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Csendben Isten előtt

Fegyelmezettek és fegyelmezetlenek
Egy időben szállóigévé lett: „a lutheránus egyház liberális egy

ház” . És ezt sokan úgy élhették, hogy egyfelől . az evangélikus egy
háznak nincsenek dogmái, amelyek a tanítás tekintetében olyan szi
gorúan kötnék” , másfelől „a papoktól és a hívektől az evangélikus 
egyház a magatartást illetően nem kíván semmi különöset és meg
értőbb az emberi dolgok iránt” . A szállóigét a lelkészek és a hívek 
is sokszor komolyan vették, és a „liberális egyház” égisze alatt mind 
tanítás, mind magatartás ivonalán nagy lazaságok kaptak lábra. Aki 
ezek ellen akkor szólni mert, taz legalább is a „szélsőséges pietista” 
vagy az „öreg orthodox” megjelölést volt kénytelen hordozni.

Kétségtelen, hogy ma már ezekben a dolgokban sokkal jobb 
a helyzet. Mind a tanítás, mind a magatartás vonalán a „tiszta- 
ság”-ra való törekvés jellemzi ma evangélikus egyházunkat. Ennek 
a törekvésnek megvannak a gyümölcsei városi és falusi gyülekeze
teinkben, továbbá a lelkészek szolgálatában és életében. A  lelkészek 
túlnyomó többségénél eldöntött dolog, hogy a tanítás egyházunkban 
nem egy olyan munka, amelyet mindenki úgy végezhet, ahogy ízlése 
és sajátos teológiai felfogása diktálja, hanem kötve van a teljes 
Szentíráshoz és a hitvallási iratainkhoz. Az is világos a nagy több
ség előtt, hogy a jó tanítás szüli a jó etikát is.

Mégis vannak jelenségek, amelyekről a további tisztázódás ér
dekében nem lehet hallgatni. Megfigyelésem szerint néhány lelké
szünk a gyülekezet tanítását nem a teljes Szentírás és a „meg nem  
változtatott Ágostai Hitvallás” szerint végzi, annak ellenére, hogy 
erre ünnepélyes esküt tett. Vannak, akik a Szentírás egész kezelé
sében, értékelésében, a maga egészének és egyes szakaszainak érté
sében letértek arról a vonalról, amit az Ágostai Hitvallás megha
tározása szerint így szoktunk emlegetni: „az evangéliumnak tisztán 
és igazán való hirdetése” . A  „letérés” többféle hatásra és több irány
ban történik, melyekre most nem térhetünk ki. De tény az, hogy 
ilyen „letérések” vannak

Megfigyelésem igazolásául említem, hogy egyik vasárnap táv
irati úton bekértem négy olyan lelkész igehirdetését, akikről lel
készt közvéleményünk azt tartja, hogy „valami baj van náluk a ta
nítás körül” . Az illetők a püspöki hivatalba bekért prédikációikban 
kínosan vigyáztak arra, hogy „sajátos tanításuk” -nak nyoma se le
gyen a szövegben, mégis mind a négy lelkész igehirdetésében érez
hető volt ez a „sajátos tanítás” . A textus kezelése, kifejtésének
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módja és az igehirdetések tartalma vonalán közös elferdülések vol
tak és előttem világos volt, hogy a lelkészi közvéleménynek igaza 
van akkor, amikor őket bizonyos „sajátos tanítás”-sal vádolják.

Ezt a kérdést nem lehet úgy elintézni, ahogy egyesek szeretnék: 
„elvégre sok lelkész sok színt képviselhet. Fontos, hogy az evangé
lium hirdettessék.” Az igaz, hogy fontos az evangélium hirdetése, de 
nem lehet az evangélikus egyházban akármilyen „evangéliumot” 
hirdetni. E tekintetben jó tanulnunk Pál apostoltól, aki egyáltalá
ban nem nyugodott bele az evangélium semmiféle meghamisításába. 
A m i evangélikus egyházunkban is nem pusztán „színek”-rő l van 
szó, hanem szektás tanításról is. Vagyis, végeredményben belső szek- 
tásodással állunk szemben. Ezt több szempontból sem nézhetjük 
tétlenül. Elsősorban a hamis tanítás félrevezet az üdvösség útján. 
Már ez a tény is elég volna ahhoz, hogy a leghatározottabban küzd- 
jünk minden félrecsűszás ellen. De a hamis tanításból helytelen 
magatartás következik a világ felé, a felsőbbség felé és az emberek 
felé. A  hamis tanítás rossz irányba befolyásolja evangélikus egy
házunknak magatartását a mi világunkban. Mindez azt jelenti, hogy 
nem mehetünk el ezek mellett a jelenségek mellett azzal a kézle
gyintéssel: „nem kell belőle nagy dolgot csinálni, mindenkinek meg
van a maga bogara” . Igenis a tanfegyelem kérdését egyházunkban 
igen komolyan kell vennünk és ezt a kérdést összefüggéseiben kell 
látnunk.

A tanfegyelem kérdése végeredményben csak egy része az egy
házfegyelem kérdésének. Külön kell még szólnunk az egyházfegye
lemről is. Az egyházfegyelem kérdését is azért kell elővennünk, hogy 
evangélikus egyházunk jobban tölthesse be azt a szolgálatot, amit 
Isten az új magyar világban reá bízott.

Néhány lelkészünk —  minden időben szokott ilyen előfordulni 
—  a „széles országút” taposója lett. A  lelkésztársakkal való össze 
nem férés, laza pénzkezelés és bizonyos irányú erkölcsi .bukások 
kövei jelzik ezt a széles országutat. Anélkül, hogy „az igazak széké
ből” követ dobálnánk megbotlott szolgatársainkra, egyházunk, gyü
lekezeteink és irántuk való szerétéiből és felelősségből kénytelenek 
vagyunk fegyelmezést gyakorolni. Ahol az Istentől felénk áradó sze
retet nem fegyelmez bennünket, ott a törvénynek kell fegyelmezni.

Hogyan akar több szolgatársunk a „kátyúkból” szabadulni? Volt 
olyan, aki bűne elkövetése után az egyházi törvényszéki eljárás elől 
menekülve világi pályán keresett boldogulást. Pár év letelte után 
azonban újra jelentkezett a lelkészi szolgálatra. Volt rá eset, hogy 
az illető minden további nélkül gyülekezeti lelkész lett újra. Volt 
olyan is, aki bűne elkövetése után kérte egy másik gyülekezetbe 
való áthelyezését és így akarta a törvényszéki eljárás lefolytatását 
megkerülni. Olyan is volt, aki botlása után igyekezett maga mellé 
állítani az egész gyülekezetei és azt bizonygatni, hogy hiába van k i
fogása az egyház vezetőségének ellene, gyülekezete „szívvel-lélek- 
kel” mellette áll” . Tehát az egyházvezetőségnek nincs semmi tenni
valója. Még olyan eset is volt, hogy valamelyik lelkész a 6. paran
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csolat ellen vétett, de amikor az egyházvezetőség eljárást indított 
ellene, akkor gyülekezetében „a politikai reakciósok” körében úgy 
igyekezett beállítani a dolgot, hogy őt végeredményben a ,,haladó 
egyházvezetőség” akarja lehetetleníteni.

Kétségtelen, az egyházi egyelem vonalán a legkövetkezeteseb
beknek kell lennünk. A  felsorolt néhány példából szükséges több 
tanulságot levonni. Elsősorban azt, hogy evangélikus egyházunk és 
gyülekezeteink érdekében a fegyelmezést gyakorolnunk kell. Szük
séges a jó és meleg pásztori szó. Szükséges, hogy a bukások elkerü
lése érdekében intsük egymást és imádkozzunk egymásért. De ami
kor ez elkerülhetetlenné válik, az (egyházi törvénykezést minden kö
rülmények között gyakorolnunk kell. Nem lehet bizonyos ügyeket 
lelkészcserékkel megoldani. Előbb a törvényszéki eljárást le kell 
folytatni. Azt sem lehet, hogy a törvényszéki eljárás elől világi 
pályára ment szolgatársaink pár év múlva minden további nélkül 
vehessék fel a lelkészi szolgálatot. Előbb tisztázni kell törvényes el
járás során azt, amit akkor kellett volna tisztázni, amikor a lelkészi 
pályát elhagyták. Nagyon keményen kell eljárnunk azokkal a lel
készekkel szemben, akik a maguk önző érdeke miatt egy egész gyü
lekezetei zavarnak meg és állítanak maguk mögé bűnük takargatá- 
sára. Bármennyire szeretnék az ilyen lelkészek a gyülekezet mellet
tük való kiállását úgy feltüntetni, hogy abban nekik semmi részük 
nincsen, a lelkészt kell felelőssé tennünk, éppen a gyülekezet ér
dekében.

Meg vagyok róla győződve, hogy evangélikus egyházunk népünk 
felé is csak akkor tudja szolgálatát jó l végezni, ha fegyelmezett lel
készek és fegyelmezett gyülekezetek szolgálnak.

Isten adjon nekünk világosságot ezeknek a kérdéseknek helyes 
felméréséhez. Szentlelkével pásztoroljon és fegyelmezzen bennünket 
és tegye eredményessé minden munkánkat ebben az új esztendő
ben is.

Káldy Zoltán

A vétek megbocsátása vagy mennyei búcsú elveszi a szív 
Istennel szembeni félelmét és nyugtalanságát és könnyűvé meg 
örvendezővé teszi a lelkiismeretet belsőleg, kibékíti az em
bert Istennel. Tulajdonképpen és valójában az a bűnök meg
bocsátása, hogy az embert bűnei ne marják és ne nyugtala
nítsák többé, hanem boldog bizalom töltse el, hogy azokat 
Isten mindenkorra és örökké érvényesen megbocsátja.

*
örvendező lelkiismeret és Isten előtti könnyű szív nél

kül (azaz a vétek megbocsátása nélkül) senki sem üdvözülhet.
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Az egyház útja a szocializmusig
Teológiatörténeti szempontok az „Az egyház a szocializmusban”

témához.

Dr. Pálfy Miklós előadása.

I. Bevezetőben megjegyzem, hogy ennek az előadásnak a megtar
tása egyesek véleménye szerint nem okozhat gondot nekem. Hiszen elég 
sok cikkem mozgott az utóbbi időben ebben a gondolatkörben és most 
csak az eddig érvényesített szempontokat kellene recitálnom, illetve ösz- 
szefoglaJnom. Ez a megállapítás azonban csak részben igaz. Mert ameny- 
nyire könnyűvé teszi egy ilyen témájú előadásnak a megtartását az, hogy 
ez év májusában az erfurti lelkészkonferencián „Az egyház a szocializ
musban’’ címen tartottam előadást, annyira meg is nehezíti feladatomat 
ez a körülmény. Az ott tartott előadásom ugyanis nemcsak német nyel
ven jelent meg különkiadásban és küldték meg a Német Demokratikus 
Köztársaság minden evangélikus lelkészének és egyházi munkásának, ha
nem magyar nyelven is közreadta egyrészt a Lelkipásztor teológiai szak- 
folyóiratunk, másrészt — némi rövidítéssel — a Theológiai Szemle öku
menikus folyóirat.

Nem volna azért sem ildomos, sem célravezető, ha most egyszerűen 
megismételném az ott elmondottakat. A  konferencia résztvevői feltehe
tően — ezt szeretném remélni! — olvasták a fenti előadást a Lelkipász
torban. Arra kérem Kedves Hallgatóimat, hogy az ott elmondottakat 
idézzék mindig emlékezetükbe előadásom közben. Mert ezúttal csak ki
egészíteni szándékozom azokat, illetve jobban előtérbe állítani bizonyos 
szempontokat, amelyek a konferencia eddigi menete alapján fontosak és 
előbbre viszik gondolatainkat. Az általam fontosnak tartott teológiai 
szempontok ebben a mondatban foglalhatók össze: „Hogyan érkezett el 
a keresztyénség, az egyház a mába?” Igen nagy mértékben teológiatör
téneti kérdések ezek, azért előre is bocsánatot kérek a Kedves Testvérek
től, hogy sem teljességre, sem a végső és egyedül lehetséges igazságok 
kimondójának a bajnoki címére nem pályáztam. Vívódások közepette 
született meg mindaz, amit most előadok. A  teológia eme területének én 
nem vagyok a szaktudósa s ez bizonyára meglátszik majd az előadáso
mon is. Viszont az egyház a szocializmusban témához szerintem a teo
lógiának erről az oldaláról is kell közelednünk, ha nem akarunk meg
rekedni az elég gyakori frázis-teológiában. Egyszerűen elképzelhetetlen 
egy teológus és lelkész számára, hogy jól és helyesen értse mai helyze
tünket a világban, annak a teológiai, egyházi és egyházkormányzati 
vonatkozásait, ha nem ismerjük a múltat és annak problémáit. Hogvan 
akarjuk mint lelkészek, mint keresztyén emberek híven teljesíteni kül
detésünket a világban és a világért — mert most kimondottan erről van 
szó! —, ha nem értjük azt, hogy a keresztyénség a maga egészében ho
gyan oldotta vagy nem oldotta meg a történelem folyamán a neki Isten 
által feladott leckét?! Hogyan akamók küldetésünk tartalmát a magunk 
és mások számára megfogalmaznunk, ha nem ismerjük az egyház útját 
a szocializmusig?!

II. Valamikor az egyház hullámzó tengeren ringó hajónak képzelte 
magát és a világhoz való viszonyát is ez a kép, ez a szimbólum jelké
pezte. Nem a világból való, de a világban van. Ma igen sokszor az az
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érzésünk, hogy az egyház inkább tengeralattjáróhoz hasonlít, amelynek 
csak a keresztje látszik ki a tengerből. Igen nagy mértékben veszítette 
el kapcsolatát a világgal és mindazzal, ami a világban történik. Ezért arra 
kell indítanunk, úgy kell kormányoznunk, hogy valahogyan bukkanjon 
fel végre a vízből, az elzárkózóttságból és konfrontálja igehirdetését, teo
lógiáját, egyházkormányzatát a világ, a történelem viharzó kérdéseivel. 
Akkor pedig úgy kell néznie a világra, amilyen. Persze az a tény, hogy 
a világ megváltozott, mássá lett, keresztyén körökben is elterjedt szó
beszéd tárgya. Viszont távolról sem vesszük ezt a történeti tényt olyan 
komolyan, ahogyan azt saját szempontunkból tennünk kellene.

A  magyar evangélikus sajtóban is sokat cikkeztünk már a Bonhoeffer 
megfogalmazta nagykorú világról. De ebből a megállapításból keveset 
profitáltunk eddig, főleg az igehirdetésünkben és a lelkipásztori mun
kánkban. Ma is úgy prédikálunk, mintha ez a nagykorúság csak elmé
leti igazság volna, nem pedig véres valóság. Hogy ti. egyesek a világot 
Krisztus nélkül akarják elgondolni, mások pedig Krisztust a világ nél
kül. Annak az egyik legnagyobb akadályát, hogy nem tudunk sok jó 
kezdeményezés és kezdet ellenére főleg a teológiánkban ráeszmélni a 
teendőinkre, a leglényegesebb feladatokra és az egy helyben topogás he
lyett végre lépni, sokat lépni, — abban látom, hogy egy igen fontos igaz
ságot mind a mai napig nem tettünk a magunkévá. Azt ugyanis, hogy 
a mai keresztyénség nem tudja sem az őskeresztyénséget, sem pedig a 
reformáció korát lekopírozni. Luther Márton sem az őskeresztyénséget 
vagy a középkort másolta le és tanította reformé tori irataiban. Akkor 
pedig ugyanez a szabadságunk nekünk is megvan a reformációval kap
csolatban. Enélkül a szabadság nélkül a keresztyénség nem tud teológiai
lag megbirkózni a jelen kérdéseivel. Luther ezt ösztönösen megérezte és 
megharcolta a maga harcát. Meg kell birkóznunk nekünk is vele' És 
ebben igen nagy segítséget nyújt egyrészt a keresztyénség. illetve a ke
resztyén igehirdetés történetének a helyes értékelése, tehát az egyház 
adott történeti helyzetének és társadalmi vonatkozásainak az analízise, 
másrészt a modem társadalom megértése és a kettő konfrontálása.

Most elsősorban az egyház szellemi, lelki helyzetének a rajzát sze
retném adni. De — mint már jeleztem — egy kicsit vívódó formában, 
hiszen itt a teológiának olyan területére lépünk, amely kevéssé meg
munkált és ismert. Legalábbis előttünk.

1. Ha visszatekintünk a keresztyénség 2000 esztendős történetére, 
akkor három nagy produktív korszakot fedezhetünk fel benne:

a) Az első a patrisztikának a kora az első három évszázadban;
b) A  második a középkori skolasztika;
c) A  harmadik a reformáció kora az újkor küszöbén.

ad 1. A  patrisztika korában az atyákat a halál problémája foglalkoz
tatta. Mert az antik ember legégetőbb kérdése a halál volt. Nagyon jól 
tudjuk, hogy a görög filozófiát, magukat a görög filozófusokat is igen 
nagy mértékben, szinte egzisztenciálisan foglalkoztatta ez a probléma. 
Hiszen a görög filozófia az emberi élet fölvetette kérdéseket szinte ma
radéktalanul megoldotta a maga korában és a maga számára. A  halál 
problémájával azonban nem tudott megbirkózni. Gondoljunk csak Pla- 
tonra, aki ezt a problémát — egészen laikus formában mondom — csak 
úgy vélte megoldhatónak, ha az embert magát két részre bontja fel: 
testre és lélekre. Majd megállapította, hogy a test nem értékhordozó; 
csak a lélek hüvelye, tehát elpusztulhat és el is enyészik. A  lélek
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azonban, amely az ideák hordozója, az megmarad, az örök. Ez az ér
tékelés, illetve megoldás hatolt be módosított alakban a római katoli
cizmusba és kísért sok tekintetben az evangélikus teológiában is.

Megvolt tehát a maga értelme annak, hogy az atyák miért éppen az 
Isten emberré levésének a titkát bogozgatták. Arról folyt a vita, hogy 
az örök Logosz magára vette-e a halandó ember testét és így a halandó 
embert és emberiséget halhatatlanságra emelte-e? Mi mai keresztyének 
sohasem értjük meg az első keresztyének első három évszázadának a 
hitvitáit, teológiai csatározásait és anatémáit, ha nem látjuk meg: Ezek 
mögött a szenvedélyes hitviták mögött ez a hitbizonyosság vibrál: A  halál 
elnyeletett a győzelmes Ember-Krisztus által. Ezért került a hangsúly 
a patrisztika korának a teológiájában és igehirdetésében a húsvéti öröm
üzenetre: „Krisztus feltámadott.” Itt a magyarázata annak is, hogy a 
keleti orthodox egyház teológiájában és egész hitbeli magatartásában 
miért ez ma is a központi mondanivalója, miért a húsvéti örömhír a 
keleti orthodox egyháznak a központi evangéliom-hirdetése.

ad. 2.) A középkori skolasztika nagy témája az ész és a kinyilatkoz
tatás ellentmondása, illetve összekapcsolása volt. S ez olyan nagy feladat 
elé állította az egyházat, amellyel évszázadokig (máig) viaskodott a sko
lasztika teológiája a maga spekulatív módszereivel, amíg megszületett 
az ész és a kinyilatkoztatás házassága, amely ebben a tételben nyert preg
náns formulát: Credo ut intelligam (Anselmus). Ennek a korszaknak a 
nagy emberi élménye és kérdése tehát a kételkedés volt. S minthogy a 
kételkedés mindig is hozzátartozik az ember alapállásához, azért a hit 
és kételkedés, az ész és a kinyilatkoztatás körül folytatott nagy hitvita 
nem is zárult le a középkorral. Hiszen tudjuk, hogy ennek a korszaknak 
kettős kimenetele lett: egyrészt kiengesztelte ezeket az elemeket egymás
sal Aquinoi Tamás, illetve, a tomizmus, amely a mai napig iránytadó a 
római katolicizmusban. Másrészt megmaradt a két elem kettőssége s ez a 
kettősség jellemzi a mai napig a felvilágosultságot és a szekularizáltsá- 
got. S minthogy a feszültségnek ezek az elemei a mai napig megvannak, 
azért a skolasztika nem zárult le a középkorral, sőt az evangélikus teo
lógiában is teret kapott. Csak arra a vitára utalok itt, ami az ún. 
„Entmithologisierung” kérdése körül kialakult.

ad. 3.) A  keresztyénség harmadik korszaka a középkor végén és az 
újkor küszöbén köszöntött be. A  keresztyénség a bűn és bűnhödés kér
dését veti fel, amellyel az Ótestemántom prófétái is viaskodtak és a párt
ütő Izráel elé állították. A  keresztyénség gondolkodásának a középpont
jában tehát ezek a problémák állanak: Ítélet és kegyelem, bűn és bűn
hödés, bűn és bűnbocsánat. Ezért teszi fel Luther is végső kétségbe
esésében a kérdést: Wie krige ich einen gnadigen Gott? S a válasz, az 
evangélium lényege ebben a tételben kristályosodik ki: Megigazulás 
hit által ingyen, kegyelemből. Így született meg a nagypénteki teológia. 
Mindazt, amit a patrisztika a húsvéti üzenet alapján kidolgozott, a lo- 
gosz testté levésének a titka a Szentháromságról szóló tanítás másod
rangúvá lett amellett, ami a kereszten történt. Nem tették ugyan félre 
és nem vetették el az atyák tanítását, amint erről a reformátori hit
vallások egyértelműen tanúskodnak. De más került a keresztyénség 
látókörének a középpontjába és most egész érdeklődését ez határozza 
meg: Krisztus keresztje.

2. Majdnem 450 esztendő telt el azóta. Mi történt ezekben az évszá
zadokban és milyen mérleget tudunk annak alapján a ma számára készí
teni? Mindenekelőtt tény az, hogy a középkori világ szellemi-lelki egysége
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megszűnt, a középkori főiskola keresztyén universitása és a keresztyén 
imperium valósága. Nem azért mondjuk ezt, mintha sajnálnék annak 
a középkori világnak a letűnését és kimúlását. És nem is óhajtjuk vissza 
azt a világot. Csak mint tényt állapítjuk meg és néha még szükséges is 
ennek a ténynek a rögzítése.

Ezzel megkezdődött nagy léptekben a szekularizálódásnak az a folya
mata, amelynek megvannak a maga törvényei és története, amit egészen 
a 13. századig követhetünk visszafelé s amelynek a legtudatosabb képleteit 
éppen napjainkban tapasztaljuk meg és éljük át. Mindenesetre tévednénk, 
ha az európai keresztyénséget akarnók felelőssé tenni ezért a folyamatért. 
Másrészt az is igaz, hogy ebben a keresztyénségben két dolog egymásnak' 
ellentmondó úton és irányban fejlődött ki: A keresztyén igehirdetés és a 
modern szellem. A  keresztyénség részéről ez úgy alakult, hogy a kor fel
törő problémáit néha meglátta, néha nem. Néha hajlott azok felé, máskor 
pedig szembefordult azokkal. Miközben az elvilágiasodás modern szelleme 
igényt tartott az élet minden területére és szembe fordult a keresztyénség 
világértelmezésével, keresztyén részről végül is lemondtak a világról és 
visszavonultak a „lélek területére” . A  reformáció maga is olyan egyér
telműen állította igehirdetésének a középpontjába az egyes ember lelki üd
vösségét, hogy az üdvindividualizmus” tanítása óhatatlanul meg tu
dott gyökerezni a protestáns teológiában is és a mai napig tartja ma
gát. Nagyon jól tudjuk, hogy a dolgok ilyen alakulása nem felel meg 
Luther vagy Calvin felfogásának. Az eszme csírája azonban megvan 
Luther tanításában és a későbbiek folyamán annyira meghonosodott 
és elhatalmasodott, hogy először a teológia, majd az igehirdetés s vé
gül maga az egyház is elveszítette kapcsolatát a világgal. Ma már tud
juk, hogy itt súlyponteltolódás volt és egyoldalúság forgott fenn. És 
ezt a súlyponteltolódást és egyoldalúságot éppen a lutheri orthodoxia 
honosította meg és annak — akármilyen furcsán is hangzik — az iker
testvére: a pietizmus.

Ma már a szekularizáltság korunk leglényegesebb ismertető jegye. 
Az egyház is tisztában van ezzel. Csak azt nem akarja tudni, hogy éppen 
ezen a ponton legalább olyan fontos döntés előtt áll, mint a reformáció 
korában! Persze akár akarja ezt belátni, akár nem, kénytelen lesz elfo
gadni. Hiszen keserű tapasztalatai vannak arról, hogy az emberek nem 
fogadják el az igehirdetését. Igaz, vannak soha meg nem rendíthető em
berek is, akik önmaguk igazolására és vigasztalására arról beszélnek, hogy 
nem az egyház lett hűtelen a küldetéséhez a világért, az emberért, hanem 
az emberek és a világ idegenkedett el az egyháztól indokolatlanul. És a 
megkeményedett frontok „veszélyes hegygerincén járva”, sőt állva, ezt 
mondják: „Az egyház hű volt igehirdetésében a küldetéséhez, mert ime 
megkeményítette igehirdetésével a népeket, ahogyan Mózes második köny
vében Isten csapásai és Mózes igehirdetése csak még jobban megkeményí
tette a Fáraó szívét, elmélyítette a krízist s ezzel utat nyitott a kibonta
kozásnak. A  megkeményedés, a szekularizáltság tehát ma is annak a jele, 
hogy Isten igéjét tisztán és igazán hirdetjük és így kell továbbra is hir
detnünk!” Nem lenne értelmesebb dolog mégis csak előbb tisztáznunk, 
hogy milyen időkben élünk, milyen világban mozgunk s ezért milyen 
napjaink embere, mielőtt ilyen erőszakolt teológiai megállapításokat 
teszünk?! Mert akkor eljutnánk arra az alapvető meglátásra, hogy a kö
zépkor és a reformáció nemzedékeinek az életértelmezése, amelyből a 
mai egyház igehirdetése formában és tartalomban kinőtt, alapjaiban vál
tozott meg és nem fedi a mai embernek az életről vallott látását és élet
érzését.
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3. A  fenti utolsó mondat értelmét szeretném közelebbről értelmezni, 
amikor most egészen konkrétan a második világháború utáni egyházi 
szellemi helyzetről szólok. Elsősorban az európai keresztyénség, illetve 
protestantizmus teológia-történeti helyzetét tartom szem előtt, de aki
nek van füle a hallásra, az úgyis-észreveszi, hogy mennyi és mi vonat
kozik abból reánk is.

A  második világháború után európaszerte a protestanizmusban azok 
az egyházi erők vették kezükbe az evangélikus és református egyházak 
restaurálását Nyugaton és új alapokra helyezését Keleten, amelyek az ún. 
Hitvalló Egyház egyházi ellenállási csoportjaiban nevelkedtek föl. Ezek
nek a csoportoknak a teológiai és szellemi arculatát az a nagy ébredés) 
mozgalom formálta, amely az első világháború után bontakozott ki. Az 
újreformátori teológiának az elindulása ez, egyik oldalon az új-luthera- 
nizmus, másik oldalon a dialektikus-református teológia köntösében. Csak 
egészen természetes, hogy amikor 1945-ben az egyház lábraállításáról volt 
szó, az újreformátori ébredésnek ez á nemzedéke magával hozta és érvé
nyesítette azt az örökséget, amit a két világháború közti időből, főként az 
ellenállási mozgalomból kapott. Viszont ez azt jelentette, hogy a második 
világháború befejezése után olyan szellemi és egyházi örökséggel kezdett 
operálni, ami az első világháború után alakult ki. Egy percre sem állítom, 
hogy ez olyan tudatosan és tervszerűen történt, ahogyan így leírva hang
zik. Szövetkezett vele az a lutheri orthodoxia is, amely konzervatív visz- 
száhúzó jellegénél fogva az egyházi tradíciók erőteljes megőrzésére, tehát 
végső sorban restaurációra törekedett. Ez pedig azt jelentette, hogy a 
második világháború után az az egyházi nemzedék vette kezébe a kor- 
mányrudat, amelynek a teológiai öröksége 1918— 1933 között teljesen ki
formálódott és 1945-ben már az öregedés világos tüneteit hordozta testén. 
És a hitvalló egyház nemzedéke ezt az örökséget kínálta fel 1945-ben 
az egészen új helyzetbe került Európának. Nem kétséges, hogy ez a res- 
taurációs vállalkozás nem felelt meg korunk szellemi helyzetének. Hiszen 
közben győzött a totális szekularizáltság és a szellemi-lelki kimerültség a 
nihilizmusba torkollott. 1945-ben tehát már elkésett ez az egyházi irány
zat. Hiszen ekkor már magában az egyházban is jelentkezett az „új hely
zet” és előre vetítette árnyékát, ha nem is vették sokan észre!

Figyelemre méltó etekintetben Hans—Jürgen Baden megállapítása 
1941-ben a „Die geistige Lage dér Kirche” c. munkájában: „A  középkori 
és a reformáció korabeli embernek a tudata távolról sem azonosítható a 
20. század emberének a tudatával. .. Csak egy szellemileg izolált térben 
élő teológusok tudtak hinni abban, hogy a mi problémáinkat is értik, 
hogyha ismerik Luthernak a felfogását bizonyos problémákról. . . ” És 
ugyanabban az esztendőben jelent meg Rudolf Bultmann cikke: „Neues 
Testament und Mythologie”, amelyben többek között ezt mondja: „ . . . a 
prédikáció nem hagyhatja bizonytalanságban a hallgatókat. . . ” D. Bon- 
hoeffer ezt írja a fogságból 1944-ben: „Egy teljesen vallástalan kor felé 
haladunk.. . Egész eddigi keresztyénségünk alapjaiban rendül meg és 
csak egynéhány itt rekedt bajnok vagy néhány nem becsületes intellek- 
tüell az, akiknél még vallásos alapon partra szállhatunk... A  Hitvalló 
Egyház... a pozitivizmusból a konzervatív restaurációba farait.”

Nem akarok itt vitába bocsátkozni a fenti megállapításokkal és pro 
vagy contra állást foglalni. De annyit nem tudok elhallgatni, hogy a jövő 
fejlődésének és a megoldandó problémáknak az irányát ezek a hangok 
megmutatták az egyházban és a teológiában. Ezek a hangok azonban te
kintettel voltak arra a korszellemre is, amely megmutatja, hogy végered
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ményben hol állunk és azt is látnunk kell ezek alapján, hogy mennyire 
távol vagyunk az 1918—33-as korszak teológiai pozicióitól. Nem is a teo
lógusok, hanem korunk gondolkodói és költői ragadták meg prófétai mó
don ezt a korszellemet és öntudatosították nagy kérdéseit és problémáit. 
Arnold Toynbee mutatott rá arra, hogy az emberi nemzedék a „challenge 
és response” (léte veszélyeztetettségének és az ellenállásnak) a történelmi 
ritmusában él a második világháború után, mint az „újból megmenekül
tek” nemzedéke.

