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C sendben  Isten előtt

Szóvá kell tennem •••
Eg y ázunkban az elmúlt hónapokban igen sok probléma megoldó

dott ggőben levő ügyek jórésze rendeződött. Elvi és személyi vonalon 
egr nt helyreállt az egyensúly. Mivel így a fővonalakban tisztázódtak 
kérdéseink és feladataink, rátérhetünk apróbb kinövések nyesegeté- 
sére is.

Szóvá kell tennem, hogy több lelkészünk igen hozzászokott a segé- 
lyezettség állapotához. Az elmúlt években külföldi és belföldi forrá
sokból meglehetősen sok segélyben részesültek lelkészeink, lelkészcsalád
jaink és gyülekezeteink. Pedig lelkészeink életszínvonala egyáltalában 
nem alacsonyabb, mint a magyar dolgozók átlagáé, sőt igen sok esetben 
magasabb annál. Ugyanakkor, amikor a lelkészek nagyobb része családi 
és gyülekezeti vonalon felmerülő anyagi szükségleteiről öntevékenyen 
gondoskodik, vannak többen, akik azonnal „központi segélyekből” sze
retnének minden anyagi dolgot rendezni. Az jut eszembe, hogy vannak 
kisgyermekek, akik, amikor megbotlottak és elestek, azonnal talpraugra- 
nak és futnak tovább, mások viszont az elesés után elterülve sírdogál- 
nak, igényelve, hogy valaki talpraállítsa őket. Vannak például lelkészek, 
akik évek óta kérik, hogy juttassa őket az egyházvezetőség jobb lelkészt 
állásba. Amikor ez végre sikerül, kínos precizitással ki tudják számí
tani, hogy a helycserével kapcsolatban milyen kiadásaik voltak és azt 
„természetesen egyházi közpénzből kellene fedezni” . Arra is volt eset, 
hogy valaki új állásában 200—300 Ft-tal kevesebb díjazást kapott, mint 
az előzőben, természetesen azt kérte, hogy a különbözetet ezután „egy
házi közpénzből pótolják” . Arra nem is gondolt az illető, hogy új állá
sában gyermekeit helyből taníthattatta és így végeredményben új helyén 
fizetése nem csökkent, hanem erősen nőtt. Még számtalan esetet tudnék 
felsorolni, melyekből kitűnne, hogy igen sok lelkész mennyire támasz
kodik segélyekre, egyházi közpénzekre, nagyobb kényelme biztosítására. 
Ilyen értelemben a segélyeknek és az egyházi közpénzeknek egyenesen 
demoralizáló hatása van. Kétségtelenül igaz, hogy az egyházban a rá
szorultakról gondoskodnunk kell. A szeretetet anyagi vonatkozásban is
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gyakorolnunk kell egymás jelé. Nem mehetünk el hideg szívvel a másik 
lelkész anyagi problémái mellett. Ahol a gyülekezetekben és lelkész
családokban valami váratlan esemény következtében sürgős segítségre 
van szükség, ott nem zárkózhatunk el a segélyezés elől. Viszont egyre 
jobban meg kell tanulnunk minden vonatkozásban a saját lábunkon 
járni és anyagi vonatkozásban is öntevékenynek lennünk. Igényeink 
tekintetében is Isten színe elé kell állnunk, a „potyázás szellemét” ma
gunk közül száműznünk kell és nem szabad elfeledkeznünk arról az 
igéről, hogy „nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel” .

*

Ugyanakkor, amikor több lelkész igyekszik gondoskodni arról, hogy 
gyülekezete vagy ő maga segélyhez jusson, meglepő módon nem érez 
felelősséget a közegyházzal és más gyülekezetekkel szemben. Meg kell 
csak nézni a gyülekezetek közegyházi tartozásait a Közalappal, a Nyug
díjosztállyal, és különböző offertóriumokkal kapcsolatban. Vannak lelké
szek, akik a Nyugdíjosztálynál fennálló személyi tartozásukat a leghanya- 
gabbul kezelik, és nem gondolnak arra, hogy nyugdíjas lelkészeink és 
özvegy papnéink nyugdíja többek között az ő mulasztásaik miatt esetleg 
nem folyósítható. Még arra sem gondolnak, hogy esetleg pár év múlva 
a bumeráng úgy repül vissza, hogy ők maguk nem fogják tudni meg
kapni nyugdíjukat hasonló hanyagságok miatt. A nagy nyugdíjtartozások 
és Közalap-tartozások arról beszélnek, hogy nagy felelőtlenség van sok 
lelkészben és gyülekezetben. Hogy lehet egyházi közpénzekből segélyeket 
kérni, amikor nem törekszünk arra, hogy legyenek egyházi közpénzek? 
Pár évvel ezelőtt a lelkészek jórésze arról beszélt, hogy az ún. központi 
szervek, vagy ahogyan egyesek mondották, „a felépítmények” fenntar
tására nincs a gyülekezeteknek pénze. Most a Közalap kizárólag a gyü
lekezetek és a lelkészek céljait szolgálja. Erre sincs a gyülekezeteknek 
pénze? Ez nem lehel, hiszen gyülekezeti tagjaink sokkal jobb 
anyagi körülmények között élnek, mint évekkel ezelőtt. Kitűnt, hogy a 
„felépítmény’ emlegetése végeredményben csak kibúvó volt a felelősség 
alól.

Szükséges, hogy ezekben a kérdésekben valóban Isten elé álljunk és 
különböző kifogások keresése helyett a szeretet gyakorlásában is és a 
felelősség megélésében is megújuljunk.

Káldy Zoltán
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Egyháztörténelmi tapasztalatunk következményei
Minden egyház életének van sajátos és csak reá jellemző vonása. 

Ez abból következik, hogy az egyetemes keresztyénség története az 
egyes országok sajátos történelmi és társadalmi helyzete miatt más
ként alakul. Ezért természetes, hogy a nép életébe és sorsába ágya- 
zottság, a kulturális és társadalmi viszonyok más-más színt adnak az 
egyes országokban működő egyházak életének.

A magyarországi evangélikus egyház történetének sajátos vonásait 
nekünk kell megértenünk, mert mi vagyunk az örökösei mindannak a 
múltnak, amin Isten végigvezette egyházunkat. Ezt a feladatot nem vé
gezhetik el helyettünk más országok evangélikusai, mert ezt Isten reánk 
bízta. De nem is érdektelen számunkra ez a feladat; mert a történelem 
akkor válhat számunkra az élet tanítómesterévé, ha a múltból a jelen 
magatartásunkra nézve szűrhetünk le tanulságokat.

A magyarországi evangélikus egyház sajátos történetének most csak 
egy vonására nézve szeretném megszólaltatni egyháztörténelmi tapasz
talatainkat. Ez pedig annak az összegezése, hogyan viszonyult egyházunk 
a haladáshoz? Azaz miközben egyházunk hirdette Isten igéjét és kiszol
gáltatta a szentségeket élte a maga Istentől rendelt életét, hogyan vett 
részt közvetve vagy közvelenül az emberi élet előbbrevitelében?

A részletkutatásokra bízva a kérdés analitikus feldolgozását, most 
csak egészen összefoglaló, summázó értékelésre ad módot a hely és az 
idő

*
Evangélikus egyházunk magyarországi történelme azzal kezdődött, 

hogy az anyanyelven megszólaló igehirdetés és istentisztelet győzelmes 
erővel hódított országszerte. Luther példája nyomán nálunk is a nép 
nyelvén szólalt meg a Szentírás, tudós és szorgalmas bibliafordítók fá
radságos munkája révén. Az igét hirdető és tollforgató magyar reformá
torok az Isten igéjének tisztán és igazán való hirdetésével egyúttal ki
emelkedő szolgálatot végeztek a magyar nyelv fejlesztésének és a nem
zeti műveltség terjesztésének érdekében is. Közismerten nagy érdemei 
vannak a magyarországi protestantizmusnak az iskolázás felkarolása, a 
könyvkiadás szélesítése, és a kor haladó eszméinek képviselése terén.

Amíg a katolicizmus a nemzeti függetlenség gondolatát semmibe 
vevő Habsburg uralkodóházra támaszkodott, s ezzel — tradíciójának 
megfelelően — összenőtt a feudalizmussal, amely neki uralkodó vallási 
kiváltságokat biztosított, addig a magyarországi protestantizmus szükség
képpen menekült a nemzeti függetlenség védelmezőinek pártfogása alá. 
szükségképpen támaszkodott az uralkodóház és a főnemesség helyett a 
nemességre és a városi polgárságra, a kor középrétegeire, szükségképpen 
lett a protestantizmus a feudális katolicizmussal szemben a magyar tár
sadalmi fejlődést előrevivő tényezők egyikévé.

Egyházunk élete mindig akkor volt biztonságban, amikor a Habs
burgok gyarmattartó törekvésével szemben a nemzeti függetlenség csil
laga valamelyest felragyogott.

Bocskai István erdélyi fejedelem szabadságharcának győzelmei bé
ketárgyalásra kényszerítették a bécsi udvart.

» L á b jeg yzet: Teológiai Akadém iánk tanévnyitó ünnepélyén elhangzott dé
káni székfoglaló előadás.
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Amikor Bethlen Gábor, a kiváló erdélyi fejedelem állt a Habsburgok 
elleni küzdelem élére, evangélikus egyházunk is újra szabadabban léle
gezhetett. Amikor viszont az önálló Erdély hanyatlásával felülkerekedett 
a Habsburg elnyomás, keservessé vált az üldözött protestantizmus élete. 
A magyar történelemnek, s egyben egyházunk történelmének is a leg
szomorúbb lapjai azok, amelyek I. Lipót uralkodásával kapcsolatosak. 
Lipót kormánya nyílt terrorral lépett fel a nemzeti önállóság és a vallás- 
szabadság gondolatának képviselői ellen. A nemzetnek és a protestantiz
musnak azonos ellensége volt a Habsburg-uralom. Amikor 1673-ban Li
pót felfüggesztette a magyar alkotmányt és Ampringer János Gáspárt, 
a német lovagrend nagymesterét nevezte ki Magyarország kormányzó
jává, ugyanekkor Szelepcsényi György esztergomi érsek megkezdte a pro
testáns lelkészek elleni felségsértési pereket.

II. Rákóczi Ferenc kiáltványa egyszerre talpraállította mindazokat, 
akik a Habsburg gyarmati elnyomás és a vallási türelmetlenség alatt 
szenvedtek. Zászlajának jelszava „Pro Deo et Patria” (Istenért és a Ha
záért), lelkesítette az elnyomott rétegeket.

A Rákóczi-szabadságharc leverése után a bécsi udvar a töröktől visz- 
szafoglalt területeken császárhű emberek kezére adta a magyar földet. 
Ezenkívül jobbágy telepítések elősegítésével arra is számított, hogy a 
Rákóczi-szabadságharc „rebellis” hagyományai között élő magyar paraszt
ságot a Bécsből mesterségesen szított nemzetiségi ellentétekkel gyengít
heti. Ebben az időben vetették meg az alapját annak a Habsburg politikai 
taktikának, amely egymás ellen játszotta ki a nemzetiségeket, a szabad
ság-mozgalmak gyengítésére. Ennek a nemzetiségi politikának a követ
kezményei evangélikus egyházunkban sajnos sokáig voltak érezhetők.

A magyar protestantizmus Mária Terézia-féle „vértelen” elnyomásán 
csak a felvilágosodás terjedése segített. A vallási türelmetlenség és a fe
lekezeti gyűlölet Európa-szerte ellenszenvessé vált.

A 19. század elején nemcsak felekezeti, hanem országos kérdésről voU 
szó, amikor a liberális nemesség és a haladó polgárság egyre öntudato- 
sabban küzdött a vallásegyenlőség kivívásáért. Maguk a liberláis katoli
kus nemesek is küzdöttek egyházuk főpapjainak és a bécsi udvarnak az 
ellen a magatartása ellen, amellyel továbbra is meg akarták őrizni az 
„uralkodó vallás” rendszerét. De természetesen maguk a protestánsok 
voltak a vallásegyenlőség törvénybeiktatásáért folytatott küzdelem élhar- 
cosai. Az évtizedekig tartó közjogi küzdelem mindaddig meddő maradt, 
vagy csak egészen csekély eredményt ért el, amíg a Habsburg-rendszer 
fennállott.

Az 1848 március 15-i események tűzbe hozták az egyházi sajtót is. A 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap március 19-i száma első oldalon közli 
Székács József budapesti evangélikus lelkész ,,Ima” című alkalmi ver
sét. A nemzeti élet kiemelkedő fordulópontját az óda nemes pátoszával 
méltatja a költő. Tartalmi szempontból fontos teológiai igazságot fejez 
ki Székács verse. Isten írta a népek szívébe az „ősi szent jogért” való 
küzdelem erkölcsi igazságát. Ez az „ősi szent jog” a szabadság. Ezt ra
bolta el az elnyomás és zsarnokság. Az „ősi szent jogért” való küzdelem
ben elért sikerért Istené a hála, Ö őrzi erkölcsi világrendjének törvé
nyét és igazságát. Azért írhatta Székács azt, hogy „a mi győzelmünk 
több, mint emberi” . A konkrét igazságtalanság legyőzésével megvalósult 
valami Isten egyetemes világrendjének igazságából.

Az eseményeket éberen figyelő evangélikus főpásztor Haubner Máté 
dunántúli püspök, az egyházkerülete espereseihez s rajtuk keresztül a 
lelkészekhez és gyülekezetekhez intézett körlevelében arról szól, hogy az
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evangélikus embertől nem lehet közönyt és nemtörődömséget kívánni 
a nemzeti élet nagy eseményeivel kapcsolatban, sőt Isten gondviselése 
iránti hálával kell fogadni a márciusi eseményeket s azok előmenetelét 
kell munkálni.

Hosszasan lehetne szemléltetni püspökeink, lelkészeink, egyházi köz
gyűléseink nyilatkozataiból azt, hogy milyen mélységesen hittek a Habs- 
burg-elnyomás elleni küzdelemnek a feltétlen erkölcsi igazságában. Ezért 
csendült ki mindenhonnan az összefüggésnek és kapcsolatnak a keresése: 
az Isten egyetemes erkölcsi világrendje és a márciusi sikerek között. A. 
jó és igaz ügynek a szolgálata töltötte el hazafias lelkesedéssel a szíve
ket s ez adott célt és értelmet a fáradozásnak, áldozatvállalásnak, és ha 
kellett, a hősiességnek!

De természetesen nem a nagy szavakért lelkesedtek, hanem a na
gyon is kézzelfogható eredményekért.

A magyarországi protestantizmus 300 éves vágya teljesült, amikor 
Kossuth Lajos az országgyűlés elé terjesztette az 1848. 20. törvénycikket, 
a vallásegyenlőség kimondását.

De nemcsak az egyházi vágyak teljesüléséért volt őszinte a forrada
lom vívmányaiért való lelkesedés, hanem azért is, amiért megdőlt a feu
dális, zsarnoki Habsburg-rendszer, kiszélesülhettek az emberi szabadság- 
jogok, mindenekelőtt pedig felszabadulhatott a jobbágyság.

Ennek a hazafias magatartásnak tulajdonítható, hogy a forradalom 
és szabadságharc leverésével Haubner Máté dunántúli, Szeberényi. János 
bányakerületi, Pákh Mihály tiszakerületi püspökeinket halálra, majd bör
tönre ítélték, Stromszky Sámuel pöspököt pedig hivatalából elmozdítot
ták. Rézga Pál pozsonyi lelkész pedig bátran állt a Haynau rendelte 
akasztófa alá, tudva, hogy vele együttérez egész evangélikus egyháza, és 
a magyar nép minden hű fia. Sok lelkészünk került hadbíróság elé, 
húszra súlyos 'börtönbüntetést mértek, ezenkívül pedig számos lelkész
nek kellett elhagynia szolgálati helyé?, vagy másmódon kellett szenved
nie.

A levert forradalom és szabadságharc után, Haynau táborszernagy, 
az önkényuralom magyarországi teljhatalmú katonai parancsnoka, 1850. 
február 10-én felfüggesztette egyházunk autonómiáját, s rendeletéivel 
egy felülről kormányzott kényszer államegyházi rendszer felé tört utat.

1859. szeptember 1-én császári pátens jelent meg, s az azt követő 
nap pedig a végrehajtást szabályozó miniszteri utasítás. A pátens a leg- 
brutálisabb beavatkozás volt a magyarországi protestáns egyházak tör
vényalkotó és szervezeti ügyeibe, amennyiben teljes egyházalkotmányt 
akart császári paranccsal a protestáns egyházakra kényszeríteni, még
hozzá úgy, hogy nem vette figyelembe nemcsak a 300 éves magyar pro
testáns egyháztörténetem folyamán kialakult egyházjogi építményt, ha
nem a Habsburgok által szentesített korábbi törvényeket sem.

Egyházunk pátens körüli küzdelme mégegyszer, de most már utoljára 
szította fel a Habsburg-önkény elleni harcot. Ezzel le is zárult az a 300 
éves korszak, amelyben egyházunk együttműködött sorsközösségben a 
haladó mozgalmakkal.

Az 1867-es kiegyezés Magyarország számára nemcsak a gyűlölt 
Habsburg-házzal való kompromisszumos alkút jelentette, hanem ugyan
akkor azt is, hogy Deák Ferenc az 1849-es békepárt politikáját folytatva, 
cserbenhagyta 1848 forradalmi eszméjét.

Az a ferencjózsefi elgondolás, ami a pátensben mint felülről irányí
tott államegyházi elgondolás, nem tudott 1859-ben megvalósulni, — ha a 
törvény betűje szerint nem is, — de a gyakorlatban most már közel ke-
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riilt a megvalósuláshoz. A Habsburgok által 300 évig üldözött evangéli
kus egyház most nagyon jól érezte magát az államegyházi gondolathoz 
közel álló helyzetben. Felsőházi tagságokért küzdött, közéleti jogait 
építgette, s nem vette észre, kikhez kötötte az egyház szekérrúdját.

Magyarország felett pedig gyűltek a megoldatlan s egyben égető tár
sadalmi problémák. A nemzeti függetlenség, a földkérdés, a demokrácia, 
a nemzetiségi kérdés döntő problémái várták a megoldást. A magyar ural
kodó osztályok azonban úgy akartak hatalmon maradni s egyben a világa 
háborúból győztesként kikerülni, hogy kíméletlenül elnyomtak minden 
haladó törekvést, vakon bíztak német szövetségeseik fegyveres erejében, 
a porosz militarizmus győzelmében, nem látták meg a szétesésre érett 
osztrák—magyar monarchia belső gyengeségét.

A társadalmi bajokat semmibevevő, a háború felől esztelenül gon
dolkodó vezetők katonai gőgjét, és háborús optimizmusát sajnos egyhá
zunk is átvette.

De természetesen csak arról a rétegről mondható ez, amely elhajolt 
az egyház Urától, a Jézus Krisztustól, és idegen eszmék járszalagján, ide
gen érdekeket szolgált.

Gondoljuk bele magunkat az akkori helyzetbe. Valójában az történt, 
hogy a mindenható Istent, a mindenség Urát lerántották nemzeti isten
séggé, egyes országok háborús érdekeinek kiszolgálójává. Elég, ha arra 
gondolunk, hogy például a német császári, az angol királyi, az orosz cári 
államegyházak papjai mind egymás országa ellen uszítottak Isten nevé
ben.

Az igazsághoz természetesen az is hozzátartozik, hogy a semleges or
szágok evangélikus egyházai a világháború alatt számos békeértekezletet 
tartottak s komoly közvetítői munkát is végeztek a béke érdekében, élü
kön Söderblom Náthán svédországi érsekkel, a későbbi Nobel-békedíjás
sál, teológiánk tiszteletbeli doktorával.

Az osztrák—magyar monarchia összeomlása után előrelátható volt, 
hogy az új forradalmi helyzetben a régitől eltérő lesz az egyház és állam 
viszonya is.

„Magyarország proletársága a mai nappal a maga kezébe vesz min
den hatalmat” — tudatta az ország népével az új forradalmi Kormányzó- 
tanács 1919. március 22-én ,.Mindenkihez” című röpirata. A Harangszó 
„A  Magyar Tanácsköztársaság” címmel kommentálta a nagy eseményt, 
további számaiban pedig folyamatosan ismerteti a proletárhatalom újabb 
és újabb intézkedéseit. Ilyenek: a címek és rangok eltörlése, a házak és 
üzemek szocializálása, az egyház és állam szétválasztása, az állami köz
oktatás megvalósítása, nyolcosztályos kötelező oktatás bevezetése, mun
kásegyetemek és középfokú tanfolyamok létesítése, munkásbetegsegélye- 
zés és balesetbiztosítás bevezetése, lakbérek leszállítása, a közép- és nagy
birtokok szocializálása, termelőszövetkezetek alakítása, új alkotmány elő
készítése, a munkás-katonaföldmíves tanácsok megalakulása, a tanács- 
rendszer továbbépítése, választójogból eddig kizártak bevonása és állam- 
polgári jogok gyakorlásába stb.

Mindenkinek megnyugtatására közli a Harangszó a vallás szabad 
gyakorlásáról szóló rendeletet. Eszerint a Tanácsköztársaság mindenki 
számára teljes vallásszabadságot biztosít. A papokat vallásos ténykedé
sükben, vallásos szertartásaik elvégzésében senki sem zavarhatja. A 
templomok és vallásos célokat szolgáló egyéb épületek (kápolnák, kegv- 
helyek stb.) ezentúl is kizárólag vallásos célokra fognak szolgálni. Akik 
ennek az ellenkezőjét hirdetve félrevezetik a népet, azokat a forradalmi 
rend ellenségeinek tekinti és ilyenek gyanánt fog elbánni velük.
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Egyházunk hivatalos megnyilatkozásai azt tükrözik, hogy biztosítva 
van a vallás szabad gyakorlása. Nincs kétség aziránt sem, hogy az álla
mot, a proletárdiktatúrát az egyháznak tiszteletben kell tartania és azt 
a maga módján támogatnia kell. Ezek mellett természetesen végigvonul 
egész egyházi életünkön az új helyzet új problémáival való viaskodás.

Amikor tehát egyházunk először találkozott a szocializmussal, mint 
államrendszerrel, semmi akadályát sem látta annak, hogy azt támogassa, 
ahhoz alkalmazkodjék, annak keretében formálja ki a maga életét, s 
minduntalan kitűnt az a meggyőződés, hogy egyházunk haladó hagyomá
nyainak fényében a gyakorlati cselekvés terén igen sok kapcsolópont van 
az egyház és a szocializmus között.

Mindent egybevetve, egyházunk múltjával terhelten találkozott elő
ször a proletárdiktatúrával. Számos nem lelkész egyházi vezetőnek és lel
késznek rossz volt a lelkiismerete a világháborús évek alatti magatartása 
miatt, ezért eleve idegenkedve fogadta az új fejleményeket. Ugyanakkor 
a néptömegekben rejlő forradalmi erő fellelkesítette egyházunk népét is.

Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság nemzetközi segítséggel történt 
leverése után, a Horthy-rendszer „keresztény Magyarországának” ideoló
giai alapjává a „keresztény kurzust” tették. A történelemben csaknem 
törvényszerűen szoktak a forradalmat levert rendszerek a klerikaliz- 
musra támaszkodni. Mindig is volt az egyházon belül a nép érdekével 
rokonszenvező, vele együttérző, sőt olykor együttvérző réteg, de termé
szetesen nem ezek jelentik a klerikalizmust, hanem az a főpapi — Róma 
egyházpolitikáját követő réteg —, amely a hatalmasokkal fogott össze 
a nép elnyomására, egyben az egyházi haladó rétegek elnyomására is.

Így volt ez az 1919-es proletárdiktatúra után is, amikor a „keresz
tény Magyarország” cégére alatt hívta segítségül Horthy ellenforradalmi 
rendszere a klerikalizmust.

A protestantizmus számára ez nem volt problémamentes ügy, voltak, 
akik úgy gondolták, hogy az adott viszonyok között a forradalom és a 
klerikalizmus közül a kisebbik rossz a klerikalizmus s elkezdtek azzal 
kacérkodni. Megpróbálták átfésülni a protestantizmust amolyan másod- 
osztályú államegyházzá, ahol a „Regnum Marianum” (Magyarország — 
Mária országa) helyett a „ Regnum Christianum” (Magyarország =  Krisz
tus országa) jelszó alatt ugyanazt lehet folytatni, amit a katolicizmus 
csinál. Ez felelt meg egyházunkban is a főúri egyházvezetés érdekeinek. 
Azonban voltak olyanok isi, akik az évszázados tanulságokra emlékezve 
óvtak Rómától. Sőt olyanok is akadtak, akik féltették evangéliumi hitünk 
tisztaságát attól, hogy azt az ellenforradalmi politika eszközévé alacso- 
nyítsák le. Pedig teológiailag nyilvánvaló, hogy csak az egyház lehet Reg
num Christianum, a világot nem lehet „megegyháziasítani” és az evan
géliummal kormányozni, ez pedig az egyháznak és a világnak éppen az az 
összekeveredése, amitől különös nyomatékkai óv az Ágostai Hitvallás.

Egyházunk becsületére vált, hogy voltak olyan világos látású lelké
szeink, akik nem hallgatták el aggodalmaikat, amikor látták, hogy a ke- 
resztyénség politikai jelszóvá vált, akik féltették evangéliumi hitünket 
attól, hogy azt beyessék a politikai küzdelem árjába, a politikai szen
vedélyek porondjára vigyék, és a politikai pártok marakodásának tár
gyává tegyék.

A keresztény kurzus római vezetésű politikai ambíciójának a protes
táns kifejezésmódja ez: a társadalmi élet krisztianizálása. De csak a ki
fejezés protestáns jellegű, a tartalom nem az, mert nem az ige uralmá
nak az emberéleteken elvégzett hatalmáról van szó, — amely azután 
gyümölcsöt terem az élet minden vonatkozásában, tehát társadalmi téren
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is, — hanem egyházpolitikai pozíció szerzéséről, a társadalmi élet minél 
több területének egyházi befolyás alá kerülésének célkitűzéséről van szó.

Ma már nyilvánvaló, hogy azok jártak helyes úton, akik intették az 
egyházat az Isten igéjéhez való hűségre, mert ez szükségképpen eredmé
nyezte a néphez való hűséget is. A reakciós egyházpolitika viszont vég
érvényesen megszégyenült akkor, amikor a fasiszta háború poklában ösz- 
szeomlott mind a Horthy-rendszer, mind az ahhoz kapcsolódó egyházi 
magatartás.

Annak ellenére, hogy számos figyelmeztetés hangzott el egyházhoz 
méltó magatartás kialakítására, az egyházi vezetés és annak sajtója mé
lyen belemerült a hitlerista háború támogatásának hínárjába, magára 
vette a katasztrófapolitika segítésének felelősségét.

így aztán nem is maradt más hátra, mint az a gondolat, hogy a fa
sizmus bukásával együtt meg kell rendülnie az egyháznak is. A lelkészek 
a vértanúságra készülődtek. A „Mindenkinél kegyetlenebb ellenségtől” 
azt várták, hogy a lelkészeket megöli. Arra készítették fel őket, hogy 
válasszanak e földi élet, vagy az üdvösség között. A híveket pedig azzal 
ijesztgették, mi lesz, ha üldöztetés jönne az egyházra, ha nem lesz a gyü
lekezetnek temploma, ha nem lesznek államilag elismert lelkészek, ha az 
egyház nem lesz elismert testület, ha nem lesz hitoktatás, ha a kipusz
tult lelkészektől át kell venni az igehirdetés kockázatos szolgálatát a vi
lágiaknak? Az utolsó hónapokig hangzott a régi vallásháborús uszítás: 
„Sátáni seregek mesebeli tömegekben szakadnak rá a háború keresztes 
vitézeire.” Pedig most már a hírhedt SS és a nyilas alakulatok jelentet
ték csupán a keresztes hadakat.

A második világháború évei a szenvedésnek, veszteségnek, egyéni 
tragédiáknak a világra kiterjedő katasztrófának szörnyű évei voltak. 
Éhség, rongyosság, otthontalanság, betegség és halál telítették ezeket az 
éveket csordultig. Az emberi lélek irtózott, rettegett és elvadult ezekben 
az években. A háború veszteséglistáján éppen ez áll elsőnek.

Történelmünknek ezekben a minden bizonnyal legsötétebb napjai
ban a felszabadult országrészen kibomlott a nemzeti újjáépítés, az ország 
egysége és a jövőért való küzdelem zászlaja.

A fasiszta háború Magyarországgal együtt evangélikus egyházunkat 
is mérhetetlen pusztulásba és szenvedésbe sodorta. Templomaink, pap
lakjaink, gyülekezeti házaink úgyszólván mindegyike megsérült többá- 
kevésbé, nem egy pedig teljesen tönkrement.

Üjjáépített és szebbé tett templomaink s egyházi épületeink tanúsít
ják és bizonyítják egyházunk magára találását, szabad erőteljes, építő 
életét. Ugyanakkor ezek a templomok tanúsítják és bizonyítják mindenki 
felé, hogy templomépítő híveink nem akarnak újabb rombadöntött temp
lomokat és kiégett lelkészlakokat.

A Horthy ellenforradalmi rendszerével összenőtt egyházpolitika miatt 
méltán töltötte el rettegés azokat, akik felelősek voltak. A személyükre 
vonatkozó aggodalmat azonban kiterjesztették az egész egyházra, azzal 
ijesztgették a híveket, hogy halomra ölik a lelkészeket, elveszik a temp
lomokat, megszüntetik a vallásszabadságot. Amint láttuk' az utolsó hang 
az volt, hogy fel kell készülni a legrosszabbra. Hogy nem így történt, 
azt hálásan ismerte el a korabeli egyházi sajtó: „A  történelmi változások 
küszöbén sokan erőszakos beavatkozástól féltették egyházunkat. Egyház
üldözéstől, templomelvételtől, papok elhurcolásától féltek. Istennek le
gyen hála, másként történt. Az orosz parancsnokságok a szabad vallás
gyakorlatot biztosították. Egyházunk végezhette munkáját, híveink élhet
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ték vallásos életüket. A Nemzeti Kormány fenntartotta az állam és egy
ház eddigi helyzetét. Régi törvények alapjára helyezkedett. Meghagyta a 
vallásgyakorlat szabadságát. Anyagi támogatásban részesíti az egyháza
kat” .

