernyi bűnén 
megkönyörült. Pedig saját bevallása szerint a cigányok között is 
ritkaságszámba ment annyira romlott és züllött ember, mint ő. Huszon-  
három éves koráig tizenötször volt büntetve. Mindenki eltaszította, 
mindenki megvetette, még a saját fajtestvérei is. De Jézus lehajolt 
hozzá a fenti énekben, és nem is hagyott neki nyugtot, amíg a cigány; 
hitben el nem fogadta kegyelmét és át nem adta neki a szívét. De 
azután egészen új tartalmat nyert az élete. Jézus Krisztus hűséges 
bizonyságtevőjévé lett és nem ismer nagyobb örömöt, mint azon buz-, 
gólkodni, hogy másokat is, különösen cigányokat elvezessen az élő; 
Jézus Krisztus megismerésére.

Itt vagyunk a feltámadáshit harmadik gyümölcsénél: a Krisztus 
szolgálatára odaszánt élet, buzgólkodá s az Úr dolgában.

Sok keresztyénnek mondva csinált a szolgálata, Isten iránti enge
delmessége. Nem vesznek át parancsot az Űrtől, és nem is teljesítenek 
semmi feladatot. Mintha nem volna gazdájuk, aki rendelkezik velük. 
Mert nincsen élő Krisztusuk. De amikor valósággá lesz a számukra, 
hogy Jézus feltámadott és él, azonnal megváltozik a helyzet. Egyszeribe 
tartalmat nyer a hozzá való viszonyuk. A Tőle kapott bűnbocsánat 
és a nála megtalált szeretet mindennél jobban tudja betölteni és 
hozzáfűzni az életünket.

így tölti be a feltámadáshit új gazdag tartalommal már a földi 
életet is. Nem csoda, hogy Pál apostol a feltámadás fejezetét ezzel 
zárja: „Ezért, szeretett atyámfjai, erősen álljatok, rendíthetetlenül, bűz-; 
gólkodjatok mindenkor az Ur dolgában, mint akik tudjátok, hogy 
a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.”

Csepregi Béla

HÜSVÉT UTÁN 1. VASÁRNAP
1. Péter 1,3— 9.

FORGÁCSOK AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁBÓL

Ez a levél az élő reménység levele nemcsak e textus (3. v.) alap-; 
ján, hanem mind az öt fejezete alapján. A levél nem tanító, haneml 
biztató jellegű. Nem akar új keresztyén ismeretet nyújtani, hanem bá
torítást akar adni a „szétszórtságban élő jövevényeknek". Jakab apostol 
levele mellett ez a leggyakarlatiibb levél az Újszövetségben. Ez a jel
leg Péter jelleméből fakad. Nem töprengő lélek, hanem a cselekedetek] 
embere.

E szakaszban Jézus prófétai imádsága teljesedik be, válik valóra.: 
Luk. 22, 32-ben olvassuk: „De én imádkoztam érted, (hogy el ne fo
gyatkozzék a te hited: te azért ha majd megtérsz, erősítsd a te
atyádfiáit.” Ez történik ebben a levélben, Péter erősíti utyjaifiait.
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Péter levelét azoknak a kisázsiai gyülekezeteknek írta, amelyeket 
Pál apostol alapított.

A levél megírásának ideje feszült lélektani pillanat volt. Nagy vi
har előtti csend ihpmclt az Imperium Romanumiban, de már mindenki 
tudta, hogy -a keresztyénüldözés küszöbön van. Péter ekkor mutat rá 
Krisztus keresztjére és az üres sárra,' mint a reménység forrásaira.

5. v. A  pistis — Rienedker szerint — az egész I. Péter levélben az 
üdvösség reménységét jelenti. Ez a hívő reménység őrzi meg a keresz
tyéneket próbás időkben.

6. v. lü péth en tes: aor. part. pass. A  szerző bizonyos abban, hogy 
a szomorúság rövidesen és bizonyosan elmúlik. Néha egy-egy nyelvtani 
igealak is prédikál!

Ne feledjük, hogy ez az egész szakasz tulajdoniképpen imádság, 
hálaadó imádság. Nem tud- másít- mondani Péter, ha Istenre gondol, 
mini dicsérni és áldani Öt. Ezért kezdődik így: „Áldott az Isten . . . “

IGEHIRDETÉS.
R em én ységü n k .

B evezetés. A Szentírás nemcsak pálfordulásról tud, hanem „Pétter- 
fordulásról” is. Ez a néhány fölolvasott sor már a nagy fordulat után 
született meg. Ez a fordulat nem a damaszkuszi úton történt, hanem 
a galileai tenger partiján. A fordulatot mindkét esetben a feltámadott 
Krisztus- idézte elő. Jézus érthetetlen szeretete megtörte a kemény Pált 
és megváltoztatta Pétert. Az evangélium óikból jól isimerjük Péter alak
ját. Ezzel a képpel összehasonlítva Péter e leveléből szembetűnő voná
sait, csodálkozhatunk csak igazán a húsvét utáni nagy fordulaton. A 
sangvinikus, türelmetlen, az „add-Uram, de rögtön” Péter, aki kiugrik 
a csónakból, hogy Urához siessen, aki elsőnek felel, aki levágja a 
főpap szolgájának fülét, aki fut az üres sírhoz, aki kíváncsiskodik Já
nos jövőjét illetően — az az emíber, szenvedések között, türelmesen 
várakozó, élő reménységű emberré lett. A „Péter-fordulás” titka: húsvét. 
Nagycsütörtök éjszakáján azt hitte, minden összeomlott, azt hitte, a 
kereszt a vég, nincs tovább, nincs remény. Élete mély pontjára jutott. 
^Minden reménye meghalt. Itt találkozott vele a Feltámadjdtt. Itt ta
pasztalta meg, hogy -ahol mi már azt hisszük, nincsen tovább, Isten  új 
lehetőséget nyit. Élő reménysége született. A reménység nem is más, 
Mint komolyan számolni a bűnbocsátó Isten végtelen lehetőségeivel. Az 
élő reménység e titkára akarja Péter megtanítani olvasóit. Erre a 
titokra akar megtanítani minket is az Isten.

1. R em én ységü n k  alapja: húsvét. Ennek a reménységnek semmi 
köze nincs az optimizmushoz, vagy a derűs természethez. Ez a húsvét 
tényén alapul. Legyőzetett a halál! Megtörtént. a legnagyobb csoda! 
Renítja-e erősebben valami is valamennyi emberi reménységünket, 
Mint maga a halál? Ezt a bénító, mozgást gátló bilincset törte szét 
Jézus feltámasztásával Isten. Húsvét nékül alaptalan a reménységünk 

csa|k képzelődés, illúzió, fantázia szüleménye, mákoiny, -arra való, 
hegy elbóduljunk.

