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Csendben Isten előtt

Két intelem az Úr közelségében

„Örüljetek az Úrban mindenkor: ismét mondom, örüljetek! A ti sze- 
lidlelkűségtek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!”

Fii. 4, 4—5.

Az évek jönnek és mennek. Ennek a földi törvénynek sok minden 
van alávetve az egyház életében is. Elsősorban saját magunk, de még 
számtalan jelenség: teológiai irányok, mozgalmak, meddő és termékeny 
korszakok. Jönnek és mennek. Ez a jól ismert szentírási szakasz azonban 
arra irányítja figyelmünket, hogy az egyháznak olyan Ura van, aki jön. 
Azért van közel, mert jön. Amint azonban ráeszmélünk erre a számunkra 
oly alapvető, bár sokszor figyelmen 'ki#ül hagyott tényre, azonnal szük
ségessé válik két apostoli intelem megszívlelése:

1. örüljetek!
2. Legyetek szelídlelkűek!

I .

Örüljetek! — ez az első intelem, örüljünk annak, hogy az Orbán, 
vagyis a keresztyén életben nemcsak szorongató feladatokkal, zökkenők
kel és megtorpanásokkal találkozunk, hanem sikerrel és megoldásokkal 
is. A mi munkánk nem hiábavaló az Ürban! (I. Kor. 15:58.) Ha nem is 
minden, mégis sok-minden sikerült egy esztendő leforgása alatt is. Szám
talan egyházi épületet sikerült renoválnunk, akut személyi kérdések meg
oldásában előre jutottunk, a lelkész! munkaközösségek élete is lassan 
kerékvágásba zökken, a központi alap életbeléptetésével gyakorlati lé
pésre szántuk el magunkat, békemunkánk — nem csekély mértékben 
a Prágai Keresztyén Békekonferencia tevékenységének kiszélesedése kö
vetkeztében — elmélyült és megerősödött, nemzetközi kapcsolataink is 
eleven új színt nyertek. Sorolni lehetne tovább. Isten igéje ezért így 
kérdez bennünket: Ugye sok és nagy örömmel tudja betölteni az ő kö
zelségétől és az ezzel együttjáró feladatoktól szorongatott szívünket az 
Ür? — Ezért mondja kétszer is:  örüljetek!

Mindenkor örüljetek! Örömünk elszigetelt örömmé válna, ha csak 
bizonyos alkalmakra, pl. a sikeresen befejezett templomrenoválás alkal
mával tartott hálaadó ünnepségre korlátozódnék. Ezért mondja az apos
tol: ne csak ilyen alkalmakkor, hanem mindenkor örüljetek. Isten azért 
jön közel hozzánk, hogy egy egész életre szóló örömmel töltse be éle
tünket. Nem sikerül mindig minden egyformán. Kudarcaink is lehetnek. 
Ilyenkor próba alá vettetik örömünk, de meg nem szűnik. Ilyenkor 
is érvényes az intelem: örüljetek! — mert a keresztyén örömnek kiapad
hatatlan forrása van.
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II.

Az Úr közel! — ez a keresztyén öröm kimeríthetetlen forrása. Erre 
mutat rá az apostol.

Az az Ür van közel, aki a kereszten válaszfalakat döntött le, ellen
ségeskedéseket szüntetett meg, békességet szerzett és egységet teremtett; 
aki húsvétkor nem öklét, hanem átszegzett kezét mutatta a megriadt 
tanítványoknak és így köszöntötte őket: békesség néktek! Az ő közel
sége nélkül nem sok haszna lenne keresztyénségünkből a világnak.

Nem néhány kivételes emberhez, nem csak a keresztyénekhez, az 
egész világhoz van közel. A keresztyén öröm forrása Isten viiágközel- 
sége a Jézus Krisztusban. Ha Jézus Krisztusban, ha hitben élünk, nem 
láthatjuk a világot úgy, mintha ismeretlen, sötét erők játékszere lenne. 
A világot csak Isten közelében láthatjuk, mert Istent a világ közelében 
látjuk. Ezért hatja át a keresztyén ember világnézetét egy megkísérthető, 
de el nem vehető, reménységgel, bizakodással és mélységes felelősség- 
érzettel telített derű — a keresztyén öröm.

Örömünk sekélyessé, felszínessé válnék, ha nem keresnénk feleletet 
arra a kérdésre, hogy mit jelent Istennek az egész világhoz közel lenni? 
Jézus Krisztus egész földi élete arról győz meg bennünket, hogy Istennek 
nem könnyű közel lenni ehhez a világhoz. Nem a természetben rejlő, 
már felfedezett, vagy még fel nem fedezett erők miatt. Az ember miatt 
nem könnyű. Az öröm, amelyben k özelségével részeltet bennünket Isten, 
nem valami olcsó öröm. Drága árat fizetett azért.

Az emberek közül, is talán legnehezebb Istennek a keresztyén ember
hez közel lennie. Nem könnyű neki meggyőzni bennünket afelől, ami meg- 
iratott számunkra a Szentírásban. Milyen nehéz a szülőnek ott állnia 
gyermeke háta mögött, mikor olvasni tanul. Micsoda türelempróba ki
várni, míg a gyermek kibetűz egy rövidke mondatot. Istennek még nehe
zebb! Mi, a ma élő keresztyén nemzedék nem vagyunk elsőosztályosok,, 
kezdők. Bukott nemzedék vagyunk. Egy emberöltő leforgása alatt kétszer 
is lángba borítottuk a világot. Pedig ott van kezünkben a könyv. Isten 
adta elénk, hogy olvassuk. Milyen gyötrelem lehet számára látni, hogy 
ma is milyen akadozva olvassuk. Ezért nehéz közelünkben maradnia.

A mi nemzedékünkkel főleg két leckét akart és akar megtaníttatni. 
A két világháború között: ne érezzük magunkat olyan otthonosan az ún. 
keresztyén világban. Az egyház életének és szolgálatának nem feltétel 
hogy az a hosszú évszázadok során kialakult történelmi képződmény ké
pezze környezetét, amit nyugati-keresztyén kútárának és ugyanilyen jel
zőkkel jelölt gazdasági és társadalmi rendnek, mai megjelenési formájába 
kapitalizmusnak szoktak nevezni. — A világháború után: az alakuló új 
világban is otthon érezhetjük magunkan, élhetünk egyházként a szocializ
musban. Elbizakodottságunkat és kétségeinket kell leküzdenie, ha köze
lünkben akar maradni. 

Az Ür azonban közel van. Hozzánk keresztyénekhez egészen sajátos 
módon van közel. Minden alkalommal, valahányszor csak összegyüleke- 
zünk igéjének hallgatására és a szentségek vételére, minden istentiszte
let alkalmával erről győz meg bennünket. Ez azonban csoda, nem magá
tól értetődő, természetes dolog. Csak ha csodálkozni tudunk rajta, csak 
ha összeszorul az Ür közelségétől szívünk, csak akkor válnak érthetővé 
a keresztyén öröm méretei, csak így érthető, miért kell nekünk minden
kor örülnünk, honnan veszi Isten a jogot ahhoz, hogy velünk az örömről 
parancs formájában beszéljen.
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III.

Legyetek szelídlelkűek! — ez a másik intelem. Ez az intelem is éppen 
az Úr közelségében válik nagyon időszerűvé. „A ti szelídlelkűségtek is
mert legyen minden ember előtt. Az Ür közel!” Éppen ott, ahol ezt a kö
zelséget felismerik, tehát a keresztyén gyülekezetben, elengedhetetlenül 
szükséges keresztyén magatartás a szelídség.

Ezt egy kicsit különösnek találjuk. Hiszen az Ür közelségében az em
beri vadság megszelídül, dühödt indulataink megcsendesednek, bigott fa
natizmusunkat a meggyőződés kiegyensúlyozó higgadtsága váltja fel. Az 
ördögök azonban hétszeres erővel tudnak visszatérni. Sehol sincs egy 
újabb, szinte fokozottabb elvadulás kísértésének kitéve az ember annyira, 
mint éppen az Ür közelségének felismerésekor, a keresztyén gyülekezet
ben. Ha a kísértésnek nem állunk ellen, kárba veszhet, amit Isten nem 
olcsón szerzett meg számunkra — az ő közelsége, a keresztyén öröm for
rása. Ennek éppen ellenkezőjét kívánja közöttünk, általunk érvényre jut
tatni. Azt akarja, hogy a mi szelídségünk, vagyis az ő bennünk elvégzett 
munkája, ismert legyen, modorunk és magatartásunk útján nyilvánvalóvá 
váljék, minden ember előtt.

Minden ember előtt — ez elsősorban azt jelenti, hogy a gyülekezet
ben élő emberek előtt, magunk között, az anyaszentegyházban, az ökume- 
nében. Szelidlelkűség nélkül nem jutunk egyetértésre, konszenzusra. Pe
dig minél tudatosabbá válik közöttünk Isten világközelsége a Jézus Krisz
tusban, annál égetőbb és sürgetőbb lesz a konszenzus kialakítása Isten 
igéjének helyes, vagy helyesebb megértése és megvallása tekintetében.
Az igéből nyert keresztyén igazságot általában először csak kevesen is
merik fel az egyházban. A reformáció korában pl. sokan pedzették az      
igazságot, de a nagy áttörésre Luther munkásságában került sor. De 
mennyi időbe, odaadó fáradozásba, tanulmányozásba és tanításba, imád
ságba és lelkipásztori beszélgetésbe tellett, míg az általa felismert igaz
ságban kialakult egy bizonyos megegyezés. A konszenzus kialakulásában 
Melanchton szelídségére éppen olyan szükség volt, mint Luther határozott
ságára. A kettőt csak akkor látjuk ellentétnek, ha a szelídséget — telje
sen tévesen — az elvtelenséggel, meghunyászkodással, gyávasággal azo
nosítjuk, illetve tévesszük össze. Ahol az ige igazsága feltör az anyaszent
egyházban, ott mindig szükségessé válik a figyelmeztetés: a ti szelídlelkű
ségtek legyen nyilvánvaló, vagy: Szelídséggel fogadjátok a beoltott igét. 
(Jakab 1:21.)

Ma még kevesek felismerése az anyaszentegyházban viszonylag az, 
amiről a németországi hitvalló egyház testvérközösségei tettek bizonysá
got a legutóbbi, 1958 elején Berlinben tartott zsináton és ami számunkra 
főleg Vogel professzor 60 tételéből ismeretes, hogy ti. az atomháború nem 
csupán esztelenség, nem csupán merénylet az emberiség ellen, hanem 
gyakorlati istentagadás, hitetlenség, az Apostoli Hitvallás minden ágaza
tának tagadása. A zsinaton etekintetben még nem sikerült a konszenzus 
kialakítása. A szelídlelkűség ebben az esetben a disszenzus, az egyet-nem- 
értés állhatatos, testvéri elhordozását jelenti, de az egyetértés elérésé
nek reményével és szándékával.

Ne áltassuk magunkat azzal, hogy idehaza minden kérdésben már tel
jes az egyetértés közöttünk gyülekezeteinkben. Ha presbitériumainkban, 
bibliaórákon, istentiszteleteinken, de még a gyermekbibliakörök
ben is nem folytatjuk újra meg újra munkánkat azért, hogy — 
mivel az Ür közel — legalapvetőbb felismeréseinkben egységre jussunk,
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csak arról teszünk bizonyságot, hogy azt az önfegyelmet, testvéri fele
lősséget, melyet a szelídlelkűség feladata jelent számunkra, nem vál
laljuk.

Minden ember előtt — másodszor azt jelenti, hogy az egész emberi 
táradalomban szelídlelkűnek lenni. Minél tudatosabb a keresztyén em
berben az Úr közelsége, annál kevésbé tud félrehúzódni a világtól, 
az emberi társadalomtól és annak égető kérdéseitől. Az Úr, mikor közel 
van a világhoz és közelségét bennünk hit által ismertté teszi, kiszakít 
mindenféle elszigeteltségből, gettóból. Ez azonban ismét olyan ajándék, 
amit kísértés környékez meg. Közeli kapcsolatba kerülünk olyan embe
rekkel, akiknek egészen más alapokból indul ki gondolkozásuk és maga
tartásuk. Emberekkel, akik Krisztusban, hitben folytatott életünket illú
ziónak, veszedelmes, vagy nevetséges képzelgésnek tekintik. A szelídség 
tesz ilyenkor alkalmassá arra, hogy öntudatosságunkban is szerények, 
zavartalanul szolgálatkészek, félreértések tisztázásában türelmesek le
gyünk.

Befejezésül. A szelídlelkűség nem valami üdvözítő módszer és tak
tika. Az Űr közelségében vett és csakis az ő közelségében megvalósít
ható parancs. Ez az a kereszt ami ellen rugódozunk, amit azonban fel 
kell naponkén vennünk, mert csak felvételével, vállalásával nyílik ki 
szívünkben a keresztyén élet szép és jóillatú rózsája — az öröm.

Benczúr László

Isten igéje és az egyház*
(Az egyház reformátori értelmezése)

Témánk: az evangélikus egyházfogalom kérdése, oly bonyolult, sok
felé ágazó s amellett oly rendkívüli jelentőségű, hogy egy rövid konfe
renciai előadás keretében meg sem közelíthető. Hogy célkitűzésünket 
mégis legalább valamennyire megközelíthessük, megkíséreljük a tárgyat 
a címben megadott módon megszűklteni: Isten igéje és az egyház s köz
ben állandóan tekintettel lenni arra a gyakorlati szempontra: mit jelent 
az egyházi egálom egyházunk mostani élete és szolgálata számára.

Az egyházról szóló-tanítás az utóbbi évtizedekben valóban a teológiai 
vizsgálódás előterébe került. Ennek oka részben bizonyára abban is kere
sendő, hogy a 18/19. század individualisztikus gondolkodását jórészt fel
váltotta egy olyan nézet, amelynek több érzéke volt az ember közösségi 
életéhez. Az „Isten és a lélek” sokáig uralkodó témája helyébe sok tekin
tetben az „Isten és a gyülekezet” témája került.1

A kérdés már most az, hogy ez az egyház lényege és léte iránt fel-

1 Az idevonatkozó irodalom szinte áttekinthetetlen tömegébő csak néhány mű
vet említünk: P. Althaus: Communio Sanctorum, 1929. — D. Bonhöffer: Sanctorum 
Communio, 1930. I., 1954. II., E. Woif: Sanctorum Communio, 1942. — Ein Buch von 
dér Kirche, 1951. — Evangelische Selbstprüfung, 1947. — E. Kinder: Dér evange- 
lische Glaube und die Kirche, 1958. — E. Brunner: Das Missverstándniss dér Kir
che, 1951.

* A z 1959. nov. 18-20-ikí ,,Lelkipásztor ankéton”  elhangzott előadás.
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támadt érdeklődés mit jelent? Azt-e, hogy az egyház önmagával van el
foglalva s önmaga szemléletébe elmerülve és saját jelentőségének tuda
tára ébredve azért kívánja sorait rendezni, hogy annál hatályosabban 
védekezhessék egy elvilágiasodó világban? Vagy éppen felébredt öntuda
tában az elvesztett pozícióinak visszahódítására készül s meghirdeti „Az 
egyház évszázadát” ?2 Vagy pedig arról van szó, hogy az egyház azért 
tart önvizsgálatot önértelmezése tekintetében, azért akarja tisztázni: 
ecclesia quid sit, mivel jobban akarja végezni szolgálatát az Urától mun
kateréül kijelölt világban, azért tart nagytakarítást, hogy minden idegen 
kovásztól (I. Kor. 5,6—8) megtisztulva egészen Urától kapott feladatának 
szentelhesse magát?3

Mindenesetre: az egyház, mint önmagának legfőbb, vagy éppen 
egyetlen témája, nem volna megnyugtató jelenség. Érdemes ebben az 
összefüggésben rámutatni arra, hogy Luther nem szerette az „egyház” 
(Kirche) kifejezést, hanem jobban szerette a „gyülekezet” kifejezést, mert 
ebben egyértelműbben jut kifejezésre az újtestamentom mondanivalója 
Isten népéről (v. ö. Nagy Káté, III. h. á.). S a lutheri reformáció küzdel
mének és a reformé tori tanításnak nem az egyház fogalma, az egyház
ról való tanítás áll a középpontjában, hanem a megigazulás, Isten sza
bad kegyelmének műve. Minden kérdést, s így az egyház kérdését is eb
ből a szempontból közelítettek meg.

Amikor mi témánkat az ige és az egyház összefüggése felől közelít-" 
jük meg, akkor — a. téma leszűkítésének szükségszerű szempontján túl 
— nemcsak azért tesszük, mivel untalan emlegetett közhellyé vált, hogy 
evangélikus egyházunk az ige egyháza, hanem abból a felismerésből, 
hogy az egyház léte az igéből és az igében van. Az Isten igéje, közelebb
ről az evangélium az egyház kincse, ebben van gazdagsága és ezért tar
tozik felelősséggel. Ez azt is jelenti, hogy egyházunk a prédikáció egy
háza. Felelősséggel akkor tudunk prédikálni, ha megkíséreljük a fenti 
felismerést kissé közelebbről kifejteni. Nem kétséges ugyanis, hogy 
egész magatartásunkat, szolgálatunkat döntően befolyásolja az egyházról 
vallott felfogásunk, egyházfogalmunk, ami annak mögötte van. Talán 
nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy az egyházunk szolgálatáról folyta
tott viták hátterében az egyházfogalom különbözősége húzódott meg, 
sokszor kimondatlanul, szinte, öntudatlanul s ez volt az a pont, ahol a 
nézetek eltértek s ez az a pont, ahol világos látásra és határozott állás- 
foglalásra van szükségünk.

1. Az egyházat Isten hirdetett igéje teremti meg

Induljunk ki az Ágostai Hitvallás klasszikus meghatározásából: „Est 
autem ecclesia congregatio sanctorum, in qua evangélium pure docetur 
et recte administrantur sacramenta” (VII. c.). Az egyház a szentek gyü
lekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket 
helyesen szolgáltatják ki.”

Ebben a meghatározásban az egyház: gyülekezet. Luther utal rá a 
Nagy Kátéban, hogy a „gyülekezet” kifejezés az ő szóhasználatában, te
hát reformátort értelmezésben, az újtestamentomi „ekkleszia” megfele
lője. Vagyis: gyűlés, összehívott, egybesereglett nép. S a fentiekből ki-

2 O. Dibeiiua: Das Jahrhundert dér Kirche, 1927.
3  Evangelische Selbstprüfung, 1947.
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tűnik, hogy az evangélium hirdetése és a Szentségek kiszolgáltatása nem 
jelzője, mintegy utólag hozzáillesztett epitetonja a gyülekezetnek, hanem 
inkább létesítője, konstituálója. Ott lesz, támad gyülekezet, ahol az evan
géliumot tisztán hirdetik és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.'1 
Az evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása teremti meg az 
egyházat, akkor, amikor ez valóban megtörténik. A jeruzsálemi gyüle
kezet abból támad, hogy Péter hirdeti az evangéliumot (Csel. 2,14—41). 
Erre figyelmeztet az „in qua”, „bei welchen” kifejezés is. Az evangé
lium hirdetése, a prédikáció 'és a szentségek nyújtása egyfelől létrehoz
zák a gyülekezetei, másfelől meghatározzák annak létét, a gyülekezet 
ismertető jegyei. Ebben a létében van adva szolgálata és ebben a szol
gálatban nyer értelmet léte.5

Hogyan következik be az evangélium tiszta hirdetése és a szentségek 
helyes kiszolgáltatása? Nem valami magától értetődő folyamat ez, ha
nem bekövetkezte minden egyes esetben Isten kegyelmi ajándéka, csoda, 
a szó igazi értelmében. Gondoljunk ismét a pünkösdi történetre. Péter 
apostol igehirdetéséinek feltétele: a Szentlélek kitöltése. Vagyis az, hogy 
Jézus betölti a tanítványoknak adott ígéretét: Veletek vagyok minden 
napcn a világ végezetéig. Ez az ígéret mindannyiszor teljesedésbe megy, 
valahányszor a 'hirdetett igében az egyház élő Ura színre lép. Más szó
val: Jézus nemcsak „megalapította” egyházát, hanem mint szüntelenül 
jelenlevő, újra meg újra teremti is. Nem hagyta magára tanítványait, 
nem bízta rá egyházát az emberek öntevékenységére, hanem az élő 
Kyriosz a Pneuma által cselekszik benne. Az egyház Isten állandó újra
teremtő munkájának tere és gyümölcse. Embereken keresztül cselekszi 
ezt, emberek hirdetik az evangéliumot és nyújtják a szentségeket. Eze
ket azonban nem adja Krisztus a mi kezünkre, hanem szuverén módon 
a maga kezében tartja.

Alapvető felismerésünkké kell tehát válnia annak, hogy az evangé
liumot és a szentségeket egy pillanatra sem vehetjük „saját kezelésbe”, 

.saját rezsibe, mintegy bizományba, hanem azokat mindig újra kegyelmi 
ajándékként kell elfogadnunk Urunktól.6

Ezt úgy is mondhatjuk: el kell hárítanunk az egyháznak mindenféle 
egyoldalúan szociológiai vagy institucionális felfogását. Az előbbi inkább 
a szektás irányzatok, rajongók, vagy a kultúrprotestáns-liberális teoló
gia jellemzője, amikor a „pneumatikus”, vagy csak egyszerűen vallásos 
ember rendelkezik az igével s szabad társulás útján hozza létre az „iga
zán hivők” vagy a vallásos emberek közösségét. Az utóbbi inkább a 
pápás egyházra és a romanizáló teológiai hatás alá került protestáns egy
házakra jellemző; ebben az esetben a hierarchikusan és klerikálisán el
képzelt egyházi hivatal által reprezentált egyház, mint üdvintézmény 
monopolizálja Isten igéjét. Mindkét esetben az evangéliumból törvény

4 Érdemes itt a CA német szövegének szóhasználatára ügyeim: „welche ist 
die Versammlung aller Glaubigen, bei welchen das Evangélium rein gepredigt 
und die heiligen Sakrament lauts des Evangelii gereicht werden.”

5 v. ö. E. Schlink: Theologie dér lutherischen Bekmntnissschriften, — 167 kk.
6 „lm  schárfsten Gegansatz zu jeder menschlichen Vereinsbildung, oder reli- 

giösen Gesellschaftsbildung, aber auch zu jedem über die sakralen Mittel ver- 
fügenden hierarchischen Institut ist die Kirche ihrem Wesen nach sehlechter- 
dings durch den im Wort und Sakrament an ihr handelnden, zu ihr sprechenden 
und sich ihr mitteilenden Herm bestimmt, geschaffen und erhalten” . (H. Vogel: 
Wesen und Auftrag dér Kirche, — Bekennende Kirche, 1952. — 46. o.)
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lesz, szabadító isteni hatalom helyett megkötöző és szolgaságban tartó 
emberi rendelés.

Ezért nincsen szó az ÁH egyházfogalmában külön az egyházi hiva
talról, mivel annak jelentősége nem önmagában van, nem létesítő ténye
zője az egyháznak, hanem eszköze az egyházát igéjével és szentségeivel 
teremtő, fenntartó és kormányzó Urnák. Ilyen értelemben van szó az
után az V. és VIII. cikkben az „egyházi szolgálatról” , melynek jelentő
sége az ige hirdetésében és a szentségek nyújtásában van, — hogy hitre 
jussunk. Viszont Isten szabad kegyelmében áll, hogy mikor támaszt hitet 
ott, ahol és amikor neki tetszik. S viszont .másfelől a szentségéknek és 
az igének Krisztus rendelése és parancsa folytán van hatóereje, — s ez 
nem függ a hivatal viselőinek személyes kvalitásaitól. Mindez azt emeli 
ki: mennyire kezében tartja Krisztus egyházának létét, mennyire nem 
szolgáltatja azt ki emberi önkényünknek, vagyis másszóval: mennyire 
egészen hitre vagyunk utalva az egyház dolgában. Credo. . .  ecclesiam, 
— az Apostoli Hitvallás e mondata az ÁH egyházról való tanításának 
elmaradhatatlan előfeltétele.

Arra is érdemes ügyelnünk, hogy az ÁH meghatározásában az egy
ház ismertető jelei között nem szerepel tagjainak „szentsége” . A VIII. 
cikk kifejezetten utal is arra, hogy „az életben sok képmutató és gonosz 
él közéjük keveredve”. S a VII. c. német szövege világosan jelzi, hogy a 
„sanctorum” kifejezés újtestamentomi értelemben értendő: Versammlung 
aller Glaubigen — hívők gyülekezete. A szentek: a Krisztusban hívők. 
Nem valamiféle életszentség kvalifikálja, őket az egyház tagjaiul, hanem 
azokká gyűjti (congregatio!) őket az evangélium hirdetése. Amennyiben 
ezt meghallják, befogadják és megtartják, hisznek s így, ebben a hitben, 
tehát az igére figyelve s annak szót fogadva — hogy e szép magyar szó
val éljünk — lesznek mindig újra gyülekezetté. Nem ragadomány, szer
zett birtok, állapot (habitus) tehát egyház voltuk, hanem mindig újra 
hitben elfogadott kegyelmi ajándék egyház létük. S ezt csak hitben is
merhetik fel és hitben vallhatják, önmagunk felől is vallunk a hitval
lásban; hivő voltunk nem tapasztalatunk, hanem hitünk tárgya, — ho
gyan is lehetne ez másképpen?!

Az újtestamentomi értelemben vett ekkleszia minden egyes helyi 
gyülekezetben konkretizálódik. „Az Isten gyülekezetének, amely Korin- 
thusban van”, írja Pál apostol (I. Kor. 1,2). Ez nem independentizmus, 
vagy kongregacionalizmus, hanem reális számotvetés az egyház valósá
gával. Azzal, hogy a prédikált evangélium és a helyesen nyújtott szent
ség egyházat teremt in concreto, ott, ahol és amikor Istennek tetszik. 
Ismét csak annak kifejezése ez, hogy Urunk nem adja ki kezéből s nem 
adja át nekünk egyházában a hatalmat, hanem szabadon rendelkezik 
egyháza felett. S mivel ezt az evangélium és a szentségek által cselekszi, 
tehát egészen az ige (a szentség is ige) hatalmába helyezi az egyházat. 
S viszont egyáltalában nem helyezi az egyház hatalmába az igét. Amikor 
Pál apostol Csel. 20,28-ban Isten egyházáról beszél, akkor e kifejezés 
nyelvtani formája genitivus auctoris. Az egyház Isten egyszeri és mindig 
megújuló cselekvésének gyümölcse. Ugyané vers nem hagy kétséget 
afelől sem, hogy melyik volt Istennek az a cselekvése, amely egyházat 
szerzett „tulajdon vérével” : Jézus Krisztus keresztáldozatával 'és győzel
me feltámadásával szerzett Isten egyházat. Végül ebben a versben az is
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nyilvánvaló, hogy Isten megújuló cselekvésének, egyházteremtő és fenn
tartó munkájának emberi tényezőit, a nyáj felvigyázóit a Szentlélek- 
úristen állítja szolgálatba és munkáltatja.

*

Az ÁH egyházmeghatározása nyilvánvalóan krisztológiai beágyazott- 
ságú. Nem szerepel azonban benne az egyház egyik jellegzetesen kriszto
lógiai meghatározása, amelynek pedig az egyháztörténet — a dogma
történet — során időnkint sajátos súlya támadt s úgy véljük, nem volt 
hatás nélkül az egyházról vallott némely hazai nézetekre sem. s az azok
ból folyó gyakorlati magatartásra. Ezért, legalább egészen röviden, erre 
is szeretnénk egy pillantást vetni. S ez az a meghatározás, amely szerint:
Az egyház Krisztus teste.

Ez a meghatározás arra az egyik képre támaszkodik, amelyet Pál 
apostol használ (I. Kor. 12; Róm. 12,5; Ef. 1,23; 4,4—12; Kol. 1,2) az egyház 
valóságának szemléltetésére. A. Nygren hangsúlyozza,7 hogy az egyház 
mint Krisztus teste képzete egy páli teologumenon, ahol arra kell 
ügyelni, mit akart Pál ezzel a képpel mondani. Nem egyebet tkp., mint 
amit az „en Christo” formulával, ti. a keresztyéneknek legszorosabb kap
csolatát Krisztussal, mint tagoknak a fővel. Ugyanazt, amit a szőlőtő és 
szőlővesszők képe is mutat (Ján. 15.). E kép tehát, más képekkel együtt 
és azok mellett az egyház valóságának egyik oldalát kívánja szemlél
tetni. Nygrén azt is mondja: az egyház Krisztus, amint a földön közöt
tünk jelen van s feltámadása után velünk találkozni akar, ígérete sze
rint: Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott va
gyok közöttük (Mt. 18,20.). Ehhez azonnal hozzá kell fűznünk: Krisztus 
most csak igéjében és szentségeiben van jelen számunkra. Másfelől a 
megfogalmazás: Az egyház Krisztus, félreérthető és veszedelmes. For
dítva lehet mondani: Krisztus az egyház, vagyis Krisztus az egyházban 
van most — feltámadása és visszajövetele között — jelen.

Nygrén helyesen mutat rá, hogy az egyház mint Corpus Christi kép
zete erősen megterhelt, s ezzel kapcsolatban a Corpus Christianum esz
méjére utal. Valóban az a helyzet, hogy a Corpus Christi félreértett fo
galmától sokszor csak egy lépés vezet a Corpus Christianum képzetéhez, 
a „keresztyén társadalom” ideológiájához. Fontos tehát tisztáznunk, mit 
értünk ezen a megjelölésen: az egyház Krisztus teste, s mit nem.