A múlt bűneivel való le nem számolás okozta azt, hogy az egyház- 
forgalomnak nem a bibliai és lutheri értelmezése, hanem a Horthy-kor- 
szakban kialakult közjogi formája maradt érvényben. Á  középkori „Cor- 
pus Christianum” örököse a keresztény társadalom, keresztény Európa,, 
keresztény Magyarország volt. Ebben az egyház közjogi hatalom volt. Ez 
különösen a „hercegprimás”-nak, az első zászlósúrnak a személyében öl
tött testet. A protestantizmus is igyekezett legalább a „másodosztályú 
államvallás” szintjére eljutni, s ezen a réven szintén közjogi pozíciót sze
rezni. Éppen ez volt egyházunk közéleti eltévelyedésének egyik főoka. 
Végeredményben a közjogi és hatalmi vonásokkal fellépő egyház képe 
mindig a római egyház felé utal. Itt van egyházfő, diplomácia, jegyzék
váltás, konkordátum, hadüzenet, csak az egyház jellegzetes újszövetségi 
vonásai hiányoznak. Ennek az egyházi magatartásnak a bűvölete környé
kezte meg az egyházunk vezetőit, amikor az 1946—47-es években egyik 
jegyzéket, memorandumot, tiltakozást a másik után küldte a miniszter- 
elnökhöz és a magyar kormányhoz. Az egyház prófétai szolgálatát az ál
lammal szemben úgy értelmezték, hogy a számonkérés, tüntetés, tiltako
zás és a szocializmus felé haladás akadályozása az egyház feladata.

A kisszámú reakciós egyházi vezetőnek a bukása után minden aka
dály elhárult az állam és egyház megegyezésének útjából. Amint egyházi 
életünk megtisztult a politikai reakció tehertételétől, úgy vált egyre vilá
gosabbá a magyar demokratikus köztársaság kormányával való megegye
zés lehetősége, sőt szükségessége.

Az Egyezményben egyházunk legújabb kori történelmének fontos do
kumentuma jött létre, amely mind a mai napig az evangélikus egyház 
és a Magyar Népköztársaság érintkezésének alappillére.

Egyházunk közjogi helyzetében további lépést jelentett 1949-ben Al
kotmányunk. Ez természetesen hazánk életében is döntő fontosságú ese
mény volt. Állami és társadalmi életünk alapvető átalakulásának össze
foglalásaként alkotta meg az országgyűlés Népköztársaságunk alaptörvé
nyét, az Alkotmányt. Népünk méltán büszke erre, mert ez nem,más, mint 
birtoklevél arról, hogy ebben az országban a dolgozó nép a haza teljes
jogú gazdája. A helyes keresztyén élethez mindig hozzátartozott a tisztes 
hazafiság. Erről az erkölcsi alapról tudott egyházunk együtt örülni né
pünkkel, tudott igen-t mondani a szocializmus alapjai lerakásának ter
vére.

Egyházunkat természetesen különösen is érdekelte a lelkiismereti 
és vallásszabadságot biztosító 54. §, ami azért is nagy eredmény, mert 
először valósítja meg a következetes lelkiismereti és vallásszabadságot. 
Másik korszerű lépése az egyház és állam szétválasztása. Ezeket a haladó 
vívmányokat megnyugvással és bizakodással fogadta egyházi sajtónk, s 
egyben rámutatott, annak a jelentőségére, hogy a szocializmus építését 
célul tűző Alkotmányunk az egyházi élet nyugodt működését biztosítja.

Egyházunk sohasem volt közömbös népünk sorsával szemben, hanem 
múltjának legértékesebb hagyományai szerint vállalta a néppel való kö
zösséget. Ezekben az években alakult ki egyházunk magératalálásanak 
az a hagyományos, — de kiegyezés óta megszakadt — útja, amelyen né
pünkkel való egységben végezte küldetését és szolgálatát. Ez nerri is lehe
tett másként, hiszen egyházunk is hatása alá került annak a hatalmas
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társadalmi átalakulásnak, ami Magyarországon végbement. A társadalmi 
igazságtevésnek, az egykori szegények és elnyomottak felemelésének 
óriási eredményei, s soha nem látott lendületű országépítő munka ered
ményei lényegében a szociális és társadalmi igazság szellemében valók, 
amik keresztyén szemmel is csak helyeselhetők.

Ezzel kialakultak az evangélikus egyház és a szocialista éllam viszo
nyának alapvonásai. Az ezután következett nyugodt és kiegyensúlyozott 
légkörben, egyházunk zavartalanul végezhette Urától nyert szolgálatát. 
Ennek főbb területeit a következőkben lehet összegezni:

1952—53-ban egyházunk országos zsinatot tartott. Zsinatunk azt hozta 
tető alá, amit évtizedek óta sürgetett lelkészi karunk és egyháztagságunk 
nagy többsége: egyházunk szervezetét hozzá arányosította egyházunk 
népe lélekszámához és teherbírásához. Ugyanakkor egyházi törvényeinket 
a régi jogászos szellem helyett a teológiai beállítottság alapján fogalmaz
tuk meg. A már régóta esedékes új törvények egyházunknak nemcsak 
külső rendjét, hanem belső megerősödését is szolgálták. Mert a törvény 
és minden általa biztosított külső keret csak eszköz ahhoz, hogy Isten 
igéje tisztán és igazán hirdettessék, hogy az egyház az igéhez való minél 
nagyobb hűségbein élhesse életét. Ezt segítette elő az 1953. V. te., amikor 
szorosan az Ágostai Hitvallás nyomán szövegezte meg az egyházi tiszt 
mibenlétét. Ez a teológiai megalapozottság jellemzi a többi törvénycikke* 
is, amelyek a diakóniai munkáról és az egyház háztartásáról szóltak.

Teológiai téren két vonás jellemezte egyházunk munkáját: egyrészt 
nagy érdeklődés kísérte a külföldi teológia eredményeit, másrészt önálló 
teológiai eredmények születtek. Az egyház megújulásának egyetlen for
rása, a Szentírás felé nagy érdeklődéssel fordult egyházunk. Hosszú évek 
szorgalmas munkája révén új bibliafordítás készül a Magyar Bibliatár
sulat szervezésében. Már eddig is jelentek meg próbafüzetek az új biblia- 
fordításból. A bibliafordítás mellett egyházunk másik nagyszabású mun
kálata az, amellyel az evangélikus egyház hitvallási iratainak új for
dítása és kritikai kiadása valósul meg fokozatosan. Eddig már a For
mula Concordiae kivételével valamennyi hitvallási iratunk megjelent. 
Himnológusaink és egyházzenészeink munkájának gyümölcseként jelent 
meg templomi énekeskönyvünk átdolgozott és új énekekkel kiegészített 
kiadása. Ezenkívül számos új teológiai munka jelent meg;, elsősorban az 
Ó- és Újszövetség, valamint a dogmatika köréből.

A Szentírással való egyre elmélyültebb foglalkozás egyházi életünk 
középponti kérdésévé az igehirdetés ügyét tette. A lelkésztovábbképző 
konferenciákon és egyházmegyei lelkészi munkaközösségi üléseken a leg
fontosabb feladatként az igehirdetésre való felkészülés szerepelt. A jobb 
és tisztább igehirdetésért való tusakodást Isten azzal a hittapasztalattal 
áldotta meg. hogy amíg egyrészt az örökkévaló Isten önmagát számunkra 
egyszersmindenkorra és végérvényesen kinyilatkoztatta, és ez az ige a 
Szentírásban, mint az isteni kinyilatkoztatásról szóló hiteles történeti ok
iratban rendelkezésünkre áll, addig másrészt az is tény, hogy Isten az 
igét emberek bizonyságtételén keresztül adta nekünk, akiknek egyéni 
sajátságaik és egyéb körülményeik is rányomták bélyegüket bizonyság- 
tételükre, ezért nem áll rendelkezésünkre az objektív ige. Azonban a 
Szentiéleknek megvan az a hatalma, hogy újra meg újra feltárja az ige 
mélységeit és megvilágítsa Isten akaratát. Az igehirdetés sohasem ismét
lése a bibliai igének, hanem mindig új bizonyságtétel a magát kinyilat
koztató Isten igéjéről. Ezen a ponton találja meg a prédikáció helyes 
közelségét a jelenhez, a mai emberhez. Maga Jézus Krisztus az, aki nem
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engedi, hogy visszavonuljunk valamilyen belső vonalra; ahol megfeled
kezhetnénk keresztyéni felelősségünkről embertársaink és a világ sorsát 
illetően. Az ige a mai gyülekezettől is megkérdezi, hogyan termi a Krisz
tushit a konkrét emberszerető magatartás gyümölcseit.

Ezeknek a teológiai felismeréseknek a nyomán vett részt egyházunk 
az emberiség békés fejlődéséért és hazánk felemelkedéséért folytatott 
küzdelemben.

Az emberiség szeretete korunkban egészen konkrét formát öltött a 
világ békéjéért érzett keresztyéni felelősségben. Ma már mindnyájunk 
előtt világos, hogy a béke szolgálata kifejezetten egyházi feladat. Az 
atomenergia alkalmazásának kérdése, az egész emberiséget izgalomban 
tartja. Ez a probléma az egyház válaszát is várja. Ki mutathatja meg 
az emberiségnek az elveszített egyensúlyhoz vezető utat? Hol találhatják 
meg a vergődő keresztyén szivek a megoldást kétségeikre? Hogyan lehet 
a világ feszültségeit enyhíteni? Mindezek a kérdések és igények választ 
találhatnak a keresztyének ajkán. Az egyháznak segítenie kell az em
bert, aki az atomenergiát az emberiség javára használhatja fel, de az élet 
megsemmisítésére is fordíthatja. Jézus Krisztus egyháza csak azon fára
dozhat, hogy az emberi szívet a szeretet hajlékává tegye. ,.Mindezeknek 
fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek 
kötele.” (Kol. 3, 14.) Az atomenergia problémája a világ erkölcsi újjá
születésének kérdésévé lett. Jézus Krisztus gyülekezete ma azzal a bi
zonyságtétellel tartozik a világnak, hogy a tömegpusztító fegyverek bűnt 
jelentenek Isten ellen és vétkezést az Isten által teremtett emberiség és 
az egész teremtettség ellen. Már 1949 virágvasárnapján a többi magyar 
protestáns egyházzal együtt közös körlevelet bocsátottak ki püspökeink 
a béke ügyében. Innentől kezdve egyházunk állandóan kivette részét a 
béke megvédésére irányuló küzdelemből. Püspökeink a nagy nemzetközi 
békekonferenciákon és a hazai békemunkában egyaránt képviselték egy
házunkat. Lelkészeink megszámlálhatatlanul sok szolgálaton keresztül 
szószéken, rádióban, békegyűléseken, hívekkel való csendes és bizalmas 
beszélgetéseken képviselték a Békesség Fejedelmének akaratát.

Ahhoz, hogy hazánk és minden ország felvirágozhassék, békére van 
szükség. Ez a szükséglet vezetett el minket emberszeretetünk másik nagy 
területére, a hazaszeretetnek a területére. Az egész emberiségért érzett 
keresztyéni felelősségünk után a hazánk iránt érzett szeretet és felelős
ség következik. Láttuk, hogyan akadályozta Magyarország fejlődését a 
politikai és szellemi reakció. A Habsburg-elnyomás népünket katasztrofá
lis elmaradottságba taszította. Hosszú időn át volt hazánk rabja a vissza
húzó erőknek. Ezért voltunk Európa szociális múzeuma, ezért volt siral
mas hírünk a világban. A díszmagyaros kegyelmes urak világa, Vilmos 
császár és Hitler háborújába vitte bele az országot, s a nemzethalál ko
porsóját készítette. Mi innen érkeztünk a szocializmushoz. Ezért tudjuk 
annyira becsülni azt, hogy végre a haladás oldalán állhatunk, végre fej
lődhetünk, végre a népi hatalom kezében van az ország, végre a leghala- 
dottabb államokkal lehetünk baráti szövetségben. Aki ma hazafi, tehát 
jót akar a népünknek, az nem akarhatja vissza az Isten által nyilván
valóan kárhoztatott régi világot a maga bűneivel. Az evangélikus — tehát 
Isten színe előtti — hazafiság nyíltan és őszinte örömmel kíván népünk
nek szocialista fejlődést, mert ebben látja hazánk felemelkedésének és 
felvirágzásának útját. Történelmi tapasztalatunk szerint sohasem volt 
olyan vezetésünk, amely határozottan és következetesen helyette volna 
jogaiba a magyar népet. Csak a szocializmus tette a népet gazdává a sa-
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ját szülőföldjén. Keresztyén ellenes-e, hogy egy nép önmaga rendezze be 
hazáját, legjobb elgondolásai szerint? Keresztyén ellenes-e, hogy az em
berek életszínvonala munkájuk arányában növekedjék? Keresztyén elle
nes-e, ha hazánk útjának meghatározása a nép és az államvezetés közötti 
meghitt, őszinte kapcsolatra épül? Keresztyén ellenes-e, ha egy ország 
az elmaradottság helyett a haladásnak, a jobbnak és a tökéletesebbnek 
az útját választja? — Nyilvánvaló, hogy mindez nemhogy nem keresz
tyén ellenes, hanem éppen ez egyezik meg keresztyén hitünknek az em
berek előmenetelének munkálására vonatkozó parancsával.

Egyházi életünk másik fázisát a külföldi kapcsolatok jelentik. Az 
ökumenikus gondolkodás erősítése révén a magyar keresztyénség — sok
szor úgy tűnik nekünk magyaroknak — olykor-olykor szinte az egész 
világ keresztyénségének érdeklődése középpontjába került. Magyarorszá
gon igen gyakran jártak külföldi egyházi vendégek. Különösen nagy meg
lepetést szerzett nekik a magyar protestantizmus megerősödésének a lá
tása. Elmondhatjuk, hogy eddig szinte minden külföldi egyházi látogató- 
jó benyomásokkal távozott vissza hazájába. Akadtak köztük olyanok is, 
akik egyenesen arra buzdították a magyar protestánsokat, hogy a nyu
gati rágalomhadjárat elleni védekezés helyett inkább menjenek át táma
dásba, nem a saját érdekükben, hanem a lelkileg senyvedő, üresen kongó
templomokkal bíró nyugati egyházak megújulása, belső és külső megerő
södése céljából. Az Egyházak Világtanácsa és a Lutheránus Világszövet
ség képviselőinek látogatásán kívül különösen a német és csehszlovák 
testvérek közül volt sok vendégünk. Egyházunk külföldi kapcsolataival 
kívánta szolgálni „az Egy Szent és Egyetemes Apostoli Egyházba” vetett 
hit reménységét, és a megosztott, de Isten által egy vérből teremtett 
emberiség egységét.

Egyházi életünknek a fent felsorolt területei is mutatják, hogy alap
vonásaiban egyházunk megtalálta helyét a szocializmusban. Ezt a viszonyt 
azonban megzavarta a Magyar Népköztársaság törvényes rendjét meg- 
dönteni akaró 1956-os ellenforradalmi kísérlet. Ennek egyházi vetületei 
is voltak. A szocializmus megdöntésére irányuló kísérlettel együtt járt 
a szocializmusban kialakult egyházi helyzet megváltoztatásának kísér
lete is. De veszélyben forogtak azok a teológiai eredmények is, amelyek 
éppen az egyház és világ, egyház és társadalom kérdései körül alakul
tak ki az előző időkben. Bizonytalanság és tanácstalanság keletkezett 
éppen azon a téren, amit Isten a mi nemzedékünk számára adott fel lec
kéül, s amit így lehetne legrövidebben megfogalmazni: az egyház útja a 
szocialista társadalomban. Ennek a történeti feladatnak a meg nem értése 
111. félreértése okozott átmeneti visszaesést egyházunk útjának megtalá
lásában.

Ebből a zsákutcából vezette ki Isten egyházunkat, amikor új szakaszt 
készített a felszabadulás utáni egyháztörténetünkben azzal, hogy a kibon
takozás útját megnyitotta. Ez mindenekelőtt teológiai tisztázódást jelen
tett.

Előljárt ebben Dr. Vető Lajos püspök, akinek az Egyezmény 10 éves 
évfordulója és a békevilágmozgalom 10 éves évfordulója alkalmából mon
dott ünnepi beszéde felmérte a mögöttünk álló évtized eredményeit, 
megmutatta a nagy összefüggéseket, kijelölte követendő utunkat. Nem 
kis szerepet játszottak a teológiai tisztázódás munkájában Teológiai Aka
démiánk professzorai sem.

A kibontakozás új szakaszának a teológiai alapvetését Káldy Zoltán 
püspöki székfoglalójában kell keresnünk. Nem ok nélkül foglalkozott
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ezzel számos cikk a Lelkipásztorban és az Evangélikus Életben, megtár
gyalták a lelkészi munkaközösségekben, felkeltette külföldi egyházi kö
rök érdeklődését is. Csaknem valamennyi mai égető teológiai kérdésünk 
szerepel a székfoglalóban úgy, hogy megadja rá az evangélikus teológia 
feleletét. Ha majd a jövendő egyháztörténészei keresni fogják ennek a 
szakasznak a teológiai alapvetését, minden bizonnyal itt fogják azt meg
találni. A teológiai bizonytalanságnak és határozatlanságnak a szakasza 
tehát lezárult. Csak egyetlen idézetet emelek ki a székfoglalóból, amely 
egyenesen Teológiai Akadémiánknak szól: „A teológia professzorai min
den munkájukkal tegyenek vallást itt és most Arról, Aki a történeti 
örökség lényege: magáról Jézus Krisztusról, aki a mi történeti helyze
tünkben is út, igazság és élet. Közelebbről ez azt jelentig, hogy a Teoló
giai Akadémia is segítse elő az igehirdetések tisztaságát és tudjon céltu
datosan egyházunk jelenlegi szolgálatára nézve előremutató munkát vé
gezni” .

Ez a feladat azt jelenti, hogy egyházunk a szocialista társadalmi fej
lődés perspektívájában az utat már nem keresi, mert azt megtalálta, 
hanem annak továbbépítésén dolgozik. Isten igéjének örökkévaló szavát 
úgy szólaltatja meg a jelenben élő ember számára, hogy az eligazítsa a 
mai élet körülményei között. Aki tolmácsolni akar, annak jól kell értenie 
mindkét nyelven. Nekünk élethivatásunk, hogy kutassuk az Isten igéjé
nek üzenetét, jól értsük az írás nyelvét, de élethivatásunk az is, hogy jól 
tolmácsolhassuk az örök igét a ma emberének: Ez mutatja az isteni és 
emberi oldal figyelembevételének kettősségét. Ebből az alapállásból fakad 
ennek az egyháztörténelmi szakasznak a teológiai kiegyensúlyozottsága, 
egyoldalúságoktól való mentessége.

*

Ha a magyarországi evangélikus egyház több mint 400 éves múltjá
nak a sajátos vonásait összefüggésbe hozzuk a jelenünkkel, akkor meg
tett utunkat így foglalhatjuk össze:

Az érti meg helyesen a magyarországi evangélikus egyház útját, aki 
végiggondolja több, mint 400 éves küzdelmes múltunkat. Mi második 
Spanyolország voltunk! A Habsburgok nemzeti és vallási elnyomása és 
inkviziciós módszerei ellen a haladó mozgalmakban találtunk védelmet. 
Magyarországon protestánsnak lenni évszázadokon át egyet jelentett a 
haladással. Múltunknak ez az alapvonása tükröződik mostani állásfogla
lásainkon is. Ezért, örülünk szívből annak, hogy Alkotmányunk a nép 
kezébe tett le minden hatalmat. Ezért szeretjük és építjük a mi magyar 
hazánkat, a Magyar Népköztársaságot. Ezért találjuk magától értetődő 
természetességnek hazaszeretetünk és egyházszeretetünk összefüggését. 
Ezért otthonunk és Édesanyánk ez az ország.

Magyarországon ma evangélikusnak lenni annyit jelent, mint élni 
az egyháznak a 400 éves örökségét. Hűnek lenni Jézus Krisztushoz, aki 
egyházunkat a szocialista hazában vezérli igéjével a békés élet és alkotó 
munka útján.

Ezen az úton járunk ma is, amikor Isten azt a feladatot szánta egy
házunknak, hogy megtalálja helyét ebben a hazában. Aki evangélikus
nak vallja magát, annak életében nincs és nem is lehet lelkiismereti ösz- 
szeütközés egyházunkhoz tartozása és a szocialista hazához tartozása kö
zött, a teológiai és ideológiai különbség ellenére sem. Mert egyházunk azt 
tanítja, hogy a Jézus Krisztus érdeméért megigazuló ember, hálából és
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teljes készséggel végzi a felebaráti szeretet cselekedeteit a munkahelyen, 
a társadalomban, az államban. Ez azt jelenti, djogy mi nemcsak a „békés 
egymás mellett élés” passzív viszonyában akarunk élni államunkkal. Mi 
az együttmunkálkodás aktív viszonyával akarjuk segíteni azt a társa
dalmi fejlődést és haladást, amely a népet tette az ország gazdájává,, 
amely a béke megvédéséért küzd, amely a népek barátságát tekinti cél
jának.

Isten áldja meg a mi szeretett magyarországi evangélikus egyházun
kat, hogy hosszú és viszontagságos történelme után, Ura iránti hűségében 
megmaradjon és alkalmas eszköz legyen az emberek üdvözülésének és 
földi boldogulásának szolgálatában!

Dr. Ottlyk Ernő

A  prédikációtextus és gyülekezet között
A prédikáció: az egyház igeszolgálatának egyik része. Az egyház 

egész élete, létének értelme: a szolgálat, diakónia a legtágabb értelemben 
véve. E szolgálattal Urának. nyomdokaiba lép, Aki azért jött, hogy szol
gáljon (diakónészai, Mt 20,28). S e szolgálat veleje: az Isten igéjével való 
szolgálat, az élet kenyerének és az élő víznek nyújtása, az üdvözítő evan
gélium hirdetése.

E kifejezés: igeszolgálat értelme tehát kettős. Egyfelől arra utal, hogy 
az örökkévaló Igének, Jézus Krisztusnak vagyunk szolgái — verbi divini 
ministri — amikor az evangéliummal szolgálunk, „minden teremtett em
bernek” (Kol. 1,23). Másfelől azonban arra is figyelmeztet, hogy szolgá
latunk lehetségesítő feltétele: a testté lett Igének közöttünk volt lako
zása, szolgálata s Szentlelkével mos is és a világ végéig közöttünk, ben
nünk és általunk való szolgálata. Csak annyiban és azért, amennyiben 
és mivel Urunk ma is végezi az ige szolgálatát, van érvénye a mi ige
szolgálatunknak.

Ebben a legtágabb értelemben véve az egyház szolgálata mindenes
tül igeszolgálat — mondottuk. Igeszolgálat elsőrenden az igehirdetés, 
vagyis Isten üzenetének, törvénynek és evangéliumnak minden módon 
való megzendítése: az istentiszteleti prédikáció1 s tágabb értelemben vett 
igehirdetés számos módja és alkalma a gyülekezetben (ide tartozik a 
lelkipásztori beszélgetés is), — a szentségek kiszolgáltatása, mivel a szent
ség „látható ige” (Verbum visibile, Augustinus), szentséggé az elemeket 
az ige teszi (Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum, Augus
tinus, — Luther idézi a NK-bán, v. ö.: E. Schlink: Theologie dér luthe- 
rischen Bekenntnisschriften, 135—kk), — az egyház tanító szolgálata: a 
legtágabb értelemben vett katechézis és a teológiai tudomány, mivel az 
ige megértését és helyes hirdetését van hivatva előmozdítani, — igeszol-

* T eológia i Akadém iánk tanévnyitó ünnepélyén elhangzott professzori szék
fog la ló előadás.

i Die V erkündigung ist n icht einfach die Predigt, aber sie geschieht ganz. 
wesentlich in dér Predigt, (Manfred M ezger: Die Am tshandlungen dér K irche, 
1957).
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gálát másodrenden az egyház felelete a meghallott igére: az istentisztelet 
liturgiája, imádság ének és hitvallás (az istentiszteletben „kedves Urunk
szól hozzánk szent igéjével, mi pedig felelünk imádsággal és dicsérettel” 
— Luther 1544-ben tartott thorgaui templomszentelési beszédében), — a 
üiaKónia tágabb értelemben véve, mint a hitnek a keresztyén szent élet
ben megmutatkozó gyümölcsei, a jó cselekedetek, s a diakónia szőkébb 
értelemben véve, mint az egyház szeretetszolgálata, az irgalmasság műve. 
Ez utóbbiak közvetett módon tartoznak az igeszolgálat körébe s csak ki
vételképpen, esetről esetre válhatnak igehirdetéssé, Isten személy szerint 
megszólító üzenetévé. Nem ezzel a célzattal végeztetnek azonban, hanem 
az engedelmesség és hf la jelei.

Az egyház igeszolgálatának egyik része a prédikáció. Anélkül, hogy 
e szolgálatokat rangsorolni akarnék, annyit megállapíthatunk, hogy két
ségkívül döntő jelentőségű része szolgálatunknak.2 Az e ponton való 
Helytállásunk vagy kudarcunk egész szolgálatunkra elhatározó módon 
kihat s következésképp az egész egyházi szolgálat sorsára döntő. Ez az a 
szolgálat, amire nem lehet eleget készülni és soha sem lehet eléggé fel
készülni.3 Annál megdöbbentőbb, hogy épp szolgálatunknak ez a része 
sokszor mennyire háttérbe szorul, mennyire kiszorítja különféle többé 
kevésbé indokolható, többnyire azonban csak zavarunkat vagy tanács
talanságunkat leplező, — vagy leleplező — tevékenykedés.4 5

A prédikáció: Isten igéjében adott üzenetének hirdetése a gyüleke
zetnem. űudoI az egyszerű meghatározásból is kitűnik, hogy a preaikáció- 
nak két pólusa van: az ige és a gyü lekezetH ogy mit kell prédikálnunk, 
azt mmaig újra meg ketl találnunk, az ige és a gyülekezet között. E két 
pólus között magasfeszültség van s „villámlani kell a Biblia és az eret 
Között” (Thurneysen: Az ige szolgálata, 1941. — 71. o.) E kisülés a pré- 
uikacio. — Ott, az igenen isten üzenete, a Kérygma, — itt a gyülekezet, 
az üzenet meghallgatására egybeseregiettek, — ott a kétezer év előtti 
emberi beszédben rejtett isteni szó — itt a huszadik század második felé
nek, az atomkorszaknak az embere, — ott a Biblia szövegének egy 
konkrét, kiszabott része, a textus, — itt Isten ma élő népének konkrét 
közössége, a —i gyülekezet. Isten ott szól és én itt hallgatom. Isten akkori 
igéjében ma akar hozzám szólni, „idegen, távoli létére is úgy hallatja 
magát, hogy megérthetem,. . .  A tér és időbeli távolság nem tűnik el, 
megmarad, de érthetetlenül, csodálatosképpen — mégis találkozom vele, 
tapasztalom jelenlétét: egyidejűvé váltam vele”  (Thurneysen).

2 Trillhaas szerint (Predigtlehre, 141. o. Die Krone des Amtes.
3 („N incs m entség arra, ha ezt a munkát — a prédikációra való lehető 

legalaposabb felkészülést — bárm i egyéb elfoglaltságunk miatt elm ulasztjuk”  (D. 
H. D iem : Unsere Predigt Heute. — K irche in dér Zeit, 1957. 6. sz. 126. o. (vó.: 
G roó Gyula: Mai prédikálásunk, Lelkipásztor, 1958. évf., 5—6. sz. 321. — kk.).

4 A lig akad m ég valam i, amihez nektinK, papoknak ne kellene értenünk. 
Tem plom okat építünk és — énekelünk, pénzügyi és liturgiái problém ákat ol
dunk m eg, gyűléseken veszünk részt és betegekeet lá togatu n k . . . tanítunk, 
könyveket taniilm ányozunk és egyházat k orm á n y zu n k . . .  s amit szinte 'e lfe le j
tek em líteni: prédikálunk is !”  H. K uhn: Warum die K irchen leer w erden ; Zei- 
chen dér Zeit, 1959. 7-8., 291. o.)

5 K itűm k ez a prédikáció legtöbb — hasonló értelm ű — m eghatározásából. 
Trillhaas szerint: csak akkor igazi a prédikáció, ha Isten igéjét akarja m ondani, 
am elyből az egyház é l;— Thurneysen szerint a prédikáció a színhelye az ige ese
m ényének, azért, hogy  Isten igéjével elvégezhesse az em bert üdvözítő m unkáját; 
— Barth: A z igehirdetés em beri beszéd, am elyben és am ely által Isten maga 
s z ó l . . .  s amit hitben kell hallgatni; — W ingrén szerint a prédikációban Isten 
igéje találkozik az em berrel.
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Minden igazi prédikációban tehát ez történik: Isten reá talál az em- 
'berre, kihívja rejtőzködéséből — vallásos, kegyes rejtőzködéséből is! — 
megszólítja és elkötelezi s e megszólító és elkötelező szavával gyüleke
zetei teremt magának, gyülekezetté formálja az ige hallgatóit. A prédi
káció helye tehát ott van a textus és a gyülekezet között. Ebben a feszült
ségben születik — s mindig újra meg kell születnie, mint a két pólus 
között átcsapó elektromos szikrának. Ezért nem lehet és nem szabad ma 
egyszerűen „elprédikálnunk” sem Luthert, sem Gerockot, sem Spurgeont, 
sem senki fia valaha elhangzott prédikációját, — aminthogy a reformá
cióban is új hangon zendül meg az újonnan megértett ige. Tanulnunk 
természetesen lehet sőt kell is, mindenkitől, akiktől csak van tanulni- 
való s tanulni néha a negatív példákból is lehet. A mondanivalót azon
ban magunknak kell megtalálnunk itt és most. textus és gyülekezet kö
zött. Azt is mondhatnók: a prédikációnak kettős feladatot kell megol
dani: a hermeneutikai és a homiletikai feladatot. Az előbbi feladat a 
textus megértésének feladata. Hogyan érthetem meg helyesen a kéryg- 
mát, a textusba rejtett üzenetet? A másik feladat a homiletikai feladat: 
hogyan ' tolmácsolhatom a kérygmát a gyülekezetnek úgy, hogy az ige 
nyílvesszeje célba találjon s a prédikációban Isten társalkodni kezdjen 
fhomileó) az emberrel.6

A  t e x t u s
Prédikálásunk egyetlen forrása és normája Isten igéje. E reformá- 

tori alaptétel a reformáció egyházában magától értetődőnek látszik. A 
tapasztalat azonban arra int, hogy egyáltalában nem az, legalábbis nem 
érvényesül feltétlenül és következetesen. Hiába ismerjük s talán untalan 
idézzük is a reformációnak ezt az ún. „anyagi” alapelvét, ha prédikálá- 
sunkban nem tartjuk szem előtt. Pedig az intelem e tekintetben is érvé
nyes: Nem azok mennek be az Isten országába, akik azt hajtogatják 
Uram, Uram, hanem akik cselekszik Isten akaratát! (Mt. 7,21). S hogy ez 
a kérdés éppen a mi nemzedékünk életében is milyen égetően időszerűvé 
vált, arra emlékeztet a barmeni Teológiai Nyilatkozat 1. tétele: „Jézus 
Krisztus, amint róla a szentirás bizonyságot tesz. Isten egyetlen igéje, 
akire hallgatnunk kell.”