„Az újtestámentumi keresztyémség mondanivalójában a súlypont 
"ton van, ami már megtörtént.” (Culilmamn.) Elvégeztetett! — kiáltja 
Jézus a kereszten. Feltámadott! — kiáltják a tanítványok bele a vi
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lágba örömüzenetüket. Mi csak azért lehetünk reménykedő emberek,! 
mert tudunk a múltban megtörtént Ikét legnagyobb eseményről: a ke-j 
resztrefeszítésről és a feltámadásról.

Reménységünk alapja, forrása a Kereszt utáni üres sír.

2. Reménységünk tárgya: az örökség.
Ezt várjuk. Az élet csupa várakozás. A (keresztyén élet különösen.! 

A gyermek várja, hogy fedserdüljön, az ifjú várja, hogy érett ember 
legyen, a felnőtt várja, hogy révbe jusson, az öreg várja,, hogy meg
pihenhessen. Mondják, addig érdemes élni, amíg várunk valamit a hol
naptól. A keresztyén ember nem csupán az ismeretlen holnaptól vár 
valamit, hanem az élő Istentől. Mindennap: bocsánatot és kenyeret. De 
eszerint az ige szerint romolhatatlan örökséget is. Lehet egyesek szá
jában keserű szó ez: örökség. Sok veszekedés és családi viszály jut 
eszükbe. Itt más örökségről van szó. Gondolhatunk a feltámadási 
testre, amelyet Pál apostol ugyanezzel a jelzővel illet (1. Kor 15, 42— 
43). De gondolhatunk magára az üdvösségre, az Istennel való teljes 
boldog közösségre. Ez fönn van tartva számunkra. Ez, amit Jézus el
készített, ahogy búcsúbeszédéiben mondta: „Elmegyek, hogy helyet ké-j 
szítsek nektek. Az én Atyám házában isdk lakóhely van.” Ezért biz
tatja máskor tanítványait a Mester: „Annak örüljetek, hogy nevetők 
fel van írva.” Reménységünk tárgya: az örökség.

3. Reménységünk beteljesedése: Jézus Krisztus megjelenése.
Bármilyen örvendező is a keresztyén hit és (bármiilyen gazdag tar-sj 

talima szerint mindazért, ami a múltban történt, csonka marad Jézus 
Krisztus visszavánása nélkül. Péter egészen bizonyos abban  ̂ hogy vissza
jön az Úr, reménysége erre irányul, a nehezen váró türelmetlen k<H 
resztyónak vigasztalása ebben gyökerezik. Kérdésekre adandó őszinte 
válaszokkal mérjük le, hogy valóságos-e ez a hitünk! Így, prédiká
lunk-e és így hallgatjuk-e a prédikációkat? Krisztus visszajön. Így 
imádkozunk-e? Jöjjön el a Te országod! Így élünk-e? Vagy úgy rendez
kedtünk be, mint akikhez sohasem jön vissza Uruk? Könnyű vigaszj 
taláis-e ez csupán? Tudjuk-e 'hogy eljövetele minden lépésünkkel, min
den nappal közelebb van?

Ez a reménység irányt szab életünknek. Nem bolyongunk. Tudjuk 
hová megyünk. Tudjuk ki jön értünk.

Ez a reménység bizalmat gerjeszt bennünk: A megérkezésig is 
Isten hatalma őriz.

Ez a reménység edzi hitünket s teszi értékesebbé tűzben kipróbált 
aranyinál. Isten a nagy ötvös (Zakariás 13,9) így tisztítja hitünk 
aranyát.

Ez a reménység gyógyítja, tisztítja, melegíti életünket, mint érté-] 
kes hőforrás.

Befejezés. Péter titka megnyílt előttünik. Keresztyémsége néhány 
szóban kifejezhető: Élő reménységre született. Azóta is azok a keresz
tyének, akik élő reménységre születtek. A jelenben elmek, de van táv
latuk. Nem számít, hogy vannak kételkedőik, vannak csúfolódók körü
löttük, — hiszik, hogy reménységük meg nem szégyenül, a várakozók
hoz tartoznak. Reménységünk nem hal meg, mint sok emberi „csalfa 
vak remény”. Élő reménységre születtek!

Hafenscher Károly.
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HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP
Ef 2, 4—10

f o r g á c s o k  a z  e lő k é szü le ti m u n k á b ó l

Tegnapból a mába. Pál apostol világ- és ember-szemlélete igen józan 
és nagyon becsületes. Neon fűti az Istentől megvilágosítottaík gőgje. Min
den emberrel vállalja, a sorslközösségat. A keresztyén ember sem volt 
különb, mint „minden emlber”. Nem különös jóság, érdem, mástól való 
különbözősége tette keresztyénné. A maga igaz valója szerint minden 
ember a „harag fia”, „holt a bűnei miatt” ! — Ez közelebbről azt jelenti, 
hogy teljesen kiestünk az Istennel való közösségből. E világkorszak 
életstílusát éljük. Cselekedeteink rugója: a testi vágy és hajlamaink. 
Mindkettő ennek az aiónnak gyermekévé tesz. Ennek az aiónnak ab'rá- 
zata elmúló (1 Kor. 7,31), ezért akit csak vágyai és hajlamai vezetnek: 
halott! Természetünknél fogva csak halottak lehetünk!

.Ebből az állapotból az „irgalomban gazdag Isten” emel kii. 180 fokos 
fordulat áll be, mert új világkorszak tört be a régibe! Krisztus jelenti 
ezt a „betörést”. A gyümölcse háromszoros: a holtak megelevenültek a 
Krisztussal, feltámasztattafc a Krisztussal és a mennyekbe helyeztettek 
a Krisztussal. A hálál most már mást jelent, mint ennek előtte! Ha ez 
a világkorsziák lejár, az eljövendő korszakokban „nyilvánvaló lesz az 
ő kegyelmének túláradó gazdagsága”. (Pál nem tud elég kifejezést hasz
nálni ennek leírására! V. ö. 2 Kor 5,1.)

Halott váltunk megszüntetése teljesen Istennek a műve. Megraga
dása: bit dolga! A hit az egyetlen helyes magatartás. Ahol hit van, 
ott van üdvösség.

Ebből a hitből fákad a termékeny, jócselekedetefcben gazdag élet. 
Isten nem azért emelt ki a Krisztus által 'halott áillapotuníkiból, hogy 
ott folytassuk életünket, ahol elhagytuk, hanem hogy egymásnak szol
gáljunk. A jócselekedetre is Isten készít fel. „Isten készít fel rá 'belülről 
és 'kívüliről. Belsőleg Szentlelke által indít fel; külsőleg életútjaink veze
tésével, hogy a jócselekedetekben valósuljon az, ami erőinket foglalkoz
tatja, időnket kitölti, életünknek tartalmat ád. A Krisztus-szerezte vál
tozás, mellyel megszüntette előbbi állapotunkat, teljes és hatásos! Bű
neinkben jártunk, most jócselekedetekbein. Előbb a világ uralkodójának 
(Sátán) akarata szerint történt minden; most Isten vezet, s úgy vezet, 
hogy jócselekedetek részesei lehetünk” (Schlatter). Átértünk — Isten 
kegyelméből — a tegnapból a — mába!