Semmiesetre sem érthetjük ezen azt, hogy az egyház valamiféle 
Christus prolongatus, amelyben Krisztus dicsőséges uralma, a regnum 
Christi, pontosabban annak az egész világra kiterjedő uralmi igénye ér
vényesül. Nem érthetjük e kifejezésen az egyháznak Krisztussal való 
rövidzárlatos azonosítását sem, amely esetben az egyházat az egyedül 
Krisztust megillető méltóság és dicsőség, hatalom és szentség, sérthetet
lenség illetné meg, s így azután nem Krisztusról tesz bizonyságot igehir
detésében, hanem Krisztus nevében nyilatkozik, ítél elevenek és holtak 
felett. Ebben az esetben az egyház „szentsége” lehetetlenné teszi azt, I 
hogy pl. bűnbánatot tartson, tévedéseit felismerje, új útra térjen stb.
E felfogás szerint bűnbánatot csak az egyház egyes tagjai tarthatnak, 
maga az egyház nem. De micsoda e felfogás szerint az egyház, ha annak

7 Corpus Christi. — Ein Buch von dér Kirche. — 1951.
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valósága nem tagjaiban van? Nyilván tagjaitól független üdvintézmény, 
melyet a Hivatal hordozói képviselnek.8

E felfogás elfelejti, hogy Ef. 5,27., az egyház szeplőtelemségéről szóló 
kijelentés, eszkatológikus jövendölés. Elfelejti továbbá azt is, hogy I. Pét. 
4.17. szerint az ítélet az Isten házanépén kezdődik el, vagyis Isten népé
nek magatartása az Ura előtt való bűnbánat és naponkénti megtérés.

Érdekes ebben az összefüggésben idézni E. Sebünket:9 „Az egyház 
kizárólagosan krisztológiai felfogása az egyház és Krisztus közötti nagyon 
sokoldalú kapcsolatnak csak egyik oldalát juttatja kifejezésre, s ezt is 
veszedelmesen elszigeteli. Ebben a formulában: Az egyház Krisztus teste, 
a fő és test kapcsolata megfordíthatatlan; Krisztus fő és test is egyúttal, 
az egyház csak test. Hiszen Krisztus az egyház ura és bírája! Ezért 
hangsúlyozni kell, hogy Krisztus és az egyház egysége nem jelent azo
nosságot, hanem a test egységét, a tagoknak a főhöz tartozását.” Schlink 
idézett tanulmányának 12 tételét a római egyházzal való ökumenikus 
vita anyagául szánta s éppen ez az ellentét foglalkoztat bennünket is, 
nem ugyan Róma egyházával, hanem elsőrenden a protestantizmusban 
meghúzódó romanizáló tendenciákkal.

Az egyház szentsége abban van, hogy Isten megigazítja a bűnösöket 
s így Krisztus szentségét a gyülekezetnek tulajdonítja. Isten ítélete nem
csak „az egyház kapui előtt” élő bűnös világra vonatkozik, hanem ma
gára az egyházra is. Ezt hívja Isten bűnbánatra (vö. Jel. 2—3.). S a 
bűn bánatra hívó szó nemcsak nyilvánvaló tévtanításokra és vétkekre vo
natkozik, hanem azokra a kísértésekre is, amik az egyházat abban a te
kintetben érik, hogy képmutató módon el akarja határolni magát a kör
nyező világtól.

Az egyház mint Krisztus teste az istentiszteletre sereglett gyüleke
zet. Krisztus testévé lesz mindig újra az egyház, amikor élő Ura az igé
ben és szentségben jelen van benne. E naponként megújuló ajándékot 
elfogadva válik azzá; az ÁH Vll-ben említett pure docetur „nem a tiszta 
tan birtoklását jelenti, hanem az élőszóbeli igehirdetés eseményét, a pré
dikációt”.10 11 A kongregation sanctorumot tehát mindig újra létrehozza az 
evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása s ebben az aktus
ban válik az tapasztalhatóvá. „Az egyház Luther szerint nem egyes sze
mélyekben, sem intézményekben nem váük láthatóvá, hanem csak az 
igehirdetés eseményében.”11

Végül: amikor azt mondjuk, hogy az egyház Krisztus teste, akkor 
arról sem feledkezhetünk meg, hogy ez azt is jelenti: az egész világért 
meghalt és feltámadott Krisztus most a keresztyén gyülekezetben akar 
jelen lenni az egész világ számára, a világ javára. Az egyház ebben az 
értelemben Isten országának szélesre tárt ajtaja a világ felé.12 Ebben 
van szolgálata. Csak arról nem szabad megfeledkeznie, hogy Krisztus

8 „So entsteht das heutige „Luthertum” , welches sich nur noch in dér Lehre, 
aber nicht mehr im Kirchenbegriff vöm Katholizismus absetzt” . H. J. Iwand: 
Kirche und Gesellschaft. — Bekennende Kirche, 1952. — 104. o.

a Christus und die Kirche. — Kerygma und Dogma, 1956. — 213 kk. o.
10 E. Schlink: Theologie dér lutherisehen Bekenntnissschriften, — 165. o.
11 H Diem: Theologie als kirchliche Wissenschait, I. 1951. — 232. o. — „Kirche 

ist Christus als Gemeinde existierend” . D. Bonhölfer: Sanctorum Communio, 
1954. 155. o. „In das Verkündigung dér Gem inde für die Gemeinde ist Christus 
das gemeinsame „Subjekt” von dér Verkündigung und Gemeinde” . E. Kinder, i. 
m. 28. o.

12 v. ö. K. Barth: Kirchliche Dogmatik, IV. 2. — 1955. — 695-kk. o.
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a világ világossága s nem az egyház. Az egyház csak bizonyságot tesz 
a világosságról, gyertyatartóba teszi azt, hogy fényljék mindazoknak, 
akik a házban vannak; a házban, az egész lakott földkerekségen, az 
ojkumenén. '

2. Az egyházat Isten hirdetett igéje tartja fenn és kormányozza

Miből él az egyház? Ha az előbbiekben arra a kérdésre kerestünk 
feleletet: mi teszi az egyházat egyházzá, most úgy kérdezhetünk: mi 
tartja meg az egyházat egyháznak?

Az egyház abból él, hogy élő Ura, a feltámadott Krisztus munkál
kodik benne (Mt 18,20.). Az teszi egyházzá, hogy Ura közötte van. Krisz
tus az egyházban és az egyház által működik. Az előbbi az egyház léte, 
az utóbbi az egyház küldetése.13 Azt is mondhatjuk azonban, hogy az 
egyház hitből él. Abból, hogy Urának megtartó és fenntartó cselekvését 
elfogadja s annak maga is engedelmes szerszámává válik. Mindkét ki
jelentéssel ugyanannak a valóságnak két oldalát jelöltük meg. Annak, 
amit az ÁH meghatározása fejez ki, amikor azt mondja: Az egyház a 
szentek (hivők) gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják 
és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Krisztus ugyanis a hirdetett 
evangélium és a nyújtott szentségek által van jelen és munkálkodik egy
házában. „Az egyház az ige és a szentségek által az, ami s másfelől vi
szont ezek hirdetése és nyújtása bízatott reá.” (H. Vogel, i. m. 47. o.) A 
kegyelem ez eszközeiben következik be Urunk kondeszoendenciája, ir
galmas alászállása övéihez és közöttünk lakozása.11

Az egyház Urának igéjében és szentségeiben való ilyen munkálko
dását az egyház mint a Szentlélek munkáját ismeri fel, Aki „a földön 
élő egész egyházat elhívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli és Jézus 
Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben” (Kis Káté, III. hitágazat).

Az igével és a szentségekkel építi Krisztus az Ö egyházát. Ezt a 
munkát alapvető — a szónak ezúttal eredeti értelmében véve — módon 
Ö maga végzi (Mt 16,18). Folyamat ez, amely az egyház egész ideje alatt 
—• Ura visszajöveteléig — tart. Amikor e művében embereket hív el 
munkatársaiul (I. Kor. 3,9—10.), akkor sem adja ki kezéből egy pilla
natra sem az építés munkáját. Ugyanerre gondol Péter apostol is, ami
kor a gyülekezet épüléséről beszél (I. Pt. 2,5). Ennek az építő munkának 
első renden való tere és eseménye: a gyülekezeti istentisztelet. Itt építi 
az Ür egyházát s itt épül a gyülekezet „szent házzá” . S innen kell kisugá
roznia bizonyságtételének a világba s válnia annak számára sóvá és vilá
gossággá.

Az épülő épület képe azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy az egyház nin
csen készen egy bizonyos értelemben. A földön járó, a bűnnel, kísértés
sel küzdő egyház képe a mindig elbomló s megújuló szövetség sátora, — 
csak az eszkatonban teljességre jutott egyház a „Mennyei Jeruzsálem”, 
az „alapokkal bíró város” (Zsid. 11,10.). Ezért az egyház mindig nyitott a 
reformáció felé s mindig kész a megújulásra.

Mindezekkel kapcsolatban felbukkan egy égető kérdés. Krisztus 
Szentlelke által az evangéliummal és a szentségekkel tartja meg egyház

it ,,Die Kirche lebt von  dér Verkündigung . . .  und lebt für die W eiterkündi- 
qung zum Heil dér Welt.” E. Kinder, i. m. 26. o.

14 „Kirche Ist, in dem sie gesch ieh t” , K. Bath, Kirchliche Dogmatik, IV /l. — 
727. o.
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nak, újítja meg, építi és kormányozza egyházát, — mondottuk. Az ÁH 
VII. c. azonban nem ok nélkül figyelmeztet arra, hogy a tisztán hirdetett 
evangéliummal és helyesen nyújtott szentségekkel. Mi biztosít azonban 
afelől, hogy az evangélium tisztán hirdettetik, hogy a szentségek helye
sen nyújtatnak, hogy valóban maga élő Urunk van jelen és munkálko
dik prédikációnkban, istentiszteletünkben? Másszóval: mi biztosítja a 
kontinuitást Krisztus, a testté lett ige és a mi prédikálásunk között? Mi
vel Isten igéje ma a Szentírásban van adva számunkra, a kérdésre csak 
azt felelhetjük: ha igehirdetésünk írásszerű.15 Igehirdetésünk viszont ak
kor írásszerű, ha az Írás közepéből. Krisztusból tájékozódva keresi az 
ige éppen nekünk szóló üzenetét. Ebben a fáradozásban pedig minden 
egyes esetben külön kell dönteni hitben. Ez azt jelenti, hogy nem lehet 
pontokba foglalni, mikor tiszta az evangélium hirdetése, hanem a hitnek 
mindig egyszeri döntéseiben kell a megtalált üzenetet hirdetni. Ez az ak
tus tkp. hitvallástétel; az egyház, amikor prédikál, hitet tesz arról, hogy 
ez az általa megismert üzenet az evangélium tiszta hirdetése. Nyilván
való, hogy ez a prédikálásunk így mindig a hit kockázatában történik, 
— mert felismerésünk s így prédikálásunk hamis is lehet. E kockázatot 
azonban nem lehet .megkerülni, hanem félelemmel és rettegéssel ugyan, 
másfelől azonban a bűnbocsánat kegyelmében is bizakodva vállalni kell. 
Itt is kitűnik, hogy az ÁH VII. cikkét, vagyis az egyházról szólót, csak a 
IV. cikk, a megigazulásról szóló tanítás feltétele alatt lehet vállalni és 
vallani, — amint a többit is valamennyit. Egyházunknak az egyházról 
való tanítása alapvető módon függ a megigazulásról szóló tanítástól. Csak 
a megigazító kegyelem reménységében, tehát hitben lehet az evangélium 
tisztán való hirdetésére vállalkozni. Másfelől viszont éppen e tiszta evan
géliumhirdetés teremt egyházat, mert benne — s a szentségekben — 
nyújtja Isten megigazító kegyelmét a bűnösöknek s így lesznek azok 
gyülekezetté.

Amikor a fentiek alapján azt mondjuk, hogy az evangélikus egyház
fogalom egészen a megigazulásról szóló tanítás perspektívájában áll, ak
kor ezzel azt is mondottuk, hogy az evangélium hirdetésének pers
pektívájában. Hiszen az ÁH V. cikke szerint azért hirdettetik az evan
gélium, hogy a megigazulásra, s az azt elfogadó hitre eljussunk. Ezért is 
beszél az ÁH VII. cikke congregatióról s nem communióról, mivel az 
egyház valóságában az összegyűjtés tényére, a gyülekezet eseményére 
utal, a grex-re, amely Pásztorának szavára hallgat. Egészen dinamikus 
tehát az evangélikus egyházfogalom, ellentétben mindenféle statikus 
egyházfogalommal.

*

Az ÁH egyházról szóló cikkében az egyház ismertető jegyei16 között 
az evangélium és a szentségek szerepelnek. Nincsen szó azonban a hit
vallásúkról, sem a hagyományról. Van-e ezeknek jelentősége a reformá- 
tori egyházértelmezésben?

15 H. Diem: Est autem ecclesia . . . Theologische Aufsátze, Kari Bath zum 50. 
Geburtstag, 1936. -  322 kk. o.

16 Luther: „Von den Konziliis und (dér) Kirchen, 1539. c. iratában hét ismer
tető jegyet sorol fel: Isten igéje, a keresztség, az úrvacsora, a kulcsok hatalma, 
az egyházi hivatal, az imádság (hálaadás), a szent kereszt. — A Wider Hans Worst, 
1541. c. iratábafri tizenegy jegyet sorol fel, a fentieken kívül: az apostoli hivallást, 
a házasságot, a türelmet és a böjtölést.
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A hagyomány az egyház életében mindaz a szokás, bevett gyakorlat, 
ami a történelem eddigi folyamata során kialakult és megmaradt. Az 
ÁH XV. cikke szól ezekről a szokásokról s arra int, hogy azoknak ne 
tulajdonítsunk túlságos jelentőséget s másfelől ügyeljünk arra, hogy 
azok ellentétbe, ne kerüljenek sarkalatos hitigazságokkal — mert akkor 
tarthatatlanok. Végeredményben e hagyományok jutnak kifejezésre ab
ban a sajátos életformában, amiben valamely egyháztest a maga életét 
éli. Ennek az életformának a kialakulása szükségszerű és elkerülhetet
len. Történetietlen rajongókká válnánk, ha azt tagadnánk. Ezért nincsen 
igaza E. Brunnemek, aki „Das Missverstáindniss dér Kirche” c. könyvé
ben az egyház tkp. „bűnbeesését” e hagyományos életformák kialakulá
sában látja. Másfelől azonban kétségtelen, hogy e formák változhatnak 
és változnak is. Az egyháznak mindig nyitottnak kell lennie e tekintet
ben. Mindig késznek kell lennie arra, hogy szervezetét, szertartásait, in
tézményeit, szokásait, rítusait alávesse az evangélium mértékének, meg
vizsgálja és az evangélium felől újra legitimálja. Az evangéliumot hir
detni kell, a szentségeket nyújtani kell, — hogy azonban mindez milyen 
keretekben történik, hogyan és mi módon megy végbe, — ezt mindig 
újra meg kell keresnünk és meg kell találnunk az evangélium felől. Mert 
nyilvánvaló, hogy mindezekben az az irányadó szempont: úgv kell az 
egyház ezen életfunkcióinak működni, hogy minél jobban, hatályosabban 
elérjék az embert, elvégezzék a feladatot: Isten üdvözítő kegyelmét vi
gyék, hozzák az emberekhez s megteremtsék bennük az e kegyelmet el
fogadó és befogadó hitet. Ha e feladatot jól megközelítik, akkor állanak 
a bennük, az evangéliumban és a szentségekben munkálkodó élő Űr 
szolgálatában, aki ezáltal tartja meg, építi és újítja meg s kormányozza 
egyházát. A hagyomány tehát sem egyházteremtő, sem nem egyházfenn
tartó faktor, hanem alkalmas kerete lehet Jézus Krisztus egyházteremtő 
és egyházfenntartó munkájának, — s addig van létjogosultsága, amíg 
calóban alkalmas kerete az evangélium és a szentségek szolgálatának.

A hitvallások szintén nem teremtenek egyházat, sőt az egyház fenn
tartásának sem eszközei közvetlenül, hanem a már meglevő gyülekezet 
hittudatának kifejezései.

A hitvallás mindig felelet az igére, pontosabban az igében meghallott 
isteni üzenetre. így értjük, így hisszük és valljuk, hogy ez és ez az Isten 
hozzánk szóló üzenete. Ezt a feleletet felelőssége teljes tudatában adja 
az egyház. Nem igazságokat állapít meg, hanem a megtalált, kapott igaz
ságról tesz bizonyságot. Reagál az igére, reflektál az üzenetre, vissz
hangot ad.

A hitvallás, a dogma, az egyházi tantétel tehát nem kiegészíti, vagy 
folytatja a kinyilatkoztatást reformátori felfogás szerint, hanem a meg
ismert, megértett kijelentést értelmezi hitben. Ez egyfelől felelősséget 
jelent, másfelől kockázatot. Hitvallásáért magának kell a felelősséget 
vállalnia és a kockázatot sem kerülheti meg. Mind a kettő a hitnek a 
magatartása.

A hitvallás végül nem általában hivatkozik, reflektál a Szentírásból 
megértett üzenetre, hanem konkrété. A bibliai üzenet egy bizonyos részé
nek egy bizonyos megértéséről tanúskodik.

Már most annak, hogy a hitvallás csakugyan helyesen értelmezi az 
evangéliumot, annak közepéből tájékozódva érti a Szentírást, annak meg 
kell bizonyulnia az egyház igehirdetésében és gyakorlatában. Az egyes 
hitvallások s azokon belül is azok tartalmának egyes részgi különböző

716



jelentőségűek és értékűek. Az idők folyamán is egyik vagy másik hit
vallás, illetőleg hitcikkely kerül előtérbe, illetőleg élesebb megvilágí
tásba. Ezért állandó fáradozással kell keresnünk a hitvallást, a hitval
lásokban. Ez azt is jelenti, hogy a hitvallásokkal a gyakorlati szolgálat 
nyílt vizeire kell kimerészkednünk s azokat ott kipróbálnunk, hogy hor
doznak-e bennünket. A hitvallásokat saját tartalmuk legitimálja, hasz
nálat közben. Vagyis abban: segítenek-e bennünket az evangélium tiszta 
hirdetésében és a szentségek helyes nyújtásában, — hogy alkalmas és 
engedelmes szerszámai, munkatársai legyünk Urunknak, amikor építi, 
fenntartja és kormányozza egyházát.

3. Az egyház küldetése az, hogy Isten igéjével szolgáljon a világban

Eddigi állításainknak az egyház javarészt tárgya volt. Arról szóltunk, 
hogyan teremti és tartja meg egyháznak Isten igéje az egyházat. Mostan
tól — úgy tűnik legalábbis — állításainknak az egyház alanyává válik. 
A küldetés, a feladat bukkan fel most látóhatárunkon, amit Ura az egy
háznak adott, amit tőle elvár, amiért felelnie kell. A továbbiakban tűnik 
majd ki, csakugyan végső alanya-e e cselekvésnek az egyház. Talán már 
az eddigiekből is kitűnt, hogy ez aligha állítható. Hiszen amikor Ura 
igéjével létrehívja, fenntartja, megújítja és kormányozza, egyben mun
kálja is benne az ige továbbhirdetését. Az egyház léte ugyanis nem ön
célú; nem önmagáért, tehát azokért van, akik a jó Pásztor hívó szavára 
már összesereglettek, hanem minden emberért, „minden népekért” , a 
„kozmosz’ -ért, melyet Isten annyira szeretett, hogy Egyszülöttjét adta 
érette. Nem házának falai s zárai mögé elzárkózott zártkörű társaság 
az egyház, mely ablakból nézi aggódva, vagy szörnyűlködve, kárör
vendve vagy elégtétellel a körülötte s előtte elvonuló életet, hanem in
kább bátor és bizodaLmas szívű, hálás és örvendező kis sereg, mindig 
útra készen, sőt útban, Urának parancsa szerint, „minden népekhez” , a 
világ országútién, száján az evangélium jó hírével s szívében az irgal
mas Samaritánus indulatával.

Az egyháznak mindenféle olyan kísérlete, amivel ki akarna vonulni 
a világból, vagy attól el akarna zárkózni, már csak azért is értelmetlen, 
mert hiszen maga is egy darab világ. Tagjai, a gyülekezet tagjai benne 
élnek a családban, társadalomban, nemzetben, emberiségben. Mindezek
ben az emberi, „világi” kötelékekben s részben ezekből és ezekért is 
élnek. Mint ilyenek, mint családtagok, mesterséget űzők, hivatalt viselők, 
tagjai Isten népének, az egyháznak.

Urának való engedetlenség is lenne azonban, ha „Jeruzsálembe 
igyekvő” papként és lévitaként elkerülné azokat, akiket Ura vetett út
jába. Hiszen a gyülekezet a világ „zsengéje”  (Jk. 1,18.), „Primőr” , hogy 
e modern szót használjuk, első palánta, mutató és kóstoló abból, amit 
Isten az egész világgal cselekedni akar. Isten cselekvésének paradig
mája, mintapéldája, az egész emberiség számára, így is mondhatnók. Jaj 
neki, ha e feladatát nem teljesíti, ha nem ábrázolódik ki rajta: meny
nyire szeret az Isten, milyen felséges és üdvösséges tervei vannak Isten
nek minden emberrel. Isten áldást akar árasztani az egyházból, azt az 
áldást, amit Ábrahámnak megígért minden népek számára (Gen. 12,3.), 
hogy világosságává legyen a népeknek (És. 42,6.), hogy a világ világos
ságát, a Krisztust — Ö a megígért áldás, Ő az egyetlen világosság —
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világoltassa világszerte (Mt. 5,13—16.). Pál apostol az egyháznak ezt a 
szolgálatát szinte eget-földet átfogó méretekben tágítja ki: „hogy isme
retessé legyen most a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt 
az egyház által Istennek sokféle bölcsessége” (Ef. 3,10.). Istennek az em
berrel való útját kellene tehát szemléltetnie az egyháznak életében, egyes 
tagjaiban és a gyülekezetben.

E szolgálatában különféle kísértéstől kell őrizkednie az egyháznak: 
attól, hogy önmagát akarja odaállítani a világ elé és önmaga ékességét 
mutogatni. Ez végzetes tévedése lenne az egyháznak, hiszen nem önma
gával adósa a világnak, hanem az evangéliummal; még csak nem is ön
magát, mint Isten művét mutatja fel a világnak, hanem Isten művét úgy, 
hogy egészen övé legyen a dicsőség, hogy az emberek „lássák a ti jó- 
cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” . Az egyház Isten 
országának cégére, de nem önmagáé, hiszen ő még nem az ország, hanem 
csak meghirdetője az országnak, ha enged e kísértésnek, akkor nem egy
ház többé, nem „congregatio sanctorum”, hanem csak vallásos társaság. 
S mindez a veszedelem akkor szokott bekövetkezni, ha nem tisztán hir
deti az evangéliumot, hanem emberi bölcsességgel elegyítve.

Kétféleképpen is bekövetkezhetik ez a veszedelem. Egyfelől, ha az 
egyház „elvilágiasodik”, vagyis ahelyett, hogy egyház lenne a világ szá
mára, „világi egyházzá” válik. A világ „sémájához” való alkalmazko
dással (Rm. 12,2) voltaképpen ismét csak önmaga felé fordul, maga érde
két szolgálja s ezzel a világnak is a lehető legrosszabb szolgálatot teszi. 
Minél egyházabb az egyház, vagyis minél hűségesebben vállalja és végzi 
Urától reábízott és csak őreá bízott szolgálatát, annál jobb szolgálatot 
teljesít a világnak, hiszen azt nyújtja neki, amivel tartozik: Urának kö
vete, hírnöke és tanúja. (II. Kor. 5,18—21.)17

Másfelől akkor is bekövetkezik ez a veszedelem, ha az egyház „szak- 
ralizálódik”  s ilyen módon válik öncélúvá. Ez az önmagába, intézmé
nyeibe, hivatalaiba, hitvallásaiba, történelmébe és hagyományaiba bele
szeretett egyház, amely elővételezi az eszkaton állapotát, önmagának tu
lajdonítja az Urának járó dicsőséget — s ezzel attól a tisztességtől is 
megfosztja magát, ami megillethetné. Teológia gloriae-t űz, teológia via- 
torum helyett s ecclesia triumfans helyzetébe képzelgi magát, ahelyett, 
hogy a bűneivel küszködő ecclesia militans alázatos állapotát vállalná. 
Ily módon tényezővé akar válni a világban s el is éri esetleg, hogy azzá 
válik — egy tényezővé a sok közül. Pedig királyi papsága éppen abban 
volna, hogy közbenjáró lehet az egész világért (I. Pt. 2,9.), hogy annak 
dolgait hirdetheti, aki elhívta csodálatos világosságára, s hogy ezzel a 
világossággal szolgálhat az egész világnak. Ez a papi szolgálata; jaj an
nak a papnak, aki önmagának és önmagáért szolgál s nem a reábízot- 
taknak. Viszont ez éppen minden papi szolgálat örök kísértése.

E kísértések között csak Vra tarthatja meg az egyházat. Még pedig: 
a mindig újra megéledő igehirdetés által. Krisztus az Írást adja kezünkbe, 
amely Róla szól (Lk. 24,27, kk.), s amit Ö maga nyit még előttünk, hogy 
felemelje dacos és csüggedt szíveinket az úton Jeruzsálem és Emmaus 
között s visszafordítson bennünket a szolgálat, az önmegtagadás, a hit 
és a szeretet s a reménység útjára. Az ige hallgatása közben válunk min-

17 v. ö. K. Barth: Kirchliche Dogmatik IV/2. 756. kk. o. H. Vogel: Wessen und 
Auftrag dér Kirche. — Bekennende Kirehe 1952 — 41. kk.: D. Bonhöfer: Sancto
rum Communio, 1954. 83. k. o.
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dig újra egyházzá, mivel abban a jó Pásztor hangját halljuk, — s ha 
hallgatunk .szavára, az Ö nyája maradunk a világ végezetéig.

Csak addig, mert az elmúló világgal az egyház is elmúlik, hogy he
lyet adjon Isten országának. Időközi léte van az egyháznak,18 Krisztus 
mennybemenetelétől visszajöveteléig. Mint menyasszony várja a gyüle
kezet visszatérő vőlegényét, a Krisztust (Jel. 21,2). Aki majd teljes
ségre juttatja Isten országában. Ez időben való életében azonban az egy
ház léte szolgálatában van. Ha komolyan veszi Urának vissza jövetelét, 
ezt a szolgálatot, a világban s a világért, nem lehet elég égetően sürgős, 
teljes hűséggel végzendő feladatnak tekintenie.

4. Néhány gyakorlati következtetés

1. Felelős, életüket és szolgálatukat a világban öntudatosan vállaló 
gyülekezeteket kell kialakítanunk. Olyan gyülekezeteket, amelyek álta
lánosan ismerik és élik a reformátori keresztyénséget s nem valamely 
általános és ködös vallásosságban, vagy keresztyénségben bizonytalan- 
kodnak.

2. Gyülekezeti életünk középpontja az istentisztelet, ahol az evangé
lium hirdettetik és a szentségeket nyújtjuk. Látnunk kell, hogy a pré
dikáció egyháza vagyunk, az erre való felkészülésünk munkánk derekas 
része. Igeszolgálatunk sokrétű feladatainak innen kell elágaznia.

3. Világossá kell tennünk, hogy az egyház létformája a diakónia: a 
szeretetből való szolgálat a világban, minden embernek. E szolgálat ép
pen most reánk váró feladatait éberen kell felismernünk és szorgalma
san kell végeznünk. A meghallott igére való feleletként az irgalmasság 
cselekedeteit kell végeznünk. Az evangélium hirdetésével együtt kell jár
nia a hitből való jó cselekedetek gyümölcstermésének.

4. A lelkészt szolgálat: igeszolgálat (Predigtamt). Ezt azonban sokkal 
átfogóbban kell értenünk, mint általában szoktuk. Anélkül, hogy az 
evangéliumot bármivel is elegyítenénk, e szolgálatból sok minden folyik 
magatartásban, és állásfoglalásban, ami ugyan csak közvetve igeszolgálat, 
mégis hozzátartozik ahhoz. Fontos azonban, hogy abból, az evangélium 
hirdetéséből, szervesen következzék. Például az emberiség nagy kérdései
ben, a béke, a népek és fajok együttélésének, a társadalmi és gazdasági 
élet sok kérdésében való állásfoglalásunk. Vagyis amit más szóval az 
egyház prófétai szolgálatának is' szoktak nevezni (v. ,ö. Schmauch prof. 
előadása, megjelent a Lelkipásztor 1959. évi februári számában).

18 E. Kinder, i. m. 30. kk. o.
Groó Gyula

Nézd milyen kegyelmes Istenünk és Atyánk van nekünk, 
aki nem csak ígéri bűneink bocsánatát, hanem a legsúlyosabb 
bűnnél is parancsolja, hogy higyjük bocsánatát és ugyanez
zel a parancsával örvendező lelkiismerethez juttat.
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A világ és társadalom evangélikus értelmezése*
„A  történelem,: az élet tanítómestere” — mondták a régiek. Valóban 

így van. Az évszázadok annyi tapasztalatot, annyi példát halmoztak ösz- 
sze, hogy minden időben és minden kérdésben érdemes meríteni az em
beriség kollektív bölcsességének a forrásából, a történelemből.