Isten igéjét a teljes, Ó- és Üjtestamentumi szentírásban találjuk. A 
prédikáció azzal kezdődik, hogy egy könyvet nyitunk fel, s abból olva
sunk egy szakaszt, felolvassuk a „textust” . Prédikálásunk nem szabad, 
hanem nagyon is kötött, ehhez a könyvhöz, a textushoz’ kötött beszéd. 
Isten üzenete, a kérygma e könyv szövegén keresztül szólalhat meg, 
annak megkerülésével ehhez hozzá nem férhetünk. S ez a könyv éppen 
úgy jött létre, hogy Isten üzenete egyszer megszólalt, próféták és apos
tolok igehirdetésében. Előbb volt prédikáció s csak azután lett írás, 
könyv. S viszont azért lett könyvvé, hogy az üzenet élő szóban ismét 
megszólalhasson. S ez nem azt jelenti csupán, hogy valamiképpen erről 
a könyvről beszélünk, annak alapján, azzal összefüggésben és ahhoz kap
csolódva, hanem a Bibliáit, magát az üzenetet kell prédikálnunk. Azért 
írta le Jézus tanítványainak első nemzedéke az evangéliumot, hogy ezt 
az evangéliumot minden idők egymást váltó nemzedékei prédikálhassák.

A textus lelőhelye tehát a teljes szentírás, a textus annak egy 
konkrét szakaszé, amit — s ismét nem amiről — prédikálnunk kell. Isten

e Es hat im m er eine Spannung zw ischen dér T reue zum Text und dem  Ge- 
w icht dér gégén wartigen Situation dér K irche bestanden. (Krister Stendahl: Das 
Neue Testament und die Predigt. — Lutherische Rundschau, 1959—60 Heft 1.)
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üzenete, a kérygma, a Biblia egy egy szakaszában másként és másként 
szólal meg. Mint egy csepp tengervízben a tenger, úgy a textusban is 
benne van valamiképpen az egész szentírás. Másfelől minden textust csak 
a teljes szentírás összefüggésében és nem abból kiszakítva szabad értel
mezni. A textus konkretizálja a kérygmát, körülhatárolja az éppen most, 
éppen nekünk szóló üzenetet.

Egyházunknak jó gyakorlata az, hogy a prédikáció textusát — álta
lában — nem a lelkészeknek kell kiválasztani, hanem -azt esztendőről 
esztendőre meghatározza az egyház püspöki kara. Vagyis egyházunk 
perikóparendszereket használ, amik viszont az egyházi esztendő meneté
hez alkalmazkodnak. Ez a rend azért is jó, mert ilyen módon nem va
gyunk kiszolgáltatva saját szubjektivitásunknak, kedvenc gondolataink
nak, hangulatainknak. Megóv a „kedvenc” igehelyek gyakori használa
tától is s. bizonyos mértékben attól is, hogy „kiprédikáljuk’ magunkat. 
Az egyházi esztendő pedig arra indít, hogy prédikációnkban Isten hatal
mas üdvösségszerző cselekedeteit helyezzük a középpontba. Persze na
gyon ügyelnünk kell arra, hogy az egyházi esztendő ne váljék búvóhellyé 
a számunkra, ahol elvonhatjuk magunkat az igehirdetés időszerű, el
odázhatatlan és éppen a mi nemzedékünkre bízott feladatai elől! Egészen 
másképpen kell prédikálni pl. ádventben 1959-ben, 'mint ahogyan — 
mondjuk — 1526„ban kellett. A textus megléte magában véve még nem 
biztosítja a prédikáció írásszerűségét. Mégis elengedhetetlenül szükséges, 
mivel, segít abban, hogy ellenőrizzük a prédikáció írásszerűségét- Ez az 
egyszerűnek látszó követelmény valójában igen nehéz feladat elé állít 
bennünket. Nem csak arról van szó, hogy a textus nem arra való, hogy 
igazolja a prédikáló már előre meglevő gondolatait, vagyis mottóul szol
gáljon választott témájához, hanem arról: mit jelent egyáltalában ige
hirdetésünk ír,ésszerűsége? Mikor írásszerű az igehirdetés?

Menjünk végig gondolatban azon az úton, amelyen az ige üzenete, 
a kérygma, hozzánk érkezik. Mint ahogyan a vízbe beeső fénysugár meg
törik s e más elemben a tárgyakat nem ott látjuk, ahol valójában van
nak, hasonlóképpen a kinyilatkoztatás fénysugara is számos szűrőn át 
megtörve érkezik hozzánk. Először a próféták és apostolok ajkán szólal 
meg az első igehirdetés. Ősi, eredeti formájában azonban .már ez sem 
áll rendelkezésünkre, hiszen a Biblia szerkesztőinek, a másolóknak és a 
fordítóknak közbeiktatott közege újabb szűrőt jelent. Minden fordításban, 
óhatatlanul, már egy bizonyos teológiai állásfoglalás, írásértelmezés, her- 
meneutikai magatartás érvényesül. Gondoljunk a Vulgatára, vagy Luther 
fordítására. Amikor a prédikáló a textushoz közeledik, annak értelmét 
számára előre formálja annak az egyháznak szentírásértelmezése, dog
matikája, amelyhez tartozik. Végül s nem utolsó sorban, átszűrődik a 
textus üzenete a prédikáló személyének sajátosságán is, ez is elkerülhe
tetlen a legjobb akarat és a legszigorúbb önfegyelmezés mellett is.7 
Mindez végeredményben hozzátartozik az ige testtélétének eseményé
hez. S mindez végeredményben Isten hozzánk lehajló kegyelmének ténye, 
aki emberi nyelven kíván velünk szólani, sőt örökkévaló Igéje is em
berré lett, hogy közöttünk lakozzék és a testvérünkké legyen.

A textus megértésében tehát első lépés, hogy tekintetbe vegyük an
nak „ad hoc jellegét”,8 vagyis keletkezésének körülményeit, azt a törté
nelmi helyzetet, amiben a kérygma először elhangzott. A formatörténeti 
kutatás érdeme, hogy erre felhívta a figyelmet: a bibliai szövegeket adott

7 Vö. D. H. D iem : Was heisst Schriftgem ass? — 1958. O. H andleí: Grund- 
riss dér Praktischen Theologie. — 1957.

8 Stendhal i. m. 31—kk.

2 Lelkipásztor 593



történeti keretükben kell megvizsgálni, mert már abban bizonyos inter
pretáció érvényesül, ahogyan az evangéliumok pl. Jézus egyes mondásait 
közlik. Tisztában kell lennünk azzal, hogy pl. a mögött, ahogyan Lukács 
a gyermekségi történetet elbeszéli, egy bizonyos meghatározott szándék 
rejlik, ami viszont összefügg azzal, hogy a bibliai szövegeknek általában 
üzenet-jellege van.9 A Biblia ,,az Isten nagy cselekedeteiről szóló hír
adás” s amikor a bibliai szerzők e cselekedetekről bennünket tudósíta
nak, nemcsak egyszerűen tényeket akarnak krónikások módjára közölni, 
hanem e hírközléssel indítani akarnak valamire. Amikor tehát a prédi
kációra készülés közben igyekszünk megállapítani — már amennyire ez 
lehetséges — a textus eredeti értelmét, a bibliai szerző szándékát, azt is 
keresnünk kell, hogy mit jelent ez az üzenet ma, a mi korunkban a most 
élő gyülekezet számára. Luther pl. Pál apostol problematikáját, a judaista- 
pogány, törvény-hit ellentétpárt átvetíti a maga korába. A törvény cse
lekedeteiből megigazulást kereső judaista magatartás képviselőit kora egy
házának szerzetesi teológiájában és kegyességében látja és a „kegyelmes 
Istent” kereső kérdésére a feleletet Pál evangélium-hirdetésében találja 
meg. Alig igazolható, hogy Pál valóban arra gondolt, amit szavai Luther 
értelmezése szerint jelentenek. Mégis Luther helyesen értelmezte Pált,, 
mivel igehirdetéséből megértette az éppen neki, korának szóló üzenetet, 
a kérygmát.

A textusszerű prédikáció hermeneutikai feladatát ezért nem tudja 
megoldani a biblicizmus. A  biblicizmus csak idézi és recitálja, esetleg 
parafrázisszerűen magyarázza a bibliai szövegeket, nem tudja azonban 
azokat interpretálni. A bibliai szövegek keletkezése korabeli helyzeteket 
és viszonyokat azonosítja a maga korának viszonyaival s így megkerüli a 
voltaképpeni feladatot: azt, hogy az ige üzenetét a maga kora, a most élő 
és a mostani problémákkal birkózó gyülekezet számára értelmezze.10 11 A 
Mammonról szóló bibliai üzenet pl. természetesen mit sem veszített érvé
nyességéből. Egészen más azonban ennek az üzenetnek mai mondani
valója, egy szocialista társadalomban élő keresztyén ember és gyülekezet 
számára, mint volt az ókori rabszolgatársadalomban. Luther helyesen 
interpretálta a maga korának viszonyai között pl. a 4. parancsolatot, vagy 
a 7. parancsolatot. A ma szolgáló igehirdetőnek azonban nem elég a Kis 
Káté szövegét idézni, hanem meg kell keresnie a mára szóló értelmezését 
Isten örökérvényű, minden korszaknak azonban a maga nyelvén és a 
maga viszonyai között mindig újszerűén szóló, törvényének.

A biblicizmus és általában egy bizonyos fajta teológiai és kegyességi 
irányzat ezért a feladattal való megbirkózás elől a bibliai szövegek ver
bális inspiráltságának tanításába menekül. Vagyis a felelősséget a pré
dikációért magára a Bibliára hárítja. Másfelől az ige tekintélyében ke
res biztosítékot a maga számára. Megkerüli tehát a hit kockázatát s mint
egy ki akarja kényszeríteni a Szentélek jelenlétét és munkáját. Ez azon
ban lehetetlen. Prédikálásunknak vannak ugyan Istentől adott objektív 
feltételei; ezek:11 A szentírás s benne Isten igéje, — elhivatásunk és fel
hatalmazásunk a prédikálásra (Mt. 28, 18—20), — ígéretünk arra nézve, 
hogy prédikálásunkban Urunk maga lesz jelen (Lk. 10,16), — Ígéretünk 
arra, hogy a Szentlélek megnyitja igehirdetésünk előtt a füleket és szí
veket. Mindezek ellenére két okból is azt kell mondanunk, hogy prédi- 
kálásunk „sikere” nincsen a kezünkben. Az egyik ok az, hogy Isten ke

9 W ingren: Die Predigt, 1954. — 44—kk.
10 Vö. K áldy Zoltán székfoglaló beszéde, Lelkipásztor, 1958. — 10. sz., 571. o.
11 V ö .: D. H. D iem : D ér T heologe zw ischen T ext und Predigt. — Evangélistáié- 

Theologie, 1958. — 7. sz.)
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gyelme szabad kegyelem s Ö ígéreteiben sincsen kötve. A másik ok ben
nünk van s ez emberi tehetetlenségünk. Nincs garancia tehát arra nézve, 
hogy prédikációnkban csakugyan megszólal Isten üzenete. Hitben kell 
keresnünk az ige üzenetének megértését s ebben a hitben továbbprédi
kálni, remélve, hogy az — ubi et quando visum est Deo (C. A. V.) — 
kérygmává lesz a hallgatók számára.

Hasonlóképpen nem oldja meg a feladatot a római egyház herme- 
neutikai magatartása sem. A biblicizmus látszólagos — valóban csak lát
szólagos — igéhez kötöttségével szemben itt az Írás értelmezése alá van 
vetve az egyházi tanítói hivatalnak. A dogma megszabja az írásmagya
rázat útját. Az exegétát voltaképpen nem érhetik meglepetések; előre 
tudja, hogy mit fog találni a bibliai szövegekben. Nem találhat ugyanis 
mást, mint amit a dogmából már előre tud. A prédikáció így nem Isten 
mindig új s ezért váratlan, meghökkentő, izgalmas üzenetének megszólal
tatása, hanem az egyháznak, mint üdvösséget biztosító intézménynek 
híveit irányító tanítása.12 Elképzelhetetlen, hogy ez a prédikáció pl. az 
egyházat bűnbánatra és megtérésre, vagyis az eddig követett út helyte
lenségének felismerésére, arról való visszafordulásra és új úton való el
indulásra hívja. Hiszen ez annak beismerését jelentené, hogy a csalatkoz- 
hatatlan egyházi tanítói hivatal tévedett, valahol utat tévesztett s ezért 
az ige fényében és ítélete alatt revízió alá kell venni az egyház eddigi útját. 
Ez azonban a római egyházfopa/nm értelmében lehetetlen. — Észre kell 
vennünk azt, hogy ez az egyházfogalom s következésképpen ez a herme- 
neutikai magatartás, illetőleg egyházi tanítás és Isten igéje közötti ilyen 
viszony a protestantizmus némely irányzataitól sem egészen idegen. És 
ebben az esetben mit sem változtat a lényegen, ha a csalatkozhatatlan 
egyházi tanítói hivatal helyébe hitvallási iratainkat tesszük, amelyek 
„végső, felülmúlhatatlan és megváltoztathatatlan igazságokat tartalmaz
nak” .13 Ebben az esetben ugyanis hitvallásaink válnának ilyen csalatkoz
hatatlan tantekintéllyé. Pedig a reformáció egyházában a hitvallási ira
toknak azért és annyiban van tekintélyük, mivel és amennyiben a szent
írás helyes értelmezését tükrözik.14 Természetes, hogy exegetikai mun
kánkban állandóan tekintettel kell lennünk a hitvallásokra, mint az atyák 
írás-értelmezésének tételes kifejezésére s ilyen módon őriznünk kell 
a kontinuitást az egyház múlt történetével. A hitvallások a bibliai üze
net középpontjára utalnak s ezzel segítik tájékozódásunkat. Iránytű sze
repét töltik be tehát, — a feltérképezés munkáját azonban minden nem
zedéknek magának kell elvégezni. E közben bukkanhatunk kevésbé is
mert, vagy épppen ismeretlen tájakra is, vagy éppen jól ismert, vagy 
ismerni vélt tájakon érhetnek váratlan meglepetések. A hermeneutika 
feladata éppen az, hogy útmutatást adjon arra, hogyan közvetíthetjük a 
Biblia üzenetét a ma egyházának (Nils A. Dahl).

Nyilvánvaló, hogy a 16. sz. hitvallásai nem adhatnak kész, lezárt 
feleletet a ma élő keresztyénség minden égető kérdésére.15 Nem adhatnak 
feleletet pl. arra, hogyan kell az atomkorszak emberének a békéért, az 
emberiség fennmaradásáért való keresztyén felelősségről prédikálni. Pe
dig kétségtelen, hogy ma erről is kell prédikálnunk. Mert bizonyos, hogy 
Istennek van üzenete ebben a dologban is és sok más dologban nemze-

12 D. H. D iem : Was heisst Schriftgem ass? — 1958.
13 Vö. G roó G yula : T heológial tisztázódás az evangélikus egyházban. -  A  ma

gyar protestantizm us öt éve, 1950. -  92. o.
14 Vö. Nils A . D ahl: B iblische Exegese und kirch liches Bekenntnis.

(Lutherische Rundschau 59/60. Heft 1.)
15 Vö. K áldy Zoltán székfoglaló beszéde, Lelkipásztor, 1958. 10. Sz. 571. o.
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dékünknek a keresztyén emberek számára. Ennek az üzenetnek a Szent- 
írásban, tehát esetről esetre az elénk adott textusokban való megtalá
lásában a hitvallások kétségkívül segíthetnek bennünket. A feladatot 
azonban magunknak kell elvégeznünk. Atyáink nem végezhették el e fel
adatot helyettünk évszázadokkal ezelőtt és utódaink sem végezhetik el 
majd évszázadok múlva. A ma feladatait a ma élő nemzedéknek kell 
elvégezni. — Az is valószínű, hogy a hitvallások jobban segíthetnének 
bennünket, ha figyelmesebben és az ige fényében tanulmányoznánk őket. 

‘ Vagyis, ha helyes egyházfogalommal elindulva használnánk őket. Az egy
házfogalom kérdése döntő jelentőségű a hermeneutikai feladat megköze
lítésében is. Igazán prédikálni, a kérygma megszólaltatásának szándé
kával voltaképpen csak a reformátori teológia talaján lehet. Itt ugyanis 
arról van szó, hogy az írás üzenetét mindig újra meg kell találnunk, — 
s ebből a mindig újra megtalált üzenetből születik meg az egyház taní
tása, érvényes dogmája. A római és római tipusú egyházfogalom alapján 
ez éppen fordítva van. Az egyház tanítása nem az igehirdetés gyümölcse, 
hanem a prédikáció a tanítás egyik módja.16

A hermeneutikai feladat, vagyis az Írás helyes megértésének elvi 
kérdése a reformátori teológia tulajdonképpeni nagy problémája.17 Mert 
itt a reformáció egyházában emberi biztosítékok nélkül a hit félelmetes 
szabadságában, a „keresztyén ember szabadságában” (Luther!) kell ke
resni az egyetlen kútfőből merítve, az egyetlen mérték alatt állva, az 
egyetlen tekintély előtt meghajolva az egyházát igéjével kormányzó élő 
Krisztus mára szóló érvényes akaratát. Nincs pápa, zsinat, tanítói hiva
tal, püspök, hitvallás vagy betűiben inspirált Biblia — „papirospápa” , — 
aki vagy amely ezt a- nagyszerű és rettentő felelősséget levehetné az 
evangélikus keresztyén ember válláról. És ez a felelősség nemcsak a lel
készeket, az ige hivatalból való hirdetőit terheli, hanem — erről még 
később lesz szó — az egész gyülekezetei, minden egyes hívő embert is. 
A prédikációért mindannyian felelősek vagyunk.

Az exegezis feladata tehát az, hogy felismerje a textusban az Isten 
kegyelmes cselekedetéről szóló, — s éppen most nekünk szóló — kéryg- 
mát. Azt, hogy Isten akkori, a textusban meghirdetett, kegyelmes cseleke
dete mivel erősít, biztat, vigasztal s mire indít, buzdít, serkent minket, 
akik mostani életünkben várjuk azt, hogy kegyelmesen cselekedjék ve
lünk itt és most, amint a textus tanulsága szerint akkor is cselekedett.

Amikor ezt el akarjuk mondani a gyülekezetnek, egy utat kell meg
tennünk: az exegezistől a prédikációig. Ütközben két veszedelemre is 
ügyelnünk kell. Az egyik: meg ne rekedjünk az exegézisben. Vagyis ab
ban, hogy elmondjuk pl. mi történt Korinthusban, vagy Kapernaumban 
anno . .. ezzel szemben adósak maradunk azzal, hogy minek kell történnie 
nálunk, anno 1959. — A másik veszedelem, hogy útközben elveszítjük a 
textust. Sok mindenről szót ejtünk, de elfeledkezünk az üzenetről, amit 
Urunk reánk bízott. Ügy járunk, mint a postás, aki bekopogtat a címzett
hez, s csak akkor veszi észre, hogy a levél nincsen táskájában.

A döntő, hogy reájöjjünk arra, amire a jó úszónak rá kell előbb 
utóbb jönnie: nem a mi erőlködésünk, mozdulataink tartanak minket a

16 „D as Lehren ist nicht m ehr ein M oment innerhalb des V erkündigens,v 
sondern das Verkündigen w ird zu einer Funktion des Lehrens”  (D. H. D iem : Was 
heisst Schriftgem ass? 31. o.).

17 In dér herm eneutischen Frage konzentriert sich die Problem atik dér T heolo- 
gie, die dér Protestantism us in  voller Schwere zu tragen hat” . — E beling: Die 
Bedeutung dér literarkritischen M ethode fü r die protestantische Theologie und 
K irche — Idézi W. Schultz: Das Problem atik dér Herm eneutik in dér Theologie 
und Philosophie dér Gegenwart. — Luth. Rundschau, 59/60. Hit 1.
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víz felett, hanem maga a víz hordoz hullámain. Vagyis a képből kilépve: 
nem nekünk kell a textust „megszólaltatni”, hanem a textus bizonyság- 
tétele maga hordoz bennünket, úgy hogy a mi róla szóló bizonyságtéte
lünkben eseménnyé válik a gyülekezetben.18 A prédikáló feladata tehát 
az, hogy közvetítővé váljék a textus és gyülekezet között bizonyságtevé
sével és így belevonja őket a textus eseményébe. E közvetítő fáradozá
sával segít lebontani a falat, amely az akkort a mától elválasztja. A tol
mácsolásnak ezzel a munkájával teheti transzparenssé a textust a gyüle
kezet számára. E közben ismét ügyelnie kell egy veszedelemre. Nem sza
bad ugyanis megkísérelnie a gyülekezethez igazítani a textus üzenetét, 
vagyis a gyülekezet összetételére, körülményeire, stb. való tekintettel mó
dosítani. Ez ugyanis nem feladata, sőt ezzel megrabolhatja a gyülekezetei 
attól az ajándéktól, amit Ura neki szánt. A prédikálónak meg kell sza
badulnia a hamis aggodalmaskodástól is, a tekintetben ti: vajon meg
értik-e az üzenetet, mit szólnak majd hozzá stb. — Itt is érvényes az 
intelem: „Keressétek először Isten királyságát. . . ”

Mindez azonban már átvezet bennünket vizsgálódásunk második ré
széhez. Feladatunkat így tűztük ki: A prédikáció textus és gyülekezet 
között. Eddig a textus megértésének feladatával foglalkoztunk. Most a 
feladat második részében a gyülekezet felé fordulunk s a homiletikai 
problémakör néhány kérdését vetjük fel.

A  g y ü l e k e z e t
A prédikáció: hallgatók megszólítása és nem monológ (Thurneysen). 

E mondat lapos közhelyként hangzik, olyan magátólértetődő igazságot 
fejez ki. Mégis, a gyakorlat azt mutatja, hogy e valóban magátólértődő 
igazság a valóságban igen gyakran nem érvényesül. A  prédikációt a gyü
lekezetnek és a gyülekezetért mondjuk s mégis olyan gyakran nem éri 
el a gyülekezetei, vagy elszáll a feje felett, mint a fáradt, vagy túlmagas 
ívű nyílvessző, amely a cél előtt ér földet, vagy túllő a célon. Pedig a 
prédikációnak célba, a gyülekezet szívébe kell találnia. „A  bibliai igaz
ság sohasem önmagában való, hanem az ember szívéhez szól és ott akar 
számunkra igazzá lenni. A prédikáció Isten tők érkezik hozzánk, mégpedig 
éppen most, ma, ebben a pillanatban, amelyben élünk” (Thurneysen) 
Isten minden embert meg akar szólítani, mivel minden ember az Ö te
remtménye. Ez a „világ” , az embervilág az, amit úgy szeretett, hogy Egy
szülöttjét adta érette (Jn. 3,16). Jézus Krisztus Isten megszólítása a világ
hoz. Aduk meghallják ezt a szót és felelnek reá, azok a gyülekezet.

Ebből következik, hogy a gyülekezetét a hirdetett ige teremti meg. 
Még pedig nem csak általában és elvileg, hanem konkrété és gyakorla
tilag is. In actu, amikor a prédikációban az ige szól, támad az egybesereg- 
lettekből Isten népe. A világért sem feledkezünk meg itt a keresztség 
szentségének gyülekezetei teremtő szerepéről. Benne Isten élőnkbe jövő 
kegyelme, a gratia praeveniens cselekszik és plántálja bélé már zsenge 
korban — a gyermekkeresztség gyakorlatát tekintve — az embert gyüle
kezetébe. A keresztség azonban a „kezdet szentsége”, amit követni kell 
annak, amit Jézus missziói parancsban így fejez ki: „tanítván őket,, hogy 
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek . . .  (Mt. 28,20). S Jézus 
igéje az, ami mindig újrateremti a gyülekezetei — amint az egyes ke
resztyén embert is — ahogyan azt Luther a Kátéban a III. ágazat magya-

i® Vő. D. H. D lem : Dér Theologe zw ischen Text und Predigt.
19 ,,D.er rote Fádén durch die ganze B ibéi ist Gott und sein V olk .”  — G. 

W ingren: Die Predigt. — 30—31. o.
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rázatában olyan szépen mondja: Hívja, gyűjti és megvilágosítja. Az Ágos
tai Hitvallás szerint is ott van az egyház, ahol „az evangéliumot tisztán 
tanítják és a szentségeket helyesen szolgálják ki” . Ezzel kapcsolatban 
utalni kell arra, hogy a C. A. német szövegében az evangélium prédi- 
hálásáról van szó („bei welchen das Evangélium rein gepredigt. . . ” ) s 
ebben a meghatározásban az evangélium tiszta hirdetése és a szentségek 
helyes kiszolgáltatása nem jelzői, epithetonjai a szentek gyülekezetének, 
hanem konstituáló meghatározói.

A prédikációnak ezt a gyülekezet felé forduló feladatát úgy is meg 
szokták jelölni, hogy a prédikáció legyen ne csak igeszerű, textusszerű, 
hanem legyen gyülekezetszerű is egyúttal. S mint már elöljáróban mon
dottuk e két követelmény között bizonyos feszültség észlelhető. Mikor 
gyülekezetszerű a prédikáció?

A gyülekezet az egyház konkrét megjelenési formája; az egyház a 
gyülekezetben él. Korunkban az egyház és a gyülekezet létformái mély
reható és sokoldalú változásának lehetünk tanúi.20 A világkeresztyénség 
területén az államegyháztól a népegyházig különféle változatain keresz
tül á szabad egyházig a legkülönbözőbb egyházi életforma megtalálható. 
A gyülekezet parókiális hagyományos létalakja is néhol felbomlik s új 
formák vannak kialakulóban. Mindez azonban nem érinti a lényeget. Sőt 
talán e változások és megrendülések közepette rajzolódik ki egyre inkább 
az egyház arculatán az Üjtestamentum gyülekezetének képe. Azé a gyü
lekezeté, amely inkább organizmus, mint organizáció s amely Ura kezé
ből naponta veszi létét örvendezéssel és hálaadással.21

A gyülekezetszerűség első követelménye tehát az egyház valóságos 
helyzetével, lényegével és abból folyó feladataival, szolgálatával és annak 
lehetőségeivel való józan számotvetés. Amikor tehát az igehirdetésre ké
szülve a textus fölé hajolunk, egyúttal magunk előtt látjuk a konkrét 
gyülekezetei, úgy amint az vasárnapról vasárnapra ott ül szószékünk 
előtt. És persze magunk előtt látjuk azokat is, akik — nem jöttek el, 
akik ilyen vagy olyan okból hiányzanak. Mindezek mellett azonban jól 
tesszük, ha a textusban elmélyedve időről időre kitekintünk dolgozószo
bánk ablakán is; a „világba” , amint mondani szoktuk, helyesebben az 
élet valóságába, amely körülöttünk, — de bennünk is, — a templomban 
és a parókia falai mellett, — de kétségkívül azokon belül is — zajlik. 
Ez az a világ és élet, amiről már régóta hangzik a megállapítás, hogy 
egyre inkább szekularizálódik, — vagyis a szó eredeti értelmét tekintve 
egyre inkább önmagára talál, t. i. felvett egyéb jelleget levetve azzá válik, 
ami, s Bonhoeffer megjelölése szerint az egyházhoz való viszonylatában 
egyre inkább nagykorúvá lesz. Ebben a valóságos világban él gyüleke
zetünk, mint annak része, hiszen nem ég és föld között, sem más boly
gón nem élünk, hanem ezen a földön, valamely országban s valamely 
nemzet tagjaiként. Mi magyarok jelesül a szocializmust építő magyar 
népköztársaságban. Az itt élő gyülekezetnek hirdetjük tehát Isten törvé
nyét és evangéliumát, mint olyanoknak, akik hitben élnek, vagyis abban 
a tudatban és magatartásban, hogy az Atya gyermekei. Krisztus meg
váltott jai, elhivatottak a szolgálatra ebben az életben s erről számot kell 
adniok az örök Bíró előtt, Akinek kegyelméből örök élet örökösei.