Itt tűnik azután ki az is, hogy a második világháború „megmenekült- 
jei” hogyan értékelték ki az új helyzetet egyrészt Nyugaton, másrészt 
Keleten. Nyugaton a politikai restauráció az első időkben azt eredmé
nyezte, hogy az emberek, mint az „ismét” megmenekültek átadták ma
gukat egyházilag a rezignáeiónak, a megfáradt és „minden mindegy” 
szellemnek. Kérdésük csak az volt, hogy vajon e mögött az élet mögött 
van-e még a létnek értelme és célja. S így fogalmazódott meg századunk 
élettémája Nyugaton így: „Mi az életünk értelme egyáltalában” . Ebbe a 
pesszimista hangulatba egyetlen egy alkalommal tört be egészséges egy
házi hang, az Isten igéjének a helyes alkalmazása az emberek kérdé
seire és kínzó bizonytalanságára. Ez volt a Stuttgarti Bűnvallás aktusa. 
(Lásd: Evangélikus Naptár 1960.). Ebben a bűnvallásban a német evangé
likus egyház meggyőzően demonstrálta azt az egyetlen igazán egyházi 
magatartást, hogy az egyháznak is van „jóvátételi kötelezettsége” a má
sodik világháború szörnyűségeivel kapcsolatban. Ez a jóvátétel azonban 
nem a népek világa előtt rovandó le, hanem Isten előtt... a bűnök meg- 
vallásában, a bűnbánatiban. Ez volt az egyetlen aktus a német evangélikus 
egyházban, amikor leküzdötte a restauráció gondolatát, Isten színe elé állt 
egy „pillanatra” és megvallotta, hogy ő maga (az egyház) és a német nép 
olyan bűnöket követett el a második világháborúban, amiket csak Isten 
bocsáthat meg és a kivezető utat csak Isten mutathatja meg.

Stuttgart azonban csak egy szempillantásig tartott. Mert ami utána 
következett, az azt mutatta, hogy a hagyományok erősebbek tudnak lenni, 
mint a totális megtérésre törekvő akarata az egyháznak. Egyházkormány- 
zatilag és sokszor teológiailag is beletorkollott Nyugat evangélikus „irány
zéka” a katolicizmusba (Asmussen és köre), az egyház szellemi helyzete 
szempontjából pedig az egzisztencializmusba Kierkegaard, Heidegger, Jas- 
pers és J. P. Sartre egzisztencialista filozófiáján, illetve drámáin tájéko
zódva. Két világháborút maga mögött tudva és nem tudva, hogy a harma
dik, az atomháború utolsó katasztrófája nem fog-e mindent elpusztítani, 
győzködik Nyugat nemzedéke — főleg ifjúsága — a nagy kérdéssel, amire 
sem egyházi, sem ideológiai választ nem kap: „Van-e még az életnek 
egyáltalában értelme és hol kell azt keresni?” És ez a nyugati nemzedék 
nem elégszik meg egyszerűen azzal, amit Sartre mond neki a hősies huma
nizmusról. De nem elégszik meg azzal sem, amit az egyház tud neki 
nyújtani akár a barthianizmus, akár az újreformátori teológia pregnán- 
sabb formájában lép fel. 1934-ben mondta Kari Barth: „Nem hívőkkel, 
értelmiségi emberekkel és modern ifjúsággal lehet tapasztalataim szerint 
relatíve a legjobb beszélgetéseket folytatni, ha . . . úgy bánunk velük, 
mintha a keresztyénség ellen felhozott ellentmondásuknak semmi jelen
tősége nem volna” . És még 1948-ban, az Egyházak Világtanácsának az 
amsterdami ülésén azt tudta mondani ez a világhírű teológus, hogy nem 
kell vitába bocsátkozni korunk világának a gyermekeivel. Egy kicsit svájci 
kollégájára, Brunner Emilre gondolva hangsúlyozta, hogy korunk Isten
től elidegenedett embereinek nincs különösebb mondanivalónk, .csak amit 
már mindig mondottunk és hirdettünk, azt ti., hogy Jézus Krisztus értük
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meghalt és feltámadott és a mi testvérünk. Ennek a teológiának a szer
kezetéhez tartozik, hogy a ránk váró feladatok tekintetében cserbenhágy 
bennünket. Mert nem arról van itt szó, hogy ma is beszélünk az ember
ről, a világról is, a teremtésről is, meg az etika kérdéseiről is, hanem az a 
nagy probléma ma, hogy hogyan és milyen célirányossággal tesszük ezt. 
És akkor éppen nem arról van szó, hogy mindezeknek a témáiknak a kere
tében az embert egy korfölötti ige oldaláról megszólítjuk, hanem azt kell 
felismernünk és az emberek számára érthetővé tennünk, hogy ez az ige 
belelép minden kornak a szolgai alakjába és így tudja elérni az embert 
és a társadalmat a saját nemzedékének a problémáiban. Tehát nem a 
•korfölötti megszólítás teológiájára van szükségünk, hanem olyan teoló
giára, amely kapcsolatot teremt Isten igéje és a kortörténetileg kötött hall
gató között. Valahol azon az úton keresendő a megoldás, amelyre Brunner 
Emil, Heim Károly és Thdlicke Helmut léptek. Ezért kell nagy megértéssel 
fogadnunk az Egyházak Világtanácsa evanstoni konferenciájának a meg
állapítását: „Az egyház helyzete a modern világban annyira komoly, 
hogy csak egy forradalom tudja abba a helyzetbe hozni, hogy Isten aka
ratát teljesítse.” Igen jó lenne, ha ezt a nyugati evangélikus egyházak 
komolyan vennék és értékesítenék.

Persze sokan azt mondják, hogy az újkor embere elveszítette érzékét 
Isten igéjének a meghallására. Weber heidelbergi szociológus arra hívja 
fel a figyelmünket, hogy ez a felvilágosultság olyan tudatmegvilágosodás
sal jár együtt, ami elvette az ember vallásos érzékét. S ezért szerinte a 
kinyilatkoztatott vallások korszaka lejárt és olyan emberi nemzedék 
van felnövőben, amely a világi, a társadalmi vallások felé fordul. Ebben 
a megállapításban annyi az igaz, hogy a mai ember nem rendelkezik a 
meditáció és kontempláció eszközeivel, mint a középkor szerzetese. Azon
ban Krisztus ígérete: „Íme, én veletek leszek a világ végéig” — nekünk, 
intellektuális szempontból „terhelt” embereknek is szól. Nem! A  meg
oldás másutt van! A  kérdés így hangzik: Századunk emberét eléri-e a 
bibliai üzenetnek az a formája, amelyet középkori örökségként konzer
váltunk egyházunkban? Tegyük csak világossá magunk számára a hely
zetet! Egy ágostonrendi barát, aki lelkiismereti kínokat áll ki bűnei miatt, 
retteg az örök kárhozattól. Kiutat keres ebből a rettegésből, a halálnak 
ebiből a hatalmából és fölteszi a kérdést: „W ie kriege ich einen gnádigen 
Gott?” És akkor eljut a felszabadító felismerésre, hogy az evangéliom 
az az üzenet, amellyel Isten az örök kárhozatra ítélt embert a szerzetesség 
minden jócselekedete nélkül megváltja, megigazítja. Az evangéliom tehát 
Isten kegyelme a Jézus Krisztusban és általa. S most teljes szívvel ujjong 
és megvallja, hogy a paradicsom kapui tárultak föl előtte. így éli át Luther 
az akkori nemzedék üdvösségbeli kérdését és kapja meg a megoldást élet
kérdésére.

És hol áll a mai kor embere? Belsőleg valóban nem kolostori, {asz- 
ketikus típus. Ellenkezőleg! A  két világháború katasztrófája tompává 
tette a lelkiismeretét. A  szekuláris világ gyermeke, ahol azt tanulják az 
emberek, hogy Isten nélkül, sőt Isten ellenére kell élni. Magától értetődő 
számára, hogy a középkori világ és annak a gondolatrendszerei felbom
lottak. A  középkori emlékek, dómok és katedrálisok még körülveszik 
ugyan, de már nem mondanak neki semmit. Neki is vannak kísértései és 
kétségei, mint egykor Luthernak. De kétségeinek a motívumai és alapjai 
egészen mások. Nem a haragos Isten színe előtt kétségbeesett szerzetes, 
hanem az élet értelmét Isten nélkül kereső ember. Mivel lenne különben 
megmagyarázható az az öngyilkossági hullám, amely ma Nyugaton láz
görbét mutat. És az emberek ilyen gondolatokkal dobják el maguktól az
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életet: Nem látom életemnek az értelmét. Félek a holnaptól. Félek a má
sik embertől. Félek mindenkitől és mindentől, ami ebben a világban kö
rülvesz. Leszakadtak azok a hidak, amelyek a tegnappal és a holnappal 
összekötik. Szinte klasszikus megfogalmazását találjuk ennek J. P. Sartre 
regényében: „Az undor” . A  nihilista gondolkodás ezekben a szavakban 
fogalmazódik meg: „Istenem! Élnem kell nekem ezt a gombalétet? Mivel 
töltsem ki napjaimat? ...  Az az igazság, hogy egyszerűen nem tudom 
letenni kezemből a tollat: azt hiszem, újból elfog az undor és az a benyo
másom, hogy addig kérleltethetem, amíg írok” . Ez az a szellemi klíma, 
amely ma Nyugaton az embereket körülveszi és amelyben „élni” szeret
nének.

Ennek a belső magatartásnak azonban megvannak a maga társadalmi 
gyökerei is. A z egységes keresztyén európai kultúra és gondolatrendszer, 
amelyre olyan sokat hivatkoznak Nyugaton az emberek és egyházak, már 
az első világháború után felbomlott és csak reakciós restauráló erők 
tudták erőszakkal fenntartani. A  felbomlás folyamata azután a második 
világháború után végleg befejeződött. így tudjuk megérteni Nyugatnak 
azt a vágyát, amikor egységes nyugati ideológia után sóhajtozik. Így ért
jük meg a formátlanság jeleit és bizonyságait az absztrakt festészetben, a 
dodekafonális zenében és a formátlanság irodalmában. A  régi formák 
felbomlottak, az új formát még nem találta meg és ebben a keresésben 
nihilistává teszik a vajúdás fájdalmai. Ez az ember egy új világkép és 
életfelfogás születését éli át. Egész sereg, állami, társadalmi, természet- 
tudományos és kulturális problémával kell találkozni. Ennek az ember
nek a szekuláris világ problémáival kell megbirkóznia. Ebben a szüksé
gében keresi egzisztenciájának a végső és értelmes középpontját. Ismé
telten találkozunk az egyház részéről olyan kísérletekkel, hogy a tár
sadalmat alakító erőket negatív keresztyén értékítélettel látják el és így 
akarják a keresztyén embert megtartani a ránehezedő kérdések köze
pette. Vagy arról beszélnek, hogy az ember elhajlott Istentől, vagy az ör
dögre hivatkoznak, amelynek a keze — szerintük — erősen benne van az 
új társadalmi erők érvényesülésében. Ahogyan az első gőzmozdony ellen 
nemcsak orvosi, hanem teológiai szempontból is komoly aggodalmakat 
jelentettek be annak idején, ugyanúgy látják el egyes nyugati keresztyén 
körök és azok nyomán egyes pietista körök nálunk is negatív keresztyén 
értékjellel az űrhajózás gondolatát. A társadalom fejlődésére vonatkozó 
akár régi veretű, akár új köntösbe öltöztetett keresztyén értékítéletek 
nem minősülnek keresztyéni, hanem csak keresztyénietlen ítéletnek. 
Hiszen azok a dinamikus erők, amelyek a mi társadalmunkat és életünket 
formálják, aszerint kapnak negatív vagy pozitív előjelet, hogy mire for
dítja azokat az ember.

4. Ezért volt az a felismerés és magatartás helyes, amelyet jó 10 esz
tendeje így tanítunk a magyar evangélikus egyházban: A  második világ
háború után egész keresztyénségünk és társadalmunk a nagy krízis álla
potába került. Ha pedig mi keresztyének krízisről beszélünk, akkor azt is 
tudnunk kell, hogy Istennek is vannak ítéletidői. így ismertük föl az 1945 
utáni esztendőkben Isten ítéletét mindabban, ami keresztyénségünknek 
a tartozékai voltak és jelöltük meg az egyetlen helyes keresztyén maga
tartásként a bűnbánatot, amely aktivizálódik a rossz megvetésében és 
elvetésében és a jó keresésében és építésében. Amennyit ezen a téren 
elértünk, az az őszinte bűnbánat gyümölcse és amiben elmaradtunk, az a 
negatív „értékítéletek” bosszúja.

Teológiailag azonban tovább kell mennünk annál, amit eddig kimun
káltunk. Látnunk kell, hogy a keresztyén ember nem tud úgy megbirkózni
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hitbeli problémáival, hogy más korszakok hitbeli tapasztalataira eszmél 
és azokat tervszerűen elsajátítja.

a) Ha az igehirdető a szószéken nem fér hozzá igehirdetésével a hí
vekhez vagy ha feltűnő bevezetés után újból visszaesik a régi „beszédek” 
stílusába, akkor ebben az esetben az a telógia mondott csődöt, amivel 
egykor ezt az igehirdetőt felvértezték és útjára bocsátották. Mert ez a 
teológia ma igen nagy hányadában történeti tudomány, hiszen a forrás- 
kutatás előfokát tette meg végső céljának. Helytelen volna azért, ha saját 
csődjének az ódiumát az egyháztól elidegenedett emberre hárítaná és azt 
mondaná, hogy ez a mai ember inem is akarja meghallgatni. Az a teológia* 
amely tartalmilag a középkori kérdésfeltevés gondolatkörében mozog, 
külsőleg pedig visszaálmodtatja a hallgatókat 1945 előttre, sőt talán a 
középkorba, tényleges feladatát mulasztja el, küldetését, amit ezért a 
világért kapott. Hiszen az a feladata, hogy ma fogalmazza meg azt a ke
resztyén igazságot, ami Isten igéjének a találkozásából születik meg a mo
dern világképpel és a mai nemzedék életélményével. Az eljövendő egyház 
léte és nemléte függ attól a teológiától, amely a hiten tájékozódva ád a 
világban és életben tájékozódást az embereknek. Ezt a feladatát nem lehet 
eléggé radikálisan és kompromisszummentesen látni és megvalósítani. 
Különben a templom és a keresztyénség múzeummá lesz, vagy pedig 
kiürül.

b) Sok és rendkívül tanulságos példát lehetne felhozni a fenti meg
állapítások szemléltetésére. Egyet megemlítek annak az illusztrálására, 
hogy hova jutottak igehirdetésükkel és egyéb gyülekezeti munkájukkal 
azok a lelkészek, akik desztillálták és sterilizálták igehirdetésüket. Több, 
mint tíz esztendővel ezelőtt az egyik jelentős dunántúli gyülekezet lel
késze azt a megállapítást tette beszélgetés közben, hogy „csak naív és 
primitív gondolkodású ember vallhatja azt, hogy a kommunisták a falu 
átalakításában komolyabb eredményeket érhetnének el és hogy a földes
urak, a bárók és grófok nem térnek vissza Magyarországra” . Mondanom 
sem kell, hogy ez a naiv és primitív gondolkodású ember 1948-ban én 
voltam. Ez a lelkész azóta sem változott felfogásában. Kuriózum a saját 
falujában. Ösbölény, aki mindig földre szegett fejjel jár — ha egyálta
lában kilép a paróchia épületéből. Azt gondolhatná valaki, hogy ennek a 
lelkésznek szép és élő gyülekezete van, hiszen „tisztán és igazán” hirdeti 
Isten igéjét. Nagy tévedés! Ezt a lelkészt a saját gyülekezete ma már 
egyáltalában nem érti és nem fs tiszteli. Néhány hónappal ezelőtt, ami
kor arra jártam, a templomban egy presbiteren, az egyházfin és két öreg
asszonyon kívül senki sem volt. Ez a lelkész lemaradt híveitől vallásilag, 
társadalmilag és politikailag is. Kiürült a temploma s közben mindenkit 
hibáztat, csak a maga nagy-nagy gerendáját nem látja!

c) A problémák persze ennél sokkal egyetemesebbek. Világjelenség 
ez. Friedrich Heer osztrák újságíró írta a múlt év őszén a „Süddeutsche 
Zeitung”-ban: „Európai keresztyénségünknek nincsen semmi vonzóereje. 
Az új szabadságért, az új örömért, a „jobb létért” folytatott harcban nem 
tud megfelelő partner lenni sem az intelligencia, sem a felébredt népek 
körében”. Wendland nyugatnémet professzor megállapítása szerint a lel
kész igehirdetői, lelkipásztori munkáját csak akkor tudja bármilyen tár
sadalomban elvégezni, ha tudja a lelkész, hogy „hol áll” , mert a hívei 
úgyis tudják. Az a lelkész, aki akár egy középutas koncepcióban gondol
kodik, akár pedig úgy döntött, hogy döntése szemben áll a híveivel, 
előbb vagy utóbb szembekerül nemcsak a híveivel, hanem szembe kerül 
a lelkészi munkájával is és ha őszinte ember, akkor levonja belőle a 
konzekvenciákat. Az egyáltalában nem haladó teológusnak számító nyu-
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tnémet Eberhard Müller írja a „Die Welt ist anders geworden” c. ta
nulmányában: „Még fontosabb azonban sok életterületnek a komplikált- 
ságánál... az ember egész életberendezettségének a megváltozása. Meg- 
szólíthatósága teljesen eltolódott.. . Egészen egyszerűen arról van szó, 
hogy a világ szociológiai megváltozását a helyi gyülekezet síkján is végre 
komolyan kell vennünk ... Gyakorlatilag azért jut csődbe ennek a meg
valósítása, mert a hagyományos egyházi hivatal fogalma passzív maga
tartásra kárhoztatja a gyülekezetek tagjait és az egyházból lelki hjyatal- 
nok államot csinált, amely nem felel meg korunk követelményeinek.’ 
Vagy utalhatnék Brunner Emilnek a „Das Missverstándnis dér Kirche” 
c. munkájában írt súlyos mondataira: „Számolnunk kell azzal, hogy az új 
korszakban... új formákat kell teremteni az evangéliom hirdetésére, 
amelyek nagyon is távol vannak attól, amit eddig egyházaknak mondot
tunk . . . Krisztus hirdetésének a monopóliumát réges-régen elveszítet
ték . ..  Ahogyan Isten annak idején különbözőképpen mondta igéjét, 
ma is különböző módon akarja a különböző embereket magához vonni.” 

De még tovább kell mennem a példák felsorolásában. A  „Zeichen dér 
Zeit” c. folyóirat 1958. 11. számában a szekularizálódott embernek meg
döbbentő bírálatát találjuk a saját lelkészéről. Pedig ez az ember jogilag 
nem fordított hátat az egyháznak és nem is ellenséges a magatartása 
az egyházzal szemben. Megállapításai így hangzanak: „Bocsásson meg (ti. 
a lelkész), hogy szólok. Egyáltalában nem itt lenne a helyem, hiszen ipari 
munkás vagyok. 70 esztendeje nincsen mondanivalónk egymásnak, mert 
Ön nem érti meg azt soha. Arra az emberre van szükségünk, aki megéli 
nekünk az életet. Ön rendelkezik ezzel az emberrel? Az a könyv, a Biblia, 
semmit sem mond nekünk, a nyelvét pedig nem értjük. — A  templomba- 
járás vértelen hagyományát butaságnak tartjuk és mi műszakban dolgozó 
munkások nem is érünk rá. Az egyház, a templom múzeum, nemcsak a 
tömjén miatt, a papok komédiások, nemcsak azért, mert komoly és ünne
pélyes arcot vágnak. — Mj a modern világban élünk. Van technikánk 
 és mi annak a hatalmában vagyunk. Életörömre és felüdülésre van szük
ségünk. Tudja Ön ezt adni? — Ha már egyáltalában prédikáció hangzik 
el a szószékről, akkor legalább legyen gyakorlati, különben jöjjön el 
hozzánk inkább a kormány egyik embere és az mondjon nekünk valamit 
arról, hogy hogyan tudnánk itt a földön a legjobban berendezni az éle
tünket. — Voltak háborúk s most az a veszély fenyeget bennünket, hogy 
az atomtól repülünk a mennybe! Az egyház pedig maradt az, ami volt: 
megmerevedett, a világtól idegen, szeretetlen, a fegyvereket megáldó, 
érzelmeket provokáló és irányító segédhatalma az államnak. — Most 
azonban lelepleződött és ezért nyakaskodik, mint a kisgyerek. Most a 
maga lábán akar járni! Azt akarja )adni tartalmilag is, ami a cégéren 
van. Mindez azonban már nem meggyőző a számunkra! — Most már nem 
kell senkinek komolyan vennie a letűnő világnak ezt a karikatúráját. — 
Az orvosra, a segítőre van szükségünk, aki a testnek, a léleknek és a 
szívnek az egészségét biztosítja. Szíves megértésre és örömre van szük
ségünk. — Megadja ezt az Önök prédikációja? — Kik vagytok ti tulaj
donképpen. hogy valamit is kívántok tőlünk?! — Csak azt akarjuk hívni 
és kérni, akinek hinni tudunk. Az igazi emberség útjára van szükségünk. 
Hol van szó a prédikációban az igazi emberségről? Nálatok megvan ez?” 

a keserű szívvel megírt nyilatkozat mögött bizonyára^ rengeteg 
csalódás, hihetelen papi hűtlenség és korszerűtlen teológia húzódik meg. 
Papi és egyházi tükör a javából!! S közben vannak lelkészek, akik a gyü
lekezeti közösségük hangján és magatartásán eligazodva olyan édes 
nyugalommal csinálják azt, amit évtizedekkel ezelőtt csináltak. Akik
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még ma is népegyházi koncepcióban gondolkodnak és cselekszenek. Akik 
még ma is úgy gondolják, hogy mindennél fontosabb a csipp-csupp sze
retetszolgálat s akiknek a szemében a lelkészképzés, a teológia, a tudo
mány nem fontos, csali a „régi és megbízható káderek felszínen tartása” 
és ajnározása. Hogy közben emberek százai fordítanak hátat — elsősor
ban falun — az egyháznak és a templomnak, az nem fontos. Az ítélet eb
ben a kérdésben kegyetlen lesz Nyugaton és számonkérő Keleten!!

5. Az igehirdetés tartalmának a helyes megfogalmazása ma a legdön
tőbb teológiai probléma, ami elé korunk állít bennünket. Az ember, az 
emberiség minden időkben Isten és a világ feszültségében állt. Létének e 
között a két pólusa között taszítja majd az egyik, majd a másik pólus 
felé a hit és a kételkedés. Ezekből a feszültségekből a keresztyén kegyes
ségnek jól áttekinthető korszakai születtek meg az elmúlt kétezer eszten
dőben. Pál apostollal azt valljuk, hogy van növekedés az Isten ismereté
ben és bölcsességében és ennek a növekedésnek a folyamata egyáltalában 
nem zárult le. A  növekedés azonban — ismerve a terepet, ahogyan azt 
fentebb elmondtuk — nem azt jelenti, hogy a refórmátori teológiának a 
lelki-szellemi bankbetétjeit most felértékeljük vagy pedig új igevalutát 
adunk neki és úgy értékesítjük. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a 
reformátori teológiai koncepció nem tudja már elérni a mai embert. Ez 
nem azt jelenti, hogy az nem tartalmazna nélkülözhetetlen értékeket, ill. 
igazságokat, amelyekre a keresztyénségnek minden időben szüksége van.. 
De azt igenis jelenti, hogy a mi mai nemzedékünknek a keresztyén igaz
ságnak az alapjaiban új koncepcióját kell megalkotnia. Szeretném ezt 
alátámasztani egy idézettel is. Walter Nigg bázeli egyháztörténész 
mondja: „Nem a teológiai Luther-renaissance tudna gátat vetni ennek 
a romlottságnak és a folyót új mederbe terelni, mert az csak régi formu
lákat ismétel, hanem egy vallásos Luther-forradalom, amely a hozzá nem 
hasonlításban bizonyítaná meg hűségét a reformátor iránt.”

.6. Értsünk egyet abban, hogy más életérzés uralja korunkat és korunk 
emberét. Nem a lelkiismerete van bajban, hanem az élete. Nem is a sze
rető vagy haragos Istennel van baja — ha egyáltalában még kérdez utána, 
hanem a szeretetlen, az embertelen emberrel és ezért nem a kegyelmes 
Istent keresi a világban, aki a lelkiismeretét megnyugtatná a bűnök 
bocsánatával, hanem aki az egzisztenciális félelmének és békétlenségének 
az értelmetlenségéből váltja meg. Az az igehirdetés, amely ennek az em
bernek nem tudja megmutatni létének az értelmét, az éppoly értelmetlen 
számára, mint sok minden más a világon.

Ezzel szemben megállapítandó, hogy semmi más ígéret nem tudja 
az embernek ezt a krízisét leküzdeni, mint éppen az a keresztyén üzenet, 
amely azt hirdeti: „A  világban félni fogtok (nyomorúságtok lesz), de 
bízzatok, én meggyőztem a világot.” (Jn 16,33). Jézusnak ebben az egyet
len igéjében benne van létünk egész békétlensége, de annak a legyőzése 
is. Mert hogyan értendő ez az ige? Ennek a világnak (kozmosznak), a világ 
minden bajának és békétlenségének a legyőzése Pál és János apostolok 
szerint abban van, hogy tudunk Isten üdvtörténetéről, amely átfogja a 
teremtés, a bűneset és újjáteremtés nagy ritmusát. Ebben a történetben 
ugyanis benne van Isten üdvösséges tervének és művének az összefüggése. 
Ez a terv már a teremtés előtt megvolt és a bűneseten, a pusztuláson 
keresztül vezet a kozmosz újjáteremtéséig. Ez mutatja a világban minden 
életnek és történésnek az értelmét és célját. Az egyes ember és az egész 
emberiség a múlt, a jelen és a jövő értelmes láncolatában van, ahogyan 
az Ige mondja: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” . Csak
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a keresztyén igehirdetésnek ez az univerzális szemlélete segíthet át ben
nünket a teológiai holtponton.

Ezért legfontosabb feladatunk ma, hogy az írástudomány döntő fel
ism eréseket dolgozzon ki a teológia és az egyház számára. Keresztyén 
hitünk új meghirdetésének az épületkövei ott keresendők egyrészt abban 
a páli és jánosi univerzális, sőt kozmikus látásban, amelyben egy egységet 
alkot az ember és világ teremtésének, megváltásának és beteljesedésének 
a nagy üdvtörténete, másrészt abban a kísérletben, amely az Írás bizony
ságtételeit egzisztenciálisan a mai emberre interpretálja. Ha ez meg
történik, akkor lezárul az egyház utolsó reformátori korszaka is és valami 
olyan ÚJ teremtődik, ami az egyház ezutáni igehirdetését és alakját 
szolgálja. Úgy szolgálja, hogy minden felismerésünk a mai és a holnapi 
embert veszi célba.

Világosan látnunk kell azt is, hogy ezzel együttjár az egyháznak és a 
teológiának az újrarendezése és annak az új formának, módszernek a 
kialakítása is, hogy az egyház és a teológia hogyan találjon érintkezést 
és kapcsolatot, sőt közösséget a mai emberi nemzedékkel és annak az 
életkérdéseivel. Bár senki sem tudja ma megmondani, hogy milyen lesz a 
jövő egyháza, azt mindenki vallja, hogy az eljövendő egyháznak új szer
vezeti formát kell öltenie és új igehirdetési tartalmat kell megfogalmaz
nia. Hogy etekintetben az újreformátori teológia, amely 1918 körül alakult 
ki, nem tud rajtunk segíteni; az a dolgok belső logikájából következik 
és jó lenne végre komolyan vennünk.

Az antik embert a halál kérdése kínozta és az, őskeresztyén igehirde
tés válaszolt neki a húsvéti üzenettel. A  középkor émberét a bűn és bűn- 
hödés problémája gyötörte és a reformátori igehirdetés nagypéntek evan- 
géliomával válaszolt neki. A  mai embert az életfélelem és a békétlenség 
kínozza s neki ez az ige adhatja meg a választ: „A  világban . . . ” Persze, 
ezek a kérdések és kétségek mind egy egészet alkotnak. De azon fordul 
meg minden, hogy minden nemzedéknek a maga életkérdéseire adjon vá
laszt az igehirdetés és teológia. Egész teológiánkat és igehirdetésünket 
erre a feladatra kell koncentrálnunk! Egyik alkalommal ezt úgy fogal
maztam meg, hogy a teológia „tua res agitur” . Rólam, az emberről van 
szó személyesen. A  szekularizmus korszakában élő ember nem áll köze
lebb, de távolabb sem az igétől, mint bármikor az ember. Csak éppen 
másként és radikálisabban teszi fel kérdéseit.

Sajnos azt kell látnunk, hogy még ma is egy merevedett dogmatika 
terpeszkedik el a teológiában, amelynek szinte semmi kapcsolata nincsen 
az írástudományokkal és azok eredményeivel. Mindenesetre bízzuk rá 
a dogmatikára, hogy még ma is skolasztikus témákkal foglalkozik, amikor 
pedig az ilyen teológia felett már Melanchthon is pálcát tört, amikor ezt 
mondta: „Nincs okunk arra, hogy sok fáradtságot pazaroljunk a legmé
lyebb kérdések megértésére, így Isten lényének az egységére, Isten hár
mas voltára, a teremtés titkára, a testté levés módjára .. . Krisztust meg
ismerni annyi, mint jótetteit felismerni, nem pedig ahogyan tanítják, a 
természetét, emberré levésének a módját lesni” . Számunkra valóban az 
a döntő kérdés, hogy mit készített el Isten az emberi nemnek, amikor 
elkezdte a teremtés művét és megmutatta kegyelmét a Jézus Krisztusban 
minden bűnünk ellenére s benne elkezdte az új teremtést. Az a válasz, 
amit egykor a reformátorok kivettek ebből az üzenetből, megfelelt koruk 
kérdéseinek. Nekünk azt hirdeti ez az üzenet, hogy Jézus Krisztus a 
szekularizálódás közepette is Isten megmentő igéje az emberiség, számára.

Az egyház új alakjára vonatkozólag pedig csak ennyit: Azok a teoló
giai tételek, amelyek ezt a mai egyházat formálták, a középkori nemze-
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déktől valók. Ne csudálkozzunk tehát azon, hogy az egyház mai alakja 
meghaladott. Mint valami régi képlet néz bele ez az egyház a jelenbe és 
inkább az a csodálatos, hogy ezzel a karakterével még megvan. Hiszen nem 
titok, hogy az egyház hitvallásainak a gettójában és meghaladott egyházi 
rendjeiben él s emiatt semmi kontaktusa nincsen a modern társadalom
mal. Az sem titok az írásban kutatók számára, hogy amit a 16. század 
hitvallásai az egyházról tanítanak, semmiképpen sem tartalmazzák az 
egyháznak azt a meghatározását, ahogyan mi azt Páltól és Jánostól már 
megtanultuk. Ez az egyház lényege szerint az Űr teste, eleven, élő orga
nizmus, ahogyan azt a szőlőtő és a szőlővesszők képe elénk tárja. Ez az 
egyház pneumatikus, dinamikus és szociológiai képlet, látható és látha
tatlan, jelenvaló és eljövendő, földi és örök egyszerre. Egy percig sem 
fedi egyszerűen a helyi gyülekezetei, azoknak a közösségét, akiknek az 
igét hirdetik. A  kozmosz egész struktúrája egyház, mint Krisztus teste. 
És ebben a páli értelemben az egyház nagy, az egész világot átfogó szel
lemi „erőtér”, amelynek a körzetében van az egész teremtett világ, ma, 
mint Krisztus uralkodásának az ígéretes része, holnap beteljesedett tar
tozéka. 

