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Csendben Isten elő tt

Állást foglalhatunk!

Így jellemezte egyik lelkészünk a ,,korszerű” igehirdetést: „Jó 
oldala a korszerű igehirdetésnek, hogy igyekszik magára venni saját 
kora emberének problémáit. Abból indul ki, hogy az igének van 
mondanivalója a mai ember számára is, ezért az igehirdetésnek is 
mai, konkrét mondanivalónak kell lennie. Hibája viszont, hogy a 
kor eszméit szólaltatja meg. így  válik sokszor ^kísérőzenévé^ ez az 
igehirdetés a világ állásfoglalásaival kapcsolatban.”

A  tulajdonképpeni kifogás tehát a korszerű igehirdetéssel kap
csolatban az, hogy gyakran szól olyan kérdésekről, amelyekről világi 
tényezők szólnak, és nem is egyszer visszacséfigenek benne „világi 
állásfoglalások” . A  megjegyzést tevő lelkész bizonyára arra gon
dolt, hogy lelkészeink igehirdetéseikben és egyházi lapjainkban írt 
cikkeikben Isten igéjének fényében szólnak a béke, a fegyvermentes 
világ, a békés egymás mellett élés, a szociális igazságosság, népünk 
jóléte és további fejlődése ügyében. Valóban úgy van, hogy ezek
ben a kérdésekben lelkészeink többségének állásfoglalása m egegye
zik népünk felelős vezetőinek álláspontjával, és ennek —  egy-egy  
olyan textus alapján, amely ezt megengedi —  hangot is adnak. Ezt 
nem volna szabad tennünk az igehirdetésben? Vagy ugyanezekben 
a kérdésekben „más” -t kellene mondanunk, mint a világi állás- 
foglalások? Nézzünk szemébe a kérdésnek!

1. Valljuk, hogy Jézus Krisztus evangéliumát nem szabad azo
nosítanunk semmilyen politikai, gazdasági és társadalmi renddel, 
kultúrával vagy erkölcsi rendszerrel. Ehhez hozzátartozik az is, hogy 
az evangéliumból nem lehet levezetni valamilyen politikai vagy 
gazdasági akcióprogramot és nincsen általánosan érvényes keresz
tyén „politikai vonal” sem. A z evangélium örömhír arról, hogy Isten 
Jézus Krisztusban szeret' t  űlágot, bűnbocsánatot és üdvösséget ad. 
Az viszont tény, hogy ezt az örömhírt szívébe fogadó embert Isten 
arra küldi, hogy a megtapasztalt szeretetet továbbadja, másokon 
való segítésben és másokért való áldozatos szolgálatban éspedig az 
élet egész területén: a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális 
életben. A  keresztyén embernek van közéleti felelőssége. Pál apos
tol arra biztatja (Rm. 13, 7.) a római keresztyéneket, hogy érezzenek
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fe le lősség et a  k özü gy ek ért és becsü letesen  te ljesítsék  állam polgári 
kötelességeiket.

2. V a llju k , h o g y  az egyház nincs kötve semmiféle politikai, 
gazdasági és társadalmi rendhez. A z  egyh áz tud  éln i és szolgáln i 
bá rm ilyen  rendben . E g yb en  Isten től n yert szabadsága van  arra is, 
h og y  megőrizze függetlenségét a k ü lön b öző  ren dek ben . Ezzel a sza
badsággal é lt pl. a n ém etország i h itv a lló  eg yh á z  a fasizm us ide jén , 
a m ik or  e llen e  m on d ott an n ak  a po litik a i és társada lm i ren dn ek , 
a m ely  a  „v é r  és f a j ”  n evéb en  m illiók a t pu sztított el.

3. V a llju k , h o g y  u gyan ak k or , a m ik or  a z  egyh áz n in cs k ö tv e  
sem m ifé le  politik a i, gazdasági és társada lm i ren dh ez : ezeknek vitá
jában a neki jutott felismerés mértéke szerint állást foglalhat. 
Az egyháznak nemcsak „függetlenségének megőrzésére”  van szabad
sága, hanem erre az állásfoglalásra is. Az egyháznak nem kell „elvi
leg”  feltétlenül semlegesnek maradnia. T eh át pl. ezekben a kérdé
sekben: bék e  v a g y  h áború , le fe g y v e rzé s  v a g y  fegyverk ezés , g y a r 
m ati n ép ek  fe lszabad ítása  v a g y  to v á b b i k olon ia lizm u s, szociá lis  
igazságosság  v a g y  k izsákm ányolás, szocia lizm u s v a g y  kapita lizm us, 
a  gazdaságilag  e lm aradott országok  fe lem elése  v a g y  n y o m o rb a n  h a
gyása, a n ép ek  b ék és  egym ás m ellett élése  v a g y  egym ás elpusztítása 
—  nemcsak, hogy szabad, hanem kell is az egyháznak állást fog
lalnia. A  m i m a gy arorszá g i evan gélik u s egyh ázu n k  v ezető i, h iva ta 
los  testü letéi, gyü lek ezeti vezető i p resb itere i és gyü lek ezeti tagok  
n a g y  töb b ség e  k ü lön b öző  a lk a lm ak on  és k ü lön b öző  id őb en  állást 
fog la lta k  a béke, a lefegyverzés, a gyarmati népek felszabadítása, 
a szociális igazságosság, a szocializmus, a gazdaságilag elmaradott 
országok felemelése és a népek békés egymás mellett élése nagy 
ügye mellett. E rre az á llásfogla lásra  van  szabadságunk.

4. V a llju k , h o g y  u gy an ak k or  a m ik o r  az eg yh á z  h azánkban  állást 
fo g la l n ép ü n k  ú j fe jlő d ő  élete, a  szociá lis  igazságosság, a  jó lé t  n ö v e 
lése, a  n agyü zem i gazdá lk odás stb. m elle tt —  megvan az egyháznak 
belső és külső szabadsága ahhoz, hogy kimondja a világnézeti kü
lönbözőséget arra az ideológiára nézve, amelynek az alapján hazánk 
új rendje épül és az evangélium között. S zám unkra a te ljes  evan 
g é liu m  drága kincs, a m e ly b ő l é lü nk  és an n ak  b o ld o g  b irtok osa ik én t 
végezzü k  á llam polgári k öte lessége in k et és e  v ilá g b a n  v a ló  szolgá
la tu nkat. Ez a  v ilágn ézeti k ü lön b özőség  n em  ak a dá lyoz  és n em  bén ít 
m e g  b en n ü n k et ab ba n , h o g y  hű  á lla m p olg á rok k én t és egyh ázu n k  h ű  
ta g ja ik én t do lgozzu n k  a közjóért.

5. V a llju k , h o g y  egyh ázun k n a k  és b en n e  gyü lek ezeti ta g ja in k 
nak  n em csak  arra  van  szabadsága , h o g y  állást fo g la lja n a k  az em 
b er iség  és n épü n k  politik a i, gazdasági, társada lm i és ku ltu rá lis k ér
déseiben , hanem arra is megvan a szabadságunk, hogy pozitívan és 
aktívan részt is vegyenek az emberiség és benne magyar népünk új 
életéért folyó hatalmas erőfeszítésekben és a világ új rendjéért való 
küzdelemben. Ezt a  m eg g yőződ ésü n k et an n ál is in k áb b  h an gsú lyoz
zuk, m ert k ü lfö ld ö n  van nak  egyh ázak  és eg yh áz i y ezetők , ak ik
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etek in tetben  m ásk éppen  g on d o lk ozn a k , k ü lön ösen  a tek in tetben , 
h o g y  m i az egyh ázak  fe ladata  a szocia lizm u st ép ítő  országok  terü 
letén . Pl. Dibelius pü sp ök  sok a t em legetett „O b r ig k e it”  c ím ű  m u n 
k á jáb an  a  N ém et D em ok ratik u s K öztársaságban  é lő  k eresztyén ek et 
n em  arra  szó lítja  fe l, h o g y  a  m agu k  h e lyén  seg ítsék  ép ítem  h azá ju 
kat, h an em  arra, h o g y  lazítsák azt a társadalmat, a m e ly  ott épül. 
N e leg yen ek  en gedelm esek  törv én y es  fe lsőbbsegü k n ek . M . Thomas 
in d ia i p ro fesszor  p ed ig  a rró l pa n a szk odott Ű j D elh iben , h o g y  a  h a
talm as fo rra d a lm i á ta lak u lásokban  élő ázsiai és a fr ik a i n épek  k özött 
é lő  k eresztyén  k özösségek  e g y  része csak  ön m agáva l tö rőd ik , v issza
v on u l és n em  ak ar részt v en n i „a z  igazi fe le lő s  em b eri életet e lő 
m ozd ító  politik a i, gazdasági és társada lm i é let ú j stru ktú rái fe l
ép ítésének  fe la d ata ib an ” . Ezek a keresztyén  k özösségek  —  m o n d ja  
a  p ro fesszor  —  „ta g a d já k  az egyh ázn ak  és a  k eresztyén  em b ern ek  
azt a szabadságát, hogy hozzájáruljanak a nemzeti újjáépítéshez. 
M i —  ism éte ljü k  —  azt va llju k , h o g y  van  szabadságu n k  arra, h o g y  
p o z itív  szerepet v á lla lju n k  hazánk  ú j ren d jéb en  a  k ö z jó  e lőm ozd í
tásában  és a n ép ek  k özö tt i v itás k érd ések  jó  m egoldá sá n a k  a  m a
gu n k  h e lyén  v a ló  szolgá lásában . A m ik o r  ezt végezzü k , tu d ju k  azt is, 
h o g y  n incs szabadságu n k  arra, h o g y  evilági dolgokban bármit is 
abszolúttá tegyünk vagy jelentsünk ki. Ezt teh át n em  is tesszük.

6. V a llju k , h o g y  az egyh áz tag ja in ak , m in t á llam p olg árok n a k  
szabadságu k  van  arra, h o g y  az em beriség  és n ép ü k  gazdasági, p o li
tikái, társada lm i és k u ltu rá lis  k érd ésein ek  m egoldásában , ille tő leg  
a jó megoldásokért való küzdelemben együttmunkálkodjanak a nem
keresztyénekkel. T eh át az egyh ázn ak  é s  az egyh áz ta g ja in ak  n em  
k e ll v a la m ik ép p en  ex k lu z ív e  cselekedn iü k , h an em  igazi partn erség 
b en  e g yü tt d o lgozh atn a k  az igazi em b eri é let szeku láris fe lté te le in ek  
m egterem téséért fo ly ta to tt  k özös h arcban  a  n em -k eresztyén ek k el. 
M agától érte tőd ően  ebben  az eg yü tt-m u n k á lk od á sb a n  is megmarad
nak a keresztyének Jézus Krisztus követőinek  és a  T ő le  k ap ott sze
retettel, a  m a gu k  sa já tos m ó d já n  m u n k á lk od n ak  a  n ép ek  és n ép ü k  
ú j életéért. M agya rorszá g i von a tk ozásba n  sz ívb ő l k e ll örü ln ü n k  an 
nak, h o g y  n ép ü n k  fe le lő s  vezető i m a gu k  is k észek  e lfo g a d n i az e g y 
háznak n ép ü n k  jó lé té é r t és b ék és  jö v e n d ő jé é r t  fo ly ta to tt  m u n k á já t 
és a v ilágn ézeti k ü lön b özőség  e llen ére  is v á lla ljá k  e terü leten  a  v e 
lü n k  v a ló  együ ttm u n k álk odást.

7. V a llju k , h o g y  bá r  az egyh áz „egészen  m á s”  m in t a v ilá g  és 
h o g y  az em b eri é letre  v on a tk ozó la g  az egyh ázn ak  tö b b  v on a tk ozás
ban  „egészen  m ás”  m on d a n iv a ló ja  van  m in t a v ilágn ak , mégsem 
„törvényszerű” , hogy az egyháznak mindig és feltétlenül „valami 
egészen más”-t kell mondania bizonyos evilági életre vonatkozó dol
gokban, mint amit a jóakaratú emberek mondanak. A n élk ü l, h o g y  
errő l részletesen  szólnék , ebb en  az irán yb an  h add  u ta ljak  a  róm ai 
le v é lb ő l k ét ig é re : „  . .  .am ely  hata lm ak  van nak , azok a t Isten ren 
delte  . . .  Isten  szo lgá ja  ő  a  te  ja v a d ra ”  (13, 1, 4.) és : „d icsőség , tisz
tesség  és bék esség  minden jót cselekvőnek, zsidón ak  először, azután
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g ö rö g n e k ” ; „m in t ak ik  m egm u tatják , h o g y  a  tö rv é n y  által k övete lt 
cse lek edet be van írva szívükbe, a m irő l eg yetem ben  b izon ysá got 
tesz le lk ism eretü k  és az ő gon d o la ta ik  . . ( 2 ,  10, 15.) M in d ezek ből 
n y ilvá n v a ló , h o g y  „v ilá g i e m b e re k ” -e n  és k orm á n yok on  keresztül 
is e lén k  lép h et az Isten-akarta jó. T erm észetesen  a rossz is. A rra  is 
m eg v an  az egyh áz szabadsága, h o g y  Isten igéjéhez kötve és Isten 
elé á llva  m é rle g e lje  azt, m i a  jó  és m i a  rossz. D e  am it „ j ó ” -n a k  
ism ert íg y  fe l, azt cse lek edn ie  és tám ogatn ia  kell, m é g  a k k or  is, ha 
ism er e g y  te lje seb b  „ j ó ” - t  a z  evan gé liu m  b irtok ában . P l. az egyház 
n a g yon  jó l  tu d ja , h o g y  a z  a  békesség , a m e ly e t Isten a  h iv ő  em b er
n ek  a bű n bocsá n a t által ad  töb b , m in t a „p o lit ik a i b é k e ” , teh át a 
n épek  b é k é je  egym ássa l és az t is tu d ja , h o g y  az a szabadság, am it 
Isten  ad  a bű n e in k b ő l v a ló  szabadu lás által, tö b b  m in t a gyarm ati 
n ép ek  fe lszabadítása , m ég is  sz ív v e l-lé lek k e l tám ogatn ia  k e ll a há
b orú v a l szem b e n a bék ét, a gya rm ati e ln yom ássa l szem ben  a  g ya r 
m ati n ép ek  fe lszabad ítását és a  n ép ek  e llen ségesked ésével szem ben  
a  n ép ek  bék és egym ás m ellett élését, ső t egymásért élését. A z  Isten 
u gyan is  azt ak a rja , h o g y  n e  csak a  sz ívek b en , h an em  a n ép ek  k özött 
is leg yen  b é k e  stb. V a g y  csak azért ne beszé ljen  az egyh áz bék érő l, 
feg yv erm en tes  v ilágró l, a  k olon ia lizm u s m egszün tetéséről, szociá lis 
fe lem elk ed ésrő l, m ert „a rró l a  v ilág  is beszé l” , m e g  a „n a p i sa jtó  is” 
szól és a  „rá d ió  is su gározza ” ? M i ezért h allgassunk  ró la ?  V a g y  m a 
gya rá zzu k  a z  em berek n ek , h o g y  „a z  a bék e , a m it ti akartok , az sem 
m it sem  ér, m ert e lő b b  m eg  k e ll b é k ü ln ö tö k  Isten nel” , a  n égerek 
n ek  p ed ig  m agyarázzuk , h o g y  „n e m  ér sem m it a  gya rm ati sorsb ól 
v a ló  fe lszabadu lástok , m ert az m ég  n em  az a szabadság, am ire 
K risztu s vezet e l” ? Ez a magatartás Isten nélkül való volna és egy
ben embertelen volna. Ez az eg yh á z  d ia k ón iá já n a k  elspiritualizálása 
vo lna . Ilyen  m agatartást a  m i m a gyarorszá g i evan gé lik u s egyh ázu n k  
n em  válla lhat, han em  csak olyat, amelyből segítés, béke, kenyér, 
jólét, egészség szárm azik.

íg y  érkeztü nk  el ann ak  a le lk észü n k n ek  a  m eg jegyzéséh ez , ak i 
fé l attól, h o g y  a korszerű  igeh ird etés a „k o r  eszm éit szóla ltatja  m eg  
és íg y  sok szor csupán  ^k ísérőzen e^ lesz  a  v ilá g  á llásfogla lásaiva l 
k ap cso la tban ” . M indenesetre  igeh irdetésü n k b en  n em  fo g u n k  „k ísé rő - 
zen é” - t  ad n i az o ly an  v id á g i á llásfog la lá sok  m ellé , m in t az im p e 
rializm us, az  a tom feg yv erk ezés , a k olon ia lizm u s, a  k izsák m ányolás 
stb . E gyá lta lában  ig eh ird etésü n k .soh a sem  „k ísé rő ze n e ” , h an em  Isten 
törvényének és evangéliumának hirdetése. De sohasem általában, 
hanem mindig konkréten! Ez a  k on k rét igeh irdetés m a gá ra  veszi 
a  m a i em b er és a  m a i élet p rob lém á it és o tt  ak ar Isten ere jév e l 
seg ítséget ésp ed ig  v a lósá g os  seg ítséget adni. H og y  sok  tek in tetben  
összecsen gen ek  az „eg y h á z i á llás fog la lá sok ”  és a „v liá g i á llás fog la - 
lá o k ” ? L egyen  ezért Istennek  h ála ! A  ba j az vo lna , h a  egyh ázu n k  
b é k é t akarna, v ilág i fe lsőb b ségü n k  p e d ig  h áború t, m i leszerelést, ő k  
p e d ig  fe lfeg yv erzést. A  „ j ó ” -b a n  szép  az összecsen gés!

Káldy Zoltán
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Tanulmányo k

A z  igazságról

Elöljáróban az igazság két oldaláról beszélek. Elsőben arról az 
oldaláról, amelyik szerint az ember az általa valóságnak észleltet és ta
pasztaltat tekinti igaznak, igazságnak. A  kísérletek, kutatások, számítások 
során a reméltnek és a beváltnak összecsendülése igazság, mert valóság, 
[gazság, hogy emberek szüléinek a világra. Az is az, hogy minden ember 
meghal. Ismert és ismeretlen tényezők serege játszik ugyan közre a szü
letés és a halál közti időre nézve, és a halál bekövetkezésének módjára 
nézve. Ezeknek a tényezőknek különbözősége mégsem változtat azon az 
igazságon, hogy az emberek előbb-utóbb meghalnak. Miközben ez igaz, 
az időt és módot befolyásoló tényezők létezése is igazság. Most ez csak 
abból a szempontból érdekes, hogy a pusztán észlelt igazságok területe is 
óriási és sokféle. A törvényszerűségek érvényesülése mind ide tartozik. 
De azok az esetek, események, valóságok is, amelyeknél nincs semmi tör
vényszerűség, de megállapításuk, tudomásulvételük és ellenőrizhetőségük 
kézenfekvő. Az éjszaka és nappal változása törvényszerű. De már a divat 
területén jelentkező tapasztalat tényei nem törvényszerűek, hanem eset
legesek, ötletszerűek, szabadok és indokolatlanul is változók. Másik példa: 
az áram bekapcsolásával jelentkező világosság törvényszerű vagy a ki
kapcsolásával beálló sötétség is az. De hogy a sorsolásnál éppen azok 
nyernek, akik nyernek, az már esetleges, de tapasztalati igazság.

- Az igazság másik oldala más természetű. Az közvetlenül az emberek 
közötti viszonyban jelentkezik. Az előbbivel szemben, amelyik sztatikus 
oldalnak nevezhető, ez az utóbbi az igazság dinamikus oldala. A megfigye
lést végző és tapasztalatokat szerző ember objektivitását az igazság szta
tikus oldala esetén kevésbé befolyásolja a személy szubjektivitása. In
kább számolni kell ezzel a dinamikus oldal érvényesülésénél. Ha ugyanis 
valamilyen irányú igazság az általa érintettet korlátozza indokolt vagy in
dokolatlan érdekében, önzésében vagy hiúságában, az belső és külső ellen
kezést vált ki belőle és mindjárt odateszi az igazság mellé a kérdőjelet. De 
ugyanez kisebb-nagyobb embercsoportok vagy közösségek esetében is je- 
lentkezhetik. A történelem valóságos példatárát szolgáltatná az előbbinek 
is, meg az utóbbinak is. Szubjektív beállítású tehát az igazsággal szem
ben nemcsak az egyén lehet, hanem a közösség is. Keresztyén teológus 
szemmel nézve ez önmagában is elkerülhetetlenné teszi, hogy az igazság 
kérdése során számba vegyük az ősi bűnnek konkrét formában való elő- 
töiését. Noha a mindennapi életben ezer meg ezer tapasztalat,, jogszokás,' 
törvény, hatalom, etikai meggondolás hivatott arra, hogy az igazságot em
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berek közti viszonyban érvényre juttassa, az mégis mindig új problémát, 
feladatot jelent és az igazságszolgáltatást, nevelést, etikát egyaránt moz
gósítani szükséges a jelentkező törések miatt. Mivel pedig itt nem valami 
elvont, életkapcsolatot vesztett igazságról van szó, amelyik önmagában 
véve létezik és érték, hanem arról, amelyik emberek érdekét széles körben 
szolgálja, a Krisztus felől meggondolt keresztyén etikának is kell, hogy 
szava legyen ebben a dologban. Nem olyan alapon, mintha Krisztus va
lami új igazságrendszert, hozott volna, amelyik a gyakorlati életben egy
szerűen csak alkalmazandó. Hiszen ő maga lett emberek fölötti igazság
ból emberek közötti igazsággá és ez közvetlenül a bűnbocsánat által, 
közvetve pedig a szeretetben szab jő irányt embereknek. Az igazság éppen 
ezért egészen hétköznapi vonatkozásban sem valami emberfeletti misz
térium, még kevésbé valami emberellenes kaloda, hanem olyasvalami, 
ami egyfelől eszköze, másfelől igazgatója, kísérője és ellenőre a szere
tetnek. Amikor a szeretet és az igazság szemben állnak, alighanem mind
kettő csorbát szenved, mert szeretet nélkül az indulat martaléka lesz az 
igazság, igazság nélkül pedig könnyen mellécéloz, vagy rossz mértéket 
használ a szeretet. Az igazság tehát a helyesen befolyásolt lelkiismeret
nek és az értelemnek szavát és tanácsát sem nélkülözheti.

1. Az igazság a Szentírásban
A Biblia három vonatkozását ismeri az igazságnak. Igaznak és igaz

ságosnak ismeri Istent és beszél Isten igazságáról. Foglalkozik az ember 
Isten előtti igazságával és az ember emberek közti igazságával. Az utób
bit úgy is mondhatjuk: az ember igazságával. Az Ötestámentom szerint 
Isten képviselője, gyakorlója és akarója az igazságnak és ezért az ember 
feltétlenül megbízhatók benne. II. Sám. 7,28 szerint Isten beszéde igazság 
(emet), amiben az állandóság, a hűség és a megbízhatóság is benne van. 
Igazsága megmarad örökké (Zsolt. 117,2). „A  te igédnek summája (rós) 
igazság és a te igazságod (cödáká) ítélete (mispát) mind örökkévaló” 
(Zsolt. 119,160). A cödáká a helyeset, a jogosat, méltányosát, egyenese*., 
igazat éppen úgy kifejezi, mint az őszinteséget. Isten cödáká-ja indokolttá 
teszi azt az állítást, hogy nem ferdíti el a mispát-ot (Jób 34,12). Sőt, min
den cselekedete igazság (Dán. 4,34). Az itt használt „kősót” vagy „kost” 
egyenességet, részrehajlatlanságot, a szémélyválogatás teljes mellőzését 
fejezi ki. Ézsaiás az eljövendő Messiásra úgy tekint, mint aki hordozója, 
megvalósítója és ajándékozója lesz az igazságnak, a cödáká-nak (Ézs. 
11,5). Ő öltözteti föl az embert az üdvnek ruháival egyetemben az igaz
ság palástjával (Ézs. 61,10),

Isten igazsága, mint megtartó igazság, hit által lesz az emberé. Áb
rahám „hitt az Ürnak és tulajdoníttaték az őneki igazságul” (cödáká, I. 
Móz. 15, 6; Zolt. 31, 2). Az ember Isten előtti igazságának alapja tehát 
nem maga az ember, hanem Isten. Felhozza igazságodat, mint a világos
ságot (Zsolt. 37,6). Az Űr igazsága a fiáknak fiain (Zsolt. 103,17). Isten 
ennek megfelelően el is várja a benne hívőktől a cödákát (Ézs. 5,7). En
nek az igazságnak „műve békesség, gyümölcse nyugalom és biztonság 
mindörökké” (Ézs. 32,17). A békességet, nyugalmat és biztonságot tehát 
nem a háború eredményezi, hanem az igazság. Ehhez az igazsághoz hoz
zátartozik a jóindulat, jószándék is (Hős. 10,12).

Az Isten előtti igazság alapján igen nagy hangsúly esik az Ótestá- 
mentomtaan az ember igazságára is. Ez nem egyéni kiválóság dolga és 
nem pusztán egyéni boldogulás alapja, hanem a közre általános értelem
ben kiható ajándék. „Az igazság felmagasztalja a nemzetet” (Péld. 14,34).
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Ez az igazság lehetetleníti, száműzi a törvénytelenséget a javak dolgá
ban és érvényre juttatja a mispát-ot, amelynek érvényesülése többet tud 
kezdeni a kevéssel, mint hiánya a sokkal (Péld. 16,8). Abban is gyümöl
csözik, hogy a felebarátok felé még a gonosz gondolatnak sem ad helyet 
a szívben, hanem inkább úgy szól és tesz, hogy az embereket az őket 
megilletőkhöz, vagyis mindahhoz hozzásegíti, aminek gyönyörű foglalata 
a „sálóm” (Péld. 8, 16—17). Az igazság tehát nem valami élettől elvonat
koztatott eszme, hanem olyan magatartás, amelynek emberek között kell 
érvényesülni, azok javára. Az igazság célja az élet, Isten ajándéka is, meg 
akarata is ez. „Szerezz igazságot és el ne adj!” — tanácsolja Péld. 22, 23.

A valóságnak mint igazságnak kifejezésére szolgálnak az Ótestámen- 
tomban a különben nem használatos „áman” gyök különféle származékai. 
Pl. „ómn á” = . valóság Gen. 20, 12-ben azt fejezi ki, hogy Ábrahámnak 

  Sára valóan húga. Az „emuná” szóban, tettben megnyilatkozó igazságos
ságot, megbízhatóságot, lelkiismeretességet jelent. Az áman gyök hifilje 
iheemin) nemcsak azt jelenti, hinni, hanem azt is, hogy bizalommal lenni 
valaki iránt és megbízni valakiben. Ilyenformán igen erős kapcsolata 
van az igazsággal, mert nemcsak a megbízhatóság sarkallója az, amit 
kifejez, hanem a felelősség ébrentartója az igazság területén.

Az Üjtestámentomban a „dikaioszüné” és az „alétheia” szavak se
gítségével tájékozódhatunk. A dikaioszüné azt jelenti: igazság, igazságos
ság, megigazult, azaz igaz állapot, kegyesség. A bűn miatt kétségtelenül 
ítélet alá helyezett ember csak az által lehet igazzá, aki minden emberi 
vétket magára vett, azaz Jézus Krisztus által. Ez a változás nem pusztán 
egy kedvező bírói döntés, amikor is Isten felmenti az embert a kárhoz
tató ítélet alól hit által, hanem Isten igazságával igazzá is teszi az em
bert. Erről az igazságról többféleképpen emlékezik meg az Újtestámen- 
tom. Boldognak mondja azokat, akik éhezik és szomjuhozzák (Mt. 5,6) és 
érte még az üldözést is vállalják (Mt. 5,10). Ez az igazság több az írástu
dók és farizeusok igazságánál (Mt. 5,20). Az evangéliumban hozzáférhető 
és'hit által lesz az emberé (Rám. 1,17). A Lélek gyümölcse (Ef, 5,9). Nincs 
köze a gonoszsághoz (II. Kor. 6,14). Az ördöggel szemben páncél (Ef. 
6,14). Gyümölcse van, amelyet Jézus Krisztus ad Isten magasztalására 
(Fil. 1,11). Ilyen gyümölcs a békességszerzés (Jak. 3,18). Koronája az üd
vösség (II. Tim. 4,8). — Az Isten színe előtt „jusztusszá” lett ember szá
mára adva van egyúttal, hogy az igazság hétköznapi frontján is újat 
kezdjen. Nem csak a tegnap bűnétől, a féktelen önzéstől, rossz szándék
tól szabad ugyanis, hanem szabad a mások érdekét szolgáló igazságos 
gondolkodásra és az igazság lankadatlan munkálására is.

Az „alétheia” eredeti és profán jelentése annak megjelölésére szol
gált, ami a valósággal egybehangzó és azért igaz. De jelentette a rejtet
tel szemben a nyilvánvalót, továbbá valamely dolognak, ügynek azt a 
valóságos lényegét is, amelyik a hozzáfűzött várakozásnak megfelel és 
így csalódást, vagy kellemetlen meglepetést nem Okozhat. Ezt a jelen
téstartalmat továbbvitte a Septuaginta, meg az Újtestámentom is. 
Alétheia az, ami nem a látszatra épül, hanem a tervnek, célnak megfelel 
és úgy tölti be rendeltetését, hogy a tapasztalat életrevalónak, helyesnek 
igazolja. Az Újtestamentomban megjelöli az isteni kinyilatkoztatás való
diságát, tényszerűségét, megbízhatóságát úgy, ahogy az Jézus Krisztus
ban jelenvalóvá, tapasztalhatóvá, igazzá lett.

Ugyancsak lehet alétheia az az emberi gondolkodás, magatartás és 
cselekvés is, amelyik az Isten iránti engedelmesség útján akaratának 
megfelel a mindennapi életben és áldás származik belőle. Vagyis, lehet
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járni az igazságban (III. Ján. 4), de a bűn miatt el is lehet tévelyedni 
attól (Jak. 5,19). Végeredményben tehát az Isten előtti igazság az embe
rek felé fordultában is igazságnak bizonyulhat és annak is bizonyul. Aki 
cselekszi, a világosságra megy (Ján. 3,21). Ezen a téren is munkálkodik 
és eligazít a Lélek (Ján. 16,13) és az igazság szabaddá tesz, egyrészt a ha
misságtól és a gonoszságtól, másrészt minden jóra (Ján. 8,32). Hazugság
gal fel lehet tartóztatni és át lehet azzá változtatni (Rom. 1,25). Mivel ez 
az igazság is a Lélek gyümölcse, azért a szeretet együtt örül vele, vagyis 
nincs a kettő ellentmondásban és nem is kerülhet abba (Ef. 5,9; I. Kor. 
(3, 6). Ézsaiás szerint a Messiás derekának övedzője az igazság, de Ef. 
6,14 szerint a híveknek is ezzel kell magukat körülövezniök. Az igazság 
megismerhető, hinni kell neki és szeretni kell azt (II. Tim. 2,4; II. Thess. 
2,12; IT. Thess. 2,10). Ennek természetszerűen kell az iránta való engedel
mességben megnyilatkoznia (I. Pét. 1,22).