20 Vö. P ákozdy L. M. A z egyház az ipari társadalom  változásai közepette 
Theol. Szem le 1958 '4—5. sz. 1 • t;

21 „W er K irche nicht taglich neu erwarten will, w ird  sie auch nicht behal- 
ten” , és: „D ie  K ategorie dér M inderheit ist in jedem  Fali eine Kategorie dér 
K irche.”  — H. J. M argull: Angenom m en, die V olkskirche zerbröckelt: Zeichen dér 
Zeit. 1959. — 7—8. sz.)
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Ez többek között azt is jelenti: a gyülekezetnek prédikálunk, vagyis 
azoknak, akik ott vannak a templomban, s nem az ablakon ki, a „világ
nak”. A templomban ülők ugyan néha szívesebben hallgatnák, ha nem 
őróluk volna szó, hanem ha a „gonosz világ” felett hirdetett ítéletet hall
hatnák. Ezzel azonban nem segítenénk a világon és nem használnánk a 
gyülekezetnek — s ezen felül engedetlenek volnánk Urunk iránt.?2 S a 
gyülekezetnek is nem a világról prédikálunk, hanem az Evangéliumot 
hirdetjük, amely Istennek ereje minden ember üdvösségére. A gyüle
kezetnek ugyanis nem arra van szüksége, hogy a világról való •— eset
leg téves, mert szűkén pietisztikus — nézeteiben megerősíttessék, hanem 
inkább arra, hogy ebben a világban való feladatai elvégzésére útmuta
tást kapjon. Az istentiszteletben — bárminő különösen hangozzék is ez 
— az ember szolgálatára nyerünk elhivatást. Nem véletlen, hanem mély
értelmű szándékosság, hogy Thurneysen Eduardnak, a bázeli teológiai 
fakultás gyakorlati professzorának és a bázeli Münster híres prédikáto
rának 70. születésnapjára barátai és tisztelői által kiadott kötet ezt a 
címet viseli: Gottesdienst — Menschendienst (Istenszolgálat —• ember- 
szolgálat). „Az emberről csak úgy szólhatunk, ha mindjárt Istenről is 
szólunk, — viszont Istenről is csak úgy, ha egyben az emberről is szó
lunk”, — írja a kötet előszavában Barth'g Károly.

Ahhoz, hogy a megértett textusból prédikáció legyen, elengedhetetle
nül szükséges az is, hogy a prédikáló ne csak teológus, hanem lelkipásztor 
is legyen. Nem azt jelenti ez, hogy feltétlenül gyülekezeti lelkésznek, 
parókusnak kell lennie, hanem azt, hogy lelkipásztori módon kell prédi
kálnia. Ilyen módon az ige minden hirdetőjének kell és lehet tudni pré
dikálni, — bár kétségtelen, hogy elsősorban azok tudnak így prédikálni, 
akik annak a konkrét gyülekezetnek a meghívott és megbízott, felhatal
mazott és felelős pásztorai. A „vendégszónok”, az evangélista lehet 
olykor a gyülekezet szemében érdekesebb jelenség, evangélikus teológus
nak azonban tudni kellene, hogy az ilyesmi csak a szabályt erősítő ki
vétel, tudniillik a mások szolgálata a gyülekezetben. Az ilyen szolgálat 
néha lehet igen áldott, azonban ne várjunk ezektől és éppen csak ezek
től a szolgálatoktól a gyülekezetei, mint holt csontmezőt megelevenítő 
csodákat, hanem valljuk és higyjük, hogy a gyülekezet pásztorának hű
séges szolgálata bírja elsősorban az egyház Urának ígéretét: legeltesd az én 
juhaimat! E parancs ugyanis — Ígéret: legeltetni fogod az Én juhaimat!

A lelkipásztori jellegű igehirdetés feltételezi a gyülekezet ismeretéi. 
A pásztor ismeri a juhait. Sokkal jobban kell ismernie őket, mint aho
gyan azok önmagukat ismerni vélik. Ezt az ismeretet — mint minden 
igazi emberismeretet általában — az Írásból meríti az ige hirdetője. Nem 
jelenti ez azonban akt, hogy nem nyitja tágra szemét az embermeg
ismerés és különösen is a gyülekezet megismerése egyéb lehetőségei 
előtt.22 23 A gyülekezetről hisszük, hogy a Bárány menyasszonya s a Krisz
tus teste, mint ilyen azonban egészen emberi emberekből áll. A lelki
pásztornak tehát fel kell vennie az egész ember testi-lelki gondját, 
ügyét s törődnie kell örökkévaló és ideigvaló, földi békességével is. S

22 „ A  kegyes em ber Isten uralm át szeretné biztosítani a világ felett — az 
igazi igehirdetés viszont Isten királyságát hirdeti.”  -  Johannes Ham el: Die Ver- 
kündigung des Evangelium s in  dér m arxistischen W elt. — a „G ottesdienst—M én- 
schendienst c. kötetben.

23 A z ige jó  exegézisén kívül, jó  volna többet foglalkozni az igehallgató em 
berek és a gyülekezet kérdéseivel. Vagyis nem csak az ige, hanem  (az em berek 
és a gyülekezet exegézisével is.”  — K áldy Zoltán székfoglaló beszéde, Lelkipász
tor, 1958. 10. sz. — 575. o.
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ehhez szükséges a gyülekezet, a gyülekezeti tagok alapos ismerete. A tex
tus exegéziséhez hozzá kell járulnia a gyülekezet exegézisének.

Természetesen ez nem azt jeleníti, hogy már most a prédikációnak 
Két forrása van: a bibliai textus és a gyülekezet. Távol legyen! Hanem 
arról van szó, hogy az egy forrásból merített, — remélhetőleg valóban 
abból és jól merített — élő vízből csakugyan inni is kell adni a reánk- 
bízottaknak. Mert a prédikáció nem valamely színesen megvilágított, 
káprázatosán szökellő diszkót, — ami mellett esetleg szomjan lehet 
veszni, hanem egyszerű ivóvíz, az a bizonyos egy ital víz, amire szük
sége van a szomjazónak. S ahhoz, hogy ezt a vizet nyújthassam hallga
tóimnak, ismernem kell őket. Persze hogy, mint fennebb mondottuk, az 
ember ismeretét alapvető módon az igéből nyerjük; anthropológiánknak 
krisztológiai beágyazottságának kell lenni. Hogy mi az ember s hogv 
azonban prédikálásunkban az egy szükséges dolgot hogyan kell éppen 
ennek a gyülekezetnek nyújtanunk, azt nekünk kell megtalálnunk, esetről 
esetre a textus és gyülekezet között.

A prédikáció gyülekezetszerűséae nem jelent „népszerűséget” a szok
ványos értelemben, vagyis közkedveltséget. Sőt, ha ennek jelei mutatkoz
nak, fel kell figyelnünk és résen kell lennünk. Mert az igazi lelkipásztor 
éppen mert jobban ismeri gyülekezetét, mint az önmagát, jobban tudja 
azt is, hogy mire van annak szüksége. Komolyan veszi a gyülekezet való
ságát s helyzetét, komolyabban, mint maga a gyülekezet. S az ige olykor 
keserű, de mindig üdvös orvosságát senki sem veszi be szívesen. Már 
pedig a döntő szempont az igét hirdető pásztor számára nem az, hogy 
mit szedetne hallani a gyülekezet, hanem az, hogy mit üzen a Lélek a 
gyülekezetnek, mi használ a gyülekezetnek. Ezzel maradunk hűségesek 
Urunkhoz és ezzel teszünk jó szolgálatot a gyülekezetnek is. Hamis sze
retet az, amely a gyülekezet kedvét — és nem üdvét keresi. Izrael tör
ténetében is a hamis próféták voltak azok, amelyek a nép szája íze sze
rint prédikáltak (Jer. 5,31; 23,9—kk. stb.).24

Ne véljük, hogy a „népszerűtlen” prédikációval üresre prédikáljuk 
templomainkat. Éppen ellenkezőleg áll a dolog. A semmire sem indító és 
semmire sem kötelező csevegés előbb utóbb közönyt és unalmat vált ki 
a hallgatóságban. S az élet nagy kérdéseit forró kásaként kerülgető 
„prédikáció” — ha ugyan annak lehet nevezni az ilyen „szentbeszédet” 
— hamarabb kiüresíti templomainkat, mint a bátor és nyílt igehir
detés.25 -

Az üres, vagy megüresedő templomok egyébként jelenthetik Isten 
ítéletét az Ö egyháza felett. S az ítéletet megalázkodva és engedelmesen, 
sőt örvendező hitben kell fogadnunk, tudván, hogy akik Istent szeretik, 
azoknak minden javukra szolgál, — s hogy Isten azokat dorgálja, akiket 
szeret. (H. Kuhn: Warum die Kirohen leer werden? — Zeichen dér Zeit, 
1959. — 7—8. sz.)

Bizonyára sokszor válhat gyötrővé a kérdés: visszhangot támaszt-e 
a prédikációm? Ez a kérdés jogos, annál is inkább, mert a jó prédikáció 
mindig támaszt valamiféle visszhangot. Esetleg ellentmondást. Ez akkor 
igazi, ha nem mi provokáljuk, hanem a megszólaló kérygma támasztja.

24 V ö. W erner Schm auch: Das prophetische A m t in  dér Gem einde. — 1958.
25 „A  gyülekezet tagjainak öt százaléka eljön  a tem plom ba, a többi kilenc

venöt üdvözletét küldi. M iért? — Azért, m ert m indenről beszélnek a tem plom ban, 
de sem m iről sem  elkötelező erővel. A z em bereket nem  érdekli a puszta magán
kegyesség keresztyénsége — hanem  súlyos, elkötelező erejű  válaszokat várnak az 
élet nagy kérdéseiben.”  — 5:95 — Stimme dér Gem einde, 1959. — 16. sz.
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Az ige ugyanis mindig vagy hitet, vagyy megkeményedést támaszt. Sőt 
más nem is teremthet hitet, mint az ige. S a helyesen hirdetett ige igaz 
hitet teremt. S másfelől — mint lutheri teológusoknak! — azt is tudnunk 
kell, hogy amint, aki „méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik”, 
úgy a rossz prédikáció is, amelyben nem szólal meg a kérygma, nem 
semmi, hanem nagyon is valami: megrögzíti hitetlenségükben a hallga
tókat. „Aki nem tudja elmondani a prédikációjáról, hogy ezt az Isién 
üzeni, az inkább hagyjon fel a prédikálással”, mondotta Luther.26 *

A prédikáció lelkipásztori jellegéhez tartozik az is, hogy annak első 
hallgatója maga az, aki prédikál.25 Mindig magunknak is prédikálunk, 
hiszen nem felette állunk a gyülekezetnek — a szószék magassága köny- 
nyen keltheti ezt a téves képzetet — s nem is vele szemben állunk, eset
leg az ítélő és irgalmazó Isten oldalán, hanem hozzátartozunk gyülekeze
tünkhöz, mint annak egyik tagja, s itt is „első a bűnösök közül” (I. Tim. 
1,15). Az evangélikus lelkipásztor nem közbenjáró Isten és a gyülekezet 
között, nem valamely papi kenettel a „laikusak” fölé emelt középlény, 
hanem az ige szolgája s mint ilyen elsőként áll annak ítélete — és ir
galma alatt. Ezért predikálásának alaphangja — az elmaradhatatlan bűn
bánat mellett is — az örvendezés. Amikor az emberi élet teljes valósá
gát és valóságos helyzetet fogja át igehirdetésében mindig a már be
következett segítségből indul ki. A bűnt a bűnbocsánat, a halált a fel
támadás. az ember Ínségét Krisztus győzelmének fényében látja. Ezért 
helytelen a „kétszakaszos” prédikáció, amelynek első részében lehető 
sötét színekkel vázoljuk az ember helyzetét, bűnét, nyomorúságát, hogy 
azután ezen a sötét háttéren a második részben annál fényesebben ra
gyogjon fel Isten szabadítása. Istennek erre a díszletezésre nincsen szük
sége — és az nem segít rájtunk sem.28 A prédikáció azért veheti egészen 
komolyan az emberi élet valóságát, mert Isten megkönyörült az emberen 
a Krisztusban és a kezébe vette ezt az emberi életet.

A prédikáció gyülekezetszerűségéről szólva e szakasz befejezéséül 
még két kérdést érintünk. Az egyik: ismerjük valóban gyülekezetünket? 
A ma valóságos gyülekezetének prédikálunk, — vagy egy fantomnak, 
amit mi alkottunk magunknak, esetleg a gyülekezet egy kis részének 
mintájára, esetleg ezek ösztönzéséré? Csodálkozunk, ha prédikációnkban 
nem szólal meg a kérygma s nem találja el a gyülekezetei, — hiszen nem 
is azt veszi célba.

A másik: örömmel prédikálunk-e? Csak az tud örömmel prédikálni, 
aki hiszi azt, hogy most valami jó történik, sőt a jó, mivel az emberek
nek az evangélium hirdettetik. Az evangéliumot nem lehet savanyúan, 
kételkedve, aggályoskodva, sopánkodva, vagy reménytelenül hirdetni. 
Ha megfáradunk a szolgálatban s kétségbeesünk a gyülekezet felett — 
kivel ne eshetnék ez meg? — a prédikációban nyerjünk új erőt, ahol 
Isten hordoz minket, akinek ereje épp a gyöngékben erős és aki minden

26 V ö. D. H. D iem : Dér Theologe zw ischen Text und Predigt.
N. H olstein: Verkündigung oder Gespraeh. (Evangelische Theologie, 1958. 

-  7/8. sz.)
28 „E gyenesen a segítségből kell kiindulnunk. Tem etésen sem beszélhet pl. 

m ásként a keresztyén em ber, m int a m egvert és legyőzött halálról.”  (E. T hu m ey- 
sen : Az ige szolgálata, 1941. -  72. o.)

. . .  „d ér  gleiche bekannte Fehler, den so m anche Predigt zeigt: in ersten 
grundlegenden Teil w ird sehr farbig und anschaulich die M acht und Gewalt dér 
Sünde beschrieben, um auf diesem  anscheinend sicheren Fundam ent 'die göttliche 
V ergebung zu begründen . .  J. H am el: i. m. 251. o.
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prédikációban újat kezd velünk, mivel épp ez által teremti mindig újra 
gyülekezetét.29

Végül: a prédikáció akkor igazán gyülekezetszerű, ha az egész gyüle
kezet ügye. Ez igazában nem is lehet másként. Amikor a textus értelmét 
keresve elindulunk a gyülekezet felé a kérygmával, ezt mint az egyház 
tagjai tesszük. Csak a gyülekezet talajában gyökerezve művelhetjük érvé
nyes módon a teológiát. S a gyülekezet minden tagjának felelősséget 
kell vállalnia azért, hogy a prédikáció valóban az legyen, aminek lennie 
kell: a textusban elrejtett isteni üzenet megszólaltatása. Ezzel azonban 
elérkeztünk vizsgálódásunk harmadik pontjához.

I. A  p r é d i k á c i ó  e s e m é n y e  t e x t u s  é s  
g y ü l e k e z e t  k ö z ö t t

A prédikáció esemény, mert megtörténik: vasárnapról vasárnapra el
hangzik a textusról a prédikáció a gyülekezet előtt. A textusból szól a 
prédikáció s benne szólal meg a kérygma, Isten üzenete. Így reméljük, 
erre van Ígéretünk s ezért könyörgünk. S a gyülekezethez, a ma élő való
ságos emberekhez szól. Ezért tusakodunk és ebben fáradozunk. Ott, az 
istentisztelet terében kell mindig újra végbemenni az egyszerű és meg
rendítő csodának: Isten szót vált az emberrel. Mindazt, amit eddig erről 
a témáról — természetesen csak egészen vázlatosan — elmondottunk, 
megpróbáljuk az alábbiakban összefoglalni.

1. A prédikáció proklamáció. — Ha valljuk azt, hogy a prédikáció
ban a kérygmának, Isten üzenetének kell megszólalni, akkor tudnunk 
kell, hogy a kérygma eredeti jelentése szerint: a király kiáltványa, amit 
heroldja, követe útján tesz közhírré a város piacán. Valami felhívás, 
fontos, életbevágó és sürgős tudnivaló, amit mindenkinek „saját érdeké
ben” tudomásul kell venni, hogy magatartását ahhoz igazíthassa. S e 
„hirdetmény” a kihirdetés időpontjában lép életbe, válik érvényessé. Aki 
nem vesz róla tudomást, elereszti' a füle mellett, hallatlanná teszi — 
magára vessen. A törvény nem ismerése, — nem mentő körülmény.

A kérygma Isten proklamációja az embervilághoz. Ilyen értelem
ben használja az Üjtestamentom is a kifejezést. Talán legszembetűnőbb 
ez Jézus názáreti zsinagógái beszédének elbeszélésében, amely szerint 
Jézus úgy hirdeti meg a prófétai jövendölést, mint amely „most teljese
dett be a ti hallástokra”, vagyis most lépett érvénybe, most vált való
sággá. (Dk. 4,17—21). Jézus önmagáról azt mondja, hogy Ö azért jött, 
hogy a kérygmát hirdesse, prédikáljon (Mk 1,38; Lk 4,43). Luther a görög 
igét (kérüsszein) helyesen és kongeniálisan fordította „predigen”-nel, Ká- 
roli is többször a „prédikálni” igével adja vissza, máskor: „igét hirdetni” . 
S a kérygma tartalmát tekintve így jelölhető meg: Isten országának el- 
közelítése, Isten országának evangéliuma (Mk. 1,14), vagy csak egysze
rűen: az evangélium (Mt. 26,13). És igen sokszor minden közelebbi tar
talmi meghatározás nélkül csak önmagában áll az ige: kérüsszein, pré
dikálni (Mk. 1,38; 3,14; Dk. 4,44), jelezve, hogy ez a kifejezés magát a 

tartalmat is jelenti: a kérygma mindig az Isten szeretetéről szóló üzenet. 
Ezt hirdeti Jézus szóval és ‘ minden cselekedetével, egész életével is és 
ennek hirdetésére küldi ki tanítványait (Mk. 16,20).

A prédikációban tehát Isten kegyelmes szeretetéről szóló üzenet 
hangzik, úgy, hogy abban maga Isten szólít meg, mostani hatállyal és 
elkötelező érvénnyel,80

29 A  fentiekhez 1. D. H. D iem : Dér T heologe zw ischen Text und Predigt.
30 Vö. D. H. D iem : Dogm atik, 1955. — 102—kk. — E. T hurneysen: A z ige szol

gálata, — 33-kk o.
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2. A p r é d i k á l ó n a k  k é t n y e l v ű n e k  k e l l  l e n n i .
Ezzel a különösnek tetsző követelménnyel semmiesetre sem valami 

csalárd kétnyelvűségre, kétkulacsosságra gondolunk, hanem valami egé
szen másra. Arra az egyszerű kívánalomra, amit minden tolmáccsal szem
ben támasztunk: értenie kell azoknak a nyelvén, akiknek tolmácsol. A 
prédikálónak otthon kell lennie a Biblia világában, értenie kell a Biblia 
nyelvén. Hogyan érthetné meg különben textusát? Fáradhatatlanul kell 
elmélyednie a Biblia megismerésében, a bibliai iratok korának, emberei
nek gondolatvilágában. Kutatnia kell a szentírásbeli szavak, kifejezések 
képek, szólásmondások értelmét. Luther nem ok nélkül hangsúlyozta a 
a Szentírás eredeti nyelvei ismeretének döntő fontosságát!

Közhelyként hangzik, még sem röstelljük megismételni, hogy a re
formáció elképzelhetetlen Luther bibliafordító munkája nélkül s a refor
máció előrehaladásával mindenütt szoros kapcsolatban volt a Szentírás 
megszólaltatása az illető nép nyelvén. S a bibliafordítás, a tolmácsolás — 
e szó sokkal többet jelent, mint lefordítás — persze mindig nemcsak 
nyelvtani, nyelvi kérdés, nyelvkészség és a nyelvtudományban való jár
tasság dolga, hanem teológiai megfontolást is igényel s minden fordítás 
egyúttal teológiai döntés, állásfoglalás.”31 Ezért minden prédikáció szá
mára újra meg újra le kell fordítanunk magunknak a textust, nemcsak' 
szövegében, de jelentésében is, — keresve az emberi szavak köntösébe 
rejtett üzenetet.

Az igehirdetőnek (azonban éppen ennyire) otthon kell lennie abban 
a világban is, amelyben a gyülekezet él. Értenie kell a gyülekezet nyelvén 
is, — s ez azt jelenti: a ma élő valóságos emberek nyelvén. Ismernie kell 
korunk gondolatvilágát, szellemi életét, irodalmát, tudományos és mű
vészeti életét és jellemző jelenségeit. A lelkipásztor íróasztalára a Biblia 
és a szépirodalom mellett odavaló az újság is. a napilap és a tudományos 
— nemcsak teológiai tudományos — folyóirat. Nem lehet jó igehirdető 
az. aki elzárlápzik annak a kornak a szellemi élete elől, amelyben él, 
aki nem ismeri a problémákat, amik az ..utca emberét” — amint mon
dani szokták — foglalkoztatják. Hiszen az a feladatunk, hogy a reánk
bízott üzenetet belehirdessük az emberek szívébe, úgy, hogy az kapcso
latot találjon életünkkel és megmozgassa őket. Tragikus eset, ha az atom
korszakban élő gyülekezet lelkésze még — a barokk vagy bidermayer 
korszak gondolat és képzeletvilágában él. Gyülekezetünk a szocializmus 
társadalmi és gazdasági rendjében él. Ismernünk kell ezt a világot, mert 
ebben kell az evangélium hirdetésének szolgálatát elvégeznünk.

Amikor az ige hirdetőjének a fenti értelemben vett ..kétnyelvűségé
ről” szólunk, azt is le kell szögeznünk, hogy a problémakör: Textus-pré- 
dikáció-gyülekezet — nem fordítható meg. Vagyis nem kereshetjük a 
gyülekezet felől azt, amit prédikálnunk kell, hanem mindig a textus 
felől. Ne féljünk attól, hogy ezért időszerűtlenné, elvonatkozottá, általá
nossá válik prédikálásunk. Ha valóban az ige üzenetét szólaltatjuk meg, 
az mindig időszerű, vagyis a jelennek szóló lesz.32

sí ,,öh . a tolm ácsolás nem  m indenki dolga, m int a balga lelkek vélik. Csak 
hivő, istenfélő, hűséges, szorgalm as, tüdős, tapasztalt és m egpróbált keresztyén 
szív foghat hozzá. Ezért úgy vélem , h ogy  hamis keresztyén vagy ra jon gó nem 
érthet hozzá.”  Luther: Ein Sendbrief vöm  Dolm etschen, 1530.

32 ,,Die ideale Predigt geschieht in dem  Fali, in  dem  das W ort Gottes in das 
Leben dér M enschen m it dér Scharfe und mit dem  Gewicht einsehneidet. wie 
sie nur dér letzten W irklichkeit und dem  Ernst dér Ewigkeit Gottes selber zu- 
k o m m e n , . . w ir sollten nicht über den T ext reden, söndern den 'Text selber 
reden  lassen.”  (Krister Stendahl i. m.)
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Wingren úgy fogalmazza meg az igehirdető dilemmáját (Die Predigt, 
30—kk o.), hogy ha a prédikáció vagy csak az igéről, vagy csak az em
berről szól, akkor nem jön létre a találkozás Isten igéje és az ember kö
zött. Véleményem szerint ez a dilemma hamis, mert ha csakugyan az 
igéről szól a prédikáció, pontosabban, ha az igét szólja s benne megszólal 
a kérygma, akkor nem fenyeget az a — egyébként nagyon is reális — 
veszedelem, hogy az ember válik prédikálásunk tárgyává, hanem akkor 
az ige szól az emberhez. Az a prédikáció, amely „csak az igéről” szól, 
nyilván megrekedt az exegézisben s benne nem jut szóhoz az üzenet, 
amely mindig a hallgatókhoz címeztetett, — ha pedig „Csak az emberről” 
szól, akkor az igehirdető elvesztette útközben textusát, amint erről már 
egyszer szóltunk. Mindkét esetben elmaradt a prédikáció eseménye, 
amelyre épp az a jellemző, hogy itt kell végbemennie: textus és gyüle
kezet között.

3. A prédikáció beszélgetés. A prédikációnak ez a részletmeghatáro
zása látszólag ellentétben, vagy legalábbis ellentmondásban van az elő
ször említettel, hogy a prédikáció proklamáció. Kiáltványokkal általában 
nem szoktak eszmecserébe bocsátkozni. Az ellentmondás azonban csak lát
szólagos. Mert a felhívás igenis választ vár: megfelelő magatartást, a szük
séges konzekvenciák levonását. Baj, ha a proklamáció visszhangtalanui 
pusztába elhangzó kiáltás. A meghirdetett kérygma épp üzenet-jellegénél 
fogva választ kíván s ahol elhangzik, — pl. Jézus és az apostolok ige
hirdetésében s azóta is minden igazi prédikációban — ott feltétlenül fe
leletet vált ki, visszhangot ver. Sőt abból, ha ez elmarad, biztonsággal 
lehet következtetni arra, hogy rosszul prédikáltunk.

A  prédikációban szükségképpen meginduló beszélgetés kétirányú. 
Először Isten kezd beszélgetést az emberrel, elsőrenden azzal, akire az 
üzenetet bízni akarja, az ige hirdetőjével, azután rajta keresztül, a hall
gatókkal, a gyülekezettel. Ez a sorrend s a dolgoknak ez a menete a ki
nyilatkoztatás bibliai tanúságtevőinél is megfigyelhető. Isten elhívja 
Esaiást, Jeremiást, Ámost — milyen drámai párbeszédek zajlanak le 
ezeknek az elhívási jeleneteknek során! Végeredményben minden prédi
kációra készülésnél érződnie kell valaminek ebből a mindig megújuló el
hívásból, amely méltatlan és alkalmatlan személyünket és szánkat min
dig újra megtisztítja — az oltárról vett parázzsal, magával az igé
vel! — a szolgálatra. Azután a prófétán vagy az apostolon keresztül Isten 
beszédbe ereszkedik Izrael népével, az apostoli prédikáció hallgatóival. 
Ez a párbeszédes, választ sürgető, feleletre indító forma néha egészen 
szembetűnő (pl. És 1,18; Csel 2,37—38 stb.).33

A visszhang, ami a prédikáció hallgatóiban támad, nem minden 
esetben lesz igenlő. Hiszen az igének sokszor előbb rombolnia kell, hogy 
építhessen. Le kell bontania a hallgatók szívét elzáró akadályokat, sok
szor éppen azokat a vallásos, kegyes előítéleteket, meggyökeresedett el
képzeléseket, amik a kinyilatkoztatás első hallgatói: Izrael népe, írástu
dók és fariezusok esetében is jellemzőek voltak.34 Persze ez nem jelent
heti azt, hogy az igehirdető polémiát kezd hallgatóival s támadó, ítélkező 
hangot vesz fel. Hiszen nem valami, vagy valaki ellen, hanem az evan

33 v. ö . W. H olstein: Verkündigung oder Gesprach? (Evangelische Theologie, 
1958. 1—2. sz.) — továbbá D. H. D iem : Grundfragen dér biblisehen Herm eneutik.

34 „D as K érygm a kann ja  unter Umstanden seine freim achende W irkung nur 
dadurch ausüben, dass es die beim  H örer vorhandenen from m en Vorstellungen 
und Bewusstseinsinhalte kritisch in  Frage stellt.”  (Diem i. m., 47. 1.)
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géliumról tesz bizonyságot. Arról, hogy az evangélium eréje megszabadít
hat megkötöttségeinkből és felszabadíthat a szolgálatra.

Azt is meg kell fontolnunk, hogy az ellentmondás, amit a prédiká
ciónk támaszt nem mindig a Szentlélekkel való ellenkezés. Meg kell vizs
gálnunk, nem mi követtünk-e el valami hibát, ami jogos ellentmondást 
vált ki. Pl. ha nyers exegézist nyújtunk hallgatóinknak, ha teológiai tol
vajnyelvünket nem fordítjuk le a hétköznapok nyelvére, ha általános
ságban és elvontan beszélünk s nem keressük fel a hallgatókat konkrét 
helyzetükben. Vagyis ha kegyes szólamokat mondunk Isten mindig sze
mélyhez szóló, gyógyító, megvilágosító, Vigasztaló, felelősségre indító 
igéje helyett.

Támadhat az ellenállás abból is, hogy a hallgató ezúttal valóban az 
igét hallja s ez az addig megszokotthoz képest újat, felkavarót, meghök
kentőt jelent. Itt kezdődik az igazi párbeszéd az ige és hallgatói között. 
Itt dől el, hogy helyt áll e az, amit az igehirdető mond, csakugyan 
kérygma-e, vagy csak saját vélekedése. Mert valamiképpen minden pré
dikáció csatatér, ahol a gyülekezet szívéért kell tusakodni, — nem emberi 
módon és fegyverekkel, hanem az ige kardjával, nem magunknak nyerve 
meg őket, hanem a Krisztusnak ejtve foglyokat.

Ezzel kapcsolatban rá kell mutatni arra. hogy a prédikációnak van 
egy bizonyos értelemben prófétai jellege is.35 Ez a prófétai igehirdetés 
„mindennapi életünk magatartásának kérdéseire vonatkozik” (Schmauch i. 
m.) és „az egész gyülekezet funkciója” . A hitben megvilágosított értelem 
keresi benne a helyes döntéseket. Lehetséges, hogy az igehirdető sok do
logban messzebb és többet lát, mint hallgatói. H. Diem figyelmeztet 
arra,36 hogy gyülekezeteink sokszor nincsenek azon az érettségi fokon, 
amelyen helyesen meg tudnák ítélni a prófétai igehirdetést. Ennek elle
nére sem szabad azonban ezt a feladatot és felelősséget valamely maga
sabb egyházi fórumra áthárítani, hanem kitartóan kell tusakodni azért, 
hogy a gyülekezettel konszenzusra jussunk. Hiszen ez a feladat: hogy a 
gyülekezet értse meg és fogadja be a prófétai szót s mint közösség is 
vállaljon felelősséget azokban a nagy ügyekben, amik elől korunk embere 
s így a keresztyén ember sem térheti ki.

így válik a prédikáció ebben a második értelemben is beszélgetéssé: 
ember és ember között. Beszélgetés indul meg a prédikáló és gyüleke
zete s azután a gyülekezet egyes tagjai között is a kérygmáról. Akit Isten 
megszólított s aki Istennek hitben felélt, az ettől kezdve nem élhet ma
gános életet. Odafordul a felebarát felé, annak ügye az ügyévé is válik. 
Nemcsak a gyülekezetben, ahol ennek egészen magátólértetődőnek kel
lene lenni, hiszen egy test tagjai vagyunk (I. Kor. 11. r.), hanem annak 
határain túl is tekintve. Mert a prédikációban megszólaló kérygma, az 
Isten szeretetéről szóló evangélium az egész világnak, minden embernek 
szól. A kérygma prédikációja gyülekezetét teremt, hogy viszont ezt a 
gyülekezetét az üzenet hordozójává tegye, jó hír hirdetőjévé, hegyen épí
tett várossá, gyertyatartóba tett világossággá, hogy „fényljék mindazok
nak, akik a házban vannak” .