Meditációnk iránya hármas: halott voltunk; Isten nagy irgalmassága; 
jócselekedetre teremtve.

(Az alapige legújabb róm. kát. fordítása: De az irgalmasságában 
gazdag Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy bár 
bűneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre keltett miniket. Kegye
lemből üdvözültetek. Krisztus Jézusban ugyanis feltámasztott miniket 
és vele együtt maga mellé ültetett a mennyben, hogy az eljövendő 
korokban megmutassa Krisztus Jézusban irántunk megnyilvánuló jósá
gából kegyelmének túláradó bőségét. Fii szén 'kegyelemből üdvözültetek 
a hit által, s ez nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem 
tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se diesekedhessék. Az ő alkotása 
vagyunk: Krisztus Jézusban jótettefcre teremtett miniket, melyeket Isten 
előre elrendelt, hogy bennük éljünk.)
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IGEHIRDETÉS

Éljünk a mában!

Két hete húsvétot ünnepeltünk! A kínai keresztyén templomokban 
keleten, Kanadában nyugaton, az eszíkimóknáil és a Tűzföldön, Dél- 
Amerika legdélibb csücskén, mindenütt, ahol keresztyének gyülekeztek 
össze, felhangzott az ősi húsvéti köszöntés: az Gr feltámadott! Hallelujat 
Húsvét csodálatos gazdagsága élteti az apostolt. A Feltámadottal való 
találkozás élménye tölti el a szívét, Üj életlátás bizonyosságával jár a 
világban. Meggazdagcdott életének kincseit adja tovább.

Mai igénk is_ hús vét gyümölcse! Lényegét ebben a rövid mondatban 
foglalom össze: Éljünk a mában!

Hogy jól megértsük ezt a felszólítást, igénk mélyére kell tekin
tenünk. : , 1  . i

Az ige mondanivalóját parabolához tudnám hasonlítania A para
bola olyan görbe, amelyet /például egy áknalövedék leír a levegőben. 
A földről emelkedik hirtelen meredek magasságra, majd kis ívben le
felé fordul és lehull a földre. Aki katona volt, az tisztában van ezzel.

Ehhez a görbéhez rögzítsük az ige mondanivalóját.
1. Lenn vagyunk a földön. Minden mozdulatlan. A halál mozdulat

lansága ez. Nem vezet bennünket más, mint vágyaink és hajlamaink. Az 
apostol azt mondja: ez az állapot a halál állapota a vétkek miatt. 
Halottak vagyunk a bűn miatt. Nincs igaza? Jézus már arra az em
berre azt mondja, hogy gyilkos, aki haragszik az atyjafiára. Irigység, 
harag, meg nem értés, önzés, gyűlölködés, vajon nem a halálba veizet- 
nefc-e, minit egykor Kain szívében a gyilkolás vágya tetté érett?? A 
földön lent lenni, a halálban lenni, a harag fiai maradni nem jelenti-e 
azt, hogy hagyom uralkodni a test szavát, a hajlamok parancsát és me
gyek a kikerülhetetlen sorsom felé, amikor nyilvánvalóvá lesz, hogy 
halott vagyick, a (kárhozat halottja. Élet-e az, amikor elnézünk egymás 
felett, elmegyünk egymás mellett, elszeretjük egymás élettársát, eliirí- 
gyeljük és elvesszük más tulajdonát!??. . .  Nem inkább azt keli mon
danunk: ez már a halói! Természetes, ösztönös életünk pedig a testnek- 
világnak és hajlamainknak való élet. Holtak vagyunk a bűn miatt!

2. Az apostol azonban arról ír, hogy ebből a halott állapotból az 
Isten ‘kiragadott! Jézust azért küldte a földre, hogy életünk a halálból 
az élet felé magasba szárnyaljon! Ilyen kifejezéseket használ: megeleve
nített, föltómasztott, mennybe helyezett! Mindezzel azt akarja mon
dani, hogy a tegnap mozdulatlanságába, a halálba új erő tört be és visz, 
magával ragad, emel. Nem magunktól, hanem az Isten nagy irgalmas
ságából. Ha hiszünk a Fiúban, aklkicir már megkezdődött ez a ma, 
ámikor már új életünk lehet. Nem magunktól van ez, hogy senki se 
kérkedjék! Istentől van ez! Szeretetéből, irgalmasságából van ez. Hitben 
a mienk és így, akik nem hisznek, holtaik, noha azt hiszik, hogy élnek, 
s akik hisznek, ha meghalnak is, élnék! Fenn vagyunk a csúcson! Új 
élet valóságának bizonyossága tölti be az életűinket. Húsvét öröme dobog
tatja a szívünket! A halál tegnap volt, ma már mienk az élet!

3. Most pedig lefelé fordul erről a csodálatos magaslatról az életünk. 
A húsvéti öröm teljessége még nem a mienk, mert az csak az eljövendő 
örök világkorszakkal ér el hozzánk! Addig életünk visszafo rdul a földre, 
megtelítődve a magasság örömével. Isten kegyelmét megtapasztalt em
berek új élete ez, azokban a cselekedetekben valósulva, melyeket Isten
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azért készített, 'hogy azok,bán járjunk. A testvér felé fordul itt lent az 
életűink, hogy „mindenben segítségére és javára legyünk” (Kis Káté). 
A mában éleik, nem vagyok már holt, szeretem a felebarátom! Nem a 
világ, a test és hajlamok kormányoznak, (hanem az Isten nagy irgal
massága, amellyel szeretett és az a ihiit, hogy majd „az eljövendő, világ
ban megtalálom Isten kegyelmének túláradó gazdagságát”. És akkor 
az örök mában élek!

Dr. K. P.

HÜSVÉT UTÁNI 3. VASÁRNAP 
1. Ján. 4, 9—14.

FORGÁCSOK AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁBÓL
Világunk és életünk nagy problémáit —  a kenyérkérdéstől 

a színes bőrűek problémájáig — nem lehet másképpen meg
oldani, ha nem járja át az embereket egy új érzület, a valódi 
szeretet, mely képes áldozatot hozni és a másikat érvényesülni 
hagyni. Textusunk szerint a szeretet forrása Isten. A bűn választ 
el Istentől, de egyben embertársainktól is. Minden humanizmus 
és emberi próbálkozás —- bár mutathat fel eredményeket — 
előbb vágy utóbb a szeretetlenségbe jut, ha elszakad az igazi 
szeretet forrásától, Istentől. Mi, keresztyének a világ teljes meg
újulását csak Krisztustól, a világ üdvözítőjétől várjuk és várhat
juk, aki szer etetőbe fogad és így képessé tesz bennünket is a 
szeretetne. Ez a mi hitünk. Amint, a hit szeretet nélkül hiábavaló, 
úgy a szeretet is halott hit nélkül. A kettő együtt van, szinte 
teljesen egy. Keresztyén élet a szeretet cselekedetei nélkül 
hazugság.

IGEHIRDETÉS
A szeretet áramkörén. . .

