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Csendben Isten előtt

Hitvallásosság és a helyes erkölcsi döntés
Lapunk januári számában Káldy Zoltán püspök ebben a rovatban 

a tantisztaság és a hitvallásos igehirdetés kérdéséről írt és hangsúlyozta, 
hogy „A tanfegyelem kérdése végeredményben csak egy része az egyház- 
fegyelem kérdésének”. Azt hiszem, jó l értjük szavait és ki nem mondot
ton is tudjuk, hogy kikre értette a „liberális” és kikre a „sajátos tanítás” 
jelzőket.

Maradéktalanul egyet tudok érteni megállapításaival és azt is helyes
lem, ha a belső elszektásodás okait fölfedi, leleplezi minden formájában 
és azok „kiiktatására’ törekszik — ha kell, egyházkormányzati eszkö
zökkel is.

Mindezt csak annak a bizonyítására mondtam el elöljáróban, hogy 
mennyire mindig gktuális és helyes ma is ennek a kérdésnek a fölvetése. 
Viszont bizonnyal senki sem veszi tőlem professzori akadékoskodásnak 
vagy egyszerű értelmi okoskodásnak, ha a „RADIKÁLIS P O Z IT IV IZ 
MUS” érvényesítésére is teszek egy halvány kérdőjelet. Annál is inkább 
meg kell ezt tennem, hiszen ugyancsak lapunk januári számában „Az egy
ház útja a szocializmusig” című cikkemben a hitvallásosság és a refor
mátort teológia kérdését a téma természeténél fogva tartalmilag, de ki
fejezetten is tárgyalnom kellett, amikor ezt mondom: „Az sem titok az 
Írásban kutatók számára, hogy amit a 16. század hitvallásai az egyházról 
tanítanak, semmiképpen sem tartalmazza az egyháznak azt a meghatáro- 
zását, ahogyan mi azt Páltól és Jánostól már megtanultuk. Ez az egyház 
lényege szerint az Úr teste, eleven, élő organizmus, ahogyan azt a szőlőtő 
és a szőlővesszők képe elénk tárja. Ez az egyház pneumatikus dinamikus 
és szociológiai képlet, látható és láthatatlan, 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 struk
túrája egyház, mint Krisztus teste. És ebben a páli értelemben az egyház 
nagy, az egész világot átfogó szellemi „erőtér” , amelynek a körzetében 
van az egész teremtett világ, ma mint Krisztus uralkodásának az ígéretes 
része, holnap beteljesedett tartozéka." Másrészt a Lelkivásztor decemberi 
számában Groó Gyula „Isten igéje és az egyház” című cikkében ezt 
olvashatjuk: „Az Ágostai Hitvallás egyházmeghatározása nyilvánvalóan 
krisztológiai beágyazottságú. Nem szerepel azonban benne az egyház 
egyik jellegzetesen krisztológiai meghatározása, amelynek pedig az egy
háztörténet — a dogmatörténet — során időnként sajátos súlya támadt s 
úgy véljük, nem volt hatás nélkül az egyházról vallott némely hazai 
nézetekre sem, s az azokból folyó gyakorlati magatartásra... S ez az 
a meghatározás, amely szerint: A Z EGYHÁZ KRISZTUS TESTE.” ;

A figyelmes olvasók — elsősorban a Káldy Zoltán püspök cikkében 
érintettek — minden bizonnyal gondolkodóba esnek, ha a három cikkét 
konfrontálják egymással, és ilyen kérdéseik támadhatnak: Nem tértek-e
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le Groó Gyula és Pálfy Miklós a hitvallásos alapról? Elsősorban az én 
cikkem nem tekinthető-e szintén „sajátos tanításnak’? Bár véleményem 
szerint Groó Gyula is Ugyanebbe az utcába jutott volna, ha cikkének 
az utolsó bekezdését részletesen kifejti és az Ágostai Hitvallás megvilá
gításába helyezi „tanítását” . Ezek a kérdések látszólag jogosak s azért 
foglalkoznunk kell velük.

1. Mindenekelőtt arra szeretnék utalni, hogy a hitvallásokra hivat
kozás magában véve még nem mentesít bennünket a tévtanoktól és a 
„sajátos tanítástól” sem. Lehet a hitvallásokat betűszerűen érteni s akkor 
abban a hitben ringathatjuk magunkat, hogy az igehirdetésünk és a taní
tásunk is „tiszta”. Lehet a hitvallásokat politikai-etikai döntéseink fedő
szerveként felhasználni s nem tapasztaltuk-e a múltban is elég gyakran, 
hogy többen az ún. hitvallásos tanítás és konfesszionalista magatartás 
leple alatt „sajátos politikai és etikai döntéseket” dédelgettek?! Ahogyan 
a Szentírás szektás értelmezése mögött igen sokszor terpeszkedik el 
erkölcsi ingatagság vagy éppen teológiai tudatlanság. Amikor tehát a 
hitvallásos tanítást és igehirdetést kívánjuk meg magunktól és másoktól, 
akkor igen éberen vigyázzunk arra, hogy a hitvallásokat se magunk, se 
mások ne használják fel politikai döntéseink hamis igazolására.

2. Hitvallási iratainknak a helyes értése és használata azután akkor 
lesz fontos számunkra, amikor arról van szó, hogy mint Jézus Krisztus 
egyházát az a kísértés fenyeget álladóan bennünket, hogy ELHIBÁZ
ZUK VAGY ELM ULASZTJUK FELAD ATA IN K AT A VILÁGBAN. 
Azzal a feladatunkkal a legtöbben tisztában vagyunk, hogy a mai hely
zetben bizonyságot kell tennünk és cselekednünk kell a Szentlélek által 
az egyházra bízott prófétai és apostoli ige alapján azt, ami jó és igaz 
Isten szemében. Ez azonban nem egyszerű dolog. Mert nem olvashatjuk 
ki direkt a Szentírásból az erkölcsi és politikai feladatainkat és nem 
alkalmazhatjuk az Ó- és Újtestámentom kijelentéseit rövidzárlatosan 
a mi mai helyzetünkre. De nem tudjuk közvetlenül levezetni a hit
vallási iratokból sem és nem mondhatjuk ma, hogy azok direkt reánk 
alkalmazható utasításokat tartalmaznak arra vonatkozólag, hogy mit kell 
mondanunk és cselekednünk a világban. Márpedig az erkölcsi-politikai 
döntések elmaradása egyetemlegesen veszélyessé válhatik, amikor az em
beriség a lét és nemlét alternatívája előtt áll az atomkorszakban.

Irásértelmezésünk, igehirdetésünk és cselekedeteink hitvallásos meg
határozottsága szerintem is fontos. A Szentírás és a hitvallások azonban 
nem azonos szinten mozognak. Isten kinyilatkoztatott igéje irányítja és 
határozza meg az egyház dogmáját és hitvallását. A hitvallás pedig annak 
a jele, hogy a Szentháromság Isten gyülekezetének az életébe és csele
kedetébe beleszól ebben a világban.

Azt m u ta tjá k  és p éld ázzák  m eg a  h itv a llá si irato k, hogy m ilyen  
a lako t a k a r ölteni Isten igé je  és hogy egy h á zi m agatartásu n kn ak  m ilyen  
irán yb an  k e ll m ozognia — m iközben m egalku vás n élkü l kö tve  van  a  k i
n yila tko ztatott Igéhez. A z  írá s  és a h itv a llá s  norm a norm ans, ille tv e  
norm a norm ata h iv atá sa  csak  ebben az egym ásn ak feszültségben  v á lik  
gyako rlattá . V iszon t ez teszi egyú ttal leh etővé azt is, h o gy az egyház ú j 
és to vá b b vivő  h itvalláso s döntéseket hozzon.

Ne gondoljuk, hogy ezek haszontalan elvi megfontolások csupán. 
Nagyon is lényeges gyakorlati jelentőségük van a fenti megállapítások
nak. A reformáció bizonyságtétele ugyanis arról tanúskodik, hogy a 
Szentlélek Krisztus egyházának a történetében dolgozik és abban a tör
ténelmi pillanatban döntő győzelmet aratott. Ez a bizonyságtétel ugyanis
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egyezik az óegyház trinitáríkus és krisztológiai hitvallásaival, de új 
tömlőben „tárolja’’ a Krisztusról szóló bizonyságtételt. Mert az így alko
tott bizonyságtétel teszi egyúttal lehetővé a keresztyén embernek, hogy 
helyes viszonyba kerüljön a világgal. A  bűnös embert megigazító Isten 
ugyanis az embert és a kozmoszt teremtő és az utolsó napig megtartó 
Isten. Nem veszi ki az embert a világból, hanem inkább életlehetőséget 
ád neki abban. Ezért vehetnek részt a keresztyének jó lelkiismerettel 
a világ dolgaiban. Az Ágostai Hitvallás XVI. tétele éppen azt a felszaba
dító üzenetet tartalmazza, hogy Isten az egész embert és a valóságos 
embert igazítja és tartja meg. Ezért beszélhetünk a reformáció nagy 
etikai döntéseiről pl. a szerzetességgel és annak 16. századi megfelelőivel 
szemben.

De éppen a hitvallási iratok fönt kifejtett értelméből az is követ
kezik. hogy azok paradigmáján felbuzdulva, az etikai döntésekért min
den korszaknak magának kell megvívnia a hitnek a harcát. Itt jelent
keznek azután a nagy nehézségek és mutatkozik meg annak az igazsága, 
hogy A H ITV Á LLÁ SI IRATOK NEM „P A P ÍR P Á P Á K ’ a Szentlélek 
munkájának a megkötözésére. Teológiailag persze nem az kerül itt nehéz 
helyzetbe, aki az „írva van” álláspontjára helyezkedik. Nem is az, aki 
búcsút mond a hitvallásos megkötöttségnek.

A n n a k  nehéz és nyom orúságos teoló gia ilag  is a sorsa, aki kom olyan  
veszi a h itv a llá si irato k  b izon yságtételét, de kom olyan veszi azt is, hogy 
azóta „eg y  k ics it” ez a  mi v ilá g u n k  m egváltozott, az á llam  és a társa
dalom  szerk ezete  á ta lak u lt és m indezt úgy veszi kom olyan, hogy a n uk
leáris  fe g y v e re k  korszakában  élünk.

Nem akarom a fentiekre vonatkoztatva értékelni minden részletében 
az Ágostai Hitvallás XVI. pontjának a nehézségeit. Csak két dologra 
szeretném gyakorlati példaként felhívni a figyelmet.

a) A merev konfesszionalizmus értelmében az Ágostai Hitvallás 
XV I. tételének az államra és a felsőbbségre vonatkozó pozitív kijelentései 
csak úgy érvényesek, hogy ha az állam és a felsőbbség ma ugyanazokat 
a feladatokat és ugyanúgy végzi, mint Luther Márton idejében. S akkor 
elérkeztünk Dibelius püspök megállapításához: „Ahol a régi értelemben 
vett tekintély már nincsen meg, ott a felsőbbség fogalmának egy lénye
ges darabja esett el. Hogy egészen konkrétan beszéljek: Berlin ma kor
mányon lévő polgármestere, ha egy másik pártnak a tagja, számomra 
nem lehet a régi értelemben vett felsőbbség, ahogyan Luther Márton 
számára Brück kancellár és a választófejedelem, aki a kancellár mögött 
állt, az volt”. Ha tehát az Ágostai Hitvallás XVI. tételét Dibélius „egze- 
gézise” szerint értem, akkor azok a keresztyén emberek és állampolgá
rok, akik a hitvallási iratok 16. századi vonatkozásaiban értik és értel
mezik ma is, azok kezdhetik a földalatti aknamunkát a felsőbbség ellen 
és megkísérelhetik a „konfesszionalista” értelemben illegitim államot alá
aknázni és megdönteni. Vagy nyílt ellenforradalomba mehetnek át. Vagy 
kivándorolhatnak és még a föld porát is töröljék le sarujukról. Vagy 
a szívükben elutasítják a mai államot (jó l jegyezzük meg: Keleten és 
Nyugaton egyaránt, mert Dibelius szemében a szociáldemokrata párthoz 
tartozó Willy Brandt nyugat-berlini polgármester sem felsőbbség, mert 
Dibelius Adenauer kereszténydemokrata pártjához tartozik!) és arra 
várnak, hogy mások végezzék el az aláaknázás és a megdöntés munkáját, 
ők pedig majd tapsolnak hozzá és ezt mondják: „Mi mindig szemben 
álltunk ezzel az illegitim állammal’’. Így torkollik bele a rosszul értett 
konfesszionalizmus Rm. 13-nak és — bármilyen furcsán hangzik — az
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Ágostai Hitvallás XVI. tételének a tagadásába, hiszen ez utóbbi világo
san megmondja, hogy „A keresztyének . . .  kötelesek felsőbbségeiknek és 
a törvényeknek engedelmeskedni, hacsak azt nem követelik tőlük, hogy 
bűnt kövessenek el; mert akkor inkább Istennek kell engedelmeskedniük, 
mint az embereknek. Csel. 5, 29.” (Hitvallási iratok I. 28. I.) De kitermel 
a rosszul értelmezett hitvallásos „tisztaság és hűség” titkos gondolataikat 
a szószéken és a konferenciákon elhallgató, hazug nyelvű igehirdetőket 
és a nyomukban sizofrén lelkű keresztyéneket is!

b) A  másik nagy nehézséget az Ágostai Hitvallás XVI. pontjának 
a IURE BELLARE („jogos háborút viselniük”) és a LICEAT M ILITARE  
(„szabad katonáskodniok”) megállapításai jelentik egy olyan világban,, 
ahol esetleg egy elképzelhetetlen méretű atomháború katasztrófája előtt 
állunk még akkor is, ha atom- vagy hidrogénbombát nem is alkalmaznak. 
Mert ennél a kérdésnél — meggyőződésem szerint — hitvallási irataink 
a dolog természeténél fogva nem igazíthatnak el bennünket, hanem 
arra szólítanak fel, hogy a hitvallási iratok paradigmáján felbuzdulva, 
új tömlőkbe öntsük a régi bort. Itt nem menekülhet meg senki a poli
tikai és etikai döntések feladata elől — hitvallási iratok nélkül, de ér
vényesen kötve a teljes Szentíráshoz. S akkor a hitvallási iratokhoz 
mérten ezek a gondolatok lépnek érvénybe: „Az emberiség letűnt kor
szakában abban a hiedelemben folytathattak háborúkat ,iustum hél
ium' -ként („igazságos háborúként”), hogy azokkal helyreállítják és meg
teremtik a békét, amelynek alapja a jog és a szabadság lesz. Az atom
korszakban úgy tevődik fel az emberiségnek a „Hogyan vívhatjuk ki a 
békét?” kérdése, hogy az atomháború nem tudja megteremteni és helyre
állítani a jogon és szabadságon alapuló békét. . . . Látva az emberiség 
önmaga elpusztításának a lehetőségét, a „háború .kiiktatásának” a kér
dése nemcsak etikai kérdés már, hanem az emberiség megmaradásának 
vagy elpusztulásának a kérdése. (Vogel Henrik Varsóban előadott béke
tételeiből az 1—2 . és 5. tétel.) Ehhez képest lehet-e hivatkozni a hitvallási 
iratokra? Vagy hallgassuk meg Niemöller Mártonnak néhány mondatát, 
amely abból a beszédéből való, amelyett 1959. november 3-án nem tart
hatott meg a bayreuthi gyülekezeti teremben: „Az atomkorszak rávilágí
tott arra tényre, hogy a háború mint az életet elpusztító hatalmi eszköz 
az emberek között abból a célból, hogy a létért folytatott küzdelemben 
előnyökhöz jussanak, önmagát lehetetlenítette, mert mindent elpusztíthat, 
sőt minden valószínűség szerint mindent és minden életet el kell pusz
títania, ha nem sikerül megfékezni.” „A háború csődöt mondott, ha 
imitt-amott még köt is zugüzleteket; . .. nincs más kiút számunkra, csak 
a béke, ha élni akarunk.” A  háború nem lehet többé a politika eszköze. 
Aki a háborúra spekulál, az az emberiség pusztulását akarja.”

„M inden  p o litik a i dön tésnek az adott rea litások b ó l k e ll k iin d u ln ia  
azzal a  cé lkitűzéssel, hogy a  békét, az em berek, n épek és fa jo k  egym ás 
m ellett é lését leh etővé tegye, rendezze, ja v ítsa  és b iztosítsa, an élkü l, 
hogy é letveszélyesen  erőszakot a lk alm azn a.”

„A háború és a béke ma már nem lehet politikai eszköz.
M a a háború a p o litik a  vége, a  b éke  pedig a  p o litik a  .fe lad ata ’, az 

e g y ik  abszolút vég, a  m ásik  abszolút és k ik erü lh etetlen  fe la d a ta !” 
(Niemöller Márton: Dér Friede als politische Aufgabe. Stimme der 
Gemeinde. 1960. 1. 6—7. I.)

*

Ezek a gondolatok fakadtak fel bennem a Lelkipásztor három cikké
nek a konfrontálásából. Megerősödtem abban a régi víziómban, hogy
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leafőbb ideje lenne ezeket a problémákat egy munkaközösség gondjaira 
bízni és arra kérni, hogy DOLGOZZON K I LEGALÁBB EBBEN A KÉT 
KÉRDÉSBEN ÉRVÉNYES ELVI IRÁNYVO N ALAT, amelyhez azután 
igazítanunk kellene teológiai álláspontunkat itthon és külföldön egy
aránt. De elkerülhetetlenné válik az elvi politikai és erkölcsi kérdések 
teológiai tisztázása abban az esetben is. ha pl. az evangélikus egyház új 
törvényeket akarna készíteni és a zsinat elé terjeszteni. Részemről azon
ban ez csak szerény javaslat, amelynek a realizálása azonban sok „mellé
beszéléstől” óvna meg bennünket. A  magam részéről is vállalom a rosz- 
szul értelmezett konfesszionalizmussal szemben azt a vádat, hogy „új 
barázdák szántásának a szükségességére VANNAK V ÍZ IÓ IM” és szeret
ném hinni, hogy sem alkalmatlanok nem vagyunk ennek a prófétai szol
gálatnak az elvégzésére, sem az idő nem rohant még el felettünk. Mert 
szeretném hinni azt is, hogy ezeknek és más, talán még súlyosabb kér
déseknek a gyökerekig visszanyúló tisztázására nemcsak a „liberális 
teológiát” vallók, nem is csak a „ sajátos tanítást” képviselők, hanem az 
egyéb „letérések” útjára tévedtek és nem utolsó sorban a „betű-hitval- 
lásosak” érdekében is szükség volna.

Dr. P á lfy  M iklós
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Prédikáló lelkészek
Ha az egyházban helyesen folyik a prédikálás, !akkor ebből folyólag 

minden más szolgálat jó irányban mehet. A  jó prédikáció jó l formálja 
az igehallgató gyülekezet tagjainak Istenhez, egymáshoz, a kívülvalók- 
hoz és dz államhoz való viszonyát. Isten Szent Lelke ugyanis a helyesen 
hirdetett 'igén keresztül — ott és akkor, amikor néki tetszik — új jszívet 
teremt, amely megmutatkozik az élet egész területén. Ezért egyházunk
nak legfőbb ügye, hogy templomaink szószékéről valóban jó igehirdeté
sek hangozzanak.

A  J Ó IG E H IR D E T É SE K É R T  egyházunk vezetői és lelkészei az utolsó 
évtizedben különösen sokat fáradoztak. A lelkészi munkaközösségek 
ülésein, sajtónkban, szűkebb és tágabb körű beszélgetésekben állandóan 
tárgyaljuk ezt a kérdést. Bár vannak jó igehirdetések egyházunkban, 
az általános eredmény még mindig nem kielégítő. A  Lelkipásztorban 
megjelent prédikációk — a felelős szerkesztő minden fáradozása ellenére 
is — nagy többségükben rossz képet adnak az igehirdetésekről. Elvétve 
kapunk olyan prédikációkat, amelyeket megfelelőknek kell ítélni. Ezért 
lankadatlan szorgalommal tovább kell munkálkodnunk a minél jobb ige
hirdetésekért.

Ezt a célt szolgálja, hogy időnként bekérem a lelkészektől az előző 
nap elmondott prédikációikat és segítésképpen megbírálom azokat. 
A böjt előtti időszakban 20 ilyen bekért prédikációt olvastam el. Noha. 
valamennyi lelkésznek külön is megírtam prédikációjára vonatkozó 
észrevételeimet, úgy gondolom, a közös tanulás érdekében nem lesz feles
leges, ha egy összefoglaló kéret adok az említett igehirdetésekről

1.

Bár a prédikációkban csak itt-ott fordul elő teológiailag „szarvas
hiba” . mégis szinte valamennyi beküldött prédikáció teológiai k u ltu rá lat- 
lanságról árulkodik. Néha az az ember benyomása, hogy a prédikációkat 
laikus prédikátorok írták, akik valamiféle bibliai iskolát végeztek. Nem 
pusztán arról van szó. hogy a prédikációk igen kevés egzegetikai munkát 
tükröznek, hanem sokkal inkább arról, hogy a prédikációk java része 
szakmabeli felkészületlenségről tanúskodik.

N em  !a „teolófrizá!ás” -t és a  bevett teológiai term inológia h aszn á
la tá t h iányolom , hanem  a sza k érte lm et a  textu s ‘m egközelítésé
ben, k ife jtéséb en , a m ondanivaló  m egragadásában, a gondolat
fűzésben , a felépítésben , de m ég in káb b  azt, hogy a le lk észek  
jó  része egy-egy  textus k idolgozásán ál csak azt a k ije lö lt kis 
b ib liai szakaszt lá tja  m aga előtt, am ely elő van  írv a  és nem  az 
egész ó- és ú jszövetségi teológia és rendszeres teológia b irto k á 
ban prédikál. Ö sszefoglaló lag m indezt teológiai ku ltu rá latlan ság - 

nak k e ll m ondanom .

Ez nemcsak abból adódik, hogy több lelkésznek nincs „teológus v éná ’-ja, 
hanem inkább abból, hogy sokan még mindig a Teológia kollokviumai
nak vizsgaanyagából élnek, újabb teológiai és természettudományos 
műveket nemigen olvasnak, vagyis nem folytatnak rendszeresen teológiai
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munkát. Pedig ez a teológiai elmaradás, igen hamar az élet ütemében 
való lemaradást jelentheti nemcsak a prédikáló lelkészek, hanem a pré
dikációt hallgató gyülekezetek és általában az egész egyház számára. 
Törekedjünk arra, hogy igehirdetésünk szervesen kapcsolódjék rendsze
res teológiai munkánkhoz és gondolkodásunkhoz

2.

Teológiailag a legtöbb bizonytalankodást két témakörben éreztem, 
az egyik a „cse lek ed etek ” , a másik az „ íté le t” problémaköre. Mindkettő 
fontos téma, mert egyházunk kardinális tanításának, a hit által való 
megigazulásnak területére esik. Róm. 2, 12—16. alapján több lelkész taní
tást ad a „cselekedetekből való megigazulásról” . A  textus alapján helyes 
volt a cselekedetek jelentőségét hangsúlyozni és azokról evangéliunii 
tanítást nyújtani. De

legtöbb esetben szinte egyo ld alú an  a cseleked etek  m indennél 
n agyobb jelentősége k erü lt előtérbe.

Idézek az egyik prédikációból: „Nem lesz kibúvó számunkra Isten íté
letekor, mert Isten nem a szándék, hanem a cselekedetek szerint ítél 
meg. Ha a keresztyén ember életében nem a törvény, hanem az evangé
lium is érvényes, ma mégiscsak azok az „igazak” , akik a törvényt be
töltik és cselekszik.” „Megtudjuk ebből az igéből, hogy csak azok áll
hatnak meg Isten ítéletében, akik cselekedeteikkel betöltik a törvényt.” 
Ilyen és hasonló tartalmú prédikációrészletek mutatják, hogy több lel
készünknél baj van a megigazíttatás prédikálása körül. Elhomályosul 
a hagy cselekedet: Jézus Krisztus váltsághalála és ebből folyólag nem 
mutatják fel a prédikációk Jézus tette és a keresztyén emberek tette 
közötti nagy összefüggést. Még a jobbik eset, ha a prédikációban egy 
ilyen mondat van: „Ezeket a cselekedeteket Jézus által vihetjük végbe” . 
(De közelebbi magyarázatot nem hallunk.) Ugyancsak több félreértés 
van az „íté let’ tanítása körül. Egyik lelkészünk így prédikál: „Vajon 
dicsőítjük-e Istent? Bátran mernél-e megállni Előtte? Ha most számon- 
kérne bennünket, nem félelem és rettegés töltene el? Nem szemlesütve 
állnánk Urunk előtt? Ne feledkezzünk meg arról, hogy Istené vagyunk s 
hivatásunk testben, lélekben dicsőíteni őt. S ha jön a számadás, ne féle
lemmel álljunk Urunk elé, hanem örömmel, mint akik számára eljött 
az Isten örök dicsőítésének az ideje.” Ebben a fogalmazásban több hiba 
is van. A  legnagyobb baj az, hogy ugyanakkor, amikor „félelemről” 
beszél az ítélettel kapcsolatban, minden különösebb magyarázat nélkül 
szól arról, hogy örömmel mehetünk az ítélet elé. De nem beszél megint 
Jézus érdeméről, amire nézve változik meg a helyzetünk Isten .előtt. 
Illetőleg itt is homályosan a cselekedetekből való megigazulás hite tűnik 
elő, amikor azt mondja: „testben és lélekben dicsőítsük Istent és akkor 
örömmel mehetünk elé' . Megint csak azt kell mondanom: alaposabb 
teo lógiai m un kára van  szükségünk. M inden felü letességet szám űzn ünk 
kell. A ..cselekedetek” és ..ítélet’’ problémáival, vagy inkább a megiga
zíttatás kérdésével külön is. hangsúlyozottan is foglalkoznunk kell.