Mivel az igazság a teremtésben Isten és ember viszonyában volt ter
mészetesen érvényesülő életforma, a szentírás a bűneset után is Isten és 
ember viszonyában szemlélte az igazság kérdését. De mindig úgy, hogy 
annak a mindennapi életben kell tapasztalhatóvá válnia. Mégpedig az 
emberek összetartozásában, egymásra vonatkozásuk és érintkezésük, ér
dekeik és jogaik, igényeik és kötelességeik sokszor kusza szövevényében. 
Mint problémamentes életforma nyilván megelőzte a bűnt. Problémává 
éppen a bűn közbejöttével lett. Hiszen attól kezdve éppen a bűn mindent 
megrontó hatalmával szemben kell az igazságnak érvényesülnie. Hiánya 
a bűnből eredően bukkant fel sokféle bajt, keservet, megoldatlansá
got és boldogtalanságot. Jelentkezésével azonban az élet fizikai, lelki és 
szellemi területei egyaránt a gyógyulás nyilvánvaló jeleit mutatják és ha
tása az egyéni tapasztalattól kezdve messze gyűrűzik sokak javára.

2. Jézus az igazság
„A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett” (Ján. 1,17). Hi

szen „teljes volt kegyelemmel és igazsággal” (Ján. 1,14). Még határozot
tabban kapcsolja egybe Jézus saját személyét az igazsággal, amikor azt 
mondja magáról: én vagyok az igazság (Ján. 14,6). „Az evangélista szó- 
használata szerint igaz az, aki nem hazudik és nem csal meg, nem rejti 
el való lényét, hanem mindig nyílt és egyenes. Igazság tehát annak a 
magatartása, aki nem hazudik és nem csal, hanem hamisság, ámítás és 
álnokság nélkül mindig önmagát, a maga igazi valóját adja és nyilatkoz
tatja ki.” (Karner: Testté lett ige, 35. láp). Jézusban Isten olyannak mu
tatja meg mag"át, amilyen. Jézusban igazság, hogy Isten szeretet. — Ezek 
után az a kérdés, hogy hol válik az életben az emberek közti igazság 
szempontjából döntővé, hogy Jézus az igazság? Éppen ott, ahol Isten az 
emberrel és ember az Istennel találkozik, még pedig úgy, hogy nyilván
valóvá lesz a szent Isten újat akaró szeretete és elkezdődik az ember új 
élete. Nem arról van tehát szó, hogy Krisztus az igazság abszolút minta
képe lett és a keresztyénség abban a helyzetben van, hogy tértől és időtől 
függetlenül, mintegy kilépve a valóságos élet területéről egyszerűen le
utánozza eszményképét, a Krisztust. Ez az elgondolás még idealizmusnak 
is túl naív volna és a valóság nem igazolná, még akkor sem, ha azt kép
zelné, hogy a bűnös világgal szemben egyedül ő reprezentálja az igazsá
got és mintegy eszményi ellentéte annak. Az ilyesmi aligha növelné hite
lét az életben. Amikor az ige testté lett, egészen mást gondolt Isten. Meg
mutatta igazi orcáját. Megmutatta, hogy ő szeretet, de azt is, hogy szent 
Isten és igazságot akar. Lelepleződött a bűn, amely az ember-világban az
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igazság lábbal taposásának olyan testet-öltése, am ikor a hamisság, erő
szak természetesnek és ítélettel egyáltalán nem  fenyegetettnek tűnik. A  
szent Isten és a  bűnös em ber találkozása m égsem az utóbbi tragédiájává, 
hanem helyretalálásának alkalm ává lett és m indig is lehet Jézus Krisz
tusban. Jézus az igazság és ez .k ét döntő m ozzanatot jelent az em ber 
igazsága tekintetében. Isten kegyelm ének érvényét, am elyet szeretete 
tartósít a világ számára és az em ber új viszonyát a m ásik emberhez, 
amelyben m ár nem  az önzés és ártani akarás indulata fúj ja a  talp alá 
valót, hanem a mindenáron használni akarás. A  Krisztusban megigazult 
ember Krisztus indulatával keresi és találja meg a másik javára valót. 
Ez lesz az ő igazsága a mindennapi életben. Úgyis m ondhatjuk, hogy 
Krisztus m aga lesz az em ber igazságává olyanform án, hogy vele  és ben
ne ő is azt akarja a  világnak, amit Krisztus akart és akar. Nem fö lé je  
akar tehát mindenáron kerekedni annak a világnak, am elyik a megváltás 
tárgya, hanem beleviszi a Krisztust igazságnak. A z Isten igazsága és az 
ember igazsága dialektikájában tehát nincs ellentét, m ert az m indig fe l
oldódik é s eltűnik a Krisztusban. A z  ige igazságát jó l értő em ber nem  
keveri össze a kettőt. A z egyik szikla a lába alatt a hitben, hiszen oda 
kerül általa, ahová való és arra nyer beállítást, am ire valóban szánta 
Isten. A  másik az az indulat, amelyben a szeretet jószándéka mér, akar, 
cselekszik úgy, ahogyan azt a valóságos helyzetben célbavett em ber ér
deke kívánja. M indenkor elválaszthatatlan ettől a m érlegre kerülés bizo
nyossága, m ert a  szívek, vesék, cselekedetek vizsgálója Isten, és az m a
rad utoljára is.

3. A magyar igazság szó jelentéstartalma

A  m i m agyar teológiai munkánkat észrevétlenül is nehezíti az a 
tény, hogy sokszor csak az idegen szavak jelentéseit vesszük számba, de 
nem m indig nézünk m élyére a saját szavaink gazdag jelentéstartalma 
tele poharának. Ilyenform án vagyunk az igazság szavunkkal is. Történe
tesen nem nyelvünk szegénységére vall az a körülm ény, hogy m íg a  szent
írás nyelveiben és a m odem  indogerm án nyelvekben általában két kü
lönböző kifejezés felel meg az igazságnak (alétheia-diikaioszüné, veritas
justitia, W ahrheit-Gerechtigkeit, truth-righteousness stb.), addig nekünk 
erre egy szavunk van. Ez azonban inkább tapasztalatbeli, gondolkodás
beli sajátság és nyilván azért n incs több, m ert ez is elég. A m ikor ugyanis 
szükségesnek mutatkozott, szavak töm kelegé állt rendelkezésre, szín és 
jelentés árnyalatokkal, egy-egy dolog vagy valóság m ás-m ás nézőpontú 
kifejezésére. A z igazság a magyar gondolkodásban kétségtelenül nem 
filozófiai, nem  elvont fogalm at jelölt és jelöl, hanem  m indig konkrét dol
got, meghatározott tárgyi, vagy személyi valóságot, állapotot, vagy ma
gatartást. A  tárgyi igazság és személyi igazság széles skálája arra em lé
keztet, hogy az igazság m indig csak egy meghatározott területre, időre, 
történésre, folyam atra, személyre vagy szem élyekre érvényes valóság 
megállapítása, kiderítése és nyilvánosságra hozatala. Éppen ezért a ma
gától értetődően ism étlődőre ritkábban használjuk igazság szavunkat, ha
nem inkább arra, ami valam ivel szemben, például a tévessel, megtévesz
tővel, hamissal és károssal szemben rögzíti a korrektet az életrevalót, a 
holnap is számbajöhetőt. A  m agyar igazság szónak általában jobban 
megvan az erkölcsi verete és sokkal inkább használatos személyi vi
szonyból eredő, m int elvont, vagy megszokottan természetes valóságok 
jelölésére. M ivel népünknek története során igen sok baja volt az igazság 
hiánya miatt, az igazság szó használata is kissé sorsával összefüggő.
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A Budenz-féle magyar—ugor összehasonlító szótár (Bp. 1873—81) pél
dául az igaz szavunkat a rectus, haud corvus, justus, debitus, dexter la
tin szavakkal próbálja jelentésében megközelíteni. A rectus maga is 
gazdag jelentésre mutat: egyenes, helyes, szabályos, természetes, nyílt, 
őszinte, becsületes, jó. A justus még megtoldja a szó gazdagságát. Hiszen 
jogos, indokolt, méltányos, rendes, a követelménynek megfelelő jelenté
sével egészen az emberek közötti helyes magatartás kifejezőjévé avatja 
igaz szavunkat. A debitus csak ráteszi a koronát erre azzal a jelentésé
vel, amelyik megmutatja, hogy az igaz ember tudja, mivel tartozik a má
sikhoz való viszonyában. A  dexter pedig inkább Olyan irányban villantja 
meg igaz szavunk jelentésgazdagságát, hogy akinek jelzőjévé lehet, az 
alkalmas, kedvező ember mások felé fordultában. — A Czuczor—Foga- 
rasi-féle Magyar nyelv szótára (III. k. Pest, 1865) szerint az igaz szó töve 
az „ig”, amelyik alapértelme szerint azonos a „jog” gyökkel, amely egy
úttal azt is jelenti: jó. De ugyanez a töve az iga szónak, valamint az ige, 
igyen, igéz és ígér szavainknak is. Ezt abból a nem lényegtelen szem
szögből említem meg, hogy ezek — az igaz szavunkkal kapcsolatosan — 
az igazság olyan kötelező, kordábaszorító jellegére utalnak, amely nem 
lehet, éppen az emberek egymásköztiségére nézve, önkény, kedvtelés 
vagy egyénieskedés martaléka. Annak súlya van, az köt.

Láthatjuk, hogy az igazból képzett igazság szavunk — amelyik már 
kissé elvonttá is teszi azt, ami az igaz szóban még erősen konkrét és in
kább személyi adottság, vagy magatartás — még mindig inkább az em
berek közti viszonyban érvényesülő helyes eljárás kifejezését szolgálja. 
Mindezzel arra szeretném a figyelmet ráirányítani, hogy az igazság sza
vunk nem egy-vonatkozású szó, hanem az emberek közti viszonyban 
nyeri el más-más irányú konkrétságát. Kifejezheti az igaz és helyes mér
ték alkalmazását éppen úgy, mint az önfegyelem olyan formáját, amikor 
valaki inkább csorbát szenved igényében, csak hogy a másik az őt meg- 
illetőhöz jusson. Noha érvényesülésében a megfelelő jogi paragrafusok
nak is megvan a helye, a magyar igazság szó mégis sokkal többet juttat 
kifejezésre, mint pusztán paragrafusokhoz való igazodást. A megbízha
tóság és becsület éppen úgy ott van benne, mint az a jó érzés és jó lelki- : 
ismeret, amelyik eljuttatja a másikat ahhoz, ami számára életrevaló és 
méltányos. Azt is mondhatjuk azonban, hogy az igazság útján járó em
ber mindent el akar hárítani, ami kárára, vagy hátrányára lehetne má
soknak. Ez testi, lelki és szellemi értelemben egyformán igaz. A magyar 
igazság szónál nem pusztán fizikumok és nem pusztán valamiféle lelkek 
bukkannak elénk, hanem emberek,- akiknek emberségét célozza az igaz
ság érvényesülésében megmutatkozó emberség. Nyilvánvalóan igazság- 
számba megy tehát az is, amit semmiféle regula elő nem ír, de ami 
mégis javára szolgál valakinek. Már ilyen viszonylatban is többről ta
núskodik igazság szavunk jelentéstartalma, mint az írástudók és fari  
zeusok igazsága.

Sajátos módon érvényesül igazság szavunk jelentése akkor is, ha 
azt teológiai értelemben használjuk. Tehát akkor is, amikor Isten és em
ber viszonyában kerül elénk. A törvény minden igazságtalanság, önzés 
és hamisság leleplezője abban az esetben is, ha az pusztán mulasztások 
formájában valóság. Az ige semmilyen igazolást sem ad arra, és mentsé
get sem ad rá. A természetes kibúvókeresések legnagyobb akadálya maga 
az Isten és akit igazként küldött valóságos emberi formában, Jézus Krisz
tus. Krisztusban — éppen a bűnös állapot miatt — nem pusztán mintát 
adott Isten, akit egyszerűen leutánoz az ember, hanem szabadítót és irá
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nyitót. Még közelebbről azt jelenti ez, hogy Krisztus igazzá is teszi az 
em bert Isten előtt, sőt személyes jelenlétével érvényt szerez az igazság
nak embereik közötti viszonyban is. Isten Krisztusban teszi az em bert a 
hétköznapok minden életviszonylatára nézve rectus-szá, justus- szá, de- 
bitus-szá, dexterré, jóvá, igazzá. Nem pusztán állapot tekintetében, ha
nem a gyakorlati magatartás sokféleségére nézve is. Ilyenform án ütközik 
ki, hogy az igaz em ber állapotából lecsapódó gyakorlat lesz az igazság, 
ami semmiképpen sem em berfeletti misztikum, vagy pusztán spirituális 
valóság, hanem olyan életform a, am elyiknek célja  is az élet.

4. Az igazság, mint életforma

A z igazság kérdése igen erősen összefügg azzal a körülm énnyel, hogy 
a bűn m iatt elhomályosult az em berek együttélésének sok természetes és 
egészséges feltétele. A z  em ber tudatalattiságában is állandóan hordoz 
valami megbízhatatlanságot. Ugyanazt részben tapasztalat, részben fe l
tevés alapján m ásokra n ézve is számításba veszi. Vagyis, ha nem  tuda
tosan is, de az a  jellem ző rá, hogy egzisztenciális veszélyt jelent és ilyen
nek kitéve látja  magát is a  másik részéről. Tévedéstől, hazugságtól, m eg- 
csalattatástól és megkárosítástól tart, indokoltan tapasztalat alapján, né
melykor indokolatlanul, feltevés alapján. Egzisztenciáját veszélyben látja 
és tudatosan vágyik olyan körülm ényekre, am elyek ezt a félelm ét m eg
nyugvássá, békességgé változtatnák. Ezt az életform át próbálja megköze
líteni az igazság fogalm ával. Ez a vágy és szándék elénkbukkan a  Szent
írásból is. De ezt vetíti elénk a tapasztalat is. Ebben az összefüggésben 
próbálok rávilágítani arra, m it is  értünk közelebbről és konkrét módon 
az igazságon, m int életform án. A z  em beri életnek sok tényezője van. 
Rengeteg eszköz, biztosíték és lehetőség szükséges ahhoz, hogy az életigé
nyek kielégítést találjanak. A  legközvetlenebb ilyen igény a kenyér. 
Senki sem  volt és lesz k ivétel ennek szüksége alól. A  kenyér nem  készlet
ben á ll az em beriség rendelkezésére, hanem a term őföld, munka, ter
melőeszközök és a m indenkori fejlődés fokának m egfelelő technikai, szel
lemi tudás révén kerül az a  felhasználhatóság állapotába. A z  időjárás, 
természeti erők  és egyéb eshetőségek pedig növelik  esetlegességét. Ilyen 
m ódon az egzisztenciáját féltő em ber igyekszik igazolható és nem  igazol
ható m ódon legalább azokat a  tényezőit biztonságba helyezni a kenyér
nek, am elyek törekvés, ügyeskedés, de körm önfontság vagy ravaszság 
révén is lehetősége k örébe esnek. Ez azonban ilyen form ában nem megy 
mások lehetőségeinek csorbulása nélkül. Lábra kap az igazságtalanság, 
erőszak, hazugság, kizsákmányolás, am elyek előbb-utóbb napirendre 
tűzik az igazságnak m int életform ának szükségét. A z  igazság m ár az igény 
jogosultságával rögvest párosítja a m egfelelő mennyiségű és minőségű 
munkát. Ez pedig csak akkor lehetséges, 'ha az olyan feltételek, am elyek 
mentesítenének a munka alól, kiküszöbölődnek. A  föld , term előeszközök 
stb. az egyes kezéből közkézre kerülnek és a  tőle való függőség vagy a 
benne rejlő  lehetőség hozzáférhetősége m indenkinek egyform án biztosí
tott. E tekintetben térben, de különösen időben, az igazság olyanform án 
relatív, hogy az a szükségnek m egfelelően módosul, változik. Egynek 
azonban —  am i az igazság erkölcsi orcá ját legjellegzetesebbé teszi —  
m indig érvényesülni kell. M égpedig annak a szempontnak, hogy a m eg
élhetéshez m indenkinek joga van, bizonyos kötelezettségek vagy felté
telek mellett. M égpedig olyan m értékben, ahogyan azt a kenyeret bizto
sító tényezők és lehetőségek összessége megengedi. Így az igazság m egkö-
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töttséget is jelent mindig a mások érdeke és joga által, de egyúttal azt 
a szabadságot is feltételezi, amelyik az igénynek érvényt szerezhet. Az 
igazság mint életforma ezért nem képzelhető el szabadság nélkül, azaz 
nem képzelhető el szolgaságban. A szabadság az igazság érvényesülésé
nek elemi kelléke. Az igazság mint életforma tehát nem magátólértető- 
dően érvényesülő a bűn miatt.

Az embernek azonban nemcsak kenyérproblémája van. Kultúrlöny 
is, olyasmit is igénylő, ami szellemi-lelki életének sajátságos szüksége és 
általa kidomborodik embersége. Mégpedig olyan kölcsönhatásban, hogy az 
ember embersége diktálja a szellemi-lelki szükséget, de egyúttal kielégí
tésének megteremtése révén nemesebben jelentkezik embersége. Vagyis 
maga az igazság is olyan formát ölt, hogy miközben az igazi emberség
hez igyekezik hozzásegíteni az eszközök, módok és alkalmak biztosítá
sával, erkölcsi veretté válik. Ilyen módon válhatik az igazság nevelés 
tárgyává is és annak megvan a jogosultsága és lehetősége. Az igazság 
tehát nem. egyszerűen jogszabályok frappáns célbatalélása, hanem lelki- 
szellemi tulajdonságra épült életforma, képmutatás nélküli jóakarat. Mi
nél többen aikarják a testi-lelki-szellemi jót másoknak, annál kevesebb 
paragrafusra van szükség és mégis annál több az igazság. Az emberek 
egészséges, indokolt igényeikhez való hozzásegítése, a gátló körülmények 
minél nagyobb mérvű elhárítása maga is igazság. De az is igaz, hogy az 
igazság erkölcsi veretté akkor teljesül, ha már az igazság érvényesülése 
azt valóban a legmélyebben a személyiség lelki sajátjává teszi.

5. Igazság és lelkiismeret

Ebben a szakaszban az igazság szubjektív oldalára pillantunk. Szok
tunk beszélni lelkiismeretességről és lelkiismeretlenségről. Meg is van 
ennek a jogosultsága bizonyos konkrét esetekben. Például: ha valakire 
pénzt vagy más értéket bíztak kezelésre, gondviselésre, hasznosításra, 
az lehet annak lelkiismeretes vagy lelkiismeretlen kezelője, gondviselője. 
Nem ilyen egyszerű a dolog azonban, ha az igazság tágabb területére lé
pünk. Egyszerre majdnem úgy tűnhetik, hogy az igazság labilissá, vi
szonylagossá és kétségessé válik éppen a lelkiismeret viszonylagossága és 
bizonyos tekintetben kétséges volta miatt. A lelkiismeret ugyanis erősen 
befolyásolt tényezője az életnek, bár igen döntő tényezője. Különösen 
nagy átalakulások sodrában figyelhetjük meg a különböző éberségű, a 
magatartást, gondolkodást és döntéseket másképp produkáló lelkiismere
tek széles skáláját. Amire az egyik lelkiismerete még igenei, azt a má
sik már vonakodva fogadja, hamisnak, túlzásnak tartja. Miért? Azért, 
mert önkéntelenül is azt a szemüveget használtatja, amelyiket a megszo- 
kottság, az egyéni érdek vagy hátrány kívánatosnak érez. A  lelkiismeret 
oldaláról nézve így olyan bizonytalanná válhatik az igazság, mint ami
lyen bizonytalan a különféle körülményektől befolyásolt lelkiismeret. 
Ilyen körülmények lehetnek: a származás, műveltség, anyagi és lelki- 
szellemi adottságok. Ha ezen a vágányon mennénk tovább, alig tudnánk 
beszélni az igazságról. Éppen azt kell azért tisztáznunk, hogy milyen lel
kiismeretnek kell lennie annak, amelyik az igazságot kiemelheti a vi
szonylagosság bizonytalanságából. Az a lelkiismeret ugyanis kárára van 
az igazságnak,, amelyik annak térbeli és időbeli érvényét és érvényesülé
sét korlátozza. Az igazság érdekében tehát merész lépést kell tennie a 
lelkiismeretnek. Szubjektivitását erősen vissza kell szorítania. Körülte
kintését és tárgyilagosságát maximálissá kell tenni. Erre nem képes az
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ember pillanatnyi felszólításra, sürgetésre vagy parancsra. Olyan lelki
ismeret felől kell tehát megközelíteni a megbízható lelkiismeretet, ame
lyiket már tárgyilagosnak, önzéssel nem vádolhatónak igazol sokak ta
pasztalata. Olyan „szent” felől történhetik ez, akinek egészen kivételesen 
sohasem hajlott a keze maga felé. Ilyennek ismerhetjük meg az igéből 
Jézus Krisztust. Az Ő lelkiismerete — hiszen valóságos ember volt — 
egészen az emberekre volt beállítva. „Aki, mikor Isten formájában volt, 
nem tartotta Istennel való egyenlőségét rangadománynak, hanem meg- 
üresítette magát, szolgai formát vett fel és emberekhez lett hasonlóvá.” 
(Ef. 2,6—7), Ezen az alapon van súlya és lehetősége ennek a felszólítás
nak: „Az az érzület legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is lako
zott” (Ef. 2,5). Az ilyen érzület eredményezi azt a lelkiismeretet, amelyik 
már így szemléli az életet: „Minden szabad — de nem minden használ. 
Minden szabad, de nem minden épít. Senkise keresse a maga hasznát, 
hanem ki-k i a másét” (í. Kor. 10,23—24). Ez a lelkiismeret azt követeli: 
„Legyen a ti beszédetek: Igen, igen; nem, nem; ami pedig ezeken felül 
van, a gonosztól van.” (Mt. 5,37) A cselekedetek tekintetében pedig szá
mításba veszi: „Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, 
mindazt ti is úgy cselekednétek azokkal ’ (Mt. 7,12). Ez esetben már for
dult a kocka. Nem a lelkiismeret függvénye az igazság, hanem az igaz
sághoz kötött a lelkiismeret. Az igazsághoz kötött lelkiismeret a jó lelki
ismeret. A gyakorlati igazság pedig javarészt a mások hasznának kere
sése. Ebből nem késő bánat, hanem mindig áldás származott, még vissza- 
hatás-képpen is. Talán akkor legjobban, amikor az utóbbi nem volt na
gyon előre bekalkulálva.

6. Az igazság, mint társadalmi tényező

Mivel az igazság érvényesülési területe emberek kisebb-nagyobb kö
zössége, ezen az alapon igen fontos társadalmi tényező. A nacionalista 
vagy felekezeti sovinizmus százféleképpen nyirbálhatja meg természetes 
emberi adottságok érvényesülését és válhatik kisebb-nagyobb embercso
portok nyelvének, kultúrájának és hitének eltiprójává. A vagyoni kivált
ság és a szellemi monopolizáltság szülte anyagi és szellemi kiszolgálta
tottság olyan történelmi szakaszokat tártak elénk, amelyeknek fekete 
lapjai álig feledhetek az igazság ösvényén. A számbeli fölényen, a gőgig 
terpeszkedő nemzeti önérzeten alapuló megvetése másoknak és ilyen 
alapon előjogok vindikálása, sok szenvedésben vált az igazságtalanság 
formájává. A profitos raffináltság elburjánzása nem véletlenül sarkallta 
az igazságkeresés irányába a megró vádi tetteket. Az igazság, mint társa
dalmi tényező, éppen a jogfosztottság eseteit hivatott eltüntetni a kivált
ságok egyidejű kiküszöbölésével. Amikor az igazság érvényesülhet, ter
mészetéből következően kell mindent elkövetnie képviselőinek azért, 
hogy újabb igazságtalanságnak ne adjanak helyet. Az igazság érvényesí
tésénél éppen azért sohasem hiányozhat az a tükör, amelyikben érvé
nyesítői nem felejtik el magukat sem megnézni. Arra is ügyelni kell, 
hogy a szeretet hiánya ne vezessen rigorozitásra, hiszen éppen annak kell 
melegen tartania azt a mértéket, amellyel emberek másoknak mérnek. 
A szubjektivitással, az egyéni vagy klikkérdekkel mindig még az indu
lásnál le kell számolni, de még mindig jobb menetközben, mint sohasem. 
Sablonok helyett a valóság világos látása és a cél szemmeltartása jobb 
eszköznek bizonyul. Hiszen az igazság szempontja sohasem absztrakt, so
hasem bálvánnyá nőtt logika, csattanós elmélet vagy paragrafus, hanem 
az élet, az ember. Szabó Gyula

333



A m agyar— német 
evangélikus kapcsolatok áttekintése

Minden egyház életének van sajátos és csak reá jellemző vonása. 
Ez abból következik, hogy az egyetemes keresztyénség története az 
egyes országok sajátos történelmi helyzete miatt másként alakult. 
Ezért természetes, hog‘y a nép életébe és sorsába ágyazottság, a kultu
rális és társadalmi viszonyok más-más színt adnak az egyes országok
ban működő egyházak életének.

Jóllehet, a magyarországi és a németországi evangélikus egyházak 
története egészein különbözőképpen alakult, a történelmi helyzet eltérő 
volta miatt, az egyházi életnek az a formája, amelyet az evangélikus 
hitvallási iratok körvonalaznak. A két evangélikus egyházat Isten más 
történelmi úton vezette ugyan, de ugyanarra a teológiai alapra he
lyezte, ugyanabból az éltető forrásból táplálta. A két egyház közötti 
kapcsolatnak ezért van elsősorban is teológiai jellege.

Természetesen ezeket a teológiai kapcsolatokat alapvetően színezi 
az a tény, hogy a németországi evangélikus egyház a reformáció egy
háza, azonkívül pedig a világ legnagyobb evangélikus egyháza. Míg a 
magyarországi evangélikus egyház nem élhetett olyan kedvező körül
mények között a történelem folyamán, 300 éven át a Habsburgok a 
katolikus egyházat uralkodó egyházként támogatták s egyházunkat kí
méletlenül elnyomták, így számunkra nem maradt más sors hosszú 
évszázadokon át, mint a nehéz körülmények közt élő szórványegyház 
sorsa. Mi második Spanyolország voltunk! Ez a helyzet azzal a kö
vetkezménnyel járt, hogy a németországi evangélikus egyház szá
munkra a nagyobb és erősebb testvért jelentette a teológiai hatások 
területén is. A német teológiai hatás a magyarországi evangélikus egy
házban mindig érezhető volt, de ez nem jelentett valamiféle szolgai 
átvételt, hanem teológiánk mindig válogatást gyakorolt és a mi kö
rülményeink között alkalmazható teológiai hatásokat vette át s azokat 
önállóan alkalmazta.

A magyar—német evangélikus kapcsolatok áttekintését akkor tud
juk jellemzően és hűen elvégezni, ha történelmi távlatban mutatjuk 
be ezeknek a kapcsolatoknak a főbb vonásait. A két egyház, sokév
százados viszonyának története mutatja meg testvériségünk hagyomá
nyait, értékeit és helyes irányát.

Luther és a reformáció

A reformáció első jelei Luther iratai révén jelentkeztek Magyar 
országon. Már 1518-iban hoztak magukkal Németországot járt kereske
dők néhány példányt Luther híres 95 tételéből. 1617. október 31-én a 
wittenbergi vártemplom kapujára kitűzött 95 tétel hamarosan megje
lent könyvalakban, német nyelven is. A merész német szerzetes híre 
és tanítása hamar bejárta hazánkat is.

A sok egyházi visszaélés széles rétegek előtt tette nyilvánvalóvá 
a magyarországi egyház reformációjának szükségességét. Ehhez az erőt 
és útmutatást Luther irataiból merítették, ezzel magyarázható Luther 
írásainak gyors terjedése és széleskörű hatása.

A wormsi birodalmi gyűlésen Werbőczy István, a nemesség érde
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keinek képviselője is megjelent, hogy személyes tapasztalatokat szerez
zen az új „eretnek mozgalomról”. Werbőczyvel az élen a magyar 
nemesi és főpapi küldöttség megpróbálta Luthert „jó útra téríteni” . 
Lutherben lázadót láttak. Amikor pedig nem sikerült Luthert meg
győzniük, Werbőczy itthon tüzelte a főnemességet és nemességet' Lu
ther ellen, majd könyvet is adott ki ellene, amelyről a pápai nun- 
cius az írta: „Jó szolgálatot tett a lázadó ellen.”

A magyarországi reformáció megindulásának főszereplői azok a 
lelkészek, akik a wittenbergi egyetemen tanulták Luthertől és Me- 
lanchthontól a reformáció tanítását.

Ezek sorából csak egyet emeljünk ki, Dévai Bíró Mátyást, a ma
gyar Luthert.

Ebben az időben a szakadás és ellentét egészen határozott volt Róma 
és Wittenberg között. Ezt Dévainak is tudnia kellett. Hiszen Magyar- 
országon is kihirdette 1521-ben Szakmári György esztergomi érsek a 
X. Leó pápa által eretnekségért elítélt Luther kárhoztatását. Tüdnia 
kellett Dévainak az országgyűlési végzéseket, amelyek a reformáció híveit 
égetéssel, fej- és jószágvesztéssel fenyegették. Amikor tehát a tiltó 
rendeletek ellenére a wittenbergi egyetemre lépett, a reformációhoz 
való csatlakozásáról és a római katolikus egyházból való kilépéséről 
tett bizonyságot.

A wittenbergi egyetem, a reformáció fellegvára, annyira neveze
tessé vált egy évtized alatt, hogy amíg 1517-ben a hallgatók száma 
alig érte el a 200-at, addig 700-on felül emelkedett az új tanulók száma 
évenként ezekben a években. Dévai egy másik magyar társával 
együtt 1529. december 3-án'  iratkozott be a wittenbergi egyetemre. 
Európa minden, részéről jöttek ide fiatalok. Egy alkalommal Me- 
lanehthon azt írta, hogy a vacsoráján 11 nyelv volt képviselve, köz
tük a magyar is. Dévaj valószínűleg egy, legfeljebb másfél évet tölt- 
hetett Wittenbergben. Ez alatt az idő alatt Luther és Melanchthon 
igen sokat voltak távol az egyetemtől. 1530-ban zajlott le az augsburgi 
birodalmi gyűlés, amelyen felolvasták az Ágostai Hitvallást is. Luther 
és Melanchthon tehát ebben az időben a reformáció élet-halál harcát 
vívta a közéletben.

Kétségtelen azonban, hogy Dévai életére döntő befolyást gyako
rolt wittenbergi tartózkodása. Többé nem misézett, hanem más lel
késztől két szín alatt vette az Ürvacsorát, igehirdetésében a reformá
ció tanítását érvényesítette.