Groó Gyula

35 v. ö. W erner Schm auch: Das prophetische A m t in dér Gemeínde, 1958. — 
M agyarul is: Lelkipásztor 1959. 2. sz.

36 G rundlragen dér biblischen Herm eneutik 59. o.
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K Á LVI  N

—  Születésének 450. évfordulójára —

Az egyház megtisztulása és megújulása a reformációban végered
ményben nem emberek műve volt. Isten hatalmas igéje, evangéliuma 
tört magának újra utat a Szentlélek ereje által a megromlott, tévútra 
tért keresztyénségben. Ezért igazán következetesen csak Isten igéjét ne
vezhetjük az egyház helyreállítójának, reformátorának! Mégis beszélünk 
— 'és joggal — reformátorokról, az ítélő és újjáteremtő isteni ige emberi 
közvetítőiről. Köztük a legelső, aki az ugartörés nehéz munkáját végzi, 
a wittenbergi reformátor. Hozzá azonban munkásságra és hatásra két
ségtelenül a svájci reformátortársa, Kálvin áll a legközelebb. Ebben az. 
esztendőben világszerte megünneplik Kálvin születésének 450. évforduló
ját. Méltó, hogy a reformáció emléknapjának közeledtével mi, evangé
likusok is megemlékezzünk a genfi reformátorról; emlékezzünk Kál
vinban a nagy keresztyénre, az ige teológusára és az egész keresztyénség 
életében közvetlenül vagy közvetve tovább gyűrűző reformátort élet
művére!

1. KÁLVIN, A  KERESZTYÉN EMBER

Kálvin János először is nagy keresztyén személyiség, aki abban lett 
igazán naggyá, hogy a saját gondolatait, vágyait, célkitűzéseit minden 
körülmények között, feltétlenül alá tudta rendelni Isten parancsainak, 
Isten vezetésének. Választott családi címere szívet magasba emelő kéz. 
„Cor mactatum tibi offero” : Néked áldozott — pontos fordításban: véres 
áldozatul hozott — szívet hozok Eléd! Valóban áldozat volt élete és refor- 
mátori munkássága: a saját szíve gondolatainak és vágyainak, a maga 
akaratának megtörése és odahajlása Isten akarata alá.

Luther keresztyén egyéniségén belső megújulása után valamiképpen 
mindig az evangélium öröme, Kálvin alakján, egyéniségén viszont Isten 
törvényének komolysága, szentsége sugárzik át. Arcképein — így egyik 
legjobban sikerült, sok esztendei előtanulmány után a mi nemrég el
hunyt nagy rajzolóművészünk, Lühnsdorf Károly, által készített ismert 
arcképén is — azt a szigorú belső, lelki fegyelmet érezzük, ahogyan ez 
a nagy keresztyén vasakarattal odakényszeríti magát, ragyogó szellemi 
erejét és beteg, törékeny testét Isten akaratának, Isten egyedüli dicsősé
gének szolgálatába. Kálvin külső élete váratlan fordulatokban gazdag, 
változatos életút. S ezek olyan fordulatok, amelyek őt a rá nézve köny- 
nyebb, kényelmesebb úttól eltérítik és nehéz, keserves helyzetekbe hoz
zák, súlyos döntések elé állítják. Kálvin keresztyén nagysága és aláza
tossága abban van, hogy ilyenkor mindig vállalni tudta a nehezebb utat, 
ha felismerte benne Isten akaratát.
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Az első fordulat

Az első ilyen nagy fordulat életében, amikor fiatalon hátat fordít 
a kényelmet, gondtalan jómódot ígérő jogi pályának, hogy a reformáció 
ügyének hányatott életű, szegény és üldözött hívévé legyen.

Jean Calvin — a kor tudós-divatja szerint később inkább a latinos 
Johannes Calvinus nevet használja — az északfranciaországi Noyon vá
roskában született 1509. július 10-én. Negyedszázaddal fiatalabb tehát 
Luthernél. Édesapja a kisváros püspökének titkára volt. Először papnak 
szánja fiát, de aztán — összekülönbözvén a római egyházzal — jogásznak, 
egykor minden bizonnyal hírneves és jómódú ügyvédnek nevelteti. Kál
vin élete így indul: jogot tanul, hallatlan szorgalommal fiatalon, meg
szerzi az első jogi tudományos fokozatot s emellett humanista tanulmá
nyokat is folytat (első írásműve kommentár Seneca egyik filozófiai 
munkájához).

Isten keze azonban váratlanul belenyúl Kálvin életébe. A fiatal 
tudós otthagyja ezt a világi sikereket kínáló pályát és csatlakozik az 
egyház reformjára törekvők üldözött kis köréhez. A középkori egyház 
állapotai Franciaországban régebben is erősen táplálták a reformmozgal
mak lángját. Gondoljunk csak az albigensekre és valdensekre! A XVI. 
század első évtizedeiben Párizsban új erőre kapott az egyházi reform- 
mozgalom tüze. Igen nagy része volt ebben Luther idáig is elérő refor
mátort munkásságának. Az egyházi reformok híveit ez idő tájt francia 
földön „luthériens”-nek, lutherieknek is nevezik. Kálvin Párizsban egy 
ilyen „lutheri érzelmű” derék posztókereskedőnek, Etienne de la Forté
nak, a házában lakott, aki buzgón olvasta Luther írásait és saját költ
ségén kinyomatta és terjesztette a Szentírás egyes részeit. Hogy Kálvin 
maga mennyire ismerte meg itt Luther iratait s ezeknek milyen része 
volt belső átalakulásában, pontosan nem lehet megállapítani. Maga így 
írja le életének ezt a nagy belső fordulatát: „Mint hirtelen felvillanó 
fénysugár hasított belém az a felismerés, hogy a tévelygésnek micsoda 
mélységes szakadékában, milyen káoszban is voltam”. Lemond hát min
den addigi nagy tervéről, a tudományos stúdium csendjéről, amely pedig 
annyira megfelelt volna a csendes, visszahúzódó ifjú egyéniségének, 
azért, hogy Isten elhívásának engedelmeskedjék.

Hamarosan végig kell néznie titkos összejöveteleik egyik legbuzgóbb 
résztvevőjének, a savoyai Pointet katonaorvosnak, kínos mártírhalálát 
a Gréve-téren. Ez sem riasztja meg. Nemsokára még nagyobb megpró
báltatások következnek reá. Barátját, Cop Miklós orvost, az egyetem 
rektorává választják; Kálvin rábeszéli a vele megegyezően gondolkodó 
fiatal tudóst, hogy rektori székfoglalóiban Európa tudományos világának 
legtekintélyesebb katedrájáról hirdesse meg az egyházi reformmozgalom 
programját. Jórészt maga készíti el a beszéd fogalmazványát is. A fiatal 
rektornak persze a székfoglaló után azonnal külföldre kell menekülnie: 
de nemsokára az értelmi szerzőt, Kálvint is halálra keresik. Barátai 
segítségével azonban — igaz, hogy Pál apostolhoz hasonló módon, kötélen 
háza falán alábocsátva — elmenekül üldözői elől. Egy ideig a reformáció 
iránt jóindulatú Navarrai Margitnak, a király nővérének országrészében 
talál menedéket. Megpihen egy-egy barátjánál, majd újra tovább buj- 
dosik. Közben hirdeti a tiszta igét a nép között; mezőkön, barlangokban 
tart istentiszteleteket, és már két szín alatt ünnepük az úrvacsorát az 
összesereglő gyülekezettel. Titokban Párizsba is visszatér. De nem sokáig
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maradhat, mert gyorsan híre terjed visszaérkezésének. Elbúcsúzik hát 
hittestvéreitől, akik ez idő tájt már őt tekintették lelki-szellemi vezé
rüknek. Búcsút vesz házigazdájától, a Luther-iratok barátjától, de la 
Forge-tól, a béna Miion vargától, a reformáció többi, jórészt egyszerű 
hívétől és Bázelbe megy. Alig néhány hét telik el, hogy utoléri a rette
netes hír: a hűséges de la' Forge-ot a király parancsára a Szent János- 
temetőben máglyán égették meg, a béna Miion egy köztéren halt meg 
a lángokban, egy másik vértanú nyelvét átszúrták, hogy szólni se tudjon, 
így égették el „lassú tűzön” ; asszonyok, leányok is vannak a véres sor
ban. A reformáció francia hívei életükkel pecsételik meg hűségüket 
az evangéliumhoz.

A genfi „közjáték”

Ezek a hírek is világosan mutatták: hazájában életveszedelem nélkül 
nem szolgálhat. Megérlelődik hát benne az az elhatározás, hogy a refor
máció igazi hazája, Németország felé veszi útját és ott csendes, tudós 
munkában készül fel majd az egyház reformálásának nagy feladatára. 
Mivel egy királyi ediktum rövid időre könnyít a francia protestánsok 
helyzetén, 1536 nyarán felkeresi szülővárosát és maga mellé veszi még 
ott élő két testvérét, hogy ezzel végleg búcsút mondjon szülőföldjének. 
Háborús zavarok miatt a svájci kerülőutat kellett választaniok. A fá
rasztó vándorlás közben — így tervezte a három testvér — rövid pihenőre 
megállnak Genf városában. Genf ez idő tájt csatlakozott a reformáció
hoz. Lelkésze, a tüzes vérmérsékletű Faréi, meghallva, hogy az ismert 
nevű fiatal tudós a városban időzik, hozzájuk siet és valósággal le
rohanja Kálvint. Hosszas, heves vitájuk végén átokkal fenyegeti meg, ha 
tovább megy és nem vállalja vele együtt a küzdelmet Genf lelki átfor
málásáért.

Kálvint minden vágya és szándéka másfelé húzza. De Isten másod
szor is döntően beleszól életébe. És Kálvin újból meghajol Isten kikerül
hetetlen akarata előtt. „Nincs véletlen . . .  a mi szellemi erőtlenségünk, 
amely nem tud felhatolni Isten gondviselésének a magaslataira, nevezi 
csak véletlennek azt, ami az Ö örök végzésében el van rendelve.” Ez a 
mondása sejteti velünk, mi mehetett végbe akkor is, életének abban 
a sorsdöntő órájában, a szíve mélyén! Mert az ifjú francia tudós és ige
hirdető élete és az idegen svájci város sorsa ebben az órában végleg 
összekapcsolódott: pár éves megszakítástól eltekintve negyed századon 
keresztül, egész hátralevő életében azon gyötrődik, hogy ezt a gőgös, 
büszke, keménynyakú kereskedővárost „Isten városává” formálja. Genf 
nem is fogadta hozsannával! Amikor Faréi és Courault, a város lelkészei 
mellett bibliamagyarázó gyülekezeti lektornak alkalmazzák, a refor
mációi körökben akkor már nagynevű fiatal tudósnak még a neve sincs 
megemlítve a város jegyzőkönyvében. „lile Gallus”, „az a bizonyos 
francia” — így szerepel ott csupán. És Genf polgárjogát is csak hosszú 
működése vége felé, néhány évvel halála előtt nyeri el.

A genfi lelkészek bátran és megingathatatlan szigorúsággal kezde
nek hozzá a város lelki átformálásához. Kálvin rövid hitvallást készít. 
Ezt a városi tanács a magáévá teszi, a város egész polgárságát meg
esketik reá, s aki nem vállalja, azt száműzik. E hitvallás alapján ,a lelké
szek irányításával a városi vezetőség ezután hozzákezd a nyilvánvaló 
bűnök kiirtásához, a féktelenek, házasságtörők kártyások iszákosok, 
erkölcstelenül élők szigorú megbüntetéséhez; feszi ezt személyválogatás

3 L e lk ip á s z t o r 609



nélkül, a városi tanácsuraktól az egyszerű polgárokig. Géniben eleinte 
a lelki tavasz jelei mutatkoznak. A város élete megváltozik, a lelkésze
ket nagy tisztelettel veszik körül, a templomok hétköznap is zsúfoltak. 
De az első hónapok lángolása csakhamar elmúlik. Két oldalról is meg
indul az ellenhatás. A pápaság megmaradt hívei csak titokban búj tógái
nak. A városi tanácsosok és a polgárság azonban egyre nyíltabban láza
dozik „a bevándorolt idegenek” „elviselhetetlen igája” ellen. Megindul 
a titkos, majd nyílt gúnyolódás, lázítás a lelkészek ellen s azzal végző
dik hamarosan, hogy Géni tanácsa és népe másfél évi működés után 
elűzi falai közül reformátorait.

Ügy látszott ekkor, a genfi tevékenység kudarcba fulladt, rövid 
közjáték csupán Kálvin életében. Egyik levelében így ír életének érről 
a nehéz szakaszáról: „Amikor hűséges szolgatársammal, Farellel, ennek 
a gyülekezetnek az irányítását átvettem, állhatatosan megpróbáltam min
dent, hogy azt megőrizzem. Bár a vállalt teher súlyosan neheze
dett rám, soha nem gondoltam rá, hogy elhárítsam magamtól. Ügy 
láttam, Isten állított olyan őrhelyre, ahonnan nem szabad megfutnom.. .  
Amikor elűztek, nem voltam elég nagylelkű ahhoz, hogy ne örüljek újra 
visszanyert szabadságomnak; jobban örültem neki, mint lelkiismeretem 
helyeselte. Elhivatásomtól mentesülve, most már szabaddá váltam, hogy 
nyugodtan éljek, közhivatal nélkül.” 1 A száműzetés kezdeti hányattatásai 
után végül is az elzászi Strassbourgban talál új, véglegesnek látszó 
munkateret. Ebben a francia király hatalmától távol eső városban ekkor 
már virágzó reformációi gyülekezet él, Bucer és más neves lelkészek 
irányításával. Kálvint nagy örömmel fogadják. Hamarosan külön tem- 
loma van, ahol prédikálhat, iskolája, ahol taníthat. Közben belemélyed 
teológiai stúdiumaiba is; könyveket ír. Nemsokára meg is nősül, boldog 
családi otthonra talál ebben a városban. Kálvin életének legboldogabb, 
legtermékenyebb évei ezek, a három csendes strassbourgi esztendő.

Megint a nehezebb út

És ekkor következik el a harmadik nagy fordulat Kálvin életében, 
amely újból kiszakítja csendes munkálkodásából és beleveti a „tüzes 
kemencébe” . A genfiek időközben rájöttek, kit is veszítettek el benne. 
Minden igyekezetükkel azon vannak, hogy visszacsalogassák, akit olyan 
hálátlanul elűztek maguktól. Közrejátszott ebben Kálvinnak Sadolet 
bíboros levelére adott híres válasza is. A pápai kúria megbízásából ennek 
a francia bíborosnak kellett volna Genfet a római egyházba visszatérí
tenie. A genfiekhez intézett, a városi polgárságnak hízelgő, a reformációt 
pedig élesen támadó levelére Kálvin ragyogó választ ír Strassbourgból. 
Ezt az iratát az egyház reformációja klasszikus igazolásának tekintik.

Amikor visszatérése gondolata először felvetődik, Kálvin így ír erről 
egyik barátjának: „Genfbe menjek, hogy jobb dolgom legyen? Miért ne 
inkább egyenesen a keresztre? Jobb volna egyszerre meghalnom, mint 
hogy újra meg újra végigszenvedjem a kínpad gyötrelmeit!” De mikor 
a hívások sokasodnak és a genfiek hivatalos delegációja mély alázattal 
felkeresi, végül is fel kell ismernie: Isten akarata és hívása ez, amely 
előtt minden egyéni kényelmét és vágyát el kell némítania. A csendes

1 Idézi E. S tickelberger, Calvin (1950) 71—72. lpk..

610



Strassbourgból, az ideális működési területről újra az idegen, fékezhe- 
tetlen Genfbe, a „kínpadra”, az átalakulás gyötrelmes munkájába? Kál
vin nehéz szívvel, de igent mond. „Ha rajtam állna a választás, szíve
sebben tennék akármi mást — írja Farelnek —, mint hogy szót fogadjak 
neked. D e m iv e l tudom , h ogy  n em  v a g y o k  a m agam  ura, s z ív em et m eg 
ö lt á ld oza tk én t a já n lom  fe l  az Ú rnak. Ha nem is vagyok nagyon találé
kony, nem lennék híjával a kifogásoknak, melyekkel olyan csendben 
kitérhetnék előle, hogy nem támadhatna az a látszat az emberek 
előtt: rajtam akadt el a dolog. De tudom, hogy Istennel van dolgom, aki 
felfedné ezt a ravaszságot. Ezért értelmemet megkötözve foglyul adom 
az Isten iránti engedelmességre.” 2

Így tér vissza három évi távoliét után. 1541-ben újra a Léman-tó- 
parti városba, megaláztatásai és kudarca színhelyére, folytatni, amivel 
hiába próbálkozott: hogy „Isten városává” formálja Genfet. Sokat lehetne 
írni ezután következett hosszú, és nehéz küzdelmeiről, amelyek nem egy
szer az újabb elűzetés, sőt az életveszedelem szélére sodorták. Arról, 
hogyan, alakította ki példaként ebben a városban a református egyház- 
szervezetet és a kemény egyházfegyelmet; hogyan küzdött a pá
paság híveivel, tévtanítókkal és rajongókkal, a város tanácsuraival, a szi
gorú erkölcsi rend ellen lázadozókkal. Közben ő maga sem maradt min
dig feddhetetlen: amilyen megbocsátó és szelíd tudott lenni, ha a 
maga személyéről volt szó, olyan fanatikus szigorúsággal küzdött Isten 
ügyéért, és életén sötét foltként ott maradt a szentháromságtagadó S ervet  
M ihály  pőre és megégetése. Csak utolsó évei a nyugalom évei, amikor 
már elmondhatja, hogy Genfben valóban győzött a reformáció. Sok testi 
szenvedésben, különféle 'betegségekben megtörve, Isten akaratának újra 
meg újra hálaáldozatul odaadott élete 55. évében, 1564-ben válik meg 
békességben a földi élettől, Istennel és vele végre megbékélt genfi gyü
lekezetétől. Végső akarata szerint jeltelen sírban, ismeretlen helyen pi
hen a város földjeiben, hogy halálában is hirdesse: nem az ember dicső
sége a fontos, hanem egyedül a mindenható, kegyelmes Isten dicsőségei

2. KÁLVIN, A  TEOLÓGUS

Kálvin János Isten igéjének nagy hirdetője és tudósa volt. Mint 
Luther teológiáját, Kálvin munkásságát is azzal jellemezhetjük a leg
találóbban, hogy középpontjában Isten igéje áll.

Az igehirdető

Kálvin mint igehirdető is óriási munkát végzett. Genfi működésének 
egy kb. tízéves szakaszából k é te z e r  le írt p réd ik á ció ja  maradt ránk. B eza  
feljegyzése szerint egyik átlagszerű esztendőben 286 igehirdetést és 186 
teológiái előadást tartott. Ez az igen magas szám onnan érthető, hogy 
vasárnaponként rendesen kétszer, ezenkívül minden hétköznap reggel is 
prédikált (Genfben mindenkitől elvárták, hogy legalábbis a vasárnapi 
és szerdai istentiszteleteken részt vegyen). Vasárnaponként az Újszövet
ség iratait és a Zsoltárok könyvét magyarázta, hétköznap pedig egy-egy

2 Idézi Gloede, Calvin, W eg und W erk (1953), 54-55. lpk. ,
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ószövetségi vagy újszövetségi könyvet magyarázott folytatólagosan. Napi
rendjében a vacsora utálni időt a másnapi igehirdetésre való felkészülés 
töltötte ki, sokszor annyira, hogy az éjszakai alvásra is alig maradt ideje. 
Ha ismétlődő betegségei ágyba döntötték, három-négy napnál akkor sem 
bírta tovább. Ismételten olvassuk róla, hogy ha csak annyi ereje is volt, 
hogy az ágyától áz asztalig el tudott menni, hordágyon temploma szó
székéhez vitette magát és lázrohamókkal küzdve, megtartotta prédikáció
ját; ami persze megint sokat rontott amúgy is gyenge egészségi állapotán.

Igehirdetése a textusnak folyamatos, elemző és mélyenjáró kifejtése, 
tudatosan egyszerű formában, a közember nyelvén, sok természeti kép
pel és hasonlattal. Lassan, szüneteket tartva szokott beszélni, úgy, hogy 
prédikációit pontosan lehetett jegyezni. Jellemző igehirdetésére az is, 
hogy nem fél felvetni meghatározott napi problémákat — így például a 
genfi városi politika kérdéseit — gyülekezete előtt, és ,.nemcsak a pápis
ták ellen dörög, hanem a saját hallgatóinak vétkei ellen is küzd”. Pré
dikációiban mindenekfelett Istennek megkötöző és oldozó igéjét akarja 
hirdetni. „Amikor a szószékre lépünk, nem szabad odavinnünk saját 
álmainkat és képzelődésünket!” Igehirdetésén, hasonlatain sokszor átüt 
mégis az a mód, ahogyan életsorsa fordulataiban maga tapasztalta és 
engedelmes hittel vállalta Isten hatalmas karjának vezetését. „Az át
menetet azokhQz a képekhez, amelyekre Kálvinnak közben-közben szük
sége volt, hogy közösség-gondolatának nyomatékot adjon, a gyeplő és 
a megzabolázott ló végtelenül gyakran használt hasonlata adja meg . .. 
Itt ugyanazt az odafigyelést találjuk Istennek az emberi természetet 
leigázó, fegyelmező munkájára, mint amely olyan szívesen használt for
dulattá teszi nála a zsoltárbeli képet: Isten a hátunkon szánt keresztü1 
(Zsolt 129, 3.)” — írja igehirdetésének egyik alapos ismerője.3

Az írásmagyarázó

Nagy volt Kálvin mint írásmagyarázó is. egyesek szerint a refor
máció legnagyobb exegétója. Niesel „az írásmagyarázó reformátornak” 
nevezi. Már maga az is csodálatra méltó, hogy az Ószövetség néhány 
történeti és tanító könyve, továbbá János II. és III. levele és a Jelené
sek könyve kivételével az egész Szentírást végigmagyarázta. Ez az óriási 
exegetikai munka 33 nagyalakú kötetet tölt meg a Corpus Reformatorum- 
ban; s ez mégcsak nem is a teljes foglalata végzett írásmagyarázó mun
kájának! Még nagyobbnak látjuk életművének ezt az oldalát, ha ismerjük 
tömör, a dolgokat röviden összefoglalni igyekvő írásmódját. Különösen 
nagyhírű első kommentárja, a Római levélhez (1539).4

„Kálvin maga azt akarta, hogy minden más előtt a Szentírás magya
rázójának tekintsék” — állapítja meg róla tartott emlékbeszédében Barth 
Károly5 6. Teológiai főműve, melyről a következőkben szólunk, sem akar 
más lenni előszava szerint, mint útegyengetés a Szentíráshoz, az írás 
üzenetének summája. Miben látja Kálvin a Szentírás fő tartalmát, az 
igetanulmányozás értelmét? Meglepően egybehangzik Lutherrel, amit 
erre vonatkozóan hallunk tőle. „Minthogy Jézus Krisztus a törvény és

3 Idézi G loede  i. m. 65. lp.
4 M agyaru l' is: Kálvin János, A  Róm ai levél magyarázata. Budapest, 1954

R ef. Egyet. Konvent kiadása. XVI+324. lp. F ord .: N agy B.
6 Barth, K., Calvin (1936.) Theol. Existenz heute, Heft 37. 6. lp.
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a próféták végcélja és az evangélium tartalma, ne törekedjünk más 
célra, mint az Ő megismerésére, tudván, hogy Tőle a legkisebb mérték
ben sem lehet eltávolodni anélkül, hogy el ne tévelyednénk.”6 A Szent- 
írásból azonban semmiféle írásmagyarázó vagy igehirdető művészet egy
magában nem állíthatja elénk az ige Igéjét, Jézus Krisztust, csak egyedül 
Isten Szentlelke. „Mert amint egyedül Isten az illetékes tanúja önmagá
nak az Ő beszédében, úgy az Ige sem talál hitet az emberek szívében 
mindaddig, míg a Szentlélek belső bizonyságtétele azt meg nem pecsé
teli/’ Ezt a Szentleiket viszont nem várhatjuk máshonnan, csak az 
igéből.6 7

Az Inslitutio

Ez a könyv a szó szoros értelmében Kálvin életműve. Kora ifjúságá
tól öregkoráig szakadatlanul dolgozott rajta, bővítette és továbbépítette. 
Az 1536-os első kiadás még csak vékony kis kötet hat fejezetben, s a fő 
részekben szorosan Luther Kiskátéjához csatlakozik. Az 1539-es kiadás 
már szabályszerű dogmatika, tizenhét szakaszban. Ismételt átdolgozás 
után az 1559-es kiadásban áll végül előttünk az Institutio végső formája 
négy könyvben, nyolcvan terjedelmes fejezetben, több mint kétezer 
oldalon. Szól a teremtő Isten megismeréséről (I. könyv), a megváltó Isten 
megismeréséről (II. könyv), Krisztus kegyelme vételének módjáról 
(Ili. könyv), végül a külső eszközökről, melyekkel Isten a Krisztus 
közösségébe elhív és abban megőriz (IV. könyv). Címét (Institutio religio- 
nis christianae) így fordíthatnánk magyarra: Tanítás a keresztyén val
lásra. Az Evangelisches Kirchenlexikon szerint ez Aquinoi Tamás 
Summájától Schleiermacher hittanáig, tehát csaknem hatszáz éven ke
resztül, a legegységesebb dogmatika keresztyén területen.

Kálvin így ír Institutio-ja célkitűzéséről. ,,Munkám végzésében az 
volt a végcélom, hogy a szent teológia jelöltjeit az isteni Ige olvasására 
úgy előkészítsem és megtanítsam, hogy az rájuk nézve könnyen hozzá
férhető legyen és minden fennakadás nélkül haladhassanak abban. Mert 
azt hiszem, hogy a vallás egész lényegét összes részeivel egyetemben 
úgy felöleltem és oly lenddel adtam elő, hogy ha valaki ezt jól meg
tanulja, nem lesz nehéz számára annak megállapítása, hogy főképpen 
mit kell keresnie a Szentírásban, s mindazt, amit a Szentírás tartalmaz, 
milyen végcélra kell vonatkoztatnia.” 8 A református egyház e híres 
könyvének hatását alig lehet igazán felmérni. Ellenfelei annyira féltek 
tőle, hogy a francia fordítás megjelenése után Párizsban harsonaszóval 
hirdették ki: kötél általi halálbüntetés terhe mellett kell minden példá
nyát beszolgáltatni. Az ilyen tilalmak és a máglyák sem tudták azonban 
hatását gyengíteni.

A reformáció alapvető egysége Kálvin teológiájában

4. kegyelmes megigazítás evangéliuma a reformáció középponti üze
nete. Ez Kálvin teológiájának közepe és lényege is! Az isteni kegyelem 
nagyságának sötét háttere: az ember mély, radikális romlottsága és el-

6 Idézi: N iesel: Kálvin th eo log iá ja ' (Debrecen, 1943. Ford. Nagy B.), 21—22. Ipk.
1 Niesel i. m . 30-31. Ipk.
8 Idézi Niesel i. m. 17. lp.

613



veszettsége. „Kétségtelen — írja erről —,'hogy Urunk minket a maga 
képére és hasonlatosságára alkotott; ezt .azonban Ádám bűne teljesen 
elpusztította és kioltotta; átok alatt vagyunk, természetünk által ki 
rekesztetve az élet minden reménységéből.” 9 Megigazulásunk, Isten bírói 
ítéletében való megállásunk, alapja ezért rajtunk kívül, egyedül Krisztus
ban van. „A megigazulás azt jelenti: abban az igazságban részesülünk, 
amelyet Krisztus mindhalálig való engedelmességével szerzett meg, s. 
ezért Isten színe előtt már nem bűnösökként jelenünk meg. A megiga
zulás nem igazzátevés, hanem bűnbocsánat és Krisztus igazságának 
beszámítása.” 10 11 12 Kálvin tanítása a megigazulásról tehát azonos Luther 
és hitvallásaink tanításával. A megigazulást forenzikus értelemben veszi 
s egyúttal ezt a tanítást „a legfőbb sarkpontnak” is nevezi, „amely nélkül 
a vallás sem maradhat fenn” .11

De vajon a kegyelemből, hit által való megigazulás tana nem válik-e 
a lustaság és tétlenség heverőpárnájává? Nem teszi-e a kegyelmes bűn
bocsánat evangéliuma túlságosan könnyűvé, „olcsóvá” a keresztyén életet 
és az üdvösséget? űrre a reformáció teológiája és a kegyelmi megigazulás 
tanítása ellen annyiszor szembeszegzett fő vádra Luther a hit aktivitá
sával, Melanehtihon a megigazító hit és a cselekvő Szentlélek kapcsolatá
val felel (vö. CA XX. cikk). Mit felel rá Kálvin? „Hogy a jócselekedetek
nek valamiféle részük van az ember megigazításában, ezt határozottan 
tagadjuk; a megigazultak életében azonban ott van a helyük. .. Ahol 
Krisztus van, ott van a megszentelés Lelke is, aki a szíveket újjászüli új 
életre. És másfelől, ahol ez a szentség és ártatlanság utáni buzgó törek
vés nem mutatkozik elevenen, ott nincs a Krisztus Lelke és maga 
Krisztus sem. . .  Ez tehát a mi prédikálásunk tartalma: Krisztus meg
újítja azokat, akiket megigazít, boldog életre; kiszakítja őket a bűn 
hatalma alól és az igazság uralma alá helyezi, újjáteremti őket Isten 
képmására és átformálja a maga akarata iránti engedelmességre Lelke 
által.” 12

Kálvin és Luther tehát sors- és fegyvertársak ebben a kérdésben. A 
kegyelem és a hit etikáját mindig nyomon kísérte az a vád, hogy szétsza
kítja a megigazulás és a megszentelés, a belső hit és a külső, cselekvő élet 
közötti kapcsolatot13. A Luther és Kálvin tanítása közötti különbség nem 
abban van, mintha Luther Kálvinnál kevésbé tartaná fontosnak és tudná, 
teológiailag megalapozni a megszentelt, cselekvő új életet (így a római 
katolikus Döllinger és a filozófus Max Scheler). Láttuk, ezen a téren tel
jes az egység a .reformáció két ága között! A különbség abban van, hogy 
a súlypont máshová esik a két reformátor tanításában. Luther a hit és 
megigazulás kérdéseiben egészen az új élet alapjaiig ás le, Kálvin pedig 
ezekre az alapokra építve megpróbálja újjáformálni a gyülekezet és a 
világ életét. Luther a hitben a szív paradox, magunkban indokolatlan, 
egyedül Isten kegyelmességébe fogózó passzív bizodalmát látja a lényeg
nek. Kálvin pedig az ebből fakadó, aktív engedelmességet. Ez az utóbbi 
vonás adja meg a kálvini keresztyénség jellegzetes „erkölcsi aktivitását” , 
az új élet engedelmességének állandó hangsúlyozását az élet minden te

9 Prédikáció Deut. 24, 19kk-ről. Idézi Torrance, Calvin’s Lehre von  M enschen 
(1951). 100. lp.

N iesel i. m. 113. lp.
11 Ugyanott.
12 A  Sadolet bíboroshoz intézett válaszából Idézi Gloede, 5?, lp.
13 Vö. Nagy G v . Luther tanítása a hit és új élet összefüggéseiről. Lelkipász

tor, 1955 (324-329) 329. lp.
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rületén. Soli Deo glória! Egyedül Istené legyen a dicsőség! — ez az ember 
és a világ életének végső tél ja. Ebben a mondatban foglalható össze 
Kálvin teológiájának veleje.