3 .
Jórészt a teológiai kulturálatlansággal, az elmélyülő, önálló teológiai 

gondolkodás hiányával és a technikai társadalom nagy kérdéseinek nem 
ismerésével függ össze a prédikációk gondolatszegénysége. A legtöbb 
prédikáció — az elolvasott 20-ból — alig több mint „széljegyzet” a textus
hoz, vagy még inkább a textus parafrázisa. Sok lelkész különböző át
fogalmazásokkal ismételgeti a textus egyes mondatait és gyakran csak 
annyiban „lép előre”, hogy szó szerint idézgeti a parallelhelyeket. Jó 
példa erre az egyik prédikációnak a következő részlete: „Minden attól 
függ. hogy jót vagy gonoszt cselekszürik-e? Ha gonoszt cselekszünk, mi 
is menthetetlenek vagyunk.” ..Nekünk mindnyájunknak meg kell jelen
nünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, 
amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.” „Pál apostol pré
dikációjához — írja tovább — nemcsak az tartozott hozzá, hogy rámu
tatott az Isten nyilvánvaló haragjának jeleire e világban, de az is, hogy 
ezeken a jeleken túlmenően rámutatott az utolsó ítélet közelgő nagy 
napjára, amely a ..haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napja.” 
..Azon a napon Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom 
szerint a Jézus Krisztus által.” Ezért Pál apostol a múltban a vallásos 
zsidósághoz és a jelenben a vallásos keresztyénséghez ezzel a komoly 
figyelmeztetéssel fordul: „Avagy megveted az Isten jóságának, elnézésé
nek és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Isten jósága 
téged megtérésre indít? De te a te keménységed és meg nem tért szíved 
szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten ítélete ki
jelentésének napjára.”

Ebben a prédikációban mindössze néhány összekötő mondat van a 
sok-sok idézet között. Több ízben szükséges, hogy igehirdetésünkben 
egy-két szó szerinti idézetet használjunk a Szentírásból, de nyilván rosz- 
szul fogja fel a prédikáció lényegét, aki azt „idézethalmaznak’’ tekinti.

Ismétlem: „gondolatszegények” a prédikációk. Hiányzik az örök igé
nek a textuson keresztül a mi időnkben, a mi körülményeink között a 
mi kérdéseinkre nézve való megszólaltatása és kifejtése. Nem tükrözik 
az igehirdetések a lelkészeknek azt a fáradozását, amely azt célozná, 
hogy szinte aprólékosan „kérdezgessék” a textust a mi időnk vala
mennyi problémájában vagy magának a textusnak a mélyére hatolva 
engednék, hogy

benne és á lta la  m aga Isten tegye  n y ilv á n v a ló v á  m élységes sze- 
retetét és fele lősségét az em bernek és az egész v ilá g n a k  m in
den kérdése irán t. Nem  kell fé ln ü n k  attól, hogy Isten színe 
e lőtt gon dolkodjun k, elem ezzük a dolgokat és ne n yu godjun k 
m eg addig, am íg vélem én yü n k et m agun k szám ára is és a gyü 
lek ezet szám ára is v ilágosan , talá ló  sza va k k al nem  fo galm aztu k

m eg.

Természetesen ez a munka igen sok türelmet, összefüggésekben való 
gondolkodást igényel.

4 .

Kevés olyan prédikációt találtam,

a m ely  egyh ázu n kn ak  a szocializm u sban  já r t  ú tjára  adna tan í
tást a gyü lekezetek n ek.
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Merészen mondhatnám azt, hogy ezek. a prédikációk „egyházmentes” 
prédikációk, amelyek az egyes hivőket absztrakt módon kezelik és nem 
úgy, mint akik tagjai Isten népe ma hazánkban menetelő seregének. 
Szinte nyomát sem látom annak, hogy teológiailag már végiggondolt, 
a lelkészi szakfolyóiratunkban és hetilapunkban több ízben közölt fel
ismeréseinket a lelkészek igehirdetéseikben gyümölcsöztetnék és tovább 
adnák a gyülekezetek számára. Ezért van az, hogy amikor püspöki láto
gatások alkalmával egy-egy presbitériummal találkozom és egyházunk 
mai kérdéseit előttük felvetem, akkor nem egy esetben olyan megszóla
lásokat hallhatok, amelyek még az 1940-es évek, vagy legjobb esetben 
az 1947—48-as évek gondolkodásmódját tükrözik. Ebből pedig tragikus 
következmények születhetnek. Ha a lelkészek egy része még mindig azt 
hiszi, hogy „tisztán” hirdeti az igét akkor, amikor arról prédikál, hogy 
fontos a lelki békesség, és hogy minden körülmények között higgyünk 
a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusban, ugyanakkor nem ma
gyarázza meg, hogy mit jelent ma hinni Jézus Krisztusban, mit jelent 
ma engedelmeskedni néki és mit jelent az ő követésében ma állhatatos
nak lenni egész egyházunkra nézve — rosszul látja a dolgokat és önmagát 
csalja meg. Sokak számára az ún. „tiszta ige” tisztázatlan, odaadással át 
nem gondolt, az egyház htjával összefüggésbe nem hozott ige. Többen 
..egyházmentést” akarnak végezni, „egyházmentes” prédikációkkal.

A z  igazi lelk ip ászto ri igehirdetés az egyház tag ja ik é n t szó lítja
m eg a h ívek et éspedig a M agyarországon  élő evan géliku s egyház
tag ja ik én t. A h o l ezt a pásztor nem  v á lla lja , ott a  n y á j m agára 

m arad és bár ő ott van  közöttük, n y á ja  m égis m agárahagyott.

5 .

A  beküldött 20 prédikáció közül 17-ben szembetűnő a „p o litik a - 
m entesség” -re  va ló  törekvés. A  legtöbb lelkész kínosan vigyáz arra, hogy 
a szószéken ki ne ejtsen ilyen szavakat: béke, háború, leszerelés, faji 
kérdés, atomveszély, népek békés együttélése, haladás, jólét stb. Nyilván 
többen úgy gondolják, hogy ők „napi politikába” süllyednének, ha az 
újságokban és rádióban többször emlegetett szavakat ők is említenék 
a szószéken. Közben nem veszik észre: szavak mögött rejlő óriás méretű 
problémákat hallgatnak el és így Isten templomát múzeummá teszik. 
A  lelkészek egy része még ott sem veszi elő ezeket a kérdéseket, ahol 
azoknak tárgyalása a textusból közvetlenül adódik. Csak két példát sze
retnék említeni az elolvasott prédikációkból. Az egyik vízkereszti vasár
napi textus Gál. 3, 23—29. volt, melynek egyik verse így hangzik: „Nincs 
zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti 
mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” . Amikor lelkészeink 
ezt a textust olvasták fel szószékeinken, napilapjainkban többször arról 
olvashattunk, hogy Nyugaton több országban újabb horogkeresztes pro
vokációk vannak. Templomok falára számtalan helyen horogkeresztet 
rajzoltak. Tették ezt a „keresztyén Nyugaton”. Milyen jó lett volna meg
mondani a textus kapcsán, hogy Jézus Krisztusban megszűnnek a fajok 
ellentétei és megszűnik a faji gyűlölet. Lehetett volna beszélni arról, 
hogy a mi egyházaink sem vették ezt halálosan komolyan 20 évvel ez
előtt és milyen ítéletet vontunk ezzel magunkra. De az általam bekért 
prédikációk minderről nem beszéltek, nehogy ,,politizáló’f jellegük legyen. 
Hetvened vasárnapjának a textusa I. Kor. 6, 19—20. volt. Ennek egyik
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verse így hangzik: „Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek 
lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek?”

M ilyen  m agától értetődő lett vo ln a  a  textus a lap ján  beszélni 
arról, hogy az em beri testet, am ely  a  terem tés, a m egváltás és 
a  m egszentelés jo gán  is az Istené, m ilyen  borzalm as veszély  
fen yeg eti e g y  atom háború esetén. Sőt egyen esen  azt is m eg leh e
tett vo ln a  m ondani, hogy nem csak az em beri nem et, han em  az 

em berségünket fen yegeti ez a veszedelem .
De a bekért prédikációk írói ézt a lehetőséget sem használták ki.

Nem vitás, hogy ezek a „politikamentes” prédikációk több mindenről 
árulkodnak. Először is teológiátlanságról. Isten nem azért adja a teljes 
igét a kezünkbe, hogy azt mi magunk megcsonkítsuk. Nem jó teológia 
az, amely tudatosan nem keresi az összefüggéseket az emberiség nagy 
kérdéseivel. Másodszor ez a „politikamentesség” sokszor egy igenis hatá
rozott politikai álláspontot takar, reakciós álláspontot. Természetesen, 
aki nem veszi észre hazánkban a minden irányú fejlődést, az nem is fog 
erről beszélni. És aki felismeri, hogy a béke megszilárdulása a szocia
lista rendszer megszilárdulását is jelenti — de ő maga nem híve a szo
cialista rendszernek —, nem fog a békéről beszélni. Harmadszor a „poli
tikamentesség” nagyfokú opportunizmust is takar. Tárgyilagosan kell 
látnunk, hogy presbitériumainkban és gyülekezeteinkben vannak olyan 
rétegek is, amelyek nehezen barátkoznak meg az új társadalmi és gazda
sági renddel, általában a szocializmussal. Ezeknek a rétegeknek a tagjai 
érzékenyek minden olyan szóra és prédikációrészletre, amelyek haladás
ról, fejlődésről és az emberiség nagy ügyeinek támogatásáról szólnak. 
Mivel több lelkészünk ilyen alapállású hívekkel szemben nem akarja 
hitelét, vagy népszerűségét elveszíteni, inkább nem érinti a „kényes 
kérdéseket” . Ez nyilvánvaló megalkuvás a gyülekezet bizonyos rétegével 
szemben. E megalkuvás közben

egyes le lk észek  e lfe le jtik , hogy ő k  nem  azért k ü ld ettek  a szó
székre, hogy ott a gyü lekezet h a n gját p ré d ik á ljá k , hanem  azért, 
hogy Isten  tö rvén yét és evan géliu m át m inden kö rü lm én yek 

között m eghirdessék.

6.
A prédikációk között találtam néhány jellegzetesen „rec itá lg a tó ” 

prédikációt. A  textus felolvasása után a lelkész aprólékosan újra el
mondja azt, ami történésszerű a textusban, anélkül azonban, hogy ezzel 
a kifejtés szempontjából előbbre lépne. így a prédikáció első harmada 
több esetben akarva-akaratlanul „meseszerűvé” válik. Az egyik lelkész 
az előírt textust elhagyva, valamelyik vízkereszti vasárnapon a bethesdai 
betegről prédikált. Többek között a prédikáció elején ezt mondja: „Jézus 
a felolvasott történet szerint olyan helyre ment, ahol igen sok beteg gyü
lekezett össze. Talált itt egy embert, aki 38 évig beteg volt. Korát nem 
ismeriuk. Csak azt, hogy majd négy évtizedet úgy töltött el, hogy segít
séggel tudott csak menni, de a tónál mindig megelőzték. Jézus meg
szólította: akarsz-e meggyógyulni?” így folytatódik még tovább is a pré
dikáció. De hiszen mindezt a lelkész a textusban már felolvasta és ahhoz 
képest semmi újat nem mond ez a „mesélgető” rész. A  nagyobb baj 
azonban az, hogy a tapasztalat szerint a gyülekezet tagjai az első öt-tíz 
percben tudnak a legjobban figyelni és ezeket a „friss” perceket a fel
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olvasott textus újbóli elmondásával töltjük el, ahelyett, hogy itt monda
nánk el a legdöntőbb mondanivalót. Csak annyiban van értelme a fel
olvasott textus bizonyos részei megismétlésének, amennyiben áz előbbre 
visz a mondanivalóban.

7 .

Több lelkész abba a kísértésbe esik, hogy a textus történeti hátteré
nek felvázolásánál a b ib lia i szituációt p réd ik á lja . Részletesen magyaráz- 
gatja az akkori helyzetet. Így tele van a prédikációja a következő meg
jelölésekkel: Izrael, pogányok, farizeusok, szadduceusok stb. Az egyik 
prédikációban, melynek textusa Róm. 2, 14—16 volt, ezt olvassuk: „Igénk 
második üzenete ez: Isten ítéletében nincsenek előjogok. Izrael népe, 
amikor hallott Isten ítéletéről, akkor annak súlyát maga felett azzal a 
hiedelemmel akarta enyhíteni, hogy úgy gondolkodott, hogy abban szá
mára csak megtartást adhat az Isten, »Ábrahám magvának, választott 
népnek, a törvény birtokosának<< mondotta magát s mindezt előjognak 
tekintette, amelyek miatt Isten az ítéletben másképp fog velük bánni, 
mint akik test szerint nem mondhatták magukénak. E hamis képzelet 
okozta azt, hogy Izrael egész vallási élete megmerevedett. Törvény, for
mák és kultikus cselekmények megtartására korlátozódott.” Meggyőző- 
désem szerint igen fárasztó a gyülekezet számára a bibliai szituáció és 
történelmi háttér ilyen részletes magyarázatai Az kétségtelen, hogy 
mindezzel a prédikáló lelkésznek valóban aprólékosan tisztában kell 
lennie. De nem kell mindent a szószékre vinni. Több minden az író
asztalon marad.

C sak azt k e ll kiem eln i, am i az ige  m ai m on d an iva ló ját segíti 
érvén yesülésre.

8 .
Néhány beküldött igehirdetésben a „kívülvalókkal” folytatott r iv a li

zálás tükröződik. Nemcsak olyan értelemben, hogy az igehirdető a gyü
lekezet feje felett átbeszél a templomba nem jövő kívülvalókhoz, hanem 
olyan értelemben is, hogy hol finomabb, hol nyersebb formában állan
dóan polemizál a más állásponton levőkkel és más világnézetűekkel. 
Egyes prédikációk tele vannak ilyen „homályos” , de számomra nagyon 
világos célzásokkal: „Vannak, ak ik ...” Miért rosszak a rivalizáló ige
hirdetések? Azért, mert nem a templomban jelenlevő igehallgató gyüle
kezetei szemb'esítik az Istennel. Márpedig az igehirdetésnek ezt kellene 
tennie. Sőt, a jelenlevő gyülekezetben növekszik az ó-ember, az önigaz
ság tudata másokkal szemben, de még Istennel szemben is. Egyes lelké
szeink ugyan azt vallják, hogy a mai aktuális prédikáció az, amelyben 
reflektálunk a „kívülvalók” egyházunk tanítását érintő nézeteire és hozzá 
polemizálva, én azonban azt vallom, hogy

egyh ázu n k tan ítását a terem tésről, a  m egváltásról és a m egszen
telésről p ozitív  irán yban , b izon yságtétel form ájáb an  k e li m eg

hirdetnünk.

Pl. nem helyes így kezdeni a prédikációt: „Egyesek ugyan azt állítják, 
hogy a világot nem Isten teremtette, én azonban azt állítom, hogy az 
Isten teremtette” . Ehelyett sokkal jobb így prédikálni: „Testvéreim! M i 
keresztyének boldogan valljuk, hogy a világot Isten teremtette és mi is
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az ö teremtményei vagyunk,’’ Magától értetődően ez nem jelenti azt, hogy 
természettudományos kérdésekkel nem kell foglalkozniuk a lelkészek
nek, de tájékozottságukat nem polemizálásra kell felhasználniuk, hanem 
az ige pozitív irányú kifejtésénél a naivitások kerülésére.

9.

  Hála Istennek, nem sok prédikációban találtam meg a régi evangéli- 
zációs fo gáso k n ak  és frazeo ló gián ak a lkalm azását. Itt-ott mégis fordulnak 
elő ilyen mondatok: „Láttál-e már oszladozó hullát? Eltakarod a szemed, 
bűze elől menekülsz! — pedig az a hulla is valamikor rózsás arcú ifjú 
volt, akit szerető kezek simogattak”.

H a a m a em berét m eg a k a rju k  in dítan i az Isten  felé, nem  szü k
séges h u llá k k a l ijesztgetn i, hanem  a  friss evangélium ot k e ll néki 
hirdetn ün k. A  szagok h elyett is, az evan géliu m  jó illa tá t  kell 

az em berek elé  odavinnünk.

10.
Változatlanul kísért a .k á n a á n i n y e lv  is. Folyton használnak a lelké

szek olyan szavakat, amelyeket a Biblia szövegéből vesznek és amelyek
ről feltételezik, hogy azokat a gyülekezet tagjai magától értetődően 
ismerik és értik. Az egyik prédikációban egy ilyen kérdés fordul elő; 
„Vajon dicsőítjük-e Istent? A  mi hivatásunk dicsőíteni őt!” De a lelkész 
sehol egyetlen szóval sem magyarázza meg, hogy mit is jelent „dicsőíteni’' 
Istent. Pedig ha gyülekezeti tagjainkat megkérdeznénk egyenként e k ér
désben, igen kevesen adnának jó feleletet.

Sok mindent lehetne még a bekért prédikációkról elmondani. De in 
kább arra vállalkozom, hogy a legközelebb bekérendő 20 prédikációval 
kapcsolatban folytatok testvéri beszélgetést. Legyen áldás ezeken a be
szélgetéseken!

K á ld y  Zoltán

A  S A J T Ó O S Z T Á L Y O N  K A P H A T Ó
H I T T A N K Ö N Y V E K ;

Virágh: Evangélikus hittankönyv I. o. — — 
Molnár: Bibliai Történetek III. o. — — — 
Bottá: Bibliai Történetek IV. o. — — — 
Dr. Ottlyk: Az egyház története V—VI. o. — 
Groó: A  Szentírás VII. o. — — — — — 
Prőhle: Az evangélium igazsága V III. o. — 
Evangélikus Gyermekek Könyve (kötvé^ —

- -  7,50 Ft

-  -  14,- Ft
-  -  9,- Ft
-  -  12,- Ft
-  -  18,- Ft

204



R észletek az ag endatervezésről

A MINDENNAPI  I S TEN T ISZ TELE TEK
RENDJE

A mindennapi istentisztelet alább közölt rendjei a hazai és a világ
szerte folyó liturgiái kezdeményezéseken alapul. Mégsem valószínű, 
hogy gyülekezeteink teljes egészükben rendszeresen fogják használni. De 
tekintetbe kell vennünk, hogy néhány gyülekezet már használja ezeket 
vagy ezekhez hasonlókat. Sok gyülekezet időszakosan, ádventben vagy 
böjtben tart hétköznapi . istentiszteleketeket: nagy nyereség volna, ha 
ezeket a liturgia régi elemeivel színesebbé és gazdagabbá tudnánk tenni. 
Szükség van olyan mindennapi istentiszteleti rendekre, amelyekben az 
Ótestámentom zsoltárai, az Üjtestamentom énekei és az egyház Krisz
tus-dicséretei megkapják az őket megillető helyet. A  mindennapi isten
tiszteletek liturgikus rendjének tehát megvan a helye az agendában. 
De meg kell fontolnunk, hogy szükség esetén mit hagyhatunk el a kö
zölt teljes — vagy úgy is mondhatnám: „maximális” rendekből. Sőt ar
ról is lehetne szó, hogy a négy rendet egyetlen rendbe egyszerűsítsük. 
Hiszen a négy xend szokásos menetében alig van lényeges eltérés azon
kívül, hogy a Krisztus-dicséret (hymnus) helye változik.

A  mindennapi istentiszteletnek e rendjei használhatók templomi és 
házi istentiszteleteknél, közös és egyéni áhítatoknál. Szövegük olvasható 
vagy énekelhető. Éneklés esetén a lelkész és a gyülekezet az állandó ré
szeket, a kar általában a de tempore részeket énekli. Házi vagy közös
ségi áhítatnál a lelkész szolgálatát a családfő vagy vezető végzi.

a) REGGELI ISTENTISZTELET (MATUTINUM-LAUDES)

1. Adjutorium.
A lelkész az oltár elé lép. A gyülekezet feláll. A lelkész az ol

tár felé fordulva olvassa, vagy a gyülekezettel váltakozva énekli.
Uram, nyisd meg ajkamat,

hogy hirdesse szám dicséretedet!
Isten, légy szabadításomra!

Uram, siess segítségemre!
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentiéleknek.

miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.
— Halleluja! —
Halleluja helyett Hetvenedtől Húsvétig:
— Dicsérünk Téged, Urunk, örök dicsőség Királya! —
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2. Invitatorium .
Az invitatorium-vers fő ünnepkörök szerint változik. A  lelkész 

olvassa, vagy a karral és a gyülekezettel váltakozva énekli. A  lel
kész a balra kiírt sorokat, a kar az egy betűs, a gyülekezet a három 
betűs bekezdéssel írt sorokat énekli.

Üdvözítő Istenünket, 
jöjjetek, imádjuk!

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, 
vigadozzunk üdvösségünk kősziklájának!

Járuljunk Eléje hálaadással, 
és vigadozzunk Néki dicséreteikkel!

Üdvözítő Istenünket, jöjjetek imádjuk!
Mert nagy Isten az Úr,
és nagy Király minden isten felett.

Kezében vannak a föld mélységei, 
és a hegyormok is az övéi,
Övé a tenger, mert Ö alkotta, 
a szárazföldet is keze formálta.

Üdvözítő Istenünket, jöjjetek, imádjuk! 
Jöjjetek, imádjuk, boruljunk le, 
hajtsunk térdet az Ür, a mi Alkotónk előtt!

Mert Ö a mi Istenünk, 
mi pedig legelőjének népe 
és kezének juhai vagyunk.
Bárcsak ma hallanátok hangját!

Üdvözítő Istenünket, jöjjetek, imádjuk!
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentiéleknek, 

miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Üdvözítő Istenünket, jöjjetek, imádjuk!
(A gyülekezet leül. A lelkész az oltár előtt marad, vagy a zsol

tározás végéig helyére megy.)
3. Hymnus.
Krisztus-dicséret az énekeskönyvből.
4. Psalmodia.
Zsoltározás heti rend szerint.
A lelkész olvassa vagy a kar és a gyülekezet, ill. két kar válta

kozva énekli.
Pl. vasárnap: Zsolt: 63,2. 4. 5. 7—9.
Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre,
Ügy kívánkozik az én lelkem Hozzád, ó Isten!
Isten! Te vagy az én Istenem.

Téged kereslek, Téged szomjaz a lelkem.
Feléd sóvárog a testem,

mint víz híján a szomjas sivatag.
Mert kegyelmed jobb az életnél is, 

hadd dicsérjen ajkam Téged.
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Életem fogytáig ezért áldlak Téged, 
nevedben emelem fel kezeimet, 

mikor ágyamban Reád gondolok,
és az éjszaka óráiban Rólad elmélkedem.

Mert Te voltál segítségem,
és szárnyaid árnyékában örvendeztem.

Ragaszkodik Hozzád az én lelkem,
Felemel engem a Te jobbod.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentiéleknek, 
miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, 
úgy kívánkozik az én lelkem Hozzád, ó Isten!
5. Reggeli imádság. —
Imádság szabad választás szerint.

A lelkész a gyülekezet felé fordul. A gyülekezet feláll.
Például:
Hálát adok Néked. Istenem, 
az éjszaka nyugalmáért 
és az új nap világosságáért.
Ébreszd fel szívemet s elmémet, 
hogy éberen figyeljek parancsolatodra, 
és készen legyek szolgálatodra.

Ámen.
6. Lectio.

A  lelkész a gyülekezet felé fordul. A gyülekezet feláll.
Az Úr legyen tiveletek!

És a te lelkeddel!
Hallgassuk meg Isten igéjét!
Igeolvasás.
Te pedig, Krisztusunk, könyörülj rajtunk!

Istennek legyen hála!
A lelkész az oltár felé fordul. A gyülekezet leül.
7. Homilia.
A  lelkész az oltár elől, vagy a szószéken prédikál.
(8. Zsoltárvers.
A  lelkész az oltár felé fordulva olvassa, vagy a gyülekezettel 

váltakozva énekli.
Uram, taníts akaratodat cselekednem,

Mert te vagy Istenem.
Napkelettel napnyugatig

dicsértessék az Úr neve!)

207



(9. Credo.
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent 
az egész keresztyénség hitvallásával!
Ez a felszólítás el is hagyható.
A gyülekezet feláll és a lelkésszel együtt mondja:
Hiszek egy Istenben ... és az örök életet. Ámen.
A gyülekezet leül.)
10. Versiculus.
A lelkész olvassa vagy a gyülekezettel váltakozva énekli.
A Te hatalmadat éneklem én,

reggelenkint zengem kegyelmességedet!
11. Canticum vagy Te Deum.
A lelkész olvassa, vagy a kar és a gyülekezet, ill. két kar válta 

kozva énekli.
A. Hétköznap: Benedictus: Lk, 1,68—79.
Felemelte az Űr az üdvösség szarvát nékünk, 
gyermekének, Dávidnak házában.
Áldott az Űr, Izráel Istene,

mert rátekintett népére, és váltságot szerzett néki,
   és felemelte az üdvösség szarvát nékünk, 

gyermekének, Dávidnak házában, 
ahogyan ősidőktől fogva szólott 

szent prófétái szája által, 
hogy megszabadít minket ellenségeinktől,

és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, 
hogy irgalmat cselekedjék atyáinkkal,

és megemlékezzék szent szövetségéről, 
az esküvésről, amellyel megesküdött

atyánknak, Ábrahámnak, hogy megadja nékünk, 
hogy megszabadulván ellenségeink kezéből 

félelem nélkül szolgáljunk Néki, 
szentségben és igazságban Őelőtte 

életünk minden napján.
Te pedig, kis gyermek, 
a Magasságos prófétájának neveztetel:

mert az Űr előtt jársz, hogy elkészítsd útjait, 
és közöld népével az üdvösség ismeretét, 

amire bűneik bocsánata által jutnak,
Istenünk könyörülő irgalmából,

amellyel meglátogat minket a naptámadat a magasságból, 
hogy megjelenjék azoknak,
akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, 

hogy lábukat a békesség útjára igazgassa.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentiéleknek, 

miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.
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Felemelte az Úr az üdvösség szarvát nékünk, 
gyermekének, Dávidnak házában.
B. Ünnepeken: Te Deum. Lásd Énekeskönyv 712. szám.
12. Kyrie vagy litánia.
A  gyülekezet feláll, és a lelkésszel váltakozva mondja vagy 

énekli:
Uram, hallgasd meg imádságomat, 

és jusson el Hozzád kiáltásom! 
vagy:
Könyörögjünk az Úrhoz, a mi irgalmas Istennünkhöz! 
vagy felszólítás nélkül:
A. Kyrie.
Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!
Krisztus, irgalmazz!

