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„KÜLDJ EL ENGEM!"

A belső elhívás meg-megújuló hangja nélkül nem lehet evangé
likus lelkészt szolgálatban állni. Luther sekrestye-imádságában Is
ten színe előtt vallotta, hogy a maga erejéből nem képes ilyen nagy 
és szent feladat hűséges betöltésére. Istennek legyen hála, hogy az 
egyház Ura maga gondoskodik arról, hogy legyenek alkalmas tanít
ványok, akik az Ige hirdetésével és a szentségek kiosztásával szol
gálnak. Az egyház legdrágább kincse: az evangélium, —  Luther 95 
tétele szerint. Ez a legdrágább kincs bízatott az Ige hirdetőire és 
a szentségek kiszolgáltatóira. A szolgálatra való alkalmasságunknak 
naponta meg kell újulnia ahhoz, hogy Isten iránti engedelmesség
ben végezhessük azt..

Nem állíthatjuk párhuzamba magunkat Ezsaiás prófétával. Öt 
Isten különleges szolgálatra választotta ki. De mégis leolvashatjuk 
Ezsaiás próféta látomásán és önvallomásán keresztül: hogyan hív el 
Isten a szolgálatra? hogyan indít fel a hűségre? hogyan tesz alkal
massá a munkára? mit kíván a szolgálattevőtől? és hová vezeti őt?

Istent mutatja be az ige Ezsaiás próféta látomásában. Isten di
csősége tíetölti a templomot, de mégsem fér el abba. Isten nem olyan 
kicsi, hogy csak a templom lenne az övé. O nem is csak Izráel Istene. 
Ősi írásmagyarázati hagyomány alapján mondhatjuk: Ő nem is csak 
az egyház Istene, nemcsak a keresztyén embernek az Istene, hanem 
az egész világ, a mindenség, a kozmosz Ura. Seregeknek Ura Ö, a 
Jahve Cöbaóth. Hatalmával és egész világra kiterjedő dicsőségével 
azonban nem lehet őt eléggé jellemezni.

„Szent, szent, szent a Seregeknek Ura —  kiáltják a szeráfok — . 
teljes mind a széles föld az ő dicsőségével.”  Tökéletessége, minden
tudása, mindenütt jelenvalósága, szentsége, megrendítően hat az 
emberre. Az az Isten, akivel szemtől szemben áll Ezsaiás próféta, ha
talmában és szentségében megrendítő Isten. Lenyűgöző ez a találko
zás. Egy parányi ember, aki be van zárva a hetven-nyolcvan észtén 
dőre szabott \emberi élet korlátái közé, aki benn él emberi mivolta 
szűk keretei között, —  áll szemtől-szembe a mindenség szentseges 
Urával. Ez a tökéletes aránytalanságnak a példája: Isten és ember 
szemtől-szembe egymással. , ' ,

Nagyon is ránk fér, hogy végiggondoljuk Isten hata.manak es 
szentségének a tényét. Ha nem vesszük komolyan öt, ha felületesen 
gondolkodunk felőle, önmagunkat csapjuk be. Nem látjuk világosán,
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kicsoda az Isten, de azt sem, látjuk világosan, kicsoda az ember.
A bűnbánat hitvallása tör fel Ézsaiás próféta ajkán. Szíve mé

lyéig átérzi, mit jelent a világ Ura, a szent Isten előtt állni. Tudja„ 
hogy Istent nem láthatja élő ember szeme, ezért bizonyos halála 
felől. A szent Isten előtt nem állhat meg bűnös ember.

A bűn és halál összefüggését érti Ézsaiás. Aki vétkezett, annak 
meg kell halnia Isten szentsége előtt. Ez kétségtelenül be is követ
kezett volna, ha Isten maga nem indítja el a megkegyelmezés fo
lyamatát.