Ha most a történelmet „a világ és társadalom evangélikus értelme
zése” felől kérdezzük meg, akkor magunk elé kell idéznünk azokat a ko
rokat, amelyekben döntő szót mondtak egyházunk képviselői ebben a 
kérdésben. A dolog természetéből következik, hogy egy korban sem lég
üres térben, elméleti kedvtelésből, vagy valami világtól elvonatkoztatott 
lelki elefántcsonttorony földöntúli magasságából szóltak hozzá a világ 
és társadalom kérdéseihez, ihanem mindig nagyon aktuálisan, a korban 
benne élve, annak problémáit jól megértve hangzott az Isten igéiéből 
táplálkozó evangélikus álláspont.

Számunkra éppen az lesz izgalmas, hogy Isten igéjének fundamen
tumán álló evangélikus vélemény hogyan szólal meg az egyes korok sa
játos társadalmi helyzetében. Éppen az lesz tanulságos, hogyan lehetett 
a konkrét történelmi helyzetben evangélikus módra viszonyúlni a világ
hoz és társadalomhoz. Ezen a ponton szeretnénk tanulni az évszázadok 
tapasztalatából, itt szeretnénk meghallgatni eleink szavát, amit saját vi
szonyaik között mondtak el, de ami mégis példa és tanulság a mi szá
munkra.

I. LUTHER A VILÁG ÉS A  TÁRSADALOM KÉRDÉSEIRŐL

Luther korában az egyház és a világ, az egyház és társadalom hatá
rai nem voltak könnyen elválaszthatók egymástól. A középkori egyház 
világhatalomra tört, emiatt az egyházban bent volt a világ és a világban 
bent volt az egyház.

Az egyház és a világ

Róma egyházpolitikai álláspontját a IV. lateráni zsinaton tartott pá
pai megnyitó beszéd fejezte ki: „Az Űr Péternek nemcsak az egyházat, 
hanem az egész világot kormányzásra adta!” Az ún. két kard elmélete 
szerint az egyik kard az egyházi, a másik pedig a világi hatalmat jelké
pezi. Mindkettő a pápaság tulajdona, csakhogy a világi hatalom kard
ját a pápaság átadja a fejedelmeknek, hogy azok forgassák, azonban ez a 
kard is csak átnyújtott kard s a teljes uralom az egyházi hatalom kard
ját kezelő pápáé. Mindez nemcsak elmélet volt, hanem a pápák által 
folytatott gyakorlat is. A történelemből tudjuk, mennyi harc és vetél
kedés volt a pápák, valamint a császárok és királyok között a hatalomért.

Mérhetetlen sok vérbe és pusztulásba került annak a kérdésnek az 
eldöntése: ki a nagyobb, a pápa-e vagy a császár? De nemcsak ezen a

* Az 1959. nov. 18—20-iki „Lelkipásztor-ankéton” elhangzott előadás.
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legmagasabb szinten, hanem a főpapok részéről is érvényesült a politikai 
ambíció. Egy-egy püspök olykor világi fejedelmi vagy őrgrófi hatáskört 
is gyakorolt azon a címen, hogy ő a tartomány földesura. Alig lehetett 
megkülönböztetni, hol kezdődik az egyház, és hol a világ.

A hatalmaskodó, keresztes hadjáratokat vezérlő, mérhetetlen va
gyonra törő egyházzal szemben Luther szent felháborodással vette fel a 
harcot. lEgyházfogalma szerint az egyház ugyan itt a földön van, hiszen 
Jézus Krisztus azt az emberek között alapította, azonban mint a Krisztus 
teste, sohasem élheti ki magát külső hatalomban, vagyonhajhászásban, 
emberek gúzsbakötésében, hanem szeretetben szolgál az Isten igéjével és 
szentségeivel. Ahol az igét hirdetik, ott feltétlenül egyház van, mert az 
ige elvégzi tisztító és új életet adó munkáját.

A kétféle kormányzásról szóló tanításában Luther világosan elhatá
rolja az egyház és a világi felsőbbség feladatát. A kettő középkori össze
zavarásától méltán óv az Ágostai Hitvallás is. Az egyház és állam kö
zötti határ megvonásával, a különbségek világos kifejtésével Luther 
előremutatott az egyház és állam szétválasztása felé. Határozottan ki
jelentette, hogy az evangéliummal nem lehet a világot kormányozni. 
Ezzel döntő csapást mért a középkori „keresztyén állam”, „keresztyén 
társadalom” fogalmára. Az egyháztól elhatárolta a nem-egyházat. Az 
egyház csakis és kizárólag a Krisztusban hivők közössége. Jézus nyája. 
És semmi más egyéb.

Ez szembenállást jelentett a középkori katolikus egyházi magatar
tással. De szembenállást jelent minden mai kísértéssel, amely a világ 
fölé akar kerülni, uralkodni vagy parancsolgatni akarna annak, vagy 
fölényesen akarná lekezelni. Ma is így kell kiszűrni az egyházból min
den ilyen nem egyházi célú megnyilvánulást.

Ugyanakkor Luther szembeszállt az egyház és világ szektás felfogá
sával is, amely a világot átadta az ördögnek, hátat fordított neki, tudni 
sem akart róla, mindenestől gonosznak és megvetésre méltónak tar
totta. Ez a világtól elvonuló, azzal haragban álló magatartás homlokegye
nest ellenkezője a lutheri tanításnak, amely a világban végzett munkát 
olyan nagyra értékeli. A világ is Istené, benne rejtetten munkálkodik.

A szektás felfogás világgyűlölő hangulatával szemben, Luther a vi
lági felsőbbség vallásos tiszteletben tartásáról ír. A  Szentírás nyomán 
fejti ki, hogy a világi felsőbbségnek, azaz az államnak, a tiszte a „Va- 
teraint” , az apai gondoskodás az élet jó rendjéről. Azzal, hogy az állam 
ezt biztosítja, máris méltó a keresztyének igaz tiszteletére. Aki tehát a 
világi felsőbbséget megveti és semmibe veszi, az a felsőbbséget rendelő 
Istennel találta magát szemközt. Sem Luther, sem az Ágostai Hitvallás 
nem tesz különséget államforma és államforma között, a keresztyén hjt 
egyaránt érvényesnek vallja a Szentírás világi felsőbbségről szóló taní
tását, bármelyik államforma esetében. Ezt ma úgy fejezzük ki, hogy az 
egyház nincs társadalmi rendhez kötve.

A reformáció üzenete eligazít minket az egyház és a világ mai hely
zetében is: megóv mind a középkori egyházi hatalmi vágytól, mind a 
szektás világgyűlölettől, ugyanakkor az ige mérlegén mutatja meg az 
„apai” tisztét, az emberek javára végző felsőbbség tisztességét és dicső
ségét. Az emberszeretet cselekedeteiben olvad össze — az egymástól vi
lágnézetileg elhatárolandó két tényező — az egyház és az állam, mert 
mindkettő végeredményben egyet akar, az emberek boldogulását és fel- 
emelkedését. Az életnek ezen a területén oldódik fel az egyház és világ
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feszültsége, ezért tudnak a jó keresztyének egyben jó hazafiak lenni, 
mert az emberek javának munkálása egybefűzi őket mindazokkal, akik 
bár más alapról, de ugyanezekért a célokért fáradoznak.

A  munka és hivatás

A (középkor folyamán az egyház elvilágiasodása kapcsán a munka
szemlélet is a feudalizmushoz alkalmazkodott. Platón és Aristoteles arisz
tokratikus társadalomszemléletének megfelelően Aquinoi Tamás a munka 
hierarchiáját hirdette, amelyen legalul van a jobbágy-paraszt gazdasági 
munkája, feljebb a kézművesek és polgárok munkája, majd a nemesek 
vezető tevékenysége következik, a fejedelmekkel együtt, míg a legma- 
gasabbrendű munka a papok, szerzetesek, apácák munkája, akik földre 
hozzák az isteni értékeket. Világos, hogy a keresztyénség leple alatt a 
világi feudalizmus állásfoglalása húzódik meg az ilyen értékelés mögött, 
amely szerint az úr nem dolgozik a gazdasági munkában, mert az hozzá 
méltatlan volna, s Petőfi versével kifejezve a feudalizmus álláspontját: 
„A paraszté a dolog.”

Luther valósággal forradalmi újítást jelent azzal, hogy a Római le
vélhez írt magyarázatában a testi munkát egyenlő értékűnek tartja a 
lelkészi szolgálattal, sőt a szerzetesi életformát támadó irataiban a be
csületesen dolgozó parasztnak vagy cselédlánynak a munkáját többre ér
tékeli a terméketlen és dologtalan szerzetesi életnél. Ezzel a pogány gyö
kerű arisztokratikus antik forrásokból táplálkozó skolasztikus középkor
ral szemben újraértékeli Luther a munkát a keresztyén ember életé
ben. Míg a középkor a feudalizmus szellemében osztályozta a munka 
egyes ágait, addig Luther a munka értékét függetlennek tartotta an
nak feudális rangsorától. Az egyszerű emberek lenézett munkáját ugyan
úgy a teremtés rendje iránti engedelmességnek tartotta, mint a szellemi 
munkát, s így minden munkát azonosan Isten parancsaira vezet vissza. 
A munka minőségét nem lehet azzal mérni, hogy mennyi annak a lelki 
dolgokkal való kapcsolata — ez a tomizmus spiritualista nézete volna 
—, hanem aszerint kell értékelni, hogy a világ teremtésével adott ren
det mennyiben szolgálja. A munkának nem kell egyenesen Istent szol
gálnia, hanem azzal, hogy embereket szolgál, találja meg a munka leg- 
igazibb működési mezejét, a cselekvő keresztyén testvérszeretet szolgá- 
latát.Mert azzal, hogy a munka embert szolgál, Isten akaratát szolgálja 
ezért a világi-gazdasági munkában való szorgosság nem távolít el Isten
től, hanem az éppen az iránta való engedelmességet jelenti. Természe
tesen Luther látta a munka erőfeszítéssel és fáradsággal járó jellegét, 
aminek a bűnbeeséssel való kapcsolatát hirdette, de ez senkit sem jo
gosíthat fel arra, hogy meneküljön a munkától. Nemcsak a kolostorélet 
dologtalanságának volt Luther kérlelhetetlen ellensége, hanem elítélte 
a munkátlanságnak azt a formáját, amire a kialakuló kapitalista pénz
gazdálkodás során már egyre több példa szolgáltatott okot, ti. valaki 
tőkéje kamatjából éljen dologtalanul. Különösen a Fugger-bankházat 
támadta ismételten. 

Mivel a cselekedetek senkit sem tesznek kegyessé s nincs bennük 
érdemszerző erő, ezért nyilvánvaló, hogy a keresztyén ember nem ér
dekből, hanem szabadon és ingyen cselekszi mindazt, amit tesz, tudja, 
hogy üdvössége mindenestől Jézus Krisztus érdemeiért van, de ugyan
akkor hálából mindent megcselekszik, csakhogy Istennek tessék. Ezért
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a keresztyén ember minden törekvésének arra kell irányulnia, hogy má
sokat szolgáljon.

A felebarátok összességének, a társadalmi közösségnek a szolgálata a 
hivatásban végzett hűséges munka útján valósul meg. „Egy csizmadiá
nak, egy kovácsnak, egy parasztnak, szóval kinek-kinek megvan a maga 
mesterségével járó hivatása és foglalkozása és mindegyiknek köteles
sége, hogy a magá hivatásában és foglalkozásában másoknak szolgáljon, 
szóval, hogy a sokféle foglalkozás mind az egy közösségre irányuljon, 
a test és lélek javát munkálja éppen úgy, mint ahogy a testnek tagjai 
mind egymásnak szolgálnak.” (A német nemzet keresztyén nemességé
hez.) Ugyanezt mondja más helyen: „Mi mindannyian egy test vagyunk, 
de minden egyes tagnak megvan a maga külön munkája, hogy azzal 
szolgálja a többit.” (U. o.) Majd ezt olvassuk: „Valóságos imádság, ha 
valaki a maga dolgát folytatja.” (U. o.)

Ennek a teljesítése a munka egyetemes emberi szükségletében nyer 
megvalósulást. Isten az emberi értelem és kéz felhasználásával is vé
gezni akarja gondviselő és világfenntartó munkáját. A keresztyén em
ber úgy tekinthet a világbeli munkájára, mint ami egy parányi része 
Isten világról és emberekről gondot viselő akaratának. Ugyanakkor azon
ban minden jól végzett munka egymagában is részese Isten gondviselő 
munkájának, mert részt vesz Isten munkára küldő parancsa teljesítésé
ben.

A reformáció kora óta evangélikus egyházunk tanítása mindig ki
emeli Istennek az élet rendes viszonyai között való szolgálatát. A lu
theri erkölcsiségnek, ha nem is kizárólagos, de fő megnyilvánulási terü
lete a családi élet és a hivatásszerű munka köre. A családiassággal 
együtt a hivatáshűség a lutheri erkölcsiségnek egyik legjellemzőbb 
vonása s elsősorban annak az útján igyekszik betölteni legmesszebb 
menő társadalmi, nemzeti és egyetemes emberi feladatait is. Ezért van 
a keresztyénség lutheri típusának bizonyos józan, egészséges, munka
szerető jellege.

A tiszta erkölcs

A reformáció nemcsak teológiai vita volt, hanem az egész életet 
átható erő, mert benne Isten hatalma valósulhatott meg. Ezért hozott 
új erkölcsiséget is.

Ennek most két csomópontját emeljük ki. Az egyik a család meg
becsülése, a másik a társadalometikai tisztaságért folytatott küzdelem.

a) A reformáció adta vissza a családi élet becsületét. A középkor 
erkölcsi eszménye a férfi vagy női szerzetes élet volt. Luther igazsága 
tudatában kemény szavakkal ítélte el a kolostori élet magányában zso- 
lozsmázó szerzetesi életet, hiszen ő, mint egykori szerzetes, tudta leg
jobban, mennyire ellenkezik ez az elzárkózó életforma a keresztyén fe
lebaráti szeretet tevékeny aktivitásával. Házasságával és családalapítá
sával maga is példát nyújtott az evangélikus papi ház tisztaságára, 
bensőségességére és meghittségére. Közismert kép: Luther lanttal csa
ládja körében.

A legelső protestáns papi ház családfője joggal taníthatta a keresz
tyén családi élet útját. Szerinte az emberi élet alaptényezője a család, 
mint a teremtés rendjén alapuló legtermészetesebb szeretet-kötelék, 
amelynek gyümölcsei és új hajtásai a gyermekek. Itt történik a neve
lés legelső munkája: a közösségi életre való előkészítés, a, kisgyermek
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lelki és szellemi befogadóképességeihez mért aránya. Luther szerint 
sokan vannak azonban olyanok, akik megházasodnak, apák és anyák 
lesznek, anélkül, hogy maguk is igazán imádkozni tudnának, vagy ismer
nék Isten parancsolatait s gyermekeiket helyesen tudnák felnevelni. 
Pedig nincs annál nagyobb dolog, mint amikor tiszta és békés csalód
ban nőnek fel a gyermekek s viszont nincs annál szégyenletesebb, mint 
amikor a gyermekek gondozatlanul, elhanyagoltan, saját kényük-kedvük 
szerint élve, gonosz indulatban és beszédben nőnek fel. Azért a nyilvá- 
való botrányos bűnök után rögtön az a bűn következik, amikor a gyer
mekkel nem törődnek. Azt a közmondást idézi Luther, hogy nem ki
sebb dolog egy iskolás gyermeket elhanyagolni, mint egy szüzet meg
rontani.

A családból származik az egész emberi nem. Tetszett Istennek, hogy 
az apát és anyát tegye meg az embervilág alapjává és kiindulópontjává. 
A nevelés első és egyik legfontosabb része a szülők kezében van. Lu
ther Kis Kátéját azért írta meg, hogy a családfő ennek alapján tanítsa 
a háza népét. Luther idejében többet jelentett az apai ház, mint ma. 
Ebből érthető meg, hogy a családi nevelésnek miért tulajdonít olyan 
nagy fontosságot. Wittenbergben -annak idején a 2216 lakosra csak 403 
ház jutott, így házanként 5—6 személy lakott. A gyermekek rendszerint 
nem hagyták el a szülői házat mindaddig, míg maguk is űj családi ott
hont nem alapítottak. A gyermekeken kívül a meg nem házasodott vagy 
özveggyé lett rokonok is a családfő vezetése alá tartoztak, így meglehe
tősen nagy kört jelentett a családfő házanépéhez tartozók száma.

Természetesen a családi élet korunkra jellemző problémáira nem 
lehet Luther korából megoldást hozni, a négy évszázad a családi viszo
nyokat illetően is igen sok. De követhetjük Luthert a családi élet meg
becsülésében, . tisztaságában és megszentelésében. Tanítványai lehetünk 
az otthon barátságossá, vidámmá, kellemessé tételében. Példánk lehet á 
családi szeretetközösség kialakításában, a gyermekért érzett testi és lelki 
felelősség hangsúlyozásában.

b) A reformáció voltaképpen egy vallásos palást alá takart piszkos 
üzletnek, a bűnbocsátó cédulákkal folytatott üzérkedésnek a megtáma
dásával kezdődött. A pápaság egész kapzsisága és harácsolása leleple
ződött rövid idő alatt. A tiszta társadalmi és egyházi erkölcsöt köve
telő szerzetes szavát visszhangozta csakhamar egész Európa. Később sem 
tágított Luther a szigorú erkölcsi mértéktől. Amilyen melegen tudott 
Isten szeretetéről és az abból folyó keresztyén felebaráti szeretetről szólni, 
olyan keményen tud rámutatni a felebaráti szeretet megrontóinak bű
neire. Szava egyáltalában nem csúszik el az emberek feje fölött, hanem 
egészen konkréttá válik.

Hangoztatja, hogy a felebaráti szeretet parancsának kijátszásában az 
emberi önzés mindent megpróbál, „hisz jönnek segítségünkre ebben némi 
jogtudósok és ügyvédek is, akik úgy forgatják és hígítják fel az igazságot, 
ahogy csak kívánják az érdekek” (Nagy Káté). Konkrét példát is felhoz 
ezekre: „Fordulnak elő hasonló esetek a kereskedelmi életben és a szer
ződéses ügyekben is, amikor valaki egyszerre csak úgy elragad valamit 
a másik kezei közül, hogy az illető ugyan nézhet utána.” „Vagy fizetési 
kötelezettségekkel szorongat s tör rád valaki, mert úgy véli, hogy te ab
ban a szorult helyzetben, adósságok közepette nemigen tudsz tovább ki
tartani, s csőd nélkül felszámolni, ő viszont akkor ráteheti a kezét leg
alább a felére, ha nem többre. S minderről pedig meg kell állapítanod, 
hogy nem jogtalanul vette vagy tulajdonította el tőled, hanem „becsüle-
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tesen” vásárolta meg. Az a szólás járja itt: „Szemesnek áll a világ!”, 
„Mindenki a maga gátjára ügyeljen, mindenki nézzen a magáéra! ’ Ki 
tudná felérni ésszel, hogy az ilyen szép látszattal mi mindent lehet sze
rezni?”— írja Luther a Nagy Kátéban.

A próféták igehirdetése nyomán Isten nevében veszi védelembe az 
elnyomottakat, akiknek kiáltása a Seregek Urának fülébe jut. „ . . .uzsorás- 
kodol, fösvénykedel, nyúzod róluk a bőrt, büszkén s orcátlanul visszauta
sítod azt, akinek adnod kellene, a szegénység majd nyomorultan tova
megy, de mivel senkinek sem panaszkodhatik, az égbe kiált. Őrizkedj 
ettől (mondom néked még egyszer), mint magától az ördögtől. Mert az 
ilyen sóhajnak és kiáltásnak olyan hatása lesz, amely borzalmas neked 
és az egész világnak. Mert azokhoz jut majd el, kik a szegénynek és a 
sanyargatottnak pártját fogják és nem akarják bosszulatlanul hagyni. 
Nem gondolod meg ezt és dacolsz? Akkor meglásd, mit vontál szegény 
fejedre!” (U. o.) Kikel azok ellen is, akik „a szabad és nyílt vásárból 
rabló és uzsora alkalmat csinálnak, hol minden nap megcsalják a sze
gényt, új nyomorúságot és drágaságot okoznak és mindegyik'ad-vesz vak
merőén, dacol és dölyfösködlk, mintha joga volna áruját olyan drágán 
adni, ahogyan neki tetszik, és senkinek sem szabadna ebbe beleszólni.” 
(U. o.) Luthernek fáj a nép fájdalma és a tömegek panaszának így ad 
hangot: „Mennyi baj .van napjainkban csak a hamis pénzzel-és a keres
kedelem, az üzleti élet mindennapos nyomorgatása és megterhelése miatt 
azok részéről, akik önkényükkel a szegény köznépet nyomorítják s foszt
ják meg mindennapi kenyerétől.” (U. o.)

Különösen élesen támadja Luther a képmutatást, amikor a szép külső 
látszata alatt vétkeznek a felebaráti szeretet ellen: „Ezek az uzsorások 
ugyan nem útonállók, nem betörők és titkos tolvajok, kik a készpénzt 
dézsmálják, ezek a gazok nyíltan mutogatják magukat, nemeseknek cí
mezik őket, tisztes, jámbor polgárok, kik szép külső alatt lopnak és ra
bolnak.” (U. o.)

Pogány álláspont az, amely az emberek közötti versengést arra hasz
nálja, hogy mindenki magának akarja megszerezni az anyagi javak lehető 
legnagyobb mennyiségét. Így egy ember meggazdagodásának sok más, 
nyomorba döntött ember adja meg az árát. Az önzés és kapzsiság ered
ménye az egyiknek győzelem és uralkodás, ellenben a másiknak vere
ség és halál. A felebaráti szeretettől mindez olyan messze van, mint az 
ég a földtől. A keresztyén ember csak a jóban versenghet, csak abban, 
ami előbbre viszi az emberi közösség életét.

A bibliai Isten- és r.mberszeretet fel^l tájékozódó keresztyén etikának 
hangoztatnia kell, hogy az ember csak a közösség javára végzett munká
ban találhatja meg Isten jótetszését. A keresztyén ember számára nem 
lehet meddő kérdés az. élet értelme és célja. Ez a kegyelemből, hit által 
megigazult ember számára a felebarátok összességének, a hazának és az 
emberiségnek a javára kifejtett cselekvő keresztyén életben található 
meg. Ennek alapján a keresztyén ember természetes érdeklődéssel fordul 
minden olyan ügy felé, amely a társadalom jólétét érinti. Idegen tőle az 
a nyárspolgári „aranyszabály”, amelyet ezek a mondások fejeznek ki: 
„nem tartozik rám”, „semmi közöm hozzá.” Hanem szívén viseli ha
zája sorsát, további fejlődésének ügyét.

így válik a reformáció tiszta erkölcsi magatartást követelő erővé. 
Követelheti, mert Jézus Krisztusban Isten minden ajándékot megadott 
az új élet lehetőségére.

összegezve Luthernek a világról és társadalomról-szóló tanítását: 1.
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Míg a két kard elmélet a pápára vezeti vissza a világi és egyházi hatal
mat, addig a kétféle kormányzásról szóló tanítás Istenre mutat, nem az 
egyház, nem a pápa, hanem Isten a világ és az egyház Ura. Az egyház 
sohasem uralkodik, hanem mindig szolgál. Istent szolgálja, aki azt akarja, 
hogy a hitből való megigazulás jó gyümölcsöt teremjen az emberi társa
dalom körében végzett becsületes munkában és a hivatás hűséges betöl
tésében. A szolgáló szeretetnek a családi életben megvalósuló területéről 
különösen meleg hangon szól a lutheri etika. Természetes, hogy a harcos 
Luther megvesztegethetetlen erkölcsi tisztaságot követel a társadalom
etika terén is. Keresztyén erkölcsi felfogása társadalomkritikát jelentett 
kora egyházi és világi kúlarkodásának jelenségeivel szemben. Bátor han
gon pellengérezte ki kora kizsákmányoló módszereinek és trükkjeinek 
legkiáltóbbjait. Mindezt magának Luthernek az Asztali Beszédek során 
tett magvas nyilatkozatával lehet összegezni: „Isten egyházának benne 
keli élnie az emberi társadalomban (Gesellschaft). Azért helyezte Isten 
egyházát a világba, azért szerzett annyiféle világi foglalkozást és munkát, 
hogy a keresztyének ne szerzetesek legyenek, hanem a társadalmi közös- 
ségben (ccmmunis societas) éljenek, hitükről és cselekedetükről legyen 
felismerhető keresztyén mivoltuk."

II. A  m a g y a r o r s z A g i  r e f o r m á c i ó  a  VILÁG é s  t á r s a d a l o m

KÉRDÉSEIRŐL

Isten úgy akarta, hogy minden eg3rház arcát meghatározzák azok a 
vonások, amelyeket a sajátos történelmi helyzet faragott ki rajta. A mi 
magyarországi evangélikus egyházunk életén is ott van az a speciális 
vonás, amit a múltja vésett ki és ábrázolt rajta.

Evangélikus egyházunk magyarországi történelme azzal kezdődik, 
hogy az anyanyelven megszólaló igehirdetés és istentisztelet győzelmes 
erővel hódított országszerte. Luther példája nyomán nálunk is a nép nyel
vén szólal meg a Szentírás, tudós és szorgalmas bibliafordítók fáradságos 
munkája révén. Az igét hirdető és tollforgató magyar reformátorok' az 
Isten igéjének tisztán és' igazán való hirdetésével egyúttal kiemelkedő 
szolgálatot végeztek a magyar nyelv fejlesztésének és a nemzeti művelt
ség terjesztésének érdekében is.

Közismerten nagy érdemei vannak a magyarországi protestantizmus
nak az iskolázás felkarolása, könyvkiadás kiszélesítése és a kor haladó 
eszméinek iképviselése terén.

A katolicizmus a nemzeti függetlenség gondolatát semmibe vevő 
Habsburg uralkodóházra támaszkodott, s ezzel régi tradíciójának megfe
lelően szervesen összenőtt a feudalizmussal. Az uralkodó vallással, a ki
rályi államvallással, a feudalizmus leghűségesebb védelmezőjével szemben 
a magyarországi protestantizmus szükségképpen menekült a nemzeti füg
getlenség védelmezőinek pártfogása alá, szükségképpen támaszkodott az 
uralkodóház és a főnemesség helyett a nemességre és a városi polgárságra, 
a kor középrétegeire, és szükségképpen lett a protestantizmus a feudális 
katolicizmussal szemben a magyar társadalmi fejlődést előrevivő tényezők 
egyikévé.

Tekintsünk a dolog mélyére, vizsgáljuk meg azt a történelmi helyze
tet, amelyben megszólalt magyar földön a reformáció által újrafelfedezett 
örök evangélium..



A történelmi helyzet

Dózsa György forradalmi kísérletének leverése után, 1514 októberé
ben az országgyűlés 33 napi tanácskozás után megalkotott 71 törvény
cikkből mindössze kettő foglalkozott a török kérdéssel. Annál nagyobb 
gondot fordítottak a parasztság egyetemes örökös röghözkötésére, a ne
messég kárpótlására, az úrbéri jogok kiszélesítésére. A  királyi hatalom 
is háttérbe szorult, a nagybirtokos és középnemesi pártok versengtek 
egymással a hatalomért. Ebben az anarchikus állapotban érte hazánkat 
a mohácsi katasztrófa 1526-ban. A parasztság 1514-es röghözkötése és az 
1526-os vereség között szoros összefüggés van. A nemesség az ország la
kosságának döntő többségét tette érdektelenné a fennálló állapotok meg- 
védelmezésében.

A mohácsi vész után a helyzet zavarossága csak fokozódott. Hazánk 
nyugati részét a Habsburg V. Károly német-római császár öccse, Habsburg 
Eerdinánd osztrák főherceg törte uralma alá, miután a nemesek egy ré
sze Pozsonyban királlyá kiáltotta ki. Az ország keleti területein pedig 
a Dózsa György forradalmának véreskezű leverője, Zápolya János erdélyi 
vajda, a leggazdagabb magyar nagybirtokos lett á király. A két király 
vetélkedése között gyorsan nyomult előre a török. 1541-ben csellel be
vette Buda várát, az ország fővárosát, s az ország középső területei tö
rök uralom alá kerültek. A három részre szakadt ország fejetlen viszo
nyai közt a helyi földesurak hatalma nőtt meg, mivel a két királynak és 
a töröknek felségterülete tisztázatlan volt és sokszor váltakozott. A feu
dális urak egymás elleni harcaiba pedig sokszor beavatkoztak a német 
zsoldosok és a török segédcsapatok is.

A három részre szakadt ország zilált viszonyai és anarchikus társa
dalmi állapotai között bontakozott ki a reformáció terjedése Magyaror
szágon. A világ és társadalom kérdései egy pillanatra sem válhattak el
méleti íróasztal problémákká, hanem nagyon is konkrét kérdésekben je
lentkeztek. A magyarországi reformáció igehírdetői nem is akartak ki
térni ezek elől a kérdések elől, de nem is tehették volna, mert a hivő 
néphez váltak volna hűtlenekké.

Nézzük meg három 16. századi evangélikus igehirdető példáján, mit 
jelentett ebben a korban a világ és társadalom kérdéseihez való viszo
nyulás?