Krisztus, irgalmazz!
Uram. irgalmazz!

Uram, irgalmazz!
B. Litánia.
Lásd az agenda VIII. részében.
13. Oratio Dominica.
A lelkész és a gyülekezet együtt mondja, vagy a lelkész énekli, 

és a gyülekezet áment énekel rá.
14. Oratio.
Imádság külön felszólítás nélkül, szabadon vagy heti rend sze

rint. A gyülekezet áment mond rá.
15. Benedicamus. Benedictio.
A  lelkész a gyülekezet felé fordul.
A  lelkész és a gyülekezet váltakozva mondja vagy énekli.
Az Úr legyen tiveletek!

És a te lelkeddel!
Adjunk hálát az Úrnak!

Istennek legyen hála!
Áldjon meg titeket
a mindenható Atya Fiú Szentlélek -f- Isten!

Ámen.
A lelkész az oltár felé fordul, azután helyére megy.
A gyülekezet leül a reggeli dicsérethez, vagy ha ez elmarad, 

csendben távozik.
(16. Reggeli dicséret.)
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b) N A P K Ö Z I IS T E N T IS Z T E L E T  (S E X T A )

1. Adjutorium.
A  lelkész az oltár elé lép. A gyülekezet feláll. A lelkész az ol

tár felé fordulva olvassa, vagy a gyülekezettel váltakozva énekli. 
Uram, nyisd meg ajkamat,

hogy hirdesse szám dicséretedet!
Isten, légy szabadításomra!

Uram, siess segítségemre!
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 

miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.
— Halleluja! —
Halleluja helyett Hetvenedtől Húsvétig:
— Dicsérünk Téged, Urunk, örök dicsőség Királya! —

A gyülekezet leül. A lelkész az oltár előtt marad, vagy a zsol
tározás végéig helyére megy.

2. Hymnus.
Krisztus-dicséret az énekeskönyvből.

3. Psalmodia.
Zsoltározás heti rend szerint.
A lelkész olvassa, vagy a kar és a gyülekézet, ill. két kar válta

kozva énekli.
Pl. vasárnap: Zsolt 86,3—13.
Akik az Úrban bíznak, 
azoknak ereje megújul.
Könyörülj énrajtam, Uram,

mert Hozzád kiáltok minden napon!
Vidámítsd meg a Te szolgád lelkét,

mert Hozzád emelem, Uram, lelkemet.
Mert Te, Uram, jó vagy és megbocsátó,

és nagykegyelmű mindazokhoz, akik Hozzád kiáltanak. 
Halld meg, Uram, imádságomat,

és figyelj az én könyörgésem hangjára!
Nyomorúságom idején Hozzád kiáltok, 

mert meghallgatsz engem.
Nincsen, Uram, Hozzád hasonló az istenek között, 

és nincsen hasonló a Te alkotásaidhoz.
Eljönnek a népek mind, amelyeket alkottál, 

és leborulnak Előtted, Uram, 
és dicsőítik a Te nevedet.

Mert nagy vagy Te és csodatevő, 
csak Te vagy Isten egyedül!
Mutasd meg nékem utadat,

hogy járhassak igazságodban, 
és teljes szívvel féljem nevedet.
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Dicsérlek, Uram, Istenem, teljes szívemből, 
és dicsőítem nevedet örökké!

Mert nagy énrajtam a Te kegyelmed,
és kivontad lelkemet a mélységes pokolból.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Akik az Úrban bíznak, 
azoknak ereje megújul.

(4. Rövid imádság.
Imádság szabad választás szerint.
A lelkész olvassa, a gyülekezet áment mond rá. Pl.:
Hadd álljak meg Előtted, Istenem, 
hogy erőt gyűjtsek munkám közben.
Irányíts az egy szükségesre, 
és add, hogy el ne veszítselek.

Ámen.)

5. Lectio.
A lelkész a gyülekezet felé fordul.
A gyülekezet feláll.

Az Úr legyen tiveletek!
És a te lelkeddel!
Hallgassuk meg Isten igéjét!
Igeolvasás.
Te pedig, Krisztusunk, könyörülj rajtunk! 

Istennek legyen hála!
A lelkész az oltár felé fordul. A gyülekezet leül.

6. Homilia.
A lelkész az oltár elől, vagy a szószéken prédikál.
(7. Zsoltárvers.
A lelkész az oltár felé fordulva olvassa, vagy a gyülekezettel 

váltakozva énekli.
Uram, mutasd meg utadat, 

hogy igazságodban járjak!
Magasztallak Téged, Istenem,

és dicsérem nevedet örökké.)

(8. Credo.
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent az egész keresz- 

tyénség hitvallásával!
Ez a felszólítás el is hagyható.
A gyülekezet feláll, és a lelkésszel együtt mondja:
Hiszek egy Istenben ... és az örök életet. Ámen.)
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9. Kyrie vagy litánia.
A gyülekezet a lelkésszel váltakozva mondja vagy énekli. 
Uram, hallgasd meg imádságomat, 

és jusson el Hozzád kiáltásom! 
vagy: .
Könyörögjünk az Űrhoz, a mi irgalmas Istenünkhöz! 
vagy felszólítás nélkül:
A. Kyrie.
Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!
Krisztus, irgalmazz!

Krisztus, irgalmazz!
Uram. irgalmazz!

Uram, irgalmazz!
B. Litánia.
Lásd az agenda VIII. részében.
10. Oratio Dominica.
A lelkész és a gyülekezet együtt mondja, vagy a lelkész énekli, 

és a gyülekezet áment énekel rá.

11. Oratio.
Imádság külön felszólítás nélkül, szabadon vagy heti rend sze

rint. A  gyülekezet áment mond rá.
12. Benedicamus. Benedictio.
A  lelkész a gyülekezet felé fordul.
A lelkész és a gyülekezet váltakozva mondja vagy énekli:
Az Űr legyen tiveletek!

És a te lelkeddel!
Adjunk hálát az Úrnak!

Istennek legyen hála! .
Áldjon meg titeket
a mindenható Atya Fiú Szentlélek +  Isten!

Ámen.
A lelkész az oltár felé fordul, azután helyére megy. A gyüle

kezet leül az énekhez, vagy ha ez elmarad, csendben távozik.
(13. Ének.)

c) ESTI ISTENTISZTELET (VESPERA)

1. Adjutorium.
A  lelkész az oltár elé lép. A  gyülekezet feláll. A lelkész az oltár 

felé fordulva olvassa, vagy a gyülekezettel váltakozva énekli. 
Uram, nyisd meg ajkamat,

hogy hirdesse szám dicséretedet!
Isten, légy szabadításomra!

Uram, siess segítségemre!
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Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor és mindörökké. Ámen.
— Halleluja! —
Halleluja helyett Hetvenedtől Húsvétig:
— Dicsérünk Téged, Urunk, örök dicsőség Királya! —

A gyülekezet leül. A lelkész az oltár előtt marad, vagy a zsol
tározás végéig helyére megy.

2. Psalmodia.
Zsoltározás heti rend szerint.
A lelkész olvassa, vagy a kar és a gyülekezet, ill. két kar vál

takozva énekli.
Pl. vasárnap: Zsolt 113. -
Áldott legyen az Úr neve 
mostantól mindörökké.
Dicsérjétek, Úrnak szolgái, 

dicsérjétek az Ür nevét!
Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké.

Napkelettől napnyugatig 
dicsértessék az Úr neve.

Felséges az Űr minden nép felett, 
dicsősége túl van az egeken.

Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, 
aki a magasságban lakozik, 

és lehajol, hogy letekintsen 
a mennyre és a földre!

Felemeli a porból az erőtlent,
kivonja a sárból a szűkölködőt, 

és vezetőkk özé ülteti őt, 
népének vezetői közé.

A meddőt otthonba telepíti,
és gyermekek boldog anyjává teszi.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Áldott legyen az Űr neve mostantól mindörökké.
(3. Esti imádság.
Imádság szabad választás szerint.
A  lelkész olvassa, a gyülekezet áment mond rá. Pl.
A nap végén, Istenem, 
adj testi-lelki nyugalmat 
és csendességet színed előtt, 
hogy betérj hozzám szent igéddel, 
és megvigasztalj áldásoddal.
Ámen.)
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4. Lectio.
A lelkész a gyülekezet felé fordul.
A gyülekezet feláll.
Az Úr legyen tiveletek!

És a te lelkeddel!
Hallgassuk meg Isten igéjét!
Igeolvasás.
Te pedig, Krisztusunk, könyörülj rajtunk!

Istennek legyen hála!
A lelkész az oltár felé fordul. A gyülekezet leül.
5. Homilia.
A  lelkész az oltár elől vagy a szószéken prédikál.
(6. Zsoltárvers.
A  lelkész az oltár felé fordulva olvassa, vagy a gyülekezettel 

váltakozva énekli.
Istenem, milyen drága a Te kegyelmed!

Szárnyad árnyékába menekülnek az ember fiai.
Mert Nálad van az élet forrása.

A Te világosságodban látunk világosságot.)
(7. Credo.
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent az egész keresz- 

tyénség hitvallásával!
Ez a felszólítás elhagyható. A gyülekezet feláll, és a lelkésszel 

együtt mondja:
Hiszek egy Istenben ... és az örök életet. Ámen.
A gyülekezet leül.)
8. Hymnus.
Krisztus-dicséret az énekeskönyvből.
9. Versiculus.
A lelkész olvassa vagy a gyülekezettel váltakozva énekli.
Jusson Elődbe, Uram. könyörgésem.

és kezem felemelése esti áldozat legyen!
— 10. Canticum.

A  lelkész olvassa,, vagy a kar és a gyülekezet, ill. két kar vál
takozva énekli.

Magnificat: Lk. 1.46—55.
Krisztust. Üdvözítőnket, 
örök Istent, Mária fiát. 
dicsérjük mindörökké. Ámen.
Magasztalja lelkem az Urat,

és örvendez lelkem megtartó Istenemben.
Mert rátekintett szolgáló leányának 
alázatos állapotjára,
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mert íme mostantól fogva
boldognak mond engem minden nemzedék.

Mert nagy dolgokat cselekedett velem a Hatalmas, 
és szent az Ő neve.

És irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad 
azokon, akik Öt félik,

Hatalmas dolgokat cselekedett karjának erejével, 
szétszórta azokat,

akik szívük gondolatában felfuvalkodtak.
Ledöntötte a hatalmasokat trónjukról, 

és felmagasztalta az alázatosokat.
Éhezőket töltött be javakkal,

és gazdagokat küldött el üres kézzel.
Felkarolta Izraelt, az Ő szolgáját,

hogy megemlékezzék az Ő irgalmáról.
Amiképpen szólott atyáinkhoz,

Ábrahámhoz és az ő magvához, mindörökké.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentiéleknek, 

miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

11. Kyrie vagy litánia.
A  gyülekezet feláll, és a lelkésszel váltakozva mondja vagy 

énekli:
Uram, hallgasd meg imádságomat, 

és jusson el Hozzád kiáltásom! 
vagy:
Könyörögjünk az Úrhoz, a mi irgalmas Istenünkhöz! 
vagy felszólítás nélkül:
A. Kyrie.
Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!
Krisztus, irgalmazz!

Krisztus, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

B. Litánia.
Lásd az agenda VIII. részében.
12. Oratio Dominica.
A lelkész és a gyülekezet együtt mondja, vágy a lelkész énekli, 

és a gyülekezet áment énekel rá.
13. Oratio.
Imádság külön felszólítás nélkül, szabadon vagy heti rend sze

rint. A gyülekezet áment mond rá.
14. Benedicamus. Benedictio.
A  lelkész a gyülekezet felé fordul.

215



A lelkész és a gyülekezet váltakozva mondja vagy énekli.
Az Úr legyen tiveletek!

És a te lelkeddel!
Adjunk hálát az Úrnak!

Istennek legyen hála!
Áldjon meg titeket
a mindenható Atya Fiú Szentlélek +  Isten!
A lelkész az oltár felé fordul, azután helyére megy. A gyülekezet 

leül az esti énekhez, vagy ha ez elmarad, csendben távozik.
(15. Esti ének.)

d) K É SŐ  E S T I IS T E N T IS Z T E L E T  (C O M P LE T O R IU M )

1. Benedictio.
A lelkész az oltár elé lép. A gyülekezet feláll.
A lelkész az oltár felé fordulva mondja vagy énekli,

   a gyülekezet áment mond vagy énekel rá:
Áldj meg minket, Urunk!
Nyugodalmas éjszakát és üdvösséges véget 
adjon nékünk a mindenható Úristen!

Ámen.
2. Lectio brevis.
A lelkész a gyülekezet felé fordulva olvassa.
A. Szombaton és vasárnap: 1Tessz 5,5—6:
Ti mindnyájain a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem va

gyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk hát, mint a töb
biek, hanem legyünk éberek és józanok.

B. Hétfőn, kedden és szerdán: lPt 5,8—9:
Józanok, legyetek, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög or

dító oroszlánként szertejár, és keresi, kit nyeljen el. Álljatok ellene a 
hitben szilárdan.

C. Csütörtökön és pénteken: lPt 4,7—8:
Mindennek vége közel van. Legyetek hát mértékletesek és józa

nok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt pedig legyetek buzgók 
egymás szeretetében, mert a szeretet sok vétket elfedez.

Ezután minden nap:
Te pedig, Krisztusunk, könyörülj rajtunk!

Istennek legyen hála!
A lelkész az oltár felé fordul.
3. Confiteor. Absolutio.
A lelkész és a gyülekezet (letérdel, és) váltakozva mondja, vagy 

énekli a bevezető és záró responsoriumot. A contifeort és az abso- 
lutiot csak mondja.
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Segítségünk az Ú r nevében van,
aki teremtette a mennyet és a földet.

Megvallom a mindenható Atya, Fiú, Szentlélek Istennek és egész 
egyházának, hogy nagyon vétkeztem gondolattal, szóval és cseleke
dettél, s ezért kérem Öt: legyen hozzám irgalmas.

Könyörüljön rajtunk
a mindenható Atya, Fiú, Szentlélek listán, 
bocsássa meg bűneinket, 
és vezessen minket az örök életre.
A mindenható és irgalmas Úr adjon nékünk 
kegyelmet, feloldozást és bűnbocsánatot.

Ámen.
Téríts meg minket, üdvözítő Istenünk, 

és fordítsd el rólunk haragodat!
(A lelkész és a gyülekezet feláll.)
4 . Adjutorium .
A lelkész olvassa vagy a gyülekezettel váltakozva énekli.
Isten, légy szabadításomra!

Uram, siess segítségemre!
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentiéleknek, 

miképpen volt kezedben,
most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.
— Halleluja! — 
Halleluja helyett Hetvenedtől Húsvétig:
— Dicsérünk Téged, Urunk, örök dicsőség Királya! —

A gyülekezet leül. A lelkész az oltár előtt marad, vagy a hym- 
nus végéig helyére megy.

5. Psalmodia.
Zsoltározás heti rend szerint.
A  lelkész olvassa, vagy a kar és a gyülekezet, ill. két kar válta

kozva énekli.
Pl. vasárnap: Zsolt 91,1—7. 9—12.
Légy irgalmas hozzám, Isten, 
és hallgasd meg imádságomat!
Ha kiáltok, válaszolj, Uram!
Aki a Felséges rejtekében lakik,

az a Mindenható árnyékában nyugszik.
 Azt mondom az Úrnak: Oltalmam és váram!

Istenem! Benned bízom!
Mert Ő szabadít meg téged a madarász tőréből, 

a veszedelmes dögvésztől.
Tollaival fed be téged, és szárnya alá rejtőzöl.

Paizs és páncél a hűsége.
Az éjszaka rémétől nem kell félned, 

sem a repülő nyíltól nappal, 
sem a homályban járó dögvésztől,

sem a délben pusztító járványtól.
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Elesnek mellőled ezeren és jobbod felől tízezeren: 
de hozzád sem közelít.

Mert Te vagy, Uram, oltalmam.
A felségest választottad hajlékodul.

Nem ér téged veszedelem,
csapás nem közelít hajlékodhoz.

Mert angyalainak parancsolt tefelőled, 
hogy őrizzenek téged minden utadon.

Tenyerükön hordoznak téged,
hogy meg ne üssed lábadat a kőben.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Légy irgalmas hozzám, Isten, 
és hallgasd meg imádságomat!
Ha kiáltok, válaszolj, Uram!
6. Hymnus.

Krisztus-dicséret az énekeskönyvből.
7. Capitulum.
A lelkész a gyülekezet felé fordulva olvassa.
Jer 14,9.
Hiszen Te közöttünk vagy, Urunk. . 
és mi nevedről neveztetünk: 
ne hagyj el minket, Istenünk!

Istennek legyen hála!
A lelkész az oltár felé fordul.
8. Responsorium breve.
A lelkész olvassa, vagy a kar és a gyülekezet, ill. két kar válta

kozva énekli.
Uram. a Te kezedbe ajánlom az én lelkemet.

Uram, a Te kezedbe ajánlom az én lelkemet.
Megváltottál minket, Urunk, igaz Isten.

Uram, a Te kezedbe ajánlom az én lelkemet.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.

Uram, a Te kezedbe ajánlom az én lelkemet.
9. Versiculus.
A lelkész olvassa, vagy a gyülekezet váltakozva énekli.
Vigyázz ránk, Urunk, mint szemed fényére!

Fedezz be minket szárnyaid árnyékával!
10. Canticum.
A  lelkész olvassa, vagy a kar és a gyülekezet, ill. két kar válta

kozva énekli.
Nunc dimittis: Lk 2,29—32.
Üdvözíts minket, Urunk, vigyázásunkban, 
őrizz meg nyugovásunkban,

218



hogy vigyázhassunk Krisztusban, 
és nyugodhassunk békében.
Mostan bocsátód el, Uram, szolgádat 

igéd szerint békességben, 
mert látták szemeim 

üdvösségedet, 
amelyet készítettél 
minden nép szemeláttára 
világosságul a pogányok megvilágítására 

és népednek, Izraelnek dicsőségére.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentiéleknek, 

miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Üdvözíts minket, Urunk, vigyázásunkban, 
őrizz meg nyugovásunkban, 
hogy vigyázhassunk Krisztusban, 
és nyugodhassunk békében.

11. Kyrie.
A gyülekezet feláll, és a lelkésszel váltakozva mondja vagy 

énekli.
Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!
Krisztus, irgalmazz!

Krisztus, irgalmazz!
12. Oratio Dominica.
A lelkész a gyülekezettel együtt mondja.
Miatyánk . . . mindörökké. Ámen.
13. Credo.
A lelkész a gyülekezettel együtt mondja.
Hiszek egy Istenben...  és az örök életet. Ámen.

14. Preces.
A lelkész a gyülekezettel váltakozva mondja.
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene,

dicséretre méltó és dicsőséges örökké!
Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt!

Dicsérjük és magasztaljuk Öt örökké!
Áldott vagy, Urunk, a mennyben,

dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké!
Áldjon meg és őrizzen meg minket 
a mindenható és könyörülő Űr!

Ámen.
Engedj, Urunk, ez éjszaka 

bűn nélkül vigyáznunk.
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Könyörülj rajtunk. Urunk, 
könyörülj rajtunk.

Irgalmad legyen velünk, Urunk, 
mert Benned bízunk.

Uram, hallgasd meg imádságomat, 
és jusson el Hozzád kiáltásom.

15. Oratio.
A lelkész a gyülekezet felé fordulva énekli vagy mondja:
Az Úr legyen ti veletek!

És a te lelkeddel!
Imádkozzunk!
A lelkész az oltár felé fordul.
Látogasd meg, Urunk, ezt a hajlékot, és tartsd távol tőle az el

lenség minden cselvetését. Lakozzanak benne angyalaid, és őrizze
nek minket békében. Áldásod legyen rajtunk mindenkor. Jézus 
Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel együtt 
él és uralkodik örökkön örökké.

Ámen.
16. Benedicamus. Benedictio
A lelkész a gyülekezet felé fordul.
A lelkész és a gyülekezet váltakozva mondja vagy énekli.
Az Űr legyen tiveletek!

És a te lelkeddel!
Adjunk hálát az Úrnak!

Istennek legyen hála!
Áldjon meg titeket
a mindenható Atya Fiú Szentlélek +  Isten! Ámen.
A lelkész az oltár felé fordul, azután helyére megy. A gyülekezet 

leül az esti énekhez, vagy ha ez elmarad, csendben távozik.
(17. Esti ének.)

VII. A  ZSOLTÁROLVASÁS RENDJE

1. A zso ltáro lvasás heti ren d je

Reggel Napközben Este Késő este
Vasárnap 63.2— 5.7—9.

67.2— 5.7.8. 
98,1—5.

86.3—13 23.1—6 
111,1— 10 
113,1—6

91,1—12

Hétfő 51. 12— 19
36,6— 11
96,1—6

37.3—9 105.1—8 
116.1—9 
116.12—19

71.1—5
17—20.23

Kedd 25. 1—7 
25.8— 14 

147.1—7.

28,6—9. • 118.19—29
135.1— 5.13
117.1— 2.

31,2—6.
16—17
24—25
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Reggel Napközben Este Késő este

Szerda 65.2—9. 73,1—3 130,1—8. 34.2—9
107.1—9. 21—26 126,1—6.
96,7—13 146,1—3.5—10 SS—61

Csütörtök 90.1—6.12—14. 24,1-6- 136.1—4.26 103,1—6.
62,2—3.8 46,2— 12 8—13

148.1—2.11—13. 138,1—8
Péntek 143.1.2.8— 11 119,169— 139,1—12.23—24—77,2—15

18.1—7.50—51 176 141,1—4a
22,24—28. 142,2—8

Szombat 32.1—7. 34,10— 16 145,1—7 103,13—22
92,2—7.13—16 145.8—14
100.1—5 145,15—21

2. A  zso ltáro lvasás ünnepi ren dje

Az ünnepi alkalmakra való zsoltárrészek.

A zsoltárolvasásnak ez a heti rendje nagyjából a svéd breviá
riumot követi, és csak általános tájékoztatásul szolgál. Magyar ren
det is ki lehet dolgozni.

Az agendának ez a része tartalmazza a zsoltárokhoz tartozó 
antifónákat is.

RÉSZLET A Z  AGENDATERVEZET IRATÁBÓL

5. M IN D E N N A P I IS T E N T IS Z T E L E T

69. Ma már eléggé ismert a matutinum és ~a vespera rendje, mégis 
nagyon kevéssé használják gyülekezeteinkben. Pedig bármilyen hétköz
napi istentiszteletnél, sőt házi és magánáhítatnál is alkalmazható, ha nem 
ragaszkodunk szigorúan ahhoz, hogy minden részét énekeljük, és a gyü
lekezettel énekeltessük. Hiszen még a római egyház sem énekli mindig. 
A zsoltárt pl. lehet olvasni is, és mindenesetre jobb olvasni, mint rosz- 
szul énekelni, vagy egyáltalában nem használni.

70. Felveendő az agendába a mindennapi istentisztelet négy tő  rendje: 
a matutinum, a sexta, a vespera és a completorium. Ezek a rendek meg
felelő de tempore részekkel ádventi és böjti istentiszteletek keretéül is 
jól használhatók. Ha azonban valaki számára ennyi liturgia elviselhetet
len, a hétköznapi istentisztelethez is rendelkezésére áll a prédikációs 
istentisztelet rövidített és délutáni formája, amelyről már előbb szól
tunk.

71. A  mindennapi liturgikus istentiszteletek rendje evangélikus terü
leten nagyjából egységesen alakul, mégis van néhány pont. amely külön 
megfontolást igényel, mégpedig a bevezetés és a befejezés kialakítása, va
lamint a credo és a preces felvétele vagy elhagyása.
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72. A  Common Prayer Book a reggeli és esti istentiszteletnek bűnval
lásból és feloldozásból álló külön bevezetést adott, amelyet a római mise 
előkészítő részéből kölcsönzött. Ezt követte Lőhe, s tőle átvette több 
evangélikus rend is. Nálunk pl. a győri matutinum. Újabban az evangé
likus liturgusok ezt a különlegességet elhagyják, és az istentiszteletet a 
régebbi szokás szerint, adjutoriummal kezdik. Én is ezt javaslom. Egy he
lyen, az igeolvasás előtt bővítettem a szokásos rendet egy rövid imád
sággal. Úgy érzem, hogy erre ezen a helyen szükség van, jóllehet a kö
zépkorból származó rendek nem tartalmazzák.

73. Az előbbieknél nehezebb kérdés az, hogy hogyan alakítandó ezek
nek az istentiszteleteknek a vége. A  római rendtartás szerint a hórák vé
gének váza többnyire ez: kyrie, Miatyánk, preces (karban váltakozva 
mondandó imádság többnyire zsoltárversekből), kollekta, áldás. Evangé
likusok a reggeli és esti istentiszteletek befejezését többnyire így alakít
ják: kyrie. Miatyánk, imádság (preces és kollekta, vagy általános könyör
gés), és áldás. Ez a sorrend nálunk szokatlan, s eltér a prádikációs isten- 
tisztelet befejezésétől, de mégis ez a helyes. Mert helyes az az elgondolás, 
hogy a Miatyánkból fakadnak a kéréseink, s belőle kell imádkozni ta
nulnunk. Javaslatomban sok más evangélikus rendet követve ezt a sor
rendet választottam.

74. A római rend szerint két esetben: a pri mában és a completorium- 
ban a Miatyánk után mondják a credot. Ezenkívül még két esetben az 
istentisztelet előtt, késő este pedig az istentisztelet után is elmondják. 
Evangélikus rendekben a hitvallás nagyon ritkán fordul elő. Ha felve
szik, akkor a vasárnapi liturgia mintájára az igeolvasás, ill. írásmagya
rázat után iktatják be. A  Common Prayer Book a Kyrie-Miatyánk elé 
teszi. A  hitvallás két elhelyezését látom elfogadhatónak: az igeolvasás és 
az írásmagyarázat után, vagy a Miatyánk után. Egyelőre az első megol
dást választottam, mert ez áll legközelebb a vasárnapi istentisztelet meg
szokott rendjéhez. A  második megoldás esetén azonban világosabban tű
nik ki, hogy a hitvallásnak Istent magasztaló imádság jellege van, s ilyen 
értelemben kaphat helyet az istentiszteletben. Ellenben evangélikus 
szempontból nem helyeselhető, hogy a hitvallást a lelkész csendben 
mondja el istentisztelet előtt. Ez legföljebb a lelkész magánáhítata szem
pontjából igazolható, de így a hitvallás nem része a gyülekezet isten- 
tiszteletének.