Oltárról vett szénnel érinti egy szeráf a próféta ajkát. A halál 
szélén álló Ézsaiás próféta új életet vehetett. Hallja a bűnbocsánat 
feloldozó szavát: „Hamisságod eltávozott és bűnöd elfedeztetett’T 
Nem önmagáért nyert kegyelmet Ézsaiás próféta, hanem Istenért_

Mi keresztyének arról is bizonyságot tehetünk, hogy Jézus Krisz
tus vitt át minket a halálból az életbe, öérette, váltsághaláláért és 
feltámadásáért kapunk bűnbocsánatot. Egyedül Öérette és Őáltala 
hangzik felettünk is Isten megkegyelmező szava: „Hamisságod el
távozott és bűnöd elfedeztetett.”

A  megelőző kegyelem jön elénk. Isten a kezdeményező, aki 
előbb szeretett minket, ö  hirdeti ki, hogy Jézus Krisztusban gyer
mekeivé fogadott minket, megváltott és magáévá tett. Miutgn Isten 
ezt a mindent megelőző és elénk jövő kegyelmet meghirdette, teszi 
fel a legdöntőbb kérdést:

„Kit küldjék el?”  Kiben bízhatok? Ki lesz hűséges? Kinek a 
szájába adhatom az igémet? Kire bízhatom az egyház ügyét? Ki 
lesz Jézus Krisztus engedelmes tanítványa? Ki fogja követni a Mes
tert hűségesen? —  Mindezek a kérdések ott zengnek ebben az egy
ben; „Kit küldjék el?”

Arról van szó, hogy Isten hírnököket, heroldokat, követeket 
akar kiküldeni, akik az ő szavát viszik az embervilágnak. Nem akar 
elrejtőző Isten lenni, aki fenn trónol elérhetetlen, hűvös és zord 
magasságban, aki érthetetlen és megfoghatatlan az ember számára_ 
Isten ki akar tárulkozni az ember előtt. Megakarja fejteni önma
gát. El akarja árulni titkát, ki akarja nyilatkoztatni magát. És mind
azt, amit kinyitlakoztatásként megcselekedett, meg akarja értetni az 
embervilággal. Tolmácsokra van szüksége, akik az ő isteni szavát 
lefordítják és megmagyarázzák a többi ember számára. Követek kel
lenek, akik értelmezik Isten akaratát, képviselik ügyét a világban,, 
el tudják mondani, hová és merre vezet Isten, mi. az ő akaratának 
és jótetszésének az iránya.

Isten nevében szólni nem kis dolog. Két pólus között történő 
cselekvést jelent. Az egyik pólus a mindenség ura, a szent Isten, 
a másik pólus a bűnös ember. A kettő közötti végtelen szakadékot 
Jézus Krisztusban, az Isten-emberben hidalta át az, aki úgy szerette 
a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte. Ennek a Krisztusnak a 
követségében kell járni. Azt keresi Isten, ki hajlandó felvállalni a 
Krisztus-hirdetésnek, a Krisztus-követésnek, a tanítványságnak, a 
bizonyságtevő szolgálatnak az útját? Ki hajlandó odaszánni magát
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a szolgálatra feltétel nélkül és teljes engedelmességben? —  Mindezek 
benne zengnek ebben a kérdésben: „Kit küldjek el?”

„Küldj el engem!”  —  hangzik Ezsaiás próféta válasza. Nem úgy 
mondja, mint aki kész még a rosszat is felvállalni Istenért. Hanem 
boldog büszkeség remeg a szavában, amikor Isten színe elé áll, s 
így ajánlkozik: „Imhol vagyok én, küldj el engem!”

Isten kérdésére lehet nemet válaszolni. Az ember a füle mellett 
is eleresztheti. Isten nem tart igényt kikényszerített vagy tessék- 
lássék szolgálatra. Várja a hit önkéntes feleletét. Csak azok állhat
nak igazán Isten szolgálatában, akik minden megkötöttségtől men
tesen, önként és szabadon, hitből vállalják azt.