7. Abból, amit az igehirdetésünk tartalmából elmondtam, világosan 
következik, hogy nekünk teológusoknak, lelkészeknek és keresztyén em
bereknek nincs küldetésünk és jogunk szembe helyezkedni a modem em
berrel. Azzal a modern vándorral, aki ebben a világban és ma keresi 
önmagát és a másik embert. Ennek az embernek a törekvéseit, munká
ját és eredményeit tisztelnünk kell és vele együtt kell értenünk. Azt is 
bűnbánattal kell beismernünk, hogy a mai embert a mi igazságtalansá
gunk, felületességünk és hűtlenségünk távolította el az egyháztól. A  
modern munkás és proletár maga vette kezébe az életének formálását. 
A régi morális, politikai és társadalmi rendeket megszünteti és megteremti 
a maga emberi ideálját. Ezzel a világgal és ezzel az emberrel szemben 
keresztyén frontot alkotni, ahogyan ezt a politikai katolicizmusban és a 
vele szimpatizáló- konfesszionalista protestánsoknál látjuk, vagy ahogyan 
azt legutóbb Dibelius püspök demonstrálta — nem lehet és nem szabad. 
Mindazzal kapcsolatban, ami a világban van, csak egy frontot alakít
hatunk ki. Ez a hitnek a frontja. Soha nagyobb szükség nem volt arra, 
hogy mi magunk is higgyük azt, amit hirdetünk és amit cselekszünk, 
mint ma. Ne előadjunk, hanem bizonyságot tegyünk. Ne prédikáljunk, 
hanem Krisztust hirdessük, aki az egész világnak az Ura és akiben 
ennék a világnak, a mai ember életének értelme és célja van.

Itt a magyarázata annak, hogy miért értelmezzük Róma 13-at nem 
úgy, ahogyan Dibelius értelmezi. Itt a magyarázata annak, hogy miért 
értjük a diakóniát egészen széles skálában, mint a keresztyén ember és 
egyház küldetését az egész emberiségért és az egész kozmoszért. Itt a 
magyarázata annak, hogy miért értjük benne a diakóniában mindazt, 
ami béke, békés egymás mellett élés és azért végzett munka és küzdelem. 
Ez a szolgálat minden emberért folyik. Az evangéliom nem ismer előny
ben részesített, vagy a szolgálatra méltatlan népeket és embereket. Az 
evangéliom nem tud a fajok megkülönböztetéséről, sem vasfüggönyről, 
sem politikai megfontolásokról. Jézus királyi uralmának az elismerése 
azt jelenti, hogy készek vagyunk mindenkihez menni és mindenkit ta
nítani.

* * *

III. Az egyházak reorganizációját és újjáformálását legtöbbször meg
előzik az idők jelei. A  reformáció előestéjén fedezte fel K olumbus az 
Újvilágot és Gutenberg a könyvnyomtatást. Úgy látom, hogy mi is evan
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gélikus keresztyénségünk újrarendezésének az előestjéhez érkeztünk el. 
Az asztronautikai kongresszusokon arra készül az emberiség, hogy beha
toljon a világűrbe és meghódítsa a kozmoszt. Technikai téren a társa
dalmakat átalakító felfedezések egymást érik. Az a földkorszak, amelyet 
mi ókorra, középkorra és újkorra szoktunk felosztani, a végéhez érkezett 
és már be is köszöntött az új világkorszak. Már ma beszélhetünk urán 
előtti és utáni korszakról az emberiség történetében. Nem csoda tehát, 
ha az ezekkel egyidejűleg jelentkező szellemi és társadalmi problémák 
egyházunk ajtaján is kopogtatnak. Sőt az egyházakon belül megindult egy 
olyan folyamat, amely azok újraformálását és újjászületését eredményez
hetik. Ezt nem látni és nem ennek megfelelően cselekedni és gondolkodni 
—  vakság. Hogy a jövőnk emberi szempontból hogyan alakul, atekintet- 
ben nem mernék jóslatokba bocsátkozni. De ez nem is a feladatom. Opti
mista vagyok, ahogyan Luther is az volt. Viszont számolnunk kell az em
beri bűnnel. Ezért az egyház jövője szempontjából mindig arra gondolok, 
hogy az írás ígéretei nem a mi magyarországi evangélikus egyházunkra, 
annak a történeti megjelenési formáira vonatkoznak. Viszont az éppen 
a nagy és megnyugtató az ígéretekben, hogy nyitva tartják a lehetősé
geket egy eljövendő egyház számára. Mert hiszen végső reménységünk 
nem is arra az egyházra vonatkozik, amelyet megtervezünk, hanem arra, 
amelyet majd az idők végén az Űr maga hív egybe és amelynek majd 
m i is tagjai leszünk, ha mindvégig megállunk a hűségben és a hitben.

Istennek magának kell a bűnöket megbocsátani és bé
kességet adni a szívnek. Mások jó cselekedetben fáradoznak 
és túl sokat böjtölnek és dolgoznak, annyira, hogy ezáltal 
megnyomorították testüket és balgán bántak testükkel, azt 
gondolva, hogy erőszakos cselekedeteik révén megszabadul
hatnak bűneiktől és szívüknek nyugalmat szerezhetnek.

*

Nem a cselekedetek űzik ki a bűnt, hanem a bűn kiűzése 
 cselekszi a jót. Mert a jó cselekedeteknek örvendező szívvel 
és Isten iránti jó lelkiismeretben kell történniük, azaz bűn
bocsánatban.

A szentség a bűnt nem az által veszi el, hogy végbe
megy, hanem azért, mert hiszik. Ezért minden igyekezettel 
komolyan kell venni a szentségben való hitet.

17



M ai egyházi magatartásunk körvonalai
Témám eredeti címe így hangzott: „Ami mindebből következik”, ti. 

az előző négy előadásból. Később ezt a címet kapta: Mai egyházi maga
tartásunk körvonalai. De akárhogyan is fogalmazzuk a címet, a lényege 
mégis csak az, amit először mondottunk, ti.: ami mindebből következik. 
Végighallgattam a négy előadást és ezek nyomán próbálom összefoglalni 
mindazt, amit a témával kapcsolatban szükségesnek látok.

Az az egyház, amelyről az Ágostai Hitvallás klasszikus meghatáro
zása szerint azt tanítjuk, hogy az „a szentek gyülekezete, amelyben az 
evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket Krisztus rendelése szerint 
szolgáltatják ki”, itt Magyarországon a szocializmust építő társadalom
ban él. Ez az építés a m arxi-lenin i ideológia alkalmazásával történik. 
Ez az ideológia materialista és egyben ateista alapon áll. Tehát egyfelől 
itt van „a szentek gyülekezete”, másfelől itt van körülöttünk az a világ, 
amelyben ez a materialista ideológia egyre jobban érvényesül. Magától 
értetődően ebből a helyzetből különböző feszültségek származnak. Ezeket 
a világnézeti feszültségeket sem az egyház, sem az állam soha nem 
tagadta.

1. Az adott helyzetben milyen kísértései vannak az egyháznak, i l l. 
az egyház tagjainak? Minden esetre vannak kísértései és mindjárt hoz
zátehetjük, hogy ezek a kísértések a mi egyházi életünkben sajnos, nem 
maradtak csupán kísértések, hanem ezeknek az egyház tagjainak egyré- 
sze, bizonyos rétegek áldozatul estek és esnek. Tehát nem elgondolt, ki
talált kísértésekről beszélek, hanem olyanokról, amelyek szedték, vagy 
szedik is áldozataikat. Í gy közelítettem meg témámat: mai egyházi ma
gatartásunk körvonalai.

a) Az adott helyzetben az első fajta magatartás jellemzője az, hogy 
az egyház úgy tekinti magát, mint aki Isten igazságát birtokolja a mar
x i-len in i tanítással szemben. Ismétlem: az igazságot birtokolja, azzal 
rendelkezik. Ennek nyomán magabiztosan ismételgeti egyfelől Jézus sza
vát: „az egyházon a pokol kapui sem vesznek diadalmat”, másfelől az 
Ágostai Hitvallás 7. cikkének első mondatát: „az Ányaszentegyház pedig 
örökké megmarad” . Mindennek vulgáris kifejezése a lelkészek között és 
a gyülekezetekben úgy is szokott történni, hogy a lelkészek és a hivek 
magukat vagy a mindent tudó bölcs pózába vágják és azt mondogatják, 
hogy „izmusok jönnek, izmusok mennek, de az egyház marad”, vagy le
kicsinylő mosollyal ezt „nyilatkoztatják ki” : „hol lesznek ezek. amikor 
még mi mindig leszünk”. Ebben a hamis biztonságérzetben szenvedő em
berek elfelejtik, hogy ugyanakkor, amikor Jézus szava feltétlenül megáll, 
ránk csak annyiban érvényes az, amennyiben a mi magyarországi evan
gélikus egyházunk és annak gyülekezetei valóban Jézuson, mint fundá- 
mentumon nyugosznak.

Amikor Rodoszban voltam és átnéztem a 20—27 km-re fekvő kis- 
ázsiai partokra, szemben álltam azokkal a helyekkel, amelyeken valami
kor élt az a hét gyülekezet is, melyeknek Jézus a Jelenések Könyve sze
rint levelet írt. Ezek a gyülekezetek ma már nincsenek, illetőleg helyü
kön töredék-keresztyénség él. Pedig ezek a gyülekezetek is biztosan tud
ták, az idézett igét, hogy „az Egyházon a poklok kapui sem vesznek dia
dalmat”. És az is valószínű, hogy a gyülekezetek tagjai bizonyos helyze
tekben mondogatták is ezt az igét. Ma még se élnek. Nyilvánvalóan, hogy
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az Anyaszentegyházra, mint olyanra vonatkozik Jézus ígérete, de egyes 
területeken és egyes országokban élő keresztyén egyházakra csak annyi
ban, amennyiben engedelmeskednek is Uruknak. Egyébként ez az ige 
nem ad és ne is adjon biztonságérzetet senkinek.

Abból, hogy az egyház magát az igazság birtokosának tekinti és 
ugyanakkor ismételgeti, hogy „rajta a poklok kapui se vesznek diadal- 
mat” következmények származnak az igehirdetésre is. Ti. az egyház 
ilyen esetben ríem magát a megfeszített és feltámadott Jézust állítja a 
gyülekezet elé, hanem önmagát, az egyházat, mint olyant. Í gy az igehir
detés végeredményben magának az egyháznak a propagálásává lesz, nyer
sebb kifejezéssel: egyházi propagandává. Természetesen az ilyen igehir
detés nem igehirdetés. Ebből pedig súlyos következmények származnak, 
mert az egyházi propagandából hit nem származik. Egyházi propagandá
ból egyház sem születik. Egyházi propagandán keresztül a Szentlélek nem 
teremti és nem tartja az egyházat. Nekünk nem az egyházat magát kell 
prédikálni, hanem a feltámadott Jézus Krisztust. Az egyháznak nem ön
magát kell odaállítani az emberek elé mint valami megdönthetetlen 
„erős várat’’ az adott ideológiai helyzetben, hanem arra a Jézus Krisz
tusra kell rámutatni „aki tegnap és ma és örökké ugyanaz”.

b) Másik kísértés az adott helyzetben, hogy elhatalmasodjék az egy
ház népén a félelem. Ez az előbbi magatartásnak éppen az ellenkezője. 
Felmérve az ideológiai helyzetet és a tudományos felvilágosítás eredmé
nyeit egyeseknek, vagy csoportoknak lehet olyan látása, hogy az egyház 
éveinek, vagy évtizedeinek számai meg vannak számlálva és ennek nyo
mán eluralkodik egyeseken a félelem. Egyik vidéki lelkészünk mondotta 
azt, hogy amikor mi a szocializmus felépítését segítjük, akkor tulajdon
képpen „a saját ravatalunknál asszisztálunk” hiszen olyan rendszer fel
építését segítjük, amely ideológiájánál fogva egyházellenes. Egy másik 
lelkészünk azt mondotta, hogy alig van perspektívája a lelkészi szolgá
latnak. Ha mind ezt ki akarom élezni, akkor azt kell mondanom, hogy a 
gyülekezetek bizonyos rétegében, de néhány lelkészen is aféle „özönvíz 
előtti” hangulat tükröződik. Ezzel együttjár az egyház jövendőjében 
való nem-reménykedés, az egyházi munka hiábavalóságában való „hit”. 
Mit mondjunk mind erre?

Miközben egyesek az egyházban félnek az ateizmustól, maguk is ate
izmust űznek. Az én véleményem szerint a félelem mögött valódi ateiz
mus van. „Egyházi ateizmus” . Tudom, hogy ez így fából vaskarika, még
is igaz. Véleményem szerint amikor a Biblia istentelenekről beszél, ezek
ről az egyházi ateizmusban szenvedőkről beszél. És nincsen gonoszabb 
dolog, mint vallásos álarc mögül űzni az ateizmust. Ebből az „egyházi 
istentelenségekből” születik a félelem, a félelemből pedig a hidegháború, 
amelynek gyakorlása közben a gyülekezeti tagok és lelkészek egymást 
remítgetik azzal, hogy mi is vár az egyházra.

c) A harmadik fajta magatartás körvonalait így rajzolhatnám meg: 
Mivel az egyház bizonyos rétege vagy a lelkészek bizonyos rétege abban 
a tévhitben van, hogy az Isten igazságát az egyház birtokolja, azzal ren
delkezik (pedig tudniok kellene, hogy az Isten igazsága rendelkezik ve
lünk és birtokol bennünket!), fél a birtok elvesztésétől és úgy tekint a 
környező világra, mint vetélytársára. De a vetélytársat gyűlöli is. Igen, 
ki merem mondani, egyeseken a gyűlölködés vesz erőt, a környező világ
gal szemben. Láttam már magát igazi „hívőnek” tartó embert szikrázó 
szemmel beszélni a körülöttünk levő világról, hogy annak emlegette ,s á-
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tani” arcát, „gonoszságát” és „démoniságát” . Ez a gyűlölködés, soha sem 
lehet „szent” .

d) A negyedik fajta magatartás körvonalai: Mivel ez a körülöttünk
levő világ a marxi—lenini ideológia atmoszférájában egyre inkább világ
gá lesz — mondják egyesek — itt nincs más megoldás a hivő keresztyén 
emberek számára, mint ebből a világból való visszahúzódás kisebb „hivő 
körökbe”, szektás összejövetelekbe, ahol a „bűnös világból” kiszabadulás 
után az Isten gyermekei örvendezhetnek Istennek és egymásnak. Ezek a 
„kivonulók” azt mondják, hogy ők mindezt „hitből” csinálják és egye
düli helyes keresztyén magatartásnak vallják. Ilyet azonban nem hitből, 
hanem csak hitetlenségből lehet csinálni. Hitetlenségből fakadó gyáva
ságból. Gyávák azok, akik nem merik, vagy nem tudják hordozni az 
egész világért való felelősséget, elmenekülnek az elől a munka elől, amit 
Isten, mint a világ fenntartója, a keresztyénekre is ráruházott. Persze 
könnyebb önmagunk körül forgolódnunk valami „szent levegőben” mint 
tusakodni és dolgozni az igazságosabb társadalmi rendért, a békéért, az 
emberek földi boldogulásáért. j

e) Az ötödik fajta magatartás körvonalai: az épülő szocializmus vilá
gában az egyházban egyes emberek, vagy rétegek tisztán szemben állnak 
az épülő új világgal. Sokszor egy-egy presbitérium vagy a presbitérium
nak egy csoportja vagy bizonyos baráti, egyházi körök politikailag állnak 
szembe a szocializmussal és ezt a szembeállásukat vallásos álarc mögé 
bújva „egyházi módon” juttatják kifejezésre. Elmondok egy megtörtént 
esetet. Egy lelkészt meg akartunk választani az egyik gyülekezetbe. Vé
leményem szerint az illető lelkész jó igehirdető, hűséges pásztor, becsü
letes munkás és rendezett családi életet él. Ahogy mondani szokták „jó 
bizonysága van” a lelkésztársai előtt is és a gyülekezetek előtt is. Nem 
lehetett róla semmi rosszat mondani. Az esperes kiszállt a gyülekezetbe 
és igyekezett az illető lelkész megválasztását előkészíteni. A  presbité
rium szinte egyhangúlag szembe helyezkedett az esperest ajánlással. Né
hány nap múlva a presbitériumból több presbiter felkeresett a püspöki 
hivatalban. Kérdem tőlük, miért nem akarják az illető lelkészt megvá
lasztani? Van, valami kifogás ellene? M ire ők elmondják, hogy semmi 
kifogásuk nincsen ellene, de ők még sem akarják. Tovább kérdem őket: 
Miért hangoskodtak az esperessel szemben és miért mondtak „nem”-et 
ajánlásunkra? Megszólalt az egyik presbiter és ezt mondotta: A  mun
kahelyükön nem feleselgethetünk, a presbitériumban feleselünk. A to
vábbiakban kitűnt, hogy a presbitériumban való feleselgetés mögött tu
lajdonképpen politikai színezetű ellenállás húzódott meg. Valóban úgy 
van, hogy a gyülekezetek egy részeiben vannak olyan körök, amelyek 
úgy szeretnék vinni az egyházi életet, hogy az adott helyzetben, az egy
ház menedékhelye legyen a politikailag másképpen gondolkodóknak. Ez 
pedig rendkívül veszélyes az egyház számára. Ahol igazi hit van, ott a 
politikai reakciótól is megszabadulnak az emberek.

A fentiekben próbáltam körvonalazni néhány magatartást a mai egy
házi helyzetben. Meg kell mondanom, hogy a felsorolt magatartásokat 
a magam részéről hitből, meggyőződésből és józan értelem szerint hely
telenítem, kifogásolom és azok mindegyikét hitetlenségből fakadónak 
vallom. Ilyen fajta magatartásokkal csak rontunk mind egyházunknak, 
mind népünknek. Mindezekkel olyan látszatot keltünk, mintha nem vol
na meg Magyarországon a lehetőség arra, hogy az evangélikus keresz
tyén egyház szabadon betöltse szolgálatát.
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2. Ezek után pozitív vonatkozásban szeretném megrajzolni a mai he
lyes egyházi magatartás körvonalait. A  helyes egyházi magatartás kör
vonalainak megrajzolására, kiinduló pontul hadd jelöljek meg egy bib
liai szakaszt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lel
tedből, teljes elmédből és teljes erődből. A  második ez: Szeresd feleba
rátodat, mint tenmagadat. Más. ezeknél nagyobb parancsolat nincs.” 
(Mk 12:30—31.) Meggyőződésem szerint ebben az igében szinte minden 
benne van, ami helyes magatartásunkhoz szükséges.

M it is mond magatartásunkra vonatkozólag itt és most ez az ige? 
Ez az ige elsősorban teljes bizalomra szólít fel Isten iránt. Fülembe cseng 
most Luther magyarázata az első parancsolathoz: „Istent mindennél 
jobban féljük és szeressük és csak Őbenne bízzunk”. Igen, a helyes ma
gatartásunknak alapja az Isten iránti teljes, gyermeki bizalom. Mondha
tom így is: hit Istenben. Több előadó és felszólaló elmondotta, amit itt 
most megismétlek: elvégre hitből élünk. Akármennyire furcsa, hogy ezt 
hangsúlyoznom kell, mégis hangsúlyozom: barátaim, lelkésztestvérek és 
gyülekezetek, ha nem tudnátok tudjátok meg: az egyház hitből él. Ez azt 
jelenti: meri rábízni magát az Isten erejére és hatalmára. Hiszi azt. hogy 
Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön. Még közelebb
ről: hisz az evangélium erejében. Ha saját portékánk erejében nem hi
szünk, más hogyan nézzen ránk? Ha saját magunkat nem vesszük komo
lyan, ki vegyen bennünket komolyan? Hátha egy lelkész — mint ahogy 
előbb említettem — azt mondja, hogy „saját ravatalunknál asszisztálunk, 
amikor a szocializmus világát segítjük felépíteni”, van-e fogalma ennek 
a lelkésznek az evangélium tartalmáról és gyülekezetei teremtő erejéről. 
És az a lelkész, aki azt mondja, hogy „a lelkészi szolgálatnak ma már 
egyre inkább nem lesz értelme”, nem rázta ki a fejéből és a szívéből I. 
Kor. 15 végén levő verset: „Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, 
mozdíthatatlanul, buzgolkodván az • Űrnak dolgában mindenkor, tudván, 
hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Ürban”. Egyesek azt is elfelejtik, 
amit Jézus odavonatkozólag Ígért, hogy velünk munkálkodik, amikor 
hirdetjük az igét és végezzük a szeretetszolgálatot a világban. Nagyon 
jó volna, ha a lelkészek, a gyülekezeti tagok és a gyülekezetben levő leg
különbözőbb rétegek komolyan vennék Istent és nem hinnék azt. hogy 
nekik kell az Istent megvédeni, ellenben hinnék azt, hogy Isten kikutat- 
hatatlan bölcsességgel jól intézi az egyháznak és a világnak dolgát.

Az idézett ige, mely Isten és ember iránt való szeretetet parancsol 
igénybeveszi egész valónkat nemcsak az Isten iránti bizalomra, hanem a 
neki való engedelmességre is. Az igazi hitben mindig benne van az en
gedelmesség is. Szeretném megmondani, hogy véleményem szerint e te
kintetben végzetes bajok vannak közöttünk. Ahogyan piros és kék ceru
zával sokan aláhúzogatnak Bibliájukból bizonyos őket megragadó és nekik 
tetsző verseket, úgy sokak engedelmessége is csak ilyen „alápirosceruzá- 
zotí ’ engedelmesség. Vagyis, a nekünk tetsző parancsoknak engedelmes- 

eaunk, a nemtetszőket figyelmen kívül hagyjuk. Sokaknak például 
igen tetszik a mi időnkben ez az ige: „ne szeressétek a világot, se azokat, 
aml a vHógban vannak”, de például már kevésbé tetszik az az ige: „en- 
ge e meskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Űrért, akár ki
rálynak, mint feljebbvalónak.. ” , A „válogatott?’ engedelmességgel pe
dig a mi időnkben csak szégyent hozhatunk egyházunkra. Szükségünk 
van Isten teljes akaratának minél mélyebb megismerésére és arra való 
törekvesere, hogy tudunk Istennek engedelmeskedni nemcsak egyes te
rületeken, hanem az élet valamennyi területén.
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Az előbb említett ige, nemcsak Isten szeretetére, hanem az ember 
szeretetére is felszólít. Mai magatartásunk legfőbb vonásának az Isten 
iránti magatartás mellett, éppen az emberek iránti szeretetnek kell len
nie. Az Isten iránti szeretetet és az emberek iránti szeretetet Jézus egy
szerre követeli. Nincs Isten iránti szeretet emberszeretet nélkül és az Ú j- 
testámentumban minden felhívás az Istenhez, az Atyához való megtérés
re, egyúttal mindig felhívás a másik emberhez, a testvérhez való odaté- 
résre. Amikor ezt hallom, hogy „térjetek meg” én nemcsak Istent látom 
magam előtt, Akihez oda kell mennem, hanem rögtön a másik embert is, 
akihez ugyancsak oda kell mennem. És ez a megtérés nem két — hanem 
együtemű. Tehát nem így: előbb az Istenhez aztán a felebaráthoz, ha
nem amikor Istenhez, egylélegzetre a felebaráthoz is. Hiszen ahhoz az 
Istenhez térek, aki Atya és ha Atya, akkor világos, hogy odatérek a test
vérhez is, aki ennek az Atyának a gyermeke.

Még valamit kell itt hangsúlyoznom. Nincsen olyan Isten iránti sze
retet, amely elválaszthatna a másik embertől. Egyes egyházi körökben 
szinte mértékét látják az igazi szeretetnek abban,, hogy kivon a többi 
ember közösségéből. Vagyis az így elképzelt szeretet elválaszt a másik 
embertől. Az igazság pedig az, hogy olyan Isten iránti szeretet, amely 
elválaszt a másiktól, nem szeretet. Sőt! M inél jobban szeretem az Istent, 
annál jobban szeretem az embert, még akkor is, ha nem azonos világ
nézetű velem. A mi időnkben a helyes egyházi magatartás ez: Korlát
lanul, feltételszabások nélkül, áldozatosan és hosszútűrően szeretni a 
másik embert. A  környező világgal szemben a helyes magatartás ez: K i
kötések nélkül szeretni és ezt a szeretetet a hétköznapok munkájában ke
nyérré, ruhává, segítséggé, vigasztaló szóvá és együttmunkálkodássá vál
toztatni.

Az a nyárspolgári felfogás, hogy ezt a szeretetet a világban a keresz
tyén ember csak a hivatása keretén- belül válthatja aprópénzre, telje
sen tarthatatlan. Hivatásunk jó betöltése mellett, ezt a szeretetet úgy kell 
gyakorolnunk, hogy hordozzuk népünk és az egész emberiség valameny- 
nyi problémáját és a magunk helyén szívvel-lélekkel belesegítünk ezek
nek a problémáknak a jó megoldásába. Kivesszük részünket a béke, az 
általános leszerelés, a népek békés együttműködésének ügyéből, mert az 
a szeretet, amit nekünk élnünk kell tág ölelésű szeretet.

Isten iránti hálával beszélhetek arról, hogy több lelkészünk valóban 
felindult a szeretet gyakórlására tágabb perspektívában is. Viszont van
nak, akik a szeretet gyakorlásának a módját szinte kizárólag a béke
munka felkarolásában látják. Végzik a békemunkát és azt gondolják, 
hogy nemzetünk felé és az emberiség felé ezzel minden kötelezettségük
nek eleget tettek. Erre azt mondom, jó, hogy ezt végzik, de kérdem: 
csak ezt végzik? Ha felébred felelősség tudatunk, népünk és az egész em
beriség iránt érzett szeretetünk, akkor a békemunkán túlmenően igen 
sok szolgálatot kell még elvégeznünk ebben a világban. Most például 
falusi földművelő népünk a közös gazdálkodás problémájával foglalkozik. 
It t  is segítenünk kell. Hiszen ez nemcsak gazdasági kérdések, paraszt
jainknak, hanem lelki-kérdése is. Nehéz nekik áttérni az „enyém” fo
galmáról a „miénk" fogalmára. Itt is meg kell találnunk a jó pásztori 
szót. De minden más ügyben esetről-esetre kell megkeresnünk és megta
lálni a helyes egyházi szolgálatot.

Két dolgot kell még mondanom egyházi magatartásunkat meghatá
rozó és most szóbanforgó szeretetről. Az egyik az, hogy az Isten és em
berek iránt való szeretet eloszlat minden félelmet és rémképet. A  szere-
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tet kiűzi a félelmet is. Az Istent szerető embereknek nincsenek rémlá
tomásai.

A  másik megjegyzésem a szeretetre vonatkozolag az, hogy ennek a 
szeretetnek a hétköznapokban a türelem és a szelídség gyakorlásában 
kell igen gyakran aprópénzre váltódnia. Egyházi szimbólumaink között 
gyakran láthatjuk Jézust úgy ábrázolni, mint bárányt, Aki elhordozza 
bűneinket. Jó volna, ha egyházunkban a Bárány szelídsége és türelme 
gyülekezeti tagjaink mai magatartásán sokkal inkább szembetűnő volna.

3. A  továbbiakban arról kell beszélnem, hogy egyházunk ilyen ma
gatartást gyakorolva, egyik-másik területen hogy végezze a maga mun
káját. Mindez hozzátartozik magatartásunk körvonalának megrajzolá
sához.

Jó igehirdetésekkel kell szolgálnunk. Magam részéről sokat foglal
koztam az igehirdetés problematikájával. Most is sokat küszködöm azért, 
hogy a mai embernek, a modern embernek jó l hirdessük az evangéliu
mot. Amikor foglalkozunk a mai ember beállítottságával, világképével, 
akkor a szeretet hajt bennünket erre. Szeretetlenek lennénk gyüleke
zetünk tagjaival szemben, ha nem vennénk figyelembe helyzetüket, v i
lágképüket, ahogy mondani szokás „nagykorúságukat” . Nincs igazuk azok
nak a lelkészeknek, akik szünet nélkül mondogatják, hogy ezeknek a 
kérdéseknek a vizsgálata nem helyes. Mert ezek antropocentrikussá te
szik az igehirdetéseket. Ismétlem a szeretet kötelez bennünket ezekkel a 
kérdésekkel szembenézni. Ennek hangsúlyozásával mégis köteles vagyok 
megmondani azt a véleményemet, hogy valójában annyiban jó egy ige
hirdetés, amennyiben azon keresztül az élő Jézus Krisztus jelenhetik meg 
a gyülekezetben, vagyis amennyiben Jézus jelenlétét realizálja a mai 
ember számára. Ismételem, Jézus jelenlétét. Ezzel megmondtam azt, hogy 
nem annyiban jó az igehirdetés, amennyiben sikerült annak a mai mo
dern embert agytekervényein keresztül elérni, hanem annyiban, ameny- 
nyiben rajta keresztül az élő Jézus Krisztus jelenhetik meg és cseleked- 
hetik. Tudom, hogy ez csoda, de azért a csodáért ma igen sokat kell kö
nyörögni.

Sokat vitatjuk azt a kérdést, hogy milyen lelkiszüksége és problé
mája van a mai embernek. Vannak, akik világosan megmondják, hogy 
erre, vagy arra van szüksége ennek az embernek. Helyes, ha kutatjuk 
ezt a kérdést. De én azt hiszem, hogy az az igazság, hogy a mai modern 
ember nem is tudja valójában mire van lelkileg szüksége. Éppen ezért a 
feladatunk az, hogy hirdessük Isten teljes igéjét és a Szentlélek Úristen 
elvégzi majd a jó  alkalmazást. Minden esetre igehirdetéseinknek a szó 
igazi értelmében „biblikusak”-nak kell lenniük.

Igehirdetéseinkben sokkal nagyobb hansúlyt kell tennünk az etikai 
elemek kiemelésére. Erről már sokat beszéltünk, de itt is kiemelem en
nek fontosságát.

Az igehirdetések kapcsán egész egyházunk területén sokkal komo
lyabban kell vennünk a tanfegyelem kérdését. Előfordult, hogy amikor 
egy lelkész az egyik gyülekezetből a másikba távozott és utódja kezdte 
látogatni a híveket a tévtanítások tömegét találta a hívekkel való beszél
getés közben. Amikor megkérdezte a híveket, hogy kitől tanulták ezeket, 
a hívek lelkészüket említették meg. A  hívektől így visszahallott tévtaní- 
tásokból egy egész teológiai rendszer körvonalai bontakoztak ki. Milyen 
nagy kár, hogy minderre csak most jöttünk rá. Ezt a kérdést alaposan 
meg kell vizsgálnunk más vonatkozásban is. Az. evangélikus egyházban a
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lelkészek nem taníthatnak akármit és nem propagálhatnak egyéni teoló
giát. Vagy vállalják azt, amire megesküdtek, vagy pedig őszintén meg
mondják, hogy már más nézeten vannak és levonják annak következ
ményeit.

A tanfegyelemmel együtt sokkal erősebben kell gyakorolnunk az 
egyházfegyelmet is. Vallom, hogy az Isten iránti szeretet egyben fegyel
mez is. De ahol ez a szeretet valami oknál fogva nem fegyelmezhet, ott 
nekünk kell fegyelmeznünk.