Dévai az 1536. év vége felé újra elindult Wittenbergbe. Valószí
nűleg ekkor is élvezte Luther és Melanchthon vendéglátó szeretetét. 
Valószínű, hogy a magyarországi reformáció sorsát is meghányták- 
vetették Lutherrel és Melanchthonnal. Melanchthon 1537. október 6-án 
kelt levelében meleg hangon emlékezik meg Dévairól: „Nagyon kel
lemes volt számomra a Dévai Mátyással való beszélgetés, mert ki
váló hitű, bölcsességű, tudományú és kegyességű férfiként ismertem 
meg őt.” A következő nap pedig igen meleg hangú ajánló sorokat 
küld Melanchthon Magyarországra Dévai érdekében.

Dévai újabb wittenbergi útja 1541-re esik 1541. december 28-án 
Melanchthon egyik levelében azt írja: „Van nálunk néhány magyar, 
akiket a kegyetlenség kiűzött hazájukból. Ezek közt van Dévai Má
tyás, becsült, tekintélyes és tudós férfiú.” Dévai újabb wittenbergi 
időzése alatt sokszor megfordult Luther házában, s erre az időre te
hető az, amiről Luther így írt, hogy Dévai „asztaltársa” volt. Luther

335



vele (küldött Magyarországra egy sajátkezű rövid írást az Úrvacsora 
kérdésében.

A Felvidékről panaszlevelet írtak Lutherhez Dévai ellen, hogy 
nem követi mindenben Luther úrvacsoratanát. Luther válaszában azt 
írja többek között: „Amit Dévai Mátyásról irtok, azon nagyon cso
dálkoztam, mivel neki nálunk is annyira jó hírneve van, hogy nekem 
magamnak is nehéz hinnem írástoknak.” Nemcsak Luthernek volt 
ilyen kedvező véleménye Dévairól, hanem Dévai is nagy tisztelettel 
beszélt mesteréről, Lutherről. Amikor például Dévai Szegedi Gergely- 
lyel vitatkozik, ezt írja: „A római szék az az északi szél, amelyből a 
kegyességnek minden romlása és a gonoszok annyi ékes fajzata eredt. . .  
Amaz egy Luther, ez a mind kegyességére, mind kiváló műveltségére 
nézve tiszteletreméltó ember nem tetszik nektek, mivel saját színei
tekkel festett le titeket.”

A magyarországi reformáció minden neves úttörőjének életrajzá
ban szerepel a wittenbergi tanulmányi idő, a Lutherrel és Me- 
lanchthonnal való szoros kapcsolat.

Luther példája nyomán Magyarországon Sylvester János lefordí
totta magyarra az Újszövetséget 1541-ben. Legnépszerűbb Luther Kis- 
és Nagykátéja volt, számos fordítás és feldolgozás jelent meg ezekről.

Lutheren és a reformáció művén keresztül vált erőssé a magyar és 
a német evangélikus egyház kapcsolata.

Az Ágostai Hitvallás
Amikor 1530 nyarán Augsburgban a birodalmi gyűlésen felolvasták 

az Ágostai Hitvallást, néhány magyar szem- és fültanúja is volt ennek 
az eseménynek. Ezek voltak azután a leghűségesebb őrei itthon is az 
Ágostai Hitvallásnak. Ilyen volt például Serpilius Lőrinc szepesbélai 
lelkész, aki a Szepességben vitte hírül az evangélikus hitvallás öröm
hírét. Az Ágostai Hitvallás gyorsan elterjedt latin és német szövegében 
nálunk is. Magyar szövege nem" maradt ugyan fenn a 16. századból, de 
voltak olyan utalások is, amelyek tudtak magyar nyelvű fordításról.

A magyarországi reformáció igazán az Ágostai Hitvallással „ indult 
el és szilárdult meg. Erre a Hitvallásra alapította tanítását Dévai Bíró 
Mátyás, Honter János, Stöckel Lénárd, Batizi András, Sztárai Mihály, 
Szegedi Máté, Bornemisza Péter.

Az első hazai zsinatok és külön magyar hitvallások ezen alapultak. 
Az erdélyi szászok 1545-ös medgyesi zsinata ezt fogadta el. Az 1545-ös 
erdődi zsinat az Ágostai Hitvallás alapján készített 11 hitcikket, az 
utolsóban, a 12-ikben mintegy feleslegesnek, ezt mondja: „A  többi hit- 
ágazatokban egyetértünk az igaz egyházzal, amint az nyilván látható 
azon hitvallásban, amely Ágostéban V. Károly mindig felséges, győzhe
tetlen császárnak 1530-ik évben beadatott.” A beregszászi (1552), az óvári 
(1554), és a II. erdődi zsinat (1555) az Ágostai Hitvallás alapján állott.

A  felvidéki három magyar hitvallás; az úgynevezett Ötvárosi Hit
vallás (Confessio Pentapolitana 1549), amelyet Stöckel Lénárd írt, a Hét
városi Hitvallás (Confessio Heptapolitana 1559) és a 24 szepesi városi 
(Scepusiana 1569), mindhárom szorosan az Ágostai Hitvallás alapján 
készült.

E magyarországi hitvallások létrejöttükben is hasonlítottak az Ágos
tai Hitvalláshoz. A felvidéki evangélikusoknak is számot kellett adniok 
arról, hogy milyen tanítás alapján élik keresztyén életüket. Ezzel mutat-

336



ták meg, hogyan viszonyulnak mind a katolikus, mind a református, 
mind a baptista tanításhoz. E magyarországi hitvallások tartalma egye
zik az Ágostai Hitvalláséval. De érvényesül az Ágostai Hitvallás Védő
iratának (Apológia) a hatása is.

A magyarországi hitvallások középpontjában is a hit által való meg- 
igazulásról szóló tanítás áll. A hitcikkek felölelték az evangélikus taní
tás összes alapvető teológiai kérdéseit, de békülékeny hangon és sima 
modorban.

A felvidéki evangélikusok mögött nem álltak olyan erők, mint Luther 
és a reformáció mögött s ezért Ferdinánd király és Verancsics Antal 
esztergomi érsekprímás előtt óvatosan és ügyesen kellett fogalmazniok. 
Ferdinánd a körmöcbányaiaknaik kereken kijelentette, hogy az Ágostai 
Hitvallás csak Németországban megtűrt dolog, de Magyarországon nem. 
Ezért kerülték a magyarországi hitvallások a katolikus uralkodó egyház
zal való nyílt összeütközést. Ez azonban csak taktikai és modorbeli mód
szer volt, lényegében semmit fel nem adott az evangélikus egyház taní
tásából. A hazai viszonyoknak megfelelően különösen határozottan mu
tatnak rá a magyarországi hitvallások a szentek imádásának helytelen 
voltára, valamint a papi nőtlenségről hirdetett téves tanokra. Dévai Bíró 
Mátyás és a többi magyar reformátor is kiemelte ennek a két tévtaní- 
tásnak a helytelenségét, amiből arra következtethetünk, hogy a mi vi
szonyaink között ezt jobban kellett hangsúlyozni, mint Németországban.

A zsolnai zsinat (1610) és a szepesváraljai zsinat (1614) az Ágostai 
Hitvallás alapján állva szervezte külön evangélikus egyházunkat és álla
pította meg püspökeink jogkörét. Mindkét zsinat felvéteti a püspök eskü
jébe elsősorban az Ágostai Hitvallást és emellett külön említi az evan
gélikus egyház többi hitvallási iratát. Mindkét zsinat a 7. kánonban köte
lezi a felavatandó lelkészeket az Ágostai Hitvallás és a többi evangélikus 
hitvallási irat aláírására.

Az 1622-es semptei zsinat két kánona is kötelezi a lelkészeket az 
Ágostai Hitvallás és az evangélikus hitvallások megtartására. Magyar- 
országi evangélikus egyházunk az Ágostai Hitvallásról nevezte el magát 
egyházközségeink szervezkedése óta.

Így nevezte egyházunkat a katolikus ellenfél is. Közjogilag igen fon
tos volt a linzi békekötést megerősítő 1647. évi országgyűlés, amely most 
már hivatalosan is „ágostai hitvallású evangélikusokról” szól. A magyar
országi állami törvényekbe ékkor került be az Ágostai Hitvallás neve 
egyházunk hivatalos megjelöléseként.

Az Ágostai Hitvallás első fordítása Pálházi Göncz Miklós szeredi 
lelkész és dunáninneni püspök nevéhez fűződik. Csaknem valamennyi 
evangélikus iratunkat lefordította. Művét nem fejezhette be, mert a 
halál kiütötte kezéből a tollat. Kéziratán a papírláp közepén szakad meg 
az írás. Műve mindig csak kéziratban maradt. Ezt az igen becses mun
kát már a 18. században elveszettnek tartották, de 1900-ban Payr Sándor 
egyháztörténész professzor rábukkant, levéltári kutatásai közben. Jelen
leg a soproni evangélikus egyházközség irattárában van. Pálházi Göncz 
Miklós műve az eddig ismert legrégibb fordítása az Ágostai Hitvallásnak.

Az Ágostai Hitvallás fordításának első nyomtatványa Samarjay 
János református püspök műve (Pápa, 1628). Ezt követte Lethenyei Ist
ván csepregi esperes 1633-ban kiadott fordítása. Ez azonban nem teljes, 
mivel a második részt nem fordította le.

Az egyházunkra nehezedő Habsburg-katolikus elnyomás gyászos év
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tizede után Lőwei Balázs győri lelkész 1692-ben újra lefordította és ki
adta az Ágostai Hitvallást.

Az Ágostai Hitvallás új fordítását a magyar evangélikusok 1740-ben 
hálával és nagy örömmel vették Szeniczei Bárány György lelkész kezéből.

A racionalizmus hatása alatt megcsappant az érdeklődés egyházunk 
hitvallásai iránt. Ezért egy évszázadnak kellett eltelnie, míg újabb for
dítója akadt az Ágostai Hitvallásnak. Agonás Sámuel fordítása 1883-ban 
jelent meg Rozsnyón.

Ezt a fordítást 1896-ban Paulik János akkori budapesti vallástanár 
műve követte, a Luther Társaság kiadásában. Újabban Bereczki Sándor, 
Zsilinszky Mihály, Dr. Gaudy László, D. dr. Pröhle Károly és Dr. Nagy 
Gyula fordították le az Ágostai Hitvallást.

Egyházunk népe szívébe zárta ezt a hitvallást, amelynek híressé 
vált kezdősora: „Gyülekezeteink nagy egyetértésben tanítják...” azt 
fejezi ki, hogy nemcsak a püspökök és a lelkészek, hanem a gyülekezetek 
jutottak egyértelmű tanításra, hitbeli meggyőződésre, és hitvallásra.

Halle

Ha a sokszínű magyar—német evangélikus kapcsolatokból csak a leg
markánsabb, legfontosabb mozzanatokat említjük meg, akkor ki kell 
emelnünk Franké Ágost Hermannak és vele kapcsolatban Haliénak a je
lentőségét. Halle a 18. század óta a magyar—német evangélikus kapcso
latok központja volt.

Halle jelentőségét szemléletesen lehet bemutatni Bél Mátyásnak, a 
18. századi tudós pozsonyi lelkésznek a példáján.

Bél Mátyás 1684-ben született a Zólyom megyei Ocsován. Apja egy
szerű ember volt, falusi mészárosmester. Bél Mátyás korán kitűnt társai 
közül kiváló szellemi tehetségével. A besztercebányai és rozsnyói egyház- 
községek támogatásával került ki külföldre, ahol a hallei egyetemen 
uralkodóvá lett pietizmus hatása alá került.

Franke Ágost Hermann hallei egyetemi tanár, a pietizmusnak azt az 
irányát képviselte, amely a keresztyén hit gyümölcseit az emberi haladás 
szolgálatával össze tudta kapcsolni. Bél Mátyás Halléban való tartózko
dása idején Franké intézeteinek volt mezőgazdasági kertje, természet
rajzi gyűjteménye, fizikai és vegytani laboratóriuma, boncoló helyisége, 
esztergályozó és üvegcsiszoló műhelye. A 18. század elején már az em
beriség nagyjainak figyelme egyre inkább a természet felé fordul s a 
tudományos ismeretéket kezdik a gyakorlati élet szolgálatába állítani. 
Például Leibniz, a híres német filozófus ekkor készíti el az első számoló
gépet, tökéletesíti a zsebóra szerkezetét és már olyan hajó megépítésén 
töri a fejét, amellyel szél ellen és víz alatt is lehetne haladni. A városi 
polgárok és az értelmiség körében egyre terjedt a természettudományok 
iránti érdeklődés. Ebben a helyzetben a Franke-féle iskolákban, az előző 
korok egyoldalú latinos műveltségével szemben, megjelenik a természet
rajz, földrajz, fizika, vegytan, történelem tanítása is, vagyis az akkor 
felfelé törő polgárság számára nyújtott hasznos és gyakorlati ismerete
ket, ami megfelelt a német polgárság puritánságra, kegyességre, és 
ugyanakkor gyakorlatiasságra igyekvő beállítottságának.

Bél Mátyás mentes maradt a pietizmusnak attól az elfajult formájá
tól, amely az élet küzdelmeitől és örömeitől elforduló rideg zárkózott
sággá vált s amely mindenben az ördög találmányát látta, ami kívül 
esett a szűk és zárt pietista körön. Bél hatalmas tudományos munkássá-

338



\

gával bebizonyította, hogy nem tartozik azok közé a pietisták közé, akik 
minden világi tudomány és művészet ellen harcot indítanak.

Első nyomtatott munkája Halléban jelent meg, ebben az evangélikus 
egyház tanítását foglalja össze latin nyelven. Külföldről visszatérve, 
Besztercebányán, majd Pozsonyban működött tanárként, később pedig 
pozsonyi lelkész lett.

Rendkívül sok irányú tudományos munkásságát bizonyítják a sűrűn 
egymásutánban megjelenő művei. A pietizmus elferdüléseivel oly nagy 
harcot folytató Krmann Dániel szuperintendenssel együtt végezte el a 
Szentírás cseh nyelvre fordításának javítását, de foglalkozott a Károli- 
féle magyar fordítás javításával is. Nyelvtanában célja a magyar nyelv
nek, anyanyelvének, a más nyelven beszélőkkel való megismertetése. 
1718-ban Lipcsében jelent meg a magyar rovásírásról és a régi hunszkíta 
irodalomról szóló könyve. Bél volt az első, aki Anonymussal, a magyar 
történelem kezdetének névtelen írójával foglalkozott tudományosan.

Közben arra is volt energiája, hogy 1721-ben Pozsonyban kiadja az 
első hazai rendszeresen megjelenő újságot „Nova Posoniensia” címen, 
latin nyelven.

Gyakorlati egyházi és kulturális munkásságának a bizonyítékai a po- 
szonyi iskola számára készített tanterve, módszeres utasítása és szabály
zata, amely mutatja, hogy a hallei pietizmus haladó vonásait mennyire 
át tudta ültetni a hazai viszonyok közé.

A hittan nála nem száraz dogmatikai ismeretek elsajátításából állt, 
hanem a keresztyén hit és élet világába való bevezetést jelentette, hogy 
azután az élő hit megteremje az emberek körében való hűséges szolgálat 
gyümölcsét.

Ugyanakkor Bél iskolájában is megjelennek a reális ismeretek, a ter
mészet iránt való érdeklődés felkeltésére.

Élete vége felé a londoni, berlini, olmützi, jenai „tudós társaságok” 
tagjaik közé választották. Tanítványai közül pedig sok tudós és hírne
ves ember került ki.

Halle egyre inkább azt a szerepet töltötte be a magyar—német egy
házi kapcsolatok terén, mint Wittenberg a 16. században. A hallei ma
gyar könyvtár alapítása, magyar teológus-ifjak számára ösztöndíjak lé
tesítése szolgáltatták az alapot ahhoz, hogy Halle a magyar—német 
evangélikus teológiai kapcsolatok jelentős bázisává váljék.

A német teológiának a gazdag kincstárából gyakran merítettek egy
házunk lelkészei. A következő kép, amin ezt szemléltetjük, a 19. század 
első felének teológiai hatásaiban jelenik meg.

Teológiai helyzetkép a 19. század első felében

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1844. március 3-iki számában 
rövid táblázatos egymás mellé állításban mutatja be, hogy a kor ural
kodó teológiai irányai hogyan viszonyulnak egymáshoz. „Korunkban ural
kodó három vallás irányok’ általános egybevetése” címmel három nagy 
csoportba foglalja össze a teológiai gondolkodást, mégpedig a „naturalis- 
mus”-ba, ami alatt a vallástörténeti és történetkritikai iskolát érti, ezt 
különben „ultra bal” iránynak is nevezi, azután a „rationalismus”-ba, 
amit közép-álláspontnak tart, s végül a „supernaturalismus” -ba, amit 
„ultrajobb” iránynak nevez, ez alatt az orthodoxiát és általában az egy- 
házias irányokat jelöli meg. Az első irány képviselőjéül Bauer Brunot, 
a másodikául Bretschneidert, a harmadikául Krummachert nevezi meg.

A racionalista beállítottságú szerző helyesen látta meg a kor nagy
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teológiai kérdéseit és az azokra adott különböző irányok jellemző vála
szait. Egyúttal azonban leegyszerűsítette és elsematizálta a kérdést, mert 
ennél a három iránynál több jelentkezett s az egymáshoz való viszonyuk 
is bonyolultabb volt.

„Tájékozások a’ porosz ev. egyházban, ’s mennyire lehet, a’ magyar
honiban” címmel a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1845. január 5-i 
száma cikket közöl, s ebben a szellemben képet ad a német teológiai 
helyzetről s utal a magyarországira is.

A 18. század második felében kifejlődött racionalizmus ebben az idő
ben is a legelterjedtebb teológiai irány. A cikk szerint:

„Ez jelenleg már elavult irány, az eltépett, de azért erőteljes német 
polgárságnak volt kedveltje; a’ józanság, a’ német becsületesség, az egész
séges népszerű philosophia tiszta ágyból született leánya” .

A racionalizmus alaptétele, hogy az igaz vallás nem lehet egyéb er- 
kölcsiségnél, széles rétegeket áthatott és sokak szemében rokonszenves 
volt. Az 1817-es porosz unió elsősorban a racionalizmus elterjedése miatt 
jöhetett létre. Nálunk is volt hatása a racionalizmusnak, ezt többek kö
zött ehhez az irányhoz tartozó német teológusok — elsősorban a híres 
góthai szuperintendens, Bretschneider — műveinek az ismertetése és 
méltatása bizonyítja.

Az ortodoxia is igen erős tényező még ebben az időben. Vezéralakja 
Németországban Hengstenberg, aki külön lapot is ad ki „Evangelische 
Kirchenzeitung” címen. A triglaffi „papegylet” magába tömörítette a 
hitvallásos lelkészeket s így határozottan tudtak fellépni a hitvallások 
mellett, az uniós gondolkodással szemben. Tőlük csak merevségben kü
lönbözött az óhitű lutheránusok tábora. A hitvallásos teológusok közül 
Tholuck, Harms, Krummacher neveivel találkozunk leginkább az egy
házi sajtó lapjain. Nálunk az ortodoxia vezéralakjaként Wimmert em
líti meg a cikk: „Egy Wimmer szájában például — igenis győz és emel 
nálunk is a népszerű, szószerint vett symbolizmus ’ (hitvallásosság).

Nálunk az ortodoxia elterjedtebb volt, mint a németeknél. Évszáza
dokon át elnyomott lutheranizmusunk hűen megőrizte eredeti lényegét, 
edzett volt a más tanításokkal szemben, meg tudta védeni magát más
honnan jövő befolyásokkal szemben, hiszen mindig ezzel a védelmi fel
adattal volt elfoglalva.

„Hogy symbolistáink vannak, mutatja a’ kis pennaharcz, melly a’ 
symbolumok felett ’e lapok hasábjain megkezdetett; és hogy viszont a’ 
symbolumok és a’ confessiok nálunk is megtették ismeretes hatásukat, 
mutatja a’ keserves sorsra jutott unio”.' (PEIL 1845. 4.)

Tehát a hitvallásosság életereje nyomta el a protestáns unió tervét, 
amit a negyvenes évek elejétől fogva főleg Világi oldalról olyan sokan 
hangoztattak.

A pietizmus sem a németeknél, sem nálunk nem jelentett nagy 
tábort. A PEIL így jellemzi:

„Lássuk a’ pietisták osztályát: tagadni nem lehet, hogy gyakorlati 
küléletük példás, jámbor és egyszerű, de a’ hervadt szín, a’ természettőli 
messzeállás miatt. . .  ez irányt úgy lehet tekinteni, mint szellemi aszkórt”. 
(1844. máj. 4. 411.)

A schleiermacheri teológia vulgáris formája, a romantika, erejét vesz
tette már a németeknél is, nálunk sohasem tudott gyökeret verni. A PEIL 
szerint:

„Amaz új romantikus fellobbanás. . .  nem amaz egészséges, posgás 
népszerűség, melly azt a’ nép’ vérébe átvezetheti vala. A ’ romantika kor
szaka, melly a’ kér. vallásosságot zengő érczczé, pengő czimbalommá 
akarta üresíteni, lejárt” . (1844. máj. 4. 410.)
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A teológiát a filozófiával keverő esztéticizmus, amely leginkább 
schellingi gyökerekből táplálkozott, eleve csak néhány követőre számít
hatott.

A radikális irány még mindig szenzáció erejével hatott. Strauss, 
Bauer, sőt Feuerbach neve is gyakran szerepel egyházi sajtónkban, de 
többnyire csak bírálólag, s nincs nyoma annak, hogy komolyabb hatásuk 
lett volna magyar evangélikus egyházunkban.

Helyesen zárja le a PEIL a teológiai irányok ismertetését, amikor 
ezt írja:

,,A’ nép közelről nézi a’ vitát, figyel! de kizárólag egyikhez vagy 
másikhoz fordulni nem fog, mert neki okos vallás kell, az ügyet minden
esetre nem a’ rendszerezők, hanem a’ nép’ egészséges széke maga dön- 
tendi el.”

Teológiai helyzet tekintetében a két egyház között az volt az alap
vető különbség, hogy a hatalmas németországi evangélikus egyház szá
mos teológiai fakultásával, az államegyházi helyzet biztonságában tudott 
energiát fordítani a legalaposabb teológiai szakmunkára, kifejlődhettek 
a legkülönbözőbb teológiai irányok és iskolák. Míg a magyarországi evan
gélikus egyház csak 1848-ban nyerte el a vallásegyenlőség biztonságát, ad
dig elnyomott helyzetben volt s később sem tudta behozni a katoliciz
mussal szemben való hátrányát. Ennek a kis diaszpóra-egyháznak a 
lelkészeit elsősorban a gyülekezeti szolgálat érdeke vezette, s ez a mi 
teológiánkat az egyházias-orthodox irányba sodorta. Természetes, hogy 
egy létét nehezen biztosító egyház nem ér rá az egyházi élettől távol 
álló, elméleti kérdésekkel való pepecselésre. Ezért a magyar evangélikus 
teológia elsősorban azokat az elemeket vette át a német evangélikus 
teológiától, amelyeket közvetlenül tudott gyümölcsöztetni a lelkészi szol
gálatban.

A Gusztáv Adolf Gyámintézet

A teológia után a magyar—német egyházi kapcsolatok másik feje
zetéről is szólnunk kell, mégpedig az egyház diakóniai szolgálatáról. 
Ezen a területen a kapcsolópontot a Gusztáv Adolf Gyámintézet jelen
tette.

A magyarországi evangélikus egyház felfigyelt arra, amikor Gross- 
mann szuperintendens 1832-ben, majd a további években is segélyt osz
tott a rászoruló egyházközségeknek. Érdeklődéssel kísérték Zimmermann 
darmstadti lelkész 1841-es felhívását, majd a Gusztáv Adolf Egylet 
1843-as megalakulását. 1843-ban a magyarországi evangélikus egyház is 
elkészítette — a német minta alapján — a hazai Gusztáv Adolf Gyám
intézet alapszabályait, de a Habsburg-rendszer a megalakulást nem en
gedélyezte.

Csak 1861-ben mondhatta ki a magyarországi evangélikus egyház 
egyetemes közgyűlése a Gusztáv Adolf Gyámintézet megalakulását. A 
programot magyar és német nyelven hirdették ki s kérték a híveket az 
adakozásra. A megalakuláskor Czékus István rosznyói főesperes végezte 
az igehirdetés szolgálatát Pesten, 1861. aug. 27-én. A magyarországi evan
gélikus Gusztáv Adolf Gyámintézet célja — a németországihoz hasonlóan 
— az egyházközségek és egyházi intézmények támogatása, nem pedig 
személyek segélyezése. Bevételi forrásként egyedül a hívek áldozatkész
ségére épített.

Ugyanakkor a németországi Gusztáv Adolf Egyesület fennállása óta 
jelentős adományokkal segítette a magyarországi evangélikus egyházat
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és intézményeit. Volt idő, amikor az 1848-as szabadságharcot leverő 
ferencjózsefi rendszer elnyomta a protestáns egyházi intézményeket, s 
ekkor az ún. Bach-korszak idején a németországi Gusztáv Adolf Egye
sület nyújtott jelentős támogatást az egyházi intézményeknek, köztük a 
pozsonyi líceumnak és az eperjesi kollégiumnak. A két egyház közötti 
kapcsolatnak tehát megvolt a diakóniai vetülete is.

A két egyház küzdelme a fasizmussal

A két egyház kapcsolatának csak a főbb jellemvonásaira szorítkoz
hatunk. Ezek sorából viszont nem hiányozhat az egyháztörténelemnek 
az a súlyos fejezete, amely a két világháború közötti időnek legnehezebb 
korszakáról szól.

Egyházunkra mindig is nagy hatással voltak a németországi viszo
nyok. így volt ez akkor is, amikor a reformáció hazájában Hitler került 
uralomra.

Egyházi sajtónk világosan látta a helyzetet abból a szempontból, 
hogy a német fasizmus a reakció szélső erőinek hatalomra kerülését 
jelentette. Egyrészt azt írták róla, hogy „Hitler mozgalma a császárság 
restaurációjának árnyékát veti előre”, másrészt egy német evangélikus 
lelkész szavaival úgy jellemezték a helyzetet, hogy Németország most 
ott tart, „ahol Magyarország volt Kun Béla kommunista uralma után” . 
Ehhez kapcsolódik az a lelkesedés is a „zseniális” Mussolini iránt, akinek 
„lángelméjével” sikerült hatásosan szembeszállni a haladó követelmé
nyekkel. (Evangélikus Élet 1933. 21. sz.)

Amikor Krayzell büntetőtörvényszéki tanácselnök, mint egyházme
gyei felügyelő, békéscsabai beszédében „nekiment Hitlernek, valamint a 
nacionalizmusnak, a faji gondolatnak, a »Führertum«-nak, jól tudván, 
hogy hová céloz”, erre az volt a válasz, hogy az Evangélikus Életben 
cikk jelent meg a német Gusztáv Adolf Egyesület magyarországi ado
mányainak hangoztatásával, hogy mit szól a Krayzell-féle nyilatkozatok
hoz az a Gusztáv Adolf Egylet, amelynek vezértitkára, dr. Geissler azt 
állította Hitlerről „Isten ajándékozta ezt a csodás embert nékünk!” 
(Evangélikus Élet 1933. 34. sz.)

Egy másik pont, ahol az antifasizmus némi jelét fel lehet fedezni, 
ott jelentkezett, amikor rádöbbent egyházi közvéleményünk a hitlerista 
zsidóüldözés embertelenségeire. Az Evangélikus Élet „Figyelő” rovata 
bátran száll szembe a gyors egymásutánban megjelenő nemzeti szocia
lista réndeletekkel az emberiesség nevében. Megütközését fejezi ki azon, 
hogy fajhoz kötik a közszolgálatot, méltatlanul bánnak el érdemes embe
rekkel, megtapossák a felebaráti szeretet törvényét. (Evangélikus Élet 
1933. 12. sz.) Viszont ugyanakkor megjelenik a különben neves teoló
gusnak, Kittelnek a fasiszta zsidóüldözést helyeslő álláspontjának ismer
tetése, aki azt fejtegeti, hogy a zsidóság vendégállapota felől kell nézni 
a kérdést, a szétszóródás bűnhődő népét nem illeti meg semmiféle vezető 
pozíció, „abnormis állapot” az, ha a zsidóság egyenlő állampolgársági 
jogot élvez más emberekkel. (Evangélikus Élet 1933. 39. sz.) 1933-ban még 
akadtak hangok a hitlerizmus ellen, de amint erősödött a fasiszta Német
országgal való kapcsolata a Horthy-rendszernek, annyira elhallgatnak 
ezek a hangok.

Még leginkább a hitlerista egyházpolitikával kapcsolatban alakult ki 
ellenvélemény.

Kezdetben a fasiszta képmutatás miatt nem alakult ki tiszta kép. 
Német adatokat közöltek lapjaink arról, hogyan emelkedik az utóeske-
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tések, utókeresztelések, visszatérések száma a német evangélikus egyház
ban. Megnyugvást keltett az a hír is, hogy D. Bodelschwing, a betheli 
szeretetintézmény hírneves papja lett az új birodalmi püspök. Német 
szemtanuk jöttek hazánkba azzal a hírrel, hogy „az a nemzeti és egyházi 
ébredés, amelyet Hitler programja megindított, csak a reformációval ha
sonlítható össze.) (Evangélikus Élet 1933. 27. sz.) A „horogkeresztes refor
mációról” szóló lelkendezést azonban csakhamar aggodalom váltotta fel, 
amint egyre inkább levetette a hitlerízmus az álarcot. Előbb „Zavarok 
a németországi püspökválasztás körül” (Evangélikus Élet 1933. 29. sz.), 
majd „Nehéz válságban” (Evangélikus Élet 1933. 31. sz.) címmel jellemzi 
Raffay Sándor püspök azt a helyzetet, amely Bodelschwing utódjának 
a fasiszta Müller birodalmi püspöknek a választása körül alakult ki. 
Ennek elenére közölte egyházi sajtónk Müller székfoglaló beszédét, egy 
püspökökből és egy lelkészekből álló delegáció látogatást tett Müllernél, 
az egyetemes felügyelő pedig „meleghangú üdvözlő táviratot” küldött 
a Müller által újonnan kinevezett dr. Haeckel külügyi püspöknek. (Evan
gélikus Élet 1933. 44. sz., 1934. 9. sz.) Egyházunk vezetősége tehát barát
ságos kapcsolatot létesített a nemzetiszocialista egyházi vezetőkkel.

Közben Hitler és barnaingesei az egyházat is rohammal akarták be
venni és meghódítani. Az egyetlen vezér gondolatát akarta minden áron 
és mindenütt érvényre juttatni. Ugyanakkor az egyházat megfertőzte 
azzal, hogy az istenfiúság tanítása helyett a fasiszta faji eszme minden- 
hatóságát akarta elfogadtatni, ezzel idegen bálványt csempészett be az 
egyházba. Az egyházat belülről megtámadó, tanítási és hitvallási kér
déseibe beavatkozó brutalitással szemben alakult meg a hitvalló front 
Barth Károllyal és később Niemöller Mártonnal az élen. Az egyház taní
tásának, az Isten igéjének a fasizálása, a Szentírásnak a megcsonkítása 
és zsidótlanítása olyan hallatlan merénylet volt a keresztyén hit világa 
ellen, amely nem maradhatott ellenállás nélkül. Az ún. „német keresz
tyének” (Deutsche Christen, DC-mozgalom) mint az egyház árulói, fel
adták az Isten igéjéhez és a hitvallási iratokhoz való hűségüket a fa
siszta eszmék javára. A német hitvalló front harcát csak akkor értjük 
meg helyesen, ha meglátjuk, hogy a hitlerizmus és szekértolói, a „német 
keresztyének” , a Szentírás egységét, tanítását akarták belülről, az egy
ház felől meghamisítani, s ezzel fasizálni akarták az egész egyházat.