A robinsoni társtalanság leginyomasztóbb terhe: nincs, aki 
szeresse és nincs, akit szeressen. Elég, hogy egy bennszülött, egy 
valóban idegen kerüljön közelébe — feloldódik a nyomás, ki
elégül a hiány. Ennek a tehernek jajszavát mondja ki sok-sok 
szomjazó szív helyett Ady : Szeretném, ha szeretnének. . .  —
és ennek a hiánynak panasza szólal meg az elefántcsonttorony 
költőjének, Babitsnak versében: Magamba zárva lenni, beh meg
undorodtam! . . .  — Ezzel a kéréssel találkozunk, mikor felborult 
házaséletek kerülnek bonckés alá: Csak. egy kis megértést, sze- 
retetet v á rok !... Ez a vád hangzik el fiatalkorú bűnözők ajkán 
mindenki felé: Engem nem szeretett soha senki!. . .

Ennek a tehernek és hiánynak méretei hatalmasak.
Átfogja az egész földet: családi otthonokat, íróasztalokat és 

esztergapadokat, tantermeket és kórházakat,  kunyhókat és palo
tákat, országokat és világrészeket.
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Átfogja az évezredeket! A szeretet utáni vágy ott égett az 
ókor rabszolgájának és a római centuriónak szívében — de szeretet- 
morzsát koldul a 20. század bérmunkása vagy milliomosa is.

ítélkezés és kritika, a hiányok és terhek mérlegelése helyett 
a kivezető útra, a biztos megoldásra, az egész földet és évezre
deket átfogó lehetőségre kapunk feleletet a szeretet apostolának 
mondataiban: Isten Jézus Krisztusban megmutatott és nékünk 
adott szeretetétől átforrósodott szív képes egymás iránti szeretetve.

Ezt a sokat jelentő, nagy perspektívát nyitó mondatot egy 
mai hasonlattal a következőképpen hozhatjuk közel az életünkhöz: 
Isten a szeretet áramközpontja. Maga a fogyatéktalan, örök és 
hibátlan szeretet. Nem abban van a szeretet. . .  (10. v.) Hogy 
milyen nagy szeretet, ezt az evangélium summája mondja el: 
Ügy szerette Isten a világot. . .  (János 3, 16.)

Aki szeretni akar, annak kapcsolatba kell kerülnie a szeretet 
áramközpontjával: Istennel. Nekünk, keresztyéneknek mindig lehet 
és kell feltölteni az életünket a jó hírrel: Nyilvánvalóvá lett 
Isten szeretete, elküldte az Ö egyszülött Fiát e világra, hogy 
éljünk általa. — Ha gyermekkorunkban „rossz fát tettünk a 
tűzre” , mindig akkor váltottuk meg szüléinknek, amikor jóked- 
vűek voltak. Szeretni csak úgy lehet, ha valami „jó kedvre“ hangol. 
Morózus, lemondó szívvel kátyúba jut szeretni-akarásunk. Bennün
ket mindig „jó kedvre", keresztyén örömre hangol a bűnbocsá
nat, az új életnek és az üdvösség nagy reménységének evangé
liuma.

A szeretet erőközpontjába kapcsolt, a szeretet áramkörében 
élő emberek tudnak igazán szeretni. így válik életté: Akarom,
hogy fontos ne legyek magamnak (Reményik S.). így tudok ajtót 
nyitni akkor is, ha sok a dolgom, és meghallgatni egy másik 
ember panaszát, akinek éppen „csak” arra volt szüksége, hogy 
hallgassa valaki. Így nem mondja fel a bennem lakozó emberség 
a mások iránti szolgálatot. — Ha van is a keresztyén ember 
szeretetáramkörébe kapcsolt életében néha rövidzárlat, újra tel
jes lehet az áramkör — mert felnyithatom a Bibliámat és hall
gathatok prédikációt: Isten bűnbocsátó szeretete Isten és emberek 
iránti igaz szeretetre átforrósítja újra a szívemet!

Nem élünk Robinson szigetén és nem kell embereket keres
nünk, akiket szeretni lehessen és akiktől szeretetet kapjunk. Embe
rek vannak körülöttünk: férj és feleség, szülők és gyermekek, 
munkatársak és iskolátársak — akik szeretetre vágynak és akik
től szeretetet kaphatunk. — Ismerjük a szeretet erőközpontját: 
Istent és Jézus Krisztusban ránk is kiárasztott szeretetét. Ö az, 
aki szeretetadásra kihűlt szívünket az evangéliummal átforrósít- 
hatja, szeretetfeszültségében megszegényedett életünket újra fel
töltheti.

Adja Isten Szentlelkét nékünk is, hogy éljünk a nagy lehető
séggel: kapcsolódjunk a szeretet áramkörébe és sohasem szakad
junk el a kifogyhatatlan erőközponttól: Isten szeretetétől!

Kiszely Sándor
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NAGYHETI IGEHIRDETÉSSOROZAT
VÁZLAT

1. AZ ERŐSEBB MÁGNES. MÁRK 14, 1—11.
Útszéli feszület forgalmas országúton. Elgondolkoztat. Előtte autók 

suhannak el, traktorok dübörögnek. A  feszület pedig elhagyatva, félszegén 
áll ott, mintha idegen lenne a mi modem világunktól. Ezen a nagyhéten 
különösképpen arra szeretnénk figyelni, hogy a mai életben Krisztus mit 
jelent.

*

A szenvedéstörténet első felvonásának főszereplője: a pénz. a) Érde
kes, hogy az asszony cselekedete milyen gondolatokat vált ki a tanítvá- 
nyclkból. Azonnal a pénz jut eszükbe! b) Judás szieme előtt is a pénzt 
csillogtatják meg Jézus ellenfelei.

A pénz olyan, mint egy nagy mágnes. Ez vonzza magához a tanítvá
nyok tekintetét és nem Jézus. És ezzel akarják tervében megerősíteni 
Judást, Figyeld meg, hogy a pénz hogyan vonzza az embereket. Mint ami
kor mágnessel közelítünk vasreszelékhez. . .  A pénz — pályaválasztást 
dönthet el, a becsületüket adják érte, munkaerejüket és egészségüket ál
dozzák cserébe. Ha mást nem, akkor legalább az emberek gondolatait de
lej ezi: a gondok, vágyak... A modem élet erre van beállítva az egész 
világon: a pénz vonzó erejére. Ezen keresztül mérnek le mindent az em
berek, hogy mit ér. Mint a tanítványok az asszony cselekedetét. . .  Mert 
a pénzért sok mindent meg lehet venni, néha pedig: mindent!

És most megjelenik előttünk valaki — egy ismeretlen nő —, akinek 
életében a pénz mágneses hatalma megtörött. Annyira elveszítette szá
mára a pénz a vonzóerejét, hogy tékozol. A feláldozott érték megfelel 
300 napszámnak. Há csak 50 Et-jával számolom is, 15 000 Ft. — Nagyobb 
mágnes jelentkezik az életében .a pénznél: Jézus Krisztus! Az történik, 
mint amikor egy erősebb mágnest teszünk a mágneshez tapadó vasdara
bok közelébe. . .  Krisztus drágább lett számára mindennél! 15 000 forint 
illatfelhőben úszik Jézus körül.