Diakóniai munkánkban is változtatást kell eszközölnünk. Legyünk 
hálásak társadalmunknak azért, hogy igen sok munkát, amit évtizedek
kel ezelőtt még az egyház végzett, ma a társadalom végzi. Szocializmust 
építő államunk nagy gondot fordít az öregekre, az árvákra. Számukra 
szép otthonokat rendezett be és új otthonokat is építtetett. A  jövőben 
nekünk a szeretetmunkánkban a fentiek alapján inkább az egyházi 
munkások felé kell fordulnunk. Szükséges, hogy nyugdíjas lelkészeinket, 
továbbá hosszú szórványszolgálatban megfáradt vagy megbetegedett lel
készeinket részesítsük szeretetszolgálatunk áldásában.

Egyházi törvényeink megreformálására is szükség van. Az egyház 
nem lehet múzeum törvényeiben sem. A  következő időben nagy gondot 
fordítunk új törvénykönyvünk elkészítésére.

Az elmondottak csak körvonalak voltak. Gondolkodjunk rajtuk, de 
zárószóképpen megismétlem mai egyházi magatartásunk körvonalainak 
alapját: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelked
ből, teljes elmédből és teljes erődből. A  második ez: Szeresd felebaráto
dat mint tennmagadat. Más, ezeknél nagyobb parancs nincs”.

Káldy Zoltán

MEGJELENT ÚJ HITTANKÖNYVEK
a S a j t ó o s z t á l y  I r a t t e r j e s z t é s é b e n :

Dr. Ottlyk Ernő: Az egyház története (V-VI. oszt.) — 14,— Ft
Virágh Gyula: Evangélikus hittankönyv (I. oszt.) — — 7,50 Ft

24



Igehirdetés a rádióban
1959. november 22-én 

Tartotta: Dr. Pálfy Miklós

Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Krisztus előtt 609-ben, Jójákim király uralkodásának talán az első 

esztendejében, nagy ünnep volt Jeruzsálemben. A  városok és falvak 
lakói mind Jeruzsálembe özönlöttek. A  templomban nyüzsögtek az embe
rek, patakokban folyt az áldozatok vére. A  néptömeg gyönyörködött az 
ősrégi épületben, amely sértetlen maradt az idők viharában, pedig annyi 
minden tűnt el a föld színéről. A  büszkeség dacos gőggé nőtt a szívekben: 
mégis csak vagyunk mi valakik! Még mindig áll Jeruzsálem kőfala és az 
Úr temploma. Isten velünk van. Szanherib asszír király sem tudta elfog
lalni és minden baj nélkül múlt el nemrégen a borzalmas szkytavihar is. 
Megszűnt Asszíria, Nékó fáraó megkímélte az országot és a templomot. 
De hiszen az Űr nem is tehet másként! Hiszen ki dicsérné szent nevét, 
ha nem volna Jeruzsálem és ez a templom! K i mutatna be neki áldo
zatokat, ha engedte volna, hogy népét fogságba hurcolják az asszírok vagy 
mások!

Ebben a büszke-dacos ünneplő tömegben egy próféta jár fel s alá, ne
héz szívvel, rossz sejtelmekkel: Jeremiás próféta. Gyűlöli és megveti ezt 
a könnyelmű beszédet és elbizakcrdott hitet, az olcsó és hamis remény
séget, amely nem az Istenbe, hanem a templomba kapaszkodik. Minek 
ez a rengeteg áldozat, hiszen nem tetszik az Űrnak és a sébai tömjén 
illatát nem állhatja.

Egyszerre bizonyossá lesz benne, hogy még ezen az ünnepen, a 
nagy tömeg előtt bizonyságot kell tennie a jeruzsálemi gyülekezet ha
mis reménységéről és végzetesen kettős életéről. Odalép a templom elő
csarnokába és elmondta azt a prédikációját, amelyet könyvének a 7. 
fejezetében az 1—10. versben így olvashatunk:

„Az ŰR ezt az igét intézte Jeremiáshoz: Állj oda az ÚR házának 
a kapujába, ott hirdesd az igét és ezt mondjad: Halljátok meg az ŰR 
igéjét ti judabeliek mindnyájan, akik beléptek ezeken a kapukon, hogy 
leboruljatok az ÜR előtt! így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Jobbít
sátok meg útjaitokat és cselekedeteiteket s akkor veletek lakozom ezen 
a helyen! Ne bízzatok ezekben a hazug igékben: „Az ŰR temploma, az 
ÚR temploma, az ŰR temploma”! Mert csak ha valóban megjobbít
játok útjaitokat és cselekedeteiteket, ha valóban igazságot tesztek em
ber és felebarátja között, ha a jövevényt, árvát és özvegyet nem sa
nyargatjátok és ártatlan vért nem ontotok ezen a helyen, más istenek 
után nem jártok a magatok veszedelmére: akkor lakozom veletek ezen 
a helyen és az országban, amelyet őseiteknek adtam öröktől fogva mind- 
i°r<h |C" De t| hamis jelszavakban bizakodtok, amelyek nem használnak, 

k lop" ' ’ gyilkolni, erkölcstelenkedni, hamisan esküdni, a baál- 
más istenek után járni, amelyeket nem ismertek s közben 

eljöttök es ideálltok a színem elé ebben a templomban, amelyet az én 
nevemről neveznek és azt mondjátok: „Megmenekültünk”. S utána 
ugyanazokat az undokságokat cselekszitek. Hát latrok barlangjává lett 
szemetekben ez a templom, amelyet nevemről neveznek?! Akkor majd 
es is annak nezem! — jelentette ki az ÚR.”
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Keresztyén Testvéreim! Van-e helye és jogosultsága annak, hogy az 
egyházi esztendő utolsó vasárnapján Jeremiásnak a fenti igehirdetését 
tegyük a mi igehirdetésünk alapigéjévé ebben a rádiós félórában? Hitem 
és meggyőződésem szerint éppen a számvetés órájában van helye az ön
vizsgálatnak az ige intelme alapján! Hiszen sok mindenért őszinte szívvel 
tudunk hálát adni Istennek, amivel az elmúlt egyházi esztendőben meg
ajándékozott bennünket. De az egyenleg mégsem úgy készül a keresztyén 
ember életében, hogy szépen felfokozzuk eredményeinket, az Isten pedig 
nagykegyesen rávezeti a záradékot: „Jól van, jó és hű szolgám, hű voltál 
a kévésén is” . Ó, nem! Isten nem azt nézi, ami a felszínen olyan szépen 
fest, hanem ami mögötte van. Isten a szíveket vizsgálja, mint Jeremiás 
és egész magatartásunkat helyezi az évi számadás mérlegére. Ezért van 
helye és jogosultsága annak, hogy Jeremiás igehirdetése alapiján mérjük 
fel a megtett út eredményeit és eredménytelenségeit.

Jeremiás próféta — nagyon megfontoltan — nem azokhoz fordul pré
dikációjában, akik kívül esnek az egyházi és gyülekezeti látókörön, hanem 
a hűséges templomlátogatókhoz, akik „bemennek a templom kapuján” . 
Mert ezekben uralkodott el az a hamis hit és hiú reménység, hogy a temp
lom sértetlensége Isten megbocsátó szeretetének a legbiztosabb záloga 
és amíg ez a templom áll, addig nem kell félniök semmitől és senkitől. 
Összeomolhat minden és romokban heverhetnek városok és országok, de 
az Ür temploma áll, mert ahhoz kötötte Isten Ígéreteit az Isten országára 
vonatkozólag.

Ezt a hitet, ezt a reménységet töri össze Jeremiás, amikor üres frá
zisnak, hamis önbizalomnak, az igazi bűnbánat és megtérés legnagyobb 
akadályának bélyegzi a kövekbe vetett reménységet. „Ne bízzatok ezek
ben a hazug igékben: az Ür temploma, az Ür temploma, az Ür temploma 
ez!” Tudjuk, hogy Jeremiásnak lett igaza a jeruzsálemi templom néhány 
esztendő múlva romhalmazzá lett, a papokat pedig Babilonba hurcolták 
az egész arisztokráciával együtt.

Álljunk meg itt egy lélegzetre. Távolról sem szeretnék olcsó párhu
zamot vonni Izráel templomos hite és a mi hitünk között. Igaztalanok 
lennénk, hogyha ezt tennénk! De néhány kérdés mégis kikívánkozik belő
lem és magamat kérdezem meg: Nem fedezhető föl igen sokszor bennünk 
is az a kísértés, hogy a templomot vagy éppen az egyházat korunk mene
dékének vagy mentőintézményének tartjuk, ahol nem az Istent keressük 
sokszor, hanem a saját vágyainkat és álomvárainknak a biztosítékát? És 
mentesek vagyunk-e mindnyájan attól a frázis-keresztyénségtől, amely 
azt hiszi, hogyha konferenciákat tartunk, akkor megújul az egyház és 
minden ember megtér, az Isten országa pedig hatalmas fává terebélye
sedik, amelyen fészket rakhat boldog-boldogtalan?! Nincs-e meg bennünk 
is sokszor az a hamis önbizalom, amely azt mondatja sokakkal, még ko
molynak tartott egyházi vezető emberekkel is: Van dogmánk és tiszta 
tanításunk, nem érhet bennünket baj és veszedelem! S közben ezek a 
dogmák érthetetlenek a mai ember számára, mert ők nem a középkor 
életbölcseletén nőttek fel, hanem a modern technika világában, ahol az 
emberi munka és élet legmélyebb értelmét keresik, ennek a megélhetését, 
ennek a megmutatását várják a keresztyén embertől és az egyháztól.

Vagy azt gondoljuk, hogy reánk nem vonatkozik Jeremiás megálla
pítása? Mi nem élünk vissza Isten nevével és az Uram, Uram nem válik 
 frázissá és hazug jelszóvá az ajkunkon? Tanítása életté lesz, „igéje lá
baink szövetnéke és ösvényünk világossága?” Jó azoknak a tanítványok
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nak, akik ezt becsületes szívvel elmondhatják, akik becsületére voltak 
Istennek és az evangéliomot nem fedőszerként használták, akik Istent 
keresik a templomban, nem a maguk ügyét. De jaj azoknak, akik a 
jelszó-kegyesség hazug beszédével megcsalják magukat, félrevezetik em
bertársaikat és megcs-úfolják az Istent. Mulasztásainkra, engedetlensé
günkre, templomos keresztyénségünk hatástalanságára ne a másik ember 
vagy a világ magatartásában keressük a magyarázatot és a kifogást, 
hanem magunkban. Ne az emberek közömbössége botránkoztasson meg 
bennünket, hanem a magunk hitetlensége és a bűnbánat helyett ne az 
alibik keresésében éljük ki magunkat, hanem vegyük nagyon komo
lyan az ige intelmét: „Ti, akik bementek ezeken a kapukon, jobbítsá
tok meg útjaitokat, és cselekedeteiteket!”  Mert csak akkor lakozik vele
tek Isten ezen a helyen és ebben az országban.

Testvéreim! Isten a döntések Istene, Isten a követelések Istene, 
Isten a teremtett világhoz hűséges Isten. Ezért nem lehet vele „magán
kapcsolatokat” teremteni. Olyan kapcsolatot, amelyben nincsen benne 
a másik ember szeretete és a szolgálata. Ezért teszi Jeremiás egész 
templomi igehirdetésének a központjává ezt a témát: „Jobbítsátok meg 
utaitokat és cselekedeteiteket!” Vagyis reformáljátok meg a magatar- 
tástokat, az életeteket, az életről és a társadalomról vallott eddigi fel- 
fogástokat. Vagyis legyen a cselekedet a hit vetülete.

Itt tapint reá Jeremiás kortársai kegyességének és vallásosságának 
a legfájóbb pontjára. Elszakadt a hit az élettől. Elzárkózott a kegyesség 
a mindennapi valóságoktól. Légmentes ajtók mögött folyik a hit ápo
lása a templomban, nem tud bemenni az ajtókon az élet valósága és 
az onnan kilépett ember ott folytatja az életét, ahol abbahagyta. Jeremiás 
és az egész Szentírás szerint nem hit az a hit, amely elválasztja, szinte 
elzárja Istent a valóságos élettől és az embert magát embertársai kér
déseitől. Nem lehet az életből egyes darabokat kimetszeni s azokat 
szentnek tartani és úgy kezelni, a többit pedig, mint mellékeset félre
tenni sem a magánéletben, sem a közösségi életben. Ha hiszek Isten 
bűnbocsátó szeretetében, akkor nem lehetek embertelen vagy csak kö
zömbös is a társadalom és haza minden igaz és hitbelileg igazolható 
szándékai és céljai iránt. Az élet csodálatosan egységes egész, amelyben 
a hit és a cselekedet, a hit és a magatartás, a hit és a társadalmi er
kölcs, a hit és a közösségi élet egymástól el nem szakítható. A  keresztyén 
ember élete csak akkor nem látszatkegyesség, kettős arcú öncsalás, ha 
hiányzik belőle ez a tragikus kettősség.

Ezért esik olyan nagy hangsúly Jeremiás prédikációjában a „való
ban” szóra: ha valóban megjobbítjátok, ha valóban igazságot tesz
tek . ..”  akkor, csak akkor lakozom veletek ezen a helyen és ebben az 
országban.

Kedves Testvéreim! A  templom, a gyülekezet, az egyház rámutat 
Isten kegyelmére, szeretetére, a békesség evangéliomára. Az egyházi 
esztendő utolsó vasárnapján tudunk-e úgy számot adni Istennek, hogy 
abban a számadásban pozitív előjelet kaphat a hit is, meg a cselekedet 
is es egész keresztyén életünkben központi helyet kap ez a fontos jere- 
miási szó: „valóban” . Ámen.

IMÁDKOZZUNK: Jézus Krisztus Urunk! Te mindannyiunktól azt 
kívánod, hogy igaz keresztyén életet éljünk a mennyei Atya és ember- 

társaink szeretetében. Te megígérted nekünk, hogy ebben az igyekeze-
tünkben bőségesen megáldasz bennünket és gazdagon gyümölcsözővé
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teszed szeretetünket. Kérünk és könyörgünk Hozzád: Szentigéd legyen 
a mi teljes igazságunk és útmutatónk, amelyet Szentlelked világosítson 
és bizonyítson meg számunkra. Akaratod legyen a mi akaratunk, dicső
ítésed és békességed munkálása legfőbb kötelességünk.

Erősítsd egyházadban a hitet és álld meg mindazokat, akik az evan
gélium hirdetésében munkálkodnak. Áldd meg magyar hazánkat, né
pünket és vezetőit bölcsességgel. Adj békességet a lelkekben és a világ
ban, hogy dicsérhessünk Téged itt és egykor odafenn. Ámen.

Bibliatanulmány
János harmadik levele alapján*

Az ÜT legmellőzöttebb és legrövidebb levele. 15 vers, 219 szó mind
össze. Tizenkét perikóparendet néztem át: ebből sehol sincsen kijelölt 
textus. Bibliaóráinkon évszámra nem olvasunk belőle s ha a bibliai 
könyveket ismertetjük, legjobb esetben is János második levelével együtt 
tárgyaljuk. Pedig mélységesen emberi levél s meleg bizonyságtétellel 
íródott.

A  látogató testvérek befogadásának körülményei késztetik a levél
írót, hogy megszólaljon. Magukról a látogató testvérekről nem ír bő
vebben, de a Didachéból (a tizenkét apostol tanításáról szóló őskeresz
tyén irat) tudjuk, hogy keresztyén atyafiak meg-megfordultak szomszé
dos, vagy távolabbi gyülekezetekben is, hol az evangélium terjesztése 
ügyében, hol anyagi kérdések miatt, hol pedig egyéb szükség kényszerí
tése folytán. Az illető helységekbe érve ezek a keresztyén gyülekezet va
lamelyik tagját keresték fel s tették próbára a keresztyén vendégsze
retetet (Did. 11—12).

A  levél az első század utolsó évtizedében keletkezhetett. Pontosab
ban nem tudjuk megállapítani. A  kor keresztyén gyülekezeti életformá
jára jellemző, hogy ebben az időben az egyes gyülekezetek már igyekez
tek vezetésben is a maguk lábára állni. Karizmatikus adottságú, álta
lános tekintélynek örvendő bizonyságtevők járnak ugyan még szerte a 
hívek között, de az első virágzás elmúlt s a második, sőt harmadvirágzás 
korában már nem csupán ezekre a tekintélyekre támaszkodtak, hanem 
igyekeztek hitbélileg belterjesen gazdálkodni.

A  levél tartalma a következőképpen osztható fel. Köszöntés (1—2), 
nyilatkozat arról, hogy a címzett a látogató testvéreket igaz keresztyén- 
séggel fogadta (3—8), elégedetlenség kifejezése a gyülekezetben tapasz
talható fondorlatosság miatt (9—11), bizalom szava egy keresztyén test
vér iránt (12) s végül a búcsúköszöntés (13—15).

I. Köszöntés. (1—2. vers.)

A  levélíró presbyterként, „öreg”-ként mutatkozik be. Ez kétségte
lenül ugyanazt a személyt jelenti, mint a II. Ján. írója. A  presbyter (ho 
presbyteros) a gyülekezet vezetőségéhez tartozó „hivatalbéli” megjelö

* Elhangzott az 1959. nov. 18—20-i „Lelkipásztor ankéton” .
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lése s igen nagy lelki tekintélyt takar. Arra is gondolhatunk, hogy a 
név leszakadt a levél címkéjét jelző céduláról, de valószínűbb, hogy 
eredetileg sem volt a levélen. Az ily módon névtelenül maradt levél- 
írót a címzett bizonnyal felismerte a presbyteros megjelölésről is. Maga 
a levél semmi okot sem ad arra, hogy az író személyét identifikáljuk. 
Az viszont kétségtelen, hogy ez a névtelenség jelen esetben nyomosabbá 
teszi a mondanivalót, mert olyan valaki mondja, aki közismert tekin
tély volt az első század végi keresztyén világban.

A  címzett: Gájus. Kilétéről semmi közelebbit nem mond. Az ŰT 
lapjain ezen kívül még négy helyen szerepel Gájus. (Macedóniai Csel. 
19 : 29, — Korinthusi I. Kor. 1 :14 és Róm. 16 : 23, — Derbéi Csel. 20 :4.) 
Mindegyik Pállal kapcsolatban szerepel. Lehet, hogy valamelyikkel 
azonos volt, de semmi határozott bizonyíték nincsen reá. A  Gájus név 
igen általánosan elterjedt volt abban az időben. Már csak ezért sincs 
különösebb indokunk arra, hogy azonosítani igyekezzünk valamelyikkel 
az említettek közül.

A hagyomány benne látja a későbbi pergamoni püspököt. Ez merő
ben kétséges állítás.

A  levélből annyi bizonyos, hogy a gyülekezetben jelentős pozíciót 
viselt. A  4. vers vége arra enged következtetni, hogy a címzett a levél
író lelki gyermeke, evangéliumíhirdetésének gyümölcse, vállán hordott 
kévéje volt. Ha tehát a levélíró János, úgy Gájus a keresztyénség má
sodvirágzása. Jánosnak kedves lelki gyermeke, aki iránt meleg barátsá
got érez. Ez nem csupán a személyi kapcsolatból ered, hanem abból 
az alapvető és mindent átható tényből, hogy mindketten ugyanabban 
az „igazságában járnak, vagyis a helyes apostoli-egyházi hitfogalomban.

Ilyen kis levél csak úgy maradhatott meg s kerülhetett be a kánonba, 
ha azt egészen kiemelkedő köztekintélyű valaki írta. Ha meggondoljuk, 
hogy Papias hierapolisi püspök a II. sz. elején presbyterosoknak Jézus 
tanítványait nevezi, valamint azt, hogy ennek a levélnek a nyelvezete 
— az előző levélhez hasonlóan — megegyezik János apostol nyelveze
tével, nyugodtan oszthatjuk az általánosan elfogadott véleményt: ennek 
a  levélnek a szerzője János.

János maga névtelen akar maradni. Gájusról, ha megnevezett sze
mély is, lényegében nem tudjuk, hogy kicsoda. A  két személy, íme, elfut 
a múltba, hogy annál jelenebbé váljék az üzenet, a levél mondanivalója.

A  köszöntés az általános világi levélstílus szerint szól: jó sort és 
egészséget kíván. Az apostoli köszöntés, amit Pál leveleiből ismerünk 
teljesen hiányzik. Csupán a lélek „jó úton járása” (euodoutai) tartalmaz 
hívő kívánságot, bár ez a formula is szokatlan a sajátosan keresztyén 
körökben. Arra enged következtetni, hogy az első keresztyének nemcsak 
ismerték a világ szóhasználatát, frazeológiáját, hanem űk maguk is ter- 
naeszetszerűen használták. Mivel pedig akkor a szónak sokkal nagyobb 
nai?3 T — ma,  szakad arra következtetnünk, hogy a világ minden- 
ez nem™ járóknak tudták magukat s ha hitükben sajátosak voltak is, 
sor jó e . ení,eíí a világtól való elkülönülést, hanem benne élést. Jó 

’ — k®t lábbal benne éltek ezek a környező világban,
kifejezéseket ° r- azonl3an abban a bizonyos hitben használták ezeket a 
Istentől a környező világban, hogy a világi adományok is
egyaránt (I Kor ^ ^  Ezt mondattanul is értette nyilván író és címzett
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A  levélíró bizonnyal találkozott látogató testvérekkel, akik meg
fordultak Gájus gyülekezetében is. Ezek az utazó prédikátorok mondhat
ták el, hogy Gájus igaz keresztyénségben él. A  továbbiakból kiderül 
az is, hogy Gájusról más híreket is terjeszthettek, így ezeknek a bizony
ságtétele úgy értendő, hogy Gájus minden ellenkező híreszteléssel és 
rágalommal szemben igaz keresztyénségben él. Gájus annak idején való
színűleg a levélíró közreműködésével lett keresztyénné (ta ema tekna). 
Így ezek a híradások örömet jelentenek a levélírónak. Ügy tölti el szí
vét az öröm, mint a magvetőét, ha látja szárba szökkenni a kikelt magot. 
(Ján. 4 : 36.) Örömének tartalma az, hogy Gájus megfelelt a beléhelye- 
zett bizalomnak (piston poieis), gondot viselvén a látogató testvérre, aki 
néki ráadásul még ismeretlen is. Ez Gájus helyes keresztyén gondol
kodására és magatartására vall. Ezek a vendégszeretetet élvező testvérek 
nyilvánosan beszámolhattak — talán általánosan útibeszámolójuk alkal
mából — a nála élvezett szeretetről. A  levélíró észrevette azt is, hogy 
a prédikátorok továbbindulásakor Gájus útiszükségletükről is gondos
kodott, amit szintén értékes és fontos, hitből fakadó cselekedetnek 
minősít. Emlékeztet a továbbiakban arra, hogy az evangélium hirdetői 
semmiképpen sem kolduló vándorok, hanem Isten ügyében járó kül
döttek. Épp ezért nem kívánnak s el nem fogadnak a pogánytól támo
gatást. Az utazó prédikátorok segítése tehát csupán magától értetődő 
keresztyén szeretet, hanem oly értelemben is keresztyén kötelesség 
(ofoilomen), hogy a kiküldött prédikátorok támogatói voltaképpen ezzel 
velük együtt munkálkodnak az igazság üzenetének terjesztésén (süner- 
goi té alétheia).

Dicsérem a hagyományos evangélikus vendégszeretetet. Nekünk egy
más előtt nyitva van az ajtónk s evangélikus testvérre akadni belső 
felmelegedést jelent s a szemek összetartozást csillognak. Sokszor — 
mindig — tapasztaltam, vidéki igehirdető utakon járva, hogy nálunk 
valóság a nyitott otthonú és nyitott szívű vendégszeretet. Hiszem, hogy 
ez nem egyszerűen a „kevesen vagyunk” természetszerű kohéziós ereje, 
hanem valami abból, amiért János Gájust dicséri. De ahogyan háttérbe 
futott János és Gájus, hogy fénylőbbé váljék az üzenet, szabad túlte
kintenem ezen az aktuális és gyakorlati keresztyén magatartáson s rá
mutatni két szóra, ami itt mindennek az alapja és hordozója: szereiét 
és igazság.

A  levél első mondatának kétszeresen nyomatékossá tett szava az 
utána is gyakran visszatérő szeretet. Az igazság pedig ugyanúgy vissza- 
térő mércéje személynek és cselekedetnek egyaránt. Nem e levél exe- 
gesisének feladata az agapé s az alétheia feltárása. Ebben az összefüg
gésben inkább a kettő összeszövődöttségére hívom fel a figyelmet. Nem 
egymást kiegészítő, nem egymás mellett álló, nem összeadandó két foga
lom ez, hanem összeszövődött, egymásból folyó és egymásra visszaható 
valóságok. Az egyik lényegét tekintve csonka a másik nélkül s a másik 
értelmét vesztett az egyik nélkül.

Divatos képlete egyházi kérdésekkel foglalkozó gondolatainknak 
ma a saecularizmus. Úgy érzem, merőben hibás az a képlet, amely ezen 
azt érti, hogy van egy egyházias csoport s egy egyháztól elszakadt, „el- 
világiasodott” csoport. Hibás ez már csak azért is, mert — amint a 
Lelkipásztor ankét egyik hozzászólásában hallottuk — Jézus Krisztus az
zal, hogy ő a testté lett ige, hogy „hozzánk mindenben hasonlóvá lett, ki
véve a bűnt” — voltaképpen jó értelemben saecularizálódoitt. A  saecula-

II. Gájus dicsérete. (3—8. versek.)
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rizáció mai képletét tekintve viszont ott kellene a vizsgálódást kezde
nünk hogy föltétlenül bekövetkezik a hitbéli kérdésektől való elhidegü- 
lés ott, ahol a szeretet és igazság kérdésében hajótörést szenvedünk.

Csak két kirívó példát:
Táviratban köszöntöttem egy házassági évfordulót ünneplő lelkész- 

házaspárt. Rendkívül meleg hangú köszönőlevelet kaptam, amelyben ki
fejezésre jutott, hogy mennyire hiányolják a lelkészek közötti meleg 
testvéri szeretet jeleit. Kérdem, vajon ez a lelkész melyik lelkésztestvé- 
rének írhatna úgy, — vagy ennek a lelkésznek hány lelkész tudna igaz 
szívvel írni úgy, mint János Gájusnak, akit két mondatban háromszor 
biztosít arról, hogy igen szereti. S ez nyilván nem „szlogen” az apostol 
nyelvén.

Eszembe jut egy lelkész, akire fiatal koromban, igencsak felfele 
néztünk. A  fia hívta fel egyszer a figyelmemet arra, hogy az apja meg- 
rázóan szép nagypénteki prédikációk után húsvétkor — sohse prédikál. 
Bizalmassá fordult a fiú hangja: „mert, tudod, apám nincs kibékülve a 
Krisztus feltámadásába vetett hittel.” Ez jóval háború előtt történt, de 
ma is eszembe jut, valahányszor saecularizációról beszélnek.

A  gyakorolt szeretetben s a megismert igazságban János és Gájus 
egyek voltak.

III. A fondorlatosság kárhoztatása. (9—10. versek.)
Gájusnak nem csupán barátai vannak a gyülekezetben, hanem olya

nok is, akik nyíltan és burkoltan támadják. Az író levelet küldött — 
sejthetően nem régen — Gájus gyülekezetének. Lehetséges, hogy I. Ján- 
ra, vagy még inkább II. Ján.-ra céloz, amelyben III. Ján. 14-hez hason
lóan jelenti, hogy a közeljövőben meglátogatja a gyülekezetei. De egy 
bizonyos Diotrefes mind az ő leveléhez, mind személyéhez rosszul vi
szonyul (ouk epidéchetai hérnas). Hogy ki ez az önfejű ember, nem 
derül ki. Az eset a már felvázolt állapotokból érthető. Ebben az időben 
ti. a helyi gyülekezetek kormányzata megszilárdult és önállósult s a 
kezdeti idők vezérfiainak és karizmatikus személyeinek szélesen elis
mert, bár szervezetlen befolyása, tekintélye és megbecsülése lassan hát
térbe szorult. Diotrefes épp úgy lehetett monarchikus törekvést képviselő 
püspök, mint csupán erőszakos és hatalomvágyó egyszerű ember, gyüle
kezeti tag, aki szemben állt az evangélium leikével (Márk. 10 :42 sköv.) 
s ráerőszakolta akaratát a gyülekezet jelentős részére. De stratégiáját 
bizonnyal elméretezte, mert a levél küldőjének tekintélye és befolyása 
még számottevő erő lehetett, ha egyszer arra gondolhat, hogy „megemlé
kezik” (hüpomnészo) hatalmaskodó ellenzőjéről. Nem derül ki, hogy mi
lyen ellentét s mi okból alakult ki a két egyházi vezetőférfi között. 
Mivel azonban semmiféle hamis tanításról ez alkalommal nincsen szó, 
valószínű, hogy Diotrefes részéről személyi versengés lehetett. Erre mutat 
az is, hogy a levélíró Diotrefest rágalmazóként említi (fluarón). Az utazó 
atyafiakat pedig nem fogadja be, sőt akik befogadják, azokat kárhoz- 
tetja Ehhez fondorlatos fifikával felhasználja az apostol előző levelét 
k  (II. Ján. II,), persze kiforgatva értelméből. Diotrefes itt lelepleződik: 
karrierista, önfejű (az egyetértéstől elszakad), rágalmazó s ellentétes in
tézkedéseket tesz. A  levélíró felhasználja az alkalmat arra, hogy óvja 
Gajust a rossz követésétől (mé mimou), helyesebben, hogy bármilyen 
dologban rossz példát kövessen. Az erkölcsi döntésekben is láthatóvá 
kell váljon a hitben való bizonyosság.
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Két megjegyzést szeretnék tenni mindehhez.
a) Nem szabad arról elfeledkeznünk, hogy az őskeresztyén gyüleke

zetek tagjai nem voltak makulátlanok oly értelemben, ahogy ma vulgári
san szeretünk az őskeresztyénség példamutató „szent gyülekezeteire” gon
dolni. Salomies Ilmari finn érsek és történettudós az egyházban mutat rá 
bővein „Ajatuksia ja kysymyksiá kirkkotiellá” (Gondolatok és kérdések 
az egyház útján) című művében, hogy az őskeresztyén gyülekezetek 
rendkívül sok bajjal, bűnnel, hibával, kisiklással küszködő közösségek 
voltak. Minden apostoli levél voltaképpen azért íródott, mert bajok vol
tak s azok elharapóztak. Ma nem volnának apostoli levelek a bibliában, 
ha makulátlanok lettek volna. Szentségük nem is erkölcsi állapotukra 
értendő, sem esetleges hibátlan voltukra, hanem arra, hogy velük volt 
Uruk. Jézus Krisztus közösségében s a bűnbocsánat valóságában éltek. 
Levelünkben ez éppen a szeretet és igazság magasra emelésében válik 
világossá. A  mindeneket jóra magyarázó s a Krisztus közösségében bűn- 
bocsánatban kifejeződő szeretetben éltek s éppen ezért volt erejük és 
bátorságuk ahhoz, hogy le tudjanak csapni ott, ahol a keresztyénséggel 
hamisan éltek, vagy visszaéltek. Mélyen jártak a „teológiában”, a hitbeli 
igazságok ismeretében és tanbeli egységben, de ki tudták fejezni s érvé
nyesíteni tudták az emberi magatartás erkölcsi követelményei között is. 
Hitben való tisztaságuk mérhető volt mindennapi erkölcsi fogalmak
kal is.

b) Nem kétséges, hogy a levél írója dogmatikailag, teológiailag is 
le tudta volna vonni a tanulságot Diotrefes fondorlatosságának leleple
zése során. De nem olvasunk sem dogmatikai igazságokról, sem a ke
resztyén terminológia megszokott bibliai kifejezéseit nem találjuk. Nem 
beszél ezekkel a szavakkal: kegyelem, bűnbocsánat, kárhozat, üdvösség 
stb. Hanem így beszél: „ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a Jót 
cselekszi Istentől van; aki pedig rosszát cselekszik, nem látta az Istent.”