75. Végül megemlítem még, hogy a precest csak a completoriumnál 
vettem fel javaslatomba. Nem szűkíteném meg az imádkozás lehetősé
geit sem az ismétlődő preces, sem a heti kollekták előírásával. Itt helyet 
kell adnunk a szabad imádságnak, valamint a gazdag imádságos iroda
lomnak.

P rö h le  K á ro ly
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A  babiloni fogság utáni gyülekezet
(Folytatás)

A Dáriusz trónraléptét kísérő zűrzavaros állapot nem, marad hatás
talan a néhány évvel előbb hazatért judeai lakosság körében. A  rabtartó 
hatalom pillanatnyi megingása azt a reménységet keltette fel a népben, 
hogy itt az ideje nyílt szervezkedésnek és esetleg a teljes önállóság 
kivívásának.

Ez a reménység még akkor sem hamvad el. amikor Dáriusz rövid 
úton, néhány hónap leforgása alatt végez ellenfeleivel és intézkedéseivel 
hamarosan rendet teremt a keleti világbirodalomban. Az eleddig fásult 
és cél nélkül tengődő Izráel — szinte szó szerint — vérszemet kap és 
meglepő gyorsasággal lát hozzá dolgai rendezéséhez. A félbenhagyott 
templomépítés folytatásának követelése és gyors befejezése a bizonyíték 
erre a hangulatváltozásra.

Az események hullámzását figyelő és a változások lehetőségétől fel
villanyozott közvélemény nem áll meg ezen a ponton. Az önálló állami 
élet és a templomépítési munkálatok egyre inkább felélesztik a nép 
vallásos-nacionalista öntudatát, sőt egyszeribe világméretűvé tágítják azt. 
Van már templom, ahol a régi módon újból be lehet mutatni az áldo
zatokat. Van már papság is, egy valódi cadokita főpappal az élén és az 
események során a felszínre bukkan egy ig'azi dávidivadék: Zerubbábel is. 
E három tényező: az egykori prófétai igehirdetésekben egyedülállónak 
mondott kultuszi központ, a nemzet múltjában olyan dicsőséges szere
pet játszott dávidi ház újraéledése és a Jahve-vallás megmaradását, 
folyamatosságát biztosító papi rend, azt a látszatot kelthette, hogy most 
már minden lehetőség megvan arra, hogy a válaszott nép az események 
irányítójává lehet, beleszólhat a nagy keleti birodalom irányításába. (20)

Ennek a változó, forrongó időszaknak Aggeus és Zakariás próféta 
a szellemi irányítója.

Aggeus

Dáriusz uralkodásának második esztendejében (520), az év hatodik 
hónapjának első napján kezdi meg prófétai működését Jeruzsálemben 
s ugyanennek az évnek a kilencedik havában mondja el utolsó ige
hirdetését.

Rövidlélegzetű könyve és rövid igehirdetői szolgálata két témát fog
lal magában:

1. Itt a templomépítés ideje! 2. Elérkezett a messiási üdvkor, az 
izraeli állam megdicsőülésének kora!

A nép ugyan még az elsőre nézve nem látja elérkezettnek az időt 
(„Ezt mondja e nép. Nem jött még el az idő, az Űr háza építésének 
ideje!'’ 1 , 2 .). de a történelmi események véres pusztításain, az elemi 
csapások megismétlődő során keresztül Jahve arra figyelmeztet, hogy 
már nem lehet tovább húzni a dolgot, folytatni kell az építkezést s rövid 
úton be kell fejezni azt. (1. 3—11.)

A  szavak mögött pedig nagyon könnyű felfedezni azt a fenyegetést, 
hogy ha a város lakói csak a maguk kényelmével, a saját házaik bizton
ságával törődnek, akkor könnyen megismétlődhetnek az elmúlt tragikus
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események, mert az Isten nem tűri tovább a saját háza körüli bűnös 
huzavonát.

Aggeus elsőnek Zerubbábel helytartóhoz (?) és Jésuá főpaphoz for
dul, mint olyanokhoz, akiknek kezében van a város s annak környéke 
fölötti testi, lelki hatalom. E kettős: a nacionalista reménységekkel körül
vett dávidi sarjadék és a nagytekintélyű főpap-utód az, akinek leg
nagyobb hatalma van a nép fölött és aki elsősorban hivatott arra, hogy 
rendezze az évekig húzódó templomépítés dolgát.

A  dörgedelmes fenyegetőzés nem marad eredmény, hatás nélkül. 
A  nép megretten és gyorsan nekifog a munkának. De úgy látszik, hogy 
a puszta fenyegetőzés még nem elegendő. Valami másra is szükség van. 
S ez a valami más a vallásos öntudat felszítása. Ebben pedig szinte 
kézenfekvő az, hogy a múltat tárja — Jahve parancsára — a könnyen 
elfáradó és mindent egyhamar megunó nép elé.

Második igehirdetésében — a hetedik hónap huszonnegyedik nap
ján — a még életben levő szemtanúk bizonyítását igénybe véve, a régi, 
salamoni templom képét, annak varázslatos szépségét állítja oda a hall
gatósága elé. Majd egy fordulattal az újról, a készülő Isten-házáról kezd 
beszélpi: „Nagyobb lészen e második háznak a dicsősége az elsőnél, azt 
mondja a Seregeknek Ura és e helyen adok békességet, azt mondja a 
Seregeknek Ura.” (2, 9.)

De ezzel még nem mondott el mindent. A templom szépségénél sok
kal nagyobb az a szolgálat, ami az elkövetkezendőkben reá vár: a világ 
népeinek összegyűjtése a kultuszt szenthelyen és. egy isteni küldött köré. 
(„ . . .  megindítok minden népet és eljön, akit minden népek óhajtanak és 
megtöltöm e házat dicsőséggel. . 2 ,  7.)

A  próféta utolsó — ismert — igehirdetése Zerubbábel messiási külde
tését közli. (2, 20—23.) Ő az, akinek megadatott a hatalom nemcsak az 
Izraelen, hanem a pogány népek, országok felett is. A  pogányok felett, 
akik majd egymást öldöklik és ezáltal a saját erejüket forgácsolják szét. 
A nagy világégésből a nemes dávidi sarj, Zerubbábel. fog egyedüli győz
tesként kiemelkedni, ő, aki Jahve „pecsétgyűrűje” lesz azon a napon. 
A  pecsétgyűrű, amely — a keleti hiedelem szerint — a gazdájának leg
féltettebb sajátja, sőt bizonyos esetben helyettese, egyenesen képmása 
(21) (Az eget-földet megrázó pusztulás képe mögött a közelmúlt esemé
nyeinek emléke húzódik meg és egeknek megismétlődésében bizakodik 
a próféta.)

(Külön probléma a 2. 10-ben kezdődő szakasz értelmezése. E sorok
ban, mondatokban a papi kódex tisztasági előírásai fölött folyik a szó
beszéd: tisztának tartható-e az áldozatra szánt étel és ital, ha valami 
tisztátalan tárgy — a köntös — vagy pedig hullától tisztátalanná lett 
személy illeti azokat? A  válasz: egyértelmű nem!

Ez így önmagában rendben is volna. De mi adja' az „apropót”, az 
alkalmat' e szavak elmondására?

A kutatók úgy próbálják magyarázni a mondatokat, hogy az Esdrás 
4, 1—4-ben közölt tudósításra emlékeztetnek. Az említett helyen arról 
olvasunk, hogy a samaritánusok kéréssel fordulnak Zerubbábelhez és 
a családfőkhöz. A  kérés tárgya: engedjék meg nekik, hogy részt vegye
nek a templom építésében és majd később, bemutathassák a megépült 
falak között az áldozatokat. A  több forrásból táplált ellenszenv, amely 
bizonyosfokú utálattá fajult az idők folyamán, elutasítja a samáriaiak 
kérését és e források között nem kis szerepet játszik az e korban nagyon 
is rigolyáskodó zsidóság előtt az, hogy Garizim hegye tövében letelepe-
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dett nép ..tisztátalan”. Tisztátalan mégpedig nem is egy. hanem több ok 
miatt. Így keverékszármazása és a több, pogány elemekkel keveredett 
vallásossága miatt. S közben azt sem szabad, elfelejteni, hogy a hagyo
mány úgy tudja, hogy a samáriaiak a deportált judabeliek helyére tola
kodtak be az elnéptelenedett területekre.

Maga a kérés — mondják a kutatók — nagy port kavarhatott fel. s 
a közvélemény is kénytelen volt foglalkozni vele. Az esemény fontos
sága miatt nem hallgathatott a próféta sem és negatív állásfoglalásával 
a samáriaiak kérését maga is elutasítja.)

Az előbb — a zárójelben leírtak — elmondottak és több más arra 
mutat, hogy Aggeus „kultuszpróféta” volt (22). Ez azt jelenti, hogy a pró
féták abból a csoportjából való, amely csoport a régi kultikus hagyomá
nyok felújításában, feléledésében látja a nép, a gyülekezet jövőjét bizto
sítottnak. Ebben a sorban nem ő az első és korában sem áll egyedül. 
Kortársa, Zakariás is ezen az úton jár, dolgozik és hirdeti az igét. Az igét. 
amely e csoport véleménye, hite szerint — leegyszerűsítve a dolgot — 
a szent cselekményekhez, tárgyakhoz kapcsolódva szól Isten a gyüleke
zetéhez, illetve a szent cselekményekben való részvétel jelent biztosíté
kot a hívők számára az Űr akaratának teljesítése tekintetében.

Tehát a próféta számára azért lényeges a templom újbóli, sürgős 
megépítése, mert a templomban, a templomhoz kapcsolódó kegyességi 
gyakorlatban tudja csak elképzelni az igazi vallásosságot, hitet, S innen 
kiindulva, ebből a kegyességi gyakorlatból, közösségből kinőve, lesz egy
szer — hirdeti — naggyá Izráel, dicsőséges uralkodóvá Zerubbábel.

Ezek megállapításával szakaszunk kezdősoraihoz tértünk vissza. 
A  kör bezárult, ahogyan a valóságban is önmagába tér vissza az ilyes
fajta prófétai tanítás.

Z a k a riá s

Valamivel bővebben fejti ki küldetésének tartalmát. Igaz ugyan, 
hogy az ő „éjszakai látomásaiban” Zerubbábel kapja meg az elsőbbséget 
— legalábbis jelentőségében — a templomépítéssel szemben, de alapjában 
véve mégis ugyanazon a nyomon halad mint elődje, kortársa.

Aggeus még nem hallgat el, amikor Zakariás Dáriusz uralkodása 
második esztendejének nyolcadik havában szólani kezd. (Amint emlí
tettük, Aggeus utolsó szavait ennek az évnek a kilencedik hónapjában 
mondotta el.) A  következő dátum ugyancsak a Kr. e. 520-as év tizen
egyedik hónapjának huszonnegyedik napját jelzi, amit követ a két évvel 
későbbi keltezés, ami egyben az „igazi” Zakariás szolgálatának végét is 
jelzi (7, 1.). (A  dátumokra nézve lásd: 1, 1, 7; 7, 1.) (23)

A  papi családból származó (feltehetően maga is pap) próféta eléggé 
közismert személyiség a maga korában. Neve nemcsak Esdrás könyvé
ben (5, 1; 6 , 14.) — Aggeussal együtt —. hanem a papi -családok névsorá
ban is szerepel. Ez utóbbi tudósítás látszik bizonyítani azt. hogy maga 
is pap volt, amely tény már sok mindent megmagyarázhat igehirdetésé
nek tartalmából.

Felesleges ismétlésekbe bocsátkoznánk akkor, ha Zakariás könyvét 
szakaszonként boncolgatnánk. Tennénk ezt azért, mért — amint már em
lítettük — elődjének, kortársának nyomdokain járva, Ugyanazon témákat 
tárgyalja mint Aggeus és így bármennyire is érdekes lenne a részletes 
elemzés, tárgyunk szempontjából nem jelentene előrehaladást. Az azo-

3 Lelkipásztor 225



nosság mellett azonban van mégis valami. figyelemre méltó eltérés a két 
prófétai könyv között, amit nem hagyhatunk szó nélkül.

Ha ezt a jellegzetesen mást röviden össze akarjuk foglalni, akkor 
azt kell mondanunk, hogy Zakariás sokkal inkább Zerubbábel és Jesuá 
propagátora, mint a templomépítésé. Ti. amíg Aggeusnál a templomra, 
a kultuszi élet színhelyére esik a hangsúly, addig Zakariás még a 
templomépítést is felhasználja a politikai babérokra pályázó dávidi sarj 
és a főpap népszerűsítésére. Figyeljük csak ilyen szempontból azt a 
néhány igehelyet, ahol a próféta az Isten házáról szól és akkor bebizo
nyosodik előttünk ez állítás helyessége.

Az 1, 16-ban ugyan még Isten kegyelme jelének ismeri fel azt, hogy 
a Seregek Urának ház épül Jeruzsálemben, de a 4,9-ben már szinte szó 
sincs erről. „A  Zerubbábel kezei vetették meg e ház alapját és az ó 
kezei is végzik el a zt. ..” hirdeti e helyen a próféta.

De kijut a dicsőségből Jésuának, a főpapnak is, éspedig nem is akár
milyen dicsőség. A  próféta egy küldöttség élén ezüstből és aranyból 
készített koronát tesz Jésuá fejére e szavak kíséretében: „Íme egy 
férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle és megépíti az Úrnak 
templomát és nagy lesz az ő dicsősége. . . ” (24)

Álljunk meg itt néhány mondatra. Nem a mindenképpen való bírál- 
gatás okából, hanem csak a puszta tények regisztrálása kedvéért.

Ha élesen akarnék kifejezni magunkat, akkor azt mondhatnék, hogy 
Zakariás nem törődik a történelmi események hitelességével, sőt ezen
felül még a kétkulacsosságra is hajlandó akkor, amikor a templom alap
jainak lerakását Zerubbábelnek tulajdonítja és ugyanakkor Jésuának 
tulajdonítja a templomépítés dicsőségét.

Ha pedig enyhébben ítéljük meg a dolgot, akkor arról beszélhetünk 
— és minden valószínűség szerint ez is az igazság —, hogy a gyülekezeti 
élet és a kultuszi központ alapjainak lerakása olyan nagy jelentőségű 
esemény volt a maga idejében, hogy ezt mindenképpen ki kellett aknázni 
a helytartó és a főpap érdekében. Mert való igaz, hogy az 530-as évek
ben Zerubbábel még csak néhány esztendős lehetett és nem is olyan 
nagyon bizonyos, hogy Jeruzsálemben élt ekkortájt, de népvezéri tekin
télyének emelésében nagyon jó szolgálatot tehetett egy ilyen, különben 
sem nagyon ellenőrizhető megjegyzés.

Ugyanakkor azonban, amikor Zerubbábel személye az érdeklődés 
homlokterébe kerül és a próféta szavai is ennek az érdekében hangza
nak el, akkor ezzel együtt járt az a veszély, hogy a társ, a hatalmi part
ner — köznapian szólva — megsértődik ezért. Ő sem maradhat ki hát 
a dicsőségből és ezért kapja a koronát s ugyanazt az ígéretet, amit már 
a helytartó megkapott egyszer és amit különben sem volt nehéz meg
ígérni, mert a templom már javában épült, falai napról napra maga
sabbra emelkedtek. (25)

(A  templomépítésről szóló néhány szó — amit az előbbiekben nem 
említettünk —, csak közbevetett félmondatnak, illetve időpont meghatá
rozásnak tűnik a 8.- fejezetben olvasható összefüggő igehirdetésben. 8, 9.)

Zakariás abban is túlhaladja — bizonyos mértékben — Aggeust. hogy 
még nagyobb hangsúlyt helyez Izráel jövendő nemzeti nagyságára, dicső
ségére. Elegendő lenne erre könyvének néhány mondatát idézni, de ezek 
csak kiragadott részek leimének abból az egészből, amely végeredmény
ben ugyanarról szól: az Izráel apoteózisáról.

Az éjszakai látomások ködös, homályos mondatai azt a lényeges tar
talmat takarják el, burkolják be, amit hétköznapi szavakkal így fejez
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nénk ki: Jeruzsálem falai és a falak között lakó, istenfélő nép nagy
szerű jövő elé néz. A  nyomorúságok esztendei, a megaláztatás évei már 
a múlté. Annyira a múlté, hogy már emlékezni sem kell arra az időre. 
Nem kell böjtölni a város megszállásának, pusztulásának emléknapján 
s nem kell zsákba-hamuba öltözni a tragédiát betetőző Gedáliás-gyilkos- 
ság napjára emlékezve sem. (A  7, 3—5. és a 8, 19-ben található böjti napok 
Jeruzsálem megszállásának, pusztulásának és a Gedáliás-gyilkosság 
emléknapjai.) Ezek a napok örömmé változnak, mint ahogyarr a mara
déktalan öröm ideje lesz a biztos, az ígéretes jövő minden napja.

Ezt a jövőt nem fogja megzavarni a pogány népek erőszakoskodása, 
mert a szarvak, melyek egykor „szétszórták Judát, Izráelt és Jeruzsále
met”, letöretnek. (1, 8—21.) Az apokaliptikus lovasok a világ mind a négy 
tájára űzik a rabtarlókat és a kegyes nép is csak akkor szabadulhat meg 
ebből a világméretű katasztrófából, ha visszatér hazájába. (2, 7 és pár
huzamos helyek.) (26) De megmenekedik az a pogány is,  aki Jeruzsá
lembe menekül, aki itt az Isten kegyelmével elárasztott helyen keresi 
meg az igaz Istent (2, 22; 8. 23.).

A  próféta  szo lgálatán ak  jellem zése

Ha, az elmondottak alapján Zakariás próféta küldetését és magát 
a prófétát jellemezni akarjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy ezt meg
tenni nem valami könnyű feladat. Nem könnyű, mert a próféta ige
hirdetése, személyisége nagyon sok vonásból tevődik össze. Sem az előb
bire, sem az utóbbira nem mondhatunk valami egyértelmű jellegzetes
séget, amiből kiindulva, értékelni tudnók munkásságát, saját magát. 
Nem egy esetben éppen a kettősség jellemző reá, szolgálatára. Mégpedig 
egy olyan kettősség, amit nem egykönnyű, sőt talán lehetetlen feloldani. 
Próbáljuk meg ezt (a már elmondott Zerubbábel-probléma mellett) két 
dolgon megmutatni.

Az egyik a régi prófétákkal való kapcsolata, a másik az igazi ke
gyességből és a nacionalista reménységekből fakadó konfliktus.

Zakariás igehirdetésében támaszkodik ugyan a régi próféták mun
kásságára, de ugyanakkor nem tagadja meg sajátságos beállítottságát. 
Ha nem is vesszük nagyon jelentősnek egy-égy oldalvágását („Atyáitok? 
Hol vannak ők? És a próféták örökké élnek?’ 1, 5.), amit a régi hagyo
mányok felé intéz, mégis azt kell mondanunk, hogy ezeket a maga cél
jainak megfelelően használja fel. Így pl. emlékeztet Ézsaiás szavaira: 
„Én pedig, szól az Űr, tűz-fal leszek körülötte és megdicsőítem magamat 
őbenne!” (2, 5.). de ezt a régi igét azonnyomban kapcsolja is a maga 
programjához, a vallásos-nacionalista várományok élesztgetéséhez.

A régiektől mégis igehirdetésének formájában tér el leginkább. 
Ez a forma a víziók segítségével hirdeti Isten akaratát, terveit.

Nem mondhatjuk, hogy ez az igehirdetési mód előzmény nélkül való, 
hiszen Ezsaiás, Jeremiás (módjával ugyan) is alkalmazza. Nagyobb teret 
mégsem ők, hanem a fogság prófétája: Ezékiel ad neki. Ezékiel, aki 
összefüggő, nagy látomásokban, azok közlésével néhány szavas magya
rázatával hirdeti Isten büntető cselekedeteit és kegyelmes tetteit.

A  vízió, a megrázó lelki élmény közlése, alkalmazása nem idegen 
ugyan az izraeli földön (ezt bizonyítják az előbb említett próféták és 
még sok egyéb más is). Nem idegen még akkor sem, ha vannak, akik azt 
állítják, hogy ez már Zakariás előtt is pogány — kánaáni, asszír-'babi-
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l oni — hatásról árulkodik. De azok a látomások, amikről Zakariás ad 
hírt. mégis más szempontból bírálandók el. Más szempontból bírálandók 
el, mint a régiek, egyszerűen azért, mert más talajból nőnek ki. Ha 
Ezsaiás és Jeremiás, de Ezékiel esetében ,is, tagadjuk a keleti világkép 
befolyását, hatását, ezt Zakariás esetében nem tehetjük. Nem tehetjük, 
mert Zakariás nem a régi utat járja akkor, amikor könnyen magyaráz
ható, logikus, érthető álmok, látomások közlése helyett szimbolikus ala
kokkal népesíti be a maga vízióit. Ezeknek az alakoknak már vajmi 
— esetleg semmi — közük van a valósághoz, de annál több a perzsa
babiloni kultúrához és csillagvalláshoz. Már maga az a tény, hogy a 
jeruzsálemi csillagos éjszaka lebbenti fel előtte a jövendő titkainak 
fátyolét, is ezt bizonyítja. De még inkább a babiloni eredetről tanúsko
dik a sátán, az angyalok és efféle titokzatos alakok szerepeltetése, meg
jelenése, akiknek funkciója csak az idegen, pogány világ ismeretével 
magyarázható meg. Már amennyire megmagyarázható, mert azóta eltelt 
már néhány évszázad és az „apokaliptikus szótár", az irreális álomlátások, 
azok eseményeinek, alakjainak magyarázata azóta elveszett, mint aho
gyan semmivé lett az egész akkori világkép. (Félre ne értsük, nem az 
újtestámentomi sátánról és angyalokról beszélünk.)

Fersze itt is könnyen felvetődhet az a kérdés, hogy Zakariás vajon 
nem a jobb megértés kedvéért használja-e az asszír-babiloni-perzsa 
mitikus, apokaliptikus igehirdetési formát?

Erre a kérdésre igennel felelni szinte lehetetlen, hiszen az ilyen 
nyelv, kifejezési forma éppen azt akarta szolgálni, hogy csak a „be
avatottak” számára legyen érthető a szimbólumokba burkolt tartalmi 
mondanivaló. És különben is az Ótestámentom embere inkább szereti 
a világos beszédet, mint az idegen, „virágnyelvet” . Nem is szólva arról, 
hogy a próféták és az igazi Jahve-vallásosság kezdettől fogva, szinte 
megszakítás nélkül küzd a pogány világ vallásos behatásai ellen és 
éppen ebben a küzdelemben kristályosodik ki az a hit, amit prófétai 
kegyességnek szoktunk mondani. (27)

Ez a kegyesség, hit megcsillan ugyan Zakariás igehirdetésében is és 
nem is egy helyen a régi magaslatokra emelkedik, de mellette mindjárt 
jelentkezik az árnyék is. A  kozmikus méretűvé tágított ézsaiási per és 
Jeremiásnak a templom előcsarnokában elmondott szavai: „Igaz ítélet
tel ítéljetek . . . ” „ . . .  könyörületességet gyakorolván kiki kiki az ő fele
barátjával!” „özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcol- 
jatok. . ( 7 ,  9—10.) keverednek a do ut des elve által diktált monda
tokkal (ha nem is tudtak latinul a jeruzsálemi gyülekezet tagjai, mégis 
ezt az elvet gyakorolták), a szinte feltétel nélküli isteni kegyelem hirde
tésével. (Értve a „feltétel nélkül” kifejezésen azt, hogy a nép csinálhat 
amit akar. Isten akkor is kegyelmes lesz hozzá.)

S e kettősség befolyásolja a nép jövőjéről szóló mondatait is. Izráel 
nem azért lesz nagy, dicsőséges nép, szent gyülekezet, mert Isten igéje, 
akarata teszi azzá, hanem mert Jeruzsálem falai között tudhatja az Űr 
házát, ahol alkalma lesz véghezvinni mindazt, amit számára a meg
merevedett rituális előírások megparancsolnák.

S mindezek alapján mégsem mondhatunk teljességgel marasztaló 
ítéletet a próféta szolgálata fölött, mint ahogyan nem törhetünk pálcát 
Aggeus fölött sem.
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A két próféta egy zűrzavaros korban, sok irányból befolyásolt, sok— 
szor hamis illúziókat kergető emberek számára hirdették isten igéjét. 
S ha szavaiknak van is „pelyvája” , de a mondatok mögül mégiscsak 
elő-előbukkan egy-egy valódi drágakő. És ha mégis — nem általánosság
ban, hanem részleteiben — ítéletet mondunk szavaik és cselekedeteik 
fölött, akkor ezt azért tesszük, mert túlontúl is belekerültek koruk zava
ros vallási, társadalmi és kulturális áradatába, s nemhogy nem tudtak 
úrrá lenni azokon, hanem még tovább duzzasztották azt, félreértve az 
Istentől kapott igéket.

Ilyen félreértésből és az árral való együtthaladásból magyarázható 
az az egyszerű tény, hogy gyülekezetük jövőjét a kultusz-felélesztésben, 
nemzetük jövőjének biztosítását egy bizonytalan kimenetelű világégés 
fölött úrrá lenni tudó dávidi utód személyében tudták. Hogy mindkét 
irányú hitük, szolgálatuk sok kárt és végeredményben zűrzavart oko
zott, az nem kétséges. Szolgálatuk javára írandó viszont az. hogy ige
hirdetésük is hozzájárult az izráeli kegyességi élet külső feltételeinek 
biztosításához, a templom megépítéséhez. S ez pedig — valljuk be — nem 
kis dolog!