A pénz vonzásából Krisztus vonzására felszabadult emberek ma is 
vannak. A kicsinyen való megelégedettség, a boldog áldozatkészség jel
lemzi őket. Krisztus szeretete vonzza őket és érte önfeledten áldoznak 
mindent. Olyan jó nekik — tele vannak a hálás viszonzás örömével. — 
Krisztus keresztje a te sokszor hajszolt, gondterhelt, a pénz által is űzött 
életedben drága vonzó mágnes akar lenni, hogy odatapadjon hozzá szí
ved. Az űtszéli feszületek: előtte futnak az emberek pénz után. De az 
érted meghalt Krisztus mindennél erősebb mágnessé lesz az életedben, 
ha közeledbe kerülhet. . .

*

A szenvedéstörténet első felvonásában is megjelenik már a láthatatlan 
kéz, amelyet később is megfigyelhetünk. Ez a kéz irányít mindent. A fő
papok és írástudók csellel, titokban akarják Jézust megölni, így 'szinte 
senki se tudta volna meg. És mégis végül kénytelenek nagy tömeg előtt, 
az ünnepek nyilvánosságában kivégeztetni. Az asszony nem tudja előre
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Jézus halálát, mégis már előre megkeni — mint a halottakét szokás — 
Jézus testét. Ki tudja, mi vezeti Judást, a pénz is vonzza, de mégis bűné
vel az Isten üdvözítő akaratát szolgálja. A főpapok, az asszony, Judás 
cselekedetei mögött ott a rendező keze, aki üdvösségünket készíti elő.

Ez a láthatatlan kéz helyezheti bele Krisztus keresztjét mágnesként 
a te életedbe is!

2. TITKOK KÖDFÁTYOLA. 14, 12—25.
Téli kép jut eszembe: erős köd, de a- nap sárga korongja átlátszik 

rajta és sugarai áttörnek.
Titkok ködfátyola borul a szenvedéstörténet második felvonására. 

Titokzatos a vacsora helye: nem tudjuk, hol volt, kinél. Sejtelmes jele
net: a ház tetején fogyasztják el az éjszakáiban az utolsó vacsorát. Jézus
nak vannak ismeretlen tanítványai! — Még rejtett a tanítványok előtt az 
áruló személye, titokzatos számukra Jézusnak erről szóló szava. Csák 
Isten őrizhet meg akárkit a teljes elbukástól. .

De a titkok köde leginkább az úrvacsorára borul rá. Az egyiptomi 
szabadulás ünnepi emléklakomájának indul és mérhetetlenül több lesz 
belőle. Nem ismerjük Jézus szándékát. Az úrvacsorát magát sem értjük: a 
teológiai viták mutatják (átváltozik, csak jelképezi stb.). Egyedül Luther 
állott meg alázattal a titok előtt: nem tudom, hogyan, de Krisztus benne 
van.

A rejtélyes háznak és az áruló ismeretlenségének ködén átragyog 
Krisztus fenségének sugara. Az egyik a hatalmát, a másik a szívekbe látó 
tekintetét mutatja.

Az úrvacsora titokzatos ködén pedig átragyog két másik sugár:
1. Isten eljövendő országának fénye. Az örök öröm. A menny „bora".
2. Krisztus kegyelmes jelenlétének fénye. Jézus közösségre lép ve

lünk. A keresztfán értünk vérét ontó Jézus, az örök élet kenyere, adja 
magát az úrvacsorában.

Ez a két fénysugár hull rá az úrvacsorára, amelyet egyébként titkok 
köde takar.

*
A tudomány fénye sok. régen titokzatosnak hitt ködöt űzött el. És 

még továbbiakat is fog elűzni. Például a megérzések terén: ma már tudo
mányos lélektani vizsgálat tárgya, hogy valaki megérzi hozzátartozója 
halálát 200 km távolságból. Sok minden van, amit régen babonásan titoké 
zatosnak tartottak és ma világos ismeretünk van róla. Lehet titok-mente- 
síteni a világot, s jó is ez. A modern korban egyre jobban lehull a. lepel 
az élet és a világ titkairól. A„titoktalanftás“ azonban csak a tudatlansá
got űzi el, de nem az Istent. A titokzatosság ködfátyola ott marad min
dig, ahol Isten belenyúl a világba. A történelemben mindig maradnak 
rejtélyek, s egy-egy ember életében is vannak megmagyarázhatatlan ese
mények. Az úrvacsora marad azonban a legtitokzatosabb hely: az ostya 
és a bor valahogyan érintkezik magával az élő Jézus Krisztussal. Köd
felhő az úrvacsorai oltár körül, amint valamikor ködfelhő jelezte az 
Isten megjelenését az Ószövetségben.

Jó annak, aki megremegve a titok előtt, hagyja, hogy fürödjék a 
ködön áttörő napfényben: az üdvösség reménységében és a kegyelmes 
Jézus jelenlétének bizonyosságában!
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3. AZ EGYHÁZ NYOMORÚSÁGA. 14, 26—52.
Visszatekintés az előző- két estére! Az erősebb mágnes: Krisztus sze- 

retete. Ha Isten láthatatlan keze közelhozza szívünkhöz Krisztus kereszt
jét, elveszíti delejező erejét a pénz, amely Judást magához szívta; .és Krisz
tus drágább lesz számunkra mindennél, mint az ismeretlen asszony éle
tében, alki. . .  A pénz után futó, hajszolt miai embert megragadja egy 
nagyobb vonzás, Krisztus szeretete.

Titkok ködfátyola borul rá az úrvacsora szereztetésére, ma is az úr
vacsora magyarázatára, de átragyog rajta két fényes sugár: Isten el
jövendő országáról és Krisztus kegyelmes jelenlétéről.

A szenvedéstörténetben az erősebb mágnes és a titkok ködfátyola 
után ma megjelenik előttünk az egyház nyomorúsága.

*

Fogadkozó, majd szétfutó tanítványok, élükön Péterrel. Alvó tanít
ványok, akik nem bírnak virrásztani egy órát sem. Judás, aki a szeretet 
jelével, csókkal, szolgáltatja ki Jézust ellenségeinek. Lám, a 12 tanít
vány, Jézus első gyülekezete, ilyen! És ott van az ifjúság, az új nemzedék 
is: az ingét otthagyó, menekülő ifjú. A későbbi Márk evangélista?

Két olyan pillanat is van Jézus szenvedéstörténetének mai felvoná
sában, amikor egészen magára marad: gecsemánéi imádsága közben és az 
elfogatásakor. Széthull körülötte az egyház! A megbízhatatlan, hűtlen, 
gyáva emberek közül annál hatalmasabban emelkedik ki a diadalmas 
Krisztus! Győz a kísértésen: retteg, gyötrődik a halálfélelemtől, de győz 
felette! És diadal az-ellenfelei felett, ahogyan hallgat és ahogyan szól az 
elfogatásakor. Az Írások teljesülésére céloz, s ezzel föléje emelkedik 
azoknak az embereknek, akik azt hiszik, hogy lecsaptak rá.