Isten a hit odaadását és engedelmességét várja. Az az út, ahová 
Isten küld, a Krisztus követésének az útja. A tanítványnak egyszerre 
kell hirdetnie azt, amit Istentől vett, és cselekednie, átélnie azt, amit 
Jézus Krisztustól látott. Vele együtt kell lehajolnia az emberhez. 
Vele együtt kell felvennie az ember minden ügyét és gondját. Vele 
együtt kell szolidárisnak lennie az emberrel. Vele együtt kell az 
emberszeretet útját járnia. Amint Jézus Krisztus egyszerre törődött 
az ember üdvösségével és földi boldogulásával, úgy kell az igehirde
tőnek is mindkettőt szem előtt tartania. Az a magatartás, amely ezt 
az egyensúlyt megbontja: téves. Ha valaki kizárólag az üdvösség 
dolgaival törődik és a lelki élet belső körére vonul vissza, vétkezik 
Isten szeretetparancsolata ellen, amely az embert földi élete konk
rét viszonyai között is segíteni akarja. Ha viszont valaki kizárólag 
a földi élet dolgaival törődik, vétkezik Isten üdvakarata ellen s az 
élvilágiasodás útjára lép.

Isten azt várja tőlünk, evangélikus lelkészektől, hogy igehirde
tésünk és életfolytatásunk egyszerre szolgálja Isten üdvözítő szán
dékát és az embereken való segítésre irányuló konkrét akaratát. 
Amikor Isten azt kérdezi: „Kit küldjék el?” , akkor ezt a teljes szol
gálatot érti alatta. Amikor mi a hit válaszát adjuk Isten kérdésére: 
„Küldj el engem!” , ezzel bizonyságot tettünk arról a hitbeli meg
győződésünkről, hogy mi az Isten-szolgálatot az ember javát elő
mozdító szolgálaton keresztül gyakoroljuk. Olyan pásztorokra van 
szükség, akik a nyáj testi-lelki gondját hordozzák, akik felelősséget 
éreznek nemcsak a rábízottakért, hanem az ország építéséért és az 

'emberiség jövőjéért is. Olyan igehirdetőkre van szükség, akik vilá
gosan értik Istennek azt a gesztusát, amellyel úgy szerette a vilá
got, hogy az ö  egyszülött Fiát adta érte.

Amikor újra bizonyságot teszünk lelkészt elhívásunkról és kész
séggel mondjuk a hit válaszát: „Imhol vagyok én, küldj el engem!”, 
arra a szolgálatra vállalkozunk, amelyben Isten parancsolatából for
dulunk az ember felé. Jézus Krisztusnak a lelkületével állunk a se
gítés szolgálatában, aki úgy hirdette az Isten országának evangé
liumát, hogy életét adta az emberért, de ugyanakkor észrevette a 
segítésnek a legapróbb lehetőségeit is. Ennek a jézusi lelkületnek a 
vállalására és betöltésére hívott el és hív el újra meg újra Isten.

Erre adjuk a hit válaszát: „Imhol v a g y o k  én, küldj elDr. Ottlyk Ernő
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Tájékoztató Országos Esperesi Értekezletre
— Balatonszárszó, 1962. szept. 6— 1. —

1. Azért vagyunk együtt, hogy megbeszéljük azokat az egyházi kérdé
seket és feladatokat, amelyek most, mintegy az őszi munkaszezon kez
detén aktuálisak s amelyekben tisztán kell látnunk s egységesen kell 
eljárnunk, ha munkánkat jól akarjuk végezni, tehát, ha azt óhajtjuk, 
hogy az apostoli intelem szerint egyházunkban, annak egészében és rész
leteiben „mindenek ékesen és jó  renddel” (I. Kor. 14, 40.) történjenek.