Elképesztő egyszerűség — és világosság. Így kellene prédikálnunk. 
Akkor bizonyára érthetőbbekké válnának ezek a szavak is: kegyelem, 
bűnbocsánat, kárhozat, üdvösség.

IV. Bizalom Demeter iránt. (12. vers.)

A  levélíró bizalommal van egy Demeter nevű keresztyén testvér 
iránt. A  mondat kissé találgatásokra ad alkalmat, mivel erről az ember
ről egyébként nincsen tudomásunk. Bizonnyal nincsen semmi kapcsolat
ban a Csel. 19 : 24-ben említett ötvössel. A  levélíró ismeri őt a többi 
gyülekezetbelivel együtt, sőt maga az igazság is mellette tanúskodik. 
Nyitott kérdés az, hogy miért kellett éppen őt emlegetnie Gájus előtt. 
Azért-e, hogy talán valamely rágalmazás helytelenül rossz képet fes
tett róla Gájus előtt s ezt akarja a levélíró helyrehozni, vagy egyszerűen 
csak azért, mert esetleg Demeter a levélíró küldötte, talán épp a levél 
kézbesítője s így kerül be a névtelenek közül a levélbe.

Mindenesetre tanulságos az, hogy a levélíró, noha ismeri a bajokat, 
személyi problémákat, feszültségeket, érzéseit és nézeteit nem ezek han
golják és végképpen nem borúlátóra. Neves és névtelen hűségesek él
nek ismerten a szívében, akikkel összekapcsolja őt a szeretet és igazság, 
a bizalom és reménység. „Barátai” vannak (15. vers) s ez — ismerve a 
keresztyénség akkori gyűrűzését — éppen nem zárt, klikkszerű belső 
embereket jelöl, hanem a szeretet és igazság közösségének tág ölelését 
és ható erejét mutatja.
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A  levélíró II. Ján.-hoz hasonlóan a levél rövidségét azzal magya
rázza, hogy szándékában áll rövidesen személyesen találkozni a címzet
tel. Levelét békekívánsággal fejezi be (eiréné sói). A  békeköszöntés ősi 
eredetű, sajátosan ótestamentomi zsidó formula (salom leka). Az újtes- 
tamentomi nyelvhasználatban azonban az új Krisztushithez kapcsoltan 
megújult tartalmat kap. Bár a III. Ján. egyetlen egyszer sem említi 
Krisztust, éppen ebben a búcsúkívánságban zúg leghallhatóbban a Já
nosi lélek. „Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nék- 
tek .. .” (Ján. 14 : 27.).

Gyors, sablonos befejezés. Nem unalmas levélzárás mégsem, mintha 
az írónak nem volna több mondanivalója, hanem ellenkezőleg. Rapszo- 
ddkus gyorsasággal kell lezárni, mert annyi a mondanivaló, hogy úgy 
sem lehetne logikusan véget vetni annak, amivel tele van a szív.

Ez a „sok ímivalóm volna. . telt szívről tanúskodik, amely ki 
akar áradni, mint a tavaszi patak, de arról is szól, hogy a megpendített 
kérdések nincsenek lezárva. Nyitva maradtak, mint feladat. Nem lehet 
sem szeretetet, sem az igazságót, sem a békességet, sem a mindezekből 
eredő belső fegyelmet visszaemlékezésszerűen recitálni, elemlegetni, hogy 
így volt. Nincs befejezett képlet előttünk, amit át kell venni, lemásolni 
s újra megélni. Indítás mindez. Kapunyitás arra, hogy látva az utat, 
járjunk a magunk lépteivel, botladozásaival, de mégis előrehaladásával. 
Sokszor keveredtek keresztyén emberek .az utánérzés hibájába. Nem lehet 
eleink hitét átmásolni és megélni, átérezni úgy, ahogy ők tették. Nem 
lehet a hitet lezárt, befejezett lelki formátumként átvenni, bevételezni 
s gazdagnak mondani magunkat általa. A  hitben csak egy befejezett 
valami van: Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása. A  többi mind 
nyitott kérdés, amiről mindig „sok írnivalómk”, elmondandónk, tapaszta
latunk van, lankadásunk és erősödésünk, megfáradásunk és újulásunk 
van.

* *  *

Forrásmunkák:
Aarre Lauha: Katoliset kirjeet 1956.
Káldy Zoltán: Bevezetés az Újszövetségbe. 1957.
Aapeli Saarisalo: Raamatun sanakirja. II. kiad. 1952.

Koren Emil

V. Búcsúüdvözlet. (13—15. versek.)

A SAJTÓOSZTÁLY  
IRATTERJESZTÉSÉBEN KAPHATÓ:

Evangélikus Gyermekek Könyve (I-V III. oszt. konfirmáció) 
II. kiadás — — — — — — — — — — — — —  kötve 18, — Ft
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Az esketés rendje
Az agendatervezet ismertetését az esketés rendjének a közlésével 

folytatjuk. A tervezetben megtalálható az esketés emlékünnepének a 
rendje is, ennek közlése később következik. Az esketés itt következő 
rendjére is áll az, hogy liturgiái szempontból bőséges, s ezért meg kell 
állapítani, mi hagyható el belőle az idő rövidsége esetén. Nézetem sze
rint elhagyható az 1. 3. 4. 7. 9. 13. és 17. pont; a zsoltárolvasás és az 
imádságok szövege változtatható, de az 5. 8. 10. 11. és 12. pont szövege 
minden esketésnél változtatás nélkül kötelező.

RÉSZLET AZ AGENDA TERVEZETBŐL

XIII. ESKETÉS ÉS ESKETÉS EMLÉKÜNNEPE

Isten teremtette az embert férfivá és asszonnyá, és elrendelte, hogy 
a házasság rendjében éljenek egymással. Isten nemcsak azt akarja, hogy 
a házastársak Isten emberi életet teremtő munkájának eszközei legye
nek, hanem azt is megköveteli, hogy Krisztus szeretetével szeressék egy
mást (Ef 5, 22—33), és halálig tartó hűséggel ragaszkodjanak egymáshoz 
(lMóz 2,24). Az ember a házasságnak ezt az isteni rendjét keményszívű- 
sége miatt elviselhetetlennek érzi (M t 19,3—10), de Krisztusban nemcsak 
elviselhetővé, hanem a földi boldogság forrásává is válik. Mert Isten na
gyon jónak látja alkotását, és áldását adta az ember házassági szövetsé
gére (lMóz 1,28a. 32).

Az esketés egyházi szertartásának az a rendeltetése, hogy bizonyságot 
tegyen a házasság szent és isteni rendjéről, elsegítse házasságra lépő tag
jait Isten rendjének felismerésére, és elkötelezze őket annak megtartására. 
Ezért az egyház az esketésnél ígeolvasással és igehirdetéssel tanúskodik 
Isten rendjéről; a lelkész a ráruházott egyházi szolgálatból kifolyóan 
megkérdezi a házasságra lépőket, hogy akarnak-e házasságukban Isten 
rendjéhez alkalmazkodni; a házasságra lépők esküvel megerősített vála
szukban kijelentik, hogy Isten akarata szerint kölcsönös szeretetben és 
hűségben akarnak élni egymással; a lelkész Isten igéjével (Mt 19,6) és 
áldásával egybeköti őket; végül a gyülekezet imádsággal kéri rájuk Is
ten kegyelmét és Szentlelkét, hogy házaséletüket Isten rendje és tetszése 
szerint folytathassák.

Az esketést hazai törvényeink szerint mindig megelőzi az állami há
zasságkötés. Enélkül nincs érvényes házasság. Ezért a lelkész nem vé
gezheti el az esketést, míg a tanúsítvány alapján meg nem győződött a 
házasságkötés megtörténtéről. Az egyháznak azonban számon kell tarta
nia azt, hogy nem minden törvényesen érvényes házasság egyúttal Isten 
rendjének megfelelő és Istennek tetsző házasság. A  törvényes házasság- 
kötés feltétele az, hogy az érvényes házasságban nem élő felek önként 
és nyilvánosan (az anyakönyvvezető és a tanúk előtt) kijelentsék, hogy 
egymással házasságra akarnak lépni. Az Isten rendje és tetszése szerint 
való házasság feltétele azonban ennél sokkal több: kell, hogy a felek ma
gukévá tegyék Isten rendjét, vagyis, hogy szeressék egymást, és korlátlan 
hűséget fogadjanak egymásnak. Ebből a mélyreható különbségből követ
kezik, hogy a törvényesen érvényes házasságkötésen kívül szükség van
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esketésre is, amely bizonyságot tesz Isten rendjéről, és elkötelez Isten 
rendje számára. Az egyház Istentől kapott szolgálatából következik, hogy 
házasságra lépő tagjai előtt tanúskodjék a házasság isteni rendjéről, meg
vizsgálja, hogy érvényesnek fogadják-e el magukra nézve Isten házas
sági rendjét. Az egyház tagjainak pedig hitűikből folyó kötelessége, hogy 
a gyülekezet előtt bizonyságot tegyenek Isten rendjének érvényességéről 
és arról, hogy ők aszerint akarnak élni. Az egyház szolgája mulasztást 
követ el, ha.az egyház házasságra lépő tagjait erre fel nem szólítja, az 
egyház tagjai pedig mulasztást követnek el, ha ez elől elzárkóznak.

Minthogy az egyház az esketéssel a házasság isteni rendjéről tesz 
bizonyságot, az esketés nem végezhető el, ha a jelentkező házasfelek ál
lapota nyilvánvalóan ellenkezik Isten rendjével. Ez a helyzet akkor, ha 
az egyik fél elvált, ha nem keresztyén, vagy ha nyíltan istentagadó. 
Utóbbi esetben azt kell döntőnek tekintem, hogy az illető hajlandó-e az 
esküt letenni vagy sem. Az egyház azonban az esketés megtagadásával 
nem akarja megbélyegezni egyes tagjait, hanem bizonyságot tesz Isten 
megváltózta thatatlan és mindenkire érvényes rendje mellett. Ha a házas
ság mégis létrejön, az egyház akkor sem zárja ki a megtérés lehetőségét, 
sőt a bűn megbánása esetén feloldozásban is részesíti tagjait. A  megtért 
hitetlent meg is esketheti, de a másik házasság előtt történt elválást sem 
a bűnbánat, sem a bűnbocsánat nem teszi mégnemtörténtté, s ezért az 
esketés megbánás és feloldozás után sem végezhető el. Az Istentől kapott 
bűnbocsánat bizonyossága azonban az ilyen hívek számára is megadja a 
lehetőséget arra, hogy a megtört rendben is a kegyelem reménységével, 
sőt boldogan éljenek. ,

Az egyháznak a tagjai iránt való felelősségéből következik, hogy a 
lelkész megkívánja a házasulandók előzetes jelentkezését, és a maga ré
széről is jó előre, de legkésőbb a jelentkezésnél gondoskodjék arról, hogy 
azok megfelelő tanítást kapjanak a házasság isteni rendjéről és céljáról. 
Ne mulassza el a lelkész, hogy a házasságra készülőkkel ismertesse az 
esketés rendjének fő pontjait: a lekciókat, az esketési kérdéseket és az 
eskü szövegét. A  házasságra készülők ezt rendszerint jónéven veszik: ke
vesebb szorongással indulnak a nagy esemény elé, ha előre tudják, mi 
történik a templomban. Jobban tudnak figyelni a lényegre, s az jobban 
meg is marad emlékezetükben. De az esketés ismertetése jó alkalom arra 
is, hogy lelkipásztori beszélgetés induljon a házasságról: arról, hogy mi az 
Isten szándéka a házassággal, és hogy a házasságra lépők megfelelnek-e 
ennek. Lehetséges, hogy . ilyen lelkipásztori szolgálat gyümölcseként bizo
nyos esetekben létre sem jön az olyan házasság, amely nem egyezik Is
ten rendjével. Ez azonban ne riassza vissza a lelkészt szolgálata hűséges 
teljesítésétől, és ne próbáljon megalkudni. Az Isten rendjéhez alkalmaz
kodásból mindig áldás fakad, még akkor is, ha az pillanatnyilag fájdal
masnak, nehéznek vagy népszerűtlennek látszik. Isten szolgájának nem 
az a feladata, hogy lelkipásztorkodás címén engedményeket tegyen Isten 
Tc+e JOIle1̂  akaratának rovására, hanem az, hogy a keményszívű embert 
munk'f61̂ 62 ren<jjéhez térítse. Ez az Istenhez terelés a lelkipásztori munka.

A z  esketés emlékünnepe (ezüst menyegző, arany menyegző, stb.) nem 
újraesketés. Mert az esketés nem ismételhető meg. Az esketés emlékün- 

nepe családi jellegű cselekmény, amelynél a lelkész Isten igéjével és 
imádsággal szolgál, hogy á házasfeleket bűnbánatra és hálaadásra se- 
gítse, es felkészítse őket pályafutásuk üdvösséges folytatására és befeje- zésre.
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1. ESKETES

Az esketés minden esetben azonos rend szerint történik, mégpedig a 
templomban, lehetőleg a gyülekezet színe előtt, de legalábbis két keresz
tyén tanú jelenlétében. Az esketés templomon kívül csak akkor történ
jék, ha a felek betegség, halálos veszedelem stb. miatt nem jelenhetnek 
meg a templomban.

A lelkész az esketés előtt vegye fel a házasfelek és a tanúk adatait, 
és kérje el a tanúsítványt az állami házasságkötésről. Enélkül nem kezd
het az esketésbe.

Az eskütétel ünnepélyessége érdekében jól teszi a lelkész, ha az eskü 
szövegét már a házastársak jelentkezésénél megmutatja.

A  házasfelek a tanúkkal bevonulnak és az oltár elé állnak: jobbról 
a vőlegény, balról a menyasszony, mögöttük a tanúk. A  bevonulásra és 
a felállásra vonatkozó helyi szokások fenntartandók, de a vőlegény min
den esetre jobbról áll az oltár elé. Az egyházfi átveszi a menyasszony 
csokrát, és az oltár bal oldalára helyezi, a szertartás végén ismét vissza
adja. Elkéri a jegygyűrűket és tálcán vagy paténán az oltár jobb oldalára 
helyezi. Ha a házasfelek kesztyűt viselnek, jobb kezükről előbb lehúzatja, 
hogy a gyűrűzésnél, ill. eskütételnél zavart ne okozzon. A  vőlegény ka
lapját stb. is vegye őrizetbe a szertartás idejére.

Az orgona bevonulásra és kivonulásra szólhat. Csak egyházi jellegű 
művek használhatók. Az eskütétel alatt halkan megszólalhat az organa, 
de helyesebb ha nem szól, mert így jobban hallható az eskütétel, s a jól 
hallható eskütétel mindennél ünnepélyesebb.

A  kar éneke a 3., 7. vagy 13. pontnál kapcsolódhat a szertartásba, 
esetleg az 1. vagy a 17. pontnál is, de arra kell törekedni, hogy az eske
tés gyülekezeti énekkel kezdődjék és végződjék. A  kar éneke minden 
esetben egyházi ének, zsoltár vagy egyházi kórusmű legyen.

(1. Ének)

2. Invocatio, adjutorium
A lelkész az oltár elé lép és a gyülekezet felé fordul.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Ámen.
Segítségünk az Ür nevében van, 
aki teremtette a mennyet és a földet.
3. Zsoltár

A lelkész olvassa, vagy a gyülekezettel, ill. karral váltakozva énekli, 
vagy két kar váltakozva énekli. (Zs 128,1; 34,2—4. 6. 9.)
Mind boldog az, aki féli az Urat, 
aki az Ő útjain jár.

Áldom az Urat mindenkor, 
dicsérete mindig ajkamon van.
Lelkem az Úrban dicsekedik, 
hallják ezt a szegények és örülnek.
Dicsőítsétek velem az Urat, 
és magasztaljuk együtt az Ö nevét.
Akik Öreá néznek, felvidulnak,
és arcuk meg nem pirul.
ízleljétek és lássátok meg, hogy jó az Ür!
Boldog az az ember, aki Benne bízik.
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Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szentiéleknek, 
miképen volt kezdetben,
most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Mind boldog az, aki féli az Urat, 
aki az Ö útjain jár.

4. Kollekta
 Imádkozzunk!

Úr Jézus Krisztus, aki dicsőséged kijelentésével megszentelted a 
menyegzőt Kánéban: kérünk Téged, áraszd ki áldásodat szolgáidra, akik 
gyermekeidhez illő házasságra készülnek, és mutasd meg nekik a Te 
szereteted titkát, mert Te az Atyával és a Szentlélekkel együtt valósá
gos Istenként élsz és uralkodói örökkön örökké.

Ámen.
5. Lekció

A lelkész a gyülekezet felé fordul:
Keresztyén Testvéreim!
Hallgassátok meg Isten igéjét a házasság szent rendjéről!
Krisztus Urunk ezt mondja:
Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva- férfivá és asz- 

szonnyá teremtette őket és ezt mondta:
Ezért a férfi elhagyja atyját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez 

és lesznek ketten egy testté úgyhogy többé nem két test, hanem egy. 
Amit tehát Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza. (Mt 18,4— 6) 

Pál apostol pedig ezt mondja:
Férfiak! Szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az 

egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje, meg is tisztította az 
igével a keresztségben, hogy olyan egyházat készítsen magának, amely 
dicsőséges, hogy ne legyen rajta se szeplő, se ránő, se más hasonló, ha
nem hogy szent és feddhetetlen legyen. Ügy kell a férfiaknak szeretniük 
feleségüket, mint saját testüket. Aki szereti feleségét, az önmagát szereti; 
mert soha senki nem gyűlölte saját testét, hanem táplálja és gondozza, 
ahogyan az Űr is az egyházat.

Az asszonyok úgy engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Urnak; 
mert a férj feje az asszonynak, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak 
és üdvözítője testének. Ahogyan pedig az egyház engedelmeskedik Krisz
tusnak, a feleség is mindenben engedelmeskedik férjének. (Ef 5,25—29. 
22—24)

Ez Isten igéje a házasság szent rendjéről.
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét.

6. Igehirdetés
A lelkész igehirdetést mond alapígével vagy anélkül, vagy kötött 

szöveget olvas fel.
(7. Ének vagy karének)
8. Esketési kérdések

Testvéreim az Úrban!
Az állami hatóság előtt kijelentettétek, hogy egymással házasságra 

leptek, e helyen pedig hallottátok Isten szent és örök akaratát a házas
ság rendjéről. Most azért tegyetek vallást arról, hogy házasságotokat 
Isten tetszése szerint akarjátok folytatni! Feleljetek meg az élő Isten 
színe és az egyház tanúként megjelent tagjai előtt a következő kérdé
sekre!
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Először kérdem a vőlegénytől:
Testvérem az Úrban, NN!
Szereted-e ezt a melletted álló nőt, NN-t, akit házastársit! válasz

tottál? Feleld: Szeretem.
Szeretem.
Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni? Feleld: 

   Akarok.
Akarok. 
Fogadsz-e neki hűséget, békés lakást és gondviselést, míg a halál 

tőle Isten akaratából el nem választ. Feleld: Fogadok.
Fogadok.
Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? Feleld: Kész vagyok.
Kész vagyok.
Hasonlóképpen kérdem a menyasszonytól:
Testvérem az Úrban, NN!
Szereted-e ezt a melletted álló férfit, NN-t, akit házastársul válasz

tottál? Feleld: Szeretem.
Szeretem.
Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni? Feleld: 

Akarok.
Akarok.
Fogadsz-e neki hűséget békés lakást és gondviselést, míg a halál tőle 

Isten akaratából el nem választ. Feleld: Fogadok.
Fogadok.
Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? Feleld: Kész vagyok.
Kész vagyok.

9. Gyűrűzés
A  lelkész kezébe veszi a tálcát vagy paténát a gyűrűkkel.
Szívetek szándékának és ajkatok vallástételének megpecsételéséül 

vegyétek e gyűrűket.
Jobb kezük gyűrűsujjára húzza a gyűrűket.
Amilyen végtelenek ezek a gyűrűk, olyan végtelenül szeressétek ti 

is egymást.
10. Eskütétel

Térdeljetek az Űr oltárához, nyújtsátok egymásnak jobb kezeteket, 
a gyülekezet pedig felállva hallgassa az eskütételt.

Először a vőlegény mondja az esküt!
Én, NN, / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek, / Szent- 

háromság egy igaz Isten, / hogy NN-t igazán szeretem, hűséges házas
társa leszek / Isten rendje és igéje szerint, / holtomig, / holtáig / el nem 
hagyom / sem egészségében, / sem betegségében, / sem örömében, / sem 
bánatában. / Isten engem úgy segéljen. Ámen.

Hasonlóképpen mondja az esküt a menyasszony!

Én, NN, / esküszöm az élő Istenre. / aki Atya, Fiú, Szentlélek, / Szent- 
háromság egy igaz Isten, / hogy NN-t igazán szeretem, hűséges házas
társa leszek / Isten rendje és igéje szerint, / holtomig, / holtáig / el nem 
hagyom / sem egészségében, / sem betegségében, / sem örömében, sem 
bánatában. / Isten engem úgy segéljen. Ámen.
11. Egybekötés

A lelkész a házasfelek egymásba kulcsolt kezére teszi jobb kezét.
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Mivel ti Isten rendje szerint akartok egymással házasságban élni, és 
ezt az élő Isten színe és az egyház megjelent tanúi előtt kijelentettétek, 
ennek bizonyságául [gyűrűt váltottatok], egymásnak kezet adtatok és 
megesküdtetek: azért egybekötlek titeket Isten igéjével és áldásával az 
Atya, Fiú, Szentlélek nevében, hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember 
azt el ne válassza, t
12. Házassági áldás

A  lelkész a házasfelek fejére teszi kezét.
A  mindenható Úr Isten, aki az embert jótetszése szerint férfivá és 

asszonnyá teremtette, és házasságra rendelte, áldja meg a ti házassági 
szövetségeteket, és adja néktek Szentlelkét, hogy az Ö gyermekeiként 
tisztaságban és szeretetben, békességben és boldogságban éljetek, a hit
ben megálljatok, egykor pedig elvegyétek az örök élet koronáját. Jézus 
Krisztus Urunk által. + 

Ámen.
A házasfelek felállnak, és visszalépnek helyükre.
A  lelkész az oltár felé fordul, a gyülekezet leül.

13. Ének, karének, zsoltár vagy a confirma
14. Imádság 

Imádkozzunk!
Mindenható Isten, aki az igazi közösség teremtője, fenntartója és 

megszentelője vagy: kérünk Téged, tartsd meg irgalmadban ezeket a szol
gáidat is, hogy teljes szívükkel ragaszkodjanak Tehozzád, és Benned 
békességük legyen szüntelen, egykor pedig örök országodba jussanak, és 
a megdicsőültekkel együtt örökké dicsérjenek Téged, Jézus Krisztus 
Urunk által, aki Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökké. 

Ámen
15. Miatyánk
16. Áldás
17. Ének

Ha úrvacsoravétel van, az imádság után következik a gyónás és az 
úrvacsora.

Esketési biblia vagy egyéb emléktárgy átadása a záróének után tör
ténik.*

* A  tervezetben ezután az esketési emlékünnep rendje következik.

Prőhle Károly

Amikor a keresztyén ember mondja neked, hogy Isten 
megbocsátja bűneidet a (Krisztus) nevében stb. és ezt az 
igét szilárd hittel elfogadod, mintha Isten maga szólna hoz
zád, akkor ugyanebben a hitben bizonyosan fel vagy oldozva. 
Ennyire kizárólag az Isten igéjébe vetett hiten múlik minden.
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Az Úr érkezése
Dr. Hanfried Krüger frankfurti egyházfőtanácsos igehirde
tése Mt 21, 1—9. alapján a Deák téri templomban 1959. 
november 29-én.

KEDVES TESTVÉREIM!
Advent első vasárnapja az újesztendő első napjánál is fontosabb 

napja Jézus Krisztus gyülekezetének. Január elseje kevésbé esetleges 
és önkényes fordulópont az idők folyásában. Advent első vasárnapján, 
az egyházi esztendő küszöbén azonban Isten üdvösséget szerző és meg
mentő művének a drámája kezdődik el az emberért. Szinte azt is 
mondhatjuk, hogy Adventben a teljes Szentírás témája szólal meg és 
lesz nyilvánvalóvá. Mert hiszen hogyan is lehetne kevés szóval jobban 
és egyszerűbben körülírni a Szentírás tartalmát, mint ezzel a mondat
tal: „Isten jön”. Isten érkezik hozzánk emberekhez, Isten embertár
sunk lesz a Jézus Krisztusban, hogy mi Isten tulajdonába menjünk át 
és az ö erejével akarata szerint éljünk.

De Isten nem azért érkezik hozzánk, hogy csupa-hangulatos ünne
peink legyenek. Ha így értelmezzük az ádventi időt és így vágyódunk 
utána, akkor csupán arról teszünk bizonyságot, hogy mennyire eltávo
lodtunk már az evangélium központi mondanivalójától. Az őskeresztyé
nek szemében és egyházunknak a rendtartásai szerint ádvent ma is a 
bűnbánat és az ember magábaszállásának az ideje. Ádvent bejárati ka
puja fölött ez az Ige áll: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek 
országa” ! Isten nem azért jö tt hozzánk, hogy megdicsőítő tündökléssel 
vonja be karácsonykor az életünket és ezt a világot. „Ha léptei meg
indulnak a világon át, akkor hatalma és dicsősége ragyog fel. S mind
ezt nem lehet a nyugodt szemlélő páholyából mint valami filmet szem
lélnünk. Mindez nyugtalanná tesz bennünket és arra ösztönöz, hogy 
cselekedjünk, ahogyan az apostol mondja: „Ezt pedig cselekedjétek,
tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. . .  ves
sük el ezért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság 
fegyvereit” (Rm 13, 11a. 12b ).

A mai ádventi evangéliom az egyházi esztendő folyamán kétszer 
fordul elő. Pálmák vasárnapján, a husvét előtti vasárnapon megvan a 
maga történetileg indokolt helye: Ma ádvent első vasárnapján pedig az 
Úr érkezésének a szimbóluma. Nemcsak Isten egyszeri érkezését je
lenti „a mi szegény testünkben”. Ettől az ádventi vasárnaptól kezdve 
végig vonul az Úr az egész egyházi esztendőn és minden vasárnapon 
találkozik velünk. Programszerű jelentősége van éppen ezért ennek 
a történetnek. Meghirdetése akar lenni mindannak, amit Jézus tőlünk 
vár és ahogyan Ő maga küldetését értelmezi.

Azt is mondta valaki erről az evangéliomról, hogy „Jézus kimond
hatatlan felségének a dicsősége nyugszik ezen a történeten, ami alól 
senki sem vonhatja ki magát”. Valóban, itt Jézus önmagáról prédikál. 
Egyébként a legnagyobb mértékben tartózkodó volt és az evangéliomok- 
ban ismételten azt követelte, hogy az emberek hallgassanak megváltó 
művéről és küldetéséről. Most azonban királyi Messiás módjára vonul 
be Jeruzsálembe, hogy félreértés nélkül magára vonatkoztassa és be
töltse az ótestámentomi jövendölést: „Íme, a te királyod jön hozzád”.
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Beköszöntött a próféták meghirdette békesség országa Istennek és ebben 
a Názáreti Jézusban betört hozzátok. Ez, semmivel sem kevesebb en
nél, ennek a történetnek az üzenete.

Másrészt viszont milyen különös ennek a királynak a bevonulása 
és milyen szegényes ez a Messiás! Történetünk beszél ugyan újjongó 
emberekről, akik „Hosiannát” — „Áldott legyen, aki jön az Úrnak a 
nevében”-t kiáltanak, de azt sem hallgatja el, hogy a város csodálko
zott és kételkedve kérdezte: „K i ez?’’ — Ki ez a különös ember, aki
nek a királyi széke egy nyomorúságos, kölcsönkért szamár, akinek a 
kísérői ismeretlen és jelentéktelen emberek és — egyetlen vezető em
ber, egyetlen ismert személyiség sem fogadja! — semmi nem védi, 
nincs fegyvere és eléje nem értékes szőnyegeket, hanem a fákról letör
delt ágakat terítenek? Szegénység és védtelenség jellemzi ezt a Világ- 
megváltót, aki hozza a békesség országát. Ne csodálkozzunk tehát, hogy 
ennek a bevonulásnak a „Hosianna” kiáltását igen gyorsan a „Feszítsd 
meg őt” felszólításra változtatta a csalódott és haragos tömeg! Hiszen 
ez a Názáreti Jézus messiási birodalmát összekapcsolja azzal a rend
kívül megbotránkoztató és kényelmetlen felszólítással is: „Térjetek 
meg!” Változzatok meg belülről, legyetek új emberekké! Nem marad
hattok meg a régi állapototokban, hiszen „Íme, az Ür jön hatalommal” !

Hogyan ítéljük meg mi itt, Budapesten 1959-ben ezt a Messiást? 
Ezt a kérdést szegezi nekünk ez a mai evangéliom. Sokan talán külö
nös kérdésnek fogják ezt tartani. Hát nem vagyunk keresztyének? 
Nem vagyunk megkeresztelve és megkonfirmálva? Az istentiszteletek 
ünnepi óráiban vagy más alkalmakkor nem éreztük-e és nem vallot- 
tuk-e meg hálával és határozottan, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk? 
Milyen jámbor színben tűnik fel sokszor a mi keresztyén voltunk! M i
lyen magától értetődőnek halljuk esztendőről-esztendőre az Úr bevonulá
sának a történetét! Keresztyén atyáink különbséget tettek Jézus három
féle jövése között: testben, a szívben és ítéletben jön szerintük Jézus. S 
ha azonban az első helyett most elsősorban a másodikat vesszük komo
lyan, hogy ti. az Ür nemcsak a világba jött el, hanem a mi életünkbe 
is be akar törni, — akkor nagyon hamar belátjuk, hogy milyen gyorsan 
megbotránkozunk mi keresztyének is ezen a Messiáson, csakúgy mint 
annak idején az emberek Jeruzsálemben. Mert ez a Názáreti Jézus el
lenünk, a mi önzésünk, a mi önigazságunk, a mi szeretetlenségünk és ér
vényesülési vágyunk ellen vonul fel Jeruzsálembe. Valahányszor mellette 
döntünk, mindannyiszor magunk ellen döntünk! Mert ha ez a Jézus él, 
akkor mostantól fogva nincs nélküle életünk! Akkor mindennek más
képpen kell lennie, akkor mindenkinek meg kell újulnia. Ellenkező 
esetben a mi Urunk bevonulásának a történetét csak a fülünkkel és nem 
a szívünkkel hallgattuk. Talán ezért ítélte meg Isten az egyházakat 
gyakran olyan keményen, mert mi meghallgattuk ugyan minden esz
tendőben a bevonuló Úr üzenetét, de bennünk nem változott meg semr 
fni, de az nem formált át bennünket a szeretet, az igazságosság és a 
e ’esség embereivé és nem érződik meg rajtunk, hogy Jézus Krisztus 

a szivünkben és az életünkben kapott szállást. Ezért kell elhangoznia 
a, T1?ai. naP°n is felénk a felszólításnak: „Térjetek meg!” Különben 
ránk is vonatkozni fog majd egy ismert filozófusnak a megállapítása:
” eresz yeneken sokkal jobban meg kell látszania a megváltottság- 
nak, hogy en higgyek a megváltójukban”.
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Ezt kellene ma Jézus bevonulásából megtanulnunk. Ezen kívül azon
ban gondolkodóba ejthet bennünket bevonulásának a formája is, ennek 
a Messiásnak a szolgai alakja, a szenvedések és a kereszt felé vezető útja 
is. Aki megnyitotta a szívét ennek az Úrnak és csatlakozott azoknak a 
seregéhez, akik befogadták őt, az nem egy győzedelmes és köztisztelet
ben álló egyháznak, hanem egy megvetett seregnek lett a tagja. Igen so
káig és sokszor megfeledkeztünk arról, hogy Jézus Krisztus gyülekezete 
nem valamilyen hatalmas intézmény a világban és soha nem lehet azzá, 
hanem a hivő, szerető és szolgáló embereknek a közössége. Az egyház 
ereje nem a külső eredményekben, vagyonban, sikerben és tiszteletben 
van, hanem abban, hogy engedelmeskedik Urának. S akkor miért le
szünk idegesek és kétségbeesettek mindenütt a világon, ha az egyház el
veszíti külső mankóit és egyszerre hasonlítani fog Urához, akinek még 
annyi hely sem adatott, hogy a fejét nyugovóra hajtsa? M iért teszünk 
úgy, mintha ezen az úton olyasmit veszítene el az egyház, ami hozzátar
tozik a lényegéhez, holott éppen az ilyen tapasztalatokkal akar elvezetni 
bennünket Isten az egyház igazi küldetésére, hogy ti. ugyanolyan szolgai 
alakban úgy szeressünk és úgy szolgáljunk, mint Urunk és Mesterünk 
tette?!