Szánalmas képe van azóta is az egyháznak mindmáig. Ezért vallja 
Luther, hogy az egyház a kereszt jele alatt él. Tehát a kudarc, az 
erőtlenség, a széthullás az ismertetőjele. Keressük az egyházat, és talá
lunk megriadt embereket. . .  Keressük az egyházat, és találunk fáradt 
embereket. Az egész napi munka után már nem-futja erejükből a 
bibliaóra, vagy a vasárnap reggeli felkelés a templombamenetelre. 
Keressük az egyházat, és találunk hűtlen embereket. Eszembe jut egy 
egyetemista lány, bibliaolvasó, gyülekezeti munkában is benne állott 
régebben, s most egészen cinikus a keresztyén hittel szemben, — pusz
tán belső elhidegülésből. — A magunk életében is meglátszik az egy
ház nyomorúsága! Könnyen elbukó, erőtlen, gyenge hitű keresztyének 
vagyunk. Olyan könnyen megrendül a Krisztushoz való kapcsolatunk!

De Krisztus ma is diadalmas. Erőt tud venni félelmen, fáradtságon, 
meg tud tartani hozzá való hűségben és tud győzni kísértéseink óráján.

* 

Félreértett bibliai vers magyarázatával zárom: „A lélek ugyan 
kész, de a test erőtlen.” Ez azt jelenti, hogy az ember erőtlen — 
testével, leikével együtt —, de a Szentlélek kész a segítésre. Ezért 
nem az emberi erőtlenség a legnagyobb nyomorúsága az egyháznak, 
hanem a kevés imádsága. Az imádság drága erőforrását kapjuk aján
dékba a kísértés óráján imádkozó Jézustól! Csak Dürer merte helyesen 
ábrázolni a gecsemánéi Jézust: földre zuhanva, imádság közben.. . 
Egyetlen férfi van azon az éjszakáin: az arccal földre zuhanó, imád
kozó Jézus! Ö, így, -az egyház igazi képe: nyomorúságban, de könyö
rögve . . .
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4. KÉTFÉLE KRISZTUS-TAGADÓK. 14, 53— 72.
Kétféle Krisztus-tagadóval találkozunk a szenvedéstörténet mai 

részletében.
1. A  vallásos ember Krisztus-tagadása. A főpapok, írástudók, vének 

Isten nevében taszítják el Jézust. Nem illik bele a vallásos gondolat- 
világukba a bűnbocsátó Messiás. Sőt az „istenkáromlás” vádjával ille
tik. De nem egyszerűen teológiai megfontolás dolgozik bennük, hanem 
kényelmetlen nekik Jézus. Féltik tőle a bűneiket: Jézus beleszólna az 
életükbe, oda lenne a hatalmuk ...

A vallásos embernek ma sem kell Krisztus! A mai átlag-evan
gélikus gondolatvilágába sem ülik bele a Megváltó: a jók üdvözülnek, 
a rosszak elkárhoznak — körülbelül így gondolkoznak. Nem tudják, 
mi a bűn, s nem érzik át, hogy Megváltóra van szükségük-. Minden 
ember gyarló, bűnös: ezzel intézik el. Komolyan veszik az érdemeket: 
vallásos cselekedetek . . .  Nem bírják, hogy „egyedül kegyelemből” . . .  
Tele vannak templomaink ilyen Krisztus-tagadókkal. Ez veszélyesebb, 
mint akkor, mert névleg keresztyénekről van szó, akik Jézus nevét 
ajkukra veszik és mégis Krisztus-tagadók: nem kell nekik a Meg
váltó. Lelkűk mélyén az a félelem húzódik meg, hogy Krisztus ren
dezést kívánna életükben.

2. A hívő ember Krisztus-tagadása. Péter a szívében Jézust Krisz
tusnak, Isten Fiának tartja. Iránta való szerétete húzza Jézus után 
a főpap udvarába. De nem mer színtvallani más gondolkozású embe
rek között. Körülveszi a világ, ő egyedül van, s letagadja, hogy szí
vében eltéphetetlen szál fűzi Krisztushoz.

Eszünkbe juthatnak ma a bizonyságtételek elmulasztott alkalmai. 
Nem új dolog ez. Egy diákfiúra gondolok a harmincas években, aki 
vasúton szégyelte elővenni a Bibliáját. A bibliaolvasás akkor is fel
tűnő dolog volt.

Pedig Isten készíti az alkalmakat a bizonyságtételre. Itt is: a 
szolgálóleány szavával... Máskor, ma is: kérdezéssel. Amikor mások 
érdeklődnek hitünk felől. „Mindig készek legyetek megfelelni minden
kinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelíd
séggel és félelemmel.” (I Pét. 3, 15.) Nem nagy nyilatkozatokról van 
szó, legtöbbször egyszerű dolgokról: én szeretek templomba járni, 
olvasom a bibliámat.. .

A hivő embert Krisztus-tagadásából az ige ébreszti fel: „Ekkor 
Péternek eszébe jutott Jézusnak az a szava . . És a bűnbánat vezeti 
vissza Krisztushoz: „sírva fakadt” . Egyiptomi szerzetesek emlegetik 
már a 3. században a „könnyek ajándékát” . A római misekönyvben 
három imádság is könyörög ezért az ajándékért. Egyik így hangzik: 
„Mindenható irgalmas Isten! A szomjazó népnek a sziklából vizet 
fakasztottál, fakassz könnyeket a mi kemény szívünkből, hogy meg
sirassuk bűneinket és a te kegyelmed által bocsánatot nyerjünk 
reájuk.”

A hivők Krisztus-tagadása nemcsak a bizonyságtétel elmulasztá
sával, hanem életük bűneivel is történik. Ügy élünk, mintha nem 
ismernénk Jézus Krisztust!

A könnyek ajándékát kérjük ezen az estén, nagycsütörtök estéjén, 
amikor többen közülünk úrvacsorát is vesznek. A vallásos Krisztus
tagadók és a hivő Krisztus-tagadók számára egyaránt a bűnbánat az 
egyetlen út Jézushoz.
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(Nagypéntek este)

Estéről estére kísérjük Jézust a szenvedés útján. Ez az út eddig 
csak félreeső helyeken vezetett keresztül. A leprás Simon háza, az 
ismeretlen jeruzsálemi tetőterrasz, a gecsemánéi kert, a főpapi kihall
gatás -színhelye. Most azonban rákerül Jézus a világtörténelem szín
padára. Pilátus előtt áll. A római világhatalom és Krisztus találkoz
nak egymással. Jézus pőre ettől a pillanattól fogva politikai ügy: a 
„zsidók királya” akar-e lenni? A római uralom megtörésére tör-e? 
Bele akar-e avatkozni a történelem folyásába?