Egyházi kérdéseket és feladatokat akkor lehet helyesen tisztázni és 
jól megoldani, ha mindig szem előtt tartjuk a lényeget, vagyis azt, hogy 
mi is tulajdonképpen az egyház, a mi egyházunk, a magyarországi evan
gélikus keresztyén egyház, annak kerületei, egyházmegyéi és gyüleke
zetei, valamint összes intézményei. Megszoktuk, hogy amikor az egyház 
mivoltát definiálni akarjuk, akkor egyszerűen idézzük az Ágostai Hit
vallás klasszikus megállapítását, mely szerint  ̂„az egyház a szentek kö
zössége, melyben az evangéliumot tisztán tanítják, s -a szentségeket he
lyesen szolgáltatják ki” . Ez helyes is. Gyakorlati feladataink megközelí
tését azonban megkönnyítheti, ha egyházunk mivoltának tudatosításánál 
mintegy jelenségíani módon járunk el, tehát tudatosíjuk, hogy milyen 
jelenségek, életnyilvánulások jellemzik egyházunkat. Így jár el a biblia, 
közelebbről az újtestamentom is. Se az evangéliumok, se az apostoli 
levelek nem az Ágostai Hitvalláshoz hasonló definícióval szólnak az egy
házról. Hanem először is feltételezik, hogy minden ember tudja, mi az 
egyház, tehát az egyházról, mint ismert, magától értetődő valóságról 
szólnak. Másfelől leírják az egyház sajátos életnyilvánulásait, közelebb
ről elmondják, hogy miféle különleges emberekből tevődik össze az egy
ház. Gondoljunk itt például arra, ahogyan az első korintusi levél 12. feje
zetében ír Pál apostol az egyházi életet jellemző kegyelmi ajándékokról, 
lelki adottságokról és szolgálatokról. „A lelki ajándékokra nézve pedig 
nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. A kegyelmi ajándé
kokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is 
különbség van, de ugyanaz az Űr. És különbség van a cselekedetekben 
is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek 
azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis 
bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak 
beszéde ugyanazon Lélek szerint; egynek hit ugyanazon Lélek által; más
nak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által. Némelyiknek csoda
tevő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig 
lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek 
magyarázása; de mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogat
ván mindenkinek külön, amint akarja. Ti pedig a Krisztus teste vagytok 
és tagjai rész szerint. Éspedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszent-
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egyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor taní
tókul; azután csodatevő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámoto
kat, kormányokat, nyelvek nemeit.” Mi minden van eszerint az egyház
ban! Próbáljuk rendszerbe foglalni az apostol által felsoroltakat. Van az 
egyházban: 1. bölcsességnek beszéde, 2. tudománynak beszéde, 3. hit, 
4. gyógyító készség, 5. csodatevő erők, 6. prófétai készség, nyilván jö
vendőmondás, 7. „telkeknek megítélése”, vagyis otthonosság lelki dolgok
ban, kérdésekben, 8. nyelveken szólás, idegen nyelvek tudása (Ap. Csel.
2.), de inkább a glosszolalia értelmében; 9. nyelvek magyarázása, tolmá
csolás, exegézis, 10. apostolság, 11. „gyámolók”, talán diakóniával foglal
kozók, 12. „kormányok”, nyilván az egyházkormányzat értelmében. Tehát 
vannak az egyházban bölcsek, tudósok, orvosok, csodatevők, próféták, tol
mácsok, apostolok, diakónusok, adminisztrátorok. Másutt szó van presbi
terekről, diakónusokról, püspökökről stb. Külön szó esik az „özvegyek”- 
ről. Az egyházi élet jelenségei közt fontos helyet foglal el természetesen 
az imádság, az igehirdetés, a bizonyságtevés, a keresztség és az úrvacsora, 
valamint az adakozás, ami eleinte annyit jelentett, hogy az egyházba tér
tek minden vagyonukat a gyülekezet, illetve az apostolok rendelkezésére 
bocsátották. Mindezt Pál apostol a Szentlélek művének és ajándékának 
tulajdonította. Mert Isten Szentlelke az, aki minden időben megteremti 
az egyházi szolgálat eszközeit, erőit és lehetőségeit, noha az egyház 
lényege és szolgálata mindenkor egy és ugyanaz, hiszen egy a „Lélek’ 
a különbözőségekben, a különbözőségeket mindenféle értelemben véve, 
térben, időben, személyekre vonatkoztatva egyaránt.