Hazai teológusaink világosan látták az egyház tévútra vezetésének 
kísérletét. Az egyházi tanítás igazságáért folytatott küzdelemben, látták 
a hitvalló magatartás lényegét. Ez tükröződik a német egyházi kérdésről 
írt cikkekben is. „Az evangélikus egyház küzdelme Németországban” 
(Keresztény Igazság 1934. 2. sz.), „Harc a hitvallásért Németországban” 
(Keresztyén Igazság 1934. 4. sz.), „A protestantizmus válsága Németor
szágban” (Keresztyén Igazság 1935, 4. sz.), Urbán Ernő „Harc az Ószövet
ség ellen” (Keresztyén Igazság 1934. 8. sz.) című cikkében hitvallási kér
désnek látja a fasizmussal szembeszálló egyházi mozgalom lényegét.

A soproni felső egyházmegye lelkészértekezlete határozatilag vál
lalt szolidaritást a német hitvalló fronttal. Kívánta a hitet és lelkiisme
retet érintő kényszer megszüntetését az egyházban. A lutheri hitvallások 
megbecsülésére külön is felhívják a figyelmet. (Evangélikus Élet 1934. 
31—32. sz.) Ehhez kapcsolódik egyházi sajtónknak a német hitvalló front
tal való rokonszenve. A barmeni, dahlemi, augsburgi, oeynhauseni zsina
tok határozatai megjelentek hazai egyházi lapjainkban. Niemöller Már
ton prédikációját a Lelkipásztor közölte. (Lelkipásztor 1937. 3—4. sz.)

Valamennyi egyházi lapunk figyelemmel kísérte a hitvalló egyház 
küzdelmét, tudva, hogy az Isten igéje tisztaságáért folytatott harc soha
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sem marad meddő, akkor sem, ha átmenetileg Hitlerék erőszakossága 
gúzsba kötötte az igazságot.

Ezt a helyzetet csak sokrétűen lehet értékelni. Egyházunkban meg
lehetős egyértelműség uralkodott a fasiszta tanok egyházba törésének 
elítélésével kapcsolatban. Az Ószövetségnek az elvetése, a keresztyénség 
zsidótlanításának perspektívája, az egyház tanításának meghamisítása 
és fasizálása olyan kirívó botrányok voltak széles egyházi rétegek sze
mében, hogy a német hitvalló fronttal való rokonszenv általános volt.

Amit viszont sokan láttak teológiailag világosan, annak sokan nem 
vonták le szívesen a gyakorlati következményeit. A hitlerista egyházpoli
tika terén jóval nagyobb volt az engedékeny megítélés. Láttuk, hogy az 
egyházi vezetésünk jó kapcsolatot tartott fenn a német nemzetiszocialista 
egyházi vezetéssel már a fasizálódás kezdetén. Amint hazánkat egyre 
jobban rávitték a fasizmus lejtőjére, egyre kevésbé volt lojális dolog a 
hitlerista valláspolitika bírálata.

Még kevesebb hang hallatszott magának a fasizmusnak az elítélésé
ről, noha mellette egészen nyílt agitáció folyt egyházunkban is. Az igaz
ságos helyzetmegítéléshez az is hozzátartozik, hogy a fasizmus bírálata 
nem volt könnyű olyan országban, amely 1920 óta ellenforradalmi politi
kát folytatott, lényegében a fasizmussal párhuzamosan haladt. Viszont az 
a tény, hogy a horthysta vezető réteg a Hitlerrel való szoros szövetség 
ellenére sem akarta annyira kiadni a kezéből a hatalmat és az azzal 
járó nyereséget, hogy mindenestül azonosította volna magát Hitlerrel, 
ennélfogva bizonyos lehetősége mégiscsak volt a bírálatnak, amint az az 
eddigiekből is kitűnt.

A különböző álláspontok egyházunkban is megütköztek egymással. 
Világosan mutatták az egymásnak feszülő ellentéteket.

Ezen a helyzeten pillanatnyi változást az jelentett, amikor Bajcsy- 
Zsilinszky Endrének, a „Független Magyarország” című hétfői lapban 
megjelent cikkéből szemelvényeket közölt az Evangélikus Élet abból az 
alkalomból, hogy a Szovjetunió barátsági gesztus felajánlásával vissza
küldte az 1848-as magyar szabadságharc zászlóit, amelyek a "világosi 
fegyverletétel során Paszkievics herceg seregének kezébe jutottak, s ame
lyeket idáig a moszkvai Kreml hadimúzeumában őriztek.

A józan magyar történelmi és politikai bölcsesség szava szólal meg 
Bajcsy-Zsilinszky Endre írásában: „Még a világháború küzdelmei sem 
tudtak gyűlölködést kicsiholni a két nép leikéből egymás iránt. Ezt min
den háborús magyar katona tanúsíthatja. Mindig emberséges ellenfelek- 
voltunk, bárhol kerültünk egymással szembe. De fölrévül a kérdés a 48-as 
magyar zászlók hazaküldésének hírére: vajon valóban történelmi kény
szer-e, hogy nekünk, oroszoknak és magyaroknak, ellenfeleknek kell ok
vetlenül lennünk? Nem képzelhető-e el annak a történelmi barátságnak 
megújulása, amely valójában az orosz és magyar történelem nagyobbik 
felében, túlnyomó nagy részében, az Árpádok alatt különösen oly tisz
tán, majdnem törvényszerűen érvényesült?. . .  Á szovjetorosz gesztus 
mintha egy kicsit ilyenféle kezdeményezés jelképe is volna.” (Evangélikus 
Elet 1941. 3. sz.)

Ez a hang, sajnos, ritka volt, mint a fehér holló. Nem hathatta át 
egész országunk és egész egyházunk közvéleményét, mert a fasiszta poli
tika lejtőjére lépett országunk gyorsan rohant vesztébe. Bajcsy-Zsilinszky 
Endre írása után fél évvel már benne voltunk Hitler szovjetellenes 
rablóháborújában.

Dr. Ottlyk Ernő
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JÓNÁS KÖNYVE
(Bevezetéskritikai tanulmány)

Bármilyen szemszögből is figyeljük a Nehemiás és Esdrás működé
sét követő időszakot, vajmi kevés vigasztalót találunk benne. Vallásilag 
a merevség, a rituális törvénytisztelet, fajilag a rigorózus elkülönülés 
ideje ez a kor.

Bővebben: a két helytartó — de különösen az utóbbi — és környezete 
úgy vélte biztosítani a nemzet, a Jahve-vallás megmaradásának módját, 
hogy a népet a törvényeskedés, a faji megkülönböztetés szűk ketrecébe 
zárta, így óva meg minden kívülről jövő, minden bizonnyal zavaró be
hatásoktól.

A „konzerválás” módszere ez, mely bizonyos történelmi szituációban 
érthető, magyarázható és ennek ellenére mégis nyomasztó. Nyomasztó, 
mert a Nehemiás—Esdrás „reform” céljainak elérésében, eszközeiben 
nem válogatós (antiszociális intézkedések: a szombatnapi vásárok meg
szüntetése, a kereskedelem megbénítása; az embertelen vegyesházasság- 
felbontások). S az ilyen légkörben nincsen helye az eleven, a tágszívű 
prófétai szónak sem ...

Nem csoda hát, hogy babiloni fogság utáni kor híjával van a prófé
táknak, a nem konzerváló, hanem megelevenítő, igazi prófétai igehirde
tésnek. Helyüket az áldozat, a betűrágó, pompásan kiépített papi kaszt 
foglalta el, nem kis bánatára a jobb sorsra érdemes és józanabb gondol
kodású hívek kisebb-nagyobb seregének. Márpedig, hogy ilyenek is vol
tak, arra a legékesebb bizonyíték az a könyvecske, amit Jónás könyvé
nek szoktunk nevezni.

A könyv tartalma

Abban jóformán minden ótestámentomi kutató megegyezik, hogy 
Jónás könyve bizonyos szempontból eltér a többi prófétai könyvtől. Eltér 
nevezetesen abban, hogy nem egy bizonyos próféta igehirdetéseit tartal
mazza — amit a szerző maga mondott el —, hanem egy prófétai szemé
lyiség működéséről tudósít. Vagy még érthetőbben: Jónás könyve nem 
valamiféle „önéletrajz” — amire legjellegzetesebb példa Jeremiás 
könyve —, hanem egy másik személy által írásba foglalt, esetleg költői 
elbeszélés. Erre utalnak rögtön a bevezető szavak (És lőn az Ürnak szava 
Jónáshoz, az Amittai fiához. ..), de ezt bizonyítják a további elbeszélő 
jellegű mondatok is (És felkele Jónás . . .  stb.).

A mondatnyi bevezetés után arról olvasunk, hogy Isten a nevezett 
Jónást Ninivébe küldi, haragjának hirdetésére. A próféta kényelmetlen
nek találja a megbízatást és megpróbál hajón az ellenkező irányba: 
Tarsusba szökni. A hajó viharba keveredik és a hajósok, a régi szokás 
szerint, rettegéssel keresik az ítéletidő kitörésének okát. Ezt — megint 
csak a régi szokással — sorsvetéssel próbálják eldönteni. Amikor pedig 
Jónás „húzza a rövidebbet” , akkor a próféta kénytelen beismerni, hogy 
miatta kerültek veszedelembe s került végveszély szélére a hajó. A ten
gerészek előbb tanakodnak, hogy mit csináljanak a különös „szöke
vénnyel”, majd sűrű fohászkodás közben bedobják a tengerbe. (1. fejezet.)

A második fejezet tudósítása szerint a prófétát egy nagy hal bekapja
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és ennek gyomrában tartózkodik három nap s három éjjel, minek eltelté
vel szerencsésen a szárazföldre kerül. (A fejezetbe iktatott hálaadó zsol
tár külön problémát jelent a kutató számára.) — Ninivébe érve, a most 
már engedelmes Jónás igehirdetésére a város lakói bűnbánatot tartanak 
s „zsákba öltözve” ígérik meg életfolytatásuk megváltozását. (3) Amikor 
pedig a próféta rosszallását, méltatlankodását fejezi ki mindezek felett, 
akkor Isten a földből gyorsan kinövő és a keleti széllel elszáradó ricinus
bokor példáján tanítja meg, hogy neki a város több mint „tizenkétszer 
tízezer” lakója mindennél drágább kincs. (4. fejezet.)

Mi sem természetesebb, hogy a könyv elolvasása után az embert 
elsősorban

a próféta személye

érdekli. Ez a helyzet még akkor is, ha az érdeklődés nagysága nem áll 
     egyenes arányban az eredménnyel.

A 2. Kir. 14, 25-ben olvashatunk egy Jónás nevű prófétáról, aki 
Amittai fia volt, és aki Gáth-Kéferből származott. Az uralkodó ekkor 
II. Jeroboám és így működésének dátumát az i. e. 786—726-os évek közé 
tehetjük. Ez az adat azonban mégsem mond semmit. Sőt, más tényekkel 
összevetve, egészen másról árulkodik. Másról árulkodik, mert a köny
vecske nyelve arra utal, hogy az nem keletkezhetett csak a fogság utáni 
években. (Arám kifejezések az 1, 7; a 3, 2. és más helyeken.) De erre utal 
a mű központi témája is: Istennek gondja van egy idegen, pogány város 
lakóira, sőt nemcsak az emberekre, hanem az ott található állatokra is 
(4, 11.). Ez a gondolat pedig a nagy ismeretlen: Deuteró-Ezsaiás szolgálata 
előtt teljesseggel képtelenségnek tűnik.

Hol kell akkor keresnünk az így felbukkanó probléma megoldását?
Valahogy azon a módon, amit bevezető sorainkban megpendítettünk: 

a mű elbeszélés voltában, jellegében.
Az Ótestamentumtól ugyanis nem idegen az a módszer, hogy a hit, 

az erkölcs igazságait, magát az isteni kmyilatkoztatást.művészi formában 
közölje a mindenkori gyülekezet számára. Ennek bizonyítására talán 
éppen elegendő megemlítenünk két könyvet: Jób könyvét és az Énekek 
énekét. E két szentírási könyv mögül — más, most nem emjített szaka
szokkal egyetemben — nem hiányzik ugyan a valóságos szituáció, de 
anyaga jóval régebbi, mint maga a ránkmaradt szöveg, írásmű. Ha pedig 
ehhez még azt is hozzátesszük, hogy a két mű szerzője, összeállítója 
bőségesen merített az általános emberi tapasztalatokból, más népek 
kultúrkincséből (az egyiptomi és a két babiloni „Jób” , valamint a keleti 
népek szerelmi és házassági költészete), akkor már közel kerülünk Jónás 
könyve problematikájának megoldásához.

Azt nem lehet tagadnunk — de ezt nem is értelmes megtennünk —, 
hogy a ránkmaradt könyvecske, annak tartalma nincsen valamilyen 
összefüggésben azzal a Jónás prófétával, aki II. Jeroboám korában, élt. 
(Csak sajnálnunk lehet, hogy életéről, szolgálatáról nem olvashatunk 
többet a korabeli híradások ránkmaradt tudósításaiból.) Mindezen felül 
pedig bátran állíthatjuk, -— ha életsorsáról nincsenek is írásbeli bizonyí
tékaink —, hogy működése, sajátságos személyisége nem múlt el nyom
talanul, hanem idővel mindkettő fogalommá, legendává finomult.

A folyamat azonban itt még nem állt meg. Nem állt meg, mert az
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emlékeket hűségesen őrizgető, szájról szájra öröklődő népi hagyomány 
tovább dédelgeti kedves hősének hajdanvolt alakját újabb és újabb 
megragadó vonásokat ruházva fel reá. S mindezt úgy cselekedve, hogy 
alkalomadtán szívesen emlékezik más kedves hőseire is.

így kerül közeli rokonságba az Isten küldetése elől menekülő Jónás, 
a szolgálata ellen rúgódozó Jeremiással és a ricinusbokor alatt dohogó 
próféta, a pusztai rekettyebokor* árnyékában bánkódó Illéssel. Ez a nem
csak formai, hanem még inkább tartalmi rokonság pedig nem éppen meg
vetendő dolog. Sőt!

Nagyon félreértené s egyben még jobban lebecsülné az Ószövetség 
íróit az, aki nem tételezne fel róluk egy szélesebbkörű tájékozódási 
igényt, lehetőséget is. Azt, hogy ezek az emberek — kortársaik egy részé
vel együtt — nem voltak nyitottak más népek művészi, kulturális kin
csei, felé (ezt néha bizonyos vonatkozásban túlzásba is vitték egyesek) 
s nem figyeltek volna fel a körülöttük levő világ különböző jelenségei 
felé. Mivel pedig éppen az ellenkezője igaz, azért lett a zsidóság számára 
a 612-ben elpusztított Ninive, ez a hatalmas világváros, a nagyság s egy
ben a vallási, erkölcsi züllés mintaképévé, pregnáns megnyilvánulási 
formájává. S mivel pedig a delfinen „utazó” Árion, a tengeri szörnnyel 
küzdő Perszeusz** regéje más és más változatban — a kulturális „köz
lekedőedények” törvénye szerint — az izraeli nép képzelőerejét is meg
ejthette, nem csodálkozhatunk azon, hogy a népi képzelet, a könyvecske 
írásbafoglalója, hőse sorsának jobbrafordítását egy hatalmas halra bízza.

Aláhúzva az elmondottak lényegét,

azt kell mondanunk, hogy Jónás könyve a valóságot alakítgató népi ha
gyomány írásbafoglalt, a történelem egy bizonyos pontján,*** mégpedig 
a Nehemiás—Esdrás-reformokat követő korban, végső formába öntött 
alakja, s hogy mindkét mozzanat művészi, költői munka eredménye.

Ez az értékelés kiküszöböli a természettudományos képtelenséget 
(a hal), érthetővé teszi az elbeszélés rapszodikus voltát, a 2. fejezetben 
fellelhető, betoldott hálaadó zsoltár szerepeltetését.

Az elmondottakkal azonban még nem helyeztük az-őt megillető 
helyre ezt az érdekesen kedves könyvecskét. Nem tettük ezt még meg, 
mert az előbbiekkel Jónás könyvének csak sajátságos műfaját határoztuk 
meg. Ez a meghatározás pedig még nem teszi érthetővé azt a tényt, hogy 
a vizsgálódásunk tárgyává tett könyvet a Szentírás ószövetségi lapjain 
olvashatjuk. (Nem is szólva arról, hogy egyeseket még meg is botránkoz-

* A  K árolyi-fordításban a m egfelelő helyeken tökről, 111. fen yőfáról olva
sunk. M indkettő félreértés, m ert az eredeti szöveg félreérthetetlenül ricinus, ill. 
a pusztai környezethez leg jobban alkalm azkodó rekettyebokorról beszél.

** Am int ism eretes, Áriont — a m onda szerint — a vagyonára éhes hajósok 
a tengerbe dobták, ahonnan egy delfin szállította partra. Perszeusz pedig 
— megint csak a régi m onda szerint — egy tengeri szörny „karm aiból”  mentette 
m eg Androm edát.

»** A  korm eghatározás egyes kapcsolópontjait — II. Jeroboám , a Jerem iás
sal és. a Deuteró-Ezsaiással való sorsbéli, teológiai rokonság — m ár m egem lí
tettük. Ezek a restaurációt követő időszakot teszik bizonyossá. M ivel pedig a 
2v században keletkezett Jézus Sirák (49, 10.) és T óbit (14, 4; 8.) könyve ismeri, 
ezt a dátum ot tekintjük az írásbafoglalás legkésőbbi lehetőségének.
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tathatnak a kellő befejezés nélkül maradó, értékelő sorok, s tehetik ezt 
még akkor is, ha a bevezetéstudomány eredményei feltétlenül igazolják 
a közölteket.)

A könyv igazi értékét

teológiai tartalma

adja meg: az isteni kegyelem mindent átfogó, univerzális érvényű hir
detése.

Ez a prófétai hit és magatartás választja ki — amint már jeleztük — 
elbeszélésének színhelyéül a százszorosan lenézett, pogány várost, Nini
vét, s ez a hit mondja ki az ezerszeresen igaz szavakat: „Te szánod a 
ricinusbokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely 
egy éjjel támadt és más éjjel elveszett: Én pedig ne szánjam Ninivét, 
a nagy várost, amelyben több van tizenkétszer tízezer embernél, akik 
nem tudnak különbséget tenni jobb- és balkezük között és barom is 
sok van?!’ ’(4, 10—11.)

Ha pedig e szavakhoz odaillesztjük azt a kort, amit elöljáróban 
néhány szóval felvázoltunk, akkor látjuk meg igazán azt, hogy mit jelen
tett abban a vallásosságában, faji szűkkeblűségében megmerevedett tör
ténelmi szituációban Isten kegyelmének mindent átfogó érvényének hir
detése! S mindez az emberi szó megragadó művészetének varázslatos 
eszközeivel. Azzal a eszközzel, amely maga sem ismer határokat, faji 
különbözőségeket, hanem csak az embert magát.

Végül még egy,

az Újszövetségből adódható ellenvetést

kell megvizsgálnunk. Az evangélisták két, ill. három helyen idézik a 
könyvecskét. Így olva_shatunk róla Máté 12, 39—41, Lukács 11, 29, 30; 32, 
valamint Máté 16, 4-ben. A két első helyen levő szakasz hosszabban, 
az utolsó csak utalásszerűen Jónás „jelét” helyezi az előtérbe, mint 
Jézus Krisztus hatalmának majdan nyilvánvalóvá váló bizonyítékát.

Anélkül, hogy ezeknek az újszövetségi íráshelyeknek bokros egze- 
getikai problémáiba belebocsátkoznánk, azt kell mondanunk, hogy az 
idézett jézusi igék — látszólag — halomra döntik az ószövetségi beve
zetéstudomány eredményeit, tárgyilagos megállapításait. Egyet azonban 
nem szabad elfelejtenünk! Nevezetesen azt, hogy az örök Ige emberré- 
válása az emberrel való teljes sorsközösség vállalását (kivéve a bűnt) 
is jelentette. Ez a sorsközösségvállalás pedig azt hozta magával, hogy 
Jézus Krisztus „alkalmazkodott” kora emberének tudományos, kortörté
neti, a világról vallott felfogásához s ezeknek keretén belül, ezeknek 
eszközül való felhasználásával hirdette a maga egészen más igényű igéit. 
Ezzel pedig nemhogy kisebbé lenne előttünk alakja, megváltói munká
jának jelentősége — mint ahogyan embervolta sem teszi kisebbé Őt —, 
hanem éppen ellenkezőleg: még nagyobbá, Isten végtelen irgalmának 
szinte felfoghatatlan jelévé lesz mindaz, amit az Isten-ember nyújtott és 
nyújt nekünk embereknek. (Persze arról sem szabad elfeledkeznünk, 
hogy Jézus ilyen jellegű szavainak illusztratív ereje semmit sem csökken.)

Az ószövetségi kutató — és a bibliaolvasó ember — előtt nem is ezek 
az evangéliumi szakaszok jelentik Jónás könyvének újszövetségi kitelje
sedését, hanem az olyanok, mint János 3, 16, vagy Galata 3, 28. S míg 
Jónás könyvének ismeretlen szerzője szinte halkan, óvatosan hirdeti
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Isten mindent átfogó kegyelmét, addig Pál apostol krisztusi hite hatá
rozottan vallja: „Nincs zsidó, sem görög: nincs szolga, sem szabad; nincs 
férfi sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” 
Ezekre a régi ótestámentumi s az újabb jánosi, páli igékre — valljuk be 
őszintén — nagyon is szüksége van a mi sokszor önző, szűkkeblű keresz- 
tyénségünknek. S különösen szüksége van rájuk azoknak, akik még min
dig Nehemiás—Esdrás merev törvényvallásosságában, a másokat faji 
mivoltuk miatt lenéző, antihumanista „etikában” leledzenek.

Vámos József

A teológiatörténet nem tart számon minden teológiai igénnyel készült 
alkotást. Nem minden munka éri el azt a színvonalat, amellyel bekerül
het a történészek érdeklődésébe. A  történetkutatás a teológiában is a 
csúcsokat veszi számba és figyelmén kívül hagyja azokat a kísérleteket, 
amelyek jó szándékkal indultak ugyan, de elvesztik jelentőségüket az 
idő múlásával.

Érdekes feladat lenne, ha egyszer nemcsak a csúcsokat vizsgálnánk, 
hanem — szinte statisztikus jelleggel fölmérnénk, hogy mely korokban 
milyen kérdésekről írtak legtöbbet. Lehet, hogy egy-egy témakörben 
alig-alig találnánk színvonalas alkotást: a kutató munka mégis érdekes 
lenne. Jellemzőnek találnánk pl. azt, hogy mennyiségileg mennyire érde
kes jelenség az, hogy a 18. század végétől a prédikációs köteteknek va
lami addig nem látott áradata kezdődött. Nyilván nem hirdették arány
lag többet az igét: a kor azonban igényelte, hogy írásban is olvashassa 
kedvenc igehirdetőit. Könyvtáraink állománya jól megmutatja: hány 
ilyen kötet látott napvilágot, s hogy mennyire olvasták is ezeket a köte
teket (bejegyzések). De ha belelapozunk ezekbe a kötetekbe, az is kitet
szik, hogy nagy részük igen alacsony színvonalú.

Napjainkban egy egészen más területen kezdődik a könyvek „ára
data”. Ez a más terület: a kortörténet. Igaz, ilyen jellegű könyveink 
minden korban voltak, de ma — mintha valami nagy mulasztást kellene 
pótolniuk az íróknak — egyre-másra találkozunk az új könyvek között 
a különböző kortörténeti művekkel.

Vegyünk kézbe — ötletszerűen — egy ilyen munkát. Bouquet kor- 
történeti könyvének Evereyday Life in New Testament a címe. Német 
fordítása is (amelynek alapján az ismertetés készült) Biblischer Alltag

K ö n y v szemle

Egy újszövetségi kortörténet margójára
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címet visel. Megvan ószövetségi változata is. A címet jogosan használja: 
csakugyan a bibliai kort mutatja be hétköznapi valóságában. Fejezet
címei között laza kapcsolat van csak, láncszerűen kapcsolja össze a bib
liai jelenségeket, íme néhány fogalomköre: Az ország; a római hadsereg; 
civilizáció; vidéki élet; utak, utazás; levelek, könyvek, könyvtárak; ke
reskedelem; szokások; rabszolgaság; iskolázás; tudományos élet; szóra
kozások; Jeruzsálem, istentisztelet és hétköznap.

Nagy erénye, hogy élvezetes módon, érdekesen mutatja be az anya
got. Könnyen gördülő mondatait nemcsak a szakember, hanem az átla
gos bibliaolvasó is (sőt: elsősorban éppen ő) könnyen olvashatja. Nin
csen is szoros értelemben vett tudományos igénye: az eredményeknél, 
amelyeket ismertet, nem hivatkozik forrásaira s ezeket a forrásokat iro
dalomjegyzékben sem közli. Talán éppen azért, hogy ne nehezítse ezzel 
sem a könyv megértését, ha az egyszerű ember kezébe kerül. A meg
értést gazdag képanyag is segíti: részben szöveg közti képekkel, részben 
táblákon, amelyeken igényesen válogatott fényképanyag mutatja meg a 
bibliai kor tájait, eszközeit, városait.

Mégis, bármennyire jól sikerültnek is látszik első pillanatra Bouquet 
könyve, mégis bizonyos keserű mellékízt érzünk olvasása után.

Az egyik oka ennek a forrásokra való hivatkozás már említett hiá
nya. Az, akinek csak kis teológiai tájékozottsága van, az esetek nagy 
részében észreveszi, mit vett a Bibliából és mit a Biblián kívüli kor- 
történeti kutatásból. Az egyszerű, teológiai képzettség nélküli olvasót 
azonban megzavarhatja az, hogy különböző forrásértékű adatok egyenlő 
értékű tárgyalásban kerülnek elé. Világos, hogy egy biblián-kívüli adat 
akaratlanul is bizonyíték a bibliai adat mellett, de ha nem látom világo
san, hogy a szerző a Bibliából, vagy azon kívülről veszi értesülését, ta
nácstalan maradok. Vagy Bouquet olvasói nem igényesek ennyire? Ná

lunk még népszerű könyvben is nagyobb tudományos igényt kérünk a 
szerzőtől!

Legjobb példa erre a rabszolgaságról írott fejezet. Azt, hogy mit vesz 
a Bibliából és mit a történeti kutatásból, szinte meg sem lehet állapí
tani. A rabszolgák felszabadulásához felhasználja azokat a bibliai helye
ket, amelyek (átvitt értelemben) érintik ezeket a kérdéseket. Majd más
honnan vett adatokkal egészíti ki a bibliaiakat s így alakul ki ez az öt
lapos fejezet.

A másik fő hiba: csak a jelenségeket írja le — igaz, nagyon érde
kesen —, de sohasem keresi az összefüggéseket. Megint az előbb említett 
fejezetet hozom példának. Az öt lapnyi terjedelmen túl nem lehetett 
volna megrajzolni a bibliai világ társadalmi hátterét is? Mennyivel ér
dekesebb lehetett volna a leírás, ha átfogó társadalmi képet is kapunk, 
nemcsak egy egyszerű leírást. Éppen itt volt az az érzésem, hogy Bouquet 
valami különös félig ember, félig állat színvonalon mutatja be ezeket 
az embereket, akiknek számuknál fogva is, és több más okból is, nagyobb 
jelentőségük volt ebben a korban, mint ahogyan az Bouquet könyvéből 
látszik.

A könyv olvasása után az az érzés maradt bennem, hogy Bouqüet 
hatalmas munkát végzett, de nem ért el célt. Legalábbis: csak részben, 
igen kis részben érte el. Egy kortörténeti munka sohasem állhat meg 
a jelenségek felszínes bemutatásánál: a gyökereket is be kell mutatnia.

De egyet mégis elér Bouquet és a többi kortörténet-író: felhívja 
figyelmünket arra, hogy szükséges a kortörténettel foglalkozni.

Drenyovszky János
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Hans-Werner Gensíchen:

D A M NA M U S
Tévtanítók és tévtanítások elvetése a középkorban 

és Luthernél

Isten népének a gyülekezete, az Egyház sohasem volt probléma- 
mentes ezen a földön. A gyülekezet mindennapi, gyakorlati élete épp
úgy felvet kérdéseket, mint ahogyan a tanítás ad új meg új feladatokat. 
Az Egyháznak mindig is össze kellett foglalnia tanítását „a másképpen 
tanítókkal szemben”, hogy ezzel a maga körét húzza meg világosan. 
Az Egyház története során felvetődhetnek egy-egy kor speciális kér
dései, amelyekre feleletet kell keresni. Ilyen kérdések az első keresztyé
nek óta a reformáción keresztül bőven ismerősek. Ezek között a „vál
tozó” kérdések között mindig találunk olyanokat in, amelyek többé- 
kevésbé minden korra jellemzőek, felbukkannak és feleletet várnak. 
Ilyen, az első keresztyén gyülekezet óta időszerű kérdést tárgyal Gen- 
sichen „Kárhoztatjuk” című könyve. A könyv történetírás módszerével 
mutatja a kérdés alakulását a reformáció utáni évtizedekig. Komoly 
indíttatást adhat a könyv a mai kor keresztyénségének, ahol egyrészt 
a sajnálatosan elszaporodó szekták oldaláról hallatszik — egy éppen a 
határokat nagyon is mereven védő — hamis állítás: „számomra nincsen 
egyházi, felekezeti határ” . De világos állást kell foglalnunk az ökume
nikus összefogások miatt is. Újra meg újra tisztázni kell itt is, mi az, 
amiben még igent mondhatunk és hol van a határa, ahol feltétlenül 
nemet kell mondanunk, hacsak nem akarunk a bibliai örökségben hűt
leneknek lenni. De hadd szólaljon meg a könyv a fejezetek sorrendjében.

A bibliai és óegyházi átok

Tévtanítások és tévtanítók elvetésében a reformáció megőrzi az 
óegyház egyik döntő tanítását. A lutheri Hitvallási Iratokban felismer
hető a római egyház damnamusa, amellyel az egyház évszázadokon ke
resztül a heretikusok ellen meghúzta a határvonalat. Ha fel is ismer
hető az óegyház idevonatkozó tanításának némely passzusa, az a Hit
vallási Iratokban mégis új színt nyert. A bibliai damnamustól az óegy
házon és a reformáción át követhető idevonatkozó adatok nem hozhatók 
közös nevezőre.