Az evangélikus teológia területén is széles körben hatott Kálvinnak 
a Krisztus Urunk hármas tisztéről: prófétai, főpapi és királyi művéről 
szóló ismert tanítása. Igaz, ez a tanítás ótestamentumi gyökerei miatt 
nem egyszer kritikában is részesül14 *; mégis átfogó és biblikus ábrázolása 
Krisztus Urunk megváltó művének.

Különösen fontos helyet foglal el Kálvin teológiájában a Szentlélek 
munkája*5. Szokatlan és idegenszerű a számunkra, amit Kálvin a Szent- 
léleknek a világban, a tudományokban, művészetekben, a felsőbbség kor
mányzó tisztében, az értelem munkájában végzett egyetemes művérői 
tanít (gratia generális)16. Megkülönbözteti ettől a Szentiéleknek a hí
vőkben és az egyházban végzett sajátos munkáját. Az üdvösség vég
hezvitelének (gratia applicatrix) ezt a munkáját olyan gazdagon és mély
rehatóan tárgyalja, hogy emiatt nem egyszer nevezték a Szentlélek teo
lógusának. Sőt egyik értékelője azt mondotta; ahogyan elmondhatjuk, 
hogy a bűn és kegyelem tanának kifejtése Augustinus, a kiengesztelés 
tana Anselmus és a hit által való megigazulás tanítása Luther nevéhez 
fűződik, ugyanúgy elmondhatjuk, hogy a Szentiélekről szóló tanítást Isten 
Kálvinon keresztül ajándékozta az egyháznak17. Részletesen foglalkozik 
hatatlanságára. De talán még jelentősebb „tipikusan kálvininak” mondott 
hatatlanságára. De talán még jelentősebb „tipikusan kálvininak mondott 
tanítása a Szentlélek belső bizonyságtételéről (testimonium Spiritus Sancti 
internum). A Szentírás autopistiájának forrása, az ige isteni eredetének 
döntő bizonyítéka számunkra a Léleknek ez a belső tanúságtétele, mellyel 
a külsőleg elhangzó vagy az olvasott igét megeleveníti, élővé és haté
konnyá teszi a hívő szívében18.

Ha vannak is ezekben a dolgokban különbségek a két nagy reformá
tor teológiája közt, Kálvin tanítása egészeben mégis meggyőzően mutatja 
a közös igei alapot és a lényeges egységet a reformáció két főága között.

A kálvini teológia külön útja

Főleg három területen azonban világosan különbözik Luthertől és 
más úton jár a genfi reformátor. Ezek a területek: a törvény szerepe, a 
predestináció problémája és az úrvacsora, általában a szentségek kérdése.

Sokat vitatott probléma Isten törvényének helye és szerepe a keresz
tyén életben Kálvin teológiája szerint. Akik a kálvini teológiát „törvé- 
nyies szellemmel” , „törvényeskedéssel” vádolják, nem ismerik igazán, 
mit tanít a genfi reformátor a keresztyén új élet szabadságáról. Kétség
telen azonban, hogy Isten törvényére nála mégis sokkalta nagyobb hang
súly esik az új élettel kapcsolatban, mint a lutheri teológiában, és más

14 Vö. Elért W., Dér christliche Glaube. 3. A ufl. (1956), 332. lp.
16 A  legfrissebb, alapos és terjedelm es ábrázolása az evangélikus W. K rusche  

m unkája ; Das W irken des Helllgen Geistes nach Calvin (1957). E könyv  részletes 
ism ertetése m egjelent a Theológiai Szem lében, 1959, 249—251. lp. Vö. m ég: B ékési 
A., Kálvin, a Szentlélek theologusa. Theol. Szemle. 1959, 50—52. lpk.

18 Ebben egyébként evangélikus területen is követik egyesek, így  például 
Althaus dogm atikája. Die christliche W ahrheit (1949) II. 101. kk.

17 B. B. W arfield  m ondása. Idézi B ékési i. m. 51. lp.
18 Vö. K rusche  i. m. 207 ük.
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képpen is 'látja a törvény feladatát. Ennek pedig messzeható következ
ményei vannak. Így többek közt centrálisabb szerephez jut az Ótesta
mentum; nagyobb nyomaték esik az egyházfegyelemre is. Kálvin a tör
vényt is a kegyelmes Isten ajándékának és a törvény szavát a kegyelmes 
Isten hívó szavának látja10 (Luthernél tudvalévőén a törvénynek Isten 
haragját, Isten ítéletét kinyilvánító, vádoló és megítélő jellege áll elő
térben). Bár ismételten szól az új élet törvénytől való szabadságáról, 
szerinte a törvény a hívő ember élete számára mégis normatív jelentő
ségű marad, sőt ezt tartja a törvény igazi feladatának20. Ha a törvénynek 
ezt a tanító, iránytmutató szolgálatát elfogadjuk és benne Isten kegyel
mes szavára ismerünk, akkor bizakodva járhatunk a törvény útján. 
Mert akkor a törvényt a legszorosabb kapcsolatban fogjuk látni Jézus 
krisztussal”21. Luther — a törvény alatt és a Lélek hatalmában való élet 
döntő különbségének apostoli üzenetére támaszkodva — merészebb volt. 
Teológiájában — Melanchthontól is eltérve — lemondott a törvénynek 
erről az új emberünket útbaigazító, tanácsoló szerepéről, mert csak ezt 
látta biblikusnak az apostoli levelek szerint. Az új életben járást radiká
lisan a Szentlélek és a hit belső szabadságában látja. Ha van is mara
dandó szerepe a törvénynek a keresztyén életben, ti. bűneink és óembe
rünk állandó megítélése, ez szerinte semmiesetre sem az új élet dönté
seinek és cselekedeteinek irányítása! A hitnek nem kell megkérdeznie a 
külső törvénytől, mit tegyen, mert mielőtt megkérdezné, már meg is cse
lekedte. (Lásd: Római levél magyarázatának bevezetése.) A törvény leg
nagyobb szolgálata az, hogy vádoló szavával odaűz minket újra meg újra 
Krisztus kegyelméhez22.

A legismertebb, valóban jellegzetes kálvini tanítás a kettős predes- 
tináció tana. Kálvin az Institutio III. könyvében fejti ki részletesen, hogy 
Isten az örökkévalóságban tanácsot tartott önmagával és örök, változha- 
tatlan döntéssel személy szerint mindenki felől előre elvégezte, kiket vesz 
majd fel az üdvösségbe és kiket rendel örök kárhozatra. Nem azért tette 
ezt, mert isteni mindentudásával előre látta, ki hisz majd és ki nem. 
Ebben az esetben végeredményben nem Isten predestinálna, hanem a 
mi hitünk vagy hitetlenségünk határozná meg visszamenőleg Isten örök 
döntését. Tehát Isten így tőlünk függne. Fordítva áll a dolog! Mivel Isten 
egyeseket üdvösségre rendelt, azért nyerik el a Szentlelket és képesek 
hinni; azért maradnak viszont mások Szentlélek nélkül, tehát a hiire- 
jutás el van zárva előlük. Az örök kettős eleveelrendelés kálvini tanítása 
azt is magában foglalja, hogy a bűnesetet is maga Isten rendelte. „Azt 
állítom, hogy Isten nemcsak előre látta az első ember bűnesetét és benne 
a későbbiek romlását, hanem döntésével el is rendelte azt. Elismerem, 
borzalmas döntés!”23 A kettős predestinációnak ezt a végsőkig következe
tes formáját — a szupralapszáris tanítást — Kálvinnal és Bezával együtt 
csak a legszigorúbb kálvini teológusok merték ebben a formában vallani. 
A dordrechti zsinat (1619) és nyomában számos református hitvallás ez

is Niesel i. m. 79 kk, 81. lp.
Praecipuus usus leg is ,. proprius usus legis. Kálvin  szerint: tertius usus, qui 

et praecipuus est et in  proprium  legis finem  propius spectat, erga íideles locum  
habét, quorum  in cordibus iám  viget ac regnat Dei. Spiritus. Institutio 1559. II. 
7:12.

21 Niesel i. m. 82—83. lpk.
22 vö. ehhez, a kérdéshez a „törvén y  harm adik használata" körüli szétágazó 

vitát a legú jabb teológiában. Lásd ú jabban: W. Joes Gesetz und Freiheit (1956) 
és G. Heintze, Luthers Predigt von  Gesetz und Evangélium  (1958).

23 Institutio 1559. in . 23:7.
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utóbbi következtetést elutasította (infralapszáris felfogás a kettős predes- 
tináciorol). Egyházunk ebben a talán legsúlyosabb teológiai kérdésben 
azt vallja: ha a „Deus absconditus” felől nézve ezt a kérdést odasodró
dunk is a kettős predestináció félelmes tanításának peremere, mint ke
resztyének csak a kinyilatkoztatás felől, tehát Jézus Krisztusban szem
lélhetjük ezt a problémát. „Az örök predestinaciot Krisztusban, sohasem 
a közbenjáró Krisztuson kívül keli szemlélnünk! 2 Őbenne pedig Isten 
mindenki iránt öröktől fogva való kegyelmét jelenti ki, hogy „minden 
ember üdvözüljön és az igazság ismeretere eljusson”, I Tim. z,4. A Szent
írás a „proorizein” kifejezést (a predestináció bibliai megfelelője) csak 
Isten kegyelmes akaratával kapcsolatban használja. Egyhazunk ezert 
vallja és tanítja Istennek örök kegyelmi predestinációját, vállalva ezzel 
a logikai törést is teológiájában. „Eeleimes, rettenetes tanítás” helyett a 
predestináció bibliai üzenete merő, tiszta evangélium Istennek öröktől 
fogva az embervilág iránt való kegyelméről.

Választóvonallá lett a reformáció két ága között az úrvacsoratan is. 
Hátterében Kálvinnak Lutherétől eltérő meggyőződése áll a szentségek
ről, általában a Szentlélek Isten munkálkodásának módjáról. Igaz, Kálvin 
Zwmglivel ellentétben ragaszkodik ahhoz, hogy Isten Szentlelke nem 
cselekszik eszközök, a világból való közvetítők nélkül, amilyenek az ige
hirdetés emberi szava és a szentségek földi elemei. Az igehirdetés és 
szentségkiszolgáltatás földi történésével párhuzamosan fut Istennek rej
tett, kegyelmes cselekvése a szívek mélyén. A lutheri teológia itt azt húzza 
alá, hogy Isten kegyelmesen lehajol és oáaköti, odaalázza magát Krisztus 
inkarnáeiójának megfelelően a földihez, hogy abban mindig bizalommal 
kereshessük Öt (természetesen csak a kegyelmi eszközökben). A kálvini 
teológiát viszont Isten szuverén szabadságának megőrzése vezeti, amikor 
azt állítja előtérbe: nem mindig fut együtt az igehirdetéssel és szentseg- 
kiszolgáltatással a Szentlélek cselekvése! Ez a kétféle intenció a legéle
sebben az úrvacsoratanban jelentkezik.

A különbség a két reformátor közt ezen a területen valójában nem 
abban van, mint sokan gondolják, ti. hogy csak Luther vallana Krisztus 
testi jelenlétét, Kálvin pedig csak Krisztus szellemi, lelki. valóságának a 
jelenlétéről tudna az úrvacsorában. Kálvin szerint is Krisztus teste az 
úrvacsora sakramentális ajándéka. „Ha igaz az, hogy az úrvacsora igéi 
és elemei nemcsak valamilyen lelki erőkkel való meggazdagodást ígérnek 
nekünk, hanem a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségünk 
felől biztosítanak minket, akkor az is bizonyos, hogy az úrvacsora anya
ga: „Krisztus az Ö halálával és feltámadásával együtt”, vagyis „az Ö 
teste és vére, melyekben a tökéletes engedelmességet betöltötte, hogy az 
igazságot nekünk megszerezze” . Tehát az úrvacsora ajándéka nem Krisz
tus Lelke és nem is az Ö isteni természete. De nem is pusztán a Krisztus 
emberi természete, hanem az Ö érettünk halálra adatott emberi termé
szete”.25 A döntő különbség Luther és Kálvin között a teológiai vita szem
szögéből nézve tehát nem is Krisztus teste és vére jelenlétében, hanem 
a jelenlét modusában van. Luther szerint Krisztus az inkarnáció mód
ján, Kálvin szerint pedig Szantlelkében van jelen testileg is az úrvacso
rában. Hogyan kell ezt értenünk? Luther ragaszkodik hozzá: Krisztus je
lenléte a szerzési igék egyszerű és közvetlen értelme szerint az ő meg-

>24 Form ula Concordiae SD XI, 65.
25 N iesel 1. m. 188. lap.
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testesülésének, halálraadott istenemberségének jelenléte. A „Christus in- 
carnatus” pedig itt a földön nemcsak a hívőkkel találkozott, hanem a 
hitetlennekkel is, ítéletükre és nem megmentetésükre. Ezért az úrvacso
rában sem csak a hívőknek van jelen Krisztus. Éppen a hitetlenek szá
mára való — ítéletes — jelenléte tanúsítja jelenlétének realitását (man- 
ducatio orális, manducatio impiorum). Kálvin szerint ellenben Krisztus 
teste és vére nem az inkarnáció módján, hanem pneumatikus módon, 
Szentlélekben van jelen; ezért az úrvacsorában csak a hívőkkel van ta
lálkozása, lelki módon (manducatio spirituális, manducatio fidelium). Itt 
tehát nem mindenkinél fut együtt az úrvacsorái cselekmény és a Szent
lélek cselekvése, Krisztus megjelenítése (a kálvini intenció érvényesülése 
az isteni szabadság megőrzésére!).

Eltekintve itt most a két reformátor úrvacsoratanának exegetikai és 
dogmatikai hátterétől, amelyből nem egy részlet azóta teológiailag meg
haladottá vált, azonnal két súlyos kérdés vetődik fel. Először is: mi a 
szentség ajándékának „többlete” az úrvacsorában, ha Krisztus jelenléte 
nem egyéb pneumatikus módon való jelenléténél? Nem így találkozunk-e 
egyébként is hitben a mi Urunkkal és Megváltónkkal a mennybemene
tel óta? Nem üresedik-e meg ilyen módon Krisztus csodálatos, értel
münknek felfoghatatlan ígérete az úrvacsora egyedülálló ajándékáról? 
Másodszor: nem rontja-e meg számunkra az úrvacsora mérhetetlen vi
gasztalását és örömét a Krisztussal való találkozáson az a kikerülhetet
len belső bizonytalanság és tépelődés, hogy ha Krisztus úrvacsorái ielen- 
léte a hitemen fordul meg, vajon eléggé igaz és erős-e a hitem a Krisz
tussal való szentségi találkozásra? „Az a lutheri tanítás, hogy ez a kö
zösség a mi hitünk előtt, hitünktől és hitünk nagyságától eltekintve adva 
van, közelebbről pedig az a tény, hogy Krisztus a Megaláztatott módján 
van jelen, külön is vigasztalást jelenthet abban a kísértő kétségben, hogy 
vajon jól felkészültünk-e a szentség üdvösséges vételére.”26

Ezek a meggondolások is mutatják: bármennyire feltétlenül igaz és 
vitathatatlan, hogy az úrvacsora körül végbemenő mai teológiai „beszél
getésben” evangélikusok és reformátusok között végeredményben az exe- 
gézis eredményeinek kell dönteniök. „a szisztematikus tényező kikapcso
lása az úrvacsoratanban és a vita leszűkítése az exegézisre lehetetlen” .27 
Az exegéta szíve és értelme nem „üres lap” , amikor a szerzési igék ér
telmét kutatja. Ezek értelmezését akarva-akaratlan meghatározza nála 
az, hogyan látja összefüggésében, tehát bibliai-teológiailag és ennek alap
ján dogmatikailag, az úrvacsora helyét és jelentőségét Isten egész üdvös
ségszerző munkájában, tehát hogyan érti Isten teljes kinyilatkoztatását. 
Ezért látjuk azt, hogy az úrvacsora kérdésében ma olyan örvendetesen 
megindult „teológiai beszélgetés” egyházaink között (elsősorban a né
met evangélikus, református és uniált teológusok sok évi közös munká
jának eredményére, az 1958-as arnoldshaini úrvacsorái tételekre gondo
lunk) sokkalta nehezebb, bonyolultabb és sokkal több türelmet, fárad
ságot igénylő kérdés, mint a felületes szemlélők vérmes reménységei s 
az olyasfajta vélemények mutatják, hogy az exegetikai kutatások ered
ményei „mindenestül túlhaladottá tették itt a reformáció és a hitvallá
sok egész állásfoglalását.” Ennek a fáradságos és bonyolult feladatnak

-6 Grass, H .: Die A bendm ahlslehre bei Luther und Calvin. 2. Aufl. 1954. 240. ip.
”  Grass i. m. 16. Ip.
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nehézségei ellenére sem szabad azonban lemondanunk arról a remény
ségről, hogy a közös ökumenikus fáradozás útján tovább haladva a töb
bivel együtt egyszer talán begyógyul majd ez a nyílt seb is az anyaszent- 
eg'yház testén. Mindenesetre a legfájóbb szakadásunk, mert éppen az 
„egység szentségében” osztja meg a világkeresztyénséget és választja el 
egymástól a reformáció testvéregyházait.

Dr. Nagy Gyula

(Befejezés a következő számban)

Bonhoeffer esketési beszéde
„ .. .Legyünk mi magasztalására az Ö dicsőségének.” — Efézus 1:12.

A jegyeseknek joguk van ahhoz, hogy esküvőjük napját valami pá
ratlan diadalérzéssel köszöntsék. Ha minden nehézséget, ellenállást, aka
dályt, kétséget és meggondolást becsülettel kiállottak és leküzdötték — 
noha szélnek nem engedhették őket — életük döntő diadalát vívták ki 
valóban mindketten. Minden bizonnyal jó, ha a dolgok nem történnek 
csak úgy maguktól értődőén. Amikor kimondták egymásnak kölcsönösen 
az igen-t, szabad döntésükkel egész életüknek új irányt adtak. Boldog 
bizonyossággal álltak ellen minden olyan kérdésnek, megfontolásnak, 
amit az élet két magát tartós kapcsolatra elszánó embernek nekiszegez. 
Saját elhatározásukból, de saját felelősségükre is az élet új területét fog
lalták el. Minden esküvőt át kell hatnia valahogyan az örömujjongásnak 
azért, hogy ember ilyen nagy dologra vállalkozhat, hogy ilyen hallatlan 
szabadság és hatalom adott részére, hogy életének kormányát kezébe 
veheti. Az ifjú pár boldogságában mindig benne kell foglaltatnia valami
nek a föld gyermeke ama jogos büszkeségéből, hogy saját szerencséjének 
kovácsa lehet. Nem helyes elhamarkodottan és korai megadással beszélni 
Isten akaratáról és vezetéséről. Egyszerűen nem szabad keresztül síkla- 
notok azon a téren, hogy most itt a ti egészen emberi akaratotok tevé
kenykedett s ünnepli diadalát. Magatök léptetek az útra. Teljesen maga
tok választottátok. Nem valami kegyes cselekedet, hanem teljességgel 
földi dolog, amit tettetek és tesztek. Ezért a felelősséget is ti magatok 
viselitek teljesen, azt senki le nem veheti vállatokról. Pontosan azt kell 
mondanom: rátok, a jegyespárra, hárul az egész felelősség szándékotok 
sikeréért minden boldogsággal együtt, amellyel ezzel a felelősséggel
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együtt jár. Hamis kegyességbe menekülnétek, ha nem mernétek kimon
dani ma: ez itt a mi akaratunk, ez itt a mi szeretetünk, ez itt a mi utunk, 
„Megeszi a vasat s az acélt a rozsda, de a mi szerelmünk nem múlik el 
soha.” Isten és ember előtt jogos vágyakozástok a földi boldogság után, 
amelyet egymásban szeretnétek megtalálni és amelynek — egy középkori 
ének szerint — az a lényege, hogy egyik másikotok vigasza lelkiekben, 
testiekben egyaránt.

Az is igaz azonban, hogy ha valakinek, úgy nektek, minden okotok 
meg van arra, hogy egészen különös hálával tekintsetek vissza eddigi élte
tekre. Az élet örömei és szépségei szinte elárasztottak benneteket: eddig 
minden sikerült; a köröttetek élő emberek részéről szeretetben és barát
ságban volt részetek, utatok többnyire sima volt, még mielőtt ráléptetek 
volna; éltetek minden helyzetében családotok és barátaitok oltalma alatt 
álltatok; jókívánsággal vett körül benneteket mindenki és végül egy
másra találhattatok és elértétek vágyaitok célját. — Tudjátok jól, hogy 
saját erejéből egy ember sem teremthet maga számára ilyen életet, hogy 
az ilyen élet az egyik embernek megadatik, a másiknak pedig nem ada
tik meg. Hát ez az, amit Isten vezetésének mondunk. Amilyen nagy ma 
a ti örömötök azon, hogy akaratotok és utatok célhoz ért, oly nagynak 
kell lennie hálaadástoknak is, amiért Isten akarata és Isten útjai ide jut
tattak benneteket. Amilyen bizalommal veszítek most magatokra a fele
lősséget tettetekért, épp oly bizalommal szabad és lehet azt ma Isten 
kezébe helyeznetek.

Ma, amikor Isten a ti igen-t mondó szavatokra rámondja- a maga 
igen-jét, amikor Isten akarata hozzájárul ahhoq, amit ti akartok, ami
kor megengedi néktek, sőt elősegíti, hogy diadalmaskodjatok, ujjongja
tok és büszkék legyetek, egyben azt is akarja, hogy egymással és más 
emberekkel kapcsolatos akarata és tervei számára eszközeivé váljatok. 
Isten most megfoghatatlan hozzánkhajlásával valóban rámondja a maga 
igen-jét a ti Igen szavatokra; de mikor ezt teszi valami egészen újat 
teremt: szereteteteikből megteremti a szent házasságot.

Isten létesíti házasságtokat. A házasság több egymás iránti szerel
meteknél. Méltósága és ereje nagyobb, mert Isten szent rendelése, általa 
akarja az embereket az idők bevégeztéig oltalmában tartani. Egymás 
iránti szerelmetekben kettesben vagytok, csak még magatokat látjátok 
a világon. A házasságban olyan nemzedék-lánc tagjaivá váltok, ame
lyet Isten a maga dicsőségére enged az élet színterére lépni és hagy 
távozni onnan, amelyet országába hív; szerelem által csak a saját bol
dogságtok egében jártok, a házasság arra késztet, hogy felelősen éljetek  
a világban, még pedig az emberek iránti felelősséggel. Szerelmetek egye
dül a tiétek, személyes tulajdonotok. A házasság valami személyfeletti: 
tisztség és hivatás. A királyt a korona teszi királlyá és nem az uralom
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vágy. Hasonlóképpen nem egyszerűen egymás iránti szerelmetek, hanem 
a házasság tesz benneteket egy párrá Isten és emberek előtt. Amint a 
jegygyűrűt először magatok adtátok egymásnak és aztán még egyszer 
megkaptátok a lelkész kezéből, ugyanúgy a szerelem is tőletek származik, 
a házasság azonban felülről, Istentől. Amennyivel magasabb Isten az em
bernél, annyival nagyobb a házasság szentsége, joga és ígérete, a szere
lem szentségénél, jogánál és Ígéreténél. Nem szerelmetek hordozza há
zasságikat, hanem mostantól fogva házasságtok lesz szerelmetek hordo
zója.

Isten teszi felbonthatatlanná házasságiakat. „Amit Isten egybeszer
kesztett, azt ember el ne válassza.” (Mt. 19:6.) Isten titeket a házasság
ban egybe szerkesztett. Ez nem a ti művetek, az ő munkája. Ne cserél
jétek össze szerelmeteket Istennel. Isten teszi házasságtokat felbonthatat
lanná, ő oltalmazza azt minden veszedelemül, amely kívülről is belülről 
is szüntelen fenyegeti; Isten maga akarja garantálni felbonhatatlanságát. 
Valami boldogító bizonyosság számunkra ha tudjuk, hogy nincs a világon 
olyan hatalom, olyan kísértés, olyan, emberi gyöngeség, amely felbont
hatná, amit Isten egybeszerkesztett. Bizony, ha valaki ezt tudja, egész 
nyugodtan kimondhatja: amit Isten egybeszerkesztett, azt nem képes 
ember elválasztani. Félretéve a szerelemmel mindig együtt járó buson- 
gást. teljes bizonysággal és bizalommal mondhatjátok egymásnak: nem 
veszhetünk el egymás számára; Isten akaratából egymásé vagyunk halálig.

Isten olyan rendet teremt számotokra a házasság által amelyben egy
mással együtt tudtok élni. ..Ti asszonyok engedelmeskedjetek a ti fér
jeiteknek, amiképpen illik az Űrban. Ti férfiak, szeressétek a ti felesé
geteket. és ne legyetek irántuk keserű kedvűek.” (Kol. 3:18—19.1 Házas
ságtokkal otthont is alapítotok. Ehhez azonban rendre van szükségetek. 
Ez a rend annyira fontos, hogy maga Isten szabja meg. Nélküle ugyanis 
minden kifordulna a sarkából. Teljes szabadsággal alakíthatjátok ki ott
honotokat, de egy dologban kötve vagytok: az asszony engedelmesked
jék férjének, a férj szeresse feleségét. Ezzel teszi Isten sajátossá a házas
ságot a nő és a férfi számára. Az asszonynak kiváltsága, hogy a férjének 
szolgáljon, hogy segítőtársa legyen — amint ezt a teremtéstörténet is 
mondja (1. Móz. 2, 20.) —, a férfinak meg az a kiváltsága, hogy feleségét 
szívből szeresse. A férfi „elhagyja atyját és anyját és ragaszkodik az ő 
feleségéhez” . (Mt. 19, 5.) Ügy kell szeretni őt, „mint tulajdon testét.” Az 
az asszony, aki uralkodni szeretne férjén magának is és férjének is gya
lázatot szerez; hasonlóképpen a férfi is felesége fogyatékos szeretetével 
önmagát és feleségét becsmérli. Így mindketten Istennek azt a dicsőségét 
vetik meg, amellyel néki a házasságban tartozunk. Beteg időkre és kor
szakokra vall, amikor a nőnek az a becsvágya, hogy olyan legyen mint 
a férfi és amikor a férfi a nőt uralmi vágya és szabadsága játékszerének
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tekinti. Az általános emberi életrend bomlani és zülleni kezd, ha az asz- 
szony megalázónak, önérzetét sértőnek érzi azt, hogy szolgálnia kell, 
a mikor a férfi részéről a felesége iránt tanúsítandó kizárólagos szeretatet 
gyengeségének vagy ostobaságnak tartják.

Isten az asszonyt férjének otthonába helyezi el. Hogy mit is jelent 
az otthon, az ma a legtöbb embernél feledésbe ment, másoknál, éppen 
nálunk azonban most vált egészen világossá. Az otthon a világ kellős kö
zepén egy külön kis birodalom, vár az idők viharában, menedék, sőt 
szentély; nem áll a változó közéleti események ingatag talaján, hanem 
Istentől van a nyugalma, vagyis ő szabja meg értelmét és értékét, sajátos 
jogát és lényegét, sajátos rendeltetését és méltóságát. Isten alkotta olyan 
helynek a földön, ahol — történjék bármi a világban — béke, csend, 
öröm, szeretet, tisztaság, fegyelem, tisztelet, engedelmesség, hagyomány 
és mind ezekben — boldogság honol. Az asszony arra hivatott és ez teszi 
boldoggá, hogy ezt a külön világot a férfi világában megépítheti és tevé- 
kenykedhetik benne. Akkor boldog, ha felismeri milyen nagy és gazdag 
e rendeltetése és feladata. A nő birodalma nem az új, hanem a mara
dandó, nem a változó, hanem a tevékenység, nem a parancsolás, hanem 
a megnyerés, nem a kívánság, hanem a birtoklás — mégpedig mindez 
úgy, hogy átlelkesíti és hordozza a férje iránti szeretet. Salamon példa
beszédeiben olvashatjuk: „Bízik ahhoz az ő férjének lelke és javai el 
nem fogynak. Jóval illeti és nem gonosszal élete minden napjában. Keres 
gyapjat vagy leüt és megkészíti azokat kezeivel kedvvel. Felkel még éjjel 
és eledelt ad az ő házának. Markát megnyitja a szegényeknek és kezeit 
nyújtja a szűkölködőnek . . .  Erő és ékesség az ő ruhája és nevet a kö
vetkező napnak.. .  Felkelnek az ő fiai és boldognak mondják őt; férje 
dicséri ő t . . .  Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod 
mindazokat.” (Péld. 31:11 és köv.) Ha valaki igazi, vagy amint a Biblia 
mondja „kegyes” és „bölcs” feleségre talált, az a Biblia szerint az elkép
zelhető legnagyobb földi öröm. A derék asszony „ára sokkal felülmúlja 
az igazgyöngyöket.” (Péld. 31:10.) „A derék asszony koronája az ő férjé
nek.” (Péld. 12:4.) De éppen ilyen nyíltan beszél a Biblia arról a csapás
ról, amit egy hamis, „balga” asszony hoz férjére és az egész házra.