Figyelemre méltó, hogy ma mennyire más az egyház összetétele, mint 
az új testamen túrni korban volt. Bölcsek, tudósok, orvosok, csodatevők, 
próféták, tolmácsok, apostolok nem játszanak különleges és szembetűnő, 
jellemző szerepet az egyházi életben, se az evangélikus, se a többi egy
házakban. De azért az egyház ma is egyház. Az említett egyházi funk
cionáriusok nagy része szekularizálódott, más része pedig, mint a nyel
veken szólás, teljesen eltűnt. Mindez nem mellékes változás, hanem 
nyilván Isten Szentleikének műve, aki minden korban gondoskodik olya
nokról, akik az egyházi szolgálatot végzik. Ma más egyházi funkciók és 
feladatok állnak az egyházi szolgálat élvonalában, nem véletlenül, hanem 
azért, mivel most éppen ezekre van szükség és erre adatik a Lélektől 
indítás, erő és világosság.

Mint az egy isteni Szentlélek műve és eszköze tehát az egyház min
den mai életmegnyilvánulása fontos, akár emberekről van szó, akár épü
leteikről, mindent rendben kell tartani, mindennek és mindenkinek arra 
kell törekednie, hogy feladatát, hivatását, szolgálatát a maga helyén és ide
jében jól be tudja tölteni és el tudja végezni. Nem tehetünk tehát ilyen
féle különbségeket szolgálatunkban: ez politika, vagy ez anyagi kérdés, 
ez nem tartozik szorosan az egyházi élethez, ez egyházkormányzati kér
dés, vagy fegyelmi, erkölcsi, pénzügyi kérdés, ez épület, ez autó, ez kü
lönösen is nem lelkiismereti és egyházi, hitbeli kérdés. Még azt se sza
bad félreértenünk, ha mi lutheri módon hangsúlyozzuk, hogy ún. világi 
kérdésekben nekünk az eszünk, értelmünk, belátásunk alapján kell állast 
foglalnunk, nem pedig hajuknál fogva előrángatott bibliai idézetek sze
rint. Az eszünk, tudományunk, bölcsességünk is Isten Szentlelkének ado
mánya, mint hallottuk, s azok használata is Isten iránti kötelesség, fele
lősségteljes jog és kiváltság.

Ilyen teljes és mindenre kiterjedő felelősségtudattal szeretnénk ma 
és holnap, ezen az értekezletünkön egyházunk szolgálatá t  é s  feladatait
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szemügyre venni azzal a hő óhajjal, hogy valóban az egy isteni Lélek
nek, egységes meggyőződésnek alapján készüljünk fel legközelebbi egy
házi, főként egyházkormányzati szolgálataink betöltésének.

*
2. A közeledő új egyházi esztendőben tudvalevőleg ótestamentomi 

perikópák alapján fogunk egyházunkban prédikálni a vasárnap délelőtti 
istentiszteleteken. Amikor elrendeltük, hogy így legyen, lelkésztestvéreink 
közül többen úgy nyilatkoztak, hogy ez nehéz feladat elé állít bennün
ket, mivel ótestamentomi alapigékhez nem vagyunk szokva, megszoktuk 
az újtestamentomi perikópákat, s gyülekezeteink is ezekhez vannak 
szokva. Talán akadtak olyanok is, akik azt gondolták, hogy a püspökök 
az ilyen megjegyzések hatására megváltoztatják közös elhatározásukat. 
Erről persze szó sincs: az új egyházi esztendőben az ótestamentomi alap
igékről kell prédikálni, s meg kell kívánni minden lelkésztől, hogy ez 
mindenütt így is legyen. v

Mire jó azonban az ótestamentom nekünk ma? Éppen csak hogy 
egyszer hosszabb idő után ez is szerepeljen, hogy azután megint évekig 
elő se forduljon igehirdetésünkben az ószövetség?