Sztárai Mihály

Hányatott élete török hódoltsági területre sodorta. Maga írta, hogy 
120 gyülekezetei alapított a Duna és Dráva mentén. Sztárai annyira ízes, 
népiesj ízig-vérig magyar igehirdető volt, hogy a régi egyház papjait 
olykor a szó szoros értelmében megszalasztotta talpraesett beszédeivel. 
Igehirdetését az egyházi énekköltészeten keresztül is művelte. Máig is 
énekeljük „Mely igen jó az Üristent dicsérni” kezdetű énekét. De költé
szetét arra is felhasználta, hogy az ószövetségi próféták hangján támadja 
a népet elnyomó magyar urak társadalmi bűneit. Sztárai Dávid zsoltárait 
szabadon átdolgozva, megszólaltatja Isten törvényét és ítéletét a nép
nyúzó fejedelmekkel szemben, és oltalmat követel a sokat szenvedett 
egyszerű nép számára.
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X C IV . zsoltár

Mikor szent Dávid az főnépeknek gonoszságát látá,
És azok miatt az szegényeknek fosztását látá:
Azon búsulván az Úristenhez ezképen kiálta:

Ezek Úristen az te népedet rontják, nyomorgatják, 
Szántalanképpen örökségedet nagyon dúlják, fosztják,
Sok álnoksággal az szegényeket nyúzzák, ostorozzák.
Ti szegény, Icába, bolond emberek, kik főnépek vagytok,
Miért valaha ti magatokat meg nem jobbítjátok,
És magatokban szép értelemmel azt meg nem hányjátok.

A  hazai reformáció másik kedvelt műfaja a bibliai história volt. A 
reformátor írók ezekben többnyire az Ószövetség egyes történeteit versel
ték meg, saját korukra alkalmazva a történet tanulságait. Sztárai az Illés 
és Akháb történetét úgy adja elő, hogy az Illések a reformáció igehir
detői, az Akhábok pedig a 16. századi fejedelmek, főurak.

Szent Illyésnek és Akháb királynak idejében lőtt dolgokból

Sok Akháb királyok mostan támadnak,

Egyik Akháb király az Bécsben lakozik,*) 1

Másik Akháb király barátból lőtt király,
Ki soha nem tanolt, de mostan prédikál*) 2

Ez két Akháb után nagy sokan barátok,
Kik az Krisztus ellen most tanácsot tártnak,
Az hamis papoknak az kik zsoldot adnak,
Hiszem az Úristent, véllek szégyent Valinak.

Mert nagy sok Illyések mostan támadtanak,
Kik az Krisztus által Istenben biztanak,
Hamis papok ellen prédikállottanak,
Nagy sokat ő bennek immár megöltenek.

Ezer után ötszáz és negyvenkilencben,
Az Sztáray Mihály ezt szerző versekben,
Tar papokkal való nagy itkezetiben*)3  
És Istenben való jó reménségében.

Sztárai Mihály világosan látja, hogy mennyire egy táborba tarto
zik a „két Akháb” és a „tar papság”, azaz milyen szoros szövetség épült 
ki a királyok és a katolicizmus között, az uralkodók és az uralkodó egy
ház között.

*) 1 Habsburg Ferdinánd.
*) 1  Fráter György, a gyermek János Zsigmond helyett uralkodó gyám.
*) 3 Szerzetesek.
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Sztárai műveinek legnevezetesebbje: hitvitázó drámája. „Az igaz pap
ságnak tüköré.” A  reformáció igazságát párbeszédes formában vitte a nép 
körébe. Miközben a Szentírás győzelméért harcol a katolicizmussal szem
ben, rámutat arra is, hogy a feudális egyház mennyire eltakarja a maga 
emberi rendeléseivel Isten akaratát.

Egyik szereplőjével azt mondatja Róma ellen: „Az Űristennek igéjét 
ellopjátok, és diákol mondjátok, avagy hamisan prédikáljátok. Az oltári 
szentségnek is felét ellopjátok és az szegén községnek csak a felét adjá
tok. Az Űristennek szent testét és szent vérét pénzen áruljátok, mikor 
pénzért nagy sok miséket mondotok. Nagy sok pénzes búcsúkat tá
masztottatok, és a papságot is pénzen adjátok, mert minden tudatlan pa
pokat pénzért pappá tesztek.”

Ez a kritika a feudalizmussal összeszövődött egyházat támadja, Isten 
igéjének, de egyben „az szegén község” érdekének védelmében is.

Tehát Sztárai Mihály olyan igehirdetőként áll előttünk, aki miköz
ben a magyarországi reformáció nagyszabású szervezője, világosan látja 
kora társadalmi kérdéseit, és azokhoz Isten igéjének a világosságában 
szól hozzá. Vérző szívvel látja az urak népnyúzását, ószövetségi szavak
kal hirdeti a társadalmi bűnök felett Isten ítéletét. Támadja a „két Ak- 
hábnak” és a feudális egyháznak a szövetségét, mert az egyszerre van 
Isten ellen és a nép ellen. Ömaga a némettől, töröktől, magyar uraktól 
sanyargatott „az szegén község” oldalán áll.

Szkhárosi Horváth András

A magyar reformáció legnagyobb költője, 1542 és 1549 között a zemp- 
lénmegyei Tállya prédikátora. Fennmaradt tíz költeményéből nyolcat 
Bornemissza Péter énekeskönyve őrzött meg számunkra. „Semmit ne bán
kódjál Krisztus szent serege”kezdetű énekét máig is használják gyüleke
zeteink. Bécstől, Erdélytől, Budától egyaránt messze fekvő helyen nem 
kellett tartania a fejedelmek zaklatásától, keresztyén lelkiismerete a nép 
oldalára állította, megértette annak panaszát, vágyát és törekvését. A 
16. század Magyarországának legnagyobb baját a nagybirtokos főurak ön
zésében látja.

Az fejedelemségről

Hol vágynak mostan az jó fejedelmek,
Kik az igazságnak, Istennek engednek?
Látjátok fejenként kegyetlenné lőnek,
És hivataljokban egy lépést sem tesznek.

Nagy szégyenségben fejedelmek vagytok,
Ország pusztítóknak, csalárdnak mondattok,
DuIók, kóborlóknak, lopóknak mondattok,
De elhallgatjátok, hogy már nem tudjátok.

Panaszolkodik az hatalmas Isten,
— Az próféta írja Mikheás könyvében,
Hogy urak nem vagytok igaz ítéletben,

 Hogy semmi jó nincsen nektek kedvetekben.

729



Szerettek — úgymond — minden gonoszságot.
És az embereket ugyan megnyúzzátok,
Az bőrt teteméről mind el-levonszátok,
És az tetemet is ugyan megrontjátok.

Urak, ti bíztok az peniszes pénzben,
Erős váratokban, gyűjtött kénesetekben,
Kolcsos várostokban, aranyban, ezüstben.
De nagy hitetlenség, ki bízik ezekben.

Ezerötszázban és az negyvenötben,
Az urak válának nagy kegyetlenségben,
És szegény község nagy szertelenségben,
Tállyán az polgárok nagy egyetlenségben.

Szkhárosi Horváth András Magyarország szégyenének a fösvénységet, 
a nemesi széthúzást és érdekhajhászást tartja. A nehéz történelmi hely
zetben az urak 'a parasztságra vetették a gondok és bajok súlyát, újabb 
és újabb módját eszelték ki a népen való élősködésnek.

Ez ellen kel ki Szkhárosi Horváth András a fösvénységről című ver
sében. 

Az fösvénységről

Mind ez világot fösvénység elfutád,

Jó Magyarországot nagy szégyenbe hozád,
Az sok pártolókkal mindaddig dulatád,
Mígnem Buda várát pogán kézbe adód.

Néked fáradnak mind az szegény szántók,
Nagy éhen szomjan te réád kiáltok,
Néked verejtékeznek a szegény kapások,
Teneked íázódnak az szomjú halászok,
Neked sütköződnek az futó vadászok.
Az szegény népnek erejét elveszed,
És munkájokkal az férgeket tölted.

A harácsolás és haszonlesés miatt elhanyagolták az urak az ország 
védelmét, a jobbágyoktól követelt újabb törvénytelen szolgáltatások csak 
még jobban gyengítették az ország erejét, amikor a törökkel kellett volna 
szembeszállni.

Szkhárosi Horváth Andrásnál is felvetődik már az- a gondolat, hogy 
a 16. század tengernyi szenvedése miért következett el a nemzetre. „Az 
átokról” című versében sűrű ószövetségi analógiák során tárja fel, hogy 
„Magyar nemzet! nagy sok jót tőn teveled az Isten”, mint Izráelt Egyip
tom földjéről a Kánaánba, úgy vezette Isten a magyarságot a kárpáti me
dencébe, azonban az ország vezetői romlásba vitték a népet.

Romlásinknak egyik oka fejedelmek vattok,
Nagy óhajtván mind ez ország panaszol rejátok,
Kémélletlen az föld népén csak hatalmaskodtok:
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Istenhez könyörög a feudális anarchia megszüntetésért, és emberhez 
méltó közállapotok megteremtésért:

Örök Isten ótalmazzad az keresztyénséget,
Ótalmazzad miközöttünk a te szent igidet,
Adj miközzénk igazságos fejedelemséget,
Vedd el rólunk, örök Isten, az kegyetlenséget.

Szkhárosi is keményen száll szembe a Habsburgok és a katolikus egy
ház fegyverbarátságával. Metsző gúnnyal válaszol Várdai Pál esztergomi 
érseknek a papsághoz intézett körlevelére, amelyben katolizálásra szólí
totta fel a reformáció híveit. Várdai Pál az ország egyik vezető Habsburg- 
párti politikusa volt. Érseksége mellett esztergomi főispán, majd 1543-tól 
Ferdinánd király helytartója, személyében összpontosult az egyházi és 
világi hatalom feudális összekeveredése.

Pál érsek levelére való felelet, kit írt volt az 
keresztyén prédikátoroknak. An. 1548

Az titulust feltetette Várdai Pál érsek,
Hogy ő volna királyképe, esztergomi érsek,
Örök espán Esztergomban és római pispek.
Ez titulus megmutatja érsek minden voltát,
Nagy hatalmát, uraságát és minden papságát,
Hogy nem tudja az Krisztusnak semmi igazságát.

Szkhárosi Horváth Andrásról tehát azt az összképet nyerhetjük, hogy 
kora súlyos viszonyai között nevén nevezi a társadalmi bűnöket. A bűn 
nem valami elvont skolasztikus tantétel számára, hanem nagyon is konk
rét megnyilvánulási formáit sorolja fel, elsősorban is azokat, amelyek az 
országot teszik tönkre, amelyek méreteikben a legveszedelmesebbek.

A világot és a társadalmat Szkhárosi úgy értelmezte, hogy abban neki 
segítő szolgálatot kell végeznie, méghozzá nem is valami félreeső zug
területen, hanem éppen a legdöntőbb kérdésben, a nemzet további rom
lásának megakadályozásában, a romlás okainak felfedésében, és a kivezető 
út megmutatásában. Ennek a szolgálatnak a végzésében voltak igazán 
nagyok a 16. századi evangélikus igehirdetők.

Magyari István

A 16. század végén a török egyre nagyobb területeket hódított meg, 
nyilvánvalóvá vált, hogy a Habsburgok nem képesek a török kiűzésére, 
sőt az országot pusztítják hadjáratok ürügye alatt, az ország ereje pedig 
elfecsérlődik a katolicizmus minden erővel való támogatására, feudális 
torzsalkodásokra. Ebben a helyzetben Magyari István próbálja felmérni 
a hanyatlás okait és megmutatni a bajokból kivezető utat.

Magyari István Nádasdy Ferenc birtokán, Sárvárt volt lelkész, részt- 
vett urának seregével a 15 éves háborúban, mint tábori pap jelen volt 
Esztergom 1594-es ostromlásánál, ahol Balassi Bálint életét vesztette. 
„Az országokban való sok romlásoknak okairól” című műve 1602-ben je
lent meg. Ebben visszautasítja azt a vádat, hogy a protestánsokat ter-
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heli a felelősség az ország romlásáért. Kimutatja, hogy a katolikus egy
ház erőszakos térítése, a gőgös hatalmi egyház világias magatartása, a 
feudális anarchia tehetetlenkedése, a Habsburg zsoldos seregek garázdál
kodása, az embertelen elnyomás kiszélesedése okozzák hz ország erőtlen 
voltát a törökökkel szemben.

Művében a közerkölcs megromlását így mutatja be:
„De megszűnünk talám csodálkozni rajta, miért pusztuljunk ily ször

nyen, ha az köztünk való sok gonoszságoknak eláradását megtekintjük. 
Az lelkipásztorok restek az tanításban, keveset építenek jó példásokkal. 
Az pap urak és szerzetesek pompaságnak, bujaságnak és gazdagság kere
sésének szolgálnak. Az fejedelmek és urak gondviseletlenek. Az magiszt
rátusoknak kell csak az jóllakás, henyélés, perpatvar, kevélység, irigység 
és sok gonoszság. Az vitézlő nép nem az szép örvendetes szabadságnak, 
hanem az nyereségnek és prédának örvendez, kóborol, dúl, foszt és min
den latorságot cselekszik. Az tisztviselők nem az közönséges jóra, hanem 
.magok hasznokra viselnek gondot. Nézd el immár a törvénytevőket, írás
tudókat, prókátorokat és nótáriusokat, ajándékban telhetetlenek és ki
ben fogyatkozás nem volna, csak igen keveset találsz.”

Tehát a közállapotok anarchikus volta az oka „az országokban való
sok romlásoknak” és nem Luther Márton tanításának a terjedése, amint 
ezt a katolikus hitvitázók állították.

Magyari nagy ellenfele Pázmány Péter volt, aki nemcsak híven tá
mogatta a Habsburgok politikáját, hanem I. Ferdinánd reá, mint bizalmas 
emberére bízta a rendek meggyőzését abbán a tekintetben, hogy II. Má
tyást válasszák meg királynak olyan szituációban, amikor még a Habsbur
gok örökös trónigénye nem volt elismert dolog. Míg a magyarországi pro
testantizmus Bocskay és Bethlen szabadságharca alatt fellélegzett, addig 
Pázmány menekül Bethlen Gábor elől, mert igazi otthona a Habsburg 
trón közelében van. A magas klérusnak, valamint a Jezsuitáknak a 
Habsburgokkal való szövetsége nyilvánvaló történelmi tény. Míg viszont 
ugyanakkor a protestantizmus mindig akkor érezhette magát biztonság
ban, amikor a szabadságmozgalmak zászlaja magasra emelkedett. Korán 
kialakult az a képlet, ami azután évszázadokon át jellemző maradt a ma
gyarországi felekezeti helyzetben: a protestantizmus és a szabadságmoz
galmak összefüggése egyfelől, a katolicizmus és a Habsburg trón össze
függése másfelől.

összefoglalva az elmondottakat: A 16. századi magyar evangélikus 
igehirdetők nemzetünk történelmének egyik összekuszált, zavaros idősza
kában is, jól látták a világ és társadalom döntő problémáját s abban a 
maguk módján igyekeztek segíteni is. Társadalomkritikájukat igazolta 
azóta a történelem is, mert valóban a jdbbágyságon elkövetett 1514-es 
kegyetlenség következménye volt az 1526-os mohácsi katasztrófa, majd 
pedig a további jobbágynyúzás és nemesi marakodás következménye volt 
az ország kiszolgáltatott állapota, mind a német, mind a török meg
szállókkal szemben. Méltán hirdettek ítéletet prédikátoraink a feudális 
anarchia jelenségei felett. Helyesen látták meg, hogy a Habsburg-kato- 
likus elnyomással szemben a szabadságmozgalmaktól remélhetik mind a 
vallásszabadság biztosítását, mind a nemzeti függetlenség kivívását.

Ez az alapképlet lényegében nem változott meg addig, amíg a Habs- 
burg-rendszer fennállott. A módszerekben volt ugyan különbség, más volt 
az I. Lipót alatti Habsburg-katolikus nyílt terror, amikor működött a po
zsonyi vésztörvényszék, vagy Caraffa, az eperjesi hóhér kegyetlenkedett az 
evangélikusokkal, amikor gályarabságra ítéltek szánalmas csapata vándo-

732



rolt Nápoly felé, és más volt a módszer, amikor a Mária Terézia-féle 
ún. vértelen üldözés a maga halkabb tónusával fojtogatta egyházunkat. 
Még a 19. század eleji, liberális nemesség vezette küzdelem a vallás
egyenlőség kivívásáért sem vezetett eredményre, mindaddig, amíg nem 
győzött 1843. márc. 15-én a nemzeti függetlenség ügye.

III. A  VILÁG ÉS TÁS All ALOM EVANGÉLIKUS ÉRTELMEZÉSE
1848/49-BEN

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 
versét. A nemzeti élet kiemelkedő fordulópontját az óda nemes pátoszá
val 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 
rabolta el az elnyomás és zsarnokság. Az „ősi szent jogért” való küzde
lemben 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 va
lami Isten egyetemes világrendjének igazságából.

Midőn a népek ősi szent jogért,
Méllyet szívökbe Isten írt vala,
Vérontva küzdenek, mígnem felderül 
A szabadságnak teljes nappala:
A diadalmi énekek zajára 
önként nyíl a kebel buzgó imára,
S buzgó imája így hangzik nemünknek:
Dicsőség légyen a mi Istenünknek!

Dicsőség legyen a mi Istenünknek,
A mi győzelmünk több, mint emberi:
Egy hosszú század azt, mit egy szökő nap 
Adott, előbb álmodni sem meri;
Mert tőrében a hosszas szolgaságnak,
Nem volt reménye többé a világnak.
De eljöttél Isten, szól a biblia,
Midőn a szükség legnagyobb vala . . .

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

Amint az 1848. márciusi események következtében megalakult az új 
nemzeti kormány, egyházunk az elé a feladat elé került, hogy tisztázza 
viszonyát az eseményekkel s magával az új kormánnyal, a vallásegyen-
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lőséget biztosító új állammal. 1848. márc. 19-én kelt körlevelében Haub- 
ner azzal fordult espereseihez: „Rendkívüli események idején, minő a’ 
miénk, midőn a’ Polgári élet terén kevés napok, sőt órák alatt, több évek 
után sem várt roppant változások merülnek fel: evang. honfiaktól azt 
kívánni, hogy ők a’ történtek által épen ne érdekeltessenek, ’s azoknak 
részvétlen nézői legyenek, kétségkívül természet elleni követelés volna. 
Minden jókat, mellyeket az Isteni gondviselés böltsessége az előre haladó 
mívelődés ösvényén napjainkban az emberiség üdvére kifejt, háláSTÖröm- 
mel fogadni keresztyéni szent kötelességünk.” Ezzel adta meg-Haubner 
az új államhoz való viszonynak az alaphangját.

A nemzeti kormány iránt a protestáns lelkesedés csak nőtt akkor, 
amikor háromszáz éves elnyomás után Kossuth Lajos előterjesztésében 
törvénybe iktatták a bevett vallásfelekezetek egyenlőségét és viszonos
ságát.

De nemcsak a vallásegyenlőség kimondásáért lelkesedtek, hanem 
azért a nagy eredményért is,, ami a jobbágyság felszabadítását és az em
beri szabadságjogok kiszélesítését jelentette. Világos ez Haubner Máté 
dunántúli püspök körleveléből, amit akkor bocsátott ki, amikor veszé
lyesre fordult a szabadság ügye.

1848. november 13-án Windischgratz herceg, császári tábornagy az 
október eleji bécsi forradalom leverése Jután bejelentette, hogy átlépi 
hazánk határát a császári hadsereggel a magyar szabadságharc leverésé
re. Kiáltványát ezzel fejezte be: „Oltalom a’ híveknek, bocsánat a’ meg- 
térőknek, végveszély a’ pártütőknek, ez jelszavam! ’ Az ország leigázására, 
elinduló ellenség közeledtekor szólal meg Haubner Máté szava 1848. dec. 
3-i körlevelében egyházkerülete lelkészeihez.

Az igazság ügyének védelmét azzal erősíti Haubner, hogy utal mind
arra a hatalmas vívmányra, amelyet a szabadságharc győzelmének kö
szönhetett az ország: „Kimondották törvényben, hogy minden embernek 
jogában kell állani, hogy emberré lehessen! S íme, támadott ellenség, ki 
ellene szegül, s az előbbi, embert embertelenítő zsarnokságot tovább is 
fönn akarja tartani: — és azért 12 millió ember födött folyik a fegyveres 
vita, ha tovább is barmoknak tekintessenek-e. vagy szabadjon embe
rekké lenniük?”

Az embertársak megbecsülése, az emberek — s mivel a legelnyomot- 
tabbak a legtöbb szeretetre szorulók — a volt jobbágyok különös szere
tető vezeti Haubnert, amikor lelkes hangon számol be az emberi együtt
élés kivívott új rendjének eredményeiről: „Honunkban 12 millió jobbágy
ember ezentúl nem robotol; véres verítékkel szerzendő vagyonkájából 
ötödöt, kilenczedet, tizedet nem kénytelen adni; személyes és családi 
nyugalma, a hajdútól kezdve felfelé, 20—30 kisebb és nagyobb kényura- 
ságok szeszélyétől nem függ; fölötte bíráskodó felsőségét saját bizodalma 
szerint választja; a törvény előtt minden más polgártársával egyenlő, 
stb.”

Nemes pátosszal tárja fel Haubner azt a történelmi jelentőségű ese
ményt, amelyet a 300 éves elnyomatás után, a vallásegyenlőség biztosí
tásában adott a magyar protestantizmusnak a szabadságharc: „Rajtunk : 
háromszáz évek óta képtelen igazságtalanság követtetett el! Azon temér
dek zaklatásoknak, üldözéseknek, kínzásoknak, amelyeket szegény 
apáinknak vallásukért kellett kiállniok, csak Isten a megmondhatója! De 
az Isten és nemzetünk lelkes képviselői s legutóbbi ügyeinek nemes ve
zetői mindezen háromszáz éves bajoknak egy kienggsztelő törvény által 
egyszerre véget vetettek! — És mi, kik hazánkat még akkor is, mikor -
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mostoha anyánk volt, oly híven tudtuk szeretni, mint soha sem szerették 
azok, kik minden kedvezéseiben részesültek, most ne szeretnénk-e egész 
hévvel az édes anyát, ki velünk ezentúl mint édes gyermekeivel, a töké
letes egyenlőség és viszonyosság törvénye szerint, bánni Ígérkezik?”

Haubner hazafiságának evangéliumi alapja az a megigazító evangé
liumi hit, amely a cselekedetek gyümölcsét a hazáért és az emberi sza
badságért való küzdelemnek a konkrétságában termi meg. Ahogy egész 
teológiai munkájának főj ellem vonása a konkrétság, gyakorlatiasság és a 
realitás iránti fogékonyság volt, ugyanúgy az evangéliumi hitből fakadó 
cselekedeteket sem ködösen, elvontan, a világtól elszigetelten szemlélte, 
hanem azokat mindig aktuálisan látta: az emberek mélységes szereteté- 
ben, az elnyomott jobbágyság iránt érzett felelősség-vállalásban, a ha
za minden nagy és nemes dolgának keresztyéni segítésében és támoga
tásában.

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 értelmet a fáradozásnak, áldozatvállalásnak, és ha kellett, 
a hősiességnek!

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 püspököt pedig hivatalából elmozdítot
ták. Rázga 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, húsz
ra súlyos börtönbüntetést mértek, ezenkívül pedig számos lelkésznek kel
lett elhagynia szolgálati helyét, vagy másmódon kellett szenvednie.

Nézzük meg azt is, hogy ezalatt mit csinált Hám János esztergomi 
hercegprímás. Ha ezt a képet odaállítjuk a protestáns kép mellé, akkor 
értjük meg a kettő- közötti különbséget.

Hám János hercegprímás a magyar püspöki kar nevében'felszólítja 
a katolikus papságot, hogy Windischgrátz kiáltványait a templomban 
hirdessék ki a hívőknek és azokat az ellenség előtti önkéntes behódolás- 
ra igyekezzenek rábírni.

A körlevél 3. pontjában többek közt ez áll: „Világos, hogy a császári
királyi hadseregek nem ellenséges szándokkal léptek be az országba, 
hanem mint urunk királyunk legfőbb hatalmának, s a törvényes rendnek 
helyreállítói, a személy és vagyon bátorság védelmére s biztosítására, a 
legszebb renddel és példás fegyelem alatt haladtak elő Budapestig, hol 
jelenlétük alatt rend, béke és csendesség uralkodik.” 1849. január 12.

Amikor pedig 1849 tavaszán a magyar honvédség dicsőséges tavaszi 
hadjárata során újra bevette az ország fővárosát, Hám János Ausztriába 
menekült, a császár oltalma alá. Nem csoda, hogy a Habsburg-ház det- 
ronizálása után Hám Jánost hazaárulónak nyílvánította a nemzeti kor
mány.

Mindezt egybevetve, kitárul előttünk a világ és társadalom evangé
likus értelmezése az 1848—49-es szabadságharccal és forradalommal kap
csolatban. Egyházunk hitből folyó kötelességének tartotta, hogy kiálljon 
az Isten teremtési rendjén nyugvó társadalmi igazság kiszélesítésének 
ügye mellett. A három évszázados Habsburg-zsamoksággal szemben a

735



nemzeti kormányt támogatta egyházunk hivatalosainak és gyülekezetei
nek döntő többsége. A világ és társadalom kérdésében egyáltalában nem 
valami hűvös semlegességgel foglaltak állást hőseink, hanem forró haza
fias lelkesedéssel és jó keresztyén lelkiismerettel fogadták és támogatták 
a szabadságharcot. A Hám János-féle labanc, pecsovics utat megvetették.

Egyházunk 1848—49-es álláspontja jelentette a betetőzését annak a 
300 éves hagyománynak, hogy mindig a haladás mellett, a nemzeti életet 
előrevivő tényezők mellett foglalt állást -az evangélikus magatartás. A 
világ és társadalom sohasem jelentett valami elméleti, vagy egységes fo
galmat, hanem mindig konkréten és rétegeiben jelent meg. A 300 év alatt 
három alapvető kérdése volt a társadalomnak: 1. a nemzeti függetlenség,
2. a vallásszabadság, 3. a jobbágyság és feudalizmus kérdése. A nemzeti 
függetlenség és a vallásszabadság biztosítása mindig a _ haladó mozgal
makban, szabadságharcokban találkozott, de ugyanide futottak a jobbágy
ság terhein való könnyítésnek és az antifeudális megnyilvánulásoknak a 
törekvései is. Az evangélikus magatartás ezeknek a társadalmi törekvé
seknek a támogatását jelentette. Ez nemcsak abból a történelmi kény
szerből táplálkozott, hogy a vallásszabadság biztosításának érdeke fűzött 
össze minket a haladó mozgalmakkal, hanem abból is, hogy az evangé
likus lelkiismeirettel nem is volt más összeegyeztethető, mint az, amit 
cselekedtek eleink.

IV. FORDULAT A VILÁG ÉS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSÉBEN

Lassan és folyamatosan, de az évtizedek pergése alatt mégis észreve
hetően, fordulat ment végbe a világ és társadalom értelmezésében. A kö
vetkezőkben ennek a folyamatnak a bemutatásáról lesz szó. 

A hírhedt Bach-korszak felelevenítette az összes régi Habsburg-tö- 
rekvéseket az egységes császári birodalom németesítését, hazánk gyarma
tosítását illetően. Az állandó forradalmi veszéllyel szemben biztos barát
ra volt szüksége, s ezt régi kipróbált szövetségesében, a katolikus egy
házban vélte megtalálni. 1855-ben Ferenc József konkordátumot (egyez
séget) kötött Rómával. Ebben messzemenő jogokat biztosít a katolikus 
főpapságnak az alsópapsággal szemben. Átadja a közoktatásügyet a ka
tolikus egyház kezébe, illetve ellenőrzése alá. Minden tekintetben kielé
gített szövetségest akart nyerni a magas klérusbán, hogy aztán az hűsé
gesen támogassa Bécs céljait.

A protestantizmust is be akarta fogni Bécs a maga szekerébe. A po
rosz királyság protestáns államegyházában látta Ferenc József azt a pél
dát, hogy a protestantizmusból is lehet trónhoz hű egyházat faragni. Igaz 
ugyan, hogy a katolicizmus volt évszázadok óta a Habsburgok államegy
háza, de Bécs arra számított, hogy a protestantizmusból amolyan „má
sodosztályú” államegyházat lehet kihozni. Ebben az időben az egyházak 
általában hű támaszai voltak a trónoknak. Az orosz cárok a pravoszláv 
egyházat, az angol királyok az anglikán egyházat, a skandináv királyok 
az evangélikus egyházat, a spanyol és olasz királyok a katolikus egyhá
zat építették be rendszerükbe államegyházi formában. E szerint a sablon 
szerint akarták a Habsburgok a protestantizmust is államegyházzá tenni, 
természetesein a katolicizmus elsőbbsége mellett.

Ferenc József porosz mintára akarta átszervezni a magyarországi 
protestáns egyházakat. A porosz király 1835-ben rendelettel tette kötele
zővé az Alsó-Rajnavidék és Westfália számára azt a „rheinisch-westfa-
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lische Kirchenordnung”-ot, amely az 1817-ben elrendelt porosz államegy
házi unió mintájára készült. Ennek az a lényege, hogy a porosz állam
egyháznak egyre jobban hozzá kellett simulnia az abszolútisztikus po
rosz királyi hatalomhoz. A Bach-korszak ellenforradalmi helyzetében 
Bécs a porosz királyok szélsőreakciós egyházpolitikáját tekintette minta
képnek. Mint ahogy általában a porosz militarista rendszer volt Ferenc 
József eszménye.

Ebben az állapotban érte egyházunkat Bécs egyházrendezési terve, 
amelyet 1856-ban megküldött valamennyi evangélikus és református 
egyházkerületnek tárgyalás végett. Noha az egyházkerületek egyhangúan 
tiltakoztak a felülről, császári rendelkezéssel bevezetendő újszerű és 
egyházunktól idegen egyházszervezet ellen, Ferenc József 1859. szeptem
ber 1-én pátens, tehát császári parancs formájában, kötelező erővel, ki
adta ezt az új egyházszervezeti rendszert, amelynek a következő napon 
már meg is jelent a miniszteri végrehajtási utasítása.