Ha ezt a kettőt ma ádvent vasárnapján megtanuljuk: bűnbánaton és 
megtérésen keresztül vezet az út az új életre és hogy Jézus gyülekezeté
nek a feladata a világban a szolgálat, — akkor, de akkor valóban meg
tapasztaltuk az élet teljességét, amely tele van bölcsességgel és igazsá
gossággal és megváltással, amit Isten tartogat számunkra.

„Oh, jöj j  megváltó Jézusom,
A szívem néked megnyitom”. Ámen.

Fordította: dr. Pálfy Miklós

Halottaink

1887. január 8-án született Szergényben, 7 gyermekes, szorgos föld
műves család harmadik gyermekeként. Középiskoláit Felsőlövőn és Sop
ronban végezte. Érettségi után a soproni Theol. Akadémián készült fel a 
lelkészi szolgálatra. Amikor Gyurátz Ferenc püspök 1911. aug. 27-én Sop
ronban lelkésszé avatta, már kezében volt a somlöszőllősi gyülekezet se- 
gédlelkészi meghívó levele. Principálisának, Szálay László esperesnek 
tragikus váratlansággal bekövetkezett halálával megüresedett lelkészi ál
lásra a somlöszőllősi gyülekezet egyhangú bizalommal megválasztotta 
fiatal segédlelkészét 1913. április 6-án. Egy-gyülekezetes lelkész maradt. 
Itt szolgálta az Urat, szeretettel pásztorolva a híveket 1953 júniusáig.
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A megelőző papi generációnak volt jellegzetes alakja. Természetes 
kedélyével kedvelte s gyakorolta a barátságot. Ápolója volt a felekezeti 
békességnek. Vendégmarasztaló asztala mellett másvállásúak s messziről 
idetévedt jövevények is szíves-látásra leltek.

Családi életük nyugalmára s boldogságára koporsók árnya sötétlett. 
Három gyermekük közül egy van életben, kettőt temetőbe kísértek. Kis
leányuk korai elvesztése után különösen súlyos csapást s lelki megráz
kódtatást jelentett az egész család számára 24 éves Miklós fiuknak a 
halála.

1955. végén a pápai gyülekezet kebelébe költözött, de szíve szerint 
tovább is somlószőllősi maradt. Ide kötötte papi szolgálata 42 éve, családi 
élete itt töltött 38 esztendejének sok öröme, bánata, a tájat uraló Som
lónak s a tövére települt szorgos népnek szeretete és a temető röge.

A nyugalom esztendei a gyengélkedés és testi szenvedés esztendeivé 
váltak. 1958. végén operáción esett át Szombathelyen, majd belső ráko- 
sodás szörnyű kínjai között lehunyta szemét a pápai kórházban, 1959. 
március 31-én.

Hitvesének s fiának fájdalma, barátainak, volt gyülekezetének s az 
egész falunak osztatlan részvéte kísérte utolsó útjára a somlószőllősi 
templomunkból.

Boros Lajos

Papi házból indult el az életútja 1880. március 18-án. A  lébényi 
parochián született és itt formálódott csendben és titkon a lelke a papi 
szolgálatra. Isten ajándéka, ha a gyermek apjának a papi szolgálatban 
örököse lehet. Neki ez megadatott.

Lelkészi szolgálatának két nagy szakasza, illetve állomása volt. 
Gyülekezeti lelkészi munkakörben szolgálta az örök egyházat a vadosfai 
ősi artikuláris gyülekezetben tíz esztendeig. Szolgálatának erre az ide
jére esik az ősi gyülekezet új templomának megépítése 1912-ben. A  má
sodik szakasz az egyházi közigazgatás területére esik. Harminc eszten
deig szolgálta az egyház Urát, mint püspöki titkár D. Kapi Béla püspök 
mellett. Ebben a szolgálatában lett a volt Dunántúli Egyházkerületnek 
jellegzetes papi alakja.

1946-ban, segédlelkészi évekkel együtt, összesen 42 évi szolgálat után 
vonult nyugalomba.

Ismertetőjele mindig a hűség és a csendben végzett munka volt. 
A hűséges pásztorra évtizedek múltán is szeretettel emlékszik a vadosfai 
gyülekezet. Csendes, mosolygós alakjának emlékét őrzik a szolgatársak. 
Hisszük, hogy az egyház Ura a hazatért szolgát örömébe fogadta be és 
megadta jutalmát.

Életének utolsó éveit a gyenesdiási Kapernaumban töltötte. Itt érte 
az örök hazába hívó szó 1959. augusztus 22-én. Temetése augusztus 24-én 
Keszthelyen volt. Családján kívül szolgatársai búcsúztatták. „Jól vagyon 
jó  és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a

M. F.
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Emlékezés D. Mayer Endrére

1859. október 5-én született s így f. év október hó 5-én volt születé
sének 100 éves évfordulója.

Jó nekünk emlékezni a régiekről, illő és hálás, különösen azokról, 
akikről az Írás azt mondja: „...fénylenek, mint az égnek fényessége: 

       és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön 
örökké” .

Sokunk meglátása szerint ezek közé tartozott Mayer Endre. Fénylett 
az élete.

A  fényt a Világ Világosságából merítette az eperjesi kollégium, 
a budapesti s greifswaldi tudományegyetem falai között, hogy azután 
hűséges fényszórója legyen kilenc évtizedet elért élete végéig.

Fénylett az élete az eperjesi teológiai akadémia tanári katedráján, 
melynek újszövetségi tanszékére már 25 éves korában meghívatván, 
Urától, Mesterétől átszellemült lélekkel és ihletett ajakkal 34 éven át 
magyarázta és hirdette az igét.

Fénylett az élete gazdag teológiai irodalmi munkásságán keresztül. 
Ezt igazolja kéziratban maradt „Jézus élete” c. két hatalmas kötetre 
terjedő nagy műve. Az Apológia lefordítása. Luther több művének le
fordítása. Az eperjesi vértanúk története. A  római levélhez írt tanul
mány. Pál apostol élete. Vandrák, Hazslinszky élettörténete. Különféle 
egyházi lapban megjelent számos cikk stb.

Fénylett az élete a diakónia terén. Dalhoff N. „A  keresztyén szeretet 
munkái” c. könyvében olvassuk: „Magyarországon csak a múlt század 
80—90-es éveiben fordult a figyelem a belmisszió felé, mikor az uralomra 
jutott racionalizmus bomlasztó hatása nagyon is érezhetővé vált. A  ma
gyar lutheránus egyházban leginkább Mayer Endre eperjesi hittanár 
buzgólkodott iránta fölkelteni az érdeklődést a teológusifjak között bel- 
missziói egyesület alakitásával.” S miután a gyakorlati teológiai szemi
náriumot is vezette, sok alkalma volt és élt is vele, hogy hallgatói lei
kébe belecsepegtessé a diakónia iránti szeretetet. S mivel az ige nem tér 
vissza üresen, ki mérhetné meg, hogy Mayer Endre ezen igeszolgálata 
hány szívben végzett áldott indíttatást s lett életrekeltője és éltetője 
egy-egy szeretetintézménynek s azon keresztül áldása s újjászületése sok 
elesett szívnek. Mayer Endre belmissziói munkásságához sorolhatjuk azt 
a tevékenységét is, hogy mint a Koll. konviktusnak és Teol. Otthonnak 
vezetője, szeretettel gondot viselt az ifjúság megélhetésére. Mindkét 
intézmény modern épülete megépítésében is tekintélyes része volt.

Fénylett gyülekezetében és igen áldott levegőjű, példaképpen álló 
családi életében.

Bízvást elmondhatjuk róla, hogy sokat valósított meg Isten kegyel
méből Mestere felhívásából: „Ügy fényijék a ti világosságtok az emberek 
előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat”.

Sokrétű, áldott élete elismeréséül a pécsi tudományegyetem dísz
doktori oklevéllel tüntette ki.

1949. június 13-án történt temetésén egyik tanártársa beszéde során 
így méltatta: „Mayer Endre'azok közé a kivételes egyéniségek közé tar
tozott, akiknek működése elválaszthatatlanul összeforrt a magyar evan
gélikus egyházzal és bízvást mondhatjuk, a magyar kultúrának egy 
tekintélyes darabjával.”

Bakay Péter
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Könyvszemle

Dr. Cttíyk Ernő: Az egyház története
A napokban jelent meg az „Evangélikus vallástanítási tankönyv az 

általános iskola V—VI. osztálya számára” . A  tankönyv megjelenésére 
már régóta vártunk és örömmel üdvözöljük abban a reményben, hogy jó 
szolgálatot végez egyházunk vallástanítási területén.

A  tankönyv az egyház történetét dolgozza fel 57 tételben, két évre 
való anyag keretében. A  szerző nem bontotta fel a kétéves anyagot, de 
önkéntelenül tagolódik tartalom szerint két főrészre, és mindkét főrész 
további három alszakaszra. Ez a beosztásom lehet, hogy önkényes, de 
a hangsúlyozott, kihúzottabb történelmi korok erre engednek következ
tetni.

Az elsőt így foglalnám össze:
1. Az egyház története Jézus Krisztustól a X V II. század végéig

a) 1—12. tétel a középkor,
b) 13—27. tétel a reformáció kora,
c) 28—31. tétel az ellenreformáció kora.

A  második rész főleg magyar egyháztörténeti anyaggal foglalkozik 
és kiválóbb egyháztörténeti személyeken szemlélteti a kort. 

2. Az egyház története a pietizmustól napjainkig.
a) 32—43. tétel a szabadságharcok,
b) 44—46. tétel a két világháború között.
c) 47—57. tétel az egyház rajza.

Ottlyk Ernő könyve gyermekek részére készült. Olyan ismeretanyagot 
kellett nyújtania, amely az általános iskola V—VI. osztályának szín
vonalán van. Ez rendkívül kötötté teszi az anyag összeválogatását. Szá
molnia kellett ezen kívül az általános iskola történelmi anyagával, tehát 
a gyermekek történelmi képzettségével. A gyermekek ilyen méretű és 
ilyen átfogó anyaggal, mint „Az egyház története” csak VI. osztályos 
korukban találkoznak. Ugyanis az általános iskola VI. osztálya nyújt 
egyetemes történelmet, mégpedig a legrégibb kortól az újkorig. Kétség 
kívül az általános iskolának ez az anyaga jóval részletesebb, átfogóbb 
es ami a fő sajátossága, társadalmi, gazdasági szemszögből ítéli meg 
a történelmet. Ez a könyv foglalkozik a keresztyénséggel is, mint vallás- 
sal, bizonyos esetekben, főként a történelmi szereposztásnál az egyház 
vezetőivel is. (Hittérítők, I. István magyar király, a császárság és pápa
ság küzdelme, Húsz János és a konstanzi zsinat stb.) Mindenesetre sokkal 
gazdagabb az egyházzal foglalkozó anyaga, mint amennyit lehetett 
volna a szerzőnek „Az egyház történeté”-ben foglalkozni társadalmi kér
désekkel. Nem hiányzik ez teljesen, de ezt a hiányosságot, főleg a korák 
jó  megértése és az egységes tanítás szükségessége miatt feltétlenül 
pótolni kellett volna a tankönyv írójának.

45



Az ókor és középkor egyháztörténetén — mint azt már a bevezeté
semben említettem — a tankönyv átsiklik. Helyes is az, hogy a gyerme
ket nem terheljük a régi anyag sokszor szétforgácsolódó adataival és 
ehelyett a hangsúlyt, a tanítás lényegét a reformáció és az utána követ
kező századok egyháztörténetére tesszük. Nem mintha egyházunk tör
téneti síkon nem akarna kapcsolatot tartani a reformáció előtti kor
szakkal, de helyes arányérzékkel kell ezt a feladatot megoldani. Ha nem 
érvényesítenénk ezt a szempontot, akkor olyan nehézség előtt állunk 
az anyag terjedelme, gazdagsága miatt, hogy az meghaladná a gyerme
kek teherbíró képességét ezen a szinten. Viszont kérdéses, hogy az egész 
ókor, középkor 12 fejezetben való összefoglalása nem lesz-e olyan sűrű, 
hogy a gyermekek nem fogják egységesnek, sőt összefüggőnek látni ezt 
az óriási történelmi szakaszt.

Sokkal egységesebb már a reformáció története, Luther fellépése, 
hatása, munkája. Megható és szép olvasmányos részek gazdagítják és 
teszik emlékezetessé és szemléletessé némely fejezet tartalmát.

„ . . .  Az imádság után elindultak. A  tanácsterem ajtajánál egy ősz 
ezredes ezzel bíztatta Luthert: Barátka, barátka, te most olyan kereszt
tűzbe rohansz, amilyenhez hasonlóban én vagy más ezredes még a leg
keményebb csata közben sem voltunk. Ha igaz úton jársz, s ügyedben 
biztos vagy, menj Isten nevében és vigasztalódjál, mert Isten el nem 
hagy . . (Luther a wormsi birodalmi gyűlésen.)

„ . . .  Megáldok mindent, amit szemeimmel látok magam körül 
Áldom Pozsony lakóit. Áldom ártatlan, szegény gyermekeimet. Áldom 
kedves feleségemet. Áldom azokat is, akik engem elítéltek. Áldom az én 
drága hazámat és kívánom, hogy nemsokára szabaddá és boldoggá le
gyen! . . (Rázga Pál lelkész, a szabadságharc vértanúja.)

Ilyenek és ehhez hasonló részletek elragadó hangja, stílusa, némely 
fejezetet a történelmi hűség keretén belül igen jó l taníthatóvá, elevenné, 
maradandóvá tudnak tenni.

Két olyan nehézsége van a könyvnek, amelyet a vallástanítóknak 
kell majd esetenként pótolni. Az egyik a korrajz hiánya. Emiatt a gyer
mekek az anyagot nehezen tudják elhelyezni térben és időben. Ennek 
hiányát érezzük az ún. előreformátoroknál (Megújhodási mozgalmak, pl. 
Wald Péter), vagy némely történelmi szakasz bevezetésénél (pl. A refor
máció kezdete hazánkban). A  helyes korrajz megteremti a jó kapcsoló
pontokat a gyermek eddig tanult ismereteivel és megkönnyítjük vele 
a tanulást, sőt elmélyíti az általános történelem anyagát is, a történelem 
igazsága pedig jobban megvilágosodik előtte. A  másik az ún. átmeneti 
fejezetek, szakaszok sűrítése vagy szinte időtlensége. Pl. A vallásháborúk 
a) Franciaország szakasza: „A katolikus befolyás alatt álló királyi párt 
nem tudta legyőzni a hugenottáknak (?) nevezett protestánsokat. Kény
telen volt a protestánsok vallásszabadságát elismerni és politikai enged
ményeket tenni nekik. A  királyi udvar 1572-ben megrendezte az alatto
mosan előkészített „Szent Bertalan-éf’-t. Ezen az éjszakán a királyi 
párt katolikusai megrohanták a párizsi protestánsokat és kegyetlenül 
lemészárolták őket. XI I I .  Gergely pápa nem szégyellt ennek „örömére” 
emlékérmet veretni. Amikor a protestáns hitét elhagyó IV. Henrik került 
Franciaország trónjára, némi vallásszabadságot biztosított a hugenották
nak. Ezt azonban X IV . Lajos, a napkirály visszavonta. Ezzel egymillió 
értékes polgárát kényszerítette kivándorlásra. Franciaország több paraszt- 
felkelés vérbefojtása árán újra katolikus állammá lett.” Ugyanez az 
érzésünk Tessedik Sámuelnél is.
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Ottlyk Ernő szinte tudományos munkát nyújt egyháztörténelem
könyvében. Helyes, ha a gyermeket korán hozzászoktatjuk a történelem 
hitelessége, az okmányszerű igazolásra, de ennek eltűlzására nincsen 
szükség. (Pl. Tessedik Sámuel.) A gyermekeknek még nyugodtan szer
keszthetjük saját szavainkkal a történelmet, mégha életrajzot nyúj
tunk is. Elég néhány kimagasló, történelembe illő szavakat, mondatokat 
idézni, annak súlya, hitele lesz, sőt azt szívesen megtanulják szóról 
szóra is.

Külön érdeme a tankönyvnek, hogy behatóan és részletesen foglal
kozik a magyar szabadságharcokkal (jó pedagógiai szempontot alkalma
zott: az egyház szolidaritása a néppel, a nép igazságos mozgalmaival; 
ez teljesen új szempont az egyhaztörténeti tankönyveknél), az 1919-es. 
a Horthy-korszak Magyarországával, végül a Magyar Népköztársaság 
egyháztörténetével. „A reformkorban kifejlődő nemzeti öntudat egyaránt 
meglátta a nemzeti függetlenség eltipróit és a vallászabadság elnyomóit. 
Ez a kettő pedig évszázadok óta ugyanazt a Habsburg-rendszert jelen
tette. Az a magyar protestantizmus, amelyet három évszázadon keresztül 
nyomorgatott az idegen uralkodóház, természetszerűleg állt a nemzeti 
törrekvések mellé s a haladó eszmék terjedése révén várta a vallás
egyenlőség kivívását” (küzdelem a vallásszabadságért).

A Harangszó című lap ismertetéséből az 1919-es forradalmi vívmá
nyok kerültek az egyháztörténetbe: a vallás szabad gyakorlása, és a kü
lönböző szociális intézkedések.

Egyházunk a Horthy-korszakban éppen úgy, mint a politikai élet 
területén történt, visszaállította a ferencjózsefi kor társadalmi viszonyait.

Így ismerteti meg Ottlyk Ernő a növendékekkel a legújabb kor 
egyháztörténetét. Így jut el napjainkig is. Noha a második világháború
ban még mindig hiányzik a történelmi háttér (ti. gyermekeink nem tud
ják, milyen erők feszültek egymásnak a második világháborúban, és 
hogy mit jelentett: „Sok lelkész készült vértanúságra (miért?). A híveket 
azzal ijesztgették, hogy egyházüldözés jön, elvesztik a gyülekezetek 
templomaikat, az egyház nem lesz elismert testület, nem lesz hit
oktatás.” (M itől való félelem ez?), de az egyház magáratalálását a népi
demokráciában igen elevenen, szemléletesen rajzolja meg. Az 1949-es 
Alkotmány (54. §) először valósítja meg a következetes lelkiismereti és 
vallásszabadságot. Ennek helyes konzekvenciája teljesen új szituációt 
teremt az egyház számára a mai magyar állam területén. Ezt a tan
könyv. jól kidomborítja. „Ezen az úton járunk ma is, amikor Isten azt 
a feladatot szánta egyházunknak, hogy megtalálja helyét a szocializ
must építő magyar hazában.” Ez egészen új hang és mondanivaló az 
egyháztörténetben és ez elvitathatatlan érdeme a tankönyvnek.

Ottlyk Ernő tankönyve azonban itt nem áll meg. Egyházi életünket 
nem elszigetelten szemléli. Nem szűkíti le az egyház mondanivalóját, 
hatását a földrajzi határok közé. Igen nagy hangsúlyt helyez az egyházak 
ökumenikus munkájára. Neveli a gyermeket az ökumené helyes értel- 
mezesére. Ezen túlmenően az egyház a társadalom és népek iránti szol
gálatát tanítja. A békemunkát a ma is élő keresztyén nagyságok életén 
mutatja be. (Niemöller, Nyikoláj, Hromadka.)

Mindezeket összefoglalva, nekünk felnőtteknek is izgalmas élmény- 
szerű olvasmányt jelent az Egyház története. Azzal a jókívánsággal 
ajánlom a ta,nítóknak és tanítványoknak egyaránt, hogy erősítse meg 
evangélikus öntudatukat és a történelem tanulságain keresztül vállalják 
hitbeli életüket a mai időkben Redey Pál
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A z  ige h ir d e t ő  m ű h e ly e

VIZKERESZT UTÁNI 5. VASÁRNAP.
Róm. 2, 12— 16.

AZ IGE ÉRTELMEZÉSE.

Textusunk Pál apostol gondolatmenetének egy kiragadott szakasza. 
Ez a gondolatmenet az „egyedül hit által való megigazulás” tanítását 
fejti ki. Ennek során textusunk azt bizonyítja, hogy sem a zsidók, sem 
a pogányok nem állhatnak meg Isten ítélete előtt, mert nem tudják 
betölteni Isten törvényét. Isten az ítéletkor nem részesíti valamiféle 
előnyben sem a törvény-ismerő zsidókat az ő törvény-tudásuk miatt, 
sem a törvényt nem ismerő pogányokat az ő tudatlanságuk miatt. Ö csak 
azokat fogadja el igazaknak, akik a törvényt betöltik, vagyis cselekede
teik szerint ítéli meg az embereket. Hiába ismerik tehát a zsidók a 
törvényt, ha azt nem tartják meg, az ítéletkor a törvény maga lesz a 
vádolójuk; és hiába nem ismerik a pogányok Isten törvényét (itt a tíz- 
parancsolatról van szó), Isten őket is megítéli, mégpedig a saját erkölcsi 
tudatukhoz mérten. A  tízparancsolat ismerete nélkül is tudnak a pogá
nyok különbséget tenni a jó és rossz között, tudnak az irigység, fösvény
ség, önző telhetetlenség, hazugság, gyűlölet, kegyetlenség gonosz voltá
ról és ismerik az önzetlen szeretettől fakadó egymás segítésének, az 
igazsághoz hű, becsületes, mértékletes, józan életfolytatásnak jóságát, 
nemességét. Szívükbe helyezte Isten az ő akaratának számukra szüksé
ges ismeretét, ezért tudják egymás cselekedeteit bírálni, dicsérni vagy 
elítélni. Tehát ők is felelősségre vonhatók az ítélet napján, amikor még 
titkos gondolataink is napvilágra kerülnek.

RÉSZLETES VÁZLAT.

Mit üzen nekünk, mai keresztyéneknek Isten ez első hallásra homá
lyos értelmű Ige által?

Mindenekelőtt hangsúlyozzuk ki azt, hogy Pál apostol a Római levél 
megírásánál elsősorban az ottani keresztyén gyülekezetet tartotta szem 
előtt, tehát olyan embereket, akik már döntöttek ugyan Krisztus mellett, 
elfogadták Őt uruknak, de hitükért és annak tisztaságáért naponként 
kellett megküzdeniök a környező világban és saját magukban rejlő sok 
kísértés és próbatétel miatt.

Ezt a küszködő, a hitéért tusakodó keresztyén embert látta lelki 
szemei előtt az apostol e levél megírásánál. Hiszen a római gyülekezet 
különösen is sok kísértésnek és próbatételnek volt kitéve s Pál apostol 
lelkipásztori bölcsességére vall, hogy éppen ez előtt a gyülekezet előtt 
tette a leghatalmasabb bizonyságtételét a Krisztusban való hit mély 
értelméről és gazdag tartalmáról.
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De nekünk ma élő keresztyéneknek is nagy szükségünk van nem
csak a hit dolgaiban való tisztánlátásra, hanem a krisztusi hitünkben 
való megerősödésre is. Ezt nyújtja nekünk Isten mai Igénk által is, ha 
feltárul előttünk annak mély értelme és ki tudjuk belőle olvasni a 
hozzánk szóló isteni üzenetet. 

Három mondatban szeretném én ezt kifejezni: elsősorban arról tesz
nek bizonyságot ezek az igék, hogy Krisztuson kívül nincs üdvösség, 
azután figyelmeztetnek arra, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell 
jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt (I. Kor. 5, 10.) és ott mindenkit 
a saját cselekedetei szerint ítélnek meg. (Róm. 2, 6.)

1. Isten legfőbb üzenete Igénk által tehát az, hogy Krisztuson kívül 
nincs üdvösség. Az erről való meggyőződés nélkül sem régen, sem most 
senki nem is állhat meg szilárdan az ő keresztyén hitében. Pál apostol 
ezért a gyülekezetekhez írt levelei során szinte minden lehetséges élet
utat megvizsgált az üdvösség elnyerése szempontjából, de minden leve
léből meggyőző erővel csendül ki az a bizonyságtevés, melyet először 
Péter apostol mondott neki: „És nincsen senkiben másban üdvösség, 
mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által 
kellene nekünk megtartatnunk.” (Csel. 4, 12.)

Pál apostol Igénkben arról szól, hogy mind a zsidók, mind a pogá- 
nyok elvesznek Isten ítéletekor, mert Ö megítéli az emberek titkait is. 
Ha vannak is ugyanis zsidók, avagy pogányok, akik valami jó cseleke
detekkel dicsekedhetnek az emberek előtt, de Isten előtt elbuktatják 
őket azok a titkon való bűneik, melyek éppen azt árulják el, hogy alap
jában véve mégsem szeretik igazán Istent és felebarátjukat, tehát mél
tók az ítéletre.

A  keresztyénné levés éppen azt jelenti, hogy a saját énjének rom
lottságától megijedt, az Isten ítéletéből megrettent lelkiismeretű ember 
odamenekült Krisztushoz, akitől megkapja a bíztatást: én eleget tettem 
Isten törvényének helyetted, én magamra vállaltam bűneidet, elszen
vedtem helyetted a büntetést is, meghaltam éretted, ezért Isten nem 
tekinti bűneidet, megbocsát neked, igaznak fogad el téged az én áldo
zatomért, megkegyelmez neked halálom által.

Ilyen nagyot senki sem tett érettünk, egyedül Krisztus. Kétségbeesés 
helyett hitet és reménységet, rossz lelkiismeret helyett a szív békessé
gét, halál helyett életet senki sem adhat nekünk, egyedül Krisztus.

2. A  keresztyén hithez való tartozás azonban nem jelentheti azt, 
hogy mi Isten ítélete alól fel vagyunk mentve, vagy enyhébb elbírálás 
alá esünk'.

Pál apostol nemcsak arról beszél, hogy a pogányok törvény nélkül, 
a zsidók törvény által ítéltetnek meg, hanem azt is mondja, hogy azon 
a napon Isten megítéli az emberek titkait (16. v.) az ő evangéliuma 
szerint. Tehát minden ember, így a keresztyén ember is megítéltetik. 
Az Evangélium nemcsak a kegyelmes Istenről, hanem az ítélő Istenről 
(K Az készséges hitű embernél ez a kettő egy egységbe olvad össze 
(lásd: Karner: Isten igazsága 19. o.), akármelyiknek a kiszorítása, a hit- 

teljes romálását idézi elő. Pedig a szigorúan ítélő Istent minden
er igyekszik kikerülni. A  pogányok bizonyos áldozatok bemutatásá- 

X „■xuU|íIa.Vák rnagukat, a zsidók a törvény-vallásosságuk homokjába 
augjaK Előle fejüket, a hitetlenek egyszerűen tagadják, nem vesznek 
tudomást létéről, a keresztyének pedig a kegyelmes, mindent megbo
csátó Isten túlhangsúlyozásával próbálják kikerülni a szigorúan ítélő 
Istennel való találkozást.
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Ez utóbbiaknál maradva, megfigyelhetjük, hogy azoknál a keresz
tyéneknél, akik csak a Krisztusért mindent elnéző, megbocsátó, jóságos 
Atya-Istent ismerik, hiányzik a hitéletükből az a félelem .és rettegés, 
melyről Pál apostol másutt szól (Fii. 2, 12.) s amelyből fakadó alázat 
hozzátartozik áz Istenhez való egészséges viszonyunkhoz. E helyett 
azonban bizonyos fölényesség, sőt felületesség, elbizakodottság, mások 
irányában lenézés, gőg lesz úrrá az embereken. Az ilyen hamis vallá
sosság tompította le a háború előtti időkben a keresztyén egyházak sú
lyos felelősségérzetét a mindennapi élet oly nagy kérdéseivel szemben, 
mint pl. a népek szociális nyomorúsága, jogfosztottsága, kizsákmány olt- 
sága, a faji üldözés, a háború és béke kérdése, hogy csak néhányat em
lítsünk. Nem véletlen, hogy a keresztyén egyházak ma inkább az ítélő 
Istennel állanak szemben, aki számonkéri a múlt bűneit és mulasztásait. 
Csak ha Isten ítélete alatt összetörik régi, bűnös énünk, akkor mene
külhetünk oda alázatosan Krisztushoz, aki által nyerünk Istentől bocsá
natot és egy új életet.

3. Ez az új élet is azonban még mindig Isten ítélete alatt áll, aki 
cselekedeteink szerint ítél meg minket. „Mert nem azok igazak Isten 
előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik 
a törvényt betöltik” — olvassuk a 13. versben. Isten ítéletekor tehát 
nincs mentség és nincs kibúvó senki számára.

A  pogányok nem mentegethetik magukat azzal, hogy ők pogányok, 
a törvényt nem ismerik. Isten adott a szívükbe annyi törvény-ismere
tet, melynek betöltésével megigazulhatnának. Mivel azonban nem cselek
szik Isten felismert akaratát, elvesznek. Egy-két jó cselekedetük nem 
mentheti meg őket.

A  zsidók viszont nem menthetik magukat azzal, hogy ők a választott 
nép, náluk van a tízparancsolat, ők képviselik az igaz vallásosságot. 
Isten nem ezt nézi, hanem a cselekedeteiket. Azok pedig közismerten 
gonoszok. Mai evangéliumi Igénk is ezt mutatja be a zsidó király, 
Heródesnek szörnyű bűnével, Keresztelő János megölésével.