Z eru b b áb el

Olyan sokat emlegettük már ezt a nevet, hogy éppen ideje lesz 
viselőjével egy kicsit közelebbről megismerkedni. Persze csak olyan mér
tékben, amennyiben az a mai tudásunk alapján egyáltalában lehetséges.

K i és mi volt? — ez az első és egyben legnagyobb, legizgalmásabb 
kérdés. Majdpedig így bonyolódik tovább a probléma: milyen szerepet 
játszott az izráeli messiási reménységekben, mi lett a további sorsa? 
Próbáljunk sorjában feleletet adni a feltett kérdésekre még akkor is, ha 
előre jelezzük, hogy megnyugtató választ egyikre sem tudunk adni.

A  Zerubbábel név önmagában semmitmondó, illetve magából a név
ből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Etimológiailag a 
„zer” és „babili” szavak összetétele, amely szóösszetétel első tagja az 
„idegen”, a második pedig a „Babilonból” (való) jelentést adja. Magyarra 
tehát így fordíthatjuk: idegen (férfi) Babilonból, ami persze nem jelenti 
azt. hogy valóban babiloni is volt, hiszen nem egy zsidó férfinek volt 
ekkortájt idegen hangzású neve. S ha csak ennyit tudnánk róla, akkor 
könnyebb volna a dolgunk. De a nyilvánvalóan idegen név ott szerepel 
a dávidi család névsorában (1. Krón. 3, 19.) Ezzel a tudósítással ugyan 
egy kis baj van, mert Pedaját említi apjaként, ami ellentmond az Esdrás 
3, 8 ; 5, 2; Neh. 12, 1, valamint az Aggeus könyvében található közlések
kel, amély helyeken Seáltíél szerepel apjaként. (Ezt az ellentmondást 
talán azzal lehet felqldani, hogy Seáltiél Pedája fivére volt és mivel nem 
volt fiúgyermeke, a régi szokást követve, adoptálta unokaöccsét) (28)

Születésének időpontját, dátumát nem ismerjük. Ebből a szempont
ból biztosan csak azt állíthatjuk, hogy a második repatriáló hullámmal 
került Jeruzsálembe és hogy ebben az időben már nem lehetett túl fiatal, 
azt az izráeli közéletben elfoglalt helye bizonyítja. Arra ugyan nincs 
írásos bizonyítékunk, hogy a judeai tartomány helytartója, esetleg az 
Eufrátesen-túli terület helytartójának helyettese lett volna, de figyelemre 
méltó az a tény, hogy Esdrás és Nehémiás mindig az első helyen közli 
nevét, sőt Nehémiás egyenesen a hazatérők vezérének, vezetőjének

A g g eu s  és Z a k a r iá s  s z o lg á la tá n a k  ö ssze fo g la lá sa
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mondja (7, 7.). (A  Sésbaccar—Zerubbábel problémáról már szólottunk 
annak idején s így ezt most nem ismételjük meg.)

Az is bizonyos, hogy személye az b2ü-as és az 510-es esztendők for
dulóján került igazán előtérbe. De a tyúk és tojás probléma egyik vál
tozata bukkan fel előttünk, amikor arra próbálunk választ adni, hogy 
mi állította az érdeklődés középpontjába. (Ha egyáltalában beszélhetünk 
ilyesmiről.) Aggeus és Zakarias igehirdetése, avagy a forrongó napok 
általános közhangulata és az ezt nyomon követő újból felbukkanó mes
siási reménység, vagy ezek együttvéve.

Az tény, hogy bármilyen szempontból is vizsgáljuk a kérdést, azt 
nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a dávidi család egy tagjá
ról van szó. Arról a családról, amely már régóta a jövő ígéreteinek, a 
nagy álomnak: az önálló, hatalmas izráeli allam álmának hordozója, 
letéteményese. Hogy miért éppen a dávidi családhoz fűződik ez a re
ménység — arról szinte szükségtelen beszélni. Szinte felesleges, mert 
hiszen a dávidi és a salamoni kor még századok múltával is úgy él a 
zsidóság emlékeiben, mint a nép történelmének legdicsóségesebb kor
szaka. S tegyük hozzá, hogy nem alaptalanul, hiszen valóban az a hely
zet, hogy Izráel se e néhány dicsőséges évtized előtt, sem pedig utána 
nem játszott olyan jelentős szerepet a keleti világban, mint akkor. Nem 
csoda hát, hogy — mint az elnyomás időszakában a magyarság Mátyás 
királyt — a rabság, a sötétség idején a visszatérő dávidi királyságot várta 
a nép. Arról a boldog jövőről álmodott, amikor minden a régi szép lesz, 
amikor a semmibe vett maroknyi nép újra elfoglalhatja az őt megillető 
helyet a hatalmasok között, esetleg fölött.

Tudjuk, hogy néha csak egy kis lökés kell ahhoz, hogy az addig 
lappangó indulatok a felszínre törjenek. Éppen ezért nem lehetetlen, hogy 
Zerubbábel származása, személye adott tápot az előbb említett remény- 
gyan Aggeus és Zakariás beszél róla, erre enged következtetni. Minden- 
ségeknek. Erre ugyan nincs közvetlen bizonyítékunk, de az a mód aho- 
esetre a két próféta feltétlen híve — vagy ahogyan mondottuk, egyenesen 
propagátora — a dávidi ház eme késői leszármazottjának.

Hogy saját maga hogyan vélekedett e dolgokról, s hogy általában 
milyen magatartást tanúsított, milyen széles körben vált ismertté, ugyan
úgy nem állapítható meg, mint ahogyan nem tudunk a templomépítést 
követően további sorsáról sem.

Sellin a már említet .tanulmányában (29) széles alapvetés után arra 
a következtetésre jut, hogy Zerubbábel fegyvert ragadva fellázadt Dáriusz 
ellen és az uralkodótól legyőzetve, érte a halál. A  híres kutató főleg arra 
az álláspontjára építette hipotézisét, hogy Zerubbábel a deutero-ezsaiási 
könyv „Ebed-Jahvé”-ja. Ezt a tételt aztán nemcsak Ezsaiás könyvének 
második részére és a 20-as évek eseményeiről tudósító könyvekre ala
pozza, hanem bizonyítékokat próbál szerezni a Szentírás más részeiből 
is, főleg a Zsoltárok könyvéből.

Feltételezéseinek tévedését, elméletének voltát saját maga ismeri be 
a három évvel később. 1901-ben megjelent újabb művében, a Studien 
zur Entstehungsgeschichte der jüdischen Gemeinde c. munkájában, 
amikor szinte egyetlen pozitívumként azt említi meg, hogy a mgssiási 
váradalom valóban Zerubbábelben találta meg ebben az időben a vára
kozásoknak megfelelő személyt. (30)

Mindent összevetve: hogy ki volt Zerubbábel valójában, erre határo
zott feleletet adni szinte lehetetlen. Dáriusz helytartója, egy idegen ha
talom parancsainak végrehajtója? Az a dávidi sarj, akire a nép jogos
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reménységgel tekintett? Szerencselovag, akinek hízelgett a nép rajongása, 
a vezetőemberek édes szava? Az újraéledő gyülekezet és nép hűséges 
vezetője, majd vértanúja? Lehet, hogy egyik sem, lehet, hogy bármelyik. 
Egy azonban bizonyos: a választott nép történetében az a szerep jutott 
osztályrészéül, hogy ő legyen a bukott messiások közül az első és egyik 
őse az igazi Messiásnak, Jézus Krisztusnak.

Jésuá

Róla is kell szólnunk néhány szót, mert különben talán még haló 
poraiban is megsértődik, hogy Zerubbábelről hosszú mondatokat írtunk 
s közben róla megfeledkeztünk. De félre a tréfával, valami igaz mégis 
csak van az előbbi mondatban. Legalábbis az, hogy mint az árnyék, úgy 
követi Jésuá a nép társadalmi, nemzeti vezetőjét: Zerubbábelt. Ahol az 
utóbbi név felbukkan, ott rendszerint az ő neve követi elszakíthatatlan 
társként, s ha Zerubbábel dávidi származásával dicsekedhet, Jésuá a 
híres cadokita papi család egyik tagjának mondhatja magát. Ezen felül 
pedig főpapnak, ami már önmagában sem megvetendő, tekintélyes 
pozíció.

A babiloni fogság idején a papságnak az volt a fontos feladata, hogy 
a hagyományokat megőrizze. Ez a feladat — a papság sajátos beállított
sága miatt — mondhatni, hogy jó kezekbe került, hiszen mindig is ezt 
cselekdte. Konzerválta a prófétai igehirdetést — sokszor ugyan dogmává 
gyúrva azt — és megőrizte az utókor számára.

Nem véletlen tehát, hogy a gyülekezeti élet újrakezdésénél nem talá
lunk egy „valódi” prófétát, hanem a papság veszi kezébe a szervezést 
(amihez különben jól ért). Persze ennek is megvan a maga hátulütője, 
nevezetesen az, hogy az újatkezdésből a régi folytatásával való próbál
kozás lesz. Ez a jellemző papi magatartás ugyan még csak csírájában 
van meg ebben az időben és csak a következő évtizedekben terebélye
sedik ki, mégis azt keli mondanunk, hogy Jésuá megtestesítője annak 
a papi törekvésnek, amely a maga kezében akarja látni és tudni a gyü
lekezet, a nép fölötti- testi és szellemi hatalmat.

Innen érthető, az, hogy Zakariás nemcsak megkoronázza a főpapot, 
hanem piedesztálra emeli szavaival, ami csak egy valóságos uralkodót 
illet meg. (31, 32.) 

Ö sszefoglalás

Huszonegynéhány év nem hoSszú idő. Még egy ember életében sem 
valami sok, hát még egy nép évezredés történetében. S mégis mennyi 
minden történik e majd két és fél évtized alatt, amit tanulmányunk 
soraiban bejártunk: Forgassuk hát még egyszer végig ez időszak törté
néseinek lapjait és foglaljuk össze az elmondottakat.

Kr. e. 538-ban végre valósággá válik a régi álom: az egymást gyor
sa* követő történelmi események hatására Cirusz ediktuma nyomán 
lehetőség nyílik a fogságból való hazatérésre. Lehetőség nyílik a nem
zeti és vallási élet újrakezdésére.

A Deutero-Ezsaiás néven ismert próféta népe és gyülekezete hű 
fiaként túláradó örömmel üdvözli a történteket és Izráel szabadítója
ként köszönti a keleti hódítót. Öt, akit — hite és meggyőződése szerint —
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Isten küldött el, hogy a Mindenható akaratát véghezvig'ye. hogy véget 
vessen a bűnéi miatt rabsorsra jutott judeai nép szenvedéseinek.

Karavánok, kisebb csoportok kelnek útra a következő hónapokban, 
években, hogy élve a hazatérési engedéllyel, felkeressék a rég elhagyott 
szülőföldet. A  világ mind a négy tájáról kisebb-nagyobb csoportok kel
nek útra, hogy visszatérjenek atyáik földjére.

Lázas napok következnek ezután. A  hazatérők maroknyi csoportja 
nagy lelkesedéssel lót hozzá az újjáépítésnek. Munka van elegendő, több 
is mint amennyit néhány ezer ember elvégezhet. Nemcsak a házak falait 
kell újra megépíteni, nemcsak romokat kell eltakarítani, hanem le kell 
rakni a templom alapjai mellett az állam, a gyülekezet alapjait is. Meg 
kell ezt tenni, hiszen a fizikai lehetőségek mellett éppen ez volt a nagy 
lehetőség: mindent újra kezdhet a nép, mindent elölről. A  fogság, a 
deportáció ideje — bármennyire keserves is volt — olyan helyzetet terem
tett, hogy ez idő alatt volt elegendő alkalom a múlt tragikus eseményei
nek végiggondolására, a hibák, visszásságok felismerésére, hogy múltakon 
okulva, soha többé vissza ne térjenek. A  sorsforduló nagy Ismeretlenje 
éppen erre az emlékeztető, a jövőt ilyen módon építő szolgálatra vállal
kozott, amikor hangos szóval hirdeti: „Eltöröltem álnokságaidat, mint 
felleget és mint felhőt bűneidet; térj vissza hozzám, mert megváltot
talak’ ’ (44, 22.)

De sajnos, a lehetőségekkel nemcsak élni, de visszaélni is lehet. 
Az alkalmat el lehet szalasztani, el lehet játszani. És valami ilyesféle 
történik a hazatértek és az idegenben maradottakkal. Az első lázas 
napok igyekezete, lángoló tettrekészsége csakhamar semmivé lesz, né
hány hónap, egy-két. esztendő múltán elhamvad. Bizonyos mértékben, 
a körülményekkel és más egyébbel, magyarázható ugyan ez a szomorú 
jelenség, de ez a magyarázat vajmi kevés vigaszt jelent, mert nemcsak 
a templom marad félben, hanem — ami még szomorúbb — vakvágányra, 
rossz útra téved a sokat próbált nép élete.

A  húszas évek végső szakasza újabb lehetőségeket, de egyben ve
szélyeket rejt magában. A  régi kedv, az elhamvadt lelkesedés — ezekkel 
együtt a titkos reménység is — újra fellobban. Az új uralkodó meg
erősíti a Cirusz-féle utasításokat — ez az újabb lehetőség — és a nép 
pedig végzetesen félreérti a zűrzavaros történelmi szituációt — s ez a ve
szély. Nem ragadja meg az Isten által nyújtott alkalmat, hanem újra 
elszalasztja azt. Szinte játszik a tűzzel, nem ismeri fel a veszélyeket és 
ebbe belebukik. Délibábos álmokat kerget: a nemzeti nagyiét irreális 
álmát. S az álmok mellé messiást is teremt magának. Messiást, akitől 
azt reméli, hogy visszahozza a dávidi aranykort, az elveszett dicsőséget, 
hogy aztán néhány évvel később csalódva, keserű szájízzel nézzen maga 
elé, és hogy mindent újra kezdjen. Minden rosszat, minden tévedést.

Így lesz ez a huszonegy néhány év az elszalasztott alkalmak, a szerte
foszlott reménységek kora s mindez azért történik így, mert a nép nem 
hallgatott Urára, hűséges Istenére. S közben Isten tovább viszi a maga 
tervét: az emberiség megváltásának csodálatos művét. A bukott messiá
sok, a csalódott remények, a nagy fizikai és szellemi bukások készítik 
elő az „idők teljességét” , az igazi Messiás: Jézus Krisztus megjelenését. 
Hogy közelebbről milyen módon történik mindez, arról majd egy más 
alkalommal.
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JE G Y Z E T E K
20. Ismételten utalnunk kell arra, hogy Izrael — sajátos beállított

ságánál fogva — Istentől való kiválasztottságából kiindulva arra a 
merész következtetésre jutott, hogy ez bizonyos világi hatalmat is ad a 
számára. Innen érthető, hogy az 520-as években még nagyon is gyönge, 
alighogy lábrakapni kezdő nép már olyan ábrándokat kezd szőni, ame
lyekre se joga. se oka nincsen.

Valami fatális tévedésről van itt szó! Az tény, hogy Izraelt — erről 
több prófétai igehirdetés is tanúskodik a valóságos történelmi esemé
nyek mellett — Isten kiválasztotta az őt körülvevő népek sokaságából. 
Az is tény, hogy ezzel az „önkéntes” isteni kiválasztással az igazi hit 
birtokosává lett (már aki). De az már végzetes félreértése az isteni kül
detésnek, amikor a dicsőséges múlttal előhozakodva, azt valamifélekép
pen fel is nagyítva, a választottságra hivatkozva a jeruzsálemiek világ- 
hatalmi ábrándokat kezdenek szövögetni. Végzetes félreértésről beszél
hetünk még akkor is, ha azt mondjuk, hogy a történelmet formáló Isten
ben való reménykedés, hit szilárd alapokon nyugszik.

Az, hogy Isten irányítja a történelmet, nem azt jelenti, hogy garan
ciát nyújt népének a mások fölötti uralomra. Éppen ellenkezőleg, arról 
van szó, hogy Isten készségesen szolgáló, a Messiást készségesen be
fogadó és a messiási jóhírt másoknak is átadó gyülekezetei akar for
málni.

Sajnos ebben az időben (eltekintve bizonyos vonatkozásban az ún. 
Trito-Ezsaiás-i kört) nem akadt egyetlen jelentős személyiség sem, aki 
fellépett volna az előbbiekben említett balhiedelmek ellen. De ugyan-, 
akkor akadtak — Aggeus és Zakariás —, akik még fel is szították az 
alaptalan reménységeket.

21. A  régi Keleten a gyűrű nemcsak ékszer, hanem bizonyos jelentő
séggel felruházott tárgy is. A  képies beszédben a legközvetlenebb kap
csolatot jelzi azzal, hogy utal a viselőjével való, valóban „szoros” kap
csolatára. De továbbmenve, utalhatunk arra is, hogy az okmányok hite
lesítésénél a gyűrű a tulajdonost magát jelképezi, illetve metszett pecsét
jének lenyomata szankcionálja azokat. Az uralkodó címerével ellátott 
gyűrűje igazolja a hivatalos küldöttet és e gyűrű birtokában joga van a 
tulajdonos nevében intézkedni. S végül a pecsétgyűrű lenyomatával el
látott tárgy, esetleg állat a vitathatatlan tulajdonba vételt jelzi.

22. A  „nábi”, a próféta szó, kifejezés nem takar olyan egységes fogal
mat, képet, ahogyan azt első pillanatban gondolnánk. A  nagy íróprófé
ták működése nyomán az a vélemény alakult ki, hogy csak őket és még 
néhány „kisprófétát” — akik szintén hagytak ránk írásban rögzített ige
hirdetéseket — szoktunk e megjelölésen érteni. A  helyzet azonban nem 
ilyen egyszerű.

A  Genezis 20, 7. szerint Ábrahám „nábi” , és ez a szó áll Mirjám neve 
mellett is (Ex. 15, 20; Nu. 12, 2, 6 .). Áronról. Mózes társáról és a főpapi 
család őséről azt olvassuk, hogy „szószólója” (az újabb fordítás szerint 
prófétája) nagyszerű társának (Ex. 7. 1.).

Eddig és az ehhez hasonló esetekben nincsen semmi furcsaság, hiba. 
De rögtön komplikáltabbá válik a helyzet, amikor a különböző- szent
helyeken tanyázó prófétacsoportokról hallunk. Saul pl. a próféták seregé
vel találkozik, akik lant, dob és más hangszerek muzsikájának kíséreté
ben vonulnak elébe (1. Sám. 10, 5.). Jezábel több száz prófétát gyilkoltat 
meg és ennek ellenére még mindig életben marad 100 próféta, azaz nábi.
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Nem sokkal később az izráeli király szavára 400 próféta jelenik meg, 
hogy tanácsot adjon az uralkodónak. (1 . Kir. 22, 6 .)

Mivel ezek a prófétacsoportok a gombamódra elszaporodott és na
gyon is gyanús .vallásosságot propagáló vidéki kultuszi helyek valame
lyikében ütötték fel a tanyájukat, nem nehéz elképzelnünk, hogy mi 
lehetett az igazi szolgálatuk. Kevés kivételtől eltekintve, a bizonyos 
szenthelyhez való kapcsolódásuk, annak propagálását, mai értelemben 
vett propagandáját jelentette minden — sokszor nagyon is visszatetsző — 
cselekedetük. És azt sem nehéz elgondolnunk, hogy éppen a vidéki 
kultuszhelyek pogányos vallása, milyen mértékben befolyásolta a műkö
désüket. Mindenesetre babonás tisztelet vette őket körül és ezt a tiszte
letet fokozni akarva, maguk is különcökké váltak azzal, hogy külső meg
jelenésüket elcsúfították (torzonbórz szakáll, nyíratlan haj, vágatlan- 
köröm stb.).

Mindezeken felül — éppen sajátos helyzetükből kifolyóan — szoros 
barátságot tartottak fenn a kultuszi központtal, ill. annak papságával. 
E barátság hasznot jelentett mindkét fél számára, mégpedig nem is olyan 
megvetedő hasznot. A  papság nem várt más szolgálatot — és ezt meg is 
kapta —, minthogy a prófétacsoport igazolja, dokumentálja a helyi temp
lom egyedülvalóságát. Teszi ezt pedig Jahve nevében nem egyszer egy 
..valódi” prófétával ellentétben (1. Kir. 22, 24; Jer. 28.). Árhos egyenesen 
tiltakozik, hogy őt is prófétának tartsák, legalábbis olyannak mint a 
bételi ,,kartársakat” (7, 14.).

Az előbb említett Jer. 28-ban foglalt tudósítás és sok más egyéb arra 
enged következtetni. libgy a jeruzsálemi (a legtekintélyesebb) kultusz- 
központ sem nélkülözte a „hivatásos” templomi prófétákat (a királyi 
udvarokban is lebzselt belőlük egynéhány). De — mentségükre legyen 
mondva — őket csupán csak azzal gyanúsíthatjuk, hogy a kultikus cere
móniákhoz való ragaszkodásukban rosszul alkalmazták Isten igáját. 
És pontosan ez a magatartás az, ami megkérdőjelezi a szolgálatukat. 
Mert igaz ugyan, hogy a Jahve-lelkétől indított „nagypróféták” nem egy 
esetben helyeslőén nyilatkoznak a templomban' folyó szent cselekmények
ről, de ugyanakkor nagyon is jól látják a kultuszból adódó veszélyeket is.
A külsőleges istentisztelet mögött meghúzódó önző életfolytatás, az áldo
zatok bemutatásával eltakarható teménytelen bűn és az ezekkel egy tőből 
fakadó -álbiztonság érzete, mind-mind a kultusz csődjét jelentik, akár 
Ézsaiás, akár Jeremiás vagy Ámos előtt. (Csak néhány példát erre a pró
fétai véleményre: 1. Sám. 15, 22; Amos 5,'21—25; Hozseás 6, 6 ; Ézsaiás 
1, 10-17; Mikeás 6 . 6- 8 ; Jeremiás 6, 20; 7, 1. kk.)

Mindezek ellenére nem mondhatunk egyértelműen negatív ítéletet 
sem az ótestámentomi istentiszteleti gyakorlat, sem pedig a kultikus 
élethez ragaszkodó kultuszpróféták felett. Az ítéletet csak abban az eset
ben mondhatjuk ki, ha a kultuszban adott lehetőségek félreértéséről, 
a vele való visszaélésről van szó. Addig, míg a kegyesség egyik meg
becsülendő, tisztességes és Isten szerinti formájában jelentkezik, egv 
szót fém ejthetünk ellene, de ha erről az útról letér, akkor már káros
nak. haszontalannak kell mondanunk.

23. "Aggeus rövid könyve nem sok problémát okoz a bevezetéstudo- 
mány berkeiben, mert az említetteken felül csupán két momentum szo- 
kott előkerülni a tárgyalásánál. Az egyik az. hogy vajon a próféta sa^át 
maga irta le az igehirdetéseit vagy sem? A  másik meg az, hogy a könyv 
jelenlegi formájában nem egy későbbi redaktor műve?
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Az elsőre nézve az a vélemény, hogy a könyv néhány sora valóban 
a próféta saját alkotása, míg a többit az ő feljegyzése alapján valaki 
más írta le. A  második kérdésre pedig az a megszokott válasz, hogy a 
2 , 10—19-ben foglalt igehirdetés előbbre való és a szakasz élén álló dátum 
csak utólagos bejegyzés annál is inkább, mivel a könyv utolsó verseinek 
élén is ez a keltezés áll.

24. Van olyan vélemény is (pl. Noth i. m.), hogy a 6,9-el kezdődő 
szakasz eredeti főszereplője nem a főpap, hanem Zerubbábel volt és csak 
a történelmi események tragikus fordulata után (Zerubbábel bukása) 
került Jésuá neve az eredeti név helyére. A  dolog ugyan nincs kizárva, 
de ez nem változtat azon a tényen, hogy Zakariás kénytelen legalább 
annyira elismerni a főpap hatalmi pozícióját, mint ahogyan elismerté 
Zerubbábelét, hiszen még akkor is van a könyvében egy olyan szakasz, 
ahol Jésuá megdicsőüléséről ad hírt. (3, 1—5.)

25. Zakariás könyve „csemege” az ótestámentomi kutatók számára. 
Ez a tény onnan érthető, hogy a próféta neve alatt szereplő könyv sok 
olyan elemet tartalmaz, ami itt jelentkezik első alkalommal. A  könyv 
érdekességét még csak növeli az a tény, hogy két, ha nem több, szerzőtől 
származik.

Arról ma már nem folyik vita, hogy Zakariás, az Iddó fia csak a 
könyv első 8 fejezetét írhatta, mert a Zakariás neve alatt szereplő könyv 
további fejezetei tartalomban, a történelmi szituációban és a szóhaszná
latban erősen eltérnek az előző fejezetektől, de az még ma is vita tárgya, 
hogy a valódi zakariási mű írásba foglalása mennyiben a próféta saját 
alkotása. Minden valószínűség szerint itt is az a helyzet, ami Aggeus 
könyvének esetében volt: a próféta egy részét maga foglalta írásba.'írta 
meg és csak a további részeket rögzítették betűkben az ő feljegyzései 
vagy elbeszélése alapján.

Zakariás és Aggeus abban is „rokonlelkek”, hogy a több-kevesebb 
mondánivaló mögül egyikük alakja, sorsa sem rajzolódik ki megfog- 
hatóan. Azt ugyan feltételezhetjük, hogy mindketten a deportációban 
születtek és egy ideig ott is nevelkedtek — erre éppen a keleti kultúrkör 
vallási, világképi elemeinek felhasználása mutat —, de hogy mikor, 
milyen körülmények között kerültek Jeruzsálembe, milyen tömegeket, 
köröket mozgatott meg munkásságuk, arra nincsen biztos adatunk. 
Ráadásul Zakariás származásáról még ellentmondó adatot is közöl a gyér 
tudósítás. (Zak. 1, 1-ben Berekiás fiaként. Iddó unokájaként (?) nevezi 
meg magát. Az Esdrás 5, 1. és 6, 14. viszont Iddót nevezi meg apjaként, 
amit Nehémiás 12, 16. is megerősít.) Az a feltevés viszont semmiképpen 
nem fogadható el — éppen az előbbiek miatt —, hogy az apokaliptikus 
irodalom egyik jellemző vonásaként nem egy élő személlyel van dol
gunk. mert a Zakariás név csak álnév. Igaz, hogy az. ószövetségi iro
dalomban találkozunk ilyen esettel (Zakariás II., Dániel. Jób). de ettől 
ez esetben el kell tekintenünk.