Mindebben az volt az alapvető sérelem, hogy a pátensben megjelent 
egy császári-királyi államegyház képe, amelyben az uralkodó önmagában 
abszolút törvényadója az egyháznak. A pátens például elrendelte a meg
levő négy egyházkerület helyett hatnak az alakítását, Pest, Pozsony, Sop
ron, Eperjes, Szarvas, Üjverbász székhellyel. Ez magában véve helyes in
tézkedés is lehetett volna, de hogy császári paranccsal így lehessen az 
evangélikus egyház szervezeti életét átalakítani, az hallatlan merénylet 
volt egyházunk önkormányzata ellen. Joggal hivatkoztak egyházunkban 
arra, hogy csak a zsinatnak- van ilyen joga, az uralkodónak csak legfőbb 
felügyeleti joga van az egyházak felett, de ilyen aktív törvényhozói joga 
nincs és nem is volt. Ehhez hasonlóan avatkozott bele Ferenc József egy
házunk életébe más téren is. A pátens tele van olyan intézkedésekkel, 
amelyek idegenek egyházunk évszázadok során kialakított jogszokásaitól.

Méltán indult meg országos felháborodás a pátens ellen. Az első na
gyobb szabású megnyilvánulás a késmárki tiszakerületi közgyűlés 1859. 
szeptember 29-iki határozata volt.

Egyházunk pátens elleni küzdelmének a lényege a Habsburg-hata- 
lom önkényuralmi intézkedésének a teológiai és egyházi eszközökkel való 
elhárítása. Az igazság annyira nyilvánvalóan egyházunk mellett volt a 
császári zsarnoksággal szemben, hogy el nem maradt a jogos győzelem. 
Az egészben csak az volt a sajnálatos, hogy a pátens körüli küzdelem jo
gászi gondolkodással telítette meg egyházunkat. Azokat, akik a pátens 
mellé álltak, a magyar földbirtokos-dzsentri réteg egyházi hatalma elleni 
tiltakozás vezette az abszolutizmushoz. Viszont a pátens elleni küzde
lem megerősítette a jogászi, világi gondolkodású földbirtokos-dzsentri ré
teget egyházkormányzati hatalmában. Ez később számos nehézség forrá
sa lett. A legjobb az lett volna, ha a pátens és egyben az abszolutizmus 
elleni küzdelem a hivő nép tömegeire támaszkodott volna. Mégis jó szol
gálatot tettek egyházunknak és hazánknak azok, akik elhárították az ab
szolutizmus által felszított veszedelmet.

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

A kiegyezés Magyarország számára nemcsak a gyűlölt Habsburg- 
házzal való kompromisszumos alkut jelentette, hanem ugyanakkor azt is, 
hogy Deák Ferenc az 1849-es békepárt politikáját folytatva, cserbenhagy
ta 1848 forradalmi eszméit.

A kiegyezés utáni évtizedekben az a ferencjózsefi elgondolás, ami a
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pátensben mint felülről irányított államegyházi rendszer, nem tudott 
1859-ben megvalósulni, — ha a törvény betűje szerint nem is, — de a gya
korlatban most már közel került a megvalósuláshoz. A Habsburgok által 
300 évig üldözött evangélikus egyház, most nagyon jól érezte magát az 
államegyházi gondolatokhoz közel álló helyzetben. Felsőházi tagságokért 
küzdött, közéleti jogait építgette, s nem vette észre, kikhez kötötte az 
egyház szekérrúdját.

Közben Magyarország felett gyűltek a meggondolatlan s egyben égető 
társadalmi problémák. A nemzeti függetlenség, a földkérdés, a demokrá
cia, a nemzetiségi kérdés döntő problémái várták a megoldást. A magyar 
uralkodó osztályok azonban úgy akartak hatalmon maradni s egyben a 
világháborúból győztesként kikerülni, hogy kíméletlenül elnyomtak min
den haladó törekvést, vakon bíztak német szövetségeseik fegyveres ere
jében, 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 uralkodó osztályok katonai gőgjét és háborús optimizmusát saj
nos egyházunk is átvette. Hogy mennyire hiányzott a helyzet felmérésé
hez szükséges jellegzetes egyházi, teológiai tájékozódás, azt keserűen pa
naszolja a háború folyamán megjelent cikkében Szüts Gábor budapesti 
lelkész: „Az evangélikus s általában a keresztyén egyházak jövendő tör
ténetírói aligha fognak dicsérő áradozásokba kitörni, mikor a világhábo
rús esztendők történetét megírják. Szinte pontos bizonyossággal lehet elő
re látni, miként fogják majd legalább rólunk megállapítani, hogy amint 
a nagy világfelfordulás teljesen készületlenül találta egyházunkat, úgy 
később, esztendők múltán sem tudott a rendkívüli időkhöz mért rendkí
vüli teljesítményekkel, a válságos időszak megértésével s befolyásolásával 
magasztos hivatásának gyakorlásához jutni. Az a pár imádságos és éne
kes könyv, amit a katonák kezébe eljuttatott, az a végtelenül szervezet
ien s rendszertelen lelkigondozás, amit a nyomasztó körülmények között, 
a harctéren és a kórházakban kifejtett, egy-két tucat jobb-rosszabb pré
dikáció, néhány jegyzőkönyvi pont lesznek majd azok a dokumentumok, 
amiknek alapján a háborús esztendőkben végzett munkájával az utókor 
elé kell állnia. Annak, hogy elsőrendű feladatához képest a közhangulat 
s a közérzés irányítója s nemesítője lett volna, hogy ítélve, bírálva, kár
hoztatva a háború eseményei s kísérő jelenségei felett állott volna, hogy 
az a terebélyes fa lett volna, aminek védelmében a megzavart lelkek 
meghúzódnak, vagy hogy a közinség s köznyomorúság enyhítésére erős 
akciókat folytatott volna, aligha akad majd az utókor a legszorosabb ku
tatással is valami nyomára.”*1

Pedig voltak pl. a katonákkal együttérző tábori lelkészek, akik mint 
Endreffy János, minden elismerésre méltó realitással írták meg az egy
házi lapokba harctéri tudósításaikat. írásaiban bennezeng a közkatonák 
elkeseredettsége, amiért számukra érthetetlen és megmagyarázhatatlan 
okok miatt kell fiatalon elpusztulniok. Az otthoni falvakban és a harctéri 
lövészárkokban ilyenfajta nótákban jutott kifejezésre a népi elkeseredés:

Megásták a huszár sírját 
Az uzsoki völgybe,
Hantja fölé ráborul a 
Fenyves örök zöldje*2

* /l  Evangélikus Lap, 1916. 625.
*/2 Evangélikus Lap, 1916. 392.
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„A halálnak soha nem volt ilyen bő aratása; a Kárpátok lánca és 
egész Galicia ma egy temető, hol ezer meg ezer vitéz alussza hősi álmát” 
— írja Schultz Aladár tábori lelkész.*3

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 ne
vében.

Az igazsághoz természetesen az is hozzátartozik, hogy a semleges 
országok evangélikus egyházai a világháború alatt számos békeértekez
letet tartottak s komoly közvetítői munkát is végeztek a béke érdekében, 
élükön Söderblom Náthán svédországi érsekkel, a későbbi Nobel-béke- 
díjassal, 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. Egyházunk múltjával terhelten találkozott először a prole
tárdiktatúrával. Számos világi vezetőnek és lelkésznek rossz volt a lelki
ismerete a világháborús évek alatti magatartása miatt, azért eleve ide
genkedve fogadta az új fejleményeket. Ugyanakkor a néptömegekben 
rejlő forradalmi erő fellelkesítette egyházunk népét is. Sokan fáradoztak 

'  annak kimutatásán, hogy a protestáns haladó hagyományok nyomán 
mennyi sok kapcsolópontban találkozik egyházunk a szocializmus törek
véseivel.

A fennálló nehézségek ellenére is őszintén kereste egyházunk a meg
induló szocialista fejlődésben a maga építő életútjának kereteit, s alap
vonalaiban már meg is találta az új helyzethez alkalmazkodás lehetősé
geit. A kedvezőtlen nemzetközi erőviszonyok, belső árulás, politikai 
hibák következtében az első magyar szocialista kísérlet megbukott ugyan, 
de kitörölhetetlenül mély nyomott, hagyott a nép szívében, s nagy tanul
sággal látta el egyházunkat is: küldetésével jut ellentétbe az az egyházi 
magatartás, amely elszakad a néptől, de újra vissza lehet találni a helyes 
útra, az evangéliumi egyszerűség útjára.

Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság nemzetközi segítséggel történt 
leverése után, a Horthy-rendszer „keresztény Magyarországának” ideo
lógiai alapjává a „keresztény kurzust” tették.

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 emberéletekben elvégzett hatalmáról van szó, — amely azután 
gyümölcsöt terem az élet minden vonatkozásában, tehát társadalmi téren 
is, — hanem egyházpolitikai pozíció szerzéséről, a társadalmi élet mind 
több területének egyházi befolyás alá kerülésének célkitűzéséről van szó.

Egyrészt hangzatosán ropogtak a szavak ilyenmódon: „A  magyar te
rületi revizionizmus minden magyar szívét megdobogtató jelszava: a 
Kárpátoktól az Adriáig!”*/4 — másrészt a három millió koldus országabeli 
állapotok kiterjesztése egyáltalában nem volt kecsegtető és sok jót Ígérő.

Aki a nép között élt, végig kellett gondolnia a belső elégedetlenségek 
okait. Ez indított el bizonyos szemlélődést egyházunkban.

A társadalmi bajok tüneteit lehetetlenség volt észre nem venni. En
nek a felpanaszolása újra meg újra megtalálható lelkészeink részéről. 
Lelkészeink érzik, hogy egyre nő a társadalmi feszültség, s ebben a hely-

* /3 Evangé'ikus Lap, 1916. 1.
*/4 Keresztyén Igazság, 1941. 51.
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zetben sok szem szegeződik az egyházra, a kor egyik legfontosabb köz
életi tényezőjére. A csepeli munkásgyülekezetben szolgáló lelkészünk így 
fogalmazza meg az egyházról alkotott munkás véleményt: „Munkásaink 
nem hisznek az egyháznak. Ezt a hitetlenséget tapasztaljuk akkor is, ami
kor a munkás lelkészével kerül szembe . . .  A lelkész nem a munkásság 
embere, hanem az „elnyomó társadalmi osztályok” megfizetett hivatalos 
szolgája. Szavának nem előlegeznek. Nem látják benne ügyeik bátor vé
delmezőjét, aki mindenkivel szemben síkraszáll a munkásság igazságá
nak érdekében. Féligazságok hirdetője, lefelé kiabál, fölfelé -  „lelki 
alapon” — megértő, elnéző barát. Munkásaink tapasztalata szerint a lel
kész örök idő óta a birtokosok, a hatalmasok, a pénzemberek és a nép 
között állott, de mindig a felülállók érdekét szolgálta. Ennek igazságát 
ne is tagadjuk.”*/5 A cáfolattal nem is próbálkozott senki, legfeljebb arra 
törekedtek a nép körében élő lelkészek, hogy valamit enyhítsenek az egy
házon ért vádon, a legrikítóbb igazságtalanságokat akarták megszüntetni.

Hangoztatták, hogy az egyháznak azért van köze a földkérdéshez, 
mert nem nézheti ölhetett kézzel hivei nyomorúságát. Minden befolyásá
val azon kell lennie, hogy a nemzeti javak és a nemzeti jövedelem elosz
lásánál oly fájó aránytalanság helyett az igazság érvényesüljön. Ezért 
kell hirdetnie erőteljesen az evangélium szociális tanításait.*/5 Az nem 
Isten akarata, hogy vannak — sajnos, nem egyesek, de milliók — becsü
letesen dolgozó emberek, akik munkájuk után nem tudnak emberhez 
méltó módon lakni, táplálkozni, ruházkodni, nem is beszélve arról, hogy 
a kultúra áldásaihoz, a civilizáció javaihoz, pihenéshez, nemes szórako
zásokhoz is joguk lenne. Jézus nagyon kemény példázatot mondott a Lá
zárokkal nem törődő, mulatozó gazdagok ellen.*/7

Maguk a puszta tények lázítanak, elég az adatokat igazság szerint 
bemutatni. Ezt teszi a hódmezővásárhelyi lelkészünk, amikor ezt írja: 
„Van a Viharsarokban olyan nagybirtokos, akinek hozzávetőleg évi 400 
ezer pengő jövedelme van. És van a Viharsarokban egy F. A. nevű isme
rősöm, háborúban megrokkant, szegény magyar paraszt, aki — mint ta
nyásbéres — feleségével és legnagyobb leányával együtt egész nap verej
tékezve évi 1000 pengőt keres. Ebből heten élnek. Ez a család Mohácstól 
kezdve itt él ezen a földön. Ki tudja, mennyi vért és verejtéket hulla
tott ezért a földért. És mégis: Mohácstól Trianonig csak annyit keresett, 
amennyit a magvar földnek egy szerencsésebb tulajdonosa egy esztendő 
alatt megkeres.”*/8 A parasztság étlapjáról, ruházkodásáról, lakásáról, 
egészségügyi viszonyairól még a magyar szociográfiai tudomány hőskorá
ban felvett brutálisan nyers adatok alaposan kijózanították azokat, akik 
a magyar falut „tejjel-mézzel folyó Kánaánnak” gondolták. Ugyancsak 
a hódmezővásárhelyi lelkész írta: „Ismerek több olyan családot, ahon
nan a gyermekek felváltva járnak iskolába, mert több volt a gyer
mek, mint a cipő. A lakásuk nem az a tornácos, tulipános, rozmaringos 
kis paradicsom, ahogy azt a kávéházi népdalköltők gondolják, hanem 
jellemzőbben sárból ragasztott viskó, kátránypapír födéllel* döngölt pad
lóval, és esős évszakokban — 10—12 békával.”*/9 A nyomornak, a látástól 
vakulásig tartó munkának a fojtogató légköréből nem volt menekülés. 
Az első világháború előtt százezrével indultak el a kivándorlók jobb 
sorsot keresni, de most ez sem volt lehetséges.

*/5 Keresztyén Igazság, 1940. 144.
*/6 Keresztyén Igazság, 1938. 185—186.
*/7 Evangélikus Élet, 1939. 28. sz.
*/3 Evangélikus Élet, 1939. 20. sz.
•/S Evangé-lkus Élet, 1940. 27. sz.
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A birtokos és tőkés úri rend és az elnyomott nép között állt az ún. 
„középosztály”, az értelmiségi, tisztviselő és hivatalnok réteg. Joggal jel
lemzi az Evangélikus Élet ezt a réteget a felfelé alkalmazkodás tulajdon
ságával. Évszázados tradícióként alakult ki, a Habsburgoktól kezdve a 
Horthynrendszerig, hogy a felduzzasztott állami tisztviselői réteg a fel- 
sőbbség akaratának és véleményének feltétlenül behódol. „Ebben az al
kalmazkodási lázban azután elsorvadtak a gerincek, szolgaivá alacsonyo- 
dott a lélek, elsatmyult az egyéni akarat és jellem, elpusztult az ítélőké
pesség. Akik viszont híjján voltak e „nemes” valutának — köztük bizo
nyára sok jó és értékes elem — a boldogulás útjáról is leszorultak.’'*/10 
Nem véletlen tehát, hogy a „középosztály” betegségi tünetei közül a leg- 
komorabbak, legvígasztalanabbak annak a két veszedelmes kórokozónak 
tulajdoníthatók, amelyet így hívnak: protekció és szervilizmus. „Uram- 
bátyám” országában az összeköttetés és rokonsági politika éppúgy ural
kodott, mint a szolgalelkűség, az emberi hiúság tömjénezése. Ezek sokkal 
hathatósabb előmozdítói voltak az egyéni érvényesülésnek, mint a mun
kateljesítmény.

Egyházunk az „intelligencia egyházának” nevezte magát, mivel tag
jai között aránylag nagy volt a „középosztályhoz” tartozók száma. En
nélfogva ennek a rétegnek a befolyása erősen érezhető volt egyházunk 
állásfoglalásainak kialakításában. Azonkívül lelkészeink is ehhez a réteg
hez tartoztak társadalmilag. Nagyrészt innen származott a helyzet meg
ítélésében a bizonytalankodás, a vívódás. Egyfelől nem lehetett elbújni 
a nép kiáltó nyomorának és elnyomásának az észrevétele elől, másrészt 
a „középosztály” alkalmazkodási készségével nem akartak lemondani az 
úri rend által juttatott előnyökről. Ez az alaphelyzet befolyásolta egyházi 
állásfoglalásunkat az aktuális társadalmi helyzetben. Innen magyarázható 
az az „igen — de” magatartás, amely ugyan szóvá tesz elhallgathatatlan 
hibákat és bűnöket, de ugyanakkor megijed a saját hangjától, s nyom
ban visszavonulót is fúj. Az igazság és az érdek viaskodása érzik azok
ban a vívódó töprengésekben, amelyek a kivezető utat keresték ebből a 
nyomasztó helyzetből.

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 segítségének felelősségét.

Nem egy lelkészünk roppant össze a borzasztó felelősség súlya alatt. 
Elemi erővel tört fel a bűnbánat egyik lelkészünkből: „Mi az oka annak, 
hogy a nagy görögtűzzel megindított ifjúsági egyesületi munkánk egy
szerűen beletorkollott a levente egyesületbe. Mi az oka annak, hogy bib
liaórákon 3—4 öregasszony és néhány gyermek lézeng? Mindent rá lehet 
fogni a háborúra. De a kép alá mégis ez az írás illik: mea culpa. Mea 
culpa, hogy csak Isten igéjéről prédikáltam és nem Isten igéjét hirdettem. 
Mea culpa, mea maxima culpa, hogy csak szájjal és szóvirágokban és 
nem é'ettel és valóságban hirdettem az igét.”*/11 Méltón felezte ki az egész 
helyzetet a Harangszó utolsó száma, amikor ezt írta: „Borzasztó az, ami
kor az egyház megromlik. Aminek az egyetemes romlást kellett volna 
megakadályoznia, maga is a romlást szaporítja. . .  a felelősségben pedig 
valamennyien osztozunk. . . .Együtt vagyunk egyház és együtt ülünk a 
vádlottak padján.”*/1̂  Nemcsak emberek előtt, hanem az élő Isten előtt 
kellett a vádlottak' padján ülni. Ö kérte számon a katasztrófába kergetett

*/10 Evangé’ ikus Élet.1938. 5. sz.
* /l l  Lelkipásztor, 1945. febr.—márc. szám 28.
* 12 Harangszó, 1945. febr, 25—márc. 4. sz. 23.
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emberek millióinak lelkét, a háborús pusztítás támogatásának magatar- 
tartását, a társadalmi igazságtalanság fenntartásának próbálkozását, az 
ige igazságot és emberszeretetet követelő szavának elsikkadását, az egy
ház egész prófétai szolgálatát.

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 Honthy-rendszer, mind az ahhoz kapcsolódó egyházi 
magatartás.

A kiegyezéstől a második világháború végéig tartott az a korszak, 
amelyben a világhoz és társadalomhoz való viszonyunkban törés követ
kezett be. Mindig is voltak, akiknek fájt ez a törés. Ez a törés lényegé
ben azt jelentette, hogy a katolikus egyházpolitika útjára léptünk a vi
lághoz és a társadalomhoz való viszony tekintetében. Elmosódottak az 
egyház és a világ határai. „A  keresztény társadalom” , „keresztény Ma
gyarország” annyira összekeverte az egyház és a világ fogalmát, hogy 
az egyház mindjobban a világ járszalagjára került, érdekeltté vált „az 
úri Magyarország” és egy korhadt társadalmi rendszer fenntartásában. 
Isten irgalmas ítélete volt, hogy a Horthy-rendszer összeomlásából ki
mentette egyházunkat és új életkezdés lehetőségével ajándékozta meg.

V. A  VILÁGHOZ é s  t á r s a d a l o m h o z  v a l ó  v i s z o n y u n k
MAI ALAPVONALAI

Az eddigi történelmi vázlatok is mutatták, hogy nem volt egyértelmű 
egyházunknak a világhoz és társadalomhoz való viszonya. Más korok más 
választ hoztak ki belőle. Ez azonban nem jelenti azt, mintha nem le
hetne világosan látni ebben a kérdésben. Isten igéje az a zsinórmérték, 
amelynek nyomán eligazodhatunk a keresztyén hit és élet minden kér
désében.

  Luther Márton helyesen értelmezte Isten akaratának summáját, 
amikor Jézus Krisztus nagy parancsolata nyomán az Isten iránti szere- 
tetet szoros összefüggésbe hozta az embertársak iránti szeretettel. A fele
baráti szeretetre alapozódik a keresztyén ember világhoz és társadalom
hoz való viszonya. Az emberek szeretetének és szolgálatának állandó 
bibliai motívuma az univerzalizmus, azaz egyetemesség, amely minden 
emberre kiterjed. A keresztyén ember nemcsak azokat szereti, akik vele 
egy hiten vannak, hanem minden embert felebarátjának tart és minden 
ember iránt szolgálatra van kötelezve.

A 16. századi magyar evangélikus igehirdetők ennek az emberszere
tetnek az arculcsapását látták akkor, amikor közelről szemlélték a job
bágyság sorsát, amikor szót emeltek az elnyomottak és megkínzottak 
érdekében.

Az 1848-as forradalmi eredményeket ezért köszöntötték eleink olyan 
lelkesen és ezért tartottak ki mellettük még akkor is, amikor börtön 
járt érte, mert vallották, hogy a szabadságjogok kiszélesítése és a job
bágyság felszabadítása Isten akarata szerint való eredmények, a társa
dalmi igazságosság felé tett lépések.

Éppen erről az alapról, az univerzális felebaráti szeretet alapjáról 
tévedt le az egyház akkor, amikor szem elől tévesztette a nép széles 
rétegei érdekének szolgálatát. Nem Isten akarata, hanem egy kisszámú, 
de vagyonban hatalmas réteg szempontja által sodortatta magát, még-
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pedig hová? — az első, majd a második világháború poklába, s az azzal 
együtt járó szenvedésbe és katasztrófába.

Isten irgalmas ítélete éppen az volt, hogy noha megítélte a múltat, 
de utat nyitott a jövő számára, amelyben visszatérhetünk az egyetemes 
emberszeretet Isten-akarta útjára.

Isten úgy vezette egyházunkat a felszabadulás utáni korszakban, 
hogy az egyetemes emberszeretet gyakorlásának két nagy területét jelölte 
ki: az egyik a hazaszeretet, a másik az emberiség szeretete.

A hazaszeretet a legtermészetesebb emberi, de ugyanakkor a leg
természetesebb keresztyéni feladatunk is. Akik ebben az országban 
együtt élünk, mindnyájan érdekeltek vagyunk abban, hogy mi történik, 
merre és miként haladunk. Mi, akik Isten igéje alapján igazodunk el 
az élet minden területén, keresztyéni indítékokból is foglalkozunk a nem
zeti kérdésekkel. Isten sohasem helyezi egyházát légüres térbe, hanem 
mindig konkrét történelmi helyzetbe, amelyben tisztán és világosan kell 
eligazodnia az egyháznak ahhoz hogy betölthesse küldetését az adott 
történelmi feltételek között. Az a történelmi helyzet, amelybe Isten a 
mi egyházunkat állította, a szocializmust építő magyar népi demokrácia. 
Ebben a nemzetben, a magyar népi demokráciában élünk benne mi, 
lelkészek, és élnek benne gyülekezeti tagjaink, amikor azt mondják, 
hogy ők az evangélikus egyház tagjai, ugyanakkor egyszerre ennek a 
nemzetnek, a magyar népi demokráciának is tagjai. Ez nem más, mint 
az élet Isten-rendelte tényeivel való szembetalálkozás és a tényékhez 
való viszonyulás. Nemzetünk és hazánk számunkra Istentől adott való
ságok. A keresztyén embernek azon a helyen és abban a környezetben 
kell szolgálnia, ahová őt Isten állította. A Szentírásból tanultuk és 
tanítjuk, hogy Isten szolgálata embereknek végzett szolgálat, azért nincs 
igaz Isten-szeretet igaz emberszeretet nélkül. Isten az ő szolgálatát úgy 
várja el, hogy azon a helyen, abban az időben, abban a társadalmi és 
gazdasági berendezkedésben szolgáljunk embertársainknak, amelybe be
állított, mert egyháza sohasem a világból kivett egyház, hanem a világ
ban szolgáló egyház. A szolgálat jellegéhez hozzátartozik, hogy az min
dig jóra való elsegítés. Akkor végezzük szolgálatunkat jól, mi lelkészek, 
akik egyszerre vagyunk az egyház szolgálattevői és a magyar hazának 
fiai. ha embertársainkat a jóra segítjük.

A szeretet nagy parancsolatán nyugszik a keresztyén ember lelke
sedése minden igaz és jó ügy iránt, azért természetesnek kell tartanunk, 
hogy a keresztyén emberek foglalata, az egyház az a hely, ahol mind
ezeket a törekvéseket végső komolysággal kell vállalni, és Isten hívása
ként kell őket cselekedni. A hit meglátja a szolgálatokat és feladatokat 
a templomban, a gyülekezetben, de ugyanakkor a szántóföldön, a gyár
ban, a közéletben. A keresztyén ember az egyházban való kötelességét, 
de a hazában reá váró kötelességét is, hűséggel akarja teljesíteni. Nem 
akar uralkodni a világ felett, mint a középkori egyház, de elszigetelődni 
sem akar a világtól, miint a szektás magatartás, hanem az emberszeretet 
cselekedetei területén termi meg hite a maga jó gyümölcsét. Evangélikus 
lutheri életfelfogásunkat tagadja meg az, aki a való élettől elvonatkozva, 
úgy akar prédikálni, vagy hivő életet élni, hogy kiszakítja magát a ha
zánkban pezsgő élet lendületéből, és a célkitűzések és tervek éppen reá 
váró feladataiból. Tudomásul kell vennünk, hogy örökéletünk nem a 
mennyben fog éldőlni, hanem itt a földön. Örökéletünk azon dől el. hogy 
hitünk hogyan tudja a szolgálat gyümölcseit teremni a mindennapos 
életben, hogy keresztyén mivoltunk meglátszik-e munkánkon, hogy a 
Krisztustól kapott kegyelem átsugárzik-e embertársaink iránti szeretetté. 
Itt van a mi örökéletüink csatatere, itt kell dolgoznunk azzal a hűséggel,
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amelyre Jézus tanít, itt kell szolgálnunk azzal a Lélekkel, amelyet ő ad.
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 izgalom
ban tartja. Ez a probléma az egyház válaszát is várja. Ki, mutathatja 
meg az emberiségnek az elveszített egyensúlyhoz vezető utat? Hol talál
hatják meg a vergődő keresztyén szívek a megoldást kétségeikre? Hogyan 
lehet a világ feszültségeit enyhíteni? Mindezek a kérdések és igények 
választ találhatnak a keresztyének ajkán. Az egyháznak segítenie kell 
az embert, aki az atomenergiát az emberiség javára használhatja fel, de 
az élet megsemmisítésére is fordíthatja. Jézus Krisztus egyháza csak 
azon fáradozhat, hogy az emberi szívet a szeretet hajlékává tegye. 
„Mindezeknek fölébe pedig öltözzetek fel a szeretetet, mint amely a 
tökéletességnek kötele.” (Kol. 3, 14.)

A hazaszeretetnek és az emberiség iránti szeretetnek az alapállása, 
minden idők keresztyéni magatartásának az alapja és a kiindulása.. 
Ehhez nyújtanak ragyogó, vagy intő példát az egyes egyháztörténelmi 
korok. Erről vizsgázik minden nemzedék az egyházban is. A mi nem
zedékünk is Istennek és a történelemnek a színe előtt él és cselekszik. 
Minket is azon a mérlegen fognak egykor majd lemérni: hogyan és mit 
valósítottunk meg Jézus Krisztus Isten- és emberszeretetre vonatkozó 
nagy parancsolatából.

A világ és társadalom bonyolult problémái között minden nemze
déknek meg kell találnia a maga feleletét a kor kérdéseire. Nem lehet 
ezeket a történelemből ellesni. Nem lehet a történelmet ismételni. Egyes 
korok megoldási képleteit maradéktalanul átvenni. Az élet és a törté
nelem nem ismétli önmagát. De mégis tanítómesterré válhat a törté
nelem. Megtanít arra az alapállásra, hogy mindig akkor járt helyes úton 
az egyház, ha nem tévesztette szem elől a világhoz és a társadalomhoz 
való viszonyban az univerzális emberszeretet krisztusi parancsát. Ha 
olyan szeretettel fordult az ember felé, mint Jézus Krisztus. Ha olyan 
világot átfogó szeretettel tekintett az emberiségre, mint az egyház Ura. 
Ha az az indulat volt benne, amely volt a Krisztus Jézusban is. (Fii. 2, 5.)

Az egyes történelmi korokban ennek a szeretetnek a megvalósulása 
különbözik a részletekre nézve, de nem különbözik a lényegre és alap
állásra nézve, mert az egyház Ura, Jézus Krisztus tegnap és ma és mind
örökké ugyanaz. (Zsid. 13, 8.)