Jó lenne, ha ebben a kérdésben is tisztán látnánk s egységes állás
pontot foglalnánk el. Nem úgy persze, hogy mert a püspökök így rendel
keztek, tehát nincs mit tenni, ótestamentomi alapigékről prédikálunk, 
akár tetszik, akár nem.

Mondanom sem kell, hogy így nem szabad elintéznünk ezt a kérdést 
sem. Hanem világosan kell látnunk az ótestamentom értékét, értelmét 
és jelentőségét az egyházban és igehirdetői szolgálatunkban.

Abból kell kiindulnunk, hogy mi a teljes szentírást valljuk és tartjuk 
hitünk szent könyvének, a teljes bibliában írásba foglalt kinyilatkoztatást 
hitünk forrásának és zsinórmértékének. Tehát nemcsak az újtestamen- 
tomot, hanem az ótestamentomot is. És még csak nem is úgy, hogy a fő 
dolog az újtestamentom, s az ótestamentomi kinyilatkoztatás másodrendű, 
sőt elhanyagolható valami az újtestamentomi kinyilatkoztatás mellett. 
Gondoljuk meg: Jézus Krisztusnak és az apostoloknak a bibliája semmi 
más nem volt, mint az ótestamentom! De ez inkább történeti, formai 
szempontból lehéfr érdekes. Minket inkább az érdekel, hogy nekünk ma 
milyen lelki-hitbeli „hasznunk” lehet az ótestamentommal való foglal
kozásból, s a gyülekezeteknek'az ótestamentomi alapigék alapján tartott 
igehirdetésekből? Hiszen az ótestamentom annyira más, mint az új
testamentom. Az ótestamentom olyan sok mindenről nem tud, ami ke
resztyén hitünk szempontjából annyira lényeges, amilyen pl. a feltáma
dás és az örökélet! És micsoda gyarló emberekről szól naiv őszinteséggel 
az ótestamentom! „Hősei” csalnak, hazudnak, paráználkodnak, ölnek, 
háborúskodnak! Ha ótestamentomi embereket példaként akarunk oda
állítani a mai gyülekezetek elé, akkor erősen retusálnunk kell arcvoná
saikat, jellemüket, hogy egyáltalán pedagógiailag elfogadhatók legyenek! 
Mennyire más ehhez képest az újtestamentom!

Nos, ami az ótestamentomhoz képest plusz az újtestamentomban, az 
nagy kísértést is jelenthet a keresztyén emberre nézve, ahogyan erre 
Bonhöffer hívta fel a keresztyének figyelmét kivégeztetése előtti napló- 
legyzeteiben és - leveleiben. „A feltámadás, örökélet, istenországának az 
evangéliuma — ha azt nem az ótestamentomban iskolázott lelkülettel 
hisszük és valljuk — elszakíthat az Istentől teremtett valóságtól, a világ
tól, úgyhogy valami álomgettóban érezzük csak jól magunkat, lenézzük,
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megvetjük s elhanyagoljuk földi, emberi, evilági hivatásunkat és köte
lességeinket. Az említett álomgettó pedig nem keresztyénség, hanem 
idealizmus, mitológia, misztika, amivel szemben és ellentétben van az 
a  kinyilatkoztatás, melyről a teljes szentírás, az ó és az új egyaránt tesz 
bizonyságot Isten akaratából, aki egy és ugyanaz az Isten mind az ó-, 
mind az újtestamentomban, „akiben nincs változás, sem a változásnak 
árnyéka” .