Ha a próféta életútját nem is ismerjük meg könyvéből, de népének 
a világban elfoglalt helyzetéről azért elárul egy s mást.

A  nemrégiben lezajlott háborús események szolgálnak mementóul 
a 2, 8—9-ben, amikor arról szól a próféta, hogy a pogány világ — Izráel 
rabtartói — egymás torkának esve háborúskodik és a hódítót a saját 
szolgaserege győzi le. A  8. 10. a szűk esztendőkre emlékeztet, azokra az 
évekre, amikor a.szőlőtőn nem volt gyümölcs és a főld nem adta meg 
a termését. (Ezt Aggeus is sejteti.)
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A  deportáció szomorú társadalmi viszonyaiba enged bepillantást a 
8. 10. Se az embernek, se az állatnak nem volt „bére” — olvassuk e helyen. 
Ma így mondanék, hogy nem volt értéke sem az ember, sem az állat 
életének. Hogy pedig a hazatérők száma nem lehetett valami nagy, arról 
az a néhány sor árulkodik, amely a békés jövő képét, az öregek és a 
gyerekek seregével benépesedő jeruzsálemi utcát festi meg (8, 4—5.), 
amit csak aláhúz az az ígéret, hogy Isten visszahozza a városba az el- 
széledt népet.

26. Az apokaliptikus képeknek nagy szerep jut a próféta igehirde
tésében. Ez a nyilvánvaló külső hatás sok gondot és fejtörést okoz a 
könyv megértésében, magyarázatában. Ilyen terjedelmű tanulmányban 
meg sem kísérelhetjük ennek a problémakörnek a tárgyalását.

27. Pálfy Miklós: Ótestámentomi teológia. A  prófétai hit. Akadémiai 
előadások

28. Zerubbábel neve a Bibliában a következő helyeken van meg
említve: Esdrás 2. 2; 2, 3, 8 ; 4, 2-3; 5, 2; Nehémiás 7, 7; 12, 1, 47. 1. Krón.
3. 19: Aggeus 1, 1, 12, 14; 2. 2 4. 21. 23: Zakariás 4. 6. 7. 9. 10; Máté 1, 12; 
Lukács 3. 27.

29. Sellin: Serubbabel. Ein Beitrag zur Geschichte der messianischen 
Erwartung und Entstehung des Judentums.

30. Sellin e művében hivatkozva az újabb kutatások eredményeire, 
szinte pontról pontra megcáfolja önmagát és .ezzel mintegy tárgytalanná 
teszi előző könyvének majd minden tételét.

31. A főpap neve több helyen Jéhósuá. Személyére nézve érdekes 
adatot közöl a 3, 1—5-ben közölt vízió. Azt hiszem, hogy nem járhatunk 
messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy Jésuá erkölcsi életében nem 
minden lehetett rendben. Legalábbis erre enged következtetni ez a titok
zatos szavakba öltöztetett történet. Zakariás — talán — éppen ezekkel 
a szavakkal sietett a főpap segítségére és igazolta annak ártatlanságát 
a rosszakarói előtt.

32. Ügy illenék, hogy amikor a fogság utáni gyülekezet vezető sze
mélyiségeiről beszélünk, akkor figyelembe vegyük a „ Trito-Ezsaiás"  
néven számontartott prófétai gyűjteményt is. Hogy ezt mégsem tesszük, 
annak megvan a maga jó oka. Nevezetesen az, hogy a kutatók mind 
a mai napig nem tudtak egyetértésre jutni az 55—66-ban található gyűjte
mény szerzője, keletkezési időpontjának kérdésében. Eichrodt. Sellin, 
valamint Pálfy Miklós ótestámentomi bevezetésében arra a megállapí
tásra jut, hogy a könyv több olyan részletet foglal magában, amely még 
esetleg a „nagy” Ezsaiásnak tulajdonítható. Ugyanakkor a kutatók rá
mutatnak arra is, hogy pl. a 60-62., valamint az 57, 14. kk. szakaszok az 
519—15. közötti eseményeket, a templomépítés időszakát tükrözik, de már 
— a 63, 7—64, 11. töredék kivételével, mely jóval régebben keletkezett, 
mint az előbbi szakaszok — a fennmaradó rész a Nehémiás-kor sajátos
ságait viseli magán.

Bárhogyan is legyen a dolog, ilyen bizonytalanságok után nem tekint
hetjük az ún. Trito-Ezsaiás-i könyvet a fogság utáni kor autentikus for
rásának. Legfeljebb azt jegyezhetjük meg ebből a szempontból, hogy 
bizonyos nyomok arra mutatnak, hogy a gyűjtemény egyes részeiben 
felfedezhető az a határtalan öröm és reménység, amely annyira jellemző 
erre az időszakra.
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Egymás között

M úm iák
P O L IT IK A I M Ú M IÁ K ! Ez a kifejezés ötlött agyamba, mikor meddő- 

és kilátástalan vita után végképp fennakadtam a meggyőzhetetlen embe
rek érveket pótló makacs gesztusán.

Szemléletükben nyoma sincs a történelmi koncepciónak. Másfélszá
zados előzményeket semmibe vesznek. S a lépést jelentő fontos dolgok 
piros pontjai színvak szemük előtt nem világítanak a folytonosság való
színűség-grafikonjaként.

Minden kritikájuk az új-ra árad, múlt intézmények életképességét 
nem firtatják, órájuk megállt, minden ítéletük előítélet.

Megöregedtek, nincs bennük ifjúság, mely újat és jobbat akar és 
azért harcolni is kész.

Évtizedek is kevesek nekik, hogy eljussanak a múlttól való érzelmi 
elszakadásra.

Nincs világtávlatú helyzetrajzuk, nem térképezték fel a földgolyót. 
Nem népszámlálási statisztika tükrében, hanem saját vagyoni érdekeik 
és saját elvi elképzeléseik tükrében nézik a világot.

Egyéni múltjuk kis világa szellemi mozgást is gátló nyűggé lett éle
tükben, elveiket szubjektív meggyőződéssel hajtogatják. Nyugdíj nélkül 
is nyugdíjasok, m. kir. politikai múmiák.

Nem vállalnak részt az erőfeszítésekből, csak állnak a parton s vélt 
ártatlanságukban tetszelegnek.

Tulajdonképpen hitük nincs, mely Istent tudná a világ kormány- 
rúdjánál, elképzelésükben Isten a Sátánnak adott hosszú szabadságlevelet. 
     Hallatlanba vették, kik nálunk is jártak, a semper reformáld eszme 

előőrseit.
Ott ülnek egyháztanácsainkban és megkívánják, hogy előítéleteikben 

legyen velük a lelkész szolidáris. Lelkészi köreinkben pedig maguknak 
vindikálják a jó hazafiság minden érdemcsillagát.

*

T E O L Ó G IA I M Ú M IÁ K . Megint olyan emberek, akik felett eljárt 
az idő, mégis szent harcnak tartják küzdelmüket életképtelen elveik 
kultuszáért.

Olyan emberek, akik lineárisan, minden áttétel nélkül értették és 
közölték a Biblia szövegét. Tűzbe mennének, hogy Isten a világot 6 nap 
alatt teremtette. A  Biblia alakjairól úgy beszélnek, mint kortársaikról 
s a közelség kedvéért nem azokat szólaltatják meg mai szinten, hanem 
ők mennek vissza hozzájuk az ókorba.

Kritika nélkül olvassák a könyveket, megspórolva a mindenáron 
igazságkereső ember sok tusakodását. A  különböző bibliai könyvek fogal-
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mait az idő és kulturális távolságok figyelembevétele nélkül egy síkon 
csereberélik, játszadoznak az ekként keletkezett furcsaságokkal, meg
állapításaikat beveszik és bevétetik, sőt azokban saját zsenijüket 
ünnepük.

Európai logika szerint számfejtik a kelet tanítómeséit
Individuális üdvösségtanuk látatlanba veszi a legsorsdöntőbb közös

ségi kérdéseket is s álomvilágukból a mérföldeket lépő történelemtől 
sem hagyják magukat felébresztenie

Prédikáció-anyaggá tesznek elveket, pl. „egyedül Krisztust” . S nem 
veszik észre, hogy amire páli lángelméből telik, ami fényével ott minden 
napi kérdést betölt, az kis ministránsok ajkán recitálva a szellemi 
szegénylegénység unalmával űzi el az izzó életkérdésekre feleletet kereső 
mai embereket. Pedig az lett volna a feladatuk, hogy a Krisztusban meg
nyilatkozott Isten kegyelmét és akaratát tegyék domináns hatalommá 
a mindennapi élet ezer kérdésében

A  józan ész legális helyet nem kap műhelyükben, s ha mégis hasz
nálják mint tiltott szerszámot s valaki rajta kapj a_ őket. szégyellik, hogy 
gondolkozni mertek. Mert az emberi értelem profán s nem a kinyilat
koztatás eszköze.

Saját életük legkisebb ügyeire nézve is tagadják, hogy maguk dön
tenek a dolgok felől, azért a kérdésekre nem adnak világos és saját fele
lősségű feleletet, de ahogyan az igéket forgatják, amögött a mindig 
magának kedvező huncut ember rejtőzik.

A  kultúra és civilizáció, sőt a másnemű filozófia előtt is behunyják 
szemüket, velük pem ismerkednek, azokon csodálkozni rangjukon aluli
nak tartják — a hit dolgán kívül álló ügyeket, bármily nagyok azok, nem 
érintik, nem méltányolják, legjobb, ha nem is polemizálnak velük. Vak 
békességük van.  *

Levegőbe írtam gondolataimat? Nincsenek ilyenek? Talán nincsenek 
sokan.

Sok nyílt és bátor beszélgetésre van szükség ahhoz, hogy még keve
sebben legyenek.

B ojtos Sándor
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H a lo t ta in k

PÖLÖSKEY MIKLÓS
1906— 1960.

Felpécen született 1906. augusztus 14-én földműves szülők gyermeke
ként. Középiskoláit Pápán végezte, a lelkészi hivatásra a soproni teo
lógiai fakultáson készült fel. 1931-ben Kapi Béla püspök szentelte lel
késszé Sopronban. Hogy hivatásának még jobb mestere legyen, még szol
gálatba lépése előtt külföldi tanulmányútra ment s egy évig a hallei 
egyetemen mélyítette teológiai tudását. Ilyen alapos felkészülés után fia
talos lelkesedéssel kezdte meg szolgálatát 1932-ben Kőszegen mint segéd
lelkész. Innen még abban az esztendőben Csöglére került, a még akkor 
szervezetlen szórvány-egyházközségbe. Itt szép, de fáradságos munka- 
terület várt rá. Három évig végezte hűséggel a szórványhivek gondozá
sának nehéz, de áldott szolgálatát. 1935-ben következett be életének nagy 
fordulópontja: a tárnokréti gyülekezet megválasztotta lelkipásztorának. 
Ebben a mintegy 500 lelket számláló, tiszta evangélikus községben 
talált magának szép munkaterületet lelkipásztori hivatásának gyakorlá
sára s egyúttal talált aránylag nyugodt, biztonságos megélhetést családja 
számára. 23 évi itteni szolgálatának utolsó 10 évére egyre súlyosbodó 
betegsége vetett árnyékot.

Amikor beteg szíve 1959. január 1-ével nyugalomba vonulásra kény
szerítette, még az volt a titkos reménysége, hogy a nyugalom évei alatt 
a teljes kikapcsolódás és pihenés folytán úgy megerősödik, hogy még 
vissza is térhet az aktív szolgálatba. Azonban nem így történt. A  pihenés 
használt ugyan, a test látszólag erősödött, de belül a szív már nem tudott 
meggyógyulni s 1960. január 22-én Pölöskey Miklós befejezte földi pálya
futását.

A tárnokréti gyülekezet templomában elhelyezett koporsója felett 
az egyházmegye esperese hirdette a feltámadás Igéjét s a tárnokréti gyü
lekezet híveinek serege nagy részvéttel kísérte utolsó útjára szeretett 
lelkipásztorát, aki meleg szívével, mindenki iránt szeretetet sugárzó, 
barátságos magatartásával maradandó emléket hagyott mindazok szívé
ben, akik csak ismerték.

B iczó  Ferenc
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TEMETÉSI IGEHIRDETÉS

L E L K É S Z  B Ú C S Ú J A  A  G Y Ü L E K E Z E T T Ő L  

(Csel. 20, 25, 37-38.)

Pál apostol búcsúzik az efezusi vénektől, Pölöskey Miklós meg 
búcsúzik a tárnokréti gyülekezettől. Persze nem lehet egyszerűen egyen- 
lőségi jelet tenni a két esemény közé.

1. Mindenekelőtt azért, mert Pál lelkipásztori nagysága mellett érez
zük igazán a magunk kicsinységét és törpeségét. Nemcsak O, Istenben 
boldogult testvérünk és szolgatársunk, nem ütötte meg Pál apostoli és 
lelkipásztori nagyságának és hűségének mértékét, hanem mi magunk is 
messze vagyunk a páli mértéktől. Ott a nagy Pál búcsúzik, itt meg egy 
egyszerű falusi lelkész.

Ott az akkor még élő Pál apostol búcsúzik, itt meg egyik elhunyt 
szolgatársunkat búcsúztatjuk. Ott a közeli halálával ugyan számoló, 
mégis a Lélektől még más szolgálati helyre kényszerített élő Pál apostol 
búcsúzik, itt meg a betegségtől időnek előtte nyugdíjba kényszerített és 
korán meghalt lelkészt búcsúztatnak. Pál a hajóra megy, Pölöskey 
Miklós a koporsóba ment; Pált a tengerparthoz kísérik, Pölöskey Miklóst 
a temetőbe. Az a régmúlt, emez a ma fájdalmas eseménye. Hol vannak 
ma már az efezusi sírás könnyei, de itt friss, forró és nehéz még a 
könny. Ott egy nőtlen apostol búcsúzik, itt meg sír egy papi család. 
Mégis: búcsúzik egyik is, másik is.

2. A  búcsúzást Efezusban is. Tárnokrétin is az teszi nehézzé és 
könnyessé, mivel az, aki elmegy, egyfelől hosszú ideig járt köztünk Isten 
országát prédikálva, másfelől meg nem látjuk többé az arcát. Különösen 
utóbbi nehezedik súlyosan az efezusi vének szívére.

Mindig nyoma marad annak, ha egy lelkipásztor hosszú ideig köz
tünk jár és hirdeti nekünk Isten országát. Ha semmi más. papi élete 
emléke megmarad.

Nem lehet azt elfelejteni, hogy Ő, kit most volt gyülekezetében teme
tünk, hosszú ideig járt köztetek. Nem lehet azt elfelejteni, hogy ö ke
resztelte, konfirmálta, eskette gyermekeinket; hogy ő temette apámat, 
anyámat, hitvesemet. Itt élt és járt közel 23 évig köztünk a családjával. 
Sokszor járta másokkal azt az utat, amelyen ma délután Őt viszik. Sok
szor temetett itt másokat, kit most temetünk.

Hiszem, hogy mélyebb nyoma is maradt két évtizedes itteni szolgá
latának. Nemcsak emlék, hanem gyümölcs is. Nemcsak szeretet, hála és 
Isten országa munkásának kijáró tisztelet. Én hiszem azt, hogy Pölöskey 
Miklós ajkáról többször is hangzott olyan prédikáció, mely magvetés 
volt. Talán pont egy-egy páli ige arról, hogy megigazulunk ingyen az Ö 
kegyelméből, a Jézus Krisztusban való váltság által. Lehetetlen, hogy 
ne maradjon puszta emléknél több egy papi élet után, mely itt örült az 
örülőkkel és sírt a sírokkal; mely erényeivel és hibáival beleszövődött 
a régi és új faluba szolgálata során. Nehéz attól elköszönni, ki hosszú 
ideig köztünk járt!

És még nehezebb azt tudomásul venni, hogy arcát többé nem látom 
Ebből lett az efezusi nagy sírás
- Sosem tudhatjuk, mikor látunk valakit utoljára. Nemrég meghalt 

egy budapesti jó barátom, ki derűsen köszönt el tőlem a Kossuth utca
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sarkán. Megvártuk, míg jellegzetesen apró lépteivel, esernyővel karján 
felszállt a villamosra. A  villamos lassan elindult vele és csakhamar jött 
a gyászjelentés. Olyan nehéz és olyan hihetetlen, hogy nem látom többé 
arcát.

K i sejthette, hogy Pölöskey Miklós arcát akkor látom utoljára, mikor 
itteni utódját beiktattuk?! Részt vett még a szép ünnepségen, együtt 
örült az örülőkkel. Nem sejthettem, hogy a karácsony táján jött levelező
lapja lesz az utolsó hozzám küldött írása. Úgy nézzük egymást és úgy 
éljünk egymással, mint akik ezt jó l tadják!

„Hogy többé az ő arcát nem fogják lá tn i...” , ez a mondás támasz
tott nagy sírást, forró csókot és imádságot, mikor Pál búcsúzott az eíezusi 
vénektől. Ez egyben minden temetés nagy fájdalma is.

Nem látom többé a fiam, a férjem, az édesapám, a volt lelkipász
torom arcát. Mennyi fájdalom van ebben! Beteg ember arcát is szívesen 
elnézegetjük és elcirógatjuk, ha szeretjük. Ti is soká el-elnézegettétek és 
csókolgattátok volna sokat betegeskedő testvérünk arcát. De egyszer 
minden ember arca eltűnik előlünk mint a nap a felhők mögött. A  Dapé 
is, meg az orvosé is, pedig mindketten a halál ellen vitézkednek. Minden 
lelkész felett egyszer egy másik lelkész tartja a temetési beszédet. És 
minden orvosnak egyszer egy másik orvos állítja ki a halottvizsgálati 
bizonyítványt. Előbb-utóbb elmennek, akik köztünk jártak

3. Mi most azért imádkozunk, hogy Pölöskey Miklós arcát még egy
szer láthassuk.

Nem azt az arcát, melyet elfedett ez a koporsó; melynek szelíd 
pírját annyira szerettük. Nem azt, mely porrá és hamuvá lesz az anya- 
földben. Azt a másikat, a megdicsőülő test új arcát.

Imádságunkat és reménységünket Isten országának evangéliomára 
alapozzuk, mely a bűnbocsánat és örök élet evangélioma. Arra a Jézus 
Krisztusra, kit Pál Efezusban, ő pedig itt Tárnokrétin prédikált. Aki 
meghalt a mi bűneinkért és feltámasztatott a mi megigazulásunkra.

Papi ember önmagát is, családját is előre felkészíti az utolsó órára, 
valahányszor hirdeti Isten országa evangéliomát. Mikor egy életen át 
prédikálja: Nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség! És mikor 
meghal egy lelkész, családjának is, meg a gyülekezetének is csak abban 
az evangéliomban lehet vigasztalása és békessége, melyet fiam, férjem, 
édesapám és volt lelkipásztorom prédikált. Isten kegyelme és örök életet 
ajándékozó irgalma megadhatja nekünk azt, hogy Pölöskey Miklós arcát 
még egyszer lássuk — odaát, az örökkévalóságban.

Ezért nem nagy sírással, hanem nagy hittel búcsúzunk tőle így: 
Viszontlátásra odaát! Ámen.

W eltler Rezső
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Az ig e h irdető műhelye

HÚ SVÉT U TÁN I 4. VA SÁ R N AP
I. Kor. 15:35-44.

Olyan megszokott és természetesnek tűnő még a rendszeres templom
járónak is, hogy gyülekezeti istentiszteletünk keretében a hívek közös
sége felállva, hangosan vallja az Apostoli Hitvallás harmadik hitágazatá
nak befejező tételét: „Hiszem a testnek feltámadását és az örök életet!” 
Sokaknak ajkán csak gépies megszokással, minden mélyebb lelki meg
győződés nélkül hangzik a hitvallás szava. Őszinte válaszadás esetén 
azonban nem kis számban állnának előttem azok, akik a kérdésre: való
ban hiszed-e a feltámadást, bizonyosság-e benned annak valósága? — 
csak szájjal tennének vallást az idvességre, mert Szívük nem hisz az igaz
ságban! (Róm. 10:10:) Komoly igeolvasókkal is találkoztam, akik meg
torpanva, ingadozó és tépelődő bizonytalansággal állnak a halálból való 
feltámadás nagy kérdése előtt. Azt még csak hiszik, hogy Krisztus fel
támadott a halálból, de nem képesek elfogadni, hogy halál feletti győ
zelmével az ő haláluk erejét is megtörte.

A feltámadáshit legnagyobb akadálya: az ember halálfélelme. Ta
pasztalati tény, hogy a halál félelmetes hatalom, megrázó valóság, aki
vel elkerülhetetlenül találkoznunk kell és bele kell néznünk arcába.

Hiszem a testnek feltámadását és az örök életet! Koporsók mellett 
hangzik az élők felé a vigasztalás igéje, Krisztus tanítása: „Én vagyok 
a Feltámadás és az Élet!” De akik a koporsót körülállják, akik a nyitott 
sír mélyére tekintenek, hangos, halottsirató jajveszékeléssel, kéztördelő 
rettegéssel és szívetrázó döbbenettel azt hirdetik: Itt véget ér minden, 
itt végérvényesen befejeződik minden, amiért élt, küzdött, harcolt valaki. 
A  halál pontot tett az élet után. Lezárult és lepecsételtetett valakinek 
az életkönyve.

1. A halál nem végállomás. Nem befejező akkordja az élet zenéjének 
csak a földi életnek vége. Nem örökre lezárt kapu, amelyen hiába döröm
bölünk kétségbeejtő zokogással.

A halál nem a végső valóság, mert keresztyén hitünknek központi 
kérdése: a feltámadás-hit. Az a hit, hogy Istennek velünk, földi gyer
mekeivel határozott, magasabb célja van és ennek érdekében nevel, 
tanít, ítél és formál, hogy a halálból általmehessünk az életbe. Kell 
valaminek még a halál után következnie. Tehát életkérdés számunkra 
a halál és éppen maga a halál állít ez elé az életkérdés elé: határállo
máshoz érkezünk-e a halálban, vagy átmenetet képez valamilyen más 
életformához? Keresztyén hitünkkel valljuk: A  halál nem végállomás!

2. Van Krisztusban, feltámadás!
A  testnek feltámadásába vetett hitünk Krisztus feltámadásának tör

téneti tényén alapszik. Én vagyok a Feltámadás és az Élet! Csak Az
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mondhatta el magáról az örökérvényű kijelentést, aki testben legyőzte 
a bűnt és feltámadásában megtörte a halál hatalmát, mert erősebb volt 
nála, aki kiengesztelte a haragvó mennyei Atyát és megszerezte szá
munkra Isten bűnbocsátó kegyelmének ajándékát: a feltámadást és az 
örök életet „Én élek, ti is élni fogtok! ’ Nem üres ígéret, hanem drága 
bizonyosság Megtartónk ajkán. Benne miénk a feltámadás győzelme és 
osztozunk az O dicsőségében, „aki a halálnak hatalmától megszabadított 
s magáévá tett.. . hogy egészen az övé legyek, az ő országában őalatta 
éljek” . A  Krisztusra támaszkodó feltámadás hite nélkül minden ember
nél nyomorultabbak lennénk. Hinnem kell a jövendő életet, bár az ma 
még elrejtett előlem. Tudom, hogy meghalok és hiszem, hogy feltámadok. 
Krisztus az első zsengéje azoknak, akik elaludtak, tehát Ö az Első a fel- 
támadottak sorában és mi utána következünk. Aki Krisztust hittel meg
ragadja, ígéretében nem kételkedhetik, nem fél többé a haláltól, mert 
tudja: a halál átmenet az örök életbe. Ez a földi élet' készülés a dicső
séges Isten felé, akiről a feltámadástagadó sadduceusok felé Krisztus 
így tett bizonyságot: „Az Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek 
Istene” . (Márk 12:27.)

Krisztusra tekintve megértjük Luther prédikációját: „Ezeket a sza
vakat nagy betűkkel kellene írnunk, hogy mindegyik betű toronymagas
ságú legyen, sőt olyan nagy, mint a menny és a föld. hogy semmi mást 
ne láthassunk, hallhassunk és gondolhassunk, csak ezt a két szót: Krisztus 
feltámadott!. . .  Csodálatos, hallatlan igehirdetés ez, amelyet az értelem 
nem tud felfogni. Ezt hinni kell!”

A  halál nem végállomás, van Krisztusban feltámadás!

3. Isten műve titkos, csodás.
A  halál utáni élet mikéntjével kapcsolatban sokféle ködös elképzelés 

és babona uralkodik a keresztyénség körén belül is. A  feltámadás a léte
zés egy új formájába történő átlépés. De itt milliók vetik fel a kettős 
kérdést: Mikor és hogyan? Mi módon és minémű testtel támadnak fel 
a halottak?

Az apostol a természeti világ képein keresztül igyekszik érthető 
közelségbe hozni a legnehezebb kérdések feleletét. M i módon? A  mag
vető emberre mutat: „Nem azt a testet veted el, amely majd kikéi, ha
nem puszta .magot, talán búzáét, vagy pjás egyébét.” A  halál tehát: 
magvetés. De ebben a magban benne van minden egyes magnak tulaj
don teste, lényege.

Luther szavait idézzük ismét: „Ha a mag kikelését Istenre kell hagy
nunk, még sokkal inkább reábízhatjuk a test feltámadását. Mert ezt még 
kevésbé tudjuk megragadni s megérteni. Mert ha szemünkkel látnánk, 
akkor nem volna szükség hitre és Isten nem mutathatná meg bölcsessé
günk és erőnk felett a magáét.”