1. Krisztus nem látható hatalom a világtörténelem színpadán. 
Pilátus éles szeme ezt világosan észreveszi. A főpapok, írástudók, a 
tömeg is Jézus szemébe vágja gúnyosan. A tényleges helyzet is mu
tatja: mögötte nem állanak tömegek, még az Istentől való elhagya- 
tottság kínját is átéli.

Visszaélés volt Krisztus keresztjével, valahányszor politikai jel
vényt faragtak belőle. Nagy Konstantinusztól kezdve egészen a leg
utóbbi időkig. A megfeszített Krisztust nem lehet politikai célok szol
gálatába bevonni. Ezért bántó, amikor kereszteshadjáratot emlegetnek 
Nyugaton. . .  Az ember pedig szeretné politikai céljai szolgálatába 
állítani a Kereszt hatalmát: de az igazi Keresztet nem lehet, legfel
jebb az ál-keresztet.

2. Krisztus mégis hitünk szerint az egyetlen hatalom a világtörté
nelem színpadán. Ezt mutatja a szenvedéstörténet mai döntő szakasza. 
„Te mondod” — válaszol Jézus Pilátus kérdésére. (2. v.) Kénytelenek 
ezt hirdetni ellenfelei is: csak úgy visszhangzik a keresztfái jelenet 
attól a kifejezéstől, hogy „zsidók királya” . Gúnnyal, de mégis ez hang
zik Pilátus, a csúfolódók, a főpapok ajkán, a kereszt feliratából. 
Amint a tűz fényét növeli a beledobott szemét, szennyes rongy, ezek 
a kijelentések is végeredményben mind a megfeszített Krisztus hatal
mát hirdetik.

És szinte minden jelenlevő kénytelen szolgálni az Isten tervét, 
amellyel készíti Krisztus üdvözítő uralmát. A sorsvetés, fejük hajto
gatása, ecettel teli szivacs: mind meg van írva a Zsoltárokban előre. 
És Pilátus, a római világbirodalom képviselője is Krisztus királyi ural
mát szolgálja Krisztus elítélésével. Annak a tehetetlen embernek 
uralmát, aki csüng a keresztfán, szolgálja itt minden és mindenki, 
csak rejtetten! •*

Ma is, ha nem látszik is, világhatalom Krisztus keresztje. Két
féleképpen is: 1. Krisztus uralmát, országának végső eljövetelét szol
gálja akaratlanul is a hitünk szerint minden politikai hatalom. 2. Az 
anyaszentegyháznak a megfeszített Krisztus az Ura Ez a gyenge, erőt
len Jézus a hívők számára a legfőbb Űr.

Ismert középkori egyházi himnusz a 6. századból: „Király zászlói 
lengenek, villog titkával a kereszt.” A kereszt királyi trón. A látszat 
más, a valóság ez. Valójában Pilátus és mind a többiek e trón körül 
szolgálnak.

Hidd a Kereszt világhatalmát, noha nem látod! És szolgáld a 
Kereszt világhatalmát azzal, hogy elfogadod a megfeszített Krisztust 
üdvözítő Uradnak.

5. A KERESZT VILAGHATALMA. 15, 1— 37.
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6. A  CSEND MÉLYE. 15, 38— 47.

A halál csendje ráborult a keresztre. Vége a haláltusának, a tolon
gásnak. Azt gondolják az emberek, hogy ezzel befejeződött, ami a 
kereszten töriténit. A százados úgy mondotta: „Isten fia volt”. Az asz- 
szonyok, arimáthiai József sem gondolják másképpen: vége Jézusnak.

Pedig a csend mélye nagy dolgokat takar ezekben az órákban.
1. Ebben a csendben megnyílt az út az Istenhez. Ezt mutatja a 

templom függönyének kettészakadása, amely a szentek Szentjét válasz
totta el. Jézus halála szabaddá tette a bűnös ember előtt az Istenhez 
járulást. Amikor a nagyvárosok forgalmas útkereszteződésénél a piros 
jelzésre veszteglő járművek, gyalogosok előtt a zöld jelzés megnyitja 
az utat: megindul a forgalom. A kereszt is ezt tette. Ezért a kereszt 
minden igazi imádság kezdete. Most már úgy fordulhatunk Istenhez, 
mint szerető gyermekek szerető atyjukhoz. Ma is szabad az út Isten
hez: oda viheted gondjaidat, bűneidet, életed mostani problémáit... 
Micsoda forgalom zajlik a Kereszten át Istenhez: az igazi imádságok 
forgalma!

2. És ebben a csendben Ikészül a húsvét. Arimáthiai József -már 
készíti a feltámadás helyét. Az asszonyok nézik távolról Jézus halálát 
és közelről a sírba helyezését, hogy majd tanúk lehessenek feltáma
dásáról.

A csendes hűség teszi ezt a férfit és ezeket az asszonyokat Isten 
alkalmas eszközeivé. Arimáthiai József, a zsidó vezetőségnek tagja, 
kitart csendesen Jézus mellett. Az asszonyok nem tágítanak a kereszt 
látóköréből, s nézik-nézik hűséges szemekkel a lezárt sírt. Nincs 
reménységük, de hűségük van, s hűségüket Isten megáldja.

Isten országában ma is nagy szerepe van a csend.es hűségnek. 
Az ilyen embereikéin keresztül a csendben, magúik által sem tudattan 
Isten nagy dolgokat visz véghez. A „Stillen im Lande”. Egy-egy temp
lomos öregasszony, egy-egy hűséges bibliaolvasó férfi, egy-egy csend
ben imádkozó lélek a gyülekezetünkben. Nem lehet látni a nyomuk
ban különös dolgokat. De a csend mélyén Isten dolgozik: készíti rajtuk 
keresztül az országának eljövetelét.

A temetőkre is ráborul a halál csendje. E csend mélyén készíti 
Isten a halottak feltámadását.

Csendes hűséget adjon Isten Jézushoz mindhalálig!
V. I.
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E számunk cikkei
A KEZDŐ BIBLIATANULMÁNY a Csendben Isten előtt című rovat folyta

tása. Arra szolgál, hogy az írásban való elmélyedés útján keressük meg a mai 
lelkészi tanulságokat. Ennek megfelelően a cikk első felében az írásmagyarázati 
megalapozás, a második felében a gyakorlati következtetések mutatnak abba az 
irányba, hogy tartozunk a MODERN embernek az evangéliummal.

LŐHE születésének 150. évfordulóját folyóiratunk azzal ünnepli, hogy mos
tani és következő számunkban részletes, önálló munkára épülő tanulmányt közöl 
róla, amely főleg a tőle vett idézetek vonalán mutatja be egyéniségének TELJES 
képét.

A teremtéstörténet „KULTÚRPARANCSÁT”  szólaltatja meg mai időszerű
ségében, a tudomány és technika mai eredményeire vonatkoztatva a Hódítsátok 
meg! című cikk.

A GUSTAV-ADOLF-WERK JUBILEUMA alkalmából ismertetjük ennek a 
munkának történeti és mai képét, amely már azért is érdeklődésünkre tarthat 
számot, mert egyházunkkal voltak kapcsoló pontjai.