Az a vallástörténeti összefüggés, amelybe a bibliai anatéma bele
tartozik, az áldás és átok kérdése. Az ősvallások világában ember 
mondja ki az áldást, de legtöbbször csak átkot, míg az ótestamentomi 
átok egyedül az Isten döntése. Itt az ember Isten hatalmába, haragjába 
kerül bele. Különbség van abban is, hogy az Ótestamentomon kívüli 
átok részlegesen érinti csak az embert, míg a „cherem” Istennek eltörlő 
ereje.

Az átok vallásszociológiai megalapozása — ami a későbbi időben 
oly döntő — csak a fogság utáni zsidóságnál megy végbe. A zsinagóga 
vagy ennek képviselői az átok kimondásával éles határt vonnak a zsiná- 
gógán kívüli tömeggel szemben. Igaz, itt még mágikus vonások is fel
bukkannak, de a döntő, hogy Isten cselekszik. Az Újtestamentomban
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kettős fejlődés mutatkozik. A kárhoztatott még nem kiközösített, mint 
az ótestamentomi heretikus. A büntetés orvoslássá, javítássá módosul. 
A zsinagóga fegyelmévé lesz így az átok. Kilenc századnak kell el
telnie, hogy ez az átok kiátkozássá fejlődjék ki.

Az újtestamentomi anatéma csak részben őrzi ezeket a motívumo
kat, részben túlmegy azokon. Teljesen eltűnik az átok mágikus jellege 
és Jézus azért tiltja az átkot, mert ez Istennek egyedül fenntartott joga. 
Üj szín, hogy a kegyelem dominál a jog felett.

Ez az a tény, amiért az anatéma megmarad az Űjtestamentomban is. 
Választó vonal lesz Krisztussal és az Ö testével való közösségben. Olyan 
határeset, amelynek előfordulni sem lenne szabad. Jellemző példa erre. 
ahol Péter megtagadja Mesterét (Mk. 14, 70—71.) Ap. csel. 23, 12, 21; 
Gal. 1, 8. k. stb. De Jézus alkalmilag úgy is beszél róla, hogy magát a 
kifejezést nem is használja. Dk. 22, 60. Mk. 14, 71-gyel szemben. Az Evan
gélista a mágikus átok látszatának az elkerülésére teszi. Heinrici a kér
dés vizsgálatáról írt könyvében azt mondja, az anatéma kizárólag óvszer, 
nem pedig nevelőeszköz.

Az anatéma határeset jellegéből következik, hogy nem minden esetre 
vonatkozik, ahol heretikus zavarja, nyugtalanítja a gyülekezetét. Ilyen 
szempontból figyelemre méltó, hogy Pál apostol az I. Korinthusi levélre 
nagyon jellemző „szakadásokra” nem használja azt a hangot, amit a 
Galatai levélben hallunk. Ahol valaki tévtanításaival alapjaiban támad 
a gyülekezetre, ez döntően más, mint ahol „könnyebb” eltévelyedésekről 
van szó. A heretikus más, mint a tévelygő. Ezt nemcsak az anatéma 
tisztázásánál, de egyháztörténelmi alkalmazásánál is világosan kell látni. 
Különösen a XVI. században és a hitvallások kialakulásánál látjuk ennek 
a fontosságát, akár személyt, akár pedig az „ügyet” érinti az átok.

Az anatémát nem lehet a szeretet parancsának hamis használatával 
kijátszani. Az anatéma egyedül az újtestamentomi kinyilatkoztatásban, 
illetve az ebben foglalt igazságban és szeretetben találja alapját, nem 
pedig a katolikus egyház rosszul értelmezett páli tekintély és a hagyomá
nyokban idevonatkozó örökségében. W. Bauer Rechtgláubigkeit und 
Ketzerei im áltesten Christentum c. könyvében nagyon világos, mennyire 
tudtak elmosódni a határok az „orthodoxia” és eretnektanítás között. 
Az őskeresztyénségben persze nemcsak az hamis tanítás, amit a győztes 
felek utólag ilyennek kimondták. Az igaz- és hamis tanítás feszültsége 
végigvonul az Üjtestamentomon is, de az egyház története során sokszor 
túlléptek ezen a bibliai alapon. A  kánon és a regula fidei nagyrészben 
a heretikusok elleni harcban született. Az anatéma Üjtestamentomtól 
eltérő egyházfegyelmező jellege a 313-ban tartott elvirai és az 567-i 
II. toursi zsinaton épül ki. Az átoknak ez a formája sokkal közelebb áll 
az Ótestamentomhoz, mint az Űjtestamentomhoz. Kimutatható továbbá 
az is, hogy az első zsinatokon az anatéma alapvető hitkérdések eldön
tésénél szerepel. Az újtestamentomi anatéma az első zsinatokon figyel
hető meg legjobban, bár az eltérés már itt is világos.

A középkori „fejlődés” 

Tantételek kimondásának egyedüli tekintélye az egyház. Dogmái, 
szimbólumai és tanbeli döntései mindenkire kötelezőek. Ebben az idő
ben kötik a tantekintélyt a papi hivatalhoz. A tan a potestas juris- 
dictionis része lesz. Az óegyházban még csak korlátozott pápai primátus 
a középkorban lesz teljessé. Hitbeli kérdésekben egyedül a pápa dönthet.
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A pápának való engedelmesség üdvdöntővé lesz. A zsinatoknak a pápai 
tekintély alá rendelése és a pápai csalhatatlanságnak a dogmája ebben 
a vonalban csak egymás után következő lépések. Igaz, ezek a kérdések 
már a középkorban sem maradtak minden ellentmondás nélkül, de kü
lönösen később tűnt ki ezeknek a nagy nehézsége. Az egyház ettől fogva 
nemcsak az igazság hirdetője, hanem azon is fáradozik, hogy az egyház 
elismerését kierőszakolja és büntesse az ellenvéleményen levőket.

Ebből a háttérből kristályosodik ki világosan a tévtanítások elleni 
három fokozat. 1. Büntetést vagy cenzúrát rónak ki annak, aki egyházi 
dogmával tudatosan ellenszegül. 2. Bírósági ítéletté és 3. egyházfegye
lemmé lett.

Itt van először tudatosan összekapcsolva az anatéma és az exkom- 
munikéció. Az előbbi Krisztus testétől való elszakadást, az utóbbi a test
véri közösségből való kizárást jelenti. Az exkommunikáció először csak 
„kis átok”, de később „nagy átokká” lesz. Míg exkommunikációt bíró
sági ítélettel mondanak ki, addig anatémát csak ünnepélyes külső formák 
megtartásával lehet eszközölni. Ezzel az anatéma a mindenre kiterjedő 
jogrendben elnyerte méltó helyét. Valamelyes egyházfegyelmező, nevelő 
hatása még marad, de most már a büntető jellege dominál. Mindig be
fejezett tényt zár le. A-IV. századtól fogva pedig polgári büntetést is 
von maga után, a heretikusokat a törvény is megtorolja.

A XI. századig kellett eljutni, hogy a szakadárokat teológiailag is 
megvizsgálják. Ilyen eljárás alá vonták többek közt Eckhart mester 
28 tételét. Később Wiclif, Husz és Luther tanait. Mivel ebben az időben 
a hit mértéke már csak az egyházi elöljárók iránti engedelmesség, a tan
fegyelemnek pedig már csak az a feladata, hogy az engedetlenséget 
mutassa ki és az engedetleneket megtorolja, egy hivatalba tartoznak az 
igaz és tévtan autoritása.

Ezen az alapon érthető világosan, hogy a reformáció sem az exkom- 
munikációra redukált anatémát, sem pedig a teológiai vizsgálatok juris- 
dictiójába merevedett damnamusát nem fogadhatta el.

Luther római pere, mint a késői középkor eretneküldözés példája

Ez a per 1518-ban kezdődik Marius de Perusco pápai ügyész javas
latára. Ezután prierias végzi el az előmunkálatokat. A pápa tanácsadója 
tan és tévtan dolgában könnyen veszi feladatát és három nap alatt be
nyújtja dialógusát. Ilyen jelzőkkel kíséri Luther 95 tételét „stultum et 
rediculum”, „falsitas” , „temeritas”, „error” , „haeretici doctrina” . Míg 
Luthernek 60 napi gondolkodási időt adnak, beadja Cajetán a Kúrián 
az újabb terhelő adatokat. Ebben az anyagban bőven szerepel olyan tény, 
mely a pert radikálisan és röviden lezárhatta volna. Cajetan. Luther el- 
fogatásának jogát is megkapta, de ezt Bölcs Frigyes az augsburgi kihall
gatás után megakadályozta. A nagyképűségéről jól ismert, hiú Miltitz 
sem ért el eredményt.

Luther tanítása elvetésének kimutatására újabb bizonyítékok kerül
tek elő. 1519-ben jelent meg Luthernek egy irata Baselben. Ennek az 
alapján mondták ki kölni teológusok „ezek az iratok rég’ elítélt scan- 
dallumokkal és tévelygésekkel vannak tele” . Ugyanennek az évnek no
vemberében a löweni fakultás Luther átok alá helyezését kéri. Ezen 
csak az a bizottság könnyít, amely 1520-ban Luther tételeinek egy részét 
mondja ki eretneknek. Egy harmadik bizottság is foglalkozik a kérdés
sel, ez a löweniekhez tér vissza és a teljes átok mellett száll síkra.
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Mindezekre következik 1520. június 15-én az „exurge domine” kezdetű 
átokbulla. Ebben 60 nap visszavonási határidő szerepel, hogy azután 
ennek letelte után csak még élesebben lehessen támadni. 1521. január 
3-án a „Decet Komanum Pontif^em” bulla végérvényesen pontot tesz 
az eljárásra és Luthert követőivel együtt kiátkozza.

A római ítélet antitézise
•

A per elindításakor Luther Spalatin óvását, hogy anatéma érheti, 
közönnyel és bizalommal elutasította. 1521/22 telén a Wartburgban 
Luther könyörtelenül leszámol a pápai kiközösítési gyakorlat anyagias 
oldalával. Nem az átkot támadja, hanem a vele való visszaélést. A ke
resztyén nemességhez írt szermójában panaszolja, hogy az átok csak 
„evilági haszonra van” . Az egyházi átok mindenkép’ jelenti — ezt 
Luther is vallja — az ex-communicatiot, a szentek közösségéből való 
kizárást, de csak annyiban, amennyiben ez a közösség a látható egyház
ban kiábrázolódik. Ennyiben az átok jellé lesz, amelyen a kiátkozott fel
ismerheti, hogy bűneivel elszakadt a szentek igazi közösségétől. Luther 
az átok gyógyító-javító jellegét akarja újjáéleszteni. A Biblia is elátkozza 
azt, ami az evangélium ellen van, de a döntő -a lélek megmentése. Test
véri szeretetből fakadó gyülékezetfegyelmezés kell újtestamentomi ér
telemben.

Luther ezzel a harccal egy másik kérdést is napvilágra hozott. Neve
zetesen, míg a római egyház a pápai tekintélyt emelte magasra, addig 
Luther a konziliumokra appelál. Az Eckkel folytatott lipcsei disputáció 
óta többször is kifejezést adott annak, hogy persze a konziliumok sem 
tévedhetetlenek. Ha a konzíliumok. igazságosak akarnak lenni, akkor 
feladatuk nem új tantételek felállítása, hanem ilyenek megfojtása és 
átkozása, ahogyan ez Niceában Arius, Efezusban Nestorius és Calcedon- 
ban Eutychus ellen történt is.

A pápai primátus elvetésére a lipcsei disputációra való készülése
kor érett meg. Ekkor foglalkozott behatóbban a kánonjoggal és meg
állapítja, hogy a pápai primátus sokkal inkább nyugszik a kánonjog 
tételein mint a Szentíráson. Hogy a kánon jogban annyi eretnek, keresz
tyénellenes és természetellenes paragrafus van, ez onnan ered, hogy 
a pápák a Szentírás primátusát elvették és önmagukat ajándékozták 
meg ezzel. Már 1520-ban a „tévtanok hidrájának” mondja a kánonjogot. 
Amikor pedig ugyanebben az évben tűzbe veti az átokbullát, tulajdon
képpen a kánonjogot teszi máglyára.

Tan, tiszta tan, tévtan

Ebben a fejezetben két komoly kérdés vetődik fel. Hol van Luther 
számára a tan és tévtan határa? és hol van az egyház és szakadárok 
határa?

A fiatal Luther tanként elfogadja, „amit az egyház hisz” és hitre 
előír. Ez a tétel kétségkívül felmutatja a hirdetett ige nagy felelősségét. 
Malakiás 2,7-re utal Luther: „A  papnak ajkai őrzik a tudományt 
(Thórát). . . ” Így a hangsúly a lelkihivatalról (geistliches Amt) a tanítói 
hivatalra tolódik át (Lehramt). „Legeltetni azt jelenti, tanítani; ebből 
él a lélek, a tanítás hit és evangélium.” A püspököket fáradhatatlanul 
figyelmezteti erre a feladatukra. A gyülekezetnek a dolga ugyanakkor 
hallgatni és tanulni. A tiszta tan egyedüli normája az Írás, ennek a
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magva pedig a kiengesztelésről szóló tanítás. Ezt pedig megtapasztalás
ból kell prédikálni.

Tévtanítás mindaz, ami tkp. már nem tanít, ahol többé nem döntő 
a verbum extemum. De a tévtanítást emellett tartalma is qualifikálja. 
A tan feletti regulás a Szentírás és Isten szava. A rómaiak tana Gal. 1,
8. k. alapján van átok alatt. Hamis hit tesz itt eretnekké mondja Luther, 
Ahol az evangélium helyére a törvény kerül vagy a cselekededtek ke- 
resztyénsége veszi át Krisztus egyedüli érdemeinek helyét, eretnekség 
van, mégha egyéb dogmáknál rend lenne is. A Jézus Krisztusról szóló 
tan a kiengesztelés tanításán áll vagy bukik. Vajon az egyház nem 
volna-e önvizsgálatra utalva, ahol „ártatlan” eretnek figyelmezteti egy- 
egy tétel felülvizsgálására?

Ha a tiszta tan és a tévtan határát a kiengesztelésről szóló tanításra 
korlátozzuk, vajon nem veszélyeztetjük-e az etika síkját? Luther ide- 
vonatkozóan nem győzte eléggé hangsúlyozni: doctrina et vita sunt 
distinguenda. Annyiban tartjuk tiszteletben a tiszta tant, amennyire 
hitben élünk. A tisztán hirdetett igének van szétválasztó ereje. Minden 
időkre áll, ahol az Isten igéje szárbaszökken, ott a Sátán tévtanítása 
is csírázik. Ezért kell az egyháznak mindig éberen vigyáznia a tan tisz
taságára.

A tiszta tan egyháza

Luthernek a tiszta és tévtanítás közti különbségtétele az egyházról 
vallott felfogásában igazolódik és bizonyul helyesnek. Az egyház lényege 
szerint „a szenteknek hitbeli közössége” . Ennek alapján elrejtett, egy
sége hitből és hitben lehetséges csak. Az egyház hitvallása „Isten igéjé
nek hirdetésében megnyilatkozó hite”. Luther sohasem kételkedett 
abban, hogy a rámai egyházban is vannak igazhitűek, de tisztán látta 
azt is, hogy ahol Krisztus igéje és hit nélkül cselekszik és szól, tévelyeg 
és bűnben van. A Galata levél magyarázatában — Hieronimussal 
együtt — kérdezi, hogyan mondhatja Pál a tévtanításokkal teli galataia- 
kat „szentek közösségének” , holott náluk már minden hiányzik, ami igaz 
egyházzá tenné őket. Itt még Luther úgy érti, hogy az ecclesia ezen a 
földön sohsem tökéletes a „mali”-kat el kell igazítani, büntetni, de 
ugyanakkor szeretetben el is kell ezeket hordozni. Később határozottabb 
a felelete.

Az elvetés értelme, hatalma és határai

Az elvetés megítélésében sohasem lehetünk közömbösek. Gyakorlati
lag nagyon sok lehetősége van ennek, anélkül, hogy egységes rendet 
lehetne felállítani. A legelső a tévtan felismerése. Ezután a gyülekezetre 
ez tartozik: óvakodjatok! (Mt. 7, 15). A további már az egyházfegyel
mezésre megy át. Tit. 3, 11. szerint a tévtanítók önmaguk felett mondták 
ki az ítéletet. Ilyeneket az igazság hatalmával kell visszavezetni. Ahol 
a testvéri szót meg nem fogadják, csak a megvetés marad. Ha később 
az ördögnek is adja át az ilyeneket, az első mégis a testvéri imádság 
és óvás. Az egyházban nem lehet a tévtanítók felett — sokszor nagyon 
is kétes — „győzelemmel” segíteni, sokkal inkább a testvérek iránti szol
gálattal, amely a veszedelmet felmutatja. Ez sokkal inkább kötelességet 
jelent, mint jogot. Hogy itt a hirdetés hivatalának jut a fő feladat, az 
természetes.
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A határt igaz és tévtan között az Evangélium mutatja meg. Az egy
házban mindig ott kell lenniök az elvetemülteknek, hogy ezt I. Kor. 11,1 9  
alapján sokszor hangsúlyozta Luther. Ezzel kapcsolatban nagyon sokat 
foglalkoztatta a búza és konkoly példázata. A tévelygőre az igének kell 
hatnia, ezért nem szabadna az ilyet ennek a hatása alól kivonni. Nem 
szabad paktálni a tévelygőkkel, de az Istennek fenntartott, világ végén 
bekövetkező ítéletet sem kell elvégeznünk.

Az eretnekekkel türelmeseknek kell lennünk, de nem toleránsnak 
a növekedésükben. Urunk nem azt mondja, hogy a konkolyt nem szabad 
meggátolni, de nem szabad kitépni. Képszerűen, ha a testünkön kelés 
van, gennyes góc, azt ki kell tisztítani, de nagyon vigyázva, hogy meg 
ne sértsük a testrészt. Csak ha ez a kísérlet nem jár eredménnyel, jöhet 
az amputálás. Nagyon jó felfigyelni arra, hogy a legmesszebbmenő tisz
togatás sem tisztíthatja meg egészen az egyházat, ez rajongás lenne. 
Luther a hit egységének törvényesítése ellen volt, mert ebben a hit sza
badságát látta veszélyben. Ez a kérdés végül is csak feszültségében tart
ható fenn.

*

Gensichen könyve a továbbiakban az Ágostai Hitvallás idején' vizs
gálja a tévtanításokat és az ellenük való védekezést. Tekintve, hogy ez 
a kor — nyomtatott irataiban is közelebb áll hozzánk, mint a korábbi 
idő — csak néhány mondatban érintjük. Az Ágostai Hitvallás bőven 
talál elvetni valót, akár kifejezetten, megnevezve teszi ezt, akár pedig 
különösebb körülírás nélkül. Megfigyelhető, hogy az Ágostai Hitvallás 
hangja szelídebb, mint az ezt előkészítő iratok hangja.

Ebben az időben az adott vitára okot, hogy az Ágostai Hitvallás a 
svájciakat is „kicikkezi” . Ezért többen — akik az uniónak voltak valami
képpen hívei — nem tudták elfogadni. Később Melanchthon újra meg
fogalmazta az úrvacsoráról szóló tanítást a megváltoztatott Ágostai Hit
vallásban. A gneziolutheránusok érdeme a meg nem változtatott Á. H. 
megmentése, akik a „kárhoztatjuk”-kérdésben is az eredetihez tartották 
magukat. A damnamus körüli vita olyan széleskörű volt, hogy minden 
tartománynak megvolt az idevonatkozó irata. Egységre nagyon nehezen 
lehetett csak gondolni. Mindenki — pro vagy contra védte a maga állás
pontját.

Teljes egységre a Formula Concordie idején sem jutottak, de ez erre 
a korra jellemző küzdelem arra volt nagyon jó, hogy a különféle táborok 
között élesen meghúzódjanak a határvonalak és az evangélikusok min
den iránnyal szemben megőrizték vagy éppen visszaszerezték az eredeti 
lutheri tanítást.

Mi ma Istennek adunk hálát az Ő kegyelmes vezetéséért, amellyel 
sok-sok vitán keresztül megőrizte egyházunkat a múltban és megőriz
heti a tiszta tanban ma is. Ezért imádkozunk és kérünk sok bölcsességet 
a „kis és nagy konzíliumoknak” . 

Allinger János
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El akartam hallgatni
Gondolatok H. és W. Giesen: Da ich's wollte verschweigen 

c. munkájával kapcsolatban

Mi is voltunk már bizonnyal úgy nem is egyszer, hogy elhallgattunk, 
magunkba fojtottunk valamit. Híveinkkel igen gyakran megesik ez. S ha 
nem felejtettük el a magunk kínlódását, mély együttérzéssel és segíteni- 
akarással figyelhettük a néma ajkakat és vergődő szíveket. Együttérzé
sünket növeli az emlékezés önmagunkra és a zsoltárra: „Amíg elhall
gattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatásban.” Ez a könyv 
szerzői szándéka szerint azért íródott, hogy amit egyébként tán elhall
gatnánk, annak kimondásával csökkentse a kínt.

Értéke a könyvnek a sokszínűség. A szerzők 220 oldalon az élet leg
különfélébb kérdéseiről beszélgetnek olyan közvetlenül, s nem ritkán 
olyan érdekfeszítően, hogy az olvasást szinte lehetetlen abbahagyni. 
A fő fejezetcímek is érzékeltetnek valamit ebből a sokszínűségből. 
„Házasság előtt.” „A házasságban.” „A gyerek.” „Mindenféle biológiai 
összefüggés.” „Kórházban.” „Egészen személyesen.” „A halálról.” S eze
ken a fejezeteken belül rövidke szakaszokban terjesztik elő mondani
valójukat a szerelemről, házasságról, válásról, születésszabályozásról, 
fájdalom nélküli szülésről, abortusról, gyerekekről, nemi felvilágosítás
ról, operációkról, kézrátétellel, vagy imádsággal való gyógyításról, a be
tegség és bűn összefüggéséről, végrendeletről stb.. . .  stb.. . .  De ebben a 
sokszínűségben is megmarad a könyv egysége. Az az egység, mely egy
részt abból adódik, hogy az ember életében szinte mindegyikkel talál
kozik, másrészt abból, hogy mindegyik kérdés részben, vagy egészében 
lelkipásztori probléma is.

Értéke a könyvnek a valószerűség. A több mint száz részletkérdés 
közül alig néhány marad meg az elvi fejtegetés keretei között. Érzékel
hető, hogy valóságos történet, valóságos szereplőkkel, az érdekeltek szá
mára valóságos megoldással.

A könyv nem hagy kétséget abban a tekintetben, hogy az egészséges 
családi élethez a több gyerek vállalása is hozzátartozik. Ezt a célt egy 
alkalommal a következő úton éri el: elmondja egy cigánycsalád hetedik 
gyermekének születését. A nagy család és a rokonság szívéből elemi erő
vel és érzékelhetően tör elő az „igen” ezzel a hetedik születéssel kap
csolatban. Örömük zaja az utcán is messze elhallatszik. Az egyszerű és 
megindítóan kedves történet elmondása befejezéseként egyetlen kérdést 
találunk csupán: „Cigányoknak kell lennünk ahhoz, hogy így tudjunk 
örülni? . . . ”

Értéke a könyvnek a helyes teológia. Az ún. „gyakorlati” könyvek 
gyakran áldozatul esnek annak a kísértésnek, hogy események érdekes
ségének alávessék az események teológiai értékelését. Szinte minden 
kérdés, amiről szó esik, helyes keresztyén megvilágításba kerül. Ez annál 
figyelemre méltóbb, mivel a könyv nem fukarkodik sem a problémák
kal, sem a tanácsokkal. A példák tömegéből két szakaszt szeretnék ki
emelni.

Az egyik a kézrátétel és az orvosság kapcsolata. Az egyházban bizo
nyos kegyességi irányzatok, esetleg egyes személyek még ma is olyan 
értelemben gondolkodnak és prédikálnak, mely szerint keresztyénségünk
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elerőtlenedésének jele, hogy ma nincsenek csodás gyógyulások. Meg
ítélésem szerit ugyanilyen teológiai alapállásból fakad a római katolikus 
egyház azon törekvése, mely bizonyos kegyhelyek és tárgyak csodálatos 
gyógyító hatalmát publikálja, s a gyakorlatban szinte a hittétel rang
jára emeli. Olyan családfő, mely a könyvben is szerepel, mindmáig gyü
lekezeteinkben is megtalálható itt-ott, aki elmondja adott esetben, hogy 
kétéves gyermeke nyolc napig magas' lázban feküdt, s meggyógyult 
orvosság nélkül, pusztán az imádkozás következményeképpen. A felelet 
kemény, de igaz: „Ne az imádságot dicsérje, hanem adjon hálát az 
Istennek, hogy az esztelenség határát súroló kegyességük ellenére is 
meggyógyította gyermeküket! Maguk ki akarták próbálni Isten segítsé
gét. Isten azonban nem hagyja Magát kipróbálni! Isten segítsége éppúgy 
jelentkezik az orvosságnál, mint az imádságnál. Mi is imádkozunk gyer
mekeink gyógyulásáért, de a felírt orvosságot is beadjuk nekik, mert 
Isten mindkettőn hatalmasan munkálkodik.” Mi sokszor külső történés
ben, az észfelettiben és megmagyarázhatatlanban véljük feltalálni Istent 
és az Ö munkáját. Ezt a helytelen teológiai álláspontot összetöri a szer
zők remek megfigyelésen alapuló megállapítása: „Aki az orvosság által 
nyert gyógyulást nem tartja csodának, az a kézrátételt sem tartja annak, 
hanem csak mágiának!” A „jel” csak azok számára jel, akik hisznek 
Jézusban. A csodavárás és csodakeresés — „hogy hitre juthassak, vagy 
hitre juttathassak. . . ” — magábanvéve zsákutca csupán.

A másik a születésszabályozás kérdésében elfoglalt álláspontja. Egy 
buzgó katolikus nő kereste fel. Sovány, elnyűtt, törődött. Négy éve ment 
férjhez és négy gyereke van. Valami megoldást keresett, de a kalendá
riumon túl nem mehetett. Törvényeik tiltották. A szerző a lelkipásztor
ral is beszélt a megoldás érdekében, eredménytelenül. Úgy érezte, res
pektálnia kell az egyházi törvényt. „De ezek ketten (a férj és feleség) 
mégis nagyon szomorúvá tettek, éspedig azért, mert hiszem, hogy Isten 
kegyelme nagyobb egyházi törvényeinknél.” Az a házasság, melyben 
négy év alatt négy gyermek születik, bizonyság amellett, hogy a szülők 
komolyan vették Isten parancsát: „Szaporodjatok és sokasodjatok!”
Az édesanya egészségi állapota és a felelősség, az iránta való szeretet 
azt követelné, hogy a lelkiismeretfurdalás nyomasztó terhe nélkül élhes
sen házasságában. Az óvatos bírálat nem hagy kétséget a szerző állás
pontja tekintetében. S hálás gondolatokat indít el egyben az Isten gyer
mekei boldog szabadságáról.

Értéke a könyvnek az irodalmi színvonalra törekvés. Egyes szaka
szok novelláknak tekinthetők. De ezektől eltekintve is, néhány mondat
tal érzékeltetni tud feszült helyzeteket, megoldatlan kérdéseket, s aho
gyan megszólaltatja a szereplőket, a való élet lüktet a sorokban.

Olvasás közben megragadott a gyermektől való elzárkózás, a „csak 
kényelem” keresése a házasságban, majd a bekövetkező súlyos „ered
mény” leírása. 16 esztendő — néhány mondatban.

Cím: „Most még nem”.
„1940:
Ki akar most gyereket! Ha a férjem bevonul, egyedül kell nevelget- 

nem, s ha esetleg nem is jönne haza, akkor állandó nyomorúságban 
maradunk.

1945:
Visszajött az uram, boldogok vagyunk. Fel akarunk épülni. Aztán, 

ha már minden újra rendben lesz, gyereket is akarunk.
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1947:
Most gyereket? Épp ma vettek el egy asszonytól, ki előrehaladott 

állapotban volt, egy gyereket. Jó néhány márka. Mit kellett ennek az 
asszonynak hallania: felelőtlenség, nincs mit ennünk, s akkor egy száj
jal több?!”

1954:
No végre komoly exisztencia, szép lakás, kis kocsi. A nyáron nagy 

túrát akarunk lebonyolítani, imádjuk a kirándulást.
1956:
Doktor úr, nagyon szeretnénk gyereket, 43 éves vagyok; már fél év 

óta akarjuk, de még mindig nincs semmiféle eredmény. Mi lehet ennek 
az oka?

Valóban, mi is lehet ennek az oka? . . . ”
Vannak a könyvnek hibái is, olyan megállapításai is, melyekkel 

vitába szállunk olvasás közben. Ilyen — véleményem szerint — az a sza
kasz, melyben a közeli rokonok házasságáról szólva kijelenti, hogyha 
már meggátolni nem lehet is, legalább arra szorítkozzanak a házasfelek, 
hogy ne legyen sok gyermekekük. Helyes a rokonházasságtól való óvás, 
de helytelen a házasság óvatos „osztályozása” . A rokonok házasságára 
is érvényes Isten rendje és parancsa, hogy az teljes házasság legyen. 
Az óvatos tanács jogosultságát és alaposságát egyébként az élet is 
cáfolja.

De a vitatott tételek, mondatok és szakaszok is előbbre visznek a 
teológiai gondolkodásban és hasznos hatást gyakorolnak lelkipásztori 
szolgálatunkra, éppúgy, mint ez az egész rendkívül hasznos és érdekes 
könyv. Magassy Sándor

Adakozá s
Tanítja Jézus, hogy sohasem azért adjunk, hogy lás

sák az em berek. Sohasem azért adjunk, hogy ezért vár
junk valamit. Talán azt, hogy a jóság szobrát mirólunk 
mintázzák meg az emberek. Az adakozás Jézus szerint 
sohasem eszköz, hanem mindig következm ény. Az igazi 
keresztyén adakozás így születik: adnom kell, mert Isten
től szüntelenül kapok. Adnom kell, mert így tanultam 
Istentől, hogy a szeretet mindig ajándékoz. Adnom kell, 
mert az em berekkel egy testvér vagyok és bizonyára van 
valaki, akin segíthetek, akit szerethetek az adományon 
keresztül. Adnom kell, mert a telt pohárból kiömlik a 
víz! Az életünk tele van Isten szeretetével, hadd ömöljék  
hát a szeretet azok felé, akiknek ez valahol életet, örö
möt, boldogságot, vagy békességet jelent. Valaki így fo 
galmazta meg egyszer ezt a keresztyén küldetést: — Isten 
jó, légy te is jó!