Dr. Ottlyk Ernő

Istennek a szent, vigasztaló, kegyelemteljes szavát min
den keresztyén embernek nagyon meg kell szívlelnie és nagy 
hálával magában forgatnia, mert ebben van a bűnbánat 
szentsége, a lelkiismeret vigasza és békéje, a szív minden 
öröme és boldogsága, minden bűn, a lelkiismeret minden ret
tegése, kétségbe eseése és poklok kapuinak kísértésével szem
ben.
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A keresztelés rendje
Az 1957-ben készült agendatervezetben a keresztelés 

címe alatt a következő rendek olvashatók: 1. Gyermek ke
resztelése. 2. Sürgős keresztelés. 3. Sürgős keresztelés meg
erősítése. 4. Felnőtt keresztelése. A 4. pont kivételével közzé- 
tesszük ezeket hozzászólásra a kísérő irat megfelelő részével 
együtt.

RÉSZLET AZ AGENDATERVEZETBÖI,

IX . KERESZTELÉS

A keresztség az Úr Jézus Krisztustól rendelt szentség. Általa bűn
bocsánatot és üdvösséget ad azoknak, akik hisznek Benne.

A keresztség egyszer s mindenkorra szól, és ha a Szentháromság 
nevére történt, érvényes keresztség, bármely keresztyén felekezet vagy 
személy végezte. A lelkésznek tehát mindent el kell követnie, hogy két
szeri keresztelés ne történjék.

A keresztelés vízzel történik. Ha víz nem áll rendelkezésünkre, nem 
végezzük el a keresztelést, hanem a megkeresztelendőt Isten kegyelmébe 
ajánljuk addig, amíg a keresztelés elvégezhető lesz.

A keresztelés érvényessége nem függ a víz mennyiségétől, de mivel 
a víznek a keresztelésnél az újjászületést és a megtisztulást jelképező 
jelentősége is van, minél bőségesebben használjuk a vizet. Az egyházban 
kialakult háromféle forma: az alámerítés, a leöntés és a meghintés 
(immersio, superfusio, aspersio) közül a leöntést, kivételesen a meg- 
hintést alkalmazzuk. Kereszt rajzolása vízbe mártott ujjal nem tekint
hető ugyan érvénytelen keresztelésnek, de csak végső szükség (víz 
hiánya) esetéin alkalmazható. Állandó gyakorlata azonban helytelen, 
mert ennél a formánál nem érvényesül a víz jelképes értelme. Az alá
merítés a leöntés mellett a keresztelés egyik eredeti formája. Mégis, 
mivel ez a mi viszonyaink között a baptisták sajátos keresztelési formá
jává lett, többé nem tekinthető közömbös dolognak, adiaphoron-nak, 
hanem a hitvallást érintő kérdésként kell kezelni, s ezért az evangélikus 
egyház ezt a keresztelési formát nálunk nem gyakorolja.

A keresztelés lényeges része a víz használatával együtt mondandó 
keresztelési formula, vagyis a személyre alkalmazott szerzési ige: 
„N. Megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében” . 
Ez az az ige, amely a keresztség fő része, és amely a vízzel együtt a 
szentséget alkotja. (Luther: Kis Káté.) Nem lehet tehát a szerzési igék 
elmondásával és keresztvetéssel előre egyesíteni az igét a vízzel, és 
azután az igével „egyesített” vagy „megszentelt” vízzel keresztelni, ha
nem igével és vízzel keresztelünk, amikor a keresztelési formula, mint 
személyesen megfogalmazott szerzési ige elmondása közben használjuk 
a vizet.

A Szentháromság nevének említése a keresztelésnél azt jelenti, hogy 
a keresztség által a megkeresztelt az Ö tulajdonává lesz (eisz to onoma), 
mert az Ő megbízásából és szolgálatában (en tó onomati) történt a ke
resztelés. Magyarban a latin szövegnek és régi szokásnak megfelelően
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a „nevében” kifejezést használjuk (v. ö. Csel. 10, 48.). Ez azt emeli ki, 
hogy a keresztelést a Szentháromság szolgálatában végezzük. De számon 
kell tartanunk, hogy a Szentháromság nevében végzett keresztelés által 
a megkeresztelt egyúttal a Szentháromság tulajdonává is lesz.

A keresztség Jézus Krisztus szerzési igéi szerint a hívőknek válik 
üdvösségére. Nem lényeges az, hogy a hit megelőzi-e a keresztelést, mint 
a felnőttek keresztelésénél, vagy követi-e, mint a gyermekkeresztségnél. 
De hangsúlyoznunk kel], hogy ha a hit nem előzi meg a keresztséget, 
akkor legalább követnie kell. Mert az ember a keresztség által Isten 
gyermekévé lesz ugyan, s ezért mondhatjuk, hogy Isten a keresztség által 
újonnan szült minket, de Istennek ez a kegyelme sürgeti, hogy hivő 
gyermekeivé legyünk megtéréssel és új életben járással.

A keresztyén szülők gyermekeinek megkereszteléséhez azért ragasz
kodunk, mert a keresztség szükséges az üdvösséghez, és Krisztus pa
rancsolta, hogy kereszteljünk meg minden népet. Ezenkívül a gyermek- 
keresztség helyesen fejezi ki azt a tényt, hogy Isten kegyelme megelőzi 
hitünket, és hogy nem a mi hitünk, hanem Krisztus parancsa és Isten 
kegyelme a keresztség alapja. Ugyanakkor azonban a gyermekkeresztség 
nem teszi feleslegessé, hanem éppen sürgetően követeli a megtérést és 
a bűnbánatot, s a hitben való megújulást. A megkeresztelt gyermek szü
leinek és az egyháznak tehát mindent el kell követnie, hogy a gyermek 
eljusson a Krisztusban való hitre, és abban meg is maradjon.

A hit az evangélium hallásából van. Ezért az evangélium hirdetése 
és tanítása szorosan összefügg a keresztséggel: meg is előzheti (felnőt
teknél), de minden esetben követnie is kell. A megkéresztelt gyermek 
tanításának kötelezettsége terheli a keresztyén családot éppenúgy, mint 
az egyházat. A szülők és a keresztszülők ezt a keresztyén hitükből folyó 
kötelezettségüket ismerik el azzal, hogy a keresztelésnél megvallják 
hitüket, és kijelentik, hogy akarják gyermekeik megkeresztelését és 
keresztyén hitben való nevelését. Ebből következik, hogy csak keresztyén 
család gyermekeit keresztelhetjük meg, ezek közül is csak azokat, akik
nek íegalább egyik szülője akarja a gyermek megkeresztelését és keresz
tyén nevelését. Keresztszülőül pedig nem fogadhatjuk el a nem keresz
tyéneket és azokat, akik keresztyén hitüket nyíltan és tudatosan ta
gadják.

Mivel meggyőződésünk szerint az evangélikus egyház tanítása felel 
meg az evangélium tiszta tanításának, azért csak olyan gyermekeket 
keresztelünk meg, akiknek legalább egyik szülője evangélikus. Ezért 
követeljük azt is, hogy legalább egyik keresztszülő evangélikus legyen. 
Evangélikus hitét nyíltan és tudatosan megtagadó egyháztagot pedig 
nem fogadunk el keresztszülőül.

A gyermek és a felnőtt keresztelésének a rendje lényegében egyező 
elemekből tevődik össze. Mivel azonban a felnőtt kereszteléséhez hozzá
tartozik a konfirmáció és az úrvacsorára bocsátás, a felnőtt-keresztség 
a szokásos konfirmandus-kortól kezdve gyakorolható, a konfirmandus
kor előtt pedig a gyermekkeresztség rendje szerint kell eljárnunk.

1. Gyermek keresztelése 

tozt a rendet használjuk konfirmandus-korig.
A keresztelés rendszerint gyülekezeti istentisztelet keretében törté

nik. Ilyenkor a keresztelés rendiéből az invocatio elmarad. Háznál csak 
komoly szükség esetén keresztelünk.
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A keresztelés előzetes bejelentését megköveteljük.
A kereszteléshez szükséges adatjelvételt a keresztelés előtt végezzük 

el. Az adatokat a születési anyakönyvi kivonat, ill. értesítés alapján 
ellenőrizzük.

A gyermeket rendszerint csak akkor kereszteljük meg, ha legalább 
egyik szülője vagy törvényes gondviselője evangélikus, és a gyermek 
megkeresztelését kívánja.

A gyermek kereszteléséhez legalább egy keresztszülő jelenléte szük
séges. A keresztszülők közül legalább egy evangélikus legyen. Kereszt- 
szülőkül nem fogadhatók el a nem keresztyének és azok, akik keresz
tyén hitüket nyíltan és tudatosan tagadják.

Szép szokás, ha a keresztelésre nagyobb gyermekek (konfirmandu
sok) viszik be a keresztelési tálat, kancsót és kendőt,

Télen langyos vízről kell gondoskodnunk.

1. B evezetés

Ha a ke reszt el és gyülekezeti istentisztelet keretében történik, ez 
a pont a következő keresztelési ének alatt végezhető el.

A  lelkész az előcsarnokban, bejáratnál vagy sekrestyében vára
kozó szülők, keresztszülők elé m egy, s ott köszönti őket.

Békesség nektek!
M it kívántok, Testvéreim !
-—• Azt, h ogy  e .gyermeket m egkereszteljék.
Mi a -gyemnek neve?
—  NN.
M eg van-e keresztelve ez a gyerm ek?
—  Nincs. -
Igenlő vagy bizonytalan válasz esetén a szükségkeresztelés m eg

erősítésének rendje szerint járunk el.
V edd a szent kereszt jelét +   (hom lokodra és +  m elledre) annak 

bizonyságául, h ogy  Krisztus érted is m eghalt a kereszten.
A z Úr őrizze m eg bem enetelünket és kim enetelünket mostantól 

m indörökké.
— Ám en.
Ezután bevonulnak: a gyerm ekek (konfirm andusok) a keresztelő 

tállal, kancsóval és kendővel, a lelkész, a keresztszülők a gyerm ekkel.

2. K eresztelési én ek

A  lelkész az oltár elé lép, a keresztszülők a gyerm ekkel az oltár 
elé állnak.

3. Invoc.atio

Ha a keresztelés gyülekezeti istentisztelet keretében történik, 
az invocatio elmarad.

A  lelkész a gyülekezet felé fordul.
A z Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
—  Ám en.
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4. S zerzési ige, b ev e z ető  szó, igehirdetés  

A ) S zerzési ige b ev ezető  szó k eretében

Testvéreim  az Úrban !
Isten igéjéből tudjuk, hogy m inden em ber bűnben születik, s  

ezért senki sem  üdvözölhet a maga erejéből, hanem csak M egváltó 
Urunk, Jézus Krisztus által, aki a szent keresztséget rendelte üdvös
ségünkre, ezekkel az igékkel: „N ékem  adatott m inden hatalom m eny- 
nyen és földön. M enjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá m inden né
pet. m egkeresztelvén őket az A tya és a Fiú és a Szentlélek nevében, 
és tanítván őket, hogy m egtartsák mindazt, am it én  parancsoltam 
nektek. A k i hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem  hisz, 
elkárhozik.” Ezért ezt a gyerm eket is U runkhoz és M egváltónkhoz 
visszük a szent keresztség által, és könyörgünk, h ogy  vegye fe l ő t 
kegyelm esen a V ele való közösségbe, és árassza rá gazdagon a Szent
lélek erejét, h ogy  m int Isten gyerm eke és az Ő egyházának tagja ré
szesüljön abban az üdvösségben, am elyet a m i M egváltónk halálával 
és feltám adásával m inden em bernek szerzett és felajánl. Erre adja 
Isten kegyelm ét a Jézus Krisztus által.

— Ám en. 

Testvéreim  az Űrban!
Jézus Krisztus Urunk Máté evangélium a vége szerint ezt a pa

rancsolatot adta egyházának: „N ékem  adatott m inden hatalom  m eny- 
nyen és földön. M enjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá m inden né
pet, m egkeresztelvén őket az A tya és a Fiú és a Szentlélek nevében, 
és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, am it én parancsoltam  
nektek.”  Ezt az ígéretet fűzte parancsához M árk evangélium a vége 
szerint: „A k i hisz és megkeresztelkedik üdvözül, aki pedig nem  hisz, 
elkárhozik.”  A zért hát ez a kettő: az Űr parancsa és ígérete indít 
m inket arra, h ogy  e gyerm eket a Szenthárom ság egy igaz Isten n évé ' 
ben  m egkereszteljük.

C) S zerzési ige, alapigeolvasás és igehirdetés  
B ) alatt közölt szöveg . A zu tá n :

(Hallgassátok m eg tehát Isten igéjét, am elyet erre az alkalomra 
választottam.

Igeolvasás.)
Igehirdetés.

Imádkozzunk!
A  lelkész az oltár fe lé  fordul.
Mindenható, örök  Isten! Szigorú ítéleted szerint özönvízzel pusz

títottad el a hitetlen világot, de nagy irgalm ad szerint m egtartottad

B) Szerzési ige rövid  b ev ezető  szóval

5. Imádság k eresztelés előtt

748



a h ívő Nóét nyolcadm agával. A  m egkem ényedett szívű fáraót övéivel 
együtt a V örös-tengerbe vesztetted, de a Te népedet. Izráelt száraz 
lábbal vezetted át azon, s  ezzel szent keresztséged fü rdőjét előre 
m egjelentetted. Szeretett Fiad, a m i Urunk Jézus Krisztus kereszt- 
ségével a Jordánt és m inden vizet üdvösséges özönvízzé és a bűnök 
bőséges lemosására szenteltél és rendeltél. K érünk Téged végtelen 
irgalmadért, tekints kegyelm esen erre a gyerm ekre, adj neki igaz 
hitet a Lélek által, hogy ebben  az üdvösséges özönvízben m egfullad
jon  és elm erüljön mindaz, am it Á dám tól örökölt, maga pedig m eg
m eneküljön a hitetlenek sokaságából, üdvösségesen éljen  a szent 
egyház bárkájában, nevednek szolgáljon  rem énységben örvendezve, 
é s  m inden h ívővel együtt m éltó le g y e n  az örök életre, am elyet m eg- 
igértél Jézus Krisztus Urunk által.

Ámen.

6. G y e r m e k e k  evangélium a

A  lelkész a gyülekezet fe lé  fordul.
Hallgassuk m eg a gyerm ekek evangélium át!
M árk evangélium a 10. részében ezt olvassuk:
K is gyerm ekeket hoztak Jézushoz, h ogy  m egérintse őket, de a 

tanítványok m egfenyegették azokat, akik hozták őket. A m ikor Jézus 
ezt látta, bosszonkodott, és ezt m ondta nekik : „Engedjétek a kis
gyerm ekeket hozzám  jönni, és ne tiltsátok el őket. M ert ilyeneké a 
m ennyek országa. B izony m ondom  néktek: aki Isten országát nem  
úgy fogadja, m int kis gyerm ek, nem  ju t be.”  És m egölelte őket, ke
zét rájuk tette, és megáldotta őket.

7. M iatyánk

H ogy ez a gyerm ek is részesüljön ebben  az áldásban, m ondjuk 
e l felette együtt az Ú rtól tanult im ádságot!

A  lelkész a gyerm ek fe jére  teszi kezét.
M iatyánk . . .  m indörökké. Ám en.

8. K eresztelők őh öz vonulás

A  lelkész és a keresztszülők a gyerm ekkel a keresztelőkőhöz vo
nulnak, s ú gy helyezkednek el, h ogy  a lelkész a gyülekezettel szem
ben álljon, a gyerm ek és a keresztelés cselekm énye pedig a gyüle
kezet fe lő l látható legyen.

9. H itvallás

K eresztyén Testvéreim , Keresztszülők!
Tegyetek vallást arról, hogy ellene m ondtak a Sátánnak, és hisz

tek  a Szenthárom ság egy  igaz Isteniben!
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A ) K érd és-fe le le t form ájában

Feleljetek (őszintén és érthetően) a következő kérdésekre!
Ellene m ondtok-e a sátánnak, m inden rontásának és hazugságá

nak? Feleljétek: Ellene m ondok.
—  Ellene m ondok.
Hisztek-e Istenben, a m indenható Atyában, a m enny és a föld 

Terem tőjében? Feleljétek: Hiszek.
—  Hiszek.
Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, - a mi 

Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, 
szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszíttetett, meghalt és eltem et- 
tetett, alászállt a poklokra, harmadnapon feltám adott halottaiból, fö l
m ent a m ennyekbe, ott ül Istennek, a mindenható Atyának jobbján , 
ahonnan eljő  ítélni élőket és holtakat? Feleljétek: Hiszek.

— Hiszek.
Hisztek-e a Szentiélekben, egy  keresztyén anyaszentegyházat, 

szenteknek közösségét, bűnöknek bocsánatát, testnek feltámadását 
és az örök életet? Feleljétek: Hiszek.

—  Hiszek.
  B ) Ö sszefü ggő szöveggel

Ellene m ondok a sátánnak, m inden rontásának és hazugságának.
Hiszek egy Istenben, m indenható Atyában, m ennynek és fö ld 

nek Terem tőjében.
Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi 

Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől. született szűz Máriától, 
szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszíttetett, m eghalt és eltem et- 
tetett, alászállt a poklokra, harm adnapon feltám adott halottaiból, 
fölm ent a m ennyekbe, ott ül Istennek, a mindenható Atyának job b 
ján. ahonnan e ljő  ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentiélekben, 
egy keresztyén anyaszentegyházat, szenteknek közösségét, bűnöknek 
bocsánatát, testnek feltámadását és az örök életet. Á m en.

10. K eresztelés

A karjátok-e, hogy ez a gyerm ek erre a hitre m egkereszteltes
sék, és ennek alapján az evangélikus keresztyén hitben felneveltes- 
sé k? Feleljétek: A karjuk.

—  Akarjuk.
M i a gyerm ek neve?
—  N.
A  hozzátartozók szabaddá teszik a gyerm ek fejét, és hátrahajt

ják  a pólyát, h ogy  v íz  ne érje.
N. M egkeresztellek téged az A tya és a Fiú és a Szentlélek ne

vében.
Eközben a lelkész három szor vizet önt a gyerm ek hom lokára. A  

vizet kezével m eríti a m edencéből, vagy  kancsóból önti.
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11. Megoldás kézrátétellel

A  lelkész a gyerm ek fe jére teszi kezét
A  m indenható Isten és Jézus Krisztus Urunk A tyja , aki téged 

vízzel és Szentlélekkel ú jonnan szült, és m inden bűnödet m egbocsá
totta, erősítsen m eg téged kegyelm ével az örök életre.

—  Ám en.
Békesség +  néked!
—  Ám en.
A  lelkész m egtörli kezét és a gyerm ek fejét. A  hozzátartozók be

fedik a gyerm ek fejét.

12. Intés a szülőkhöz és keresztszülőkhöz

A  lelkész az oltár elé lép, és a gyülekezet fe lé  fordul. A  kereszt- 
szülők a gyerm ekkel az oltár elé állnak.

K eresztyén Testvéreim , Szülők, Keresztszülők!
Ü gy tekintsetek m ostantól e gyerm ekre, m int Isten gyerm ekére, 

m egem lékezvén arról, hogy ilyenekről m ondja az Úr: ,,Am it csele
kedtetek eggyel e legkisebb atyám fiai közül, énvelem  oselekedtétek, 
és aki egy ilyen kis gyerm eket befogad az én nevem ben, engem 
fogad be, m ert m ondom  néktek, hogy az ő  angyalaik minden,kor lát
ják az én m ennyei A tyám  orcáját.”  (Mt 25,40; 18,5.10.) A zért nem 
csak testi szükségleteiről gondoskodjatok, hanem  időt s fáradtságot 
nem  kím élve neveljétek  őt istenfélelem ben, tanítsátok m eg Isten tör
vényére, ébresszétek benne a hitet a Krisztusról szóló beszéd által, 
és foglaljátok őt m indennapi im ádságotokba, hogy Isten kegyel
m éből győzelm esen harcolja m eg a hit harcát Isten dicsőségére, le lke 
üdvösségére, a m i Urunk Jézus Krisztus érdem éért

Ámen.

13. Imádság keresztelés után

A djunk hálát az Urnák!
A  lelkész az oltár felé fordul.
M indenható, irgalmas Istenünk és Atyánk!
Hálát és dicséretet m ondunk Néked, h ogy  egyházadat kegyel

m esen m egtartod és gyarapítód, és hogy a szent keresztségben ezt 
a gyerm eket is egyesítetted egyetlen Urunkkal és M egváltónkkal, a 
Jézus Krisztussal, gyerm ekeddé fogadtad, és országod örökösévé tet
ted. K érünk Téged, tartsd m eg gyerm ekedet ebben a kegyelem ben, 
hogy jótetszésed szerint nevelkedjék  igaz hitben ás istenfélelem ben, 
Hozzád hű m aradjon a kísértésekben, és végü l eljusson a hívők 
m ennyei örökségébe. Jézus Krisztus U runk által.

Ám en.

14. Áldás

15. Keresztelési ének vagy kimenő ének
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2. Sürgős keresztelés

Halálos veszedelemben lerövidíthetjük a keresztelés rendjét.
Ha lelkész végzi a keresztelést rövidített rend szerint, akkor gyors 

keresztelésről, ha nem lelkész végzi, akkor szükség-keresztelésről be
szélünk.

Halálos veszedelemben bármely felnőtt keresztyén is elvégezheti a 
keresztelést, de ezt azonnal jelenteni kell az illetékes lelkésznek.

A lelkész a szükség-keresztelés bejelentését írásba foglalja, és annak 
alapján elvégzi a keresztelés anyakönyvezését, ha annak helyességéről 
nem lehet kétség.

A keresztelés rövidített rendje:
1. Invocatio.
2. Miatyánk.
3. Hitvallás.
4. Keresztelési forma:

a) Mi a gyermek neve?
b) N. Megkeresztellek . . .

5. Megáldás.
6. Imádság.
7. Áldás.
Végső esetben 4. b) elég.
Lásd az énekeskönyvben közölt rendet is: 413 kk.

3. Sürgős keresztelés megerősítése

A szükség-keresztelést a gyülekezet színe előtt megerősítjük, ha a 
gyermek életben maradt.

A  gyors keresztelést is meg lehet erősíteni a gyülekezet előtt, ha ezt 
a gyermek szülei kívánják. Ebben az esetben a hozzátartozók kikérdezése 
helyett a lelkész maga mondja el a tényállást.

Vízről és a kereszteléshez szükséges eszközökről gondoskodnunk kell 
arra az esetre, ha bizonytalanság vagy mulasztás miatt el kell végeznünk 
a keresztelést.

1. Bevezetés.
A  gyermek-keresztelés rendjének 1. pontja szerint.
De az első kérdésre a válasz:
— Azt, hogy e gyermek keresztelését megerősítsék.
A harmadik kérdés pedig elmarad.
2. Keresztelési ének.
A  keresztszülők a gyermekkel az oltár elé állnak.
A lelkész az oltár elé lép.
3. Invocatio.
Ha a keresztelés megerősítése gyülekezeti istentisztelet keretében 

történik, az invocatio elmarad.
A lelkész a gyülekezet felé fordul.
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Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Ámen.
4. Kérdések.
Keresztyén Testvéreim!
Bejelentés szerint ez a gyermek nagy gyengesége miatt (halálos ve

szedelem miatt) szükség-keresztelésben részesült. Isten azonban meg
könyörült rajta, és életben tartotta. Ezért megjelentetek itt e gyermek
kel, hogy keresztségét az egyház rendje szerint nyilvánosan megerősít
sük, és bizonyosak legyünk arról, hogy keresztelése Isten igéje szerint 
történt, és keresztelése érvényes keresztség. Isten színe előtt kérdezlek 
ezért titeket, a szükség-keresztelés szemtanúit:

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében kereszteltetett-e ez a gyermek?
Vízzel történt-e a keresztelés?
5. Ténymegállapítás.
A) Ha mindkét kérdésre biztos és egyértelmű a válasz:
Keresztyén Testvéreim! Mivel Isten színe előtt tanúsítjátok, hogy e

gyermek keresztelése Krisztus parancsa szerint az Atya, Fiú, Szentlélek 
nevében és vízzel történt, megállapítom e tanúvallomás alapján, hogy 
ez a gyermek igazi keresztségben részesült, és keresztsége érvényes ke
resztség.

Ezután következik a keresztelés megerősítése a következő pontok 
szerint.

B) Ha csak egyik kérdésre is bizonytalan és nem egyértelmű a válasz:
Keresztyén Testvéreim! Mivel a halálos veszedelemben történtekről

nem bizonyos és nem egyértelmű a válaszotok, megkereszteljük most e 
gyermeket, mert Isten azt akarja, hogy bizonyos legyen a keresztség, és 
senki ne kételkedjék felőle.

Ezután következik a keresztelés a gyermekkeresztelés rendjének 4. 
pontjától.

6. Szerzési ige.
Jól tettétek, hogy megkereszteltétek e gyermeket, mert Krisztus 

Urunk ezt parancsolta Máté evangéliumának vége szerint: „Menjetek. . .  
a világ végezetéig.” Márk evangéliumának vége szerint pedig ezt ígérte: 
„Aki hisz. . .  elkárhozik.” Áldott az Űr, aki ezt az ígéretet e gyermeknek 
is megadta a keresztségben!

7. Igehirdetés vagy kötött szövegű beszéd.
A) Igehirdetés.
Hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet erre az alkalomra választot

tam.
Igeolvasás.
Igehirdetés.
B) Kötött szövegű beszéd.
Mert Isten igéjéből tudjuk, hogy mindnyájan bűnben születtünk és 

Isten ítélete alatt állunk. De az Űr Jézus Krisztus azért jött a világra, 
hogy megváltson minket a bűn, a halál és az ördög hatalmából, és ke
gyelmével már itt a földön az örök élet gyermekeivé tegyen. Ezért ren
delte a szent keresztséget. Erre figyelmeztet, amikor ezt mondja: „Ha 
valaki nem születik víztől és Lélektől: nem mehet be Isten országába.”
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(Jn 3,5.) Mert a keresztség nem csupán víz, hanem a keresztségben a víz
zel együtt van Isten igéje, s ez teszi azt az újjászületés fürdőjévé, amely 
bűnbocsánatot, életet és üdvösséget ad mindazoknak, akik hisznek Ő- 
benne és hiszik azt, amit Isten igéje mond.

8. Gyermekek evangéliuma.
Krisztus Urunk a gyermekeket sem akarja kizárni az örök élet ke

gyelméből, sőt Márk evangéliuma 10. részében ezt olvassuk:
„Kis gyermekeket hoztak Jézushoz. . .  és megáldotta őket.” (Lásd 

Gyermekek keresztelése 6. pont!)
9. Miatyánk.
Gyermek keresztelése 7. pont szerint.
10. Hitvallás.
Gyermek keresztelése 8. pont szerint.
11. Kérdés.
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a szent keresztség alapján az evan

gélikus keresztyén hitben felneveltessék?
Feleljétek: Akarjuk!
— Akarjuk.
12. Megáldás kézrátétellel.
A  lelkész a gyermek fejére teszi kezét.
A mindenható Isten és Jézus Krisztus Urunk Atyja, aki téged vízzel 

és Szentlélekkel újonnan szült, és minden bűnödet megbocsátotta, erősít
sen meg téged kegyelmével az örök életre.

Ámen.
Békesség +  néked!
Ámen.
13. Intés a szülőkhöz és keresztszülőkhöz.
Gyermek keresztelése 12. pont szerint.
14. Imádság.
Gyermek .keresztelése 13. pont szerint.
15. Áldás.
16. Keresztelési ének, 

vagy kimenő ének.

RÉSZLET A Z AGENDATERVEZET KÍSÉRŐ IRATÁBÓL

90. A keresztelés rendje kialakításánál leghelyesebbnek tartom, ha 
Luther Keresztelési könyvecskéjét vesszük alapul, és azt nézzük, hogy 
mivel kell azt kiegészíteni, esetleg mit kell abból kihagyni, vagy átala
kítani. Ha ezt az eljárást követjük, akkor talán leghamarabb jutunk 
egyességre egymás között, de egyúttal megtaláljuk a kapcsolatot is a kül
földi evangélikus egyházakkal és más egyházakkal. Mert Luther rendje 
egyfelől a legrégibb rendeken alapul, másfelől pedig erősen hatott a
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különböző evangélikus egyházak keresztelési rendjeire a múltban és a 
jelenben.

91. Luther rendjét: (1) ki kell egészítenünk a szerzési igékkel, keresz
telési kérdéssel, a keresztszülőknek szóló intéssel és záró imádsággal; (2) 
el kell hagynunk belőle az exorcizmust, (3) meg kell vitatnunk az abre- 
nuntiatio, a hitvallás és a keresztelési kérdések formáját.