Tudomásul kell vennünk végül azt is, hogy a keresztyének sem 
részesülnek az ítéletkor kivételes bánásmódban: ők is cselekedeteik sze
rint ítéltetnek meg. A  keresztyének nemcsak a szívbe írt törvényt isme
rik, hanem tudják ők a tízparancsolatot is, sőt Krisztus által tapasztal
ták Isten bűnbocsátó kegyelmét, hozzájuk lehajló szeretetét. Isten tehát 
mindent megtett, hogy mi keresztyének teljesíthessük az Ö akaratát. 
Ezért Isten a mi cselekedeteinket még szigorúbban is ítéli meg. Mégis 
ennek ellenére oly sokszor lehet hallani és tapasztalni keresztyén embe
rek gonoszságáról, erkölcstelenségéről, részegeskedéséről, gyűlölködéséről, 
telhetetlenségéről, kegyetlenkedéséről és egyéb bűneikről, amik miatt 
valóban káromolják a többi emberek Isten nevét. Rettenetes lesz raj
tunk Isten ítélete! Nem ment fel alóla keresztyén voltunk, mert Isten 
cselekedeteink szerint ítél meg minket is.

Mit tegyünk tehát, hogy megmeneküljünk?
Most sincs más út előttünk, mint az, hogy újból, még inkább, még 

jobban Krisztushoz meneküljünk, Őhozzá ragaszkodjunk. Tanuljuk újra 
az Evangéliumot, mindig jobban és helyesebben értve meg azt, hogy 
általa új emberré szülessünk, aki Isten kegyelmét nem használja bű
neinek leplezésére, vagy nem tekinti ürügynek újabb bűnök elköveté
sére, hanem akiben Isten kegyelme erőforrás lesz Isten akaratának 
cselekvésére, a törvény betöltésére. Mindenekelőtt pedig szüntelen kö
nyörögjünk, hogy ezt cselekedje meg velünk a Szentlélek Isten.

Biczó Ferenc
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h e t v e n e d v a s Ar n a p
I. Kor. 6,19—26.

MEDITÁCIÓ

E rövid s első olvasásra érthetőnek tetsző textus több gondot okoz, 
mint vélnők s éppen ezért gondos exegetikai munkát kíván.

Az összefüggésből (6,12—18; 7,1—kk) nyilvánvalónak látszik, hogy 
Pál itt a nemi erkölcs tekintetében tiszta életfolytatásra inti az e tekin
tetben nem éppen feddhetetlen (v. ö. 5. r.) korinthusi gyülekezetét. Tehát 
lényegében a 6. parancsolat kifejtésével van dolgunk. „Kerüljétek a pa- 
ráznaságot!” (18. v.), e felhívás lehetne ezek szerint a kétverses szakasz 
scopusa s következésképp a prédikáció irányvonala is. S nem vitás, hogy 
ez a felhívás korunkban nem kevésbé időszerű, mint a Kr. u. 1. sz. Ró
mai Birodalmának társadalmában. Éppen az euramerikai, ún. „nyugati 
keresztyént kultúra” területén vált ijesztő jelenséggé a nemi erkölcs tel
jes felbomlása. „A  házasság előtti és házasságon kívüli nemi élet ijesztő 
méreteket öltött s a közvéleményben már-már magától értetődővé vált” 
— olvasom egy idevonatkozó legfrissebb egyházi jelentésben. S e tekin
tetben akad elég söpömivaló a magunk portája előtt is. Válási statiszti
kánk aggasztó. S a keresztyén gyülekezet tagjainak egyenként is minden 
okuk megvan e tekintetben is a bűnbánatra. Csak az a kérdés, hogy 
csupán erről Van-e itt szó s nem valami többről, sokkal mélyebbről és 
egészen másról is?

Amit Pál a 19—20. versekben mond. az nem egyszerűen megindoko
lása a 18. v. felszólításának: Kerüljétek a paráznaságot... — m ert... 
E versekben emberségünk, embervoltunk, emberi egzisztenciánk alap- 
struktúrájáról van szó. Két alaptényt állapít meg az apostol. Az egyik: 
nem a magatokéi vagytok. Életetekkel, testi-lelki vonatkozásban egy
aránt, nem rendelkezhettek szabadon. A  másik: testetek, emberi valótok 
Isten Lelkének szerszáma. Istennek nagy tervei vannak veletek.

Nem vagytok a magatok ura, mert Isten megvett titeket. „Áron” , vagyis 
jogszerűen kerültetek a tulajdonába. Nem kétséges, hogy itt Pál arra 
gondol, amit máshol úgy fejez ki, hogy Krisztus váltsága révén kerül
tünk Isten tulajdonába (Róm. 3,24; Ef. 1,7; Kol. 1,14). Nem rendelkez
hetünk tehát magunk felől, mert Istennek van' rendelkezési joga felet
tünk. S ezzel lettünk igazán szabadok! Nem vagyunk kiszolgáltatva indu
latainknak, ösztöneinknek, szenvedélyeinknek. S itt éppen nemcsak ún. 
„testi” , „érzéki” indulatokra kell gondolni. Hiszen a „paráznaság” éppen 
nem és végiképpen nem elsősorban és kizárólag „testi” dolog. Aki így 
vélekedik, az a görög bölcselet s a gnosztikus spekuláció kategóriában 
mozog — ez persze végzetesen átszőtte ún. keresztyén gondolkodásun
kat. Az ember vétkében, a paráznaság vétkében is egész létével, testi
lelki mivoltával részt vesz. Valószínűleg erre is gondol Pál 18/b-vel: a 
paráznaság, éppen mivel Isten alapvető teremtési rendjét, az ember 
férfiúvá és nővé teremtettségét, illetőleg a kettőnek a teremtésben ren
delt közösségét rontja meg, emberségünk (szórna!) teljességét veszélyez
teti! Még pedig azt az emberségünket, amelyet Isten azzal állított helyre, 
hogy Krisztust ebbe az emberi létbe küldötte bele (Jn. 1,14). Ezzel szer
zett meg bennünket tulajdonképpen magának, ezzel vált Urunkká és 
gazdánkká. Amikor az ember „paráználkodik” , e vétkének súlya nem
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abban van, hogy valamely kiváltképpen „alantas”, „szennyes” vétekben 
leledzik — mint vélni szokták —, hanem éppen abban, hogy egész lété
vel megrontja Istentől szerzett s az ember Krisztusban visszaszerzett em
berségét. A  többi vétkek — ezt akarja Pál mondani 18/b-ben — nem 
hatolnak ennyire emberségünk közepébe. „Aki paráználkodik, a maga 
embersége ellen vétkezik”, így lehetne értelmezni szavait. Valami nagyot, 
egészen felségeset rontunk meg, Istennek nagy ajándékát, amiért nem 
restellte Fiát is odaadni. Férfiú és nő kapcsolatában ember voltunknak 
kell kiteljesedni: Isten képére teremteftségünk valósul meg e közösség
ben, mely ezért is Krisztus és az egyház közösségének képe s felette 
nagy titok (mysztérion) (Ef. 5,22—33; v. ö. Gén. 1,27; 2,18—24). Lesznek 
ketten együtt egy teljes emberré — ez a Teremtő akarata, ezt rontja 
meg a bűn s ezt állítja helyre Krisztusban az Atya. Ezért nem állítható 
a paráznaság egy sorba egyéb vétkekkel, iszákossággal, mértéktelenség- 
gel stb., amiket — elég helytelenül — mint egyéb „testiséget” együtt 
szoktak emlegetni vele. Azt, amit Isten ismét egésszé tett, amikor „Krisz
tus testébe”, egzisztenciájába plántált bennünket (15— 17. v.), törjük is
mét szét, amikor férfiú és nő közösségét nem az Isten rendelte egyszeri 
és egyszersmindenkorra szóló életegységben éljük meg.

A másik, amit Pál mondani akart: testünk, emberi létünk, embersé
günk Isten Lelkének temploma. Vagyis: odaszentelt eszköz, szerszám, 
munkatér a Szentlélekúristen tevékenységének. Ennél többet, nagyobbat 
lehetne-e mondani az emberi létről? Isten maga akar megjelenni, színre 
lépni, cselekedni emberi mivoltunkban. Magunkat ismerve szívszorongva 
kell kérdenünk: lehetséges ez, elképzelhető, megvalósulhat? A  tapasz
talat, s főként a magunk tapasztalata ellentmondani látszik ennek. S 
mégis, hitben vallanunk kell: így van, így lehetséges, mert Isten ígéri, 
mondja, üzeni. Ennek is azzal teremtette meg az előfeltételéit, hogy Krisz
tus emberré lett és közöttünk lakozott. így vehet szállást most már ben
nünk Isten ereje (v. ö. Lk. 1,35). S az emberi életnek olyan megvalósu- 
lásai. mint — hogy e kortársunkat említsük — egy Albert Schweitz°r 
életműve, megsejtetnek valamit, abból, mit jelent az, ha egy ember eg
zisztenciája Istennek átadott szerszámmá válik.

Így valósulhat meg a követelés, mely ígéret is egyben: Dicsőítsétek 
azért (ezért!) Istent a ti emberi életetekben, emberiségetekben! (20. v.
2. fele: „és leJiketeikben” stb., későbbi betoldás). S hogy itt miről van szó, 
azt Mt. 5,16 teszi világossá: . . .  ” lássák a ti jó' cselekedeteket és dicsőítsék 
mennyei Atyátokat. Nem valamiféle bensőséges lelki életben, hanem 
eeész testi-lelki emberi létünkben, munkánkban, magatartásunkban kell 
és lehet Istennek dicsőséget szereznünk. Pál itt jelesül a nemi erkölcs 
területiére, a házasságra, a családi életre gondol, de kétségtelen, hogy 
nemcsak erről, hanem az ember minden életviszonylatáról van szó. Isten 
„megdicsőítését”, vagyis a Neki való tisztesség szerzést nem valami belső 
vonalon, hanem az emberi, földi élet egész területén kell megvalósítani 
azoknak, akik tudják, hogy nem magukéi, hanem az övéi. Minden dol
gunkban, hétköznapjainkban kell odaadni Neki egész emberi létünket 
eszközül, szerszámul, munkatérül, hogy benne, általa hatalmasan csele- 
kedhessék.

Mindezt Pál, e levélben kiváltképpen, de egyebütt is, a levél köze
pét jelentő 15. rész, a feltámadás evangéliuma felől hirdeti (v. ö. 14. v.). 
Isten emberségünk megvalósulása elől lebontotta a bűn (Tőle való elvá- 
lasztatás) s a halál korlátáit s megnyitotta az örökkévalóságot, saját Is
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teni létében való részvétel lehetőségét. „Test feltámadása”, így mondja 
az újszövetségi kérygma. Krisztussal való megbonthatatlan életközösség, 
testben, vagyis valóságos, teljes emberségben, igazi emberi létben, amit 
csak megszakít, de meg nem semmisíthet a halál s amit Isten helyreállít, 
„egybeszerkeszt” ismét „az idők végén” . Innen érthető az Ü jtestamentom- 
ban a „test” értékelése, vagyis a teljes testi-lelki emberi élet értékelése. 
Isten ezt az emberi életet tette magáévá, sőt magára is öltötte a Krisz
tusban s ezzel beleölelte az örökkévalóságba. S ennek kell kisugároznia 
ma, itt földi életünkben. így dicsőítjük meg Istent életünkben.

Ügy vélem, meg kell itt végül említeni egy gondolatot, amiről, tu
dom, sokan azt gondolják majd: nem tartozik ide, hiszen itt a 6. paran
csolat gondolatkörében mozgunk — igazán csak abban?! — s ez, amit 
most megemlítek, az 5. parancsolat körébe való. Mégis megemlítem. Pál 
itt az emberi élet, az ember testi valóságának is templommá szentelésé
ről beszél, arról, hogy ebben a testben, földi életben fel kell ragyogni 
Isten dicsőségének. S talán nem volt még emberi nemzedék, amely az 
emberi lót, a test és a lélek oly mérvű meggyalázásának lehetett tanúja, 
mint a miénk. Két világháború borzalmaira gondolok, napalm-tűzben égő 
városokra és élve elégetett embermilliókra, gázban megfőjtottakra és 
atomtámadásban füstté váltakra. Arra, amit Vogel professzor úgy mon
dott, hogy Isten teremtését, s a testben megjelent Krisztust magát gya- 
lázta meg elképzelhetetlen módon az ember. Talán ha Pál apostol ma 
írná újra e levelét, a 18. versben nemcsak a paráznaságot venné célba, 
mint olyan vétket, amelyben az ember „a maga teste ellen vétkezik” . 
Lehetetlennek tűnik minderre nem gondolni akkor, amikor testünk, em
berségünk Isten templomává szenteléséről s benne Isten dicsősége fel
ragyogásáról van szó.

Groó Gyula

HATVANAD VASÁRNAP
II. Kor. 12,1—10.

EXEGÉZIS
Textusunk a levél sokat vitatott, híres befejező részéből (10—13. f.) 

származik. Az apostol itt éles személyes vitát folytat ellenfeleivel. Azok 
kisebbítve, tudásukkal, származásukkal, szolgálatukkal és látomá

saikkal büszkélkednek. Az apostolban minden az ellen lázad, hogy maga 
Is a „dicsekvés” útjára lépjen (10,12. 17,18). Jól tudja, hogy az önmagá
u l való beszéd semmit sem ér (12,1), hiszen neki nem magát, hanem 

nsztust kell prédikálnia. Végül azonban mégis elkezd „dicsekedni” : 
ze ni kezd magáról, személyéről, életéről, szolgálatáról — de milyen 

rcsa ez a „dicsekedés” ! Alapigénk talán Pál apostol legmegrázóbb sze- 
Tr}e Ves bizonyságtétele: Isten kegyelme arra méltatta, hogy titokzatos 
e ragadtatásában megjárja az egeket (12,1—5a), de ugyanakkor a szen- 
ve es es megalaztatás legnagyobb mélységeit is (12,5b—10, vö. 11,23—33). 
.Nyomorúság és erőtlenség az, amit magáról elmondhat; de ezeken ke
resztül annál nagyobbá lesz Isten kegyelme és ereje. így válik Pál „di- 
csekedese” az isteni kegyelem egyedülálló magasztalásává. Krisztus hatal
mának himnuszává. Egyes exegóták szerint perikopatextusunk a páli le-

53



velek „csúcspontjai” közé, I. Kor. 13, Rm. 8. és Fii, 2. mellé sorolandó 
(E. Stange). S talán a legszemélyesebb része az apostol leveleinek!

1. v. Pál nem önszántából, hanem kényszer alatt tér át a „dicsek
vésre”, mivel ellenfelei tekintélyüket látomásaikra és kinyilatkoztatá
saikra alapozták (Schlatter). Nem vizsgálja azok valódiságát, csak arra 
hivatkozik, Krisztus ajándékaképpen ő is részesült ilyenben. 2. v. Sajátos 
formában, harmadik személyben szól életének erről a legtitkosabb, leg
személyesebb lelki élményéről. Ebben egyrészt lelki alázatossága nyilat- 
kozhatik meg; ezzel is. mintegy elrejti magát a kíváncsiskodók elől. De 
másrészt ezzel megkülönbözteti magában „az embert a Krisztusban” és 
természetes ‘énjét.. Természetes emberével nem akar dicsekedni, csak 
azzal a „lelki emberrel” , aki Isten alkotása benne (H. D. Wendland). A  
„harmadik ég” vagy a „hetedik ég” Isten tökéletes világa megjelölése 
volt az akkor világkép szóhasználatában. Pál jól ismeri az eksztázis 
kétféle képzetét: egyik faja a lélek elválása a testtől, a másik a teljes 
ember elragadtatása a mennyei világba (az előbbi képzet a görög misz
tériumvallásokban, az utóbbi a késői zsidóságban található meg). A  hellé- 
nisztiikus és rabbiniikus irodalom részletes, színes, fantasztikus leírásai
val szemben azonban Pál a legnagyobb mértékben tartózkodó, amikor 
életéinek erről a titkáról szól. 3— 4. v. Egyetlen részletet mégis megem
lít: „kimondhatatlan beszédeket” hallott, melyekről nem szólhat. Nem 
tudjuk, itt néki adott külön kinyilatkoztatásra gondol-e vagy csak arra, 
hogy érthetetlen mennyei szózatokat hallott (Wendland). Egyes exegéták 
az „elragadtatás a paradicsomba” kifejezésnél egy másik hasonló lelki 
élményre gondolnak; más exegéták szerint azonban — s ez a valószí
nűbb — ugyanarról az egyetlen, soha el nem felejtett eksztatikus élmé
nyéről van szó. 5—6. v. Alig kezdett szólni az apostol belső életének er
ről a nagy titkáról, máris megszakítja szavait. Ebből a tartózkodó ma
gatartásából, de a glősszolaliáról alkotott véleményéből (I. Kor. 14) is 
világos, hogy az ilyen eksztatikus lelki élmények szerinte Isten külön
leges kegyelmi ajándékai, de csak kivételes esetek; nem tartoznak az 
egyház lelki alapjához, a hit lényegéhez, nem tehetők a megváltás ht
jává és kegyes törekvések célpontjává (Wendland). Magatartása mu
tatja. mennyire igaz, hogy kényszerűségből mondta el, amit mondott (dei, 
1. v.). De nyomatékosan aláhúzza, hogy amit elmondott, az igaz! A  gyü
lekezetnek azonban nem az ilyen, neki személyesen szóló kegyelmi ak
tusból, hanem, köztük végzett munkájából kell ítéletet formálnia az 
apostol, felől. Pál tehát világosan megjelöli az ilyen és hasonló, egyedül
álló lelki élmények értelmét: „céljukat, az Űrhöz való személyes viszo
nyán belül látja”, vigasztalást, erősítést jelentenek személyes hitének, 
de nem tartoznak tanításába és prédikálásába (Schlatter). Rátér inkább 
arra megint, amivel szíve szerint „dicsekszik” : erőtlenségére, melyben 
annál jobban kitűnik a kegyelem ereje! 7—8. v. A  7. vers elejének helye 
bizonytalan. A Nestle-szöveg a 6. vershez, a magyar fordítás a 7. vershez 
kapcsolja. Elragadtatása „dicsőségéről” nyomorúságaira, erőtlenségére 
térve át, melyekről már az előző fejezetben is szólt, most életének egy 
különösen fájdalmas tértiéről beszél megrázó őszinteséggel. Ez „a tes
tébe adott tövis” . A  „skolops” kínzócölöpöt, keresztfát is jelenthet, amely
hez a kivágzendőket kötözték. Az exegéták itt Pálnak valamilyen súlyos, 
kínzó betegségére gondolnak: egyesek szembajra (vö. Gal. 4,15), mások 
epileptikus, vagy ehhez hasonló, nem epileptikus eredetű rohamokra (a 
,vkolaphizeiin” szó ugyanis eredetileg azt jelenti: ököllel verni, lábáról le
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ütni), megint mások maláriára. Hogy Pál démoni, sátáni hatalom mun
káját látja ebben a betegségben, ez megfelelt a korabeli általános fel
fogásnak az ilyen természetű betegségekről. Pál fegyvere ez ellen a 
gyötrelmes nyomorúság ellen az imádság. Három, külön emlékezetes kö
nyörgésére gondol vissza. 9. v. Krisztus ugyan nem adta meg néki a sza
badulást ez alól a teher alól, de imádsága mégsem maradt meghallgatás 
nélkül. Feleletet kapott Urától, megvilágosodott előtte szenvedésének ér
telme. Két dologban látja ezt az apostol. Az egyik személyes ok: nem
csak az emberi élet legnagyobb magasságait kell megjárnia, amilyen cso
dálatos látomása volt, hanem alá kell szállnia az élet legmélyebb mély
ségeibe is, sátáni hatalmakkal kell személyes életében megküzdenie, hogy 
„el ne bizakodjék” , megmaradjon az Istenre szoruló hitben, kegyelem
ből éljen. De másfelől — s ez nyilván a krisztusi kijelentés másik ér
telme — Isten ereje és hatalma éppen az ő erőtlenségében, nyomorú
ságaiban mutatkozik meg teljes nagyságában a világ előtt. Így lesznek 
szenvedései, erőtlensége szolgálatának akadályai helyett előrevivői! „Er
ről a sötét háttérről tűnik elő igazán, micsoda és mire is képes a kegye
lem” (Wendland). 10. v. Talán túlzottnak találjuk az apostol szavát, hogy 
„gyönyörködik” ebben a súlyos szenvedésben és más nyomorúságaiban, 
melyekről az előző fejezetben szólott. Kétségtelenül „erős kifejezés” (E. 
Stange), De nem magára nézve teszi ezt. Tudja és tapasztalja, hogy élete 
megpróbáltatásaiban Krisztus kegyelme, ereje lesz naggyá mások előtt. 
Ezért tud hát „örömest dicsekedni erőtlenségeivel” (9. v.). És talán arra 
is gondolhatunk, hogy így lesz igazán részestársává Jézus földi sorsának 
(skolops!), hogy életének és dicsőségének is részesévé lehessen, vö. II. 
Kor. 4,10.

Így dicsekszik egy apostol — a maga erőtlenségeivel, melyeken ke
resztül azonban Isten kegyelme, Krisztüs ereje munkálkodik!

IGEHIRDETÉS

Hatvanad vasárnapja nevében már húsvét felé néz, ugyanakkor 
azonban a böjti időszak előkészítő részéhez is tartozik. Egyszerre vetődik 
rá húsvét öröme és a kereszt árnyéka, aminthogy ez a kettő valóban 
elválaszthatatlan egymástól. Ez a kettősség jól megmutatkozik alap- 
igénikben, amely — Luther kifejezésével élve — igazán a „kereszt teo
lógiáját” hirdeti: Isten ereje az erőtlenségben, kegyelme gyarlóságunk
ban, dicsősége a mi dicsőség nélkül valóságunkban mutatkozik meg!

*

I- Pál apostolt igazán nehéz helyzetbe hozták korinthusi támadói: 
igazolnia kell magát vádaskodásaikkal szemben a gyülekezet előtt. Tudja, 
hogy most olyasmit tesz, ami „nem használ” . Neki, aki mindenütt a 
„Krisztus keresztjéről szóló igét” hirdeti, most „dicsekednie kell” , a 
sajat személyes életéről kell szólnia a gyülekezetnek. Igen kényelmetlen 
ez az apostolnak, de elkerülhetetlen. Hogyan „dicsekszik” egy apostol?

II._ Ellenfelei — őt kisebbítve — égi látomásokra, mennyei kinyilat
koztatásokra hivatkoztak. Pál nem száll vitába velük látomásaik való
sága, értéke felől. De sajátságos, szinte gyermeki szégyenkezéssel („is
merek egy embert Krisztusban” ) beszélni kezd életének tizennégy év 
távlatából is felejthetetlen, csodálatos élményéről, amikor „elragadtatott
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a paradicsomba” és „hallott kimondhatatlan beszédeket”. Többet nem 
mond életének erről a titkáról, de azt nyomatékosan kijelenti, hogy iga
zat szól. Ha nem hisz valaki Istennek és országának valóságában, mindez 
természetesen üres beszéd előtte. De ha valljuk azt, hogy van egy érzék
szerveink és értelmünk számára megközelíthetetlen isteni valóság, akkor 
nincs okunk kétségbe vonni az apostolnak ezt a személyes vallomását. 
A  „harmadik ég” és „paradicsom” képek ugyan, melyek a XX. század
ban meglehetősen idegenszerűek nekünk. De mögöttük valóság van: Isten 
a mi értelmünknek felfoghatatlan módon megajándékozhatja egyes ki
választott embereit azzal, hogy bepillantást enged nekik örök világába. 
Pál apostol maga is valószínűleg csak egyszer részesült ebben; erről ad 
számot a szent titoknak kijáró tartózkodással. Ez is figyelmeztessen: Isten 
azt rendelte nekünk, hogy itt a földön Reá és országára nézve „hit
ben járjunk, ne látásban”. Az ilyen rendkívüli lelki élmények nem tar
toznak a keresztyén élet rendjéhez, hanem nagy és ritka kivételek. Ha 
Istennek úgy tetszik, egyes választottjait elvezetheti a keresztyén életnek 
ilyen magasságaiba is. De sem az ilyen rendkívüli élmények után töre
kednünk, sem Istennek ezt a titkát kíváncsi szemekkel kutatnunk nem 
szabad! A  hit éppen azért hit, mert ismeri a maga határait, meg tud ha
jolni az előtt, amit Isten jónak látott itt a földön még elrejteni előlünk.

III. Egészen más dolgokkal „dicsekszik” az apostol! Olyasmivel, ami
vel mi nem nagyon szoktunk dicsekedni: erőtlenségeivel. Alapigénkben 
feltárul egy pillanatra az apostol életének egy másik titka is. Másutt a 
levelekben éppúgy nem hallunk erről, mint előbbi látomásáról sem szól 
sehol másutt. Életének ez a gyötrő „erőtlensége” megint csak félhomály
ban marad. „Testébe adott tövisről” beszél. Valószínűleg valamilyen fáj
dalmas, gyógyíthatatlan betegségre kell gondolnunk; talán szembajra, 
talán ismétlődő, epilepsziához hasonló rohamokra vagy maláriára. Pál 
eleinte súlyosan gyötrődött alatta, és ismételten könyörgött Urához, sza
badítsa meg betegsége démoni hatalmától. Kérése ugyan nem teljesült, 
de mégsem maradt meghallgatás nélkül! Krisztus nem vette le róla szen
vedése terhét, de elvette félelmét és lelki gyötrelmét, hogy szolgálata is 
kárt szenved miatta. „Elég néked az én kegyelmem” — Pál apostol arról 
tanúskodhatik itt, hogy Isten szeretete, bocsánata a legnagyobb szenve
désben is erőt, békességet, sőt örömöt ad. Lehet, hogy sokan túlzásnak 
tartják az apostol szavait: „örömest dicsekszem erőtlenségeimmel. . . 
gyönyörködöm a Krisztusért az erőtlenségekben” . Pál azonban két do
logról beszél. Az egyik az, hogy Isten kegyelme. Krisztus ereje vett ma
radandóan szállást (eredeti szöveg: sátrat vert!) erőtlen életében; tehát 
van miben örömöt és gyönyörűséget találnia, van miből erőt merítenie 
erőtlensége ellenére is! A  másik pedig az, hogy saját erőtlenségén ke
resztül annál hatalmasabban tetszik meg az emberek előtt a kegyelem 
nagysága, Krisztus ereje. Nyomorúságai ilyen módon nem akadályai, ha
nem előbbrevivői Krisztus ügyének.

IV. „Elég neked az én kegyelmem’ — Krisztus egyháza, Isten min
den igazi gyermeke mindig megtapasztalta és nemcsak szóval, de éle
tével is vallotta ennek az ismert páli igének igazságát. Hegy ez az ige 
az egyházi évnek böjt és Nagypéntek felé vezető útján hangzik felénk, 
ez arra figyelmeztet: ha Krisztus útján akarunk járni,, le kell monda
nunk a magunk dicsőségéről, erejéről, minden elbizakodottságunkról, és 
vállalnunk kell a hitnek alázatos, mélyben járó, szolgáló útját. Csak így 
„lakozik bennünk”, marad nálunk Krisztus ereje. Isten kegyelme, így 
tudunk valóban „kegyelemből élni” . És hogy ez az ige Hatvanad vasár
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napján, a húsvét felé is mutató vasárnapon hangzik felénk, ez figyel
meztessen arra, hogy amikor a keresztyén élet a magunk erőtlenségét, 
méltatlanságát látó és valló élet, ugyanakkor örvendező és „dicsekvő” élet 
is: öröm és hálaadás mindazért, amivel a Feltámadott ma is megaján
dékozza egyházát, minden Benne hívőt. Öröm és hálaadás az igéért, a 
n e k ü n k  adott kinyilatkoztatásért, és K r i s z t u s  ma is nyilvánvaló 
erejéért, amely átjárja a szeretetben szolgáló gyülekezet, keresztyén em
ber életét. Mi nem vagyunk Pál apostol, még csak közel sem járunk 
hozzá. De éppen arra tanított ez az ige, hogy Krisztus ereje az erőtlen
ségben mutatkozik meg, — ahol hitben utat enged az egyház, a gyüleke
zet, a keresztyén ember ennek az erőnek. És ez ennek az igének leg
nagyobb üzenete, ez maga az evangélium!

   Dr. Nagy Gyula

ÖTVENED VASÁRNAP
I. Kor. 1,18—25.

Böjt ideje közeh Igénk már Jézus Krisztus kereszthalálára for
dítja a figyelmet. A  keresztről való beszéd paradoxiáját hirdeti úgy, 
amint azt Isten megalkotta, s amint azt az emberi bölcsesség és val
lásosság meg nem érti.

1. Elegyítetlen igét
Az ige paradoxiájához tartozik, hogy az ellentmond minden em

beri bölcsességnek és filozófiának. Isten igéjét nem lehet elvilágiasí- 
tani, mert akkor már nem Istené. Az egyháztörténelemben voltak ko
rok, amelyekben megpróbálták az evangéliumot közel hozni a filozó
fiához, emberi spekulációhoz, vagy pedig emberalkotta vallásos elkép
zelésékhez. Ezek a kísérletek nem sikerültek. Az evangéliumból nem 
lehet emberi tanrendszert faragni, lényegének elvesztése nélkül. Az 
evangéliumot nem lehet összekeverni sem más tanításokkal. Az evan
gélium elalkudhatatlan és keverhetetlen.

A  világ különféle vallásai maguk alkotják az Istent. Ebben az
esetben igaza van Feuerbachnak, hogy az ember teremti az Istent. 
Az idealista filozófiák emberi spekulációval magyarázzák az Istent.
Minderre az alulról jövő próbálkozásra érvényes az, amit Pál apostol
így fejez ki: „Nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Istent.” (21)
Istent csak a felülről alászálló kinyilatkoztatás útján lehet megismerni. 
Más út nincs. Ezért hiábavaló az evangéliumnak az összekeverése bár
milyen emberi bölcsességgel. Az ige csak elegyítetlenül Isten igéje, 
vagy pedig már nem ige.

2. A keresztről való beszéd: Istennek ereje

Isten gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útai nem a mi 
utaink (És 55,8). Istennek felülről alászálló igéje ezért nem érthető 
meg az emberi bölcsesség által. Amit Isten az emberrel tervezett, az 
jellegzetesen isteni elgondolás és nem emberies. Isten a hitben fedi 
fel a maga titkát, tervét és emberről való elgondolását. Ö Jézus Krisz
tus keresztjén át látja a világot. A  szent Isten és a bűnös ember kö
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zötti óriási szakadékot Krisztus, Istennek emberré lett Fia hidalja át, 
szűnteti meg, hozza közel az Istent az emberhez és rendezi az ember
nek teremtőjéhez való viszonyát. Ezért engedi a saját fejére zúdulni 
Istennek a bűnt sújtó haragját, ezért engedi a kereszthalál szörnyű 
valóságáig magára tömi Isten haragját. így menti meg a bűnöst éret
tünk hozott áldozatával, hogy ezzel az embert haláláig hű engedel
mességre, bűnének töredelmes elítélésére, Istenhez térésre, egészen 
új gyermeki bizalomra és engedelmességre késztesse.

A kereszt ajándéka: a megbékélés, kiengesztelődés Istennel. Jézus 
Krisztusnak köszönhetjük, hogy békességünk van Istennel. A  bűn töb
bé nem akadálya Istennel való közösségünknek. „Nincsen azért immár 
sémi kárhoztátásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak.” (Róm 
8,1)

A keresztről való beszéd nemcsak Jézus szenvedéséről és kereszt
haláláról való beszámoló, hanem a kereszt mögött rejlő gigantikus is
teni tervről szóló híradás. A  keresztről való beszéd elújságolja, hogy 
„úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta érte, hogy 
valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Ján 
3,16). A  keresztről való beszéd tehát nem szűkíti be látásunkat, ha
nem kitágítja. Isten szeretetét világméretében méltatja meg. Ezért te
kintette Luther az egész teológia summájának a „theologia crucis”-t.