Létünk, a világ és a valóság egyoldalú rajongó és hamis megítélésétől 
óv meg tehát minket is és gyülekezeteinket is, ha az ótestamentomi ki
nyilatkoztatást is ismerjük, s róla jól prédikálunk.

Milyenek hát az ótestamentomi emberek, s hogyan lesznek az isteni 
kinyilatkoztatás eszközeivé? Nyilván ezt kell látnunk, hogy jól meg 
tudjuk szólaltatni az ótestamentomi alapigék üzenetét.

Nos, az ótestamentom hősei, szentjei, kegyes emberei nem az élet
ből félénken, kétségbeesve visszahúzódó lelki és misztikus gettóba me
nekülő, gyenge emberek, akik üres kezüket koldus módra nyújtogatják 
Isten felé. Hanem erős, ügyes, tehetséges, Okos és hatalmas emberek, 
akiknek nagy sikereik is vannak, nemcsak vereségeik (Mózes), akik benne 
állnak az életben, akik úgy élnek, mint ahogy az ember általában élni 
szokott, sikerek és balsikerek, örömök és szenvedések, munka és pihenés 
között, fiatalságban és öreg korban, szegénységben és gazdagságban, 
ellenségek és barátok között, s mi a fő: így az élet kellős közepén hisz
nek, így mint „valóságos emberek” szeretik Istent teljes szívükből, lel
kűkből és minden erejükből, dicsőítik őt, s tesznek róla bizonyságot! 
Számukra Isten nem valami hézagpótló misztikus képzelgés, aki létünk 
végső határlehetőségei közt mint alig tartható hipotézis fordul elő, ott, 
ahová a tudomány világossága még nem hatolt el, s akivel talán majd 
csak a halálunk után, a másvilágon, a transzcendenciában, az örökké
valóságban lesz dolgunk, ha igaz. Hanem, aki életünk középpontjában van 
akkor is, amikor egészségesek, erősek, fiatalok vagyunk, amikor itt a föl
dön a mában élünk, s nem csupán, amikor a betegség végképp elgyen
gített s az öregkor szenilissé tett bennünket!

Az ótestamentomi kinyilatkoztatásból a „megváltás” fogalmát is job
ban megérthetjük, mintha csupán az újtestamentomot olvassuk és ma
gyarázzuk. A megváltás az ótestamentomban nem jelenti, hogy ebből a 
világból egy másvilágba szabadulunk át, hanem az mindig a halál ha
tárán innen szabadítást jelent. Ennek megfelelően a keresztyén hit azt 
jelenti, hogy a bűn, halál, ördög, pokol felett aratott golgotái győzelem 
eredményeképpen felszabadultunk arra, hogy ebben a világban éljünk 
Istennel, Istenben, Istenért, az ő országáért, az igazság és szeretet egye
temes uralmáért! Vagyis hogy felszabadultunk a valóságos emberi életre, 
ahogyan Jézus Krisztus is a régi dogmatikai bizonyságtétel szerint „való
ságos emberré lett”  értünk bűnös emberekért, úgyhogy' ő nemcsak való
ságos Isten, hanem valóságos ember is. Ezek Bonhöffer meglátásai. 
Persze, ho»y az evangélium a gyönge, beteg, bűnös, összetört emberek
nek is szól. De nemcsak nekik, hanem minden embernek.

Röviden: az ótestamentom s az ótestamentomi alapigék szerint tar
tandó prédikációk igen alkalmasak, sőt nélkülözhetetlenek ahhoz, ogy 
akár a megszépített közelmúltba, akár a transzcendenciába va o m 
külés kísértését legyőzzük magunkban is, gyülekezeteinkben is, s mind
két lábunkkal beálljunk a mába, mai egyházi helyzetünkbe, s így jól 
hassuk szolgálatunk feladatait és lehetőségeit. Mindezt pedig azér t  hang- 
súlyozom ki ilyen erősen, mivel értekezletünk célja mindenekelőtt az,
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hogy jól tájékozódjunk a mában egyházunk, népünk, s az egész emberi
ség történelmi szituációját tekintve.