Mikor azt mondjuk, hogy a férfi az asszony feje, és ehhez még azt 
is hozzátesszük, hogy ugyanúgy „mint Krisztus is feje az egyháznak” 
(Ef. 5:23.) akkor földi viszonyainkra isteni fény hull, amit fel kell ismer
nünk és tisztelnünk kell. A megtiszteltetés, amelyben itt a férfi részesül, 
nem személyi képességeinek és kiválóságainak szól, hanem a házasságá
ban, kapott tisztségnek. Feleségének ezzel a kiváltsággal feruházottan kell 
őt látnia. Számára azonban ez a kiváltság a legnagyobbfokú felelősséget 
jelenti. Azért fő, mert ő hordozza a felelősséget feleségéért, a házassá
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gért és az egész otthonért. Neki kell övéiről gondoskodnia, védelmet 
nyújtania, ő képviseli az otthont a világ előtt, vigasztalja övéit és tartja 
bennük a lelket, ő a ház ura, int, fedd, segít és vigasztal, egész házának 
ügyét Isten elé viszi. Jó, ha az asszony megbecsüli férjét ebben a tiszt
ségében és ha a férfi valóban gyakorolja tisztét. „Bölcs”-nek mondjuk azt 
a férfit és nőt, aki ezt a rendet felismeri és magát hozzá tartja; „bolond” 
aki azt hiszi, hogy egy saját kénye és kedve szerinti renddel cserélheti 
fel ezt.

Isten a házasságra áldását árasztotta, de terhet is rótt. Áldás az utó
dokra vonatkozó ígéret. Isten megengedi az embernek, hogy meg nem 
szűnő teremtő munkájának részese legyen; de mindig Isten maga áldja 
meg a házasságot gyermekkel. „íme az Úrnak öröksége a fiák.” (Zsolt. 
127:3.) így kell rájuk tekintenünk. Istentől kapják gyermekeiket a szü
lők, hozzá kell vezetniük őket ismét. Luther arról beszél, hogy minden 
szülő „arany láncot” hord, amelyet Isten adott nékik. A 4. parancsolat 
megtartásához pedig a hosszú földi élet ígéretét fűzi az Isten. Amíg az 
ember azonban a földön él, Isten szüntelen emlékezteti, hogy a föld a 
bűn átkának van alávetve és nem ez a föld az utolsó dolog. _A nő és a 
férfi rendeltetésére Isten haragos szava vet árnyékot, hordozniok kell az 
Istentől rájuk rótt terhet. Az asszony fájdalommal szüli gyermekeit, a 
férfi az övéiről gondoskodva sok tövist és bojtorjánt arat, munkáját 
pedig arcának verejtékével végzi. Ezzel a teherrel Istennek az a célja, 
hogy hozzá kiáltsunk és az ő örökkévaló országának rendelésére emlé
kezzünk. A földi közösség csak kezdete az örökkévalónak, a földi otthon 
pedig vetülete a mennyeinek, a földi család visszfénye Isten minden, 
emberre kiterjedő atyaságának, hiszen mindnyájan gyermekei vagyunk..

Isten azért adja néktek ajándékul Krisztust, hogy házasságtok alap
jává tegye. „Fogadjátok be azért egymást, miként Krisztus is befoga
dott minket Isten dicsőségére.” (Em. 15.7.) Egy szóval: éljetek egymással, 
bűneitek bocsánatában, mert enélkül egyetlen emberi közösség sem állhat 
fenn, de elsősorban a házasság. Ne kellemetlenkedjetek egymásnak, ne 
bíráskodjatok és ne ítélkezzetek egymás felett, egyik se akarjon nagyobb 
lenni a másiknál, ne hárítsátok egymásra a vétket, hanem fogadjátok 
be egymást úgy amint vagytok és bocsássatok meg egymásnak naponta 
szívből.

A házasság első napjától az utolsóig ennek az igének kell érvényesül
nie: fogadjátok be egymást... Isten dicsőségere.

Most tehát hallottátok Isten szavát házasságtok felől. Adjatok neki 
ezért hálát, köszönjétek meg néki, hogy elvezetett benneteket idáig, kér
jétek, hogy alapozza meg, erősítse, szentelje és őrizze meg házasság tokai; 
így válik házasságtok „magasztalására az ő dicsőségének.” Ámen.
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Bonhoeffer esketési beszéde 1943. májusában készült a Berlin-Tegel-i 
katonai fogház cellájában. A nemzeti szocializmus kopói juttatták ide. Ez 
az írása is arról tanúskodik azonban, hogy Bonhoeffer. nem volt csupán 
áldozata ennek az embertelen rendszernek, hanem egy emberséges. Isten 
kedve szerint való élet bátor tanúja is volt, s ezt 1945. április 9-én mártír 
halálával is megpecsételte.

Nem sokkal 1943. április 5-én történt letartóztatása után tartották 
meg egyik leánytestvére és barátja már régen tervbe vett esküvőjét. Szá
mukra írta beszédét. Akkor 37 éves volt. Maga is vőlegény. Menyasszo
nyához írt levelei nem ismeretesek. Ismeretesék azonban szüleihez és 
barátjához — Eberhardt Bethge-hez írt levelei, melyeket fogházi feljegy
zéseivel és költeményeivel együtt ,,Wiederstand und Ergebung” címen 
halála után 1951-ben adtak ki.

Nem nehéz elképzelni milyen érzéseket válthatott ki Bonhoefferből 
az esküvő napjának közeledése s annak tudata, hogy azon jelen nem le
het. Beszédében, személyes és közvetlen hangja ellenére még sincs nyoma 
a szubjektivizmusnak, mégcsak azt a helyzetet, annak hangulatát sem 
engedi szóhoz jutni, amelyből beszédét írja. Micsoda belső fegyelmezett
ség és nemesség! Az esküvő előtt szüleihez írt levelekből azonban kive
hető, mit jelentett számára börtön-cellában készülődni az esküvőre. 1943. 
május 5-én kelt levelében írja:

..Most már egészen közel van S-ék esküvője. Előtte már nem ieen 
írhatok. Ezekben a napokban olvastam Jean Paul-nál, hogy „az otthonias 
örömök az egyedüli tűzálló örömök.” Mindkettőjüknek szívből kívánok 
nagyon boldog esküvőt. Ott leszek mellettük sok boldog gondolattal és 
kívánsággal. Nagyon szeretném, ha ők is kizárólag örvendező gondolatok
kal, megemlékezésekkel és reményekkel gondolnának rám. Ha az em
bernek valami nehéz dolgot kell a maga személyében átélnie, akkor sze
retné, lm az élet igaz örömei azért megtartanák jogukat. Az esküvő örö
mei valóban ezek közé tartoznak. — Szeretném, ha igazán zavartalan es
küvőjük lenne és ha nyugodtan elhinnék nekem, hogy valóban együtt 
tudok velük örvendezni itt is.”

Május 15-én írt sorai: „Mikor ezt a levelemet megkapjátok az eskü
vői előkészület, maga az ünnep is elcsendesedett és elcsendesedett velük 
együtt az a kis vágyakozásom is, hogy ott lehessek . . . Hálával gondolok 
vissza ma sok szép elmúlt évre és órára és örülök mindnyájuknak. Na
gyon szeretném tudni, hogy mi volt az esketési beszéd textusa. Szerin
tem a legszebb Róma 15:7. Magam is gyakran választottam. Micsoda gyö
nyörű nyári idő köszönt be. Biztosan Gerhardt Pál reggeli énekét ének
lik majd: Die güldne Sonne. . .  — Annyira hozzátok tartozónak érzem
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magamat, hogy egészen biztosra veszem, bármit kell átélnünk és elhor
doznunk, azt mind egymásért tesszük és gondoljuk el, mégha el is va
gyunk szakítva egymástól.”

Aki Bonhoeffert csak a „Gemeinsames Leben” című írásából ismeri 
(Közösség címen bő kivonatban közölte a Lelkipásztor 1958. évfolyama), 
nem alkothat teljes képet róla. Életének utolsó szakaszában írt és halála 
után megjelent írásai különösen jelentősek számunkra. Ezek közé tar
tozik a „Wiederstand und Ergebung” című gyűjteményes munka is. Eb
ben vázolja fel a „világ nagykorúvá válásáról” szerzett felismeréseit és 
teszi fel a megoldásra, feleletre váró nagy kérdést: hogyan értse önma
gát és szolgálatát az egyház a nagykorúvá vált világban? hogyan lehetne 
Jézus Krisztusról „nem vallásos módon” beszélni? Abban az időben, fog
ságának első hónapjában, mikor esketési beszédét írta, leveleiben még 
nem foglalkozik a később újra és újra elővett témával. Feltehető azon
ban, hogy már akkor is élt és formát öltött benne. Egy évvel később, 
1944. májusában keresztelési ünnepre gyülekezik össze a család. Ő még 
mindig kénytelen távollenni. Feljegyzi gondolatait s megküldi szüleinek. 
Itt többek között a következőket olvashatjuk: „Nem feladatunk jóslá
sokba bocsátkozni, de eljön a nap, amikor elhívott emberek úgy tudják 
majd Isten szavát kimondani, hogy hatására a világ megváltozik és meg
újul. Üj nyelv lesz ez, talán egészen vallásmentes, de felszabadító és 
megváltó beszéd, olyan mint Jézusé volt, amelyen az emberek felhábo
rodtak ugyan, de hatalmától legyőzettek.”

Hogy mennyiben kísérlet és hogy mennyiben példa a „vallásmentes 
igehirdetésre” Bonhoeffer esketési beszéde, azt nehéz lenne eldönteni. 
Annyi azonban látható belőle, hogy a feladat számára sokkal többet je
lentett valami új beszédstílus meghonosításánál. Modern képekkel, kife
jezésekkel élő, utcanyelvvel kacérkodó prédikációs stílus sok esetben csak 
látszólagosan közelíti meg a mai embert, aki azonnal megérzi, hogy nem 
róla van szó, nem az ő érdekében beszélnek, hanem valamilyen teoló
giai igazság, vagy vallásos térhódítás, gyámkodás érdekében. Bonhoeffer- 
nél mindennek nyomát se látjuk. Stílusa csiszolt, közvetlen, derűs, tá
vol áll minden modernkedéstől, hatáskereséstől. Nem az emberi beszéd 
mágikus erejére támaszkodik.

Amit a házasságról a jegyespárnak mond, a mögött érezhető a 
lutheri háttér, a Traubüchlein szempontjai. Teljes szabadsággal kapcsoló
dik azonban a hagyományhoz. Ahol például Luther a házasság keresztjé
ről beszél, ott ő arról a teherről és árnyékról szól, melyet Isten haragos 
szava ró és vett a házasság rendjére.

Bonhoeffer esketési beszédének lefordítására és közlésére két dolog 
indított. Az egyik, hogy most nyáron olvastam el említett posthumus-kö-
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tetet és már régen éreztem annyira az intenzív olvasás szépségét és je
lentőségét, mint ennél a könyvnél. Hogy éppen ezt a beszédet fordítottam 
le belőle, arra egy barátom őszinte szava indított, aki arról panaszko
dott, hogy számára az esketési beszéd jelenti a legtöbb nehézséget a ka- 
zuális beszédek között. Lehet, hogy mások is, akik barátomhoz hasonlóan 
nagyon komolyan veszik az evangélium szolgálatát, hasonló helyzetben 
vannak. Okát talán ők sem tudnák egészen világosan feltárni, mint aho
gyan barátom sem tudta. Az a sejtésem, hogy túlságosan bízunk az em
beri lét nagy határeseteiben, a nagy csődök, összeomlások, az emberi le
hetőségeknek és magának az élet végesvoltának átélésében. Ügy gondol
juk, hogy igazán csak az ehhez a határhoz érkezett ember szólítható meg 
az evangélium szavával. Ügy gondoljuk, hogy az embert előbb valaho
gyan az életnek ehhez a pereméhez kell közelvinni, szinte kiszorítani, ha 
Isten számára akarjuk megnyerni. Az esküvő alkalmát pedig — vagyunk 
annyira becsületesek — nem látjuk megfelelőnek ilyen eljáráshoz.

Bonhoeffer életének utolsó szakaszában főképpen ez ellen a felfo
gás ellen küzdött. Közölt esketési beszéde tulajdonképpen egy már ön
magában eldőlt küzdelem eredménye. Ö nemcsak ösztönösen, hanem tu
datosan is dolgozott. A gondolkodás és a tevékenység termékeny köl
csönhatásban állt nála. Amit gyakorlatban most bemutattunk, annak elvi 
megfogalmazását is sokféleképpen kísérelte meg. Azt hiszem eme elvi 
megfogalmazások közül egy mondatot befejezésül emlékezetbe idézni he
lyén való, segítő és indítást adó lesz. 1944. május 25-én írt levelében ol
vashatjuk:

„Istent nem emberi lehetőségeink határánál kell megismernünk, ha
nem az emberi élet kellős közepén; az életben és nemcsak a halál kü
szöbén; mikor egészségesek vagyunk és erőnk teljében és nemcsak akkor, 
mikor fájdalmak törnek ránk; cselekvő, tevékeny életünkben és nem
csak bűneink mélyén. Mind ennek az alapja pedig Isten kinyilatkoztatá
sában, Jézus Krisztusban van.” (Wiederstand und Ergebung 211. oldal.)

Benczúr László
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TEMETÉSI IGEHIRDETÉS
Elhangzott 1958. március 15-én, Lühnsdorff Károly temetésén.

Ige: „Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Űrnak cselekedeteit."
118. zsoit. 17. vers.

Nagy művésztől és nagy embertől búcsúzunk. Művészetének értéke-   
lésére nem vagyok méltó. Sőt azt hiszem, bármiféle részletes és igaz ta
nulmány nem lehet olyan tartalmas és beszédes, mint művei. Arcképei 
felsorakoztatják előttünk a magyar történelem szellemi óriásait, azokat 
az államférfiakat, írókat, művészeket és tudósokat, akik valóban „nagy 
magyarok” voltak. Az elmúlt évtizedek számottevő egyéniségei mind meg
elevenedtek ceruzája alatt, nemcsak az állami és társadalmi, hanem a 
protestáns és római katolikus egyházi életből is. Világkörüli úton járnak 
és Lühnsdorff Károly nevét hirdetik csodálatos Krisztus-képei, Luther- 
képei és Kálvin-képei.

Elmondhatjuk róla, hogy ő volt az első élő magyar művész, akinek 
egyik műve a British Museum-ba került, hogy fiatal korában kapta meg 
a László Fülöp-díjat, a Jankó János-díjat és a Wolfner Gyula-díjat, hogy 
tiszteletet és megbecsülést szerzett a magyar képzőművészetnek Kelettől 
Nyugatig s elmondhatjuk, hogy a ma élő magyar képzőművészet sírva 
állhat meg koporsója előtt, a halálos tény előtt, hogy Lühnsdorff Károly 
nem alkot többé.

Minden munkájánál az embert kereste, az ember szemét, mint a lé
lek tükrét és mindenkiben a jót kereste. Művein küzd a fény és az ár
nyék, de úgy, hogy a fény, a mosoly, a lélek ereje győzedelmeskedjék. 
Finom vonásainak leheletszerű. aprólékosságával gyűjtötte össze, formálta 
ki az egészet, a teljességet, a tökéletességet.

Elmondhatjuk róla az ő nevében ennek az igének első részével: „nem 
halok meg, hanem élek”. Műveire még nagyobb elmélyüléssel és most 
már könnyes áhítattal tekintünk, mint eddig:

Nagy művésztől búcsúzunk.
De még nagyobb embertől.
Művészi kiválósága csodálatos emberségéből táplálkozott. Azért ke

reste másban is a jót és a szépet, mert maga is ilyen volt. A szenvedé
sei formálták ilyenné. Alig indult el pályafutásán, már magával ragadta 
az első világháború s ezt 6 éves krasznojarszki fogság követte. A hadi
fogoly életet ábrázoló képei döbbenetes valóságként tárják elénk a szö
gesdrót mögé zárt szellemi emberek gyötrődését. Akkor lett a grafika 
művésze és akkor lett mélyenlátó, megértő és megbocsátó ember, mert 
akkor lett hívő ember.
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A fogság után kezdődött negyedszázadig tartó alkotó virágkora. Az
után felhördült szirénáival a második világháború és 1945 januárjában 
műtermébe zuhant egy lelőtt repülőgép. Lühnsdorff Károly életébe be
lépett szürke, rongyos ruhájával a gond. a filléres szegénység. Művész 
volt műterem nélkül. Hányszor láttuk lassan ballagni az utcán szatyor
ral. Művész műterem nélkül és szatyorral. A finomhegyű ceruza helyett 
cipelte a burgonyát, a káposztát és a szenet. De akkor sem panaszkodott 
sorsa felett, pedig jajgatnia kellett volna ezen a tragédián és vele együtt 
nekünk is és sokaknak, akik felelősek vagyunk az alkotásokért és az al
kotókért. Oh, nem panaszkodott, sőt a kicsinek is tudott örülni és há
lálkodni. Nagy ember volt. nagy lélek, különleges egyéniség, aki meg
hajolt a csapások alatt s hordozta azokat szótlanul s amikor öröm vagy 
dicséret érte. elpirult, mint egy óriás-gyermek . . .

Ha emberségére, alázatára és szeretetére gondolunk, vajon elmond- 
hatjuk-e az ő nevében: nem halok meg, hanem élek? Bárcsak lenne ilyen 
hatása közöttünk — drága örökség.

Búcsúzunk c nagy művésztől és a nagy embertől, de nem búcsúzunk 
a hívő lélektől.

Sorsa, szenvedései, gondjai terhe alatt Isten igéjében találta meg vi
gasztalását. Onnan erősödött megértő készsége, onnan vette a megbocsá
tás erejét, abból táplálkozott rendkívüli szeretete családjával szemben. 
Szinte minden vasárnap ott láttuk Bécsikapu téri templomunkban és hű
séges tagja volt a férfiak bibliaórájának. A közelmúltban nem viselt már 
egyházi tisztséget, de annál is több volt: hitében élő gyülekezeti tag. Meg
ismerte Istent abban a Jézus Krisztusban, aki magára vette a világ bű
neit s akinek üres húsvéti sírja hatalmas bizonyságtétel erről az igéről: 
nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Jézus 
Krisztus elvégezte Lühnsdorff Károly testvérünkön az Úrnak legcsodá
latosabb cselekedetét: az új életet, a hittől fénylő örök életet. Nem várta 
most a halált, de mindig készen volt arra, hogy a feltámadott Úr várja 
őt.

Ezért nem búcsúzunk most tőle, mint Krisztusban hívő lélektől, mert 
mi is hiszünk abban, hogy találkozunk vele Isten országában. Boldogok 
azok, akik most is így tudnak itt állani és hirdetni az Ürnak cselekede
tét: nem halok meg, hanem élek! Ámen.

Várady Lajos
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A z igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 24. VASÁRN AP

Ján. 10, 23—30.

AZ IGE ÉRTELMEZÉSE

A templomszentelés ünnepe kb. abban az időben volt, mint a mi 
Karácsonyunk. Az Antiochos Epiphanes által megszentségtelenített temp
lomot Kr. e. 165-ben ezen a napon szentelte fel újra Makkabeus Júdás. 
Ehhez a naphoz nyolcnapos örömünnepszak kapcsolódott.

A Salamon-tornác (a hagyomány szerint Salamon idejéből fennma
radt oszlopcsarnok) — mely a templomhegyen a templomépülettel és az 
oltárral szemben feküdt keletre — hideg, szeles időben alkalmas volt 
az összegyülekezésre. Ezért húzódhatott ide Jézus is tanítványaival 
együtt. Az ünneplő sokaságból köréje csoportosult zsidók itt teszik fel 
Jézusnak a 24. versben foglalt kérdést Krisztus-voltát illetően.

A megelőző 19. és 20. versek szerint a zsidók között meghasonlás 
támadt Jézus értékelésére vonatkozólag. Valószínűleg e meghasonlás 
közvetlen oka, hogy világos kinyilatkoztatást kívánnak tőle, Ö-e a 
Krisztus.

Jézus korábbi beszédeire és cselekedeteire utal, mint amelyek az 
ótestamentomi próféciákat jól ismerő zsidókat bizonyossá tehetik afelől, 
hogy Ö a megígért Messiás.

Jézus szavai szerint a zsidók bizonytalankodása, kételkedése onnan 
származik, hogy nem valók az Ö juhai közül. — A régi ótestamentumi 
kép szerint Isten pásztor, népe pedig juhai. Isten vezeti, oltalmazza és 
táplálja népét. — A prófétai ígéret szerint a Krisztus „legeltet az Úrnak 
erejével, az Úrnak, az ö  fenséges Istenének nevével” . (Mik. 5, 4.) Ami
kor a zsidók nem hisznek Jézusban, akkor ennek a próféciának igazsá
gát vonják kétségbe és kivonják magukat Isten juhai közül.

Jézus juhai, akik a próféciák alapján felismerik Benne a Pásztort, 
hallgatnak hangjára és követik Őt, Ő pedig ismeri őket és örök életet 
ad nekik. Így kerül Jézussal állandó kapcsolatba a Benne hivő.

Mivel Jézus és az Atya egy, azért aki az ö  kezében van, az Atya 
kezében van. Az Atya mindenkinél nagyobb. Így semmiféle erő sem 
szakíthatja el Jézustól azokat, akik hozzá tartoznak.
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GONDOLATOK AZ IGEHIRDETÉSHEZ

1. Jézus felismerhető. — Bekapcsolom a rádiót. Valaki beszél. Soha
sem láttam az arcát, mégis tudom, ki az. — Kezembe veszek egy leve
let. Sohasem találkoztam az írójával. Kezének vonásaiból és sorainak 
hangneméből ráismerek. — Jézust sem takarja el előlünk sem földi lété
nek egyszerű embersége — még a betlehemi jászolbölcső és a golgothai 
kereszt sem —, sőt az a tény sem, hogy most földi szemeinkkel nem 
láthatjuk. Valóságát és istenségét két tény igazolja számunkra. — Egyik: 
beszéde. Ahogyan az igehirdetésben felénk hangzik törvény és evangé
lium, parancsai és bűnbocsánata — tudhatjuk, így csak az szólhat, aki 
él és ismer bennünket —, akinek van hatalma így szólni. — A másik: cse
lekvése. Ahogyan egyéni életünkben cselekszik: véd, oltalmaz, vezet és 
táplál, és amiképpen a bennünket körülvevő életet irányítja, — tudhat
juk, hogy Ö él és uralkodik.

2. Jézus felismerése engedelmességet követel. Beszédének meghallása 
és cselekedeteinek meglátása nem maradhat meg a puszta regisztrálás
nál. Figyelnünk kell hangjára, mert ez a hang figyelmeztet arra a 
veszélyre, amit kísértéseink és bűneink jelentenek, felfedi helyzetünket, 
kihirdeti a bűnbocsánatot és útbaigazít. Követnünk kell Öt, mert így 
tudjuk teljes életfolytatásunkkal betölteni az Atya akaratát és elérni 
a célhoz, vele való boldog, teljes örökéletre. Aki hallgat Jézus hangjára 
és követi Öt, az számíthat arra, hogy Jézus kezében tartja őt: védi, 
táplálja és örökéletre vezeti.

3. Jézus felismerése és követése kegyelmi tény. Isten maga „adja 
a juhokat” Jézusnak. Azaz Ö munkálja az emberben a felismerést és 
követést. „Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus 
Krisztusban, az én Uramban hinni, sem Őhozzá eljutni, hanem a Szent
lélek hívott engem az evangélium által, Ő világosított meg ajándékai
val, Ö szentelt meg és tartott meg az igaz hitben.” Ez a tény, hogy Jézus 
Krisztus felismerése és követése Isten kegyelmi munkája, hálára és alá
zatra kötelez.

Mezősi György

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 25. VASÁRN AP

Máté 13, 47-50

MEGJEGYZÉS AZ ALAPIGÉHEZ

A perikópa egy hatalmas mozaiknak egyetlen színes üvegdarabkája, 
amelyben azonban benne ragyog az egész képnek minden szépsége és 
tanítása. De nemcsak a kijelölt néhány versre kell figyelnünk, hanem 
arra, amire ez a hasonlat is felhívja a figyelmünket: Isten országára. 
És Isten országának fényében kell látnunk azt, amiről az egyházi év 
utolsó vasárnapjai tanítanak: az ítéletet.
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VÁZLAT

Élet és felelősség

Az életben gyakran készülünk emberekkel való találkozásokra. 
Milyen különös készülődés az édesanya készülése, amikor a hosszú évek 
óta nem látott gyermekét várja. Mennyire megtelik a szíve szeretettel, 
mennyire szeretne a szívével együtt mindent odaadni a gyermekének: 
szeretetet, boldogságot, gyöngédséget, megértést, megnyugvást. — De 
milyen különös a szerelmes ember készülése is, amikor a szíve válasz
tottjával való találkozás pillanatára vár. Tele van a szíve izgalommal, 
vággyal, boldogsággal.

Van az életben ilyen boldog készülődés, de van másfajta készülés 
is. Hogy remeg az ember szíve akkor, amikor tudja, hogy olyannal kell 
találkoznia, aki őt felelősségre vonja hibájáért, bűnéért, mulasztásáért. 
Milyen más az a készülődés, amikor számunkra egyáltalán nem kedves 
emberrel való találkozásra készülünk.

Akkor, amikor sokszor nagyon is sokáig szoktunk felkészülni embe
rekkel való találkozásokra, kell, hogy eszünkbe jusson: vajon szoktunk-e 
készülni az Istennel való találkozás alkalmaira, vagy pedig csak úgy 
tessék-lássék, készületlenül keressük fel vasárnaponként az Istennel való 
találkozás alkalmait? És vajon szoktunk-e készülni a legutolsó, a leg
nagyobb találkozásra, amikor Isten színe elé kell állnunk?

Az emberi élet a készülődés ideje. Isten atyai szívétől indultunk el 
földi pályánkra, s utunk nem végződhet másutt, mint Isten szívén. De 
ez az utolsó találkozás egészen más lesz, mint a földi élet Istennel való 
találkozásai.

Jézus felhívja a figyelmünket erre az utolsó nagy találkozásra, a 
számadásnak az órájára, amikor egy egyszerű kis hasonlattal rádöbbent 
minket arra, hogy:

1. Van ítélet. Oly sok ember él ezen a földön, aki arra gondol, hogy 
az élete idejét úgy osztja be, ahogy neki tetszik és úgy él. ahogy akar. 
Milyen elképesztő lesz az így gondolkodó és így élő ember számára az 
a pillanat, amikor rádöbben arra, hogy tulajdonképpen nem azt tette, 
amit akart, hanem azt, amit a bűn diktált, és a saját kedvére leélt 
élete minden percével el kell számolnia a Mindenhatónak.

Van sok olyan ember, aki nagyon ügyesen éli le a földi életét, az 
életnek mindig csak a napos oldalán jár, minden nehézséget igyekszik 
elkerülni, mindent a könnyebb végénél fog meg, ügyeskedésével elke
rüli az élet kellemetlen szakaszait. Milyen félelmetes lesz az így élő 
ember számára annak a meglátása, hogy az Istennel való találkozás 
végső alkalmát semmiféle mesterkedéssel nem tudja elkerülni, s nem 
tud megszabadulni a számadás órájától.

Isten igéje nagyon komolyan, nagyon világosan az értésünkre hozza 
azt, hogy van ítélet. Lehet, hogy sokszor arra gondolunk, hogy még olyan 
messze van mindaz, amit a Szentírás az ítélettel kapcsolatosan tanít, 
hogy még van elég időnk a gondolattal való megbarátkozásra. Könnyen 
elfelejtjük azt, hogy az élet egész idejével számadással tartozunk, s 
minden percünkben az Istennel való találkozásra kell készülnünk.
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Hogy van ítélet, s hogy az ítéletet senki sem kerülheti el, annak 
már itt a földi életben is megtalálhatjuk a nyomát, amikor egy bűn 
vagy mulasztás elkövetése után megszólal szívünkben a ilelkiismeret 
hangja. Az ítélet alól nem lehet senki sem kivétel, mert Jézus Krisztus 
azt mondja, hogy a jóknak és gonoszoknak egyaránt Isten elé kell 
állniok.

Van ítélet! — hangzik a mai vasárnapon. S az Ítéletet két vonatko
zásban is megvizsgálhatjuk.

2. Van ítélet az Istennel való kapcsolatomban. A keresztyén ember 
földi élete nem folyhat másként, mint állandó „vigyázz állás”-ban. Ha 
dolgozunk, a munkánkkal felelősséggel tartozunk Istennek, ha pihenünk, 
számadással tartozunk a pihenésünk idejével. A keresztyén életben egy 
másodperc sincs, amikor Isten háta mögé kerülhetünk, hogy ne lásson 
bennünket.

A „vigyázz állás” azt jelenti, hogy életünk minden percében figyel
nünk kell Isten szavára. Isten állandóan szól hozzánk, állandóan kész 
arra, hogy kézenfogva vezessen minket az élet sokszor nagyon is szöve
vényes útvesztőin. Lehet ezzel a segítséggel élni, de lehet ezt a segítsé
get, vezetést, Istennek a szeretetét és jóságát vissza is utasítani.

Isten állandóan hívogat, vajon figyelünk-e a hívására? Isten állan
dóan felénk ragyogtatja szeretetének, a Krisztusban adott kegyelmének 
a napsugarát, vájjon örömmel fogadjuk-e ajándékait, vagy pedig hálát
lan gyermekek módjára elfordulunk Tőle?

A „vigyázz állás” azt is jelenti, hogy életünk minden percében az 
imádság hangjaival kell válaszolnunk Isten szavára. Hány elszalasztott 
óra, eltékozolt drága perc fog vádolni minket Isten előtt az Ítéletben, 
amikor forró, őszinte imádság - helyett néma maradt az ajkunk.