A  keresztről való beszédet tehát világot átfogóan kell megszólal
tatnunk. Így válik az Istennek erejévé, „dünamis Theou”-vá. A  ke
resztről való beszédnek Isten „dünamis”-át kell továbbadnia. A  ke
resztről való beszédből nyerünk indítást a világnak, az emberiségnek, 
az embernek a szeretetére. Az az Isten, aki ilyen irgalmasságot cse
lekedett a kereszten az emberiséggel, azt akarja, hogy mi is az, ő em
berszerető tervének nyomán járjunk. Ha ő egyszülöttje .odaáldozásá- 
val tanúsította a világ és az emberiség iránti szeretetét, akkor ebből 
a tényből merítsünk „dünamis”-t az emberek áldozatos szolgálatára.

A  keresztről való beszéd itt a földi életben is irányító erőt ad 
keresztyén életfolytatásunk gyakorlására. Egykor azonban ez lesz az 
az erő, ami megtartásunkat, üdvösségünket fogja eredményezni. Akik 
befogadják a keresztről való beszédet, azok számára ez Istennek üd
vösségre átmenő ereje. Isten jövőbeli ítélete már ma tudható: csak a 
keresztről való Beszéd, az üdvözítő evangélium által van üdvösség.

3. Zsidónak botránkozás, görögnek bolondság

Mindez már az Újszövetség korában is idegenül hangzott. Ne 
gondoljuk, hogy csak a mai ember számára nehezen érthető az Isten 
igéje.

A  zsidó Isten hatalmának látható és megfogható jeleit Várta. Cso
dát kívánt, amelyről felismerheti Isten cselekvését. Isten dicsőségét 
kívánta látni, amely túlragyogja az ember minden elképzelését. Kö
vetelményeket támasztott Istennel szemben. Nem úgy akarta elfo
gadni, ahogy Isten nyilatkoztatta ki magát, hanem ahogy ő ábrándo
zott. Ezért egy olyan Messiás, aki a gonosztevők halálával pusztul el, 
botránkozás számára. Egy olyan Messiás, aki a kereszten magát nem 
tudja megmenteni, hogyan tudná Izráelt a pogányok fölé és minden 
nép Ifölé emelni, és azt megdicsőíteni? Ezért hat istenkáromlásnak az, 
hogy a názáreti Jézus a Messiás, aki elveszi a világ bűneit.
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A  görögtük büszkék voltak filozófiájukra. Kiváló gondolkodóik az 
emberi szellem gyönyörű alkotásait építették rendszerekbe. A  keresz- 
tyénségtől is bölcsességet, új filozófiát, káprázatos gondolatokat, pom
pázó elmefuttatásokat, a klasszikus filozófusokkal versenyre kelő új 
szellemi alkotásokat vártak. E helyett pedig egy ember kereszthalálá- 
ról hallanak, aki az Isten Fia volt, akinek áldozatán keresztül nyer 
a világ váltságot, feltámadást, örök életet. Pál apostolt a keresztről 
való beszéddel gúnyolták és kinevették ,a híres athéni areopágoszon. 
Festus helytartó pedig azt mondotta: „Bolond vagy te, Pál, a sok tu
domány téged őrültségbe visz.” (Csel 26,24).

így vált a keresztről való beszéd a zsidónak botránkozássá, a gö
rögnek bolondsággá.

Ma sem kedvezőbb a helyzet. Ma is sokat és sokfélét várnak a 
keresztyénségtől. A  kívánságok és követelmények ezer színű felhője 
száll a prédikátorok felé. Vannak ma is bőven modem papi kísértések. 
De ma sincs más válasz ezek felé, mint amit Pál apostol egykor mondott: 
„Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet 
keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsi
dóknak ugyan botránkozást, a .görögöknek pedig bolondságot.” (22—23) 
Mi ezt az ősi Krisztusról való bizonyságtételt prédikáljuk, amely min
den időben különösen és idegenül hangzott. Azért tesszük ezt, mert 
Isten a keresztről való beszédbe rejtette el hatalmát, bölcsességét és 
erejét.

4. Isten „bolondsága” és „erőtlensége”.
• A  Krisztus keresztje Isten „bolondságának” és „erőtlenségének” 

tűnik. Aki egyenlő lényegű az Atyával, az miért öltött testet a földön 
egy erőtlen, kicsiny gyermek képében? Az miért hagyta magát meg
feszíteni a kereszten? A  keresztről való beszéd miért követi erőtlensé
gében és megalázaitottságában Jézus Krisztust?

Isten ebbe a „bolondságba” és „erőtlenségbe” rejtette el a maga 
bölcsességét és hatalmát. Akik elhívottak mind a zsidók, mind a görö
gök közül és a világnak bármelyik embere közül, azok számára a ke
reszten i'agyog fel Isten megmentő tervének bölcsessége és ereje. A  hit 
boldogan tud a keresztre feszítettre mutatni: „Íme, az Istennek ama 
Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján 1,29) Itt a kereszten tűn- 
döklik fe l Isten megmentő bölcsessége és hatalma. Jóllehet, egy szen
vedő, kifeszített, erőtlen, megvérzett, elgyötört ember látható a keresz
ten, de mögötte ott van Isten váltságszerző gondolatának bölcsessége 
és ereje. Amit nem érthetett meg a maga vallásosságának útján járó 
ember, amit nem sejthetett a filozófia, amit soha ember nem tud ki
találni vagy kispekulálni, azt hirdeti iá kereszt.

így lett „az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten 
erőtlensége erősebb az embereknél” . (25)

Dicsőség néked Urunk, aki így győztél felettünk!
Dr. Ottlyk Ernő
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BÖJT 1. VASÁRNAPJA
Zsid. 4,14-16.

Megjegyzések a szöveghez. — Tekintettel kell lennünk ezeknek a 
verseknek a megértésénél arra, hogy a szerző 2,17.18-ban már beszélt 
Jézusról mint Főpapról és annak a következményeiről is 3,1-ben. Új 
gondolat az előzőkhöz képest a 14. versben a megállapítás, hogy Jézus 
„ .. .  áthatolt az egeken” . Már az első; fejezetben beszél a szerző arról, 
hogy Krisztus dicsősége nagyobb a mennyei angyalokénál s ezen lehet 
lemérni királyi és bírói ítéletének a nagyságát és erejét. A  papnak ép
pen az adja a méltóságot, hogy oda is mehet, ahová senki sem 
járulhat. így a pap bemehetett a Szentsátorba, de a nép kívül marad. 
A  főpap bemehetettt a Szentek Szentjébe, de a papok az azt eltakaró 
kárpitot sem lebbentihették fel. így megy Jézus mint Főpap nemcsak 
a mennybe, hanem azon túl egészen Isten királyi székéig, az Atyáig. 
Mert Krisztus főpapi tevékenységének a színtere a menny (6,20; 7,23— 
26; 8,1; 9,11; 10,12). Előtte nincsen akadály sem térben, sem időben. 
Közte és az Atya között nincsen távolság, közössége az Atyával töké
letes. Ez teszi őt a mi Főpapunkká, ebben rejlik főpapi hatalma és 
méltósága. — A  „ragaszkodjunk vallásunkhoz” Károlyi idején jól han
gozhatott, mert nem volt a mai mellékíze. A  homológia hitvallás, 
megvailása annak, hogy mi ezzel a Főpappal akarunk és vagyunk kö
zösségben. — Ezzel vezet át a szerző bennünket a következő két vers 
mondanivalójához, ahol annyira hangsúlyozza, hogy ez a Főpap min
den mennyei felsége és dicsősége ellenére sincsen elérhetetlen távol
ságban tőlünk. Sőt: megért bennünket, ismeri és tekintettel van gyen
geségeinkre. Húsból és vérből volt Ö is (2,14) és keresztül kellett men
nie mindazokon a kísértéseken, amiknek mi emberek ki vagyunk téve. 
De a „mindenben” (minden tekintetben, minden vonatkozásban) megálla
pítás azt is jelenti, hogy a szerző nemcsak a messiási megkísérlésekre 
gondol (az óegyházi evangélium invokavit napján Mt 4,1—11, Jézus 
megkísértése a pusztában, tehát összecsengést láttak a két textus kö
zött), hanem valami olyasmire, hogy Jézus állandó kísértések között 
élt a földön. — Isten szolgájának a bűntelenségéről már DE prófétáit 
(53,9) és az őskeresztyénség hitének lényeges tartozéka volt, hogy Jé
zus etekintetben is a megígért Messiás. Bűnös kezű pap nem járulha
tott a Szent elé. Megkísérléseinek a hangsúlyozása pedig azért fontos 
a szerző számára, hogy így jobban kidomborodjék emberi közelsége 
és annak a “bizalomnak a realitása, amivel közeledhetünk hozzá és közbe
járását kérjük.

16. v. Jézus főpapi tevékenysége Isten felséges királyi trónusát a 
kegyelem királyi székévé avatta. Ez a trónus most már nem a haragos 
Isten királyi széke, hanem az irgalmas, a bűnöket megbocsátó kegyel
mes Isten trónusa, ahol a kísértésekben vergődő ember a kellő időben 
megkapja a szabadító segítséget (2,18).

MEDITACIÓS g o n d o l a t o k

1. Az a golgotái kereszt, amely a napok és hetek múlásával egy
re közelebb kerül lelki szemünk elé, ezekben a napokban sokféle és 
kibeszélhetetlen mélységű gondolatokat ébreszt az emberben aszerint,
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hogy milyen érzéssel, milyen hittel tekintünk reá. Egy azonban bizo
nyos! Akinek a szemében ez a kereszt több, mint egyszerű bitófa, 
amelyben gonosztevőket végeznek ki és Krisztus főpapi áldozata a ke
reszten nem egyszerű halál, az meglátja, hogy a golgotái kereszt ször
nyű ellentéteket tár fel, amelyek Isten és az ember, Isten és a terem
tett világ között fennállanak. Ez az ellentét ebben a mondatban fog
lalható össze: Krisztus, a bűntelen testvérünk, meghalt érettünk, hogy 
nekünk békességünk legyen az Istennel, hogy életünk legyen.

2. Mennyivel vagyunk különbek a Pusztában vándorló Izraelnél?! 
Engedetlenek vagyunk, mint ők. A  legkisebb nehézség is az engedet
lenség kísértésébe dönt bennünket. S ahogyan annak a népnek főpap
ra volt szüksége Áron személyében, hogy a nép bűneit elfedezze és 
védelmet biztosítson neki á haragvó Istennél, hogy az Istennel való 
közösségben megtartsa és megőrizze ezt' a pártütő és hitszegő gyüle
kezetét, ugyanúgy van szükségünk nekünk is Főpapra, hogy keresz
tyén életünk egészséges legyen. — Mi is vándorok vagyunk e földön, 
mint Izráel népe. A  cél még messze van, sokát kell még addig „ván
dorolnunk” . A  mi szívünk is engedetlen és kedvetlen s ezt a szívet 
Isten sokszor megkísérti „az egyiptomi húsosfazekakkal” . Ezért felet
tünk is ott van az isteni ige bírói fenyegetése és éppen ez az ige teszi 
nyilvánvalóvá, hogy milyen nagy szakadék van Isten és köztünk, hogy 
milyen nagy ellenkezésben vagyunk vele szemben.

3. De nekünk is van papunk. Benne az a Messiás lett Főpapunkká, 
aki nemcsak Mózes és nemcsak Áron szolgálatát végzi, hanem aki az 
út az Atyához. Előtte nincsen akadály, amikor a mi ügyünket az Atyá
hoz viszi. Nem zárja el figyelmeztető tábla sehol az útját. Ö a mi bé
kességünk, a békéltető szolgálatnak a Főpapja köztünk és Isten között. 
Hogy nem érezzük magunkat összeforrva vele, hogy olyan sokszor két
ségbeesünk a kísértések óráiban, az legtöbbször azért van, mert nem 
látjuk vagy pedig nem akarjuk isteni életének azt a másik pólusát is 
komolyan venni, amely a mélységbe vezet. Csak a mélység, a kereszt 
útján volt az ember megváltható. Mélységből kiáltó emberek vagyunk 
mi is a zsoltáríróval együtt. De arról is tudunk és ezt „valljuk” útón- 
útfélen, hogy van Főpapunk az Atyánál, aki közbenjár értünk ma is.

4. De ez a Krisztus messze van. Nincs itt! Lehetséges egyáltalán 
kapcsolat Vele, aki „áthatolt a mennyeken” és az Atya jobbján trónol 
dicsőségben és méltóságban? Együtt tud egyáltalán érezni velünk ez 
a bűntelen Ádám? Abban van éppen ennek az igének a nagy öröm
üzenete számunkra, akik sokszor saját magunkkal is meghasonlunk 
látva a keresztyén élet kísértéseit, hogy Krisztus nem nézd szenvtele- 
nül, értetlenül, vágy éppen megvetően a mennyből a mi „gyengeségün
ket” és tanácstalanságunkat. Főpapi tevékenységének a mélysége ép
pen abban van, hogy Öt semmi sem választja el az Istentől, de tő
lünk sem. Benne a testvért, a segítő és irgalmas felebarátot kaptuk 
meg Istentől, Látását nem vakították el az isteni dolgok: meglátja nyo
morúságunkat, hogy a hitszegések egymást kergetik életünkben. A  ha
rag és nem az irgalom, az ítélet és nem a kegyelem Istenének a te
kintetét érdemelnénk. Az a kapcsolat, amely közte és az Atya között 
van, az nem elválasztja Krisztust tőlünk, hanem összeköti velünk. A 
keresztfán meghalt és feltámadott Krisztus csak annak ellensége, ami 
bennünk és ebben a világban gonosz. Magát az embert és a világot 
annyira szerette, hogy a keresztfán főpapi áldozatul önmagát adta ér

61



tünk, ma pedig az Atya jobbján szánalommal és segítőén tekint reánk. 
Éppen szeretetéből az Atya iránt sugárzik ki a másik, az a tökéletes 
embermentő szeretet, amely Főpapunkká tette.

5. A  felolvasott ige azonban nem elégszik meg ennek az elméleti 
megállapításával. Arra figyelmeztet bennünket, hogy ez a Főpap hús
ból és vérből való emberként nem volt mentes az emberi kísértések
től sem. Bennünket nyomorgat az emberi gyarlóság és lázadozva til
takozunk a kísértések ellen. Jézus végigjárta Isten megkísérlésének 
a nevelő iskoláját is, hogy még jobban együtt tudjon érezni velünk, 
amikor ezekben a kísértésekben van szükségünk segítő irgalmasságára 
és közbenjárására az Atyánál. Nekünk etekintetben is az Ö követségé
ben kell járnunk. Van-e ma nagyobb problémája az embernek, mint a 
megnemértés kísértése? Van-e nagyobb kérdésünk, mint a békétlenség 
kísértése? Van-e nagyobb nyomorúságunk a keresztyénségben, mint a 
hidegháború kísértése az egyházban? Van-e nagyobb szégyenünk, mint 
a felelőtlenségnek a kísértése? Van-e nagyobb szükségünk, mint az ir- 
galmatlanságnak a kísértése ember és ember között, népek és népek 
között?

6. Ezért járjunk Jézus követségében. Áldozatos szeretettel és ir
galmassággal, amely a Főpap szeretetén és megértésén igazodik, csele- 
kedjük itt, ebben a világban, de kiváltképpen a mi hitünk cselédeivel 
az irgalmasság, a megbocsátás, a megértés, a segítés, a felemelés és 
megbékélés „papi” cselekedeteit. Mert ennek a levélnek a szerzője is 
ezeket a konzekvenciákat vonja le a gyülekezet és tagjai részére 
egyenként Krisztus követségéből, amikor a 12. fejezetben ezt mondja: 
„Ezért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket erősítsétek 
meg, és egyenes ösvényt készítsetek lábaitoknak, hogy a sánta el ne 
botoljék, sőt inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki irányában 
békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. 
Vigyázzatok arra, hogy az Isten kegyelméből senki el ne essék... (12— 
15. versek).

7. Meg tudjuk és meg kell tennünk ezt (indikatívus — imperati
vus!!) azért, mert a Főpap áldozata nyomán nem Isten haragja és le
sújtani akaró jobbja lebeg fejünk fölött, hanem megbocsátó kegyelme 
vár a megtért és bűnbocsánatáért imádkozni tudó emberre. A harag 
és ítélet királyi székét fölcserélte Isten a kegyelem és megbocsátás 
trónusára. Odamehetünk bizalommal, mert szószólónk az Úr, ha hit
ben, ha reménységben, ha szeretetben járunk s ha szívünk tud föl
felé tekinteni és egyidőben tud e földön irgalmas felebarát lenni. Aki 
így járul a kegyelem királyi széke elé, az nem érkezik meg oda hiába: 
A kellő, az Isten szerint alkalmas időben megkapja a fölmentő vá
laszt, ha hittel kéri és várja azt.

Dr. Pálfy Miklós
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BÖJT 2. VASÁRNAPJA
Rm 8,31— 39.

Ezt az igét nyilván azért tették böjti perikópává, mert a 32. és a 
34. versben Jézus Krisztus haláláról van szó. Valóban ez az a tény, 
amelyre az egész szakasz mondanivalója felépül: Isten szeret minket 
Jézus Krisztusban, és Istennek ez a szeretete biztosabb, mint bármi a 
világon, hiszen saját Fiát adta értünk. Az alapígének ezt a mondani
valóját azonban sajátosan színezi az az összefüggés, amelyben az ige- 
szakasz áll. Pál apostol kifejtette a megigazulásról szóló tanítás alap
tételeit, és most azzal zárja le fejtegetéseinek első szakaszát, hogy ki
emeli belőle a legfontosabbat: Isten cselekedetét, Isten szeretetének 
mindeneket meghaladó erejét. A  megigazulás döntő tényeit úgy fog
lalja itt össze, hogy nem használja a megigazulástan súlyos és rabbi- 
nista gondolkodásban járatlanok számára nehezen érthető terminoló
giáját. A  szakasz nagy előnye tehát az, hogy a megigazulásról közért
hetően beszél. Érthető azok számára is, akik ma nem tudnak mit kez
deni egyházunknak ezzel az alapvető tanításával. Pál itt már nem is 
tanít, hanem a zsoltárok hivő költői lendületével hirdeti Isten kegyel
mének nagyságát. Ebben a tekintetben talán csak Luther közelíthette 
meg az Erős vár kezdetű énekével.

„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” — ebbe a kérdés formájába 
öntött kijelentésbe sűríti Pál megigazulástana lényegét. Benne minde
nek előtt Isten hatalmának páratlan nagyságát hangsúlyozza. Jellemző,, 
hogy nem bocsátkozik Isten létének a bizonyításába. Fejtegetéseit a 
Római levélben azzal kezdte, hogy Isten istensége és örök dicsősége 
megisjmerhető cselekedeteiből a világ teremtése óta (1, 18kk). De azt 
is tudja, hogy az ember a  Teremtő dicsőségét felcserélte a teremtmé
nyek tiszteletével (1, 24kk). Ezért minden bizonyítás nélkül egyszerűen 
hirdeti Isten hatalmának nagyságát, hogy meglássa, aki még nem_ lát
ja. Ebben a módszerben tanulhatunk Páltól. Az egész ígeszakasz nagy
szerű szembeállítás. Egyfelől egy hosszú felsorolás: összefoglaló kifeje
zésekkel végigmegy mindazon, ami az égen és földön van, és utal 
mindarra, ami volt, ami van, és ami lehetséges. Megemlít mindent, 
aminek hatalma számba vehető. Mindezzel egyetlen egyet állít szem
be: Istent. K érdőmondatok pergőtüzébe veszi hallgatóit, és magukkal 
állapíttatja meg, hogy ez az Egymagától értődőén nagyobb az összes 
többinél. Mert bármit említünk, az úgy függ attól az Egytől, mint a 
teremtmény Teremtőjétől. A  sorozatot a ma embere számára kiegé
szíthetjük a természet erőivel vagy a világtörténelem hatalmas irá
n y í t ó  tényezőivel. Ezek is úgy függenek az Egytől, mint az alkotás az 
A l k o t ó t ó l .

„Ha Isten velünk” — ez a feltételes mondat emlékeztet arra, hogy 
Isten l e h e t  ellenünk is. Erre figyelmeztetnek a reá következő kérdé
sek i s :  „ K i c s o d a  vádol? Kicsoda kárhoztat?” Isten — akitől függ min
den, é s  a k i  mindennél hatalmasabb, — ítélő Isten. Vádolhatja és el i s  

kárhoztathatja a z  embert. Ez nemcsak Pál megigazulástanának, ha
nem az e v a n g é l i u m n a k ,  az egész Szentírás üzenetének is alaptétele. 
Keresztelő J á n o s  prédikációjával egyezően Jézus is meghirdeti a z  el
jövendő í t é l e t e t .  Számtalan példázata és hasonlata utal erre az aratás, 
a számadás, a nyitott és zárt kapu, a menyegzőbe fogadós és kirekesz
tés, a kivetett h á l ó ,  a nagy lakoma, a külső sötétség s az örök tűz képeí-

63



vei Pál apostol is több mint két fejezeten át szól erről az ítéletről a Ró
mai levél elején. Igaz, hogy Isten eljövendő ítélete idegenül hangzik a 
mai ember számára. De ugyanígy volt Vele az antik ember is. Jellemző 
példa rá Pál esete Athénben. Eleinte figyelmesen hallgatták, de kinevet
ték, mihelyt a feltámadásról és az Ítéletről beszélt. Mégis hirdetnünk kell 
ezt is — ma is. Mert nem arról van szó, hogy valamilyen mesterfogással 
elhitessük az emberekkel, hogy eljön az ítélet. Egészen elhibázott volna 
az is, ha úgy gondoljuk, hogy az ítélet hirdetésével kell megfelelő han
gulatot teremtenünk a kegyelem hirdetése számára. Értelmetlen volna 
az embereket a félelem és a szorongás hangulatába terelni, hogy az
után az evangélium hallatára általános örömben oldódjék fel minden. 
Ha így tennénk, akkor eljárásunk nem volna más, mint lélektani já
ték. Az ítéletet azért kell hirdetnünk, mert az a valóság, hogy a min
dennél hatalmasabb Isten ítéletet tart, s ezzel mint realitással kell 
számolnunk.

Ebben a helyzetben döntő kérdés az, hogy Isten hogyan tekint re
ánk, és milyen viszonyban van velünk. Végünk van, ha ellenünk van. 
Akkor nem segít rajtunk semmiféle hangulatot keltő szó vagy kitűnő 
eszme. Pál sem ilyet hirdet, hanem elmondja azt az eseményt, amely 
alapvetően változtatja meg helyzetünket és Istenhez való viszonyunkat. 
Isten saját Fiát sem kímélte értünk. Ez bizonyítéka annak, hogy Isten 
nem vádol minket, hanem megigazít, hogy Jézus Krisztus sem kárhoz
tat minket, hanem sokkal inkább szószólónk Isten előtt. „Ha Isten ve
lünk” — ez a két szó fejezi ki Jézus halálának értelmét és jelentősé
gét. Az eredeti szöveg szerint: „Isten értünk!” így teljes a szembeál
lítás. Isten mindeneket meghaladó hatalmáról hallva az a benyomá
sunk támadhatott, mintha minden e világon ki volna szolgáltatva az 
Egy kénye-kedvének, mintha az volna az ige egyetlen mondanivalója, 
hogy nekünk egyedül érte kellene élnünk. Ezzel azonban szembenáll 
az evangélium üzenete: Isten, a mindenség Ura és Teremtője van ér
tünk, teremtményekért! Hogyan mondhatunk, vagy akár csak gondol
hatunk is ilyet? Pál apostol is azt mondja, hogy ennek a gondolata 
még csak meg sem fordult ember szívében, de Isten kitervelte, meg- 
cselekedte, és kinyilatkoztatta nekünk i(l Kor. 2,6— 10). Hinnék bizony
sága Jézus keresztje. Lehet Jézus keresztjének értelmét vitatni, de 
csak két lehetőség van: vagy értelmetlenségnek mondjuk az egészet, 
vagy valljuk, hogy Isten ebben mutatta meg hozzánk való szeretetét.

Pál apostol ezek után már csak a hit győzelmi énekét énekli. Ha 
ilyen Istenünk van, aki értünk él, és értünk odaad mindent, akkor 
nem is tehetünk mást. Egy kérdőmondat azonban mégis egy vesze
delmes lehetőségre utal: „Kicsoda szakíthat el a Krisztus szeretetétől?” 
Pál apostol földi és földöntúli, emberi és emberfeletti hatalmakat so
rol fel, és kijelenti, hogy egy sem szakíthat el minket Isten szereteté
től. így is van akkor, ha ennyire hiszünk, vagyis ha ilyen nagynak és 
hatalmasnak látjuk Istent, aki értünk van. Egy esetben azonban mégis 
elszakadhatunk Tőle: ha nincs meg bennünk a szeretet az emberek 
iránt, mint amilyen Őbenne van.

Prőhle Károly
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OLTÁRI IM Á D SÁ G O K
BÖJTELÖ

őreik Istenünk és Urunk! Imádjuk végtelen irgalmadat, mert arra 
méltattál minket, hogy lássuk azt, amit soKan nem látnak, és halljuk, 
amit sokan nem értenek. Megnyitottad szemünket egyszülött Fiad dicső
ségének látására, és megmutattad, hogy vére által bűnbocsánatot, életet 
és üdvösséget kapunk Tőled. Ismertesd meg velünk egyre jobban a Te 
ajándékaidat. Segíts meg minket, hogy most is az ö  teljességéből ve
gyünk kegyelmet kegyelemért, és igaz gyermekeidként éljünk őszinte 
engedelmességben és örvendező szolgálatban. Ámen.

Herr, lehre uns heten, München 1954.

Urunk, Istenünk, aki irgalmas és kegyelmes, hosszútűrő és örök hű
ségű vagy! Tekints reánk irgalommal, mint Krisztus által megváltott 
gyermekeidre. Add nekünk Szentlelkedet, hogy megvilágítson, megújít
son és megtisztítson minket. l\e hagyj vigasztalás nélkül egyetlen bűn
bánó szívet sem, és örvendeztesd meg a legelesettebbeket is üdvözítő 
erőddel. Tartsd fenn és erősítsd meg a jó rendet hazánkban, és vezesd 
Lelkeddel azokat, akik a felelősséget hordozzák közöttünk és az egész 
világon. Teremts imádkozó híveket, akik a világ minden ügyében Hozzád 
fordulnak, és nevelj munkás híveket, akik embertársaik ideig és örökké 
tartó javáért dolgoznak. Fogadd irgalmadba a hontalanokat és az otthon
talanokat, az éhezőket és a szükséget szenvedőket szerte a világon. Add 
kegyelmedet az ifjúság nevelésére. Segítsd meg a betegeket, erősítsd a 
kísértésbe esetteket, vigasztald a gyászolókat. Készíts fel minket egyre 
inkább az üdvösséges végre. Ha pedig közeledik megváltásunk órája, 
végy fel minket kegyelemmel, és segíts minket örök országodba, Jézus 
Krisztus Urunk által. Ámen.

Buch dér Gottesdienste, Berlin 1952.

BÖJT

Űr Jézus Krisztus! Kérünk, tarts meg minket a Veled való közös
ségben szenvedésed és halálod erejével, és add nekünk kegyelmedet, 
h o g y  meg.smerjük kereszted titkát, és így erősödjünk a hitben, örven
dezzünk reménységben, megújuljunk az irántad érzett szeretetlen, áll
hatatosak legyünk türelemben, szolgáljunk engedelmességben, meghal- 
junk a bűnnek, és Neked szolgáljunk igazságban és tisztaságban életünk 
végéig. Segíts meg minket, hogy utolsó óránkban is a Te haláloddal vi
gasztalódjunk, és feltámadjunk a Te erőd által. Ámen.

Entwurf dér Agende für die Evanqelische Kirche dér Union, Witten- 
Ruhr 1955.

Mindenható Isten, szerető mennyei Atyánk! Megvalljuk Előtted, hegy ' 
nem becsültük meg azt a végtelen jóságodat, amelyet szeretett Fiad éle
tével és halálával mutattál meg nekünk. Légy hozzánk irgalmas és ke
gyelmes! Ne engedd, hegy Jézus Krisztus Urunk szenvedésén és kínos



halálán megbotránkozzunk. Segíts, hogy megfeszítsük Vele együtt min
den tisztátalan kívánságunkat, elforduljunk a gonosztól, és egyedül az 
Ő szenvedésének érdemében reménykedjünk. Ámen.

Kirchenbuch, Neukirchen 1956.

Urunk! Hálát adunk Neked, hogy hirdetteted a kereszt beszédét, és 
elhívsz minket arra a békességre, amelyet tieidnek készítettél. Hálát 
adunk Neked, hogy türelemmel hordozol minket, pedig gyakran meg
feledkezünk jóságodról. Erősíts a kísértésben, és adj örvendező szívet a 
szenvedésben. Könyörgünk Hozzád egyházunkért. Add, hogy szolgálata 
nyomán ébredjen és erősödjön az igaz hit, hogy Krisztus szeretete növe
kedjék közöttünk. Adj jó pásztorokat. Győzd meg az elkeseredetteket, 
és vond magadhoz az elidegenedetteket. Nyiss ajtót evangéliumod szá
mára minden nép között, és tedd életet adó erővé az egész világon. Kö
nyörgünk Hozzád elöljáróinkért. Erősítsd meg a békét számunkra és az 
egész világ számára, és tégy eredményessé minden becsületes munkát. 
Könyörgünk Hozzád az otthonokért és a családokért. Add, hogy békessé
ged lakozzék minden házban. Áldd meg Szentlelkeddel konfirmandusain
kat, hogy örömmel tegyenek bizonyságot üdvözítőjükről. Könyörülj min
den ínséget szenvedőn, és segítsd meg azokat, akik a halállal vívódnak. 
Űr Jézus! Te engedelmes voltál mindhalálig, a keresztfán elszenvedett 
híjáiig. Te mondod nekünk: Aki követni akar engem, tagadja meg ma
gát, és vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem! Add, hogy örven
dező engedelmességgel kövessünk Téged, bárhova vezetsz, míg célhoz 
érünk, és királyi széked előtt dicsérünk Téged örökké. Ámen.

Buch der Gottesdienste, Berlin 1952.
Közli: Prőhle Károly

A hit erősen bizonyos abban, hogy az abszolució és a 
pap szava igaz Krisztus ezen igéjének ereje által: „Amit meg
oldasz. oldva lesz. . . ” stb. Egyedül ezen a hiten fordul meg 
minden, amely egyedül cselekszi, hogy a szentség azt ered
ményezze, amit jelent és hogy mindaz valósággá legyen, amit 
a pap mond. Mert ahogyan hiszed, úgy lesz.

Ha hiszel a pap szavának, amikor feloldoz, azaz, hogy 
Krisztus nevében és az Ö igéjének erejével feloldoz és 
mondja: „Feloldozlak bűneidtől”, úgy azok bizonyosan fel 
vannak oldozva Isten, minden angyal és minden teremt
mény előtt, nem teérted, nem a papért, hanem Krisztus igaz 
igéjéért.