92. Köztudomású, hogy Luther keresztelési rendje nem tartalmazza 
a szerzési igéket. A rendben erre teológiai szempontból nincs szükség, 
mert a keresztelési parancsnak megfelelő keresztelési formula lényege 
szerint tartalmazza azt. Az úrvacsorával való párhuzamosság hatása alatt 
azonban az újabb evangélikus rendek általában felvették a szerzési igé
ket. Ha másként nem, akkor beleiktatták a kötött keresztelési beszédbe. 
Magam részéről a szerzési igék felvételét javaslom. Ellenben helytelení
tem az úrvacsorával való párhuzamosságnak a keresztvíz szenteléséig 
menő kiépítését. A víznek a keresztségnél más a szerepe mint az úr
vacsoránál a kenyérnek és a bornak. Krisztus a kenyérre ezt mondja: 
„Ez az én testem”, de a vízről a keresztségnél nem mond hasonlót, ön 
magában véve nem lehet helyteleníteni a víz szentelését, ahogyan nem 
helytelen pl. a harangszentelés sem. De semmi esetre sem lehet a szen
telésnek azt az értelmet tulajdonítani, hogy a szentelés következtében a 
víznek önmagában van valami ható ereje. Raffay formulája pedig alá
támasztja ezt a hibás felfogást: „Az Ür igéjével megszentelt víz kereszt- 
sége által. . . ” 236. lap; „Megáldom ezt a keresztvizet az Ür Jézus Krisz
tus ama rendelkező igéjével. . . ” 237. lap. Minthogy a keresztvíz szente
lését többnyire hibás értelmezés követi, helytelennek tartom a keresztvíz
szentelés gyakorlását. Világosan kell látnunk: a keresztségnél az ige és 
a víz nem úgy vannak együtt, hogy a szerzési igéket elmondjuk „a ke
resztvíz felett” , keresztet vetünk rá, és azután „az Isten igéjével meg
szentelt vízzel” vagy „az Isten igéjével egybekapcsolt vízzel” kereszte
lünk. Isten igéjével és vízzel keresztelünk, amikor elmondjuk a szerzési 
igéket a keresztelési formulában (!) a keresztelendőre alkalmazva: „N, 
megkeresztellek...”, és ezzel együtt használjuk-a vizet is Krisztus ren
delése szerint. Még ekkor sem a víznek van üdvözítő ereje, hanem annak 
az igének, amely ott, pontosan arra a személyre alkalmazva, örök érvény
nyel hangzik el. Sajnos annyira el van terjedve a megszentelt kereszt
vízzel való keresztelés képzete, valamint az igével egyesített vízzel való 
keresztelés gondolata, hogy az állásfoglalás vele szemben szinte eret
nekségnek számít. Pedig Raffay keresztvíz szentelésének tudtommal 
nincs magyar előzménye. Elterjedését és megkedveltetését bizonyára 
siettette a köztünk öntudatlanul is terjedő kriptokatolicizmus.

93. A szerzési igékkel kapcsolatban szükség van egy beszédre is, 
amely rámutat a keresztség értelmére. Ha a keresztelés rendszeresen, 
istentisztelet keretében történik, akkor a legtöbb esetben elég egy rövid, 
de világos szövegű kötött beszéd. A szerzési igéket azonban fel kell olvas
nunk akár alapigés, akár alapige nélküli beszéd következik utána.

94. Régi szép szokás a kereszttel való megjelölés: signatio crucis. Né
hol ma is gyakorolják, némely rendben a keresztelés aktusát követő ál
dással egyesítették. Helye a templomba lépéskor van. Javaslatomban erre 
a helyre iktattam be, de ez a szokás egyúttal feltételezi, hogy a gyerme
ket és hozzátartozóit a templom bejáratánál, ill. a templomba lépéskor, 
esetleg a sekrestyében fogadjuk. Ez egyúttal kapcsolódik a gyermek neve 
megkérdezésével, ami megfelel az ősrégi nomendationak. Ezt az egész
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rövid bevezető aktust azonban nem tenném kötelezővé. Megjegyzem, 
hogy ez a .keresztelést megelőző rövid találkozás a lelkész és a kereszte
lési, kérők között arra is jó, hogy a lelkészt ne érjék meglepetések.

95. Luthernél ezután két imádság következik. Ezek közül az első 
inkább felnőtt- keresztelósnél alkalmas, a második:, az ún. özönvíz imád
ság felveendő a gyermekkeresztségnél is. Ez egyébként nagyon szép és 
érdekes imádság. Általában középkori keresztvíz szentelő imádság lutheri 
átírásának tartják, bár eredetijét nem sikerült megtalálni. Valószínűbb
nek tartom, hogy Luther írta, de nem keresztvíz szentelő imádságnak 
szánta, hanem éppen ellenkezőleg a keresztvíz szentelés szükségtelen
ségére akart rámutatni vele. A szövegezés elárulja, hogy Luther azért 
írta ezt az imádságot, vagy ha nem tőle van, akkor azért választotta ki 
éppen ezt az imádságot, mert eszerint Krisztus keresztsége minden vizet 
keresztvízzé szentelt, minden víz alkalmas a keresztségre, ahogyan a 
Jordán is minden további eljárás nélkül alkalmas volt Jézus megkeresz- 
telésére, nincs tehát szükség a víz külön megszentelésére. Ez is alátá
masztja azt, amit előbb a keresztvízszentelésről mondtam. Luther nem 
tévedésből, hanem tudatosan hagyta el.

96. Majdnem egészen egyöntetű a vélemény az evangélikus egyház
ban arra nézve, hogy az exorcizmus nem szükséges alkatrésze a kereszt- 
ségnek. Nem is eredeti tartozéka. Javaslatomba nem vettem fel. Meg
jegyzem: nem találtam nyomát annak, hogy magyar evangélikus terü
leten valaha i:s használatban lett volna az exorcizmus.

97. Viszont múltban és jelenben majdnem egységesen felvették a hit
vallással kapcsolatban az abrenuntiatiot, a sátánnak való ellentmondást. 
Tertullianus 200 körül már régi keresztelési szokásnak mondja. A sátán
nak való ellenmondás görögül „apotagé tou szataná”, a hitvallástétel pe
dig „szüntagé tou Chrisztu” . Apotagé és szüntagé katonai kifejezések: ki
lépés a csatasorból és belépés a csatasorba. Ezek -a kifejezések nem for
dulnak ugyan elő a Bibliában, de az Újtestámentum számtalan képpel és 
kifejezéssel beszél Krisztus és a keresztyén ember harcáról. Teológiai 
szempontból pedig mindenesetre helyes, ha a hit igene mellé odakerül 
a nem is: így világos az állásfoglalás. A mai evangélikus keresztelési 
rendekben többnyire megtaláljuk az abrenuntiatiot. A magyar evangéli
kus agendákban is megvolt, sőt a -racionalizmust is átvészelte. Bár azóta 
mitológiátlanították. Érdemes figyelemmel kísérni a szövegváltozásokat. 
Keresztúri agenda 1598: „Fogadjátok-e azt a gyermecskének képében, 
hogy az Istennek akaratjából és segítségéből ellene áll az ördögnek min
den ő cselekedetinek és igyekezetinek?” Dunántúli agenda 1831: „Ellene 
mondasz-e az ördögnek!!), a testnek, a világnak és minden ő munkájik- 
nak és ösztönzéseiknek, az az minden gonosznak?” Karsay-Czékus 1889: 
„Ellene mondotok-e a gyermek nevében minden istentelenségnek, vétkes 
kívánságoknak és mindannak, valami az Istennel és szent igéjével ellen
kezik?” Gyurátz 1902: két változatot közöl. Az egyik: „Mi ellene mon
dunk és azon leszünk, hogy e gyermek is kora ifjúságától ellene mondjon 
a bűnnek s minden olyan kísértő indulatnak, mely Isten szent akaratával 
ellenkezik.” A másik: „Ellene mondotok-e a bűnnek, mindannak, mi Isten 
szent akaratával ellenkezik?” Raffay 1932: „Igyekeztek-e őt a reá lesel
kedő bűn és gonosz elleni -küzdelmében az Isten segítségével hathatósan 
támogatni?” Ez -a néhány adat világosan mutatja a fejlődést. A mitoló- 
giátlanítás a legújabb fejlődés eredménye. El kell azonban ismernünk, 
hogy a mitológiátlanításon kívül az a szándék is érvényesül, hogy a ha-
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gyományos szöveg közérthető fogalmazást kapjon. Megoldandó felada
tunk a közérthetőséget úgy biztosítani, hogy ne essünk a mitológiátlaní- 
tás hibájába. Tervemben egyelőre Luther szövegét adom.

98. Luther rendjében a hitvallást kérdések formájában találjuk meg. 
Régi szokás ez, talán régibb, mint az apostoli hitvallás felmondása (v. ö. 
Csel. 8,36 k). Luther és a mai lutheránus rendek mintájára ezt a formát 
teszem első helyre. De nemcsak a hagyomány őrzése kedvéért, hanem 
azért is, mert így jobban kitűnik, hogy itt a személyes hit megvallásáról 
van szó. Ennek egyebek között az az előnye is van, hogy nem ismétlődik 
a hitvallás elmondása, ha a keresztelés istentisztelet keretében történik. 
Második helyen felvehető a rendbe a hitvallás összefüggő szövege is, de 
akkor a sátánnak való ellenmondást is összefüggő szöveggé kell alakítani. 
Megjegyzem még, hogy megengedhetetlennek tartom a hitvallás elhagyá
sát, a keresztelésnél azon a címen, hogy az az istentisztelet elején már 
elhangzott. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy a gyülekezet megvallja 
a hitét, hanem arról, hogy a keresztszülők is vallják-e-ezt a hitet, azok 
pedig — legalább is részben — nyilván nem voltak jelen az istentisztelet 
elején.

99. Ezután következik a keresztelés, amelyet két kérdés vezet be. Az 
egyik a keresztelés és a keresztyén nevelés szándékára, a másik a gyer
mek nevére vonatkozik. Az első kérdésnek tudatosan adtam passzív for
mát: „Akarjátok-e, hogy . . .  az evangélikus keresztyén hitben felnevel
tessék?” Az ilyen kérdés: „Igéritek-e, hogy ezt a gyermeket földi élete 
minden idejében ebben a hitben fogjátok megtartani?” — olyasmire kö
telez, amelynek teljesítése túlmegy lehetőségeinken, azért is, mert a szülő 
és a keresztszülő többnyire hamarabb fejezik be életüket, mint a gyer
mek.* Az „akarom, hogy. . .  felneveltessék” formába beleértendő a ke
resztyén nevelés minden tényezője: a szülők, a keresztszülők, a gyüleke
zet. a lelkész: „Akarom, hogy keresztyén nevelésben részesüljön gyer
mekem keresztyén nevelésben részt vegyen minden arra hivatott egy
házi tényező: hiszen nemcsak én nevelem .gyermekemet.”

100. A név kérdezésére kétféle szöveg terjedt el: „Mi legyen a gyer
mek neve?” és „Mi a gyermek neve?” A szövegezés összefügg azzal a 
kérdéssel, hogy a gyermek a „keresztségben” kapja-e nevét vagy nem. 
Az utóbbi két évtizedben a keresztség igazi értelmének és jelentőségének 
felismerése nyomán nálunk is erősen hangoztatták, hogy a keresztség 
nem névadási ünnep. Ennek megvan az értelme azzal a korábbi laikus 
nézettel szemben, amely a keresztségben alig látott többet, mint névadási 
ünnepet. De azért meg kell jegyeznem, hogy bizonyára már a keresztyém- 
ség első százada óta megvolt az a szokás, hogy a keresztséggel kapcsolat
ban vettek fel, vagy kaptak új nevet. Ennek nagyon komoly értelme van, 
mert ezzel is arra utaltak, hogy a keresztség által annyira megújultak, 
hogy még a nevük is új lett. Valóban a keresztségben kaptak nevet. Ezért 
elfogadhatónak tartom a gyermek nevére vonatkozó kérdés mindkét for- 
mulázását, csak azt kell számon tartanunk, hogy a keresztelés nem első
sorban névadási aktus.

101. A keresztelési formulában megtartottam a „nevében” formát. 
Tudom: vitatott kérdés újabban az, hogy nem helyesebb-e a „nevébe”

* Lehetségesnek tartom 'azonban a keresztelési kérdés-felelet olyan megfogal
mazását. hogy a szülők és keresztszülők Ígérik: mindent elkövetnek a gyermek 
keresztyén nevelése érdekében. 

757



forma. De emlékeztetek arra, hogy az Űjtestamentumban a keresztséggel 
kapcsolatban az „eisz to onoma” mellett előfordul az „en tó onomati” is, 
vagyis mindkettő használata jogosult. A két formula nem is állítható 
szembe egymással, mert szorosan összetartoznak. Ugyanazt az aktust je
lölik meg két különböző szemszögből nézve: a megbízatás (en) és az 
eredmény (eisz) szempontjából. Elég azonban egyszerre az egyik kifejezés, 
mert egyik a másikat feltételezi. Viszont éppen ezért felcserélhetők, mert 
csak az keresztelhet Jézus sajátjává (eisz to onoma), aki Jézus nevében 
keresztel (en tó onomati), és megfordítva: aki az Ö megbízatásából ke
resztel, az az Ö sajátjává keresztel. Mármost a „nevében” mellett szól az, 
hogy ez a legelterjedtebb, és magyarban érthetőbb, mint a nevébe. Csak 
arra kell vigyáznunk, hogy tudatosítsuk a másik értelmét is, vagyis azt, 
hogy akik Jézus nevében kereszteltettek meg, azok Jézuséi. A.kérdés rész
letes ismertetését lásd a Lelkipásztor 1955. októberi számának 602 kk. 
lapjain.

102. A víz használata a keresztségnél sem a történelem folyamán, 
sem ma nem egységes. Bizonyos az, hogy a keresztség érvényessége nem 
függ a víz mennyiségétől. Ugyanakkor azonban az is tény, hogy a ke- 
resztyénség körében csak az alámerítést, leöntést és meghintést (immer- 
sio, superfus'io, aspersio) ismerték el helyesnek, az utóbbit is csak rend
kívüli esetben. Általában szükségesnek tartják, hogy a keresztelés minél 
több vízzel történjék. A „baptizein” vízbemerítést vagy lemosást jelent, 
s ennek szimbolikus jelentősége van a keresztelésnél. Nem mondható te
hát érvénytelennek az a keresztség, amelynél vízbemártott újjal rajzoltak 
keresztet a gyermek homlokára, de ez az eljárás csak rendkívüli eset
ben és szükséghelyzetben igazolható. Ellenben semmiképpen sem igazol
ható és helyeselhető, ha állandóan és rendszeresen gyakorolják. A vízbe
mártott újjal kereszt rajzolása nem foglalható az aspersio fogalma alá. 
Nem tudtam megállapítani, hogy mióta van gyakorlatban ez a szokás 
néhány hazai gyülekezetünkben, és hogy megtalálható-e ez a gyakorlat 
másutt is. A gyakorlat azonban mindenestre elvetendő és megszün
tetendő.

103. A szülőkhöz, keresztszülőkhöz és gyülekezethez szóló intés helye 
a keresztség után szokott lenni, csak újabban tették eléje. Így azonban az 
egész keresztség furcsa, nem evangéliumi beállításba kerül: először a 
keresztszülők elé tárjuk kötelezettségeiket, azután a keresztszülők meg
ígérik, hegy teljesítik azokat, s annak alapján történik a keresztség. Sok
kal helyesebb a régi szokás, mert akkor a megtörtént keresztségen alapul 
az intés, s így kap evangéliumi jelleget.*

104. Követem azokat, akik megkülönböztetik a gyors- és szükség- 
keresztelést. A kettő rendje azonos. Halálos veszedelemről lévén szó, a 
keresztelés leglényegesebb elemeit foglalja magába. De ha nem lelkész 
végzi, akkor szükség-keresztelésről, ha pedig lelkész végzi lerövidített 
renddel, akkor gyors keresztelésről beszélünk. Csak az előbbi esetben 
szokásos a keresztelés megerősítése. A megerősítés rendjét a szokásos 
módon közlöm. A formulák jó része a keresztségből adódik.

105. Ma nálunk a keresztelésnek nagy többsége a templomban, sőt 
többnyire a gyülekezet színe előtt, vasárnapi istentisztelet keretében, még
pedig a délelőtti istentisztelet záró szolgálata keretében történik. Ez a

* Lehetséges az is ,hogy az intést belevesszük a keresztelést megelőző kötött 
vagy szabad beszédbe.
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megoldás nem mindig megnyugtató, mert a gyülekezet egy része sok he
lyütt nem várja végig. Arra minden esetre vigyáznunk kell, hogy a ke
resztelés ne nyújtsa ki az istentiszteletet annyira, hogy a gyülekezet tü
relmét veszítse. Megfontolandónak tartom azt is, hogy a ikeresztelést nem 
kellene-e inkább a hitvallás után tenni vagy a délutáni istentiszteletre 
áthelyezni. Megjegyzem azonban, hogy nem értek egyet azokkal, akik 
szerint a keresztelés azért nem való a záró oltári szolgálat keretébe, mert 
az úrvacsora helyébe lép.

106. Egyes keresztelési rendek újabban felújítják azt a régi szokást, 
hogy a keresztelési aktus első része a templom előcsarnokában történik, 
a keresztelés pedig a bejárat közelében elhelyezett keresztelőkőnél. Ez 
szimbolikusan arra utal, hogy Krisztus gyülekezetében a keresztségen át 
lépünk be. A gyülekezetét is emlékezteti erre a bejáratnál elhelyezett 
keresztelőkő. Szép szimbolizmus ez, de a legtöbb helyen nem valósítható 
meg. Sőt ennél a rendnél a keresztelés első részébe nem kapcsolódhat 
bele a gyülekezet. Ezzel kapcsolatban említem meg, hogy bizonytalanság 
mutatkozik a tekintetben, hogy az egész keresztelési szertartást a keresz
telőkő mellett kell-e végezni, vagy helyes-e egy részét az oltár előtt 
végezni. Nem kérdés ez ott, ahol a keresztelőké közvetlen az oltár előtt 
vagy mellett áll, vagy ahol csak keresztelőtál van, s azt az oltárra helye
zik. Ahol azonban a keresztelőkő távolabb áll az oltártól, ott némely he
lyen az egész keresztelési szertartást a keresztelőkő mellett végzik. Helye
sebb azonban, ha csak a hitvallás, a keresztelés és megáldás történik a 
keresztelőkő mellett, a szertartás eleje és vége pedig az oltárnál. Különö
sen fontos ez ott, ahol a keresztelőkő alacsonyan áll, s a gyülekezet nem 
lát oda kellően. Túlzott formalizmus ezzel szemben azt mondani, hogy az 
oltár az oltári szentség kiszolgáltatásának helye. Viszont új templom 
építésénél vagy templom átrendezésénél ügyelni kell arra, hogy a gyü
lekezet szeme előtt és elég magasan helyezzék el a keresztelőkövet, hogy 
a gyülekezet lássa a mellette folyó szertartást.

107. Külön kérdés-csoporttal találkozunk a felnőttek keresztelésénél. 
Maga a keresztelési szertartás természetszerűen jórészt azonos a gyer- 
mekkeresztelés rendjével, csak egy-két helyen kell változtatni rajta az 
eltérő helyzethez illően. A gyermekek evangéliuma helyébe lép Jn 3,5—8. 
Elmarad a keresztyén nevelésre vonatkozó kérdés és az intés. Ellenben 
minthogy ez az alkalom a felnőtt számára egyúttal a konfirmáció ün
nepe is, a szoros értelemben vett keresztelés után következik a konfir
mációból átvett konfirmációi kérdés, áldás, úrvacsorához bocsátás és in
tés, és az egész cselekményt követi a gyónás és az úrvacsora. A felnőtt 
keresztelését megelőzi az oktatás. Ennek elején a katechumenátusba való 
felvétel, végén pedig a vizsga van. A felvétel rendje a katechumenátusba 
való felvétel régi keresztyén elemeit tartalmazza, a vizsga pedig lénye
gében azonos a konfirmációi vizsga rendjével. Vitatható, hogy milyen 
kortól kezdve végezzük a felnőtt keresztséget. Véleményem szerint ez a 
kérdés abból kiindulva oldható meg, hogy a felnőtt kereszteléséhez hoz
zátartozik a konfirmáció és az úrvacsorára bocsátás. A felnőtt keresztség 
tehát a szokásos konfirmandus-kortól kezdve gyakorolható, a konfirman
dus-kor előtt pedig a gyermekkeresztség rendje szerint kell eljárnunk.

Prőhle Károly
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Az igehirdető műhely e

VÍZKERESZT ÜNNEPE

Róma 10:13—18.

AZ IGE ÉRTELMEZÉSE.

Perikópánk a Római levél második nagy főrészéből, az úgynevezett 
„theodiceából” való. (9—11. fejezet). Az apostol ebben a főrészben arra 
a nehéz, gyötrő kérdésre keres feleletet, hogy miért esett ki Izrael népe, 
a „választott nép” Isten kegyelméből, miért nem ismerte fel Jézusban 
a Messiást, miért kellett ilyen tragikus sorsra jutnia. Mennyire egyez
tethető ez össze Isten kegyelmes szeretetével és bölcsességével? Vajon 
nem maga Isten e a felelős Izrael tragédiájáért?

Igénk első részében (13—15. vers) Pál az üdvösségre jutás klasszikus 
útját vázolja fel: küldetés, igehirdetés, meghallás (befogadás), hit és kö
nyörgés. A hangsúlyt az „élő igére”, Isten evangéliumának élő szóval 
való hirdetésére teszi. Az, evangélium hirdetése nélkül nincs hitre jutás, 
sem szabadulás, ahol viszont az evangélium hangzik, minden megtörtént 
az ember hitre juttatása és a bűn nyomorúságából való kiszabadítása 
érdekében.

Textusunk második részében (16—18. vers) Pál hangsúlyozza, hogy 
Isten mindezt bőségesen megtette Izraelért, s ezzel mintegy megállapítja 
a konklúziót: Izrael megkeményedését és tragédiáját nem lehet Isten 
számlájára írni. Hitetlenségével és engedetlenségével maga Izrael vonta 
magára Isten haragját és ítéletét.

Mivel vízkereszt ősi keresztyén hagyomány szerint az egyház misszió
jának ünnepe, önként adódik, hogy igénk üzenetéből az egyház igazi 
missziójára, Isten örömüzenetének hirdetésére helyezzük a hangsúlyt.

VÁZLAT.
Ki a felelős?

Életünk folyamán sokszor jutunk nem kívánatos, nehéz helyzetbe. 
Nemcsak egvéni sorsunk, hanem családi, gyülekezeti életünk is gyakran 
kerül kátyúba, amikor nyilvánvaló lesz életünk külső és belső nyomorú
sága. Ilyenkor régi jó recept szerint a legtöbbször másokban keressük a 
hibát, sőt elkeseredésünkben sokszor magát Istent tesszük felelőssé éle
tünk ínségéért. Pál apostolt is megkísértette ez a gondolat, amikor látta 
Izrael megkeményedését, s érezte, hogy népe, a „választott nép” menthe
tetlenül rohan a pusztulás felé. A tényekkel való komoly szembenézés 
azonban világosan megmutatja, ki a felelős Izrael tragédiájáért és emberi 
életünk minden bajáért.

1. Mit tesz Isten a bűn nyomorúságába került ember megmentése 
érdekében?
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a) Isten a bűn útjára tévedt, bajba jutott embert nem hagyja ma
gára, hanem elküldi követeit, hogy a kárhozatból kimentse, a veszedelem 
útjáról visszatérítse. Izrael története példásan bizonyítja ezt. Valahány
szor veszélyes útra lépett Izrael, Isten mindig küldött figyelmeztetőket 
a próféták személyében. S amikor látta, hogy a prófétáknak nem hisznek, 
elküldte egyszülött Fiát. Izrael népe saját fülével hallhatta Isten Fia aj
káról az evangéliumot és a saját szemével láthatta, hogy Isten még a leg
nagyobb áldozattól sem riad vissza az ember megmentése érdekében. 
Az egyház története is erről beszél. Az egyház missziói szolgálatában 
megvalósul ez az ige: Az egész földre elhatott hangjuk és a föld kerek
ségének határáig az ő beszédük. Ma már nincsen olyan ország, ahol ne 
járnának Isten követei, ma már nincs olyan nép, melynek nyelvén ne 
hangozna Isten mentő igéje. A mai napon, az egyház missziójának ün
nepén nagy hálával kell ezt tudomásul vennünk. Adjunk hálát Istennek, 
hogy a jó hír követei ma is járnak a világban, hogy Isten ma sem akarja 
a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen.

b) Isten követei nem fenyegetéssel, vagy ítélethirdetéssel jönnek a 
bűn sötétségében botorkáló emberhez, hanem az evangélium boldog 
örömüzenetével. A fenyegetés, és ítélethirdetés nem segít, hiszen csak 
még keményebbé, konokabbá teszi a bűn hálójába került embert. Ezért 
hirdetted Isten az evangéliumot: Isten megkönyörült a bűn útjára tévedt 
emberen. Fia érdeméért minden bűnét megbocsátja, s ezzel megnyitja 
előtte az utat az üdvösségre, a boldog, szabad, új életre. Az embernek 
nem kell egyebet tenni, mint hinni ebben az örömüzenetben és töredel
mes szívvel elfogadni Isten bűnbocsátó kegyelmét. Ezt a kegyelmet hir
dette meg Jézus Izrael népének: „Hányszor akartam egybegyűjteni a te 
fiaidat, mint a tyúk szárnya alá gyűjti fiókáit.” Ez az örömüzenet hang
zik azóta is az egyház szolgálatában: „Úgy szerette Isten a világot, hogy 
az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök életet vegyen.”

2. De hát hogyan fogadta ezt az örvendetes evangéliumot Izrael népe 
és hogyan fogadja ma az ember?

a) Hitetlen kételkedéssel. Már Ésaiás is panaszkodik: „Uram, ki hitt 
a mi tanításunknak?” De nemcsak a prófétk szavában kételkedett Izrael, 
hitetlenül eltaszította és a keresztre juttatta Isten megtestesült kegyel
mét, Jézus Krisztust is. Inkább hallgatott az irástudomány szőrszálhaso
gató okoskodásaira, minthogy egyszerűen hitt volna Isten kegyelmes sze- 
retetében. S az egyház igehirdetése is hasonló sorsra jut legtöbb ember 
szívében. Az ember ma is inkább megpróbál mindent szabadulása, bol
dogulása érdekében, minthogy egyszerűen elfogadná a feléje kinyújtott 
kezet: Isten mentő szeretetét.

b) Ebből következik, hogy nem is engedelmeskedik az evangélium
nak. Pedig az evangélium a szabadulásnak nemcsak a receptjét adja meg, 
amikor a gyűlölet sötét világában a megbocsátó szeretet fényével mu
tatja a boldogulás egyetlen útját, hanem a hit erejével a megvalósítás
hoz szükséges feltételt is megadja. De a bűn sötétjében megvakult em
ber, ha a receptet el is fogadja, az orvosságot nem veszi be, azaz Isten 
szolgáló szeretetre hívó szavát elengedi a füle mellett.

Ha eddig eljutottunk, akkor már rá is léptünk a szabadulás útjára. 
Mert bűneink meglátásától már csak egy lépés, hogy feltörjön ajkunkon 
a töredelmes bűnvallás: Uram, vétkeztem, de nagy irgalmad szerint kö
nyörülj rajtam! S ha ez megtörténik, akkor máris bizonyos szabadulá
sunk, mert aki ilyen töredelmesen „segítségül hívja az Űr nevét, az meg- 
tartatik” . Selmeczi János
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VÍZKERESZT UTÁNI 1. VASÁRNAP.

Gal. 3, 23— 29

EXEGÉZIS

Pál a keresztyének Istennel való kapcsolatának teljességét jelöli 
ezzel a szóval: hit. A hit pedig Krisztussal érkezik el az emberhez. Az 
Istennel teljes kapcsolatot jelentő hit Krisztusban való hit. A hit által 
érünk meg az Istennel való belső kapcsolatra: fiúságra.

(23) De mit történik addig, amíg eljön a hit? Pál az üdvtörténet 
fonalán mutatja meg Isten fiakat nevelő munkáját. Előbb a törvény 
hatalma alá vetette az embert. „Törvény alatt őriztettünk.” Börtön a 
törvény? Kétségtelenül megőriz a mélyebbre bukástól akkor, amikor 
Isten szeretete még nem tart meg ettől. De egyelőre el is zár a törvény 
az atyai szeretet teljességétől, amikor követelésével az ember tekintetét 
magára, teljesítményére, annak hiányosságaira irányítja és ber- 
gődni hagyja a bűn és ítélet kilátásai között. Mert van hit a törvény 
zárkájában, de a Jak. 2, 19. hasonlósága szerint rettegéssel vegyítve, 
Isten Jézus Krisztusban megmutatott csodálatos szeretetének ismerete 
nélkül. Ezért van benne a „mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, 
—  mi fogyatkozás van még bennem?” nagy igyekezete. Ebből a „hívő 
sötétségből” Krisztus érkezése, a hit érkezése szabadít meg — kinyilat
koztatásszerűen. Isten szeretetének csodája, amellyel a bűnös embert 
fiának fogadja Jézusban, úgy érkezik hozzánk, mint az éjszaka sötétjét 
elűző hajnal fénye. Isten cselekedett!

(24) Pál a „nevelő” tisztével szemlélteti a törvény szerepét. Átadta 
Isten az embert ennek a „nevelőnek”, mint a kiskorú gyermeket abban 
az időben előkelő családok a nevelő kezébe adták, hogy tanítson és 
ridegen megkövetelje, amiért őt nevelővé tették, a kezében pedig ott 
volt a vessző. Mikor Krisztus jön, megérti a törvény alatt nevelődött 
ember, hogy csak hitből igazulunk meg, a törvény cselekedeteiből nem 
(Csel. 15, 10—11!).

(25) A  nevelő elvégezte feladatát, mert Isten nagykorú fiát az Atya 
szeretete vonja magához a Krisztusban.

(26) Ennek az új kapcsolatnak kifejezése: „Isten fiai vagytok” . Fiak, 
akik az Atya házában, vele élnek, szeretetének fényében járnak, ismerik 
őt, egyek vele. S ez a közösség a „Krisztus Jézusban való hit által” válik 
valósággá. Krisztusban válik ennek a fiát magához ölelő, isteni szeretet
nek részesévé az ember. Krisztusban való hit által maradunk meg az 
Istennél fiakként.

(27) Ezt a keresztség képével szemlélteti Pál. Nem a vízbemeríttetés 
halált és feltámadást jelentő eseményével, hanem a keresztséghez le
vetkőző és azután ismét felöltöző ember képével. Krisztust öltöztétek 
fel, Isten kegyelmébe öltöztetek fel.