AZ EGYHÁZ ÉS ISTENTISZTELET AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN című hosszabb 
tanulmány fő része az újszövetségi írásmagyarázati és teológiai alapvetést nyújtja, 
újszerű megállapításokkal, míg a befejező rész a gyakorlati vonatkozásodra tér 
ki. E tanulmány nemcsak tudományos eredményénél fogva, hanem az egyhá
zunkban jelenleg folyó agenda-készítési munkálat érdekében is figyelmet érdemel.

Folytatjuk BONHOEFFER pompás kis könyvének megszólaltatását „Egy 
napunk közösségben”  címen. Miképp telik el egy keresztyén családi közösség 
napja reggeltől estig. Az egyszerű, ismert dolgokat roppant érdekességgel hall
juk újonnan.

KUTATÓ MUNKA GYÜMÖLCSEI címen a hallei magyar könyvtár feltárá
sának eredményeiből részesülünk s megismerjük egyházunk ott tudományos 
munkát folytató professzorának sajtó alá készült könyv-kéziratait.

A gyakorló lelkészi szolgálat szempontjából dolgozza fel a temetési igehir
detés kérdéseit, a „KOPORSÓK MELLETT”  című cikk.

A GOLLWITZER-ELÖADÁSNAK az a jelentős mondanivalója, hogy a háború 
és béke kérdésében ma már nem lehet azoknak az etikai döntéseknek az alap
ján állást foglalni, amelyek egyházunk teológiájában évszázadokon keresztül ér
vényben voltak, mivel a háború képe s ezzel értelme is a legújabb technikai 
felfedezések következtében tökéletesen megváltozott.

D. DR. VETŐ LAJOS PÜSPÖK írása lapzárta után érkezett. Eredetileg az 
„Evangélikus Élet”  számára íródott, de terjedelme és intern jellege miatt jobb
nak látta az egyházi vezetőség folyóiratunkban való közlését. Egyházunk utolsó 
tíz évének, különösen is az utolsó évének, és a jelenlegi válságnak elemzését tar
talmazza. A cikk vitaindító jellegű a lelkészi karban folytatandó megbeszélé
sekhez. Megállapításai meg is kívánják a másféle véleményekkel való szembe
sítést.

A GYÜLEKEZETI MUNKA rovat pedig VERSEKET közöl az ünnepek alkal
mával rendezendő gyülekezeti alkalmakon való felhasználás céljából.

Az IRODALOM, FILM LELKÉSZSZEMMEL című rovatunk tovább folytatja 
annak a feladatnak teljesítését, hogy a lelkész necsak tájékozódást szerezzen 
ezeken a területeken, hanem ezeket mindjárt be is építhesse a mai ember felől 
alkotott látásába és igehirdető szolgálatába.

Az IGEHIRDETŐ MŰHELYE a szokásos anyagon kívül nagyheti igehirdetés 
sorozatot nyújt.



Oltári imádságok

Böjt 5. vasárnapja 
Oltári ige: János 8, 46— 59.

Jézus Krisztus Urunk! Üdvözítem 
jöttél, nem kárhoztatni. Ments ki hát 
bennünket hitetlenségünkből, hogy 
szent szándékod szívünk keménysé
gén, fülünk süketségén, és szemünk 
vakságán meg ne törjön, hanem Ben
ned Megváltónkra találjunk, ki az 
Atyával és a Szentlélekkel együtt 
Isten vagy, élsz és uralkodói mind
örökké. Ámen.

Virágvasárnap 
Oltári ige: Máté 21, 1— 9.

Jézus Krisztusunk! Néped szolga
formádban is Urának vall. Kérünk, 
hogy akik most hitünkben felismer
tünk és alázatos irgalmadat dicsőít
jük, dicsőségednek is szemtanúi le
hessünk és hatalmadban is imád
junk, mert Te az Atyával és a Szent- 
lélekkel együtt Isten vagy, élsz és 
uralkodói mindörökké. Ámen.

Nagypéntek
Oltári ige: Luk. 23, 39— 46.

Urunk! Te vagy a mi bűneink ára! 
Szent áldozatod tisztítson meg min
den vétkünkből, szenvedésed iszo- 
nyítson el a gonoszságtól, hogy szent 
élettel dicsőíthessünk Téged, aki 
érettünk odaszentelted Magadat, 
mert Te az Atyával és a Szentlélek
kel együtt Isten vagy, élsz és ural
kodói mindörökké. Ámen.

Húsvétvasámap
Oltári ige: Márk 16, 1— 8.

Jézus Krisztus Urunk! Előled a 
halál is meghátrált. Kérünk, feltá
madásod ereje szabadítson fel halál
félelmünkből, hogy amíg étiünk, Té
ged szolgáljunk és utolsó utunkon is 
feltámasztó kezedre hagyjuk magun
kat. Mert Te az Atyával és a Szent- 
lélekkel együtt Isten vagy, élsz és 
uralkodói mindörökké. Ámen.

Húsvéthétfő
Oltári ige: Lukács 24, 13— 36.

Jézusunk! Érettünk haltál meg és 
érettünk élsz. Kérünk, hogy amikor 
elvesztünk szem elől, és a remény- ' 
telenség vermébe zuhanunk, türel
mes szereteted erős igéddel talpra 
állítson bennünket. Megteheted, mert 
Te az Atyával és a Szentlélekkel 
együtt Isten vagy, élsz és uralkodói 
mindörökké. Ámen.

Húsvét után 1. vasárnap 
Oltári ige: János 20, 19— 31.

Jézus Krisztusunk! Rettegő és hi
tetlenkedő embereket is ujjáteremt 
a Te életed. Kérünk, add Szentlel- 
kedet, hogy hitetlenségünk bizonyos
sággá, félelmünk pedig akaratod tel
jesítésének a békességévé változzék, 
hogy használható tanúid lehessünk, 
ki az Atyával és a Szentlélekkel 
együtt Isten vagy, élsz és uralkodói 
mindörökké. Ámen.

Húsvét után 2. vasárnap 
Oltári ige: János 10, 11— 16.

Krisztus Urunk! Erős szereteteddel 
pásztorolod nyájadat. Őrizz meg 
bennünket attól, hogy akiket Te 
pásztorolsz, azickait mi elveszítsük, és 
akiket összegyűjtesz, azokat szétszór
juk. Adj nekünk szent felelősséget 
és forró szeretetet néped iránt, hogy 
benne Téged szolgáljunk, 'ki az 
Atyával és a Szentlélekkel együtt 
Isten vagy, élsz és uralkodói mind
örökké. Ámen.

Húsvét után 3. vasárnap
Oltári ige: János 16, 16— 23.

Urunk! örvendeztesd meg egyhá
zadat jelenléted hírével, hogy ne 
csüggedés eméssze, hanem színről- 
színre való meglátásod reménysége 
erősítse, hol szenvedését örömre vál
tod, mert Te az Atyával és a Szent
lélekkel együtt Isten vagy, élsz és 
uralkodói mindörökké. Ámen.

Fehér Károly