(Lelkipásztor)
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Egyházm űvészet

A nagytarcsai templom 
falfestményei

Ennek a templomfestésnek az a célja, hogy emlékeztesse a gyüleke
zetet arra a kegyelemre, amellyel Isten népévé tesz bennünket:

„Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgár
társai a szenteknek és az Isten házanépe, akik felépültetek az apos
toloknak és prófétáknak alapkövén, a szegeletkő pedig maga Jézus 
Krisztus”(Ef 2,19—20).
Próféták és apostolok, Ószövetség és Újszövetség, és Aki mind

kettőnek állandó reménysége, a ml Urunk Jézus Krisztusra épül tehát 
üdvösségünk. Jó azért ha szemünkkel is állandóan magunk előtt látjuk 
a templom főfalán a diadalív fölött az áldókezű Jézust kétoldalt teker
cset tartó két angyallal, alattuk oldalt a mennyeieket jelképező két 
fehérruhás, hárfázó és 'éneklő alakot. Bár minden épület alulról 
felfelé készül, a mi üdvösségünk onnét felülről kezdődött. Isten 
ennek az Egyszülöttjének szögeztette át a kezét. Ez az átszögezett 
kéz adja azóta életünk legnagyobb áldását, minden bűnöket lemosó 
bűnbocsánat vérét. E vérrel iratik fel nevünk az angyalok kezében 
lévő Élet Könyvébe. És Istennek ezt a szeretetét dicséri a mennyei 
sereg, amikor a Jelenések 10,1—4. szerint „éneklik Mózesnek az Isten 
szolgájának és a Báránynak énekét. . . ” Bizony néki adatott minden 
hatalom mennyen és földön, hogy a törvény és az evangélium által 
népet gyűjtsön magának.

Akiket először hívott el, Izraelnek nevezte. E népnek 12 törzse 
volt. Először Menepteh fáraó jegyzékén szerepel a 12 törzs neve (Kr. sz. 
e. 1229—1215). Azután a Bírák Könyvében, Debora Énekében (Kr. sz. e. 
1200.). Majd I. Mózes 29-től egészen a Jelenések könyvéig mindenütt 
12 törzsből álló népként szerepeli Izrael az Írásban. E 12 törzs ősatyja 
Jákob 12 fia volt. Neveik különféle felsorolásai közül az I. Mózes 35,23— 
26-ban szereplőt választottam:

„Lea fiai: Jákob elsőszülötte Ruben, azután, Simeon, Lévi, Juda, 
Isakhár, Zebulen, Rákhel fiai: József és Benjámin, a Rákhel szol
gálójának Bírnának fiai: Dán és Nafthali, a Lea szolgálójának Zil- 

    pának fiai: Gád és Aser-”
Amikor most sorba vesszük a 12 ősatyát, akkor mind a 12-nek 

más és más jellemét, bűnét, vagy szolgálatát láthatjuk a gyülekezeti 
tér szószék felőli oldalfalán á lló  alakokban, egyben azonban mindegyik 
egyforma: mind a 12 az áldó kezű Jézusra néz. Az első alak:
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1. RUBEN: „Meglátta az Úr az én nyomorúságomat” (I Móz 29, 32.).
Így nevezi őt anyja. Elsőszülött volt, ezért ő a család leg
erősebb, legtiszteltebb tagja. Ezt jelzi a jobbján tartott, csa
lád elsőszülöttjének járó bot. És mégis utolsó lett a csa
ládban, mert atyja ágyasára, Bilhára vetett szemet, a pa- 
ráznaság bűnébe esett. Lába előtt látható a nahdragora bokor 
melynek bogyóit használta bűne eszközéül. És ez a parázna 
bűnös mégis ottmaradt a  helyén, mert akire feltekintett, 
attól bocsánatot kapott. (Szem-látás-paráznaság).

2. SIMEON: „Meghallotta az Ür az én megvetett voltomat” (I Móz
29,33). Így hálálkodik Lea, amikor második gyermeke szü

letik. A férfi Simeon, amikor meghallotta, hogy húgát 
Dinát Sekkemben meggyalázták, a bosszúállás bűnébe esett. 
Testvérével, Lévivel lemészárolta Sekhem város lakóit. 
Erre emlékeztet egy várost jeliképező épületre tett kard.

(Fül-hallás-bosszúállás).
3. LÉVI: „Ragaszkodni fog hozzám az én fér jem .-.” (I. Móz 29, 34)

mondja születésekor Lea. Valóban mindig ragaszkodott 
valakihez. így vett részt Simeon bosszújában. Akkor még 
kard volt a kezében. A pusztai vándorláskor azonban nyakába 
vette a hózennek nevezett kis táblát, melynek 12 köve Izrael 
törzsét jelképezte. Ennek a 12 törzsnek lett papja, ragasz
kodó szolgálója. (Ragaszkodás-szolgálat, vagy szolgaság.) Lévi 
nyakában látható hózen-táblácska drágaköveinek színei 
szerint festettem a 12 ősatya ruháját: (II. Móz 28,15 kk-)

1. Ruben — szárdiusz — húsvörös
2. Simeon — topáz — sárgazöld
3. Lévi — smaragd — sötétzöld
4. Juda — karbunkulus — piros
5. Isakhár — zafír — kék
6. Zebulon — gyémánt — rózsaszín
7. József — jácint — vil. vörösbarna
8. Benjamin — agát — oxidzöld
9- Dán, Manassé — ametiszt — lila
10. Nafthali — krizelit — arany

sárga
11. Gád — ónix — zöldeskék
12. Aser — jáspis — égőpiros

4. JUDA: születését anyja Lea ezzel köszöntötte: „Hálákat adok az
Úrnak. . . ” (I Móz 29, 35.) Neve nemcsak anyja ajkán lett 
az Ür magasztalása, atyja is előre hirdette áldásában, hogy 
belőle származik majd a Messiás. Ezért lesz ő olyan erős, 
mint az oroszlán, ezért nem hull ki kezéből Izrael remény
ségének csillagával ékesített fejedelmi pálca és ezért nem 
fogy el soha előle a szőlőtő gyümölcse-

5. ISAKHÁR: Atyja jövendölése szerint (I Móz 49, 14-15) mint erős
csontú szamár hordozza Izrael terhét.. A kényelem azonban 
kedvesebb neki mint a munka és ezért szolgasorsra jut.

6. ZEBULON: Azon a földön, amelyen megtelepedett, sok gazdag vá
ros volt. A tengerparti föníciaiakkal folytatott kereskedés
ben ők is meggazdagodtak. A kényelmes városi életben 
sok pogány szokás ragadt erre a törzsre. Ezért prófétáit 
így róluk Ézsaiás próféta (Ézs 9, 1-3): „A nép mely sötét
ségben jár, lát nagy világosságot. •.” És valóban Zebulon
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és Nafthali gazdag vidékén kezdte el Jézus hívogatni Izrael 
népét.

7. JÓZSEF: Atyja áldásában (I. Móz. 49,22 kk) azért könyörög, hogy Isten
sokasítsa meg áldását fián. József élete válóban olyan, mint 
egy meghallgatott imádság. Az 6 életén látni a legjobban Isten 
szabadításának sokaságát. Élete hasonló volt ezért a kő
falat is túlnövő fához.

8. BENJÁMIN: heve jelenti: szerencse fia. Születése anyja halálába
került, ő szerencsésen életben maradt. Atyja különös szere- 

           tettel vette körül. Talán ezért a túlzott szeretetért lett olyan 
vad és harcias, mint a ragadozó farkas és tartotta ott kezé
ben a zsákmányt osztó tőrét. (I. Móz. 39, 16. és 49_, 17.)

9. DÁN, MANASSÉ: Dán Ráchel szolgálójától Bilhától született. ítélt
felőlem az Isten, így nevezte őt -születésekor Ráhel. És ő lett 
Izraelben az ítélet mérlegének hordozója. Beteljesedett rajta, 
amit atyja prófétáit felőle I. Móz. 49, 17-ben: „Dán kígyó lesz 
az úton . . . ” Valóban ő lett az egyetlen áruló a 12 törzsből. 
Ezt a Jel. 7, 4. kk-ből tudjuk, ahol Dán helyébe Manassé került. 
Manassé József elsőszülött fia volt. Neve feledtetést, helyet
tesítést jelent. Jákob hiába áldja meg elsőnek kisebbik test
vérét, Efraimot, a földosztásnál hiába adnak neki kevesebb
földet azzal, hogy van fejszéje, irtson erdőt és lesz földje,
mégis megmarad és sokasodik. Ezért látjuk elöl a Jézusra
néző fejszés Manassét és hátul a leszegett fejjel ellenkező 
irányba tartó ítélet fiát: Dánt. Különös volt számomra, hogy 
az ő drágakövének színe és Judásé megegyezett és ez éppen 
az egyházi használatban bűnbánatra szólító lila szín volt.

10. NAFTHALI: Bilhának második fia. Ráhel így köszönti: „Nagy tusa
kodással tusakodtam és győztem . ..” (I. Móz. 30, 7.). E törzs 
bizony sok tusakodással maradhatott csak meg a Genezáret 
tavától a Jordán forrásáig nyúló keskeny, de gazdagon termő 
földön, az északról szüntelenül Izraelre támadó népektől. 
Élete olyan volt mint a menekülő, gyorslábú szarvasé, de 
mert engedett Jézus megtérésre hívó szavának, megmaradt.

11. GÁD; neve szerencsét jelent. E népes törzs Izrael katonatörzsévé
lett, és ahogy Jákob áldásában jövendölte, ő lett Izrael hábor
gatóinak üldözője. (I. Móz. 49, 19.) Ezért tart kezében dárdát 
és kardot.

12. ASER: „Óh én boldogságom...” így köszönti Zilpa második fiát Lea.
És e köszöntés mindig kísérte a törzset, mert a termékeny 
tengerparton mindig bőséges kenyere volt, amire az előtte álló 
kéve emlékeztet. A bőséges kenyér azonban nem felejtette 
el velük, hogy kire kell nézniük.

A gyülekezeti tér másik oldalán az Újszövetség népét jelképezve 
sorakozik az Urára néző 12 tanítvány. A 12 már ismerősebb mindnyá
junk előtt. Igaz, egyik-másikról jóformán semmi feljegyzést nem talá
lunk az Újszövetségben. Így ezeknél kénytelen voltam az egyházi hagyo
mányra támaszkodni. A felsorolásukat Máté 10, 2—4. szerint vettem. 
Ruhájuk színét a Jel. 21, 19. kk-ben leírt drágakövek színeivel festettem:

1. Péter — jáspis — sárga 4. János — smaragd — világoszöld
2. András — zefir — kék 5. Fülöp — szárdoni — rózsaszín
3. Jakab — kalcedon — égőpiros 6. Bertalan — szárdiusz — hús

vörös
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7. Tamás — krizolitusz — arany- 11. Simon — jácint — vöröses-
sárga barna

8. Máté — berill — zöldeskék 12. Judás, Mátyás — ametiszt —
9. Jakab — topáz — citromsárga lila

10. Taddeus — krizopráz — sötét
zöld

1 . PÉTER: Első a bűnben, ezt jelképezi az árulására emlékeztető kakas.
De első a kegyelemben is, amit a kezében tartott feloldozás 
kulcsával hirdet.

2. ANDRÁS :̂ Ura missziói parancsát teljesítve, ő is hirdette az evan
géliumot a pogányoknak. Ezért tartja jobbjában a misszió jel
képét. a földgömböt átfogó keresztet. Az egyházi hagyomány 
szerint Gájusz kisázsiai helytartó ezért feszítette fejjel lefelé 
a róla elnevezett andrás-keresztre.

3. JAKAB: Csel. 12, 1—2. szerint tudjuk, hogy Herodes lefejeztette. Erre
emlékeztet a kezében látható bárd. Hosszú volt a mártírságig 
a fejlődés útja, mert hiszen Jézus mellett még nagyravágyó,
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hirtelenharagú volt testvérével, Jánossal együtt. Együtt kí
vánta a tüzet a samáriai falura, amikor azok nem akartak 
Jézusnak szállást adni. Ezért lobog kettejük között a harag 
tüze. De élete végére megtanulta Jakab követni Urát egészen 
a halálig.

4. JÁNOS: neve azt jelenti: Isten kedve, kegyelme. Jézus különösen sze
rette őt. Ez a külön szeretet tette őt a szeretet apostolává. 
Tollal és szóval élete utolsó pillanatáig szolgálta Urát.

5. FÜLÖP: Első bizonyságtétele így hangzott, melyet Natánaelnek mon
dott: „Jöjj és lásd meg!” (Jn. 1, 46.) Az egyház ezért a pré
dikációjáért úgy emlékszik rá mint aki hitével a legnagyobb 
titkokba látott. Ezért mutat kezével a hit kelyhére, aki hisz, 
az lát, mint ő.

6. BERTALAN: vagy ahogy Jn. 1, 46-ban nevezik: Nátanael, szerényen
húzódik meg az apostolok sorában. Keveset tudni róla. A ha
gyomány úgy emlékszik rá, mint csak a kereszt ügyével tö
rődő tanítványra, aki életét is a kereszten végezte be.
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7. TAMÁS: kezében a mérleggel a kételkedő, a mindig mérlegelő kri
tikus (Mk. 10, 32—34. Jn. 11, 16, Jn. 20, 25.) Csak akkor hisz, 
amikor ujját Ura oldalsebébe helyezheti, de akkor leborul 
előtte és imádja őt.

8. MÁTÉ: a róla elnevezett evangélium 9. fej.-ben a vámszedő-asztal
mellől hívja el tanítványának Jézus. így lett a másokat meg- 
szegényítő vámszedőből sokakat meggazdagító Máté és az 
előtte álló „tolvajlás asztalából” Krisztust magasztaló, „író
asztal” .

9. JAKAB: a jeruzsálemi gyülekezet vezetője volt. E gyülekezet jelvé
nyét tartja a kezében. A z egyházi hagyom ány szerint pedig 
a lába előtt heverő kövek emlékeztetnek arra, hogy ő is éle
tét vesztette Ura szolgálatában.

10. TADDEUS: vagy ahogy Mt. 10, 3. említi: Lebbeus, neve a szív szóval
kapcsolatos. Ezért tartja baljában az égőpiros szívet. Az egy
házi hagyomány szerint valóban szolgálatát a tiszta szívért 
való küzdelem jellemezte.

11. SIMON: akit a lázadó zéloták közül hívott el á Mester, a jobbjában
tartott kard helyett pásztorbotot kapott, mert úgy emlékezik 
rá az egyház, mint a lelkipásztorkodás atyjára.

12. JUDÁS, MÁTYÁS: Judás az áruló kilép a sorból leszegett, dacos fej
jel. Kezében az árulásért kapott pénzes zacskó és az akasztó 
kötél. Megy, hogy megmutassa minden idők árulóinak sorsát. 
Helye mégsem marad üresen, mert az írások rendelése sze
rint más örökli az ő püspökségét. Erre az írásra mutat Mátyás, 
akit a többi tanítvány az frások szerint sorshúzással állított 
az áruló helyére.

Így áll előttünk az Ó- és Újszövetség népe mint a bűnösök serege 
és mint a Krisztus vérével megtisztítottak serege. Tekintetük nemcsak 
hálával néz az áldó kezű Jézusra, hanem várakozó figyeléssel is. Velünk 
együtt várják azt, aminek még meg kell történnie, amit János mennyei 
jelenések könyvében üzen népének Isten. Ezt az üzenetet szólaltatják 
meg a mennyezeten levő 100X140 cm-es háromámyalatú szürkével fes
tett jelképek a karzat felől az oltár felé haladva:

1. Várjuk a mi Urunk megjelenését az ő gyülekezeteiben. Jel. 1—3. 
(Az ℓ  és az Ω a hét csillaggal és hétkarú gyertyatartóval.)

2. Várjuk a hétpecsétes könyv megnyitását, ahová a nevünk fel van 
írva. Jel. 4. (A trónus a hétpecsétes könyvvel.)

3. Várjuk a Sátán teljes pusztulását. Jel. 12. (A sárkányt átdöfő 
kereszt jelű kard.)

4. Várjuk az ítélet megtörténtét. Jel. 14. (A búzakalászoknak és szőlő
tőnek bocsátott sarló.)

5. Várjuk a mennyei város kapuinak megnyílását, hogy Istennel 
együtt maradjunk örökké. Jel. 21. (A 12 kapus mennyei város, középütt 
Isten sátorával.)

6. Várjuk, hogy az Élet vizéből ihassunk és az Élet fájáról ehessünk 
mindörökké. Jel. 22. (Kétoldalt két pálmafa, középütt a mennyei város
ból kiáramló életvize.)

Hogy a várakozásban el ne csüggedjen a gyülekezet, a kijárat két 
oldalán ott van az útravalóul a 10 szűz példázatát jelképező 10 mécses. 
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy hitetek mécsese mindig égjen, hogy 
az a nap, amikor mindezek meglesznek, váratlanul ne érjen, hanem éle
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tetek, ha tele is van bűnnel, mindenkor hálás és várakozó hittel nézzetek 
az érettetek átszögezett kezű Jézusra, hogy mindnyájan Isten házanépe 
lehessetek.

Altemplom falszíneiben is igyekeztem az Újszövetség mondanivalóját 
követni. A gyülekezeti tér oldalfalainak színe halovány szürkés zöld, 
az apszis és a mennyezet színe fehéres szürkés kék. A gyümölcstermő 
reményteli keresztyén új élet zöld színe és az örökkévalóság kékje jó 
háttérül szolgál az egysíkúan, konturozatlanul festett, majdnem életnagy
ságú (150 cm +  10 cm szöveg) bibliai alakoknak.

Egy-egy alakkal egy hónapon át ha 5—10 percet foglalkoznak, akkor 
3 évre elegendő témát nyújt a gyülekezetnek ez az egészen vázlatosan 
ismertetett templomfestés.

Szita István

Házépítés
Paul Geraldy, a világhírű francia költő egyik szép 

versében így örökítette meg az emberi boldogság földi 
óráit.

Késő este van, amikor a költő hazafelé igyekszik 
a párjával. Útközben vihar kavarja fel a levegőt, meg
ered a zápor és ők sietve és lihegve állnak meg a meleg, 
befutott szobában.

Mindez azért történt így, mert egy-két mozdulattal 
otthont teremtettek: meggyújtották a villanyt, az ajtót 
bezárták, a rollót lehúzták. A fehérterítős asztalon illa
tos tea párolog és a kályha duruzsoló muzsikája mellett 
megszólal a költő: —  Istenem, de jó itthon lenni!

Igen, milyen jó úgy nézni az egész életünkre, mint 
egy olyan házépítésre, ahol a boldogságunk otthona 
készül.

Hiszen lényegében mindnyájan mindennap hazafelé 
tartunk. Nemcsak este a munka után dobog hazafelé a 
szívünk, de otthon is mindennap arról álmodunk, azért 
verítékezünk, hogy minél szebb és minél boldogabb le
gyen az egész életünk. Még a halál után is otthonra 
vágyódunk. Azért imádkozunk, hogy Isten atyai szíve 
mellett a halál után is legyen hajlékunk.

Így lesz minden napunk, minden pillanatunk és 
egész életünk valójában —  házépítés!

(Lelkipásztor)
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A z igehirdető műhelye

Húsvéti rádiós igehirdetés
Márk 12, 26—27/a

Van nekünk egy igen régi, eredeti magyar húsvéti énekünk, több 
mint háromszázéves. így kezdődik: „E húsvét ünnepében”, s arra buz
dít többek között, hogy „vigadjunk, vigadjunk, miként a fák, füvek, 
virágok újulnak örömben” .

Ennek az énekünknek a dallama, hangulata s szavai bizonyára ott 
zsonganak sokunk lelkében, amikor húsvétot ünnepeljük, s nyitogatjuk 
lelkünk kapuit a húsvéti evangélium előtt.

Vajon mit is ünnepelünk húsvétkor tulajdonképpen?
Azt-e, hogy a többhetes, hústalan böjtölés után végre ismét húst 

vehetünk magunkhoz, hogy ilyen értelemben van hús-vét? Ahogyan a 
még inkább pogány, mint keresztyén magyarok a középkorban értel
mezték ennek az ünnepnek a mondanivalóját? Vagy már úgy-e, aho
gyan a papok magyarázzák a húsvét szót: hogy Jézus Krisztus hús
teste kivétetett a sírból, hogy Isten maga vette ki onnan s ez a fel
támadás? Vagy az-e számunkra a lényeg hogy a tavasznak örülünk 
ilyenkor, a fák, füvek és virágok újulásának?

Minden esetre sokan, sokféleképpen és sok mindenért örülnek ezen 
az ünnepen. Lehetnek olyanok, akik annak őrölnek, hogy nehéz mun
kájukból kissé kikapcsolódhattak és megpihenhetnek. Mások talán 
annak örülnek, hogy kis kertjükben kidugták fejecskéiket az első virá
gok a hosszan elnyúló hideg tél után. Az is lehet, hogy valakit egy
szerűen elfog az öröm amiatt, hogy a télre most is a tavasz csodája 
következik. Nem is kifogásolhatjuk e tiszta örömöket. Inkább azt sze
retnénk, és kívánjuk is, hogy mindenki érezzen ma tiszta húsvéti örö
möt; hiszen ez az ünnep mindenkié, mindenkiért van, mindenkinek 
hirdeti az örökké új és szüntelenül megújuló élet diadalát, amit a 
biblia alapigénkben úgy fejez ki, hogy: „Az Isten nem a holtaknak, 
hanem az élőknek Istene.”

Ez a mai ünnep tehát, szeretett testvéreim, állásfoglalás a halállal 
szemben az élet mellett. Először is Isten állásfoglalása, ez az első. 
Másodszor azoké, akik ma helyesen ünnepelnek.

I. A húsvét Isten állásfoglalása a halállal szemben az élet mellett. 
Ez tehát az első és fő dolog. Akkoriban ugyanis, amikor Jézus Krisz
tus ezen a földön élt, a biblia népe és más népek előtt az nem volt 
magától értetődő, hogy Isten az élet mellett van. A biblia első, régebbi 
és nagyobbik fele, az ótestamentom az elmúlást, a halált s az ezzel
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kapcsolatos szenvedést, gyászt és nyomorúságot gyakran úgy tünteti 
fel, mint a haragvó Isten ítéletét a bűnbe esett emberiség felett. Sőt 
ótestaimemtomi felfogás szerint már az is, aki Istent a legjobb szán
dékkal megközelíteni merészeli, szörnyet hal, mintha csak Isten a ve
szedelemnek, szenvedésnek és pusztulásnak lenne a forrása. Sok olyan 
vallást ismert a történelem, amelynek papjai emberáldozatokat mu
tattak be oltáraikon, hogy a haragvó isteneket kiengeszteljék, gyerme
keket és leányokat égettek meg tűzön, vagy még dobogó szívüket tép
ték ki s áldozták oda szörnyű bálványisteneiknek. A felolvasott szent
igékben Jézus Krisztus első helyen Ábrahámra, Ábrahám Istenére hi
vatkozik, mint aki az élőknek s nem a halottak Istene. Vajon miért 
éppen őt, Ábrahámot említi Jézus Krisztus ebben az összefüggésben? 
Nem azért-e, mivel úgy volt, hogy Ábrahám is majdnem feláldozta 
egyetlen fiát, a szentigében ugyancsak szóba kerülő Izsákot? Hiszen 
tudjuk, hogy Ábrahám egyszer felvitte fiát, Izsákot, a hegyre, kövek
ből oltárt, azon máglyát készített s már fiára emelte kését, hogy ál
dozati állatként megölje, majd megégesse, amidőn Isten ebben meg
akadályozta, s az ifjú Izsákot megmentette az életnek. Vagy nem 
azért-e, mivel Isten azt az ígéretet adta Ábrahámnak, hogy annyi lesz 
az utóda, mint az égen a csillag, pedig Ábrahám már meddő feleségé
vel együtt öreg volt, s még Izsák se volt meg? Mindenesetre Ábrahá
mot csakugyan több nép vallja ősatyjának, sőt a három egyistenthívő 
vallás, a zsidó, a keresztyén és a mohamedán vallás is mind nagy tisz
teletben tartja, s úgy tekint reá, mint az igaz hit atyjára, megteremtő
jére, első képviselőjére, minden igazán és jól hívő ember ősatyjára. 
Jézus Krisztus is úgy beszél róla, mint akiben Isten az élet Istenének 
bizonyította meg magát. A gazdagról és Lázárról szóló példázata sze
rint pedig az, aki halála után üdvözül, „Ábrahám kebelé”-be jut, s 
majd Isten országában az üdvözültek Ábrahámmal, Izsákkal és Já
kobbal lesznek együtt.

Ábrahám Istene tehát az élet Istene. Nem átkozza az embert és 
nem bünteti, hanem áldja. Nem azon bánkódik, hogy embert teremtett, 
özönvízzel nem pusztítja el. Hanem azt akarja, hogy annyi ember le
gyen ' a földön, mint amennyi az égen a csillag.

De Jézus Krisztus szerint Ábrahám halála után is él az örökkévaló
ságban, fiával Jákobbal és unokájával, Izsákkal együtt. Lehetetlen 
ugyanis, hogy akiknek Isten úgy nyilatkoztatta ki magát, mint az élet 
Istenét, a halálban hagyta volna választottait. Ott kell lennie. tehát 
Abrahámnak, ahová az élet hívő és szenvedő Lázárait földi pályafutá
suk után felviszik az angyalok. Ott kell lennie, ahová Isten országá
nak megvalósulásakor a választottak letelepülnek. Ábrahám. Izsák és 
Jákob régen meghaltak már, s ha Isten most is az ő Istenüknek jelenti 
ki magát, ez csak azt jelentheti, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob az 
örökélet részese, mert Isten éppen a nekik adott kinyilatkoztatás sze
rint nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene.

Még kereszthalála és feltámadása előtt így mutatott reá Jézus 
Krisztus arra, hogy a mennyei Atya a halállal szemben az élet mellett 
van. Sőt, ő még a bűnösök halálát sem akarja, hanem azt akarja, hogy 
megtérjenek és éljenek. A húsvéti evangéliumban ez a kinyilatkoztatás 
beteljesedik és tetőfokát éri el. Isten nem hagyja Jézus Krisztust, egy
szülött Fiát a sírban, hanem feltámasztja a halálból.

Ezt ünnepeljük hát húsvétkor, testvéreim. Ünnepeljük, hogy Isten 
az élők és az élet Istene, nem a holtaké és a halálé. Ünnepeljük
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Jézus Krisztust, aki a feltámadás és az élet. Ünnepelünk, mert a hús
véti evangélium személyesen a mi számunkra is örömhír, úgyhogy mi 
is, magunkra nézve is elmondhatjuk a zsoltár szavait: „Nem halok 
meg, hanem élek és hirdetem az Űrnak cselekedeteit” (118. Zsoltár). 
Igen, ünnepelünk, ünnepeljük, hogy Isten Jézus Krisztus feltámasztásá
val állást foglalt a halállal szemben az élet mellett.

II. De a húsvét a mi állásfoglalásunk is a halállal szemben, az élet 
mellett, ha helyesen ünnepelünk. Mit jelent ez? Egyáltalán lehetsé
ges-e? Van értelme? Hogyan tudnánk mi, emlberek, szembeszállni a 
halállal, amikor ezen a világon a levés és az elmúlás, a születés és a 
halál egymást kiegészítő örök törvények, melyek még a roppant mé
retű csillagok évmilliárdokban is alig kifejezhető korára is érvényesek? 
Nem úgy van-e, mint a Szentírás hangsúlyozza, hogy minden test fű, 
és annak szépsége, mint a mező virága, mely ma van, de holnap el
hervad, s a tűzre vettetik? Nem azoknak a pesszimista gondolkodók
nak van-e igazuk, akik bölcs Salamon zsidó királytól fogva mind a 
mai napig hirdetik, hogy „minden hiábavalóság”, „hiúságok hiúsága”, 
hogy bölcsnek és bolondnak „ugyanazon egy végök lesz”, „mert nem lesz 
emlékezete sem a bölcsnek, sem a bolondnak mindörökké, mivelhogy 
a következendő 'időkben már mind elfelejtetnek: és miképpen meghal 
a bölcs, azonképpen meghal a bolond is, azért meggyűlöltem az éle
tet . .. mert mindez hiábavalóság és a léleknek gyötrelme” (Préd. 2.). 
És még továbbmenően: nem helyeselhetjük-e a valóságot tiszteletben 
tartva az ótestamentomi prédikátor keserű kifakadását, hogy „az embe
rek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyenlő végok 
van azoknak; amint meghal az egyik, úgy meghal a másik is, és ugyan
azon egy lélek van mindenikben; és az embernek nagyobb méltósága 
nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság, és mindenik por
ból való, és mindenik porrá lesz” (Préd. 3.)?

Mit feleljünk az ilyen és az ehhez hasonló felfogásokra? Cáfoljunk? 
Vitatkozzunk? Érveljünk? Nem. Hanem azokhoz, akiknek ilyen a gon
dolkodása, világ- és életszemlélete: forduljunk igaz, őszinte embersze
retettel. Hiszen azoknak, akik ilyen sötéten látják az emberi életet, 
nyilvánvalóan fáj valami, talán betegség, elhagyatottság, nyomor, öreg
kori gyengeség és más boldogtalanság kínozza őkét. Zúgolódásuk, ke
serves panaszkodásuk annak a jele, hogy szeretetre van szükségük. 
Mint ahogyan általában véve is az életnek, s különösen az embernek 
szeretetre van szüksége. A betegség, a nyomorúság, elhagyatottság 
mind-mind az élet ellensége. A szeretet viszont az élet barátja, min
dennapi kenyere, orvossága. Hitünk szerint Isten szeretet. Szeretetből 
teremtette, tartja fenn, váltotta meg és üdvözíti az embert. Ezért áll a 
halállal szemben az élet mellé. Mi is szeretjük és szeressük is az éle
tet, az embert, az emberiséget.

Emberszeretetünknek két oldala van.
Szeretet az is, ha védem és megszabadítom a bajtól, embertársai

mat. Szeretet az is, ha segítem jó igyekezetében a boldogulás útján. 
Mindegyik esetében végeredményben az életért, s a halál ellen küzdők.

Nagy vonalakban így van ez akkor is, amikor nemcsupán egyes 
embertársaimról van szó, hanem a népről, amelybe tartozunk, vagy 
akár az egész emberiségről is. Ha a halállal szemben az' élet mellé 
állunk, akkor ellene vagyunk a háborúnak, a fegyverkezésnek, a Há
borús uszításnak, s küzdünk ellenük, hiszen ezek ma nemcsak egyes
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embereket, hanem egész népeket, sőt az egész emberiség és a földi 
élet fennmaradását fenyegetik. Ugyanúgy, ha a halállal szemben az 
élet mellé állunk, akkor segítjük népünket a jó megvalósításában, 
szellemi és anyagi életszínvonalának emelésében is, és segítjük az el
nyomott népeket abban, hogy szabadokká legyenek.

Rengeteg alkalom nyílik tehát ma is és mindig arra, hogy a szere
tetben gyakoroljuk magunkat. Valóban úgy van, hogy elhervad a virág, 
elszárad a fű, de az isteni ige a szeretetről örökké érvényes marad. 
Minden szenvedő, aki a halál árnyékának völgyébe kerül s panaszra 
nyitja száját, felszólítás arra, hogy szeressük embertársainkat, mint 
ahogyan Istenünk is a keresztfán kiszenvedett Jézus Krisztuson mutatta 
meg mindenható szeretetét.