Minémű testtel jönnek ki a halottak? Az apostol a magra utaló 
hasonlattal így felel: „Az Isten pedig testet ód annak, amint akarta.” 
A  halálból való feltámadás ebben van összefoglalva: „Isten ád!” Az ö  
titka és csodája az új testben való új élet.

Az apostol megkülönböztet földi és mennyei testet  ̂ érzéki és lelki 
testet, mint kétféle emberi létformát. Földi testünk, amelyben most já
runk: romlandó, erőtelen, gyalázatos, érzéki test. Húsból és vérből való. 
Test. és vér nem örökölheti Isten Országát — mondja az apostol az 50-ik 
versben. Ezért a halálban ez a test elvettetik és feltámasztatik a lelki 
test. amely romolhatatlan, erős és dicsőséges. Négy tulajdonságát is fel
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sorolja az új testnek: 1. Romolhatatlan, mert betegség, szenvedés, halál 
és elbomlás többé nem lehet úrrá felette. 2. Erős, időtlen, változatlan, 
halál felett való. 3. Dicsőséges, mert Isten dicsősége hull reánk az örök 
életben. 4. Szellemi, lelki test (pneumatikus), azonos a feltámadott Krisz
tus testével.

Ez az a titok, amit Isten csodája hozhat létre és „Amiképpen hordtuk 
a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is” (49. v.). 
E titkos, csodás művével Isten a maga dicsőségét munkálja. A feltáma
dás titok marad számunkra, de hisszük, hogy Isten csodája és kegyelmi 
ajándéka az örök élet.

Azért az élő Megváltóba vetett hittel vallom: A halál nem végállo
más, van Krisztusban feltámadás, Isten műve titkos, csodás. Igen. Hiszem 
a testnek feltámadását és az örök életet! Mert nekem az élet: Krisztus és 
a meghalás: nyereség! Ezt hirdeti a mai vasárnap neve is: Cantate! Éne
keljetek! Ámen.

P a lo tay  G y u la

HÜSVÉT U T ÁN I 5. VA SÁ R N AP
Jak ab  5, 7 -10 .

M E G J E G Y Z É S E K  A Z  A L A P IG E  S Z Ö V E G É H E Z

A „makrotümeo” ige jelentése: türelmesnek lenni. Ez a szó tehát 
nem valami szenvedő, még inkább szenvelgő életstílust jelöl meg, hanem 
egy olyan természetes emberi életfolytatást, amely a maga részéről tudo
másul veszi az emberi gyöngeségeket és türelemmel várja azok eltűné
sét, megváltozását. Így a magyar „béketűrés” szó ma már nem fedi az 
igének eredeti jelentését, illetve a megváltozott szóhasználat miatt más 
jelentést ad neki,

G O N D O L A T O K  A Z  IG E H IR D E T É SH E Z

A türelem nemigen tartozik a mai keresztyén ember erényei közé. 
Sokkal inkább jellemző ránk az a magatartás, ami a tanítványokat is 
jellemezte, ti. az, hogy -Mesterük visszautasíttatása fölötti elkeseredésük
ben, majd dühükben tüzet kívántak a kis samáriai falura.

Sok keresztyén azt szeretné, hogy a lehető legrövidebb időn belül 
mindenki Krisztus hívévé, tanítványává legyen és amikor tátja, hogy ez 
nem megy, akkor egyszeribe türelmetlen lesz. Mondhatnék így is, hogy 
elveszti az idegeit. Ennek a türelmetlenségnek, „idegességnek” a követ
kező lépcsőfoka már a megnemértés, amit könnyen követhet a gyűlölet. 
Nemcsak a mások közömbösségének gyűlölete, hanem a másik ember 
gyűlölete. S az „ideges”, gyűlölködő, türelmetlen ember — bármennyire 
is H^resztyénnek gondolja, mondja magát — képtelen betölteni Mesteré
től kapott hivatását, egyszerűen azért, mert képtelen megérteni az em
bert. így az ilyen magatartás, nemhogy építő, hanem romboló hatású.

Amikot a tanítványok előbb említett históriáját olvasom, vagy tü
relmetlen keresztyénekkel találkozom, mindig — szinte akaratlanul — 
eszembe jut gyermekkorom egyik emléke. Velem történt ,meg, de gon
dolom, hogy mindnyájunkkal megtörténhetett valami ilyesféle. Egy
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alkalommal néhány szem virágmagot vetettem el kiskertünkben. Az ese
tet követő éjszakán képtelen voltam aludni a türelmetlenségtől. Alig 
vártam a reggelt, hogy megnézzem: mennyit nőttek az én virágaim. Ami
kor aztán azt láttam, hogy semmit, akkor feltúrtam a földet és mérgem
ben széttúrtam az egész ágyást. Hogy, hogy nem, idővel mégis kinőtt 
néhány elszórt mag. Akkor meg azért bántott a türelmetlenség, hogy 
miért nem nőnek az én virágaim gyorsabban. Mikor pedig végképp ki
fogyott a türelmem, úgy próbáltam segíteni a dolgon, hogy két ujjammal 
ráncigálni kezdtem őket, hátha sikerül megnyújtani valamelyikőjüket. 
Hogy milyen eredményt sikerült elérnem, azt hiszem, nem kell elmon
danom.

Valahogy sokszor ilyen a mi keresztyénségiink. De ami a gyereknél 
oktalan, megbocsátható, az nálunk „felnőtteknél” bűn.

Mennyivel másképp viselkedik a szántóvető ember. Ö tudja azt, hogy 
amikor elvetette a gabonamagot, akkor jó ideig nincs más dolga, mint 
türelmesen várni az őszi esőt, a tavaszi melengető napsugarat, az érlelő 
nyarat. Tudja azt, hogy a földben alvó magot nem lehet és nem is sza
bad sem biztatni, sem megzavarni, nem lehet erőszakkal növekedésre 
bírni, mert minden türelmetlen erőszakoskodás jóvátehetetlen kárt okoz. 
Az ember megtette a magáét, amikor elvetette a magot. A  többit rá kell 
bízni az időjárásra, végeredményben Istenre.

S mennyivel másképp éltek a próféták. Azok a férfiak, akik szinte 
egész életükön át egyetlen pillanatra vártak. Arra, hogy az általuk hir
detett ige megteremje a maga gyümölcsét. Ha lett volna a türelmetlen
ségnek egy szikrája is bennük, akkor százszor és százszor ott hagytak 
volna csapot és papot. De nem! Ök vártak türelemmel. Türelemmel és 
azzal a hittel, hogy a magvetésen kívül a többi már nem az ő dolguk.

A mai keresztyénségnek meg kell tanulnia a türelmet. Azt az egye
düli helyes magatartást, hogy noha magának mindent el kell követnie 
a másik emberért, de a többit, a növekedést az Istenre kell bízni. Meg 
kell tanulnunk Jézustól, hogy nagyon kell szeretni az embert, Szeretni 
minden feltétel nélkül, türelemmel,., még akkor is. ha az a másik ember 
hnmlokegyenesen más véleményen van a hit dolgában, mint én. Persze 
ezt nem számításból, hanem azzal a tudattal, hogy Isten minden csele
kedetünket, türelmetlenségünket látja és — ha nem változunk meg, 
ugyanolyan türelmetlenséggel — megítéli.

Ez az ige Rogáte vasárnapján szól hozzánk. Miért éppen ezen a 
vasárnapon? — kérdezheti valaki. Miért éppen akkor, amikor a vasárnap 
bevezető szentírási szakasza az Isten segítségül hívását köti a lelkünkre? 
Egyszerűen azért, mert a türelem szép példája, helyes, hitbéli cselekedete 
az Isten segítségül hívása, az ő megsegítő Lelkének, erejének kérése 
éppen türelmetlenségünkben, szép keresztyén szolgálatunkban.

Vám os József

M ENNYBEM ENETEL ÜNNEPE
A postolok  C seleked etei 1, 1—11.

Az Apostolok cselekedeteiről írt könyv szerzője Lukács, az orvosból 
lett tanítvány. Ezt a könyvét is Theofilushoz írta, aki római főember volt. 
Célja, hogy Jézus messiási hivatását egységbe állítsa földi életében és 
megdicsőülése után. Jézus állandóan cselekszik.
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Lukács az evangéliumában csak egészen röviden emlékezik meg 
a mennybemenetelről. Itt részletesen mondja el a feltámadás utáni ese
ményeket. A feltámadott Krisztus folytatja messiási munkáját. Megjelent 
a tanítványoknak, megbizonyította előttük, hogy él, tanította őket Isten 
országa dolgaira. (3. v.)

Parancsolatot adott nekik. Joga volt hozzá, hiszen tanítványoknak 
választotta ki őket. A  parancsolatot a Szentlélek által adta éspedig arra- 
nézve, hogy maradjanak Jeruzsálemben és várják be az Atya ígéretét, 
a Szentlelket. Ebben a várakozásban a feltámadottba vetett hit erősítette 
őket, hogy ígérete betelfesedik és a Szentlélek keresztségében részesül
nek. (5. v.)

Időileg az eseményt, ti. a Szentlélek kitöltését Jézus ezzel a közeli 
időre mutató szóval fejezi ki: nemsokára. Jézusnak ez a cselekedete rá
mutat a tanítványokra váró feladatra; a misszióra. (8. v.) Ehhez a fel
adathoz kell az az erő, amelyet a Szentlélek ad, hogy bizonyságtevőkké 
válhassanak, és hirdetni tudják a megfeszített és feltámadott Krisztust 
az egész világon (A  missziói parancs egyetemes.)

Keresztségünk a Szentlélek munkája. Isten a keresztségben veti meg 
alapját a mi bizonyságtevő életünknek. Ezen az alapon nő és fejlődik 
bizonyságtevő életünkben a hit diadalmas erővé, és lesz nyilvánvalóvá 
Krisztus ereje az életünkben és minden cselekedetünkben. Ezt a bizony
ságtételt az egyháznak végezzük (gyülekezetben) nem saját akaratunk 
szerint, hanem Jézus megbízásából, aki visszajön majd és visszajövete- 
lére így készíthetjük az utat.

A mennybemenetel Isten cselekedete volt. Erre mutat a 9-ik versben 
az epairó ige szenvedő alakja eperthé felemeltetett ti. Istentől. Isten 
titokzatos cselekedete volt ez, erre mutat rá Lukács leírása, hogy felhő 
takarta el szemeik elől. Ez a titokzatosság azonban nem a bizonytalanság 
látszatának felkeltése, hiszen ami addig történt, a tanítványok szeme- 
láttára történt. Isten Fiát megdicsőítő cselekedete egészen nyilvánvalóvá 
csak akkor lesz a számunkra, ha Krisztus visszajön hatalommal és dicső
séggel.

Isten hűséges szeretetét mutatja, hogy nem hagyta magukra vigasz
talanul a tanítványokat Jézus megdicsőülése után sem. Azonnal két 
férfiú állt mellettük fehér ruhába öltözve. (Isten küldöttei.) Vigasztaló 
szavuk a múltba merengő ámulatból a jelenbe szólította őket,. „Mit 
álltok it t .. .” Isten cselekedeteit nem lehet csodálattal szemlélni. Isten 
cselekedete munkára szólító parancs, amint Jézus megmondta. (8. v.) 
A megdicsőülés kell, hogy a munka mezejére serkentsen. Életté kell 
váltani Krisztus parancsát. Aki az egyházban csak merengeni akar azon. 
amit Isten érte tett, az nem szolgál Istennek, de nem is hálás azért, amit 
Isten Krisztusban érte is tett. Meghálálni Isten szeretetét csak úgy tudom 
igazán, ha az életbe viszem éspedig a ma életébe Krisztus parancsait. 
Erre kötelezve kell éreznem magam, hiszen Jézust várom vissza, aki 
iteletet tesz majd.

A Z  Ü N N E P  J E L L E G E

Áldozócsütörtök a legkésőbb kialakult önálló egyházi ünnepünk. 
Augusztmusznál. előtte pedig Chrysostomusnál találunk rávonatkozó 
említést. így időileg kb. a 400-as évek elejére tehetjük. Az ünnep jellege: 
Jézus Krisztus felmagasztaíásának ünnepe. Lezárása a húsvéti ünnep-
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körnek. Isten jobbján teljességre jutott a megdicsőülés. A megdicsőült 
Krisztus lehet igazán csak segítségére népének az anyaszentegyházban. 
Kapcsoló-pont az evangéliummal Mk. 16:20-szal.

R Ö V ID  V Á Z L A T

Jézus K risztu s úr az A ty a  Isten  dicsőségére

* I. Jézus életével és munkájával rászolgált Isten dicsőségére.
II. Isten miértünk dicsőséggel ajándékozta meg Fiát, hogy közben

járónk legyen.
III. Az Isten jobbján ülő Jézus közel van a gyülekezethez.
IV. A gyülekezet a megdicsőült Jézus evangéliumát kapja, hogy szol

gáljon vele.
V. Ezt a szolgálatot Jézus az Ö ígérete szerint megerősíti és meg

áldja.
Bef. A gyülekezet ebben a szolgálatban naponként erőt merít Jézus 

ígéretéből, hogy Ö visszajön. Örömmel fogadja az életet a mában, 
hogy azt megtölthesse Jézus parancsaival.

Ju rán yi István

HÜSVÉT U T Á N I 6. V A SÁ R N AP
Zsid. 6, 1 ^ 2 0 .

M E G J E G Y Z É S E K

A  „két változhatatlan tény”, mely Isten kegyelmes akaratát doku
mentálja. Schlatter szerint Isten.szava (az ige) és Isten esküje. Míg azon
ban az ótestamentomi zsidó gondolkodás szerint az eskü ad súlyt a szó
nak, a mai ember szemében Istennel kapcsolatban az ilyen fokozás szük
ségtelen, sőt botránkoztató. Éppen ezért az igehirdetésben tartalmi meg
fontolás alapján Isten velünk törődésének két másik fényére ejtem a 
hangsúlyt, a gondviselés és a váltság fényeire.

Melkisedek jelentése: igazság és béke királya. Azt is kifejezi, kit 
adott nekünk Krisztusban Isten.

Alapigénk a Zsid. 5. 11—6, 20. átfogó szakaszba tartozik, mely 
„A  hallásra restek dorgálása” .

M IC S O D A  IN D O K O L A T L A N  C SÜ G G E D É S!

Az idő elmosta annak részleteit, miféle viszontagságok és szomorú 
tapasztalatok hatása alatt állott a levél ismeretlen szerzője korának 
keresztyénsége, de a megszólított gyülekezet csüggedtsége nyilvánvaló. 
Hogy letargiájukból felemelje őket, az apostol szinte a szív összes húr
jait megzengeti: dicsér és leckéztet, biztat és rettegtet, felelősségre von, 
majd Isten ígéretének tényét hangsúlyozza. Az ájult, süket embernek 
élére állítva kiáltja fülébe szent meggyőződését: Istgn nem hazudik!

Impozáns fogalmazás, hogy a hivő ember „tényekre” alapozhatja 
optimizmusát. A két tény Isten szava és Ábrahámnak tett esküvése:
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Megáldalak. De bátran ragozhatjuk tovább: a gondviselés és a váltság 
ténye, mert e kettőben nemcsak a történelmi múltban mutatkozott meg 
Isten irántunk való kegyelme, hanem ma is aktív és nyilvánvaló az.

A  korproblémák jönnek és mennek (a farizeusok vagy a publikánu- 
sok az igaz emberek, emberek-e a samaritánusok, mi joguk van a sze
gényeknek, a humanistáknak, az orthodoxoknak, vagy a pietistáknak 
van-e igazuk), de a bízó hit alapja örök: Istenbe vetett bizodalom.

Mi természetesen a saját égető kérdéseink világában vetjük mér
legre, van-e okunk keresztyén reménységre.

Csak reménységre van okunk! Akár a világ alakulását, akár a lel
künk mélyén folyó örök erkölcsi küzdelmet tekintjük.

M i lesz a világgal? Jöjjenek elő konkrét gondjaink!
Gazdasági optimizmusunk nem egyszerűen a jó szervezésen és a nagy 

gondolaton alapszik, hanem azon, hogy Isten felhozza napját mind a kis- 
parcellákra, mind az egybeszántott hatalmas táblákra.

Kulturális optimizmusunk azon, hogy növekszik a komoly műveket 
méltányolok széles tömege.

Politikai optimizmusunk: Nincs a történelemben visszafelé. Arra az 
emberek nemcsak nem elég gonoszak és ostobák, de nem is elég erősek. 
A  történelem sodrát Isten diktálja. Arra volt példa, hogy a történelemben 
túlzások és egyoldalúságok jelentkeztek, de Isten fogta kezébe a gyalul, 
és maradt, ami megmaradásra méltónak bizonyult.

Schweitzer Albert, a ma szerte ünnepelt, ezt így fejezte ki: Bízom 
az igazság és a szellem erejében, bízom az emberiség boldog jövendő
jében.

A  világot nem lehet elrontani! Ez ugyan csak fele az igazságnak, de 
már magában is hatalmas fele. A  teljes igazság a rendíthetetlen pozitív 
hit, mely megment bennünket attól, hogy izgalmas korszakokban kezün
ket mosva tétlenül a háttérben álljunk erényeskedésnek tüntetett gyáva
ságból, ezzel szemben konstruktív magatartásra sarkall.

Bírunk-e a bűnnel?
Arról a bűnről van itt szó, mely anyagiasság, önzés, gyönyörhaj- 

hászat, felelőtlenség formájában terjed, mint a vízáradás.
Az erkölcsi optimizmus már a Szentlélek ígéretében gyökerezik. 

Éppen az erkölcsi optimizmus kérdésénél a legfeltűnőbb, hogy annak 
csak isteni alapja van. Itt igazolódik bámulatosan a keresztyén vallás, 
orthodox tanítása, ami egészen, merőben középkorinak tűnik fel: rab, 
a bűn miatt megkötött akaratunk.

A megoldás titka ismét csak két tény: az ige és a Szentlélek.
Miért nincs foganatjuk?! — A  gyermek Schweitzer kritikus gondol

kodása korán kiütközött. Édesapjától ilyeneket kérdezett: ötven napja 
esik Medárd' óta az eső és még az ablakdeszkáig sem ér, holott a Bibliá
ban negyvennapos eső az Ararát hegyét is elborította!? A  napkeleti böl- 
csek ajándékai után hogyan lehettek szegények Jézus szülei? A lelkesen 
hodoló pásztorok miért nem maradtak végig Jézus tanítványai? — Mi 
így folytathatjuk: Miért látjuk oly kevés foganatját, csodáját, hatását 
a Szentiéleknek? s a felelet: Mert nem vesszük komolyan az igét. Ideié
ből mennyi figyelmet, könyvtárában mennyi helyet szán a modern ember 
Isten igéjének? Mennyire veszi komolyan és személyhez szólónak?

Bízó reménységünk alapja Jézus. Az egész levél tipikusan és meg
lepően Krisztus-levél.
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Ahogyan azonban ezt kifejezi, az aztán héber levél. Valósággal le 
kell fordítani magyarra. Hiszen azok a fogalmak, amelyek a szerzőnek 
természetesnek tűnnek, azok a példák, melyek az ő szemében Jézusnak 
rangot adnak, előttünk legfeljebb szimbolikus jelentőségűek. Melkise- 
dek =  igazság és béke fejedelme. A  közösség, a nagyvilág életében is 
összetartozik e kettő, Jézus is lelkűnkben mindkettőt megteremti. Azután 
főpap! Ma így mondanánk: Ha élt valaha igazi pap e földön, Jézus 
Krisztus az, ki egészen Isten trónjáig, egészen Isten szívéhez vezeti el 
az embert.

— Csüggedt vagy? Sok okod van rá? Hidd el, nemcsak külső nehéz
ségekben rejlik magyarázata. Az ígéret Istenének kezét ragadd meg 
hittel, hogy a levél, mely a gyülekezet értetlenségét és éretlenségét 
panaszolja, ne vádolhasson tégedet!

B öjtös Sándor

PÜN K Ö SD VASÁR NAP
„C sel. 2 :1 -1 3 .

M E G J E G Y Z É S E K  A  T E X T U S H O Z

Textusunk Pünkösd ünnepének klasszikus textusa, amit bizonyít az 
a körülmény is, hogy a szász perikoparenden kívül — hosszabb, vagy 
rövidebb formában — szerepel az óegyházi, rajnai és eisenachi perikópa- 
rendekben is.

A  tanítványok, Jézus Krisztus parancsát követve „íme én elküldöm 
ti reátok az én Atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem 
városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel” (Lk. 24:49.), már 
10 napja együtt vannak, várván a megígért Szentleiket. És ekkor, a 10 . 
napon — éppen az aratási hálaadás ünnepén, amikor sok zarándok jött 
a városba —, végre felelet jön állhatatos imádságukra: Isten Szentlelke 
tüzes nyelvek alakjában hull reájuk és kezdenek szólni más nyelveken.

M E D IT Á C IÓ

Senki előtt sem lehet kétséges, hogy a hit, kegyelem és megváltás 
drága ajándékai elrejtett kincsek maradnának számunkra a Szentlélek 
megvilágosító, megtartó és megszentelő munkája nélkül. Valami nagy, 
döntő dolog történt tehát Krisztus tanítványainak életében, amikor az 
Ige azt mondja: „megtelének mindnyájan Szentlélekkel”. Igaz ugyan, 
hogy Isten Szentlelke, már előzőleg is megragadott egyes,. kiválasztott 
embereket és alkalmassá tette őket arra a küldetésre, amelyre Isten el
hívta életüket, de ettől az első Pünkösdtől kezdve, Isten Szentlelke állan
dóan velünk van, Üdvözítőnk ama ígérete szerint: „én kérem az Atyát 
és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké” 
(Ján. 14:16.). Íme milyen hatalmas és újszerű dolog: Isten Lelke állandó 
lakhelyet keres az emberi szívekben! Az az emberi szív, amely olyan 
sokszor erőtlen, csüggedt, tisztátalan és gonosz — a Lélek hatására. Isten 
templomává tud válni. Ha Karácsony azt jelenti, hogy Isten belépett az 
emberiség életébe, akkor Pünkösd nyilván azt tanúsítja, hogy Isten Lelke 
szállást vett az emberiség szívében! Ennek a csodálatos Léleknek a ha
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tása is azonnal jelentkezik. Gondoljunk csak Péterre, a bizonytalankodó, 
 a kétségeskedő, a kicsinyhitű, hűtelen Péterre, aki ettől fogva hatalmas 
bizonyságot tesz a megfeszített és feltámadott Úrról.

Isten Szentlelke nemcsak átalakít, de bizonyossá is tesz üdvösségünk 
jelöl. Pál apostol ezt így fejezi ki: „Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi 
lelkűnkkel, hogy Isten gyermekei vagyunk” (Róm. 8:16.). Boldog és ter
mékeny bizonyosság ez, mert befolyásolja egész életünket: megszabja 
kötelességeinket és irányítja szívünket.

RÉSZLETES VÁZLAT

1. Nem értjük egymást...
A világot teremtő és fenntartó Isten nyilván azt akarja, hogy az 

emberek megértsék egymást, mégis fájdalommal kell beismernünk, hogj 
ez a megértés hiányzik sokszor az életünkből. Nem akarjuk megérteni 
egymást, mert csak magunkkal törődünk, mert az egész életet, saját 
érdekeink szemszögéből nézzük. Ezért van annyi baj és zavar családok 
életében, népek és nemzetek történelmében. Ez az értetlenség belopa
kodik még a templomok csendjébe és az Egyház világába is. Nem 
akarjuk megérteni az Igét. mert nagyon is NEKÜNK SZÓL. Nem aka
runk engedelmeskedni Isten parancsának, mert sok mindent fel kellene 
adnunk makacsul védett állásainkból: a kényelemből, a hibákból, a bű
nös szokásokból. .. Nem akarjuk megérteni egymást sokszor az Egy
házon belül sem. elfelejtvén, hogy az apostolok „mindnyájan egy szív
vel. lélekkel foglalatosak voltak az imádságban és a könyörgésben” 
(1:14.).

Ebből a sok meg nem értésből aztán iszonyú következmény szár
mazik. Fenyegető árnyék borul az egész emberiség életére, mert sokan 
nem akarják megérteni, hogy ma is igaz Istennek az a parancsa: SZE
RESD FELEBARÁTODAT, M INT ÖNMAGADAT! Micsoda ragyogó élet 
tárulna ki előttünk, ha egyszer a világ népei megértenék igazán egymást. 
Milyen káprázatos jövő bontakozhatna ki számunkra, ha az egész em
beriség, minden erejével, minden képességével, minden jószándékával 
a közös nagy célját, a békességet akarná szolgálni... Milyen öröm lenne 
élni a földön, ha megvalósulna a pünkösdi csoda és EGY AKAR AT lenne 
az emberek között...