(28) Az embert embertől elválasztó szakadékokat áthidalja a Krisz
tusban való egység. Nem szűnt meg senki zsidó, vagy görög, szolga, 
vagy szabad, férfi vagy nő lenni, de Krisztus az öltözéke mindegyiknek, 
a Krisztushoz tartozás fölébe került faji, társadalmi és nemi hovatarto- 
zandóságuknak. Isten előtt egyformák a Krisztusban. Ez döntő egymás
hoz való viszonyukra nézve is (lásd Ef. 5, 22—6, 9).

(29) A Galatalevél 3. fejezetének nagy összefüggésében Pál aláhúzza
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gondolatmenete végeredményét. Akik a Krisztusban való hit által lették 
Isten igaz gyermekei, azok tartoznak bele az ígéret népének nagy sere
gébe. Ennek a seregnek élén Ábrahám jár, aki a Krisztusról szóló ígé
retet kapta és az atyai házból való örökség ígéretét.

Nagykorú keresztyének
1. Nagykorúság a gyermekek álma. Nemcsak a kicsiké, akik arról 

álmodnak: „ha megnövök . . . ” A  nagyoké is, mert ez számukra az iskolai 
és szülői fegyelem alól való szabadulással egyet jelent. A felnőttekben 
is él a nagykorúság büszkesége: „Nem vagyok gyerek!” — ez a felnőtt 
hangja.

A szigorú fegyelem alá vetett gyermekkort és a nagykorúságot a 
keresztyén ember életében is megkülönböztetjük. És ahogy szülők fára
doznak azért, hogy kiskorú gyermekeikből érett, nagykorú ember váljék, 
úgy fáradozik Isten is azért, hogy belőlünk kiskorú keresztyénekből fel
nőtt, nagykorú keresztyén legyen.

2. Isten az övéit törvényével neveli kiskorúságukban. A kiskorú ke
resztyének látóhatára a törvény. Ezt követeli Isten . . .  Isten akarata szá
mukra a tízparancsolatban testesül meg, A gazdag ifjú példája. Eleget 
teszek vallási kötelezettségeimnek — ez a kiskorú keresztyén igyekezete. 
A törvény azonban azért törvény, hogy széttörje önelégültségemet. Nem 
tudok megállni Isten mértékén.

3. A törvény síkján mozgó emberhez Isten elhozza a nagykorúvá 
válás idejét. Isten cselekedete ez, emberi erőlködés nem hozhatja köze
lebb idejét. Megvilágosodik előttünk Isten irgalma, bűnösöket magához 
ölelő szeretete. Ekkor tanuljuk meg hinni a hihetetlent, hogy a menny 
megnyílt a bűnösök előtt. A Szentlélek bátorít fel a vakmerőségre, hogy 
magunkat Krisztusért és Krisztusban Isten igaz gyermekeinek, fiainak 
valljuk. Isten csodálatos szeretete készteti ujjongásra a fiakat: Atyám! 
(Róm. 8. 15.)

4. A nagykorú keresztyén
a) hálás a „nevelőért”, mellyel Isten korlátot állított a bűn szakadéka 

előtt még akkor, mikor a Krisztusban való hit nem kapcsolta őt Urához,
b) Krisztust öltözte fel és ezért élete az „Ürban” való élet, vagyis 

hitben járó élet. Nem külső körülmények tartják meg keresztyénnek, 
hanem Istennel való benső kapcsolata.

c) Tudja, hogy emberi exisztenciájának vonásai nem teszik őt sem 
különbbé, sem megvetetté Isten előtt és ezért faji, társadalmi, nemi 
elfogultságot legyőz benne Krisztus.

Tekus Ottó

VÍZKERESZT UTÁNI 2. VASÁRNAP
1. Tim 6,11— 19.

KERESZTYÉN MAGATARTÁSUNK

Pál apostol Timóteushoz írt első levele tele van intéssel, buzdítás
sal, óvással. Ez egészen gyakorlati színt ad a levélnek. A keresztyén 
magatartásra való tanítás azonban nem jótanácsok sorozatából áll, ha
nem mindig a Krisztusban való hit mélységéből táplálkozik. A levél
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klasszikus példája annak, hogy mennyire összetartozik az etika a dog
matikával, a keresztyén életfolytatás szabálya a Krisztus-hit lényegével.

1. Övás az önzéstől.
Igénk azzal kezdődik, hogy az Isten emberének kerülnie kell mind

azt, amiről az előzőekben szó volt. A timóteusi levél szószéki felolva
sásra nem került részében az apostol az egyéni meggazdagodás, az anyagi 
hatalomra törés, a kapzsiság és pénzhajhászás bűneitől óvott: „Minden 
rossznak gyökere a pénz szerelme.”

Ugyanez a gondolat következik igénk befejező részében is, ahol az 
apostol újra intést küld a gazdagodási vágy szeretetlensége, önzése, hamis 
bizakodása, mohósága ellen.

A történelmi helyzet különbségét az ilyen gyakorlati intéseknél nem 
lehet figyelmen kívül hagyni. Pál apostol korában a rabszolga-rendszer 
idején nagy vagyont lehetett felhalmozni a rabszolgák munkája révén. 
Az apostoli kor keresztyénségének állandó problémája volt a gazdagok 
magatartása elleni küzdelem. Az evangéliumokból is gyakran hangzik 
támadás a gazdagok bűnei ellen.

A mi történelmi helyzetünk azonban más. A mi társadalmunk egy- 
szersmindenkorra leszámolt az ún. gazdagokkal, nálunk nincs mód az 
egyéni vagyon felhalmozására, nem lehet mások munkája gyümölcsei
ből kincset gyűjteni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy érvényüket vesz
tették volna mindazok az igék, amelyek a gazdagokkal kapcsolatban el- 
jhangzottak. Mert a gazdagságra törésnek a lelkülete, az önzés, a kap
zsiság, a szeretetlenség, a pénzimádat, „a pénz szerelme” , a nyerészke
dési vágy, a kalmár és kufár szellem, még végzi a maga romboló hatását.

„De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld.” Keresztyén emberek kö
rében nem maradhat meg az embertársaktól elzárkózó, önérdekű maga
tartás. „A  pénz szerelmének” a lelkületéből fakad az az indulat, ame
lyet az ilyen mondások fejeznek ki „Ember az embernek a farkasa”, 
„szemesé a világ” , „kaparj kurta, neked is jut” , „aki bírja, marja”, „a 
pénz — minden” , „pénz beszél, kutya ugat” . A minden áron való „pénz- 
csinálás” indulata a jövővel szembeni bizalmatlanságból fakad. Mi nem 
élünk olyan viszonyok között, amikor a piac vak törvénye az embert 
hol felemeli a magasba, hol meg letaszítja a feneketlen szakadékba. 
Számunkra Isten megkönnyítette a benne való bizodalomnak az útját, 
mi őbenne reménykedünk, „aki bőségesen megad nékünk mindent a mi 
tápláltatásunkra.” Ezt az emberi munkán keresztül, a békében megtar
tott világon át végzi, de mi mégis néki adunk hálát, mert ő tartja fenn 
mindezeket, gondoskodó szeretete élteti a mindenséget. Az Istenben való 
bizodalom elűz minden aggodalmaskodást, pénz-kergetést, elűzi a másik 
emberen való átgázolás önzését, elűzi a telhetetlenséget és a harácsoló 
szándékot.

2. Intés a szeretetre.
Timóteus elé Pál apostol kettős feladatot tűz. Egyrészt a maga éle

tében kell teremnie a Krisztus-hit gyümölcseit, másrészt mint igehirdető
nek kell intenie és vezetnie a gyülekezetét.

a) Timóteus, az isten embere nem járhat önzésben. Ö szép vallásté- 
tellel, sok bizonyság előtt hivatott el az igehirdetői tisztre. A mindeneket 
megelevenítő Isten és Jézus Krisztus, az egyház Ura színe előtt hagyja
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meg Pál apostol Timóteusnak „a parancsolat” megtartását. Ez a paran
csolat nyilván nem más, mint a törvény summája úgy, ahogyan azt 
Jézus Krisztus összegezte az Isten- és emberszeretet nagy parancsolatá
ban (Mt 22, 35—40).

Ezért kell kerülnie Timóteusnak az önzés cselekedeteit, ezért kell 
követnie „az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a béketű
rést, a szelídséget.” (11) A „hit szép harca” éppen abban áll, hogy az 
önzés cselekedetei helyett az Isten- és emberszeretet jézusi parancsának 
nyomán jár. Keresztyén embernek lenni annyit jelent, mint Jézus Krisz
tust követni, a Mester lábanyomába lépni, aki oly messze ment az em
berek szeretetében, hogy önmagát áldozta fel érettük. Keresztyén ember
nek lenni annyit jelent, mint az Atya akaratát teljesíteni, aki úgy sze
rette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte. Aki ezen az úton jár, az 
harcolja „a hitnek szép harcát” . Szép ez a harc, mert beáll Isten tervébe, 
aki a világot és az emberiséget szereti, s ezért eh akarja vezetni a földi 
boldoguláshoz és az örökéletben kitáruló üdvösséghez. A világot teremtő, 
fenntartó és előbbrevivő gondviselő Isten ugyanaz, aki Krisztusban üdvö
zíteni akarja a világot. Isten teljességét az ragadja meg, aki őt a három 
hitágazaton keresztül hirdeti. Márpedig ö  mind a három hitágazat bi
zonyságtétele nyomán szereti az embert és a világot, s erre a szeretetre 
akar elvezetni.

b) Timóteus, az Isten embere, azonban nem lehet egymagában ke
resztyén, hanem hitét a gyülekezetben kell élnie, őt Ura mások szolgá
latára rendelte. Timóteuson keresztül akar Jézus Krisztus megszólalni és 
vezetni a gyülekezetben. Ezért kap Timóteus üzenetközvetítő szerepet: 
„Mondd meg.” Azt az üzenetet kell továbbadnia, hogy Isten a szeretet 
útját jelölte ki mindenki számára. A Krisztus-hitből a jó cselekedetekben 
való gazdagság következik, és sohasem az önzés . Kincset csak a szere
tet jelent. Mégpedig nem az érzelmi ellágyul ás bán megnyilatkozó szere
tet, hanem a céltudatos és következetes emberszeretet, amely a másik 
ember javára irányul. Ennek a szeretetnek az otthona legyen a gyüle
kezet. Hiszen az örökélet azoké, akik a Jézuséi mindenben, szeretetének 
követésében is.

A vízkereszt utáni második vasárnap szószéki igéje így óv minket 
az önzéstől és így int minket a szeretetre. Hogy majd megállhassunk 
Annak színe előtt, aki „egyedül hatalmas, a királyoknak királya és az 
araknak Ura.” (15)

Dr. Ottlyk Ernő

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI 3. VASÁRNAP

19. zsoltár 2— 15 v.

A  TEXTUS ÉRTELMEZÉSÉHEZ.

A zsoltár két részből áll: 2—7. v. és 8—15. v. Lehetséges, hogy két 
különálló zsoltár egybeszerkesztése esetleg két szerzőtől. Az első rész a 
természetről írt himnusz, a második a törvény dicsérete. A két rész 
belső összefüggése: Isten rendje a természetben és a törvényben.
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IGEHIRDETÉSI VÁZLAT.

1. A 19. zsoltárban egy hívő költő vallomását olvassuk. írásra kész
tette a teremtett világ képe, az a szépség, amely előtte nap, mint nap 
kibontakozott a Nap sugárzásában, a csillagok csillogásában, virágok 
színében, erdők zúgásában.Figyelésében megragadta őt a titokzatos, a, 
csodálatos, de a törvényszerű is, ahogyan nap követi a napot, éjszaka az 
éjszakát. Mindez elevenné és személyessé vált előtte s felismerte, hogy 
minden Isten teremtő munkájának és fenségének tanúja, bizonyság
tevője. Az az egyetemes kinyilatkoztatás szólalt meg előtte, amely szá
mára látható prédikáció volt.

2. De a költő nem állt meg a természet világának szemléleténél. 
Legalább ilyen csodálatosnak, teremtőnek, embert-formálónak látta 
Isten törvényét. Mint az ótestamentumi törvény kegyes gyermeke a 
tökéletes törvényben Isten tökéletességét találta meg. Amikor a törvényt 
dicséri, a Törvényalkotót dicséri. Ezért írja, hogy a törvény ad a léleknek 
új életerőt, a szívet boldoggá teszi, a szemet látóvá, biztonságot nyújt a 
jövőben, megőrzi a benne élőket, áldássá lesz számára s — ami a kegyes 
izraelitának mindennél több — a törvény maga az isteni igazság! Nem 
csoda, ha a törvényt minden fölé helyezi, mint egyetlent, páratlant, leg
nagyobbat, Istennel azonosat!

3. A természet világának nagysága és a törvény tökéletessége olyan 
hatást gyakorolnak a költőre, hogy egyszerre érzi kicsinységét. Ez a 
bűnösség felismeréséhez vezet. A hatalmas, titkokat teremtő Űr ismeri 
az ember belső világát, még a rejtett, titkos bűnöket is. A költő bűn
bánatában Istenhez fordul, mert hiszi, hogy ezektől is csak Ö tudja 
megtisztítani. Így lesz a zsoltár bűnvalló, bűnbánó imádsággá, tiszta
ságért való könyörgéssé, mintha csak szavait és szívét Isten oltárára 
tenné áldozatként. Gyermeki bizalommal cselekszi ezt, mert Istenben 
azt az Urat hiszi, aki előtt nincs rejtve az emberi erőtlenség és aki nem 
rejti el a bűnös ember előtt teremtő, megtisztító szeretetét.

4. Ez a sokatmondó zsoltár számunkra a valóságnál kevesebbei- 
mondó.

A zsoltáríró természetesen nem ismerte Jézus Krisztust. Mi azon
ban, mint az Űj testamentum gyermekei, hisszük Pál apostollal együtt, 
amit a teremtés és Jézus Krisztus összefüggéséről vallott. Kol. 1, 15—17. 
Rm. 8, 32, 38—39. Azt is hisszük, hogy Jézus személye, tanítása, csodás 
cselekedetei, főképpen váltsághalála és feltámadása több, mint a kétség- 
beesésbe kergető törvény. Rm. 7, 14—25. Jézus maga az evangélium, ö  
az, aki a vívódó, bűneivel küzdő, könyörgő embert minden bűntől meg
tisztítja.

5. A 19. zsoltár a mi számunkra a 13. versben lesz maivá, mert 
annak tartalma mindig időszerű. Abból kell eljutnunk a Szabadító 
Jézushoz. Másrészt a 15. vers mutatja, hogy a keresztyén ember Isten 
felé való fordulása a bűnbocsánatért könyörgő imádság.
Megjegyzés.

A  19. zsoltár sokakat megihletett. A zene világában ismeretes 
Beethoven Teremtés Szimfóniája, Haydn Teremtés Oratóriuma. Ugyan
így Kant vallomása a lenyűgöző csillagos égről és a benne élő lelkiisme
retről. Berzsenyi „Fohászkodás” c. versében olvassuk: „Téged dicsőít a 
zenith és nadir, a szélvészek bús harca, az égi láng villáma, harmat- 
csepp, virágszál hirdeti nagy kezed alkotásait.”

Várady Lajos
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VlZKERESZT UTÁNI 4. VASÁRNAP
I. .Ján. 4, 1—4.

KRISZTUS A  MÉRTÉK

János első levele a hit és szeretet, a dogmatika és etika összefüggé
sének dokumentuma. A hit nem puszta tudás és ismeret, hanem Krisz
tus-hit, abban való hit, aki odaáldozta magát a világért. Viszont a sze
retet sem valami elfolyó érzelem, hanem céltudatos magatartás, annak 
a követelése az élet mindennapjaiban, aki a felebaráti szeretet parancsát 
hagyta övéire. Most ebből a gazdag tartalmú levélből perikopánk azt a 
szeletet vágta ki, amely a hit igazságtartalmát szólaltatja meg. Ez a tény 
igénknek kemény és határozott jelleget ad. Erre azért van szükség, mert 
a nem tiszta Krisztus-hit nélkülözi az Istentől való erőt, csupán emberi 
hiedelem.

1. Pál apostol is sokat harcolt a tévtanítók ellen. Most János apostol 
is óva inti a gyülekezetei a hamis prófétáktól. Az Újszövetség korától 
kezdve, végig az egész egyháztörténeten keresztül, állandó harcban állt az 
egyház a különféle tévtanítókkal, szektákkal és szektás jelenségekkel. 
Így küzdött Luther Márton, a maga korában a rajongók ellen. Így vívta 
a maga harcát a magyarországi evangélikus egyház is mind a katolikus, 
mind a szektás tanítások ellen.

Az ige adja meg az irányítást, amikor azt mondja: „Ne higyjetek min
den léleknek.”  Ezt az az Újszövetség mondja, amely a hitnek a könyve. 
A Krisztus-hit drága kincsét kell megvédeni minden olyan hamis taní
tástól, amely félreviszi a hiveket. Emberi spekulációk nem állhatnak Is
ten akaratának helyére. Az ige arra biztatja a keresztyéneket, hogy pró
bálják meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e? Nem elég Isten nevét 
emlegetni, Krisztusra hivatkozni, a „szép keresztyén nevet” felvenni, 
mert ezek formai megnyilvánulások is lehetnek. Az a Krisztusé, aki 
hűen és engedelmesen követi őt, hozzá ragaszkodik hitében és szerete- 
tében egyaránt. Nem a maga elméletei nyomán jár, nem maga eszeli ki 
az üdvösség útját, nem maga alkotja meg a maga Istenét. „Ne higyje
tek minden lélekben.”

2. De hogyan lehet megpróbálni a lelkeket? Mi a mértéke a helyes 
tanításnak?

Krisztus a mérték. A hozzá való viszony alapján dől el a helyes és 
hamis tanítás felől való megbizonyosodás.

János apostol korában már ismert volt a legősibb hitvallási forma: 
Jézus a Krisztus. „Valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak 
vallja, az Istentől van.”

Ezrt abban az időben két irányban értették félre. Az egyik irány 
Jézus emberségét hangsúlyozta ki. Megbecsülték, mint páratlan erkölcsi 
tanítót, aki kész volt elveiért a halálra is menni, de nem tekintették 
az Atya egyszülöttjének, Krisztusnak a világ Megváltójának. A másik 
irány viszont úgy gondolta, hogy az örök Isten nem ölthet valóságos 
emberi testet, nem veheti magára az emberré létei szűk börtönét, tehát 
Krisztus csak látszat-testben jelent meg a földön, nem pedig „en szarki” .

E között a két hamis tanítás között hangzik János apostol eligazító 
szava: az a tanítás van Istentől, amely Jézust testben megjelent Krisztus
nak vallja. E szerint Jézus Krisztus egészen Isten és egészen ember, jól
lehet Isten és ember, mégsem két, hanem egy Krisztus, méghozzá úgy, 
hogy Isten magára öltötte az emberséget.
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Ez ma talán elvont teológiai fogalmazásnak tűnik, pedig két évezre
den át, a mai napig ebből a szilárd fundamentumból merítettek erőt 
a Krisztusban hívők. Ebben a tanításban látták meg, ,,milyen nagy sze- 
reüetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk” (1. Ján. 
3,1.).

3. Krisztus a mérték ma is. Ma már nem azok a tévtanítások a ve
szélyesek az egyházban, amelyek János apostol korában voltak. De ma 
is érvényes János apostol útmutatása, hogy a Krisztushoz való viszony 
alapján kell lemérnünk minden egyházi tanítást. Az a tévtanítás, ami 
bármilyen formában elhomályosítja a Jézus Krisztusban lett váltság 
nagyságát.

Ma is nagyjából két ilyen tévtanítást lehet megkülönböztetni.
Az egyik a katolikus felfogás, amely ellen Luther Márton és az evan

gélikus hitvallási iratok oly elszántan harcoltak, hogy ti. a Szentírás csak 
egyik forrása a kinyilatkoztatásnak, mert vele egyenrangú hitforrás a 
szent hagyomány, amit a pápák formálnak ki. így válik Krisztus állító- 

       lagos földi helytartója a Szentírás urává és egyetlen magyarázójává, így 
kerül Krisztus és a hivő közé egy hatalmas egyházi gépezet, amely a 
maga sürgés-forgásával eltakarja a lényeget: Jézus Krisztust és az ő 
igéjét. A hit dolgában csalhatatlan pápa a Szentírástól függetlenül fej
leszti tovább a Máriáról szóló tant, dogmává tette nemcsak Mária szeplő
telen fogantatását, hanem mennybemenetelét is, sőt a fejlődés arra 
mutat, hogy Mária korredemptrix, azaz társmegváltó lesz Jézus Krisztus 
mellett.

A másik a szektás felfogás, amely a Szentíráson kívül tud belső ki
nyilatkoztatásról is, amely a hivő lélekben szólal meg. Luther Márton 
és az evangélikus hitvallási iratok szintén' nagy erővel léptek fel a 
rajongókkal szemben a maguk korában. De nemcsak a belső kinyilat
koztatás vonalán emelik nagyra az emberi tényezőt, hanem abban is, 
hogy a megtérés és újjászületés művében túlságosan nagy szerep jut 
annak, aki megtér és újjászületik, elhomályosul Isten ingyen való ke
gyelmének gazdagsága, amely a Jézus Krisztusban való hit által nyil
vánul meg. Csak aki megtörtnek és újjászületettnek vallja magát, ré
szesüket a felnőtt keresztségben. Mert gyülekezetüket a szentek tiszta 
és szeplőtelen gyülekezetének tekintik. A kegyes gőg és vallásos rátarti- 
ság póza eltakarja a bűnről és kegyelemről, a Jézus Krisztus váltság- 
művéről szóló tanítást, és meghizlalja a vallásos önzést és beképzeltséget.

Mindkét irányú tévtanítás ellen lankadatlanul kell küzdenie az 
evangélikus igehirdetésnek. Nem magunkért, hanem Jézus Krisztusért, 
az ő művének a kiteljesedéséért.

4. Isten igéje győzelmet igér a Krisztus-hit tisztaságának (4. vers). 
De ez természetesen nem azt jelenti, hogy bárki is valamiféle győzelmi 
mámorba ringassa magát, földi sikerekről vagy előnyökről álmodozzék. 
Mert nem emberek megdicsőülésére vonatkozik ez az ígéret, hanem a 
Krisztus dicsőségének kiteljesedésére. Krisztus győz az egyházban, s akik 

tisztán és igazán vannak vele, azok hozzá tartoznak, vele és által ré
szesülnek üdvösségben. Ez az ő örömük és győzelmük.

Ez azonban teljesen övék.
Dr. Ottlyk Ernő
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OLTÁRI IM ÁDSÁGOK
ÓÉV

Urunk, mindenható és örök Istenünk! A Te orcádat keressük az ó 
esztendő utolsó estéjén, mert eddig is Te segítettél meg minket jóságod- 
dal és türelmeddel. Szólni merészkedünk Tehozzád, pedig por és hamu 
vagyunk. Ne vesd meg imádságunkat, és hallgasd meg könyörgésünket.

Megvalljuk Előtted, hogy az ó esztendőben nem szolgáltunk Téged 
úgy ahogyan kellett volna, és hálátlansággal viszonoztuk nagy jóságodat. 
Jobban szerettük a világot, mint Téged, és nem a Te akaratodat csele- 
kedtük, hanem a miénket. Bocsásd meg hűtlenségünket Jézus Krisz
tusért! Add, hogy az ó esztendőben levetkőzzük ó emberünket, és fel- 
öltözzük az új embert, akit Te teremtettél igazságra és valóságos szent
ségre.

Eléd visszük az egyház elesettségét és minden vétkét. Ismered meg- 
hasonlottságát és szegénységét. Jól ismered kishitűségünket és csügge- 
désünket, hűtlenségünket és szeretetlenségünket. Urunk, fedezz el min
den vétket bűnbocsátó irgalmaddal! Add, hogy egyházad a föld sója 
legyen a Te ígéreted szerint. Adj egyházadnak hitet és egyetértést, az 
igazság ismeretét és bizonyságtevő erőt. Indíts el titokzatos erőddel új 
híveket a Te szolgálatodra, hogy hálából Néked szenteljék életüket.

Eléd visszük népünk közösségében elkövetett vétkeinket is. Bocsásd 
meg, hogy irigykedtünk és gyűlölködtünk, hogy önzők voltunk és nem 
ragaszkodtunk az igazsághoz. Bocsáss meg azoknak, akik vétkeztek el
lenünk, ahogyan mi is őszintén megbocsátunk ebben az órában az elle
nünk vétkezőknek! Add, hogy mindnyájan megtérjünk Urunkhoz és 
Megváltónkhoz, és cselekedjük a Te parancsolataidat.

Megemlékezünk Előtted a betegekről és a kísértésben vergődőkről. 
az elhagyottakról és az elesettekről. Adj nékik hitet és türelmet, hogy 
akik könnyhullatással vetnek, örömmel arassanak a Te akaratod szerint.

Urunk, maradj velünk, mert beesteledik és a nap aláhanvattlott! 
Maradj velünk az év utolsó órájában! Maradj velünk életünk utolsó 
órájában! Maradj velünk az utolsó ítéletkor, hogy irgalomra és bűn
bocsánatra találjunk Tenálad! Minden idők végén pedig add meg nekünk, 
hogy Melletted álljunk, s angyalaiddal és választottaiddal együtt dicsér
jünk Téged örökkön örökké. Ámen.

(Buch dér Gottesdienste, 1952.)

ÚJÉV

Jóságos Istenünk, mennyei Atyánk! Bocsásd meg kegyelmesen egy
szülött Fiadért minden vétkünket, amellyel az elmúlt esztendőben ki
hívtuk haragodat önmagunk ellen. Üjítsd meg rajtunk ez új év minden 
reggelén jóságodat és hűségedet! Újíts meg minket Szentlelkeddel, hogy 
egyre inkább elforduljunk a bűntől, és növekedjünk új engedelmes
ségben. Ámen.

(Kirchenbuch, 1956.)



VÍZKERESZT
Irgalmas Atyánk! Csillag által indítottad el a bölcseket Fiad kere

sésére, igéd által találták meg Őt, és imádták Urukként. Hálát adunk 
Néked, hogy minket sem hagytál magunkra, hanem szent igédet adtad, 
hogy visszatérítsen minket a magunk útjáról, Jézus Krisztushoz vezes
sen, és életünk fénylő csillaga maradjon. Urunk, segíts meg minket, 
hogy ne csak ma, hanem szüntelenül hallgassunk igédre, és aszerint 
éljünk. Ismertesd meg igédet azokkal is, akik még nem figyelnek sza
vadra. Mutasd meg nekik, hogy nincs más út Tehozzád, csak egyszülött 
Fiad, a Jézus Krisztus által. Hálát adunk, hogy utat nyitottál nékünk 
a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz a Te szent igéd által. Ámen.

(Herr, lehre uns beten, 1954.)

VÍZKERESZT UTÁN
Az Űr Jézus Krisztus, aki mennyei Atyád dicsőségét nyilatkoztattad 

ki mindennapi életedben is: kérünk, ragyogtasd rajtunk szüntelen a Te 
világosságodat, hogy szeretetben és igazságban érintkezzünk egymással, 
és így dicsőítsük meg a Te szent nevedet a földön, mert Te az Atyával 
és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol örökké. Ámen.

(Liturgie. Aarau, 1950.)
Mindenható, irgalmas Atyánk! Áldunk és magasztalunk Téged, hogy 

az igazi világosságot, a Te egyszülött Fiadat, Jézus Krisztust elküldted 
a világba a mi üdvösségünkre. Hálát adunk Néked, hogy az Ö világos
ságát elterjesztetted a világban szolgáid által, és hatalommal tettél Róla 
bizonyságot. Add nékünk kegyelmedet, hogy el ne vesszünk, hanem a 
hit világosságára ébredjünk. Hirdettesd igédet közöttünk és a világban 
bizonyságtevő erővel. Világoltasd igazságodat a Krisztusról, a mi Meg
váltónkról szóló evangélium által, hogy az Ö teljességéből vegyünk ke
gyelmet kegyelemért. Ámen.

(Deter E.: Gebete, 1955.)

Mindenható Isten, szerető mennyei Atyánk! Áldunk és magasztalunk 
Téged, hogy feltártad nekünk igéd gazdagságát, és igéd alatt közösségbe 
egyesítettél minket egymással. Kérünk, ne szűnj meg hívogatni minket, 
hogy engedelmeskedjünk evangéliumodnak, és igazán reménykedjünk 
abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztusban ajánlottál fel nekünk.

Tedd hatalmassá igédet a Te egyházadban. Neveld egyházadat arra, 
hogy a világ gondjaiból és a bűn szorongatásából feltekintsen ígéretedre, 
és egyedül a Te parancsolataidra figyeljen.

Őrködj kegyelmeddel hazánk felett. Vezess tanácsoddal minden ve
zetőt. Segíts meg mindenkit a maga hivatásában, és tégy eredményessé 
minden becsületes munkát. Terjeszd békességedet az otthonokban, szen
teld meg a házastársak közösségét, és add kegyelmedet az ifjúság neve
lésére. Segítsd a betegeket, erősítsd a kísértésbe esetteket, vigasztald a 
szomorkodókat.

Készíts fel minket egyre inkább életünk üdvösséges befejezésére. Ha 
pedig megváltásunk közeledik, fogadj minket kegyelmedbe, és végy fel 
minket örök országodba, Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.

(Buch der Gottesdienste, 1954.)
Közli: Prőhle Károly