*

Szeretetben élni, ez azt is fogja így jelenteni, hogy van emberi létünk
nek értelme, ez pedig éppen a szeretet. Az élet annyi, mint szeretni, a sze
retet. pedig annyi, mint élni.

Énekidézettel kezdtem a mai húsvéti igehirdetést, s befejezésül me
gint csak énekidézettel szeretném az elmondottakat össze is foglalni. Éné- 
keskönyvünk 446-ik énekének egyik verse így hangzik;

„Te vagy a szeretetnek remeke, óh Uram!
E földön minden elvész, éltünk is elrohan.
De örök, a szeretet, halál ellen paizs,
A szeretet átnyúlik a más' világba is” .
Ennek az örökkévalóságba általvivő isteni és emberi szeretetnek az 

ünnepe húsvét. Ezért tehát: „E húsvét ünnepében dicsérjük a nagy Is
tent . . . ” Ámen.

IMÁDSÁG

Leborulunk Előtted, s magasztalunk Téged, mindenható mennyei szent 
Atyánk azért, hogy Te ma sem a holtaknak, hanem az élőknek vagy az 
Istene, hogy Előtted minden és mindenki él, hogy amint a semmiből sza
vad a világot teremtette, úgy a halálból is elő tudsz hívni minket. Dicsőí
tünk, hogy amaz első húsvét hajnalán Jézus Krisztuson, akit a bűn meg
ölt, megmutattad életadó hatalmadat és szeretetedet. Köszönjük Neked, 
hogy ennek örömhíre hozzánk is eljutott, akik mindnyájan az időben 
élünk s az elmúlás éjszakája felé sietünk.

Könyörgünk, áldd meg húsvéti hitünket az emberszeretet igaz gyü
mölcseivel, hogy az életet és ne a halált szolgáljuk, örömet és ne szomorú
ságot okozzunk minden embertársunknak, különösen is azoknak, akik kö
zel állnak hozzánk, családunk tagjainak, ismerőseinknek, gyülekezetünk
nek, népünknek s az egész emberiségnek is.

Legyen áldásod, kérünk, hazánkon. Oltalmazz meg háborús veszedel
mektől. Adj jó előmenetelt a munkában, falun és városon egyaránt. Adj 
jó időjárást, jó egészséget és jó eredményeket.

Vigasztaló kegyelmed vegye körül a betegeket, szenvedőket és a gyá
szolókat. Térítsd jó útra szent Lelkeddel a bűnösöket.

Hallgasd meg imádságunkat, a Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen
D. Dr. Vető Lajos

370



SZENTHÁROMSÁG U. 6. v a s á r n a p

Kol 2,12—15.
EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

Textusunk nagyon gazdag. Ezt a gazdagságot nem szabad megszegé- 
nyíteni „nagy általánosságok' ’-ban mozgó prédikációval1. Csak a gyökere
kig menő exegeti'kai munka nyomán készült igehirdetés lesz színes és 
„beidegzett szólamoktól mentes’ . Ezért most is részletes exegézisre van 
szükség, még ha nem is használjuk fel annak minden részletét a prédiká
cióban. — 12—13. v. Ebben a két versben jelentős hangsúly esik a kereszt- 
ségre. Ügy szól róla az apostol, mint amely eszközli a Jézus Krisztussal 
való közösséget.. Közelebbről: ami Krisztussal történt — meghalt, eltemet- 
tetett, feltámasztatott — az a keresztségben a megkereszteltekkel is meg
történt, vagyis meghaltak, eltemettettek és feltámaszttattak. Krisztussal 
együtt! A gyülekezet tagjai a keresztségben sírba „lettek fektetve” Jézus
sal együtt, majd onnét kihozattak ugyancsak Krisztussal együtt. Amikor 
az apostol minderről beszélt, bizonyára szem előtt tartotta a keresztségnek 
akkori formáját. A megkeresztelendőt ugyanis teljesen víz alá merítették. 
A víz egy pillanatig teljesen elfedte és eltüntette a megkeresztelendő tes
tét. Ez a rítus jelképesen megjelenített egy eltemetést (a vízbe!) és a „hul- 
lamsírból” való kilépést, feltámadást. A  Jézus Krisztus „nevében” meg
kereszteltek Jézus halálába „merülnek alá” , azaz részesedést nyernek Jé
zus halálából. Ugyanakkor részesedést kapnak Jézus feltámadásából. Ez 
azonban már nemcsak „jelképesen” történik, hanem valóságosan. A  ke
resztyének tehát nem csak „képletesen”, „quasi” haltak meg és támasz
tattak fel a keresztségben, hanem ténylegesen, reálisan! És mindez nem
csak „lélek”-ben történt meg, hanem az egész ember — aki testből, lélek
ből és szellemből áll — halt meg, került sírba és jutott életre. Hogy ez 
miképpen történt, arról nem beszél az apostol. Annál inkább arról, hogy 
ez a „meghalás” , „eltemetés” és „feltámadás” mit jelent és mit eredmé
nyez. A  keresztségben a bűn hatalmában élő ember — ismételjük: az 
egész ember! — temettetik el. Ezzel elpusztul a bűn szolgálatában álló 
test. A megkeresztelt meghalt a bűn számára, a bűn már nem uralkodik 
rajta és ő nem szolgál a bűnnek. Tagjait „nem adja oda a gonoszság fegy
vereiül a bűnnek” (Rm 6, 13). Az a (test, amelyen uralkodott a bűn és szol
gált a bűnnek „elmerült” a Krisztus halálába és „eltemettetett”  abba. Ez 
azonban csak az első ütem. Van második is. Ez pedig az, hogy a kereszt- 
ség nemcsak „meghalást” munkál, hanem „megelevenítést” és „feltáma
dást” is (megint nem pusztán „lélek”-ben, hanem az egész emberre vonat
kozólag!). Ugyanis részeseivé leszünk a keresztségben annak a váltságnak, 
amelyet Jézus halálával szerzett: hiszen ő meghalt a mi bűneinkért. A 
keresztségben ennek nyomán részeseivé leszünk Krisztus feltámadásának. 
Az „eltemetés” ennek a feltámadásnak az előfeltétele! Tehát az „elteme
tés”  a feltámadás előkészítése. Ez a „feltámasztás” az által történik, hogy 
Isten „megbocsátja minden bűnünket”  a keresztségben. Textusunk két 
kifejezést is használ az életre keltésre: szüdzóopoieó =  vele együtt meg
elevenít és szünegeiró =  vele együtt felébresztetni, együtt feltámasztani. 
Az első talán azt az állapotot akarja megjelölni, amikor a bűnök miatt 
„halott” (Ef 2, 1!) ember bűnbocsánatot nyer és ez által Istennel közös
ségbe kerül, a második -pedig azt, amikor a bűnbocsánatot nyert ember 
már jár is, mint „feltámadott” abban az új életben, amelyet Istennel való
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közösségre jutás által nyert. Mindent összevéve ez a „megelevenítés’' és 
„feltámasztás” azt jelenti, hogy a megkeresztelt ember a keresztségben új 
életet nyer a bűnök megbocsátása következtében. Ez az élet tulajdonkép
pen egy „részlete” annak az életnek, amit a hívő ember a feltámadás 
napján nyer majd el. Tehát a jövendő „új élet" az „új emberen” keresz
tül már most itt van, ha még nem is teljes valóságában. Az új életet nyert 
emberen ugyanis már nem uralkodik a bűn, de még tud vétkezni. A fon
tos ez: a megkereszteltek új életben élhetnek és kell is ebben az új. életben 
élniük! Ez az új élet ajándék és egyben feladat és követelés! És pedig 
állandó feladat és állandó követelés. Az új élet — és általában mindaz 
ami a keresztségben történik — Isten cselekvése a bűnös emberen. Tehát 
nem a keresztség viszi azt végbe, hanem Isten aki a keresztséget eszközül 
használja fel a bűnös ember „eltemetésére” és az új ember „feltámasztá
sára”. Isten cselekszik és nem az ember, mégis úgy cselekszik Isten az 
emberen vagy az emberrel, hogy nem nélküle cselekszik, hanem mozdítja 
annak elfogadására, amit munkál rajta. így mondja ezt textusunk: „ . . .  a 
keresztségben, amelyben vele együtt fel is támadtatok, az Isten erejébe 
vetett hit által” . Tehát:hit által! Nem mágikus cselekmény a keresztség! 
Nem automatikusan hat! Isten azt akarja — és munkálja! —, hogy a ke
resztségben engedelmes hittel fogadjuk el bűneink felett való ítéletet (erre 
utal a halál) és bizodalmas hittel ragadjuk meg azt az új életet, amit Isten 
a keresztségben ajándékoz nékünk. Ezen a hiten keresztül ragad meg ben
nünket Isten ereje és végzi el rajtunk új életet teremtő munkáját.

14. v. Minden bűnünk megbocsátása azáltal történt, hogy Isten „meg
semmisítette az ellenünk szóló adóslevel” -et. Egyik fordítás ezt így adja 
vissza: „a követelményeivel terhűnkre szóló adóslevelet eltörölte” . Eb
ben a mondatban Pál apostol egy hasonlatot használ a bűn lényegének 
meghatározására. (Persze a hasonlat a bűnt csak egy bizonyos oldalról 
mutatja be, más oldalról másképpen is meg lehet határozni a bűn lénye
gét!) Az apostol úgy beszél a bűnről, mint „adósság” -ról Istennel szem
ben. A bűn ugyanis mindig Isten ellen való vétek és ennek következtében 
az ember és Isten között olyan viszonyt eredményez, amelyben a bűnös 
ember a tartozás helyzetébe kerül' az Istennel szemben. Ez a „tartozás” 
„kiegyenlíthetetlen teherként nehezedik az emberrre. A bűnös ember ki 
van szolgáltatva.— mint adós — az Isten „kényénekékedvének” . Az adós
ság ki nem fizetése az ember életébe (az örök élet elvesztésébe) kerülhet, 
mert az „adóslevél” bűnösségünket igazolja és megbüntetésünket kívánja, 
— Ugyanakkor ez az „adóslevél” , mint elválasztó tényező ott áll az Isten 
és az ember között, gátolja az összeköttetést. Lezárja az utat az Istenhez. 
Isten ezt az „adóslevelet” megsemmisítette és az „útból eltette” . Ez úgy 
történt, hogy Isten az adóslevelet „odaszögezte a keresztfára” . A kifejezés 
egy történeti aktusra utal:, Jézus Krisztus megfeszítésére. Vagyis ugyan
akkor „semmisült meg” az adóslevél, amikor Jézus meghalt a bűnös em
berért. Az ő  halála eredményezte az adósság elengedését: a. bűnbocsá
natot. Most már szabad az Üt az Atyához!

.15. v. Krisztus a. keresztfán a „fejedelemségeket és hatalmasságokat 
lefegyverezte” . A  megjelölés az ellenséges kozmikus hatalmakra vonatko-. 
zik, melyek magának Jézusnak , is „ellenlábasai” és az embert is a bűn 
hatalmában akarják tartani. Ezek is legyőzettek. Rajtuk Jézus diadalmas
kodott. Éspedig nem „titokban” , hogy senki sem tudhat róla, hanem 
„nyilvánosan” . Ami a kereszten és a húsvéti sírban történt, az mindenki 
számára tudható. Az mindenki számára feletjhetetlenné tétetett. Régi ke
resztelőmedencéket tartó oszlopokon még lehet látni ezt a domborművet:
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A megdicsőült, trónon ülő Krisztus lábainál ott hevernek: a nap, a hold, 
„ csillagok, különböző más „kozmikus hatalmak” . Igen, Jézus a „kozmi
kus erők’ felett is Úr! Nemcsak a „lelkek világában”, hanem az egész te
rem tettségben.

IGEHIRDETÉSI VÁZLAT 

A keresztség által új életben

1. Az apostol úgy serkenti a kolossei gyülekezet tagjait a mában való 
kötelességeikre, hogy emlékezteti őket keresztyén életük kezdetére. Ez az 
emlékeztető a ma élő keresztyéneknek is szól.

2. A keresztyén élet kezdetén — bármennyire különösen hangzik — 
temetés és feltámadás áll. Mindez a keresztségben történik. A kereszt- 
ségben ugyanis — Isten ajándékaképpen — sorsközösségbe kerülünk Jé
zussal: Vele együtt halunk meg és támadunk fel. Ez nemcsak lélekben 
történik meg, hanem egész lényünk temettetik eb és támad fel a kereszt
ségben.

3. A keresztségben való meghalásunk azt jelenti, hogy többé nem 
uralkodik felettünk a bűn. Nincs hatalma rajtunk. Halottak vagyunk a 
bűn számára. Nem „kell” többé vétkeznünk. Nem „kényszer” a  bűn.

4. A feltámadás azt jelenti, hogy új életet nyertünk. Éspedig úgy, 
hogy a keresztségben bűnbocsánatot nyertünk. Ez az új élet nem „viszony
lag” új a régi élethez képest, hanem már egy részlet abból az új életből, 
amelyet a feltámadás napján nyerünk. Isten az aki belehelyezett bennün
ket ebbe az új életbe. Vele való közösségbe.

5. Mindezt nem valami „élményünk”-ből tudjuk, hanem úgy, hogy 
nekünk ez prédikáltatik. Nekünk az a feladatunk, hogy higgyünk a pré
dikált evangéliumnak. Higgyük azt, hogy ez megtörtént: meghaltunk 
és feltámadtunk a keresztségben. E hit nélkül még mindig „halottak” va
gyunk a bűnben. E hit nélkül nem vesszük komolyan a keresztség aján
dékát. A keresztség és a hit összetartozik. A  keresztség ajándékai hit által 
lesznek mieink, a keresztség ugyanis nem önmagában biztosítja az új 
életet.

6. A keresztség kötelezése az, hogy járjunk is az új életben. Nem 
elég azt hangsúlyozni, hogy „megbocsáttattak a bűneink” , hanem gyako
rolni is kell az új életet. Az új életben járás állandó feladat és követelés. 
Aki szeretetlen, önző, másokat kihasználó, a felebarát életét, becsületét 
nem védő életet él, az nem vészi komolyan a keresztség ajándékát.

7. Az új életnek azért erkölcsi magatartásban, valóságos és konkrét 
cselekedetekben kell megnyilatkoznia. Hiszen az élet mindig cselekede
tekben nyilatkozik meg. Vagy pedig csak látszatélet. A keresztyén gyü
lekezet életének meg kell nyilvánulnia a szeretet, a békesség, a tisztaság, 
a szelídség, a türelem élésében.

8. Nem elég azonban az, hogy ez az új élet csak a „gyülekezet terü
letén” nyilatkozzék meg. Jézus Krisztus legyőzte a kozmikus hatalma
kat is. Uralkodik a természet erőin is. Urasága kisugárzik az egész koz
moszra. Ezért az új életnek meg kell nyilatkoznia abban is, hogy munkál
kodik az egész kozmosz békéjéért, jó rendjéért. Ebbe a szolgálatba bele
tartozik a háború elleni küzdelem, a népek megértéséért való fáradozás, 
a szociális igazságosságért folytatott munka és minden olyan tevékeny
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SZENTHÁROMSÁG U. 7. VASÁRNAP

I. János 5,9—13 
ÖRÖK ÉLETÜNK VAN

Egzegézis: „Ha az emberek tanúságát elfogadjuk”. .. A próbakiadás 
meghagyta a bizonyságtétel szót. (Zeignis =  marturian, a kiérdemelt bi
zonyságtétel,  tanúság.) Rendkívül érdekes, hogy a János 2,25-ben ugyan
ezt a görög szót találjuk, ahol arról van szó, hogy Jézus nem szorult rá, 
hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, hogy 
mi van az emberekben . . .  Érdemes volna egyszer a mélyére nézni ennek 
az igének is. Volt idő, amikor a lélektani tudományok nagy érdeklődéssel 
fordultak János 2. 25 felé.

Jézus nem szorult rá az emberek bizonyságtételére, tanúságára, de 
Isten bizonyságtételét boldogan elfogadta! Ez a bizonyságtétel az életnek, 
az örök életnek bizonysága, tanúsága volt.

János I. levele 5. része három részre oszlik. Az első rész 1—13: Higy- 
gyetek a Jézus Krisztusban! Ebben a részben helyezkedik el textusunk is! 
Higgyünk a Jézus Krisztusban, mert Jézus Krisztus által van életünk, van 
örök életünk! A második rész 14—17: Könyörögjetek bizalommal. Majd a 
18—21 versek következnek és ez a befejezés.

A  13. vers a levél főcélját jelöli meg: „Ezeket azért írtam néktek, 
akik hisztek az Isten Fiában, hogy tudjátok: Örök életetek van.” Ugyan
erről olvasunk János 20,31-ben: „Ezeket viszont azért írtam, hogy higgyé
tek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen 
benne.”

Ezeknek az igéknek a látószögéből kell nézni Pál apostol két idekí
vánkozó igéjét. Az egyik „a halál nyereség” . Nyereség, mert kioldoz a 
testi élet nyűgeiből és a hit szürkületi derengéséből a színről-színre látás 
napfényébe visz. A halál odavisz, ahova a hivő ember maga is boldogan 
készül: Isten színe elé!

A két ige közösen hordozza a halálra néző teljességet, mert a halál 
ellenség is! Kirabol mindenünkből, magányba kényszerít és elveszi mel
lőlünk szeretteinket!

IGEHIRDETÉS:

Isten bizonyságot tett egyszülött Fia, a Jézus Krisztus mellett, őt nem 
hagyta nagypénteken a sírban, hanem feltámasztotta. Így az élő Jézus 
Krisztus által van örök életünk!

Örök életünk van! Ez nem egy hittételünk a sok között, hanem ez az 
alapvető hittételünk. Ettől függ minden más keresztyén tanítás.
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ség, amely a kozmosz életét — benne az emberek életét — előbbre viszi 
boldoggá teszi.

9. Az új életben járás azért lehetséges, mert Krisztus a kereszten 
legyőzte a bűn hatalmát. Bennünket terhelő „adóslevelet” megsemmisí
tette és kihozott bennnünket a bűn hatalmából a szabadságra. A szolgá
lat szabadságára.

Káldy Zoltán



Örök életünk van. Ez a nagy tétel! Mert vannak más fontos tanítá
saink is, ilyenek: Légy jó! Szeresd felebarátodat! Légy irgalmas stb. 
Mindezek felett áll igénk boldog örömhíre: Örökéletünk van!

Ezért merjük tanítani;
1. Hogy a halál után van folytatása az életnek! Keresztyén hitünknek 

egyik alapvető tanítása és vallomása, hogy a halál után van folytatása az
életnek.

Ez a magyarázata annak, hogy a halál nemcsak ellenségünk, hanem 
a halál nyereség is. Aki látott már nagyon szenvedő embert, akinek végső 
kínjait morfiummal enyhítették, az tudja, hogy a halál nyereség is tud 
lenni. Persze nemcsak a szenvedések megszűnésére gondolunk, hanem 
gondolunk arra, hogy Isten elé indulunk és Istenhez érkezünk! Úgy gon
dolunk a halálra, mint egyfajta állapotra, melyből a feltámadás által 
örök életünk lesz!

Ez a magyarázata annak, hogy a halállal kapcsolatos rémületet, a 
bűnnek és halálnak Jézussal való legyőzése, győzelmes feltámadása, képes 
megszüntetni.

Amikor — igénk tanítása alapján — az örök életről van szó, akkor 
visszafelé is nézünk és előre is tekintünk. Visszafelé megyünk a nyitott 
sírhoz, az első húsvéthoz, ahol és amikor Isten bizonyságot tett egyszülött 
Fiáról. Amikor a Jézus holttestét takaró sziklasír lapjai tompa rianással 
remegtek végig és úgy billentek félre, mintha nem is lett volna súlyuk.

Előre nézünk: Annak ellenére, hogy a halál rettenetes megrázkódta
tása a földi életnek, Isten bizonyságtétele alapján hisszük és hirdetjük, 
hogy a halál nem megszűnést jelent, hanem új kezdetet, mert van örök 
életünk!

Az örök élet a hitben szerezhető tapasztalások területe.
2. A Szentírás egybehangzó tanítása szerint az örök élet összefüggés

ben van földi életünk minőségével.
A gazdag és a Lázár története nem hagy kétséget afelől, hogy a földi 

életünk minősége szerint fordul át az életünk a színről-színre látás világá
ba, vagy a kárhozatba. Az életnek van valami csodálatos belső egysége. 
Test és vér ugyan nem örökölheti Isten országát, de a lelkünk belső egy
ségét, szent minőségét átvisszük. Ott csak Istent imádjuk és előtte hódo
lunk! Ott csak egyedüj őt tartjuk Istennek!

Barth azt mondja, hogy a modem bálványozás az, amikor a termé
szet erőit istenítjük és nem Istent ismerjük el egyedül Istennek.

Fontos tehát, hogy milyen itt a földön az életünk minősége. Hogyan 
dolgozunk? Mit teszünk embertársainkért, hogyan szeretjük őket? Hogyan 
szeretjük hazánkat? De legfőképpen hogyan hiszünk? 

3. Jézus megváltói munkájának teljes értékét az örökéletben látjuk 
meg!

Jézus győzelme, hatalma, váltsága odaát bontakozik ki előttünk tel
jes fényében!

Isten bizonyságtételének erejével Jézus kijött a halálból, mely fölött 
teljes győzelmet aratott. Ez a győzelem a halottak világában érvényesül 
igazán! (Odaát van gyötrődés is, a gazdag gyötrődésére gondoljunk.)

Aki itt a földi életben befogadja Jézust, annak örökélete van. Már 
a jelenben is.

Az ige jelen időről beszél.
Fülöp Dezső
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S Z E N T H Á R O M S Á G  U . 8 . V A S Á R N A P

I. .Tán. 5, 1— 5.

János apostol első levelében harcol bizonyos „hamis próféták” (4, 1) 
ellen, akik többek között azt állították, hogy az ember Jézus nem lehet 
a Krisztus. Másik veszedelmes tévelygésük az volt, hogy széttörték a hit 
és szeretet, kegyesség és erkölcsiség felbonthatatlan egységét. Textusunk
ból is kiérezhető a hamis tanítókkal szemben való állásfoglalás. — 1. v. 
„Istentől született” = Istentől az születik, aki Tőle nyer életet és akit 
ő tesz gyermekévé. Isten teremtő munkája által lényünket gyökereiben 
megújító, teljesen új' életforma létrehozásáról van itt szó. Másutt az ige 
ugyanezt az eseményt „víztől és Lélektől’’ (Ján. 3, 5) való születésnek 
mondja. Azt mondja János apostol, hogy „aki Istentől született” , az a 
történeti Jézusban, tehát az ember Jézusban felismeri a megígért Mes
siást, a Krisztust. De fordítva is jó hangsúlyoznunk: Aki Jézusban, mint 
Krisztusban hisz, az „született Istentől” . Akinek a számára Jézus csak 
egy „bölcs ember”, „egy jelentős alakja az emberiségnek” , az még nem 
született Istentől. Tehát az apostol elsősorban a Krisztusban váló hitről 
szól. De vele egyszerre szól a testvér-szeretetről. A kettő együtt: hit és 
szeretet! „Aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól s z ü l e t e t t Mivel 
a keresztyének hit által Isten gyermekei, egymással is rokonságban van
nak. Aki „Istentől született” , az szeretettel fordul azok felé, akik hozzá 
hasonlóan „Istentől születtek’ . Ez a szeretet több mint humanizmus. Ezt 
a szeretetet forrósítja az Istenben való közös öröm, a bűnbocsánat el
nyeréséből táplálkozó közös hála és a közös nagy célra való előretekintés 
(1. Ján. 3, 2!). így is mondhatjuk: Isten gyermekeinek egymás iránti sze- 
retetét az Istennek irántuk megmutatott és közösen megtapasztalt sze- 
reíete mozgatja. A szeretet mindig odavezet a másikhoz. Mi sohasem néz
hetünk úgy az Istenre, hogy e „rá-nézés” közben észre ne vennénk, hogy 
Ö kire néz. Vagyis: miközben Istent szeretjük, látnunk kell, hogy ő nem
csak engem, hanem azt a bizonyos „másik” -at is szereti. Ezért az Isten 
iránti szeretetnek egry-nek kell lennie a testvérek iránti szeretettel. —
2. Két ismertető jegye van a testvérszeretetnek: 1. Isten iránti szeretet, 
2. Isten parancsainak megtartása. Ez a mértéke a testvérszeretetnek. Nem 
igazi a szeretetünk a másik iránt, ha nem szeretjük Istent. Ha az em
berek iránti szeretetünket meg akarjuk vizsgálni: elég erős-e, elég tevé
keny-e, ezen a mértéken kell lemérnünk: igazán szeretjük-e az Istent. 
Ezt mai kifejezéssel így is mondhatjuk: ahogyan szeretetünkkel „hozzá- 
állunk” Istenhez, úgy állunk hozzá az emberekhez. A másik ismertető
jel: Isten parancsainak megtartása. Tehát a szeretet nem pusztán az ér
zelem dolga, nem is a szavak dolga, hanem annak erkölcsi verete van. 
Úgy tudom csak szeretni a másik embert, ha engedelmeskedem Isten 
akaratának, mely a parancsolatokban van előttem. Engedelmeskedem 
az első három és az utána következő többi hét parancsolatnak is. Mi 
Isten iránti szeretetünket nem tudjuk másképpen megmutatni, csak úgy, 
ha megtartjuk a parancsolatokat: Istent mindennél jobban szeretjük, 
szent nevét dicsérjük, igéjét hallgatjuk, szüleinket tiszteljük, népünk 
felelős vezetőit becsüljük, óvjuk és védjük minden embertársunk életét, 
minden erőnkkel küzdünk a háború veszedelme ellen, házastársunkat 
szeretjük, becsületes munkával keressük kenyerünket, embertársaink 
anyagi előmenetelét segítjük, nem hazudunk, nem irigykedünk, hanem
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megelégedéssel és békességben élünk. Igen: Isten és a „másik” ember, 
ezen belül a „hittestvér” iránti szeretetet csak a „parancsolatok meg
tartása” útján gyakorolhatjuk. — 3. v. Azt írja János apostol: „az ő pa
rancsolatai pedig nem nehezek” . Sokszor hallhatjuk a gyülekezetekben, 
hogy „nehezek az Isten parancsolatai” . Pedig Isten nem kényszerít gyer
mekeire teljesíthetetlen parancsolatokat. Nem rak elviselhetetlen terhet 
az életükre. Isten mielőtt parancsol: előbb mindig ad. Előbb „újjászül ’, 
aztán követel. Előbb kegyelmet ad, aztán parancsolja, hogy éljünk a ke
gyelemből. Előbb parancsolatait „szívünk hústábláira vési” , aztán mondja 
azt, hogy „cselekedjétek” . Azok számára, akik Istent szeretik, nem teher 
és kín, hanem öröm az Isten akaratát tenni. Istennel való közösségben 
ugyanis az ember akarata belesimul az Isten akaratába és a Tőle nyert 
erővel az ember szívesen cselekszi az Ö parancsolatait. — 4. v. Isten pa
rancsainak megtartásában mégis vannak nehézségeink, amelyekkel 
szembe kell néznünk. Ezek a nehézségek azonban nem a parancsolatok 
„természeté’ -bői adódnak, hanem a világnak a természetéből. Textusunk 
két utolsó versében háromszor is előfordul a koszmosz kifejezés. A szó 
megjelöli a világot és benne az emberiséget, mint amely a bűn állapotá
ban van. (Mindjárt hozzátesszük, hogy a világra nem pusztán az jel
lemző — mint sokan szeretik hangsúlyozni! —, hogy „bűnös”, hanem 
az is, hogy „Isten úgy szerette, hogy a Fiát adta érte: tehát megváltott 
világ). A bűn oldaláról a világot „a test kívánsága és a szemek kívánsága 
és a vagyonnal való kérkedés” (1. Ján. 2, 16) jellemzi. Erre a világra 
vonatkozólag mondja az apostol: „ami Istentől született, legyőzi a vilá
got” és „az a győzelem, amely legyőzte a világot: a mi hitünk” . Ezekét 
a mondatokat keresztyén igehirdetők már nagyon sokszor félreértették 
és félremagyarázták. Magyarázták már úgy is, hogy a „Jézus Krisztus
ban való hit” olyanképpen „győzi le a világot”, hogy mindenki megtér 
és hisz Jézusban. Aztán szóltak erről a textusról úgy is, hogy a „keresz- 
tyénség világgyőzelme”  jött ki belőle és ennek kapcsán a „keresztyénség 
fölénye” jutott kifejezésre. Egész világosan meg kell mondanunk, hogy 
ezek hamis magyarázatok. Itt nincs szó sem arról, hogy Jézusban, mint 
Krisztusban való hit eluralkodik a világon, sem arról, hogy a „keresz
tyénség győzelmet arat a világon” . (Mondjuk meg alázatosan: inkább 
arról beszélhetnénk, hogy a hitünk sokszor milyen gyenge, hányszor győ- 
zetett már le a „világ ’-tól, vagyis a „test kívánságától stb.)

Hogy kell tehát értenünk a „mi hitünk győzelmét” ? Négy megjegy
zést kell tennünk: 1. A keresztyén gyülekezet sohasem nézhet a „világ” -ra 
úgy, mint ami rajta kívül van, mert a világ ott van a gyülekezetben is 
es az egyes hívők szívében is. Az a „bűnös világ”, amelyet a „test kíván
sága és a szemek kívánsága és a vagyonnal való kérkedés jellemez” . Ez 
a tény kell, hogy elvegyen minden „keresztyén fölényeskedés” -t a világ
gal szemben. — 2. A harciasnak látszó kifejezés: „a mi hitünk”, nem 
annyira általában a „bűnös világ”-gal való szembenállást juttatja ki
fejezésre, mint inkább azt a fronthelyzetet, amelyben az apostol a tév- 
tanítókkal küzdött. — 3. A textus beszél győzelemről, „amely legyőzte”  
(múlt idő!) a világot. Itt nem gondolhatunk másra, mint arra a győze
lemre, amelyet Jézus aratott a kereszten és a húsvéti sírban. így mondja 
ezt a Kolossei levél: „A fejedelemségeket és hatalmasságokat legyőzte, 
őket nyilvánosan megszégyenítette, mert diadalmaskodott rajtuk a ke
resztfa által” . Ha erre figyelünk, akkor rájövünk arra, hogy textusunk
ban a hitnek nem önmagában való győzelméről van szó, hanem inkább
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arról, hogy a hit által részesedünk abban az erőben, amely a győzelmet 
már kivívta. Így is mondhatom: a hivő ember Krisztusban való hite által 
részt kap Krisztusnak a „világ” felett aratott győzelméből. (Hogy is le
hetne ezután szó a „keresztyénség” fölényéről, amikor mindent Krisztus
nak köszönhetünk!) — 4. Az a „h it’, amiről itt szó van, nem határoz- 
ható meg olyan egyszerűen, hogy az egy dogmatikai tételnek elfogadása, 
ti. annak a „tétel”-nék, hogy a történeti Jézus a Krisztus. A hit ugyanis 
ennél több. A hit egy egész életátadás Istennek. Életfolytatás, amelyet 
meghatároz az Isten irántunk való szeretete. Ez a hit szeretetben valósul 
és szeretetben gyökeredzik. A „hit” tehát úgy győzi le a világot (az önző, 
maga hasznát kereső világot, hogy Jézus Krisztus győzelmében részesülve: 
korlátlan szeretettel fordul minden ember felé — még akkor is, ha az 
egészen „más” — és gyakorolja áldozatosságával és önzetlenségével az 
igazi szeretetet. Ez a „hit” , illetőleg ebből folyó szeretetben gazdag élet, 
a „győzelmes hit” vagy még inkább győzelmes élet.