2. Könyörögjünk Szentlélekért!
A jeruzsálemi sokaság csak akkor tudta egymást megérteni, amikor 

Isten Szentlelke bőséggel kiömlött reájuk. Erre van nékünk is szüksé
günk,. hogy kivezessen bennünket közönyösségünk, szeretetlenségünk és 
érdektelenségünk sivár világából és .felelősséget érezzünk egymás iránt. 
Az első Pünkösd világosan mutatja: Isten azt akarja, hogy AZ EMBE- 
REK KÖZELEBB KERÜLJENEK EGYMÁSHOZ és megértsék egymást. 
Sokat kell imádkoznunk és sokat kell dolgoznunk, hogy ledöntsük a mes
terséges akadályokat, amelyek az embert az embertől elválasztják. 
Van-e boldogabb öröm, mintha mások megértenek bennünket? Van-e 
nagyszerűbb ajándék, mint amikor mi értünk meg másokat? Sokat kell 
tehát könyörögnünk és dolgoznunk, hogy a LÉLEK ereje hozza egy- 
akaratra és egymás megértésére az emberi nemzetséget.
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3. Valaminek történnie k e ll. . .
Jeruzsálemben csődület támadt Pünkösdkor, mert valami roppant 

nagy dolog történt... Olyan nagy, hogy először meg sem tudták érteni.. .  
Valami nagy dolognak kell BENNÜNK IS TÖRTÉNNI, ha azt akarjuk 
megbizonyítani: Isten Lelke reánk is kiöm lött... Tudnunk kell meg
bocsátani — még ha nehéz is sérelmeket elfelejteni. Tudnunk kell má
sokért munkálkodni, még ha megszoktuk is, hogy életünk központja mi 
magunk vagyunk. Tudnunk kell előítéletektől, elfogultságoktól szaba
dulni, még ha ez áldozatba is kerül... A  tanítványok MÁS NYELVEN 
kezdtek beszélni, mert észrevették, hogy ahogy eddig beszéltek, azon 
nem volt sok istenáldás ... Mikor kezdünk már más nyelven beszélni 
és mikor önti el a szívünket az isazi testvéri szeretet forró hulláma, 
amely magához tudja ölelni az egész világot!? Enélkül vajmi keveset 
ér a mi egész pünkösdi ünneplésünk . . . Valaminek történnie kell a szí
vünkben, de az életünkben is! Karácsonyt lehet szent révedezésben 
ünnepelni.... Húsvétkor lehet mozdulatlanul nézni az üres sírba, de 
Pünkösdkor MEG KELL MOZDULNUNK! Engednünk kell, hogy Isten 
Szentlelke egészen hatalmába kerítsen bennünket... Engednünk kell, 
hogy ereje úgy hajtson bennünket a családunkért, a hazánkért, a népün
kért, egyházunkért és az egész emberiségért való hűséges és áldozatos 
szolgálatra, mint ahogyan a zendülő szél hajtja előre a tengeren járó 
karcsú vitorlásokat és lelkesíti jó  munkára a zúgó malmokat. . .

H alász B é la

PÜNKÖSD HÉTFŐ
Csel. 2, 11-18.

Az ünnep jellege és a kijelölt textus természete arra késztetik az 
igehirdetőt, hogy homilia helyett témás igehirdetést tartson. Textusunkat 
ki kell egészítenünk pünkösd ünnepének teológiai tartalmával.

A Z  E G Y H Á Z  s z ü l e t é s e

Az előző napon a Szentlélek kitöltésének csodájáról szólt az ige. 
Ennek folytatása Péter apostol pünkösdi prédikációja Jézusról, az 
Ószövetségben megígért Messiásról. Ennek az igehirdetésnek a hatására 
jött létre a jeruzsálemi gyülekezet. Háromezren keresztelkedtek meg 
ezen a napon. A Szentlélek indította el az egyházat. Az egyház tehát 
a Szentlélek műve. Ezért ilyen szoros a kapcsolat a Szentlélek kitöltésé
nek csodája és az egyház születése között.

1. Péter előállt a tizeneggyel.
A Szentlélek kitöltése után a helyzet rendkívül feszült. A  tanítvá

nyok és a jelenlevők nagy része először került az általános érdeklődés 
középpontjába. Az emberek két csoportra oszlanak. Egy részük mélyen 
megindultan és megrendültén fogadja a Szentlélek csodáját, benne Isten 
hatalmas cselekedetét tiszteli. Mások azonban ebből semmit sem értenek. 
Gúnyolódnak. Nevetségessé akarják tenni a híveket és azt mondják, hogy 
egyszerűen részegek, valami édes bor ártott meg nekik.
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Péternek és a tanítványoknak ebben a nehéz helyzetben kell bizony
ságot tenniök Jézus Krisztusról és a saját tanítványi küldetésükről. 
A  Szentlélek ajándéka megerősíti őket hitükben. Bátran állnak a nép elé.

Péter életének ez a harmadik nagy órája. Az első hatalmas bizony
ságtételt Jézus Krisztus mellett Cézárea Filippinél mondotta: „Te vagy 
a Krisztus, az élő Istennek Fia'’. A  második nagy órája akkor volt, ami
kor húsvétkor a feltámadott Jézus Krisztus először neki jelent meg. És 
most harmadszor jött el életének nagy órája, amikor elmondhatja a7 
első keresztyén igehirdetést. Péter a világ első prédikátora a Jézus Krisz
tus egyházában. Innentől kezdve évszázadokon és évezredeken át fog 
hangozni a feltámadt Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel, és a Szent
lélek szüntelen egybe fogja gyűjteni a Krisztusban hivő nyájat gyüle
kezetté és anyaszentegyházzá.

Ezért annyira jelentős ez a lépés, amit igénk így fogalmaz meg" 
„Péter előállt a tizeneggyel.”

2. „Ez az, ami megmondatott Joel prófétától.”
Péter pünkösdi prédikációja könnyűszerrel oszlatja el a gúnyolódok 

ellenvetéseit: még csak reggel kilenc óra van, hogyan részegedéit volna 
meg ilyen nagy tömeg ember. Ellenben ami ott történt, az Isten ígéreté
nek a beteljesedése. Péter bizonyára rámutatott a Szentlelket vett tö
megre: „Ez az, ami megmondatott Joel prófétától” . Tehát ami itt törté
nik, az Istennek előre bejelentett cselekedete. Joel próféta Isten nagy 
napjára jövendölte a lélek kitöltésének csodáját. Péter bejelenti, hogy 
itt van ez a nagy nap. Itt fűződik egybe az ószövetségi ígéret és Isten új- 
szövetségi cselekedete. Jézus tanítványainak bibliája az Ószövetség volt. 
Szemük láttára teljesíti Isten ószövetségi ígéretét

Az Ószövetségre egészen különös fény esik az Újszövetség felől. 
Homályos és alig értett igék nyerik el igazi jelentésüket a Krisztus-hit 
fényében. A  Szentlélek megvilágosítja az elméket; felfedezteti Isten cse
lekvésének az értelmét. Amire az ember a maga erejéből nem tudott 
volna eljutni, arra a Szentlélek elvezérli. így vált világossá Joel próféta 
ígérete pünkösd napján, így vált világossá Jézus Krisztus váltsághalála 
és feltámadása Péter pünkösdi prédikációjában.

A pünkösdi csoda magyarázatát így foglalta össze Péter: „Ez az, 
ami megmondatott Joel prófétától” .

3. Az egy, szent, egyetemes egyház.
Pünkösd az egyház születésnapja. A  Joel prófétától megjövendölt 

napon Isten Szentlelke egybegyűjtötte az egyházat. Azóta ez mindig így 
történik. Minden egyes embert, de minden gyülekezetei és az egész 
anyaszentegyházat így hívja, gyűjti, megvilágosítja és megszenteli a 
Szentlélek. Luther klasszikus szavai szerint: „Hiszem, hpgy saját eszem
mel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban', az én Uramban hinni, 

°A °Zza. el^tni. hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium 
a z3' ’ ^  .y.^^sított meg ajándékaival, Ö szentelt meg és tartott meg 
megver ahogyan á földön élő egész egyházat is elhívja, gyűjti,
hitben m®gszenteli és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz
[tul A  földet és mennyet egybekötő szent házat Isten egyetlen hajlé-

szán a az üdvösséget óhajtók számára. Az egyházon kívül nincs más 
nrirt-t-a -̂ üdvösségnek. Csak itt van a Krisztus teste. Péter pünkösdi 
,, 1 í?C.I,°-|a nagy erővel tárja fel a Krisztus-felfedezés öröfnpí. Akik 

exfogadjak Krisztust, azok egyek őbenne.
Az így egybegyűjtött hivő népet, az egyházat a Szentlélek meg-
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szenteli. Nem az egyes tagok szentségén múlik az egyház szentsége, ha
nem Urának, Jézus . Krisztusnak a szentségéről árad szét az egyház, 
szent-volta. A  Szentleiket vett Péter apostol minden figyelmet Jézua 
Krisztusra fordít, mert ő a fő, akiből élet árad az egész testbe. Az ő szent
sége emeli ki az egyházat és teszi az üdvösség erős várává.

A  Szentlélek egyházalkotó műve egybefogja a világ népeit. Ezért 
egyetemes az egyház. Az egész emberiségre kiszélesül az egyház perspek
tívája. Ezért hordozza az egyház a lakott világ gondját. Örül az emberi
ség haladásának és békéjének. Küzd a háború és nyomor erői ellen. 
Urához válna hűtlenné, ha nem ezt tenné/ Az egyház minden népet 
magábafoglaló üdvösségszolgálata ezért kapcsolódik szükségképpen a né
pek békéjét munkáló szolgálatával.

Az első pünkösdtől, Péter apostol pünkösdi prédikációjától hosszú 
út vezet máig. Kétezeréves egyháztörténet áll a ma egyháza mögött. 
De ugyanaz volt benne a Szentlélek, amely mindig gyűjtötte és vezérelte 
az Isten népét a történelemben. Hiszünk az egyház Urában, aki Szent- 
leikével ma is velünk van, ma is irányít, ma is utat jelöl ki a benne 
hívőknek. Hálát adunk, hogy a Szentlélek vezérlő ereje a magyarországi 
evangélikus egyház útját is kijelöli a szocializmusban. Mert Isten Szent
lelke-ma is és minden időben megvilágosítja és vezérli az egyházat.

„ V é g y  szá llást az én szívem ben  
A m íg  itten  élek,
S m int tem plom ban, la k já l bennem ,
V ezérlő  Szen tlé lek !” (431, 11. Dt.)

Dr. O ttly k  Ernő

ESKETÉSI IGEHIRDETÉS

Káldy Zoltán püspök és Esze Magdolna házasságkötése
kor a Deák téri templomban 1960. január 16-án elmondotta. 
Korén Emil.

 (Magnetofonszalagról átírva.)

„L e g y e te k  kö vető i az Istennek, m int szeretett 
gyerm ekek, és já r ja to k  szeretetben , am int a  
K risztu s is szeretett titeket és önm agát adta  
értü n k  m int a ján d ék ot és áldozatot az Isten n ek 
kedves jó illa tu l.”

E fezus 5:1—2.
Szeretett Testvéreim!
Amikor ebben az ünnepélyes órában a templomkaputól megindul

tatok az oltár felé, nemcsak lépteitek voltak súlyosak: a szívetek is bi
zonnyal érezte és érzi, hogy súly van rajta. Súlyos ez a pillanat.

Nem egyszerű esketési alkalom ez, hiszen mögöttetek olyan gyüle
kezet áll, amelyben nemcsak a család, szeretteitek vannak. Ez a gyüle
kezet igen tág. Tágabb, mint ez az egész templom. Nemcsak a Deák téri 
gyülekezet van itt, hanem erre figyel most a Déli Egyházkerület, magyar- 
országig egyházunk népe, református testvéreink, sőt világszélességre 
tágulnak most a templom falai. Olyan ökumenikus érdeklődés előzte meg 
ezt a pillanatot, amely bizonysága annak, hogy imádsággal, szeretettel.
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kíváncsisággal, példamutatást váróan itt van mögöttetek szinte a pro
testáns világ.

Súlyos ez a pillanat történelmileg is. Azt hiszem, nem tevedek. ami
kor azt mondom, hogy evangélikus egyházunk történelmében első eset, 
hogy püspök áll frigykötéssel az oltár elé. Emellett mögöttetek ott van 
az evangélikus és református anyaszentegyház, amely nem úgy néz egy
szerűen felétek, mint akik most megindultok magánéletetek drága, szent 
pillanatában a házasélet felé, hanem mögöttetek ott van az a testvérisé
get és példamutatást kereső figyelem, amely várja, hogy ti elöljárjatok 
abban a testvéri szeretetben, amely történelmi örökségünk és amely 
mellett sokszor kell pozitiven és egyre pozitivebben bizonyságot ten
nünk, megmutatva, hogy az nem csupán történelmi örökség, hanem szív
béli valóság, drága kincs.

Súlyos ez a pillanat a magatok számára külön-külön is. Mögötted, 
vőlegény testvérem, ott áll egy otthon, amelynek drága emlékei rajza
nak körül. Egy falusi parókia, ahonnan elindultál. Egész életed szolgá
latában sem felejtheted el azt az édesapát, aki neked első példaképed 
volt ebben a szolgálatban — és azt az édesanyát, aki kora özvegységé
ben egybeforrott családdá tudott titeket formálni. Súlyossá válik ez 
a pillanat, mert azt érzitek, hogy ez a család bővül, de kicsit azt is érzi- 
tek, hogy ez a család mintha az egységében bomlana meg.

Súlyos ez a pillanat néked is, menyasszony testvérem. Súlyos, mert 
kivételesen meleg családi körből és egy olyan családnak sarjaként állasz 
itt az oltár előtt, amely magyar nemzetünk történetében nagy név: az 
Esze név. És itt állasz most az ökumenikus szeretet példájaként, olda
ladon vőlegényeddel, aki evangélikus püspök. Mögötted ott van ez a 
drága család, amelyik összefogta és összefogja a gyermekeket, téged is, 
egy édesapának a példamutatásával, akinek az élete cseng, mint az érc, 
és egy édesanyának a példamutatásával, aki oly meleg szeretettel fűtötte 
sziveteket. Te most kilépsz ebből a családból.

Erezzük nagyon jól, mennyivel több történik itt, mint egyszerű frigy
kötés. De tudjuk azt is, hogy hiába áll mögöttetek egy hatalmas gyüle
kezet, egy-egy anyaszentegyház, egy ökumenikus, nagy, drága ügy, a 
felekezeti testvériségnek drága ügye, számotokra ez a pillanat nagyon 
magányos pillanat. Tireátok itt mindenki felnéz. Ügy kell talán erősen 
mondanom, hogy mellettetek nem áll senki, mert mindenki felnéz 
reátok. Magányos pillanat ez néktek.

Testvérem — mi sokat barangoltunk a Mecsek erdei között, de 
barangolásunk közben nem volt közösen olyan élményünk, amit most 
idézni szeretnék néktek. Természetjáróknak a legcsodálatosabb élménye 
az, amikor a napfölkeltét hegytetőről pillantják meg. Amikor itt most 
mindenki felnéz reátok, azt kell mondanom, igen: mellettetek nincs 
senki, de kél a nap! — Jézus Krisztus —. aki nem mögöttetek, de előtte
tek és mellettetek áll. Ö az, aki ezt a magányt meg tudja bontani és ő 
az, akiben mindaz, amit eddig elmondtam, feloldódik. Jézus Krisztusbart 
válik ez a pillanat számotokra igazán súlyossá, mert ő az, aki felétek 
néz most.

Rajta keresztül értitek meg felolvasott igénk üzenetét, amit így 
tolmácsolok most néktek: szeret titeket az Isten! Mint „Isten szeretett 
gyermekei állótok itt s tinéktek nemcsak egymás szeméből kell meg
látnotok Isten szeretetét s nemcsak azt kell ereznetek egymás szemének 
pillantásából: milyen jó, hogy titeket Isten egymással megajándékozott, 
hanem azt kell meglátnotok, hogy Jézus Krisztusban szeret titeket az
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Isten. Ez az a szeretet, amely betölti egész életünket és ez az a szeretet, 
amely Jézus Krisztusban úgy áll előttünk, mint áldozat. Bizonnyal nem 
lépek túl az ige értelmén, ha azt mondom: példakép előttetek az a sze
retet, amely Jézus Krisztusban jelent meg, aki áldozatul adta önmagát 
érettünk és jó illatul az Istennek. Hiszem, hogy Jézus Krisztusnak az 
áldozata, amely most elétek lép életeteknek ebben a döntő pillanatában 
is: az a bűnbocsátó szeretet, amely mellett a családi élet melege igazán 
meleggé lehet. Az ö bűnbocsátó szeretetében lehet megérezni azt is, amit 
a költő mond, amikor a házastársakat az ünnepi pillanatok magaslatáról 
levonja a mindennapi élethez s így mutat be titeket is egymásnak: „sze
gény, szánandó embertársad ő”. Jézus Krisztus bűnbocsátó szeretetében 
válik az embertársi közösség drágává és széppé. Meg fogjátok tapasz
talni, mit jelent Jézus Krisztusban bízva megfogni egy kinyújtott kezet, 
belenézni a másik szemébe, amikor fáradt és azt mondani: „ne is mondd, 
úgyis értem". Krisztus bűnbocsátó szeretete tanít meg minket az igaz 
egymás mellett élésre.

Hiszem, hogy nem az ökumenikus testvériség, a gyülekezet, az anya- 
szentegyház felétek tekintő kíváncsisága a legfontosabb most. Isten 
kíváncsisága az, ami most nagy kell, hogy legyen előttetek. Ő kíváncsian 
várja, hogy együttes életetek jó  illat lesz-e néki. Ez a gyönyörű bibliai 
kép minket edényekké formál és Isten szeretetével, igéjével és kegyelmé
vel tölt meg. M i hisszük, hogy Jézus Krisztusnak a szeretete, a bűnbocsátó 
szeretet lesz életeteknek az a jó illata, amit tartani, őrizni és tovább adni 
fogtok. Mi, az egész anyaszentegyház és ökumenikus testvériség, úgy 
nézünk felétek, mint akik ezt az edényt azért akarjuk szépnek látni és 
tudni, mert benne Isten szeretetének jó illatát várjuk. Ámen.

Oltári és szószéki imádságok
 

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE

Urunk Istenünk! Te megközelíthetetlen fényességben lakozol, és egy 
élő sem igaz Te előtted. Megvalljuk Néked, hogy távol vagyunk szeretett 
Fiad példaképétől, pedig szent akaratod szerint Hozzá kellene hasonlóvá 
lennünk. Bocsásd meg bűneinket, és segíts minket Szentlelkeddel, hogy 
új életre keljünk a Te ígéreted szerint. Ámen.

Buch der Gottesdienste. 1952.

Irgalmas Istenünk és Atyánk! Hálával magasztalunk Téged, hogy 
 dicsőséggel koronáztad egyszülött Fiadat, Jézus Krisztust, és olyan nevet 
adtál Néki, amely nagyobb minden névnél. Térdet hajtunk Előtted a 
mennyeiekkel és a földiekkel együtt, mert nincsen vége uralmadnak. 
Kérünk is Téged, légy közöttünk és maradj velünk minden napon a világ 
végezetéig. Ámen.

Agende für die evang. Kirche von Westfalen, 1957.

Úr Jézus Krisztus! Néked adatott minden hatalom mennyen és föl
dön. Ezért kérünk Téged: légy a mi Urunk, és tarts meg minket orszá-
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_ hoev h allgassu nk Téged, igéd et pedig szívü n k b e  fo g a d ju k  és 
godban, rizzüh, hogy erőd á lta l m egm en ekü ljü n k  a  h a láltó l és a  k á r
hozattól A tyád  országába jussunk, és a T e  orcádat lá th assu k  örökkön 

örökké. Ám en. uturgie, Aargau 1950.

P Ü N K Ö S D  Ü N N EPE

Urunk, Istenünk! M egígérted  a  T e  gyü lekezeted n ek , hogy m indenkor 
vele  m arad a T e  Szen tlelked . E zért k érü n k  T éged m ost is: áraszd  ki 
ránk Szen tlelkedet, m ert kiaszott és term ék etlen  fö ld  va gyu n k . N yisd 
m eg fü lü n k e t és szívün ket, hogy szen t igédből m egh a llju k  a  L é le k  b i
zonyságát, és enged elm esked jü n k neki. V o n u lj b e  L elk ed d el szívün kbe, 
hogy a  L é lek  tem p lom ává leg y ü n k  testestü l-le lkestü l. T edd  gazdaggá 
gyülekezetedet a L é le k  a já n d ék a iv a l és egyesíts m in ket lé lek b en  a békes
ség kö telékeivel. Á m en.

Kirchenbuch, 1956.

M indenható Isten, irgalm as A ty á n k ! H álát adun k N éked, és m agasz
ta lju k  szent nevedet, hogy e gy h á za t a lap íto ttá l a  földön, és é lő  ta g ja iv á  
h ívtál el m in ket is. A d d  n ekü n k S zen tlelked et, hogy e lh ívásu n k h o z m él
tóan éljünk. K ü ld d  el a T e  fe lü lrő l v a ló  erődet az egész keresztyén ség- 
nek, hogy új é le t tám adjon  anyaszentegyházadban . T e  m egtérítheted  az 
em beri szívet, fe lébreszth eted  a gyü lekezetek et, és é letre  keltheted  a z  
egyházakat. S eg íts  m eg m inket, ne h agyj elcsüggedn ün k, erősítsd h itü n 
ket. M egígérted, hogy gyülekezeteden  a pokol kap ui sem  diadalm askod
nak. Egyedül ebben bizakodunk. A dd, h o gy szeressük egyházadat, hű sé
gesen im ádkozzunk érte, és készségesen cselek ed jü k  azt, am i ja v á ra  szo l
gál. A  T e  nevedben kö n yörgü n k U ru n k és Főpapunk, Jézus K risztu s: 
hallgass m eg m in ket! Á m en . ,

Agende für die evang. Kirche Westfalen, 1957.

S Z E N T H Á R O M S Á G  Ü N N EPE

H álát adun k N éked, Szen thárom ság egy Isten, hogy terem tettél, 
m egváltottá l és m egszen teltél m in ket. K érü n k , világo síts m eg m inket, 
hogy m eglássuk titkaid at, im ád ju k  dicsőségedet, és végü l országod p o l
gáraikén t új n ye lveken  d icsérjü n k  és m a gasztalju n k  Téged, Szen thárom 
ság, A ty a , F iú , S zen tlé le k  Isten, a k i é lsz  és u ralkod ói örökön örökké. 
Á m en. »

Agende für die evang. Kirche Westfalen, 1957

H álát adunk N éked, Szen thárom ság egy  Isten, hogy k ije len tetted  
istenséged titkait. Im ád ju k  örök dicsőségedet, és m agasztalu n k Téged 
m indazért, am it ra jtu n k  cselekedtél. T e  tartottad  m eg m indeddig életün- 
ket, m indenható A tyá n k , m enn y és fö ld  terem tője. Irgalm as vo ltá l hoz- 
??.n .. “ tré sü n k et és értelm ü n ket m eghaladó m ódon. A h o gyan  az A ty a  
könyörül gyerm ekén, úgy kön yörülsz ra jtu n k, és erős vá ru n k  v a g y  m in 
den szükségünkben. N e vond m eg tő lünk ezután sem  Jézus K risztu sban  
m egjelen t A ty a i szeretetedet. N eve lj m in ket arra, hogy h álásan  szo lgál
ju n k  N éked. H álát adun k N éked, U ru n k és M egváltón k, Jézus K risztu s, 
szenvedésedért, h a lálo d ért és feltám adásodért, a m ellyel e lvégezted  kö 
zöttün k a m egváltás m un káját, és az örök é le t rem énységére ú jítottá l



m eg m inket. Á ld u n k  Téged, Szen tlélek  Isten, sokféle  ajándékodért, 
a m ellyel gazdagítod egyházad  közösségét, hogy szeretetben szolgálun k és 
örven dezzün k a m i m egtartó  Istenünkben. Szen thárom ság Isten! Á ld j 
m eg m in ket és m inden népet e v ilágon , add kegyelm edet m inden felsőbb- 
ségnek. V iga szta ld  m eg a szom orkodókat, erősítsd a gyengéket, em eld  fel 
az e lesetteket. T ég y  m in ket m agadévá, és szen telj m eg m inket, hogy lá s
suk dicsőségedet, és vá laszto tta id  sereg ével együtt ö rö k ké  d icsérjün k 
Tégedet.

Buch dér Gottesdienste, 1952 

K ö zli: Prőhle Károly

Könyvszeml e

Ifj. Kodolányi János: Ormánság
(G ondolat K iadó, 1960)

S zép  k iá llítású , n ép ra jzi tárgyú  kö n yv je len t m eg nem rég a  k ö n y v e s
boltokban. S zerző je  ifj. K o d o lá n yi János, a k i hosszú ideig  a  pécsi N ép 
ra jz i M úzeum  m un katársa  volt. K ö n y v e  D él-B a ra n y a  „O rm án ság” n év
v e l m egje lö lt tá jegység éről szól.

A  szerző  a m ár ism ert an yagrészt jó l ötvözi a z  á lta la  feldolgozott 
gyű jtéssel. A  n épszokásokat és a tá jegység  é letét nem  ism erők előtt 
k itá ru l a  v id ék  m ú ltja , történ elm e, so kféle  jellegzetessége. A  fö ld - és 
n ép rajz, az építkezés m ódja, a n ép viselet, a háziip ar, a  csa lád i é let, a  nép- 
költészet, a  n ye lv já rá s , m ind m egragadóan tá r ja  fe l O rm ánság lakó in ak  
m últját.

Szépen érzék e lteti a szerző O rm ánság refo rm átorain ak  m u n káját: 
„ a  reform áció  is  segített a z  é le t  m entésében ” . S ztáray  M ih á ly  és S k aricza  
M áté m űködése n yom án  később fő leg  a  reform átusság erősödött m eg, 
n oh a a  tö rö k kiű zése  után  31 fa lu v a l kevesebb  telepü lés vo lt. Érdekes, 
hogy O rm ánság nem  ked vezett a M ária  T erézia  á lta l bete lep ített ném e
teknek. A  m ú lt század  közepén in dult m eg a z  egykézés. A z  1840-es é v e k 
ben a  lakosság n agy része m ég reform átus volt, de később az egykézés 
és a z  ú ja b b  bete lep ülések  h atására  csökken t a  re form átusok szám beli 
fö lén ye. E z a  m últ.

És a  je le n ?  A  szerző részletesen  fo g la lk o zik  a  m últtal, de a fe lsza 
badulás után  b ekö vetkezett válto zások ró l csak  n éhán y h elyen  ír. Pedig 
érdem es le tt vo ln a  az e lm ú lt 15 é v  n ép ra jzi vá lto zá sa it is ism ertetni.

B e rze  N agy János. K iss  G éza, Z en ta i János és m ások b a lla d a - és 
népm esegyűjtései, a  jó l s ik e rü lt  fén y k é p fe lv éte lek  vá lto zatossá  teszik  a 
k ö n y v  tartalm át. R ich ter Ilona szép  kötést és véd ő bo rító t tervezett 
a kön yvhöz. A z  em lítetteken  k ív ü l köszönet ille ti a  G ondolat K ia d ó  dol
gozóit is a  h ézagp ótló  k ö n y v  m egjelen tetéséért. A  k ö n y v  végén  ötletes 
az O rm ánságról eddig m egjelen t k ö n y v e k  b ib lio g ráfiá já n a k  közlése.

Barcza Béla