Isten megítéli a Vele való kapcsolatunkat, de meg kell hallanunk 
azt is, hogy:

3. Van ítélet az emberekkel való kapcsolatomban is. Az utolsó íté
letben minden napvilágra kerül Isten színe előtt. Napvilágra kerül az, 
hogy ki voltam itt a földön, de fény derül arra is, hogy milyen voltam 
az emberekkel. S most, a földi életünk idején ezen van a hangsúly.

Vajon milyen vagyok az emberekkel? Nagyon sokszor azt gondol
juk, hogy az életünk tele van tehertétellel, bajokkal, gondokkal, nehéz 
a terhet vinni, senki ne várja tőlünk azt, hogy bárkinek is segítsünk 
terhe hordozásában. Ha így élünk, vajon mit fogunk mondani Isten színe 
előtt, Aki azért küldött minket a világba, hogy a Tőle kapott szeretetet 
sugározzuk az emberek felé.

Az életünk ideje nem lehet más az emberekkel való kapcsolatunk
ban, mint a szeretetnek drága alkalma. Ha visszaélünk a lehetőségek
kel, ha nem szeretetre, hanem önzésre, gyűlölködésre használjuk az 
időnket, ezért Isten számadásra von, s nem lehet más sorsunk, csak az, 
amit az ige így mond: „a tüzes kemencébe vetik őket, ott lészen sírás 
és fogcsikoirgatás” . Ott már hiábavaló lesz minden fogadalom, ott már 
nem lehet jóvátenni az elmulasztott szeretetet.

Ki kell nyitnunk a szemünket, hogy meglássuk: szeretteink, a kör
nyezetünkben élő emberek mennyire várják a mi szeretetünket. Nem
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zárhatjuk be a szivünket a szere tét re vágyó ember előtt, nem némulhat 
el az ajkunk, ha valaki jó szót, gyöngédséget vár, s mem maradhat tét
len a kezünk, amikor segítenünk kell.

*

Az egyházi év utolsó előtti vasárnapja figyelmeztessen minket az idő 
gyors múlására, az élet rövidségére. Készüljünk az Istennel való nagy 
találkozásra úgy, hogy szüntelenül keressük a Vele való találkozás földi 
alkalmait és szüntelenül sugározzuk az Istentől kapott szeretetet az em
berek felé.

Harkányi László

A Z EGYHÁZI ÉV UTOLSÓ VASÁRN APJA

Mt. 24. 15-28.

A  TEXTUS ÉRTELMEZÉSE

Világosan két részre tagozódik az alapige. 15—22. versig ítélet Jeru
zsálem felett, 23—29. versig a távoli jövő a végső ítéletig. 15. v. „pusz
tító utálatosság”.

Fontos ennek a kifejezésnek a helyes értelmezése. Jézus nem újat 
jövendöl, hanem amit már Dániel mondott a Dán. 9, 26—27. és 12. 11-ben. 
Tartalma szerint a szenthely (templom) megszentségtelenítése. Isten tör
vényének a megtiprása. Antiochus idejének megismétlődése fokozottabb 
mértékben. Jézus olyan szörnyűséget jelent be, amelyről a keresztyének 
Jeruzsálemben és Júdeábán az elkerülhetetlen katasztrófa jeleit felisme
rik és ez számukra a menekülés ideje.

Azokról az eseményekről szól Jézus, melyek Jeruzsálem körülvétele 
előtt a zsidóháborúban játszódtak le. Gischala zelótavezér párthíveivel és 
a hozzájuk csatlakozó rablókkal elfoglalta a templomhegyet és onnan in
dított támadást a templom belső térségében elsáncolt Eleazár főpap és 
seregei ellen. A lázadók hajítógépeiből az oltárig is szálltak a súlyos kö
vek és eltalálták az áldozó papokat is. A szentélyben gyakran az agyon
ütöttek vérében kellett gázolni.

Ebben az időben ismerték fel a keresztyének Jézus figyelmeztetését 
és még idejében Simeon püspökük vezetésével Pella görög városkába 
menekültek. (V. ö. Rienecker: Das Evangélium des Mattháus 318. 1.) 
Erre utal az evangélista megjegyzése is, ez egyben igazolja az evangé
lium keletkezésének korát is. (V. ö. Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe 
42. 1.) 17—18. v. A leggyorsabb menekülés kifejezése. A lapos háztetőkről 
közvetlen lépcsők vezettek az utcára. A bekövetkező katasztrófa oly sú
lyos, hogy az élet megmentése a legsürgősebb.

20. v. Szombatnapi tilalomra utalás. 1 km-re szabad a város körze
tétől járni. 22. v. „eszódhó” életben maradni értelemben veeridő. „Eklek- 
toi” választottak, kihívottak, akik Isten szavára figyelnek.
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23—28. v.-ig. a távoli jövő körvonalai a végső ítéletig. Jeruzsálem 
pusztulása és Jézus vissza jövetele összefügg, nem időileg, hanem belső 
tartalom szerint, mert az „aion houtos” végének az előképe. 24. v. „Pszeü- 
dokrisztoi” =  álmessiások, hamis krisztusok, jelekkel, csodákkal meg 
akarják téveszteni a Krisztus gyülekezetét. 28. v. „Ptóma, aetoi” kifeje
zések értelmezése. Amint a saskeselyűk rácsapnak a dögre, éppenúgy 
lepi meg Krisztus napja a bűnben és romlottságban élő embervilágot. 
Hívatlanul, hirtelen, mint a villámlás és a sasok. Egyesek a „római sa
sok” Jeruzsálemben való megjelenését értik ezen. Alul, felül egyaránt 
rothadt volt az élet és a zsidó állam számára nem volt többé menekvés.

VÁZLAT:

Krisztus ítéletre jön.

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján hitünk és keresztyén remény
ségünk a végső dolgokra tekint. Az utolsó ítélet. Krisztus visszajövetelé- 
nek biztos ígérete cseng e sorokban figyelmeztetően. Isten népét nem ér
heti meglepetésszerűen és készületlenül Krisztus napja, ha hittel figyel 
az Űr igéjére.

í. A zsidó nép tragikus sorsa mementn

Jézus ma arra figyelmeztet', hogy egyszer elnémul a hívó szó. csak 
az menekül meg az ítéletből, aki komolyan veszi Krisztus beszédét. Betű 
szerint beteljesedett a választott nép felett Jézus próféciája. Életük gyö
keréig megromlott, belviszály. oártoskodás, súlyos bűneik miatt nem fi
gyeltek Isten szavára, a mérték betelt és a zsidó nép és állam kataszt
rófája kikerülhetetlen volt. 1 millió zsidó pusztult el a háborúban. 90 
ezret rabszolgának adtak el és több százat, akik Titus ostromzárából ki 
akartak menekülni, elfogtak és a városon kívül keresztrefeszítettek a ró
maiak. Országukat feldúlták, államukat megszüntették.

2. A hitben engedelmesek számára Megváltó
Az első keresztyének megmenekültek a szörnyű pusztulástól, rette

géstől és a jeruzsálemi borzalmaktól, mert engedelmeskedtek Uruk sza
vának. Isten népe számára, ma és minden időben az a döntő, hogy hű
ségesek-e Jézus igéiéhez és állhatatosan ahhoz tartják magukat, amit Jé
zus megmondott. Öriási kísértések jönnek Isten népére is. Hamis, ál
krisztusok lépnek fel. jeleket, nagy csodákat tesznek, hogy nyugtalanít
sák, megtévesszék és eltévelyítsék Isten népét.

Megdöbbentő a mi nemzedékünk számára, mert nagy katasztrófákat 
átéltünk. Gondoljunk az utolsó világháború borzalmaira. Bombatámadá
sok, tönkretett városok, javak, menekülők özöne, töménytelen kiontott 
embervér. Mindez hatványozottabb méretekben, mint a zsidóság tragé
diája idején. Az atomkorszak félelmetes, eddig soha nem ismert és nem 
sejtett veszedelmei és kísértései kozmikus méretekben. Egy felelőtlen 
atomháború az egész emberi nem pusztulását jelentené. Ezek mind kiáltó 
figyelmeztetések. Emberek, drága az élet, keressétek, amik békessége
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lekre valók! Ne okozzátok önfejű, kemény szívetekkel az emberiség ka
tasztrófáját! Mindent meg kell tenni nekünk is a magunk helyén. Isten 
előtt imáinkban kell hordoznunk a világ Ínségét és nyomorúságát. Sür
gős cselekvésre van szükség. Meg kell hallani az egész világnak a mi 
szavunkat is: Isten gondolata békesség és élet. A megváltott ember meg
érti ezt, és engedelmesen hirdeti ezt Krisztus napjáig. Ez a megmenekü
lés útja.

3. Megjelenése meglepő és minden kétséget eloszlató.
Az egyházi év utolsó vasárnapja erre is figyelmeztet. Jézus mindenki 

által láthatóan jelenik meg e világkorszak végén. Keresztyén hitünk sar
kalatos tétele: „Eljő ítélni élőket és holtakat.” Így valljuk az Apostoli hit
vallásban.

Váratlanul, meglepetésszerűen érkezik. Amint a villámlás szemkáp- 
ráztatóan félelmetes fenségben végig hasít a sűrű fellegek között és a 
felvillanó fény az egész horizontot fényárral betölti, úgy lesz nyilvánvaló 
Krisztus megjelenése is. Amikor az emberi bűn, romlottság és szorongás 
mértéke betelik, akkor jön el a megváltás nagy napja, Krisztus hatalmá
nak dicsőségében és teljességében.

Sem a napot, sem az óráját nem tudjuk, de egyet tudunk, hiszen az 
Ő igéje mondja: „Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.”

Garami Lajos

Ad v e n t  i . v a s á r n a p j a

I. Tim. 1, 15.

Timotheus Pál kedves tanítványa, a levél szövegéből meghitt, baráti 
hang csendül ki, mindazon túl azonban az apostol, aki az élete nehéz 
szakaszain átesett, a tanításnak érett gyümölcseit nyújtja. Oly tanítást 
nyújt, amely summázása hitének, de amelyet a késői utódok is nagy elő
szeretettel idéznek.

Textusunk is ilyen summája a hitvallásnak. Csodálatosan hangzik az 
apostol ajkáról a személyes bűnvallás. Pál Isten kegyelmét Jézus Krisz
tusban megtapasztalta, kapcsolata Urával bensőségesebb, mint bárki más
nak, mégis a bűnösök közül az első. És sem itt, sem másutt nem hang
zik ez Pál ajkáról frázisnak. Az, aki ennyire tisztában van a Jézus Krisz
tusban kapott váltság nagyságával, az isteni áldozathozatal valóságával, 
az mindig tudja, hogy a bűnösök között az első. De ez a bizonyságtevés 
így csonka és pesszimista lenne, ha nem tudná, hogy Jézus Krisztus meg
tartja a bűnösöket, és így az egész újszövetség ebben a vallomásban 
benne van. Pál mindig az új szövetségben él. Akiknek az igehirdetése, 
bizonyságtevése szól, azokat „átemeli” az új szövetségbe. Jézus Krisztus 
közösségébe hozza. Ez az apostoli feladat. Ezért hirdeti az evangéliumot. Ez 
a szakasz is az evangéliumhirdetés formája. Advent mindig az evangé
liumhirdetéssel kezdődik. Azzal az örömhírrel, hogy Krisztus eljön e vi
lágra a bűnös ember megtartásáért. Ezért a timotheusi levél eme szaka
sza az első ádventi vasárnap alapigéje.
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A keresztyén gyülekezet mindig ádventben él, mindig várakozik arra, 
aki megígérte, hogy újra eljön. Az egyház népe ádventi nép. Hite, cse
lekvése, teljes élete ádvent tényében áll. Ez szenteli meg, ez teszi örö
mét teljessé, hite ezért szilárd, reménye ezért konkrét. De ismer az egy
ház egy „régi” ádventet is. Amely előtt már egyszer állt az Isten népe. 
És az az ádvent ugyanúgy ígéreten alapult. Századok múltak akkor is el, 
generációk váltották egymást, míg végül Isten az idők teljességében be
váltotta ígéretét és elküldte egyszülött fiát. A keresztyén egyház most 
erre a nagy és „régi” ádventre emlékezik évről évre és noha nem feled
kezik soha el a második adventról, az „igaz beszédet” hallgatja, hogy 
tudniillik „Jézus Krisztus eljött e világra.”

1. Miért jött Jézus a világra? Pál apostol nagyon jól ismerte az 
„evangéliumok evangéliumát” : „Ügy szerette Isten a világot, hogy az ő 
egyszülött fiát adta érte.” (Ján. 3, 16.) Pál, az ő „igaz fiának” , Timotheus- 
nak ismét tudomására hozza és feleleveníti Krisztus világrajöttének tit
kát. Az evangéliumhirdetésnek, a prédikációnak ősi formájával találko
zunk, ahol a központi mondanivaló mindig ugyanaz: Ján. 3. 16. Az egy
ház hűségesen ápolta ezt a hagyományt, mert hite erre van felépítve. 
Ezért nem lehet soha unalmas, és nem maradhat ki ma sem az igehir
detésből. E nélkül csonka lenne az igehirdetés. Krisztus a világra jött! 
Ez pedig valami nagyot jelent.

Isten nem szégyelte a világot. Nem vetette meg, nem utálta. Pedig a 
világ arculata mindig ugyanaz. Minden kor kegyes embere a maga szem
üvegén keresztül bűnösnek, rossznak ítélte meg. Utálta, megvetette és 
szégyelte. Isten nem ilyennek látta. Annak ellenére, hogy fiát csak egy 
istálló várta, és hogy gonoszok között feszítették meg, mégis a szeretett 
föld, a szeretett világ. Mivel ő alkotta, ő hozta létre. Az egyház tudja, 
hogy Isten ma is ilyen szeretettel tekint a világra, ezt hirdeti, mivel bi
zonyossága van róla: e földöm járt az Üdvözítő, erre a földre hullott az 
Isten fiának vére. Bármilyennek látjuk, tudjuk, érezzük a bennünket kö
rülvevő világot, egy biztos, hogy Isten szereti. Ezt hirdette Jézus Krisz
tus, ezt hirdették az apostolok, az egyház nagyjai, az igaz egyház ma is. 
(Ennek konzekvenciái!)

2. Miért jött Jézus a világra? A világ szeretetón túl van Istennek 
egy konkrétabb, közelebb álló szeretete: az emberszeretet. Ezt soha senki 
olyan tömören, pregnánsan nem mondta ki, mint Jézus. Az igazi ember
szeretet az ő istenségével jött a földre. Ezt sem előtte, sem utána senki 
nem élte, nem fejezte ki tettekben úgy, mint ő. Ennek bizonysága az Üj- 
szövetség. Az apostolok az első században ezt az eyangéliumot tudták az 
emberek szívéig juttatni. A rabszolgatársadalom, az ókor nyomorult po
gányái felé az isteni szeretet balzsama jelentett valamit. Hogy Isten sze
reti az embert, bármilyen színű, fajtájú vagy bárki legyen. És hogy ez 
az evangélium nem teória, szó csupán, erre ott a valóság Jézus Krisztus. 
Isten ma is ilyen valóságosan szereti az embert. A bűnös ember szeretete 
nyitotta meg az egek kapuját, hogy eljöjjön az egyszülött fiú, „hogyne 
adna meg vele együtt mindent minékünk” .

3. Miért jött Jézus a világra? Pál átéli a megtérése előtti és utáni 
idejét. Nem tud Isten megtartó szeretetéről másként szólni, minthogy be
mutatkozik újra: „ . . . a  bűnösöket, akik közül első vagyok én” . Az igaz

BŐVEBB VÁZLAT
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bűnbánat tudja csak igazán értékelni Isten fenséges cselekedetét: a meg
tartást. Az igaz bűnbánat az alázatban, beismerésben elsővé teszi és ez 
nem tolakodás, álszemérem! de az ilyen bűnbánó, a kegyelemben is első. 
Pál a bűnösök, de a megtartottak között is első. Az egyház népe Isten 
szeretetében és kegyelmében, ha igaz bűnbánatot tartott, megkegyelme
zett, „első” lehet. Nekünk az lehetőségünk, hogy felismerhetjük bűnös 
mivoltunkat, bűnbánatot tarthatunk, és megtért szívvel várhatjuk az ád
venti vendéget. De az egyház népe soha sem élhet vissza ezzel az első
séggel, mert tudja, hogy lettek „az elsőkből utolsók” Ezért a bizony
ságtevése őszinte és hitbőljövő legyen, vonzóvá váljon a föld népei 
előtt, hogy Krisztusban a szerető Isten megtartó fiát ismerje meg min
den bűnös ember.

Rédey Pál

A d v e n t  2 . v a s á r n a p j a

I. Thess. 5, 1—11.

VIGYÁZZÁTOK!

Az ádventi időszak Jézus Krisztus érkezését hirdeti. Igénk tele van 
intéssel, hogy méltóképpen várjuk Urunk eljövetelét. Meg kell tanulnunk 
azt az időszámítást, amely sohasem feledkezik meg az Űr eljöveteléről, 
mindig számol az ő közellétével. Pál apostol természetesnek tartotta, 
hogy a gyülekezet az Üir eljövetelének feszült várásában él. Ma ez egy
általában nem természetes a gyülekezetekben. Éppen ezért, ha Pál apos
tol a tesszalonikabeliek számára mégis fontosnak tartotta az Űr eljöve
telére való figyelmeztetést, mennyivel fontosabb ez számunkra, mai ke
resztyének számára, akik elszoktunk a bibliai látásmódtól, az Űr érke
zésére való számítástól.

1. Vigyázzatok, mert az Úr napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.

Pál apostol itt szóról-szóra idézi Jézus Krisztus szavát (Mt. 24. 43; 
Lk. 12, 39.), aki azzal intett állandó készenlétre és vigyázásra, hogy amely 
órában nem gondolja az ember, abban jön el „az embernek Fia”, azért 
ahogyan a ház gazdája őrködne, ha tudná, mikor jön el a tolvaj, úgy kell 
nékünk is ébereknek lennünk. Csak a gonosz szolga mondja azt, hogy 
halogatja még az én uram a hazajövetelt. Az a szolga boldog, akit Ura 
szorgos munkában talál.

Pál apostol ezt a jézusi intelmet azzal bővíti ki, hogy a hirtelen 
jövő veszélyhez, és a váratlanul fellépő szülési fájdalomhoz hasonlítja az 
Űr érkezésének meglepetését.

Ez azt jelenti, hogy a keresztyén ember soha nem bízhatja el ma
gát, soha nem kényelmesedhet el, soha nem lehet feledékeny. Minden 
dolgunknak, az élettel való számadásunknak készen kell lennie,, mert fe- 
lelősségrevonásunjí bármely pillanatban bekövetkezhet
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2. Vigyázzatok, mert a világosság fiai vagytok.
Jellegzetes páli teológia húzódik meg a fenti mondat mögött. A hit

beli tudatlanságnak a sötétsége elmúlt a tesszalonikabeliek felől. Jézus, 
az igazi világosság fénylik a gyülekezet előtt, bevilágítja az utat, melyen 
járnia kell a hívőnek. Éppen azért, mert a tesszalonikabeliek életében 
Jézus felragyogott, immár ők a világosság fiai, a nappal gyermekei, nap
paliak, fényben járók. A kegyelem ilyen ajándékához nem is méltó más 
magatartás, mint az éber vigyázásé. Tehát nem arról van szó. hogy az 
embernek magának kell elérnie azt, hogy a világosság fiává legyen, ha
nem ezt kapja a Krisztusban való élet ajándékaként. Most már csak az 
van hátra, hogy az ember éljen a kegyelemmel, elhivatásához méltóan 
járjon, a világosságban megmaradjon.

Ennek részletezése során két szó kerül elénk: az egyik az éberség, 
a másik a józanság.

Az éberség együtt jelenti az Ür érkezésére való készenléti állapotot, 
és az ahhoz illő keresztyén erkölcsi magatartást. Aki várja az Urat, az 
tisztaságban él, hogy bármikor számot adhasson. Pál apostol Jézus sza
vára épít, aki Lk. 12, 45—56-ban az embertársakhoz való helytelen maga
tartásban látja a vigyázatlanság bélyegét. A gonosz szolga embertelen- 
kedik a társaival s azzal áltatja magát, hogy halogatja még az Ura a 
hazajövetelét. A mi korunkban a vigyázó magatartás nemcsak az egyes 
emberért, hanem az egész emberiségért való felelősséget is magába fog
lalja. Az atomkorszakban az egyes ember léte a legszorosabb összefüg
gésben van az egész emberiség sorsával. Az éber és vigyázó keresztyén 
lelkiismeret tudja a maga kötelességét az emberiség jövőjét illetőleg is.

Az'igénkben szereplő józanság szintén egyszerre jelenti az Űr jöve
telének világos megértését, és a mértékletes keresztyén életfolytatást. 
Pál apostol itt is, és Rm. 13. 11—14-ben is összekapcsolja az Űr közel
ségével való számotvetést, a józan keresztyén erkölcs követésével. Nem 
rajongó ádventizmusról van itt szó, hanem arról, hogy a Krisztus-várás 
ténye odavisz minket a dolgos, szorgalmas, kötelességteljesítő, példás ke
resztvén magatartáshoz. Éppen azért, mert az Űr közel van, kell hűsége
seknek lennünk földi életünk minden kötelezettségei között.

3. Vigyázzatok, hogy tiétek legyen az üdvösség.
Amint az őrszolgálatra kirendelt katona mellvasban és sisakban áll 

készenléti állapotban, úgy a keresztyén ember számára a hit, remény, 
szeretet hármassága jelenti vigyázásának a tartozékait. A hit és szeretet 
mellvasa, az üdvösség reménységének sisakja azok az isteni ajándékok, 
amiket csak fel kell ölteni, át kell venni, hogy készek legyünk az Űr 
méltó fogadására.

Isten mindent elvégzett üdvösségünkre. Textusunkban nyoma sincs 
a zsidó apokaliptika félelmetességének. Nem haragra rendelt minket az 
Űr, hanem üdvösségre. Ő azért halt meg és támadott fel, hogy együtt él
jünk vele, már itt és most ebben a földi életben is, egykor pedig teljes 
boldogságban Ővele.

Ezért írja Pál apostol azt, hogy vigasztaljátok egymást ezekkel a be
szédekkel, "és építse egyik a másikat. A páli teológiának ezt az örvendező 
adventját tökéletesen megértette Luther Márton, amikor Isten „kedves 
eljövendő napjáról” írt.

Legyen nekünk is ilyen örvendező ádventünk!
Dr. Ottlyk Ernő
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A  S Z Ó S Z É K I  A L A P I G É K  F O R D Í T Á S A

Szth. u. 24. vas. Jn 10, 23—30

Jézus a templomban sétált, a Salamon-oszlopcsarnokban. A zsidók 
köréje sereglettek.

— Meddig akarod még szítani bennünk a bizonytalanságot?! Ha te 
vagy a Krisztus, mondd meg nyíltan!

— Már megmondtam nektek, de nem hiszitek! Mindaz, amit Atyám 
nevében cselekszem, tanúskodik rólam. Ti azonban nem hisztek, mert 
nem vagytok juhaim közül valók. Az én juhaim hallgatnak szavamra, s 
s én ismerem őket: jönnek utánam, és én örök életet adok nekik. Nem 
is vesznek el soha, de soha — senki a kezemből ki nem tépheti őket! 
Atyám, aki őket nekem adta, nagyobb mindenkinél: nincs, aki Atyám 
kezéből ki tudná tépni őket! Én és az Atya egy vagyunk!

Szth. u. 25. vas. Mt 10, 16-22

Lám, úgy küldelek titeket: mintha bárányokat eresztenék farkasok 
közé. Legyetek hát okosak, mint a kígyók, és tiszták, mint a galambok. 
De óvakodjatok az emberektől! Perbefognak, zsinagógáikban megostoroz
nak benneteket s fejedelmek és királyok elé hurcolnak énmiattam, hogy 
tanúskodjatok nekik és a pogányoknak. De mikor kiszolgáltatnak titeket, 
ne töprengjetek: hogyan kell beszélnetek és mit. Akkor inegkapjátok, mit 
mondjatok! Hiszen nem ti viszitek majd a szót, hanem Atyátok Lelke 
szól belőletek! Testvér testvért ad majd halálra, apa a fiát, gyermekek 
szüleik ellen törnek és megöletik őket. Mindenki gyűlölni fog bennete
ket az én nevemért — de aki mindvégig kitart, üdvözül!

Szth. u. 26. vas. Mt 13, 41—50

Ugyancsak hasonló a mennyek országa a kerítőhálóhoz, amellyel a 
tengerben mindenféle halat összefognak. Aztán partra húzzák, nekiülnek, 
a javát kiválogatják, a silányát meg kidobálják. így lesz a világ végén 
is: eljönnek az angyalok, az igazaktól elválasztják a gonoszokat és a tü
zes kemencébe vetik őket. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás.

Szth. u. 27. vas. Mt 24, 15-28

Amikor tehát azt látjátok, hogy a „pusztító szörnyeteg”, amelyről 
Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen —• aki olvassa, értse meg! — 
akkor azok, akik Júdeábán lesznek, meneküljenek a hegyekbe. Aki a 
háztetőn lesz, ne menjen le a házba, hogy kimentse holmiját, aki a me
zőn, vissza ne térjen ruhájáért! Jaj lesz akkor a terhes és Szoptatós asz- 
szonyoknak! Imádkozzatok, hogy futásotok ne télvíz idejére, vagy ün
nepre essék, mert nagy lesz akkor a nyomorúság, amilyen nem volt a 
világ kezdete óta mindeddig, és nem is lesz! Ha az idő meg nem rövi
dülne, egyetlen ember se menekülhetne meg — de a választottakért Isten 
határt szab azoknak a napoknak. 

Ám ha akkor valaki azt mondja majd néktek: Nézzétek, itt a Krisz
tus! — vagy: Amott! •— ne higgyétek! Mert álkrisztusok és hamispróféták
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lépnek majd fel s nagy jeleket és csodákat művelnek, hogy tévútra ve
zessék, ha lehet, a választottakat is. Meglássátok: jóelőre megmondtam! 
Ha tehát azt mondják majd nektek: Figyelj csak! A pusztában van! — ne 
menjetek ki; Odanézz! Benn a szobában! — ne higgyétek. Mert amint a 
keleten fölvillanó villám elfénylik nyugatig, olyan lesz az Emberfiának 
eljövetele is. Mert ahol a hulla, oda gyűlnek a dögkeselyűk.

Ádvent 1. vas. 1 Tim. 1.15

Igaz beszéd ez, érdemes komolyan megszívlelni: Jézus Krisztus azért 
jött a világra, hogy bűnösöket mentsen — s ezek között én vagyok az 
első.

Ádvent 2. vas. 1 Thess. 5. 1—11

Mindezek idejéről és órájáról már nem szükséges írnom nektek, test
vérek, hiszen magatok is nagyon jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön 
majd el, mint éjjel a tolvaj. Békesség! Biztonság! — hallani itt is, ott is, 
s akkor nagyhirtelen rájuk zúdul a vész, mint terhes asszonyra a szülési 
fájdalom, és nincs menekvés. De titeket, testvérek, nem borít sötétség, 
hogy az a nap tolvajként lephetne meg. Ti mindnyájan a világosság fiai 
vagytok, a nappaléi. Nem vagyunk az éjszakáéba sötétségé! Ne is alud
junk tehát, mint a többiek, hanem éberek legyünk és józanok. Mert akik 
alusznak, éjszaka hajtják álomra fejüket, s a részegesek éjnek idején 
merülnek mámorba. Csakhogy mi nappaliak vagyunk: legyünk hát jó
zanok. Csatoljuk föl a hit és szeretet mellvértjét, s az üdvösség remény
sége legyen sisakunk, hiszen nem haragra szánt minket az Isten, hanem 
arra, hogy elnyerjük az üdvösséget Jézus Krisztus Urunk által. Ö meg
halt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, életünk vele forrjon 
össze.

Vigasztaljátok hát egymást: építse egyik a másikat, amint teszitek is.

Bodrog Miklós
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O L T Á R I  I M Á D S Á G O K

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 24. v a s Ar n a p  
Ján 10, 23-30.

Hálát adunk Neked, üdvözítő Urunk, hogy jól ismered gyengesé
geinket, és biztos kézzel vezetsz minket az örök élet felé. Nyisd meg szí
vünket, hogy figyeljünk szavadra, és erősítsd meg akaratunkat, hogy 
kövessünk Téged. Ámen.

Fil 1, 19-21.
Úr Jézus Krisztus! Könyörülj rajtunk, és állj mellénk életünkben és 

halálunkban, hogy meg ne szégyenüljünk gyengeségünk és hitetlenke
désünk miatt, hanem irgalmadat magasztalja életünk, és üdvözítő erőd
ről tanúskodjék halálunk. Ámen.

s z e n t h á r o m s á g  u t á n  25. v a s A r n a p

Lk 13, 23-25.
Hálát adunk Néked, mennyei Atyánk, hogy mindent megtettél üd

vösségünkre. Emlékeztess minket az idő múlására és a számadás köze
ledtére, hogy ne éljünk vissza kegyelmeddel, hanem megtérjünk Hozzád, 
és cselekedjük akaratodat, Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.

Jk 1, 12.
Hálát adunk Néked. Istenünk, hogy elhívtál minket az örök életre. 

Teremts minket újjá élő reménységre, hogy meg ne tántorodjunk a kí
sértések között, hanem bátran harcoljuk meg a hit harcát, és végül el
vegyük az élet koronáját, Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.

s z e n t h á r o m s á g  u t A n  u t o l s ö  v a s Á r n a p

Lk 12, 54-59.
Urunk Istenünk, aki személyválogatás nélkül és igazságosan ítélsz: 

tégy minket bölccsé, hogy megértsük az idők jeleit, s megbékéljünk Ve
led és embertársainkkal, amíg időnk van a Te kegyelmedből, Jézus Krisz
tus Urunk által. Ámen.

2 Thessz 2, 16-17.

Áldunk Téged, Istenünk és Atyánk, hogy az örök élet jó remény
ségével ajándékoztál meg minket. Ne engedd, hogy megfeledkezzünk er
ről az elénk tűzött célról, hogy napról napra növekedjünk akaratod is
meretében, és erősödjünk a jó cselekvésében, Jézus Krisztus Urunk által.
Ámen.