IGEHIRDETÉSI VÁZLAT 

Higgyünk és szeressünk

(Bár az eddig elmondottak egyben vázlatnak is tekinthetők, pár soros 
vázlatot mégis adok.)

1. Isten gyermekei — akik Istentől születtek — hitben élnek. Ez a 
hit nem általában „istenhit'’, nem is pusztán a „Gondviselésben” való 
hit, hanem Krisztusban való hit. Itt kezdődik a keresztyénség.

2. Isten gyermekeinek azonban, nem pusztán a Krisztusban való hit 
az ismertető jelük, hanem az ebből folyó szeretet. Ez a szeretet Isten 
szeretetén gyullad, és azon tájékozódik. Amikor hitünkben Isten felé 
fordulunk, azt látjuk, hogy ő odafordul szeretetével minden ember felé. 
A  gyülekezet tagjainak áldozatos, hordozó és segítő szeretettel kell sze
retniük egymást. De szeretetük körét soha nem vonhatják nyomorúsá
gosán szűkre, mert a szeretet letör minden korlátot.

3. A „hittestvér” és minden ember iránti szeretetünk ismertető jele 
az Isten iránti szeretet.

4. A másik ismertető jele szeretetünknek Isten parancsainak megtar
tása. (Itt az előzőkben adott felsorolás a 10 parancsolattal kapcsolatban 
jól kiaknázható.)

5. Isten szeretete képesít a parancsolatok megtartására. Azok nem 
nehezek.

6. Olyan világban kell a szeretetet gyakorolnunk, ahol Jézus már 
győzött. Tehát a győzelem földjén járunk. Jézus hitünk által naponként 
részesít az ő győzelmében. Ez a győzelem a szeretettől megragadott áldo
zatos élet a világban. De naponként kell győznünk a „bennünk levő 
világ” felett is.

7. Jézus végül megvalósítja azt a világot, amelyben Ö uralkodik. 
Ez a mi boldogító hitünk. Addig pedig úgy győzünk a világban, ha for
rón szeretjük az embereket minden dolgukban.

Káldy Zoltán
I
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S Z E N T H Á R O M S Á G  U . 9 . V A S Á R N A P

Zsid. 3, 12— 14.

Ez az igeszakasz, ugyanúgy mint az egész levél, a hitében ingadozó 
gyülekezetét biztatja és erősíti. Szerinte a hit és a hitetlenség a „szív” 
ügye. Ha az ember szívő „megkeményedik”, akkor „elszakad Istentől”, 
ezért a szívet kell „megerősíteni’ : 3, 8 , 10, 12; 4, 12; 10, 22; 13, 9. Ebben 
az- összefüggésben a szív az ótestámentomi szemléletnek megfelelően nem 
az ember érzelmi világát jelenti, hanem énjét, személyiségének a közép
pontját. Az ember egész személyiségével fordul bizalommal Isten felé, 
ahogyan Luther is mondja a Nagy Kátéban: a hit a szív bizodalma, 
„amely az egy igaz Isten felé fordul, és egyedül rajta csüng” .

Jellemző az egész levélre, hogy a hitben való ingadozásért nem a 
külső körülményeket okolja.

Jobban megértjük, mire gondol a levél szerzője „a szív hitetlensége” 
kifejezésnél, ha figyelembe vesszük, hogy alapigénk az előző versekben 
idézett 95. zsoltár magyarázata és alkalmazása a gyülekezet helyzetére. 
Ez a zsoltár emlékeztet Izráel pusztai vándorlására, amikor zúgolódásá
val és hitetlenkedésével kihívja maga ellen Isten haragját. A zsoltáríró 
két eseményt foglal egybe. Az egyik a nép zúgolódása a vízhiány miatt 
és a vízfakasztás kősziklából: 2. Móz. 17, 1—7; 4. Móz. 20, 2—13. A másik 
a nép kétségbeesése Kánaán kikémlelése után és Isten büntetése a 40 évi 
vándorlással: 4. Móz. 13, 26—14, 45. Mindkét esetben abban nyilvánul meg 
a nép hitetlensége, hogy megfeledkeznek Istenről, aki pedig velük van, 
és ezért nem mernek vállalkozni arra az útra, amelyen az Úr előttük 
jár. A zsoltáríró magatartásuknak okát abban látja, hogy megkeményí
tették szívüket és megfeledkeztek Isten szaváról, amellyel új hazát és 
boldog jövőt ígért nekik. Ezért figyelmezteti a zsoltáríró az ünnepre gyü
lekező híveket: „Ma, amikor halljátok szavát, meg ne keményítsétek 
szíveteket!”

így találja meg a levél szerzője is a gyülekezet elesettségének az okát 
abban, hogy nem hallgatnak Isten igéjére. Ezért emlékezteti őket ismé
telten is arra az igére, amely most Jézus Krisztus által sokkal többet és 
jobbat mond, mint Mózes által: 2, 1. kk; 4, 11. kk; 12, 25. kk. Alapigénk
ben pedig külön felszólítja a híveket, hogy egymást támogassák a hit
ben az igével. Á görögben használt kifejezés sokféle jelentése utal arra 
a sokféle lehetőségre, amellyel egymásnak segítségére lehetünk az igé
vel: parakalein =  inteni, figyelmeztetni, bátorítani, kérni, vigasztalni! 
Szükség is van erre a sokféle segítségre, mert a bűn sokféleképpen té
veszti meg az embert. Ezt a kölcsönös segítséget semmiféle szószéki ige
hirdetés sem pótolja. Hiszen az egymáshoz közel állók tudják legjobban, 
kinél mi a hit buktatója.

A perikópa elhatárolása következtében, alapigénk végére került az 
emlékeztetés Isten ajándékára. De egyébként az egész levélre az jellemző, 
hogy mindig első helyen szól Isten ajándékáról, azután figyelmeztet arra, 
hogy ezt meg ne vessük, és el ne veszítsük. Ebben a szakaszban is vilá
gos, hogy az utolsó vers indokolja a megelőző figyelmeztetéseket. Az ere
deti szöveg csak árnyalati különbséggel, kétféleképpen fordítható: .Krisz
tus részestársaivá vagy Krisztus részeseivé lettünk. Gondolhatunk arra, 
hogy a levél első három fejezetében Jézus mindeneket meghaladó dicső
ségéről van szó, s mi vele együtt ebben részesülünk. Gondolhatunk arra
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is, hogy a következő fejezetekben olvasunk azokról az ajándékokról, 
amelyekben Krisztus által részesülünk: van együttérző főpapunk: 2 , 17; 
4, 15; Krisztus áldozatával bűnbocsánatot kaptunk: 9, 14; 10, 1 2 ; 1 2 , 24; 
Krisztus által tagjai vagyunk a hivők közösségének: 1 2 , 1 , 23. Alapigénk 
legsúlyosabb érve az, hogy mindezt elveszítjük, ha nem állunk meg a 
hitben.

Alapigénket akkor szólaltatjuk meg helyesen, ha pozitív tartalmát 
emeljük ki, és azt is pozitíve fogalmazzuk, amit az alapige negatíve 
fejez ki. Semmiesetre sem beszélünk tehát a hitetlenség ellen, hanem 
sokkal inkább igyekezünk segítséget nyújtani híveinknek a hitben való 
megmaradásra. Azzal szolgálhatunk legjobban, ha a levél fent említett 
módszerének megfelelően a hangsúlyt Isten ajándékaira tesszük, ame
lyeket csak hit által tarthatunk meg. Fontos annak meglátása is, hogy 
a levélben feltételezett helyzet nem azonos a mi gyülekezeteink hely
zetével, ezért az alapigénkben található kijelentéseket, főként az ótestá- 
mentomi példákat nem lehet közvetlenül a mára alkalmazni. A  pozitív 
megoldás tekintetében azonban van hasonlóság: mi is csak úgy állhatunk 
meg a hitben, ha Istennek arra az ígéretére támaszkodunk, hogy Krisztus 
által velünk van, és előttünk jár azon az úton, amelyen járnunk kell.

Témánkat például így fogalmazhatjuk meg: Maradjunk közösségben 
az élő Istennel! Alapigénknek megfelelően egy pillanatot sem vesztege
tünk a panaszkodásra. Sokkal inkább hálával emlékezünk arra, hogy 
Isten ma is lehetővé teszi számunkra a hitet azzal az ajándékával, hogy 
Krisztus részeseivé tett minket. Ezt a fentiek szerint a levél alapján 
részletezhetjük. A hitben azonban csak hűséggel =  engedelmességgel 
maradhatunk meg. Az élő Isten kifejezés emlékeztet arra, hogy Isten 
nem fejezte be alkotó munkáját és nem távolodott el a világtól, hanem 
szüntelenül munkálkodik és újat teremt: Jn. 5, 17; Ézs. 43, 19. Ezért el
szakad az élő Istentől az, aki görcsösen ragaszkodik a régihez, amikor 
Isten az újat akarja. Ahogyan Izráel is elszakadt Tőle, amikor nem 
merte követni az előtte haladó Urat. Érvényes ez az egyes ember szemé
lyes problémáira ugyanúgy, mint a mai nagy kérdéseinkre. Hitünk sze
rint egyéni életünk alakulása mögött ugyanúgy az élő Isten áll, mint a 
világ megújulása és haladása mögött. Ö tereli a mi korunkat is új világ 
felé, amelyben meg kell valósulnia az egész emberiség békéjének és 
minden nép barátságának, és olyan új társadalom felé, amelyben min
denki emberhez méltó életet élhet. Ezért elszakad az élő Istentől az, aki 
megtorpan, amikor Isten tényekkel és igéjével új utak felé terel. Ige
hirdetésünkben azután megmutathatjuk, hogy bátorítsuk egymást Isten 
igéjével az új utak járására, hogyan óvhatjuk egymást a megtévesztő 
bűnöktől, megkeményedéstől és bizonytalankodástól.

Prőhle Károly
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SZENTHÁROMSÁG U. 10. VASÁRNAP

Hóm. 4, 2—8.

EXEGETIKAI ÖSSZEFOGLALÁS

A rabbinizmus szerint Ábrahám cselekedeteiből igazult meg, mivel 
a törvényt mindenben betöltötte. Pál apostol viszont azt fejti ki, hogyha 
Ábrahám cselekedetei alapján nyert volna igazságot, akkor dicsekedhet 
ugyan emberek előtt, de nem az Isten előtt, mert Isten ítélete előtt nem 
állhat meg semmiféle cselekedetbeli érdem. Ábrahámot Isten hite által 
és nem cselekedete által tekintette igaznak. 1. Móz. 15, 6 . szerint „hitt 
Ábrahám Istennek és ez tulajdoníttatott neki igazságul”. Ezen az igén 
alapszik Pál apostol érvelése a rabbinizmussal szemben.

1. Móz. 15, 6 -ot a zsidó felfogás úgy is idézi, hogy Ábrahám hite olyan 
teljesítmény, amellyel Ábrahám megérdemelte Isten igazságát. Ebben az 
esetben a hit volna olyan érdemszerző tényező, mint a jócselekedet.

Ezt a nézetet is megcáfolja Pál apostol. A „logidzesthai” értelmén 
fordul meg e versek helyes értelmezése. A profán görögben egyrészt vala
milyen érték kiszámítását vagy adósság lerovását jelenti, másrészt a 
filozófus logikus gondolkodását. Ennek értelmében 1. Móz. 15, 6 . azt je
lenti, hogy Isten értékének megfelelően bírálta el Ábrahám hitét, ami
kor azt igazságnak tekintette. A Septuagintában ez a kifejezés, a héber 
„hásab ’ ige fordításaként szerepel, ami annyit jelent, mint valamit vala
minek tekinteni vagy betudni, érzelmi értékelés alapján. Ennek felel 
meg a „logidzesthai hős” kifejezés, amely a görög számára azt mondja, 
hogy az értékelés szubjektív jellegű. Ennek alapján 1. Móz. 15, 6 úgy 
értelmezhető, hogy Isten úgy tekintett Ábrahámra, mintha igaz volna 
A Septuaginta más helyeken is úgy használja a „logidzesthai” kifejezést, 
mint az Isten tetszésétől függő beszámítást. Az Újtestámentomban „lo  
gidzesithai” , két esettől eltekintve (2. Kor. 3, 5; Fii. 4, 8 .), Isten üdvözítő 
cselekedetére vonatkozik, egyrészt a hit beszámítását jelenti (Jak. 2, 23; 
Róm. 4, 3, 9, 22; Gal. 3, 6 .), másrészt a bűn be nem számítását jelöli 
(Rom. 4, 7; 2. Kor. 5, 19.).

1. Móz. 15, 6-ban a „hásab” Isten kegyelmi aktusát jelenti, Isten 
azért tekinti a hitet igazságnak, mert az ő akarata szerint úgy tetszett 
neki, nem pedig azért, mert a hitnek önmagában van ez az értéka 
A rabbinizmus tehát eltért az eredeti ószövetségi értelmezéstől, amikor 
azt vallotta, hogy Isten megérdemelten könyveli el a hitet igazságul

Pál apostol leszámol ezzel az értelmezéssel s az igehelyhez fűzött 
magyarázatában utal arra, hogy a „logidzesthai”-nak kettős értelme le
hetséges: „kata chárin” és „kata ofeiléma” . Ezzel Pál apostol az ószövet
ségi szöveg eredeti értelmét érvényesíti, amely Istennek az ember cselek
vésétől nem függő kegyelmi aktusáról szól. Pál szerint Ábrahám nem 
önmagába és cselekedetibe, hanem kárhozatra méltó és bánkódó bűnös
ként egyedül a kegyelmes Istenbe vetette bizalmát.

Az „asebés” nem istentelent jelent, hanem a kegyes ellentétét, aki
ben nincs istenfélelem. Amikor Pál apostol Istenről azt tanítja, hogy a 
nem-kegyest igazítja meg, akkor ezzel is nyomatékozza, hogy Isten a 
megigazítást nem az ember teljesítményétől teszi függővé.

Pál apostol a 32. zsoltár 1—2. versével igazolja szavait. Formailag a
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rabbinizmus módszerét követi, amikor zsoltáridézettel egészíti ki a tör
vény szavait. A kapcsolópont az „ou mé logisétai” kifejezés. A zsoltár
hely nem szól ugyan Isten igazságáról vagy a megigazításról, hanem a 
bűn megbocsátásáról és a vétkek be nem számításáról. Pál apostol a 
6 . vers szerint az ember ingyen megigazítását azonosnak tekinti a bűnök 
megbocsátásával.

A homiletikai feladat

Textusunk a hit által való megigazulás tanításának egyik locus 
classicus-a. Evangélikus egyházunk hitvallási iratai különösképpen meg
becsülik a hit által való megigazulás bibliai tanítását és olyan nyoma
tékkai emelik ki, hogy ez a lutheri reformációnak és az evangélikus egy
ház tanításának egyik sarkalatos pontjává lett. Luther s Schmalkaldeni 
Cikkekben nagy erővel emeli ki a hit által való megigazulás tanítását, 
és részletesen kifejti annak bibliai értelmét.

Azóta, a hit által való megigazulás felekezetközi viszonylatban is a 
választóvíz jelentőségével bír. Vele szemben áll a katolikus tanítás, 
amely közel áll a semipelagianizmushoz, s ezzel egyháztörténeti felújítást 
ad a rabbinizmus tanításának. Ugyanakkor a szektás tévelygés szintén 
túlfeszíti az ember érdemét az üdvösségben, amikor a  hangsúlyt arra 
teszi, hogy „én térek meg” . Éppen a tévtanítások között kell tisztán és 
igazán megszólaltatnunk a Biblia, igazságát, a lutheri reformációnak és 
evangélikus egyházunk tanításának a drága kincsét.

El kell határolnunk magunkat attól a felfogástól is, mintha a hit 
által való megigazulás tanítása mai egyházi életünkben idejét-múlttá 
vált volna, s a teológiai múzeum egyik elavult gondolatát képezné. Igaza 
van Luthernek, amikor azt mondja, hogy a Bibliának ez a sarkalatos 
tanítása soha fel nem adható. Homiletikai feladatunk éppen az, hogyan 
lehet ma érthetővé, elfogadhatóvá tenni ezt a tanítást, de semmiképpen 
sem az, hogy ezt háttérbe szorítsuk vagy éppen megvessük.

„Hit által igazulunk meg”

A Szehtírás tanításának legdrágább kincsét nyertük a mai igében. 
Benne van mindaz, amit Jézus Krisztusról és sajátmagunkról tudnunk 
kell. Éppen ezért ez a közel kétezer esztendő óta hangzó ige — amit az 
ezzel egybehangzó ószövetségi tanítás még régebb időktől fogva is han 
goztat — sohasem veszíti el aktualitását, érdekességét, sőt izgalmasságát. 
Ami ebben az igében van, az nemcsak a régi évezredek emberei számára 
jelentette az örömhírt, az evangéliumot, hanem az minden idők minden 
embere számára a vigasztalás igéje marad.

A bűnélmény
Örök ez az ige és éppen azért a mi számunkra is szóló. Azt hirdeti, 

hogy nincsen ember bűn nélkül. Ábrahámot a zsidóság olyan ősatyának 
tekintette, akire büszkeséggel gondoltak, magukat Ábrahám fiainak és 
leányainak nevezték. De még ez a csaknem tökéletesnek vélt Ábrahám 
sem tudott megállni Isten színe előtt. Ő is csak bűnös ember volt. Ő is 
csak azért kapott kegyelmet Istentől, mert Isten néki ajándékozta az 
igazzá nyilvánítás ajándékát. Ingyen, csupa szeretetből elfogadta őt igaz 
embernek. Beszámította néki és tulajdonította néki az igazságot. Istenért 
és nem önmagáért nyert Ábrahám üdvösséget.
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Ez nemcsak Ábrahám esetében volt így, hanem a mai napig és a 
jövendőben is mindig így van és lesz. Mi sem vagyunk bűn nélkül valók 
Minket is mardos és vádol lelkiismeretünk elkövetett bűneink miatt 
Tudjuk magunkról, hogy a szent, a tökéletes, a mindentudó Isten színe 
előtt nem állhatunk meg a magunk igazságában bizakodva. Mi is Isten 
kegyelmére szoruló bűnösök vagyunk. Ez az a bűnélmény, amely régen 
is. ma is és a jövőben is elönti az embert akkor, amikor arra gondol, 
hogy az élő Isten előtt kell számot adnia egész életéről.

Felmentő ítélet
Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és 

éljen. Ezért' mond felmentő ítéletet felettünk. Nem azért, mintha azt 
megérdemelnénk. Annak a munkásnak, aki elvégezte a feladatát, ki kell 
fizetni a köteles járandóságát. Megérdemli azt, mert megdolgozott érte. 
A munka értéke és a bér mennyisége arányban állnak egymással. Isten 
szeretete abban nyilatkozik meg, hogy ő nem érdemünk szerint cselek
szik velünk, akik törvényét, követelő akaratát oly sokszor megszegtük, 
hanem ő annak fizet, aki nem munkálkodott, aki méltatlan a jutalomra, 
aki azt nem érdemli meg. Ebben nyilvánul meg az ő irgalmassága és 
kegyelmessége.

Aki átéli a felmentett, megkegyelmezett bűnösnek az élményét, az 
megtapasztalja, mit jelent a kegyelemélmény. A megkegyelmezett bűnös 
nem önmagáért, hanem Jézus Krisztus „szent és drága vérével, ártatlan 
szenvedésével és halálával” szabadul meg a kárhozattól (Luther: Kis 
Káté). A hitből való megigazulás tanítása Jézus Krisztusról szól, hiszen 
az őbenne való hit által, az ő érdeméért nyerjük el a felmentő ítéletet, 
bűneink bocsánatát.

Hálás boldogság
Igénk befejező szakasza boldogoknak tekinti mindazokat, akiknek 

Isten megbocsátotta és elfedezte a bűneiket, akiknek az Úr bűnt nem 
tulajdonít. Szemléletesen fejezi ki magát Pál apostol, amikor azt mondja 
a zsoltáríró szavával, hogy Isten elfedezi, mintegy eltakarja a bűnöket. 
Megvannak ugyan.azok, megtörténtek, de Isten nem veszi számba, sőt 
maga borítja rá a feledés fátylát. Micsoda lelki megkönnyebbülés, szent 
fellélegzés következik be akkor, amikor az ember hírül veszi, hogy men
tes a kárhoztatás alól: „nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azok
nak, akik Krisztus Jézusban vannak” (Róm. 8, 1.).

A boldogságnak és a hálának az állapota az, amibe a megkegyelme
zett bűnös kerül. Aki a hitből való megigazulás tanítását megértette, be
fogadta, kincsnek tartja, az már most ebben az örvendező keresztyén 
életben járhat. Nem lehet csüggedő, fásult, levert az, akinek bűnei Jézus 
Krisztus érdeméért megbocsáttattak.

A hálás boldogság ad erőt a keresztyén embernek ahhoz, hogy az 
Istentől vett ajándékot az emberek felé hálálja meg. Örömének meg kell 
látszania munkavégzésén, emberekhez való viszonyán, minden jó ügy 
iránti igaz lelkesedésén. A bűnbocsánatot nyert ember örömével végez
zük földi és emberi kötelességeinket, mint akiknek üdvösségük Jézus 
Krisztus érdeméért ingyen, kegyelemből, hit által biztosítva van.

Dr. Ottlyk Ernő
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A z alapigék fordítása

Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap. Kol. 2, 12—15.

Vele együtt kerültetek sírba a keresztségben, melynek révén fel is 
támadtatok vele, az Isten teremtőerejébe vetett hit által, mely feltámasz
totta őt a halálból. És benneteket, akik halottak voltatok a bűnökben, 
emberi mivoltotok körülmetéletlenségében, vele együtt megelevenített, 
azzal, hogy megbocsátotta minden bűnünket, s hatálytalanította az elle
nünk szóló tételes adóslevelet. Ezt ő eltette az útból és odaszögezte a 
keresztfára. Ezzel lefegyverezte a (démoni) fejedelemségeket és hatalma
kat, s pellengérre állította őket. így ült diadalt rajtuk általa.

M egjegyzés. A  közkeletű „testetek körülm etéletlensége”  fordítás helyett a 
szarx-ot „em beri m ivoltotok” -kal fordítottam , m ivel a szarx egyrészt a teljes em 
bert, mint testi-lelki-szellem i egységet je lö li m eg, másrészt az Istentől elszakadt 
em beri egzisztenciát („hústest” ). — A  végső „álta la”  szó egyaránt érthető Krisz
tusra és a keresztre.

Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap. 1. Jn. 5, 9—13.

 Ha emberek tanúságát elfogadjuk, az Isten tanúsága nagyobb. Mert 
abban áll az Isten tanúsága, hogy bizonyságot tett Fiáról. Aki hisz az 
Isten Fiában, az bizonyságát tőle nyerte. (Vagy: annak bizonysága Van 
önmagában.) Aki nem hisz az Istennek, meghazudtolta őt, mivel nem 
adott hitelt annak a tanúságnak, amellyel Isten bizonyságot tett Fiáról. 
Ez pedig az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, s 
ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet! S aki nem mond
hatja magáénak az Isten Fiát, abban nincs is meg az élet.

Ezeket írtam nektek, hogy tudjátok: nektek, akik hisztek az Isten 
Fiának nevében, örök életetek van.

Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap. 1. Jn. 5, 1—3.

Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől származik. S aki 
csak szereti szülejét, szereti azt is, aki attól származott.

Azt, hogy az Isten gyermekeit szeretjük, akkor tudhatjuk meg, ha 
az Istent szeretjük és parancsolatait tettekre váltjuk. Az Isten iránti sze
retet ugyanis az, hogy parancsolatait megtartjuk — az ő parancsolatai 
pedig nem nehezek.

Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap. Zsid. 3, 12—14.
Ügyeljetek, testvérek, nehogy valamelyitek szíve gonosz és hitetlen 

legyen s elpártoljon az élő Istentől, hanem intsétek (vagy: buzdítsátok) 
egymást nap mint nap, míg tart a ma, hogy. egyiketeket se keményítse 
meg a bűn csalárdsága. Mert részesei lettünk a- Krisztusnak — ha ugyan 
a kezdeti hitbizonyosságot mindvégig szilárdan megtartjuk.

Fordította: Bodrog Miklós
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Murányhosszúréten született (Gömör megye) 1906. május 16-án. Ősi 
lelkészi család sarja. Elődei között tízen voltak evangélikus lelkészek, 
töretlen folyamatban pedig ő volt az ötödik az apáról fiúra szálló lel
készi szolgálatban. Elődei leginkább Kiskőrösön lelkészkedtek. Hosszú 
sor után ő volt az első, aki nem az ősi gyülekezetben hordta a Luther- 
köntöst. Teológiai tanulmányait Budapesten kezdte, az akkor átmene
tileg itt működött Teológiai Akadémián. Végszigorlatát 1928-ban tette 
le Sopronban, kitűnő eredménnyel. A Deák téri templomban szentelte 
lelkésszé Raffay Sándor 1928 őszén, s azonnal kiküldötte segédlelkészi 
szolgálatra a cirikotai gyülekezetbe. Egy évi káplánkodás után Lipcsébe 
ment tanulmányútra, ahol különösképpen is Rentdorf tanítása nyomán 
gazdagodott tudása. A második szemesztert már nem fejezhette be, 
mert távolléte alatt a péceli gyülekezet meghívta lelkészének, ezért 
húsvétra hazajött.

A péceli nyájat 21 éven át pásztorolta nagy agilitással. Működése 
nyomán épült a péceli templom 1935-ben, majd négy év múlva ugyan
csak ő építtette a rákoscsabai templomot. Isaszegen lefektette a temp
lom alapját. Megépítésében a háború akadályozta meg. Templomépítő 
tevékenysége magában rejti a gyülekezethez való mély, bensőséges és 
testvéri kapcsolatát.

Nem sokkal péceli beiktatása után feleségül vette egykori teológus- 
társát, Gömöry Erzsébetet. Vele mindvégig példamutató házasságban 
élt. Gyülekezete felé nemcsak az ő szívéből, de az egész lelkészi Ott
honból szeretet,. megértés és békesség áradt. Isten, házasságát két fiú- 
gyermekkel áldotta meg.

Péceli szolgálata elején belső indíttatástól sarkallva tovább akart 
tanulni s beiratkozott Budapesten a jogi fakultásra. Az intenzív gyü
lekezeti munka azonban ebben a fejlődésében megálljt parancsolt, ami 
ékes bizonyítéka annak is, hogy vágyain és tervein úrrá tudott lenni 
dyülekezte érdekében.

Az újpesti gyülekezet 1951-ben hívta meg lelkészéül. Ekkor már köz- 
egyházi buzgóságának gyümölcseként a Pesti Felső Egyházmegye espe- 
resi tisztét viselte. Esperesi tisztsége az 1953. évi zsinat egyházközigaz
gatási beosztás-módosításával szűnt meg.

Újpesti működését is a jó rend és buzgó emberszeretet jellemzi. 
Több mint egy évtizedes szolgálata alatt fokozatosan renoválták az



egyházközség összes épületeit kívül-belül. Legutóbb a templom belső 
terét alakították át rendkívül ízlésesen, modernül és művészien. Élete 
végének egyik büszke öröme ez volt. Híveihez itt is a meleg szeretet 
fűzte. Egész szolgálata idején elmondhatjuk rá Mesterének jellemzését- 
„mindvégig szerette őket” — ezért őt is mindenki szerette. Jellemző 
reá, hogy az utcán is mindig előreköszönt, sokszor ismeretleneknek is. 
Ha mosollyal visszaköszöntek, már meg is állt kezet fogni s beszél
getni. A  vele járók sokszor már feszélyezetten vonták tovább, de neki 
pajkos fények vibráltak a szemén: ismét közelebb került egy ember
hez, Hosszú kórházi gyógykezeltetései alatt mindig a legnépesebb kór
terembe kérte magát, mert emberek között szeretett lenni.

Felügyelője így emlékezett reá a közgyűlés előtt: „Derűs, meleg 
lelkülete, emberszeretettel átitatott szíve, őszinteséget sugárzó tiszta és 
egyszerű jelleme harmóniát árasztott maga körül és minden igyekeze
tével elősegítette, hogy híveink megtalálják helyüket az új rendet építő 
társadalmunk viszonyai között.”  Kiskőrösön nagyapja keresztelte Pető
fit. Vele pedig utoljára annál az asztalnál ültem az újpesti parochia 
udvarán, amely mellett Petőfi oly sokszor ült lázas szívvel a Pilvax 
kávéházban (örökhagyással került az újpesti parochiára). Van ebben 
valami jelképszerű: népéhez kötött szeretete mélyen gyökerezett.

A küzdelmeket derűvel vette; mert szívén tudta átszűrni. Család
jában sok boldogsággal áldotta meg Isten. Végső betegségét a háború 
súlyos éveiben szerezte. Újpestre már betegen került. Csendes imádsá
gaiban akkor tíz évet kért Urától. Megadatott neki. minden megadatott, 
amit kért. Megérhette, hogy mindkét fiát eskethette. Az egyiket lel
készként, mint ahogy őt eskette az apja s azt annak apja. Megérhette, 
hogy karjaiban tartotta unokáját s várta a másodikat. A szolgálat sta
fétabotját pedig családjában továbbadhatta.

Népes gyülekezete és számos szolgatársa mély részvét mellett bú
csúzott tőle az újpest-megyeri temetőben, ahol porait hamvasztás után 
édesanyja sírjába helyeztük. Sírfelirata az örök élet reménységével 
világol: „Itt várja győzelmes Urát. . . ”

Koren Emil

A ranyfedezet
Egy papírpénznek az ad értéket, hogy valahol egy 

bank páncélpincéjében egy aranyrúd vállalja érte a fe
lelősséget Egy darab szürke papíron néhány szürke szó: 
az ad neki hallatlanul nagy értéket, hogy az édesanyám 
írta. Egy élet gazdag szeretete árad belőle és melegíti át 
az életemet. Ennek a levélnek az édesanyám szívében 
van az aranyfedezete. Valahol egy lelkipásztor kinyitja 
a Bibliát és elmond belőle valamit, ez a néhány sor a 
Bibliából azért olyan kincs, mert ennek a Krisztus szere- 
tetében van a csodálatos aranyfedezete.

(Lelkipásztor)