3. Evangélikus egyházunk kis egyház, de mégis jelentős helyet foglal 
el nagyságrend tekintetében hazánkban több százezer tagjával. Hittest
véreink dolgozó, munkás, parasztemberek, értelmiségiek. Egy részük szo
rosabb kapcsolatot tart fenn az egyházzal, más részük kapcsolata lazább, 
akik nem járnak rendszeresen istentiszteletre, de olykor, főleg nagy ünne
pen, mégis megjelennek. Ugyanakkor mindnyájan a maguk helyén a szo
cializmus felé haladó Magyar Népköztársaságot építik munkájukkal. Ma 
már egyházunk népe is helyesli a szocializmus és a világbéke irányában 
történő fejlődést. A kormány olyan szólási, sajtó, kritikai, művészi stb. 
szabadságot biztosít népünknek, amilyennel még soha nem rendelkezett, 
ezt a nagy demokratizmust a reakció igyekszik óvatosan ugyan, de cél
tudatosan, fegyelemlazítással s egyebekkel egyházunkban is kiaknázni.

Mi a feladatunk ebből a szempontból egyházkormányzati téren?
Először és általában becsüljük és becsültessük meg államunk nagy 

demokratizmusát, amibe beletartozik egyházunk tagjainak lelkiismereti 
és vallási szabadsága, egyházi és lelkészi szolgálatunk lehetősége, nem 
utolsósoriban pedig az az egyezmény szerinti és rendkívüli államsegély, 
mely oly lényeges részét képezi anyagi erőforrásainknak. Legyünk tuda
tában ennek a szabadságunknak, s tanítsuk reá gyülekezeteinket, egy
házunk népét is. Ez se elhanyagolható valami egyházi életünkben, hanem 
Isten nyilvánvaló drága ajándéka.

4. Egyházunknak államunkhoz való viszonya tekintetében egyébként 
kevés új mondanivalóm van. Ez a viszony jó, s elmondhatjuk, hogy mind 
egyházunk vezető tisztségviselői felé, mind lelkészi karunk többsége felé 
államunk illetékes tényezői bizalommal vannak. Ezt a jó viszonyt a 
lényege szerint nem zavarja meg az sem, hogyha egyesek nagy ritkán 
ellenforradalmi hangon kezdenek beszélni és viselkedni, mi azonban 
kötelességünknek érezzük, hogy egyházunk szolgálatának szabadsága ér
dekében az illetőket a helyes mederbe tereljük.

Államunk nem kíván mást tőlünk, mint amit más polgárától elvár:  
tartsuk be a törvényeket, az alkotmányt, az egyezményt, tehát munkánk
kal, magatartásunkkal segítsük elő népünk szellemi és anyaei felemel
kedését, s a béke megőrzését. Befelé ez azt jelenti, hogy tudjunk evan
gélikus népünkkel együtt békében, szeretetben munkálkodni a nem 
vallásos emberekkel is.

Íme, így viszonyulunk mint egyház, mint evangélikus keresztyének 
szocializmust építő, békénket, megélhetésünket biztosító államunkhoz.

5. Egyetemes egyházunk egyes osztályainak életéről nincs sok új 
mondanivalóm, mivel itt lényeges változások nincsenek s előreláthatóan 
nem is lesznek.

Az idén közgyűléseket nem fogunk tartani, a tanácsüléseket azonban 
idejében tartsuk meg.

Végül még annyit, hogy egyházunk vezetősége egymással testvéri 
összhangban és egyetértésben, szakadatlan jó kapcsolatban végzi szol
gálatát, amiért Istennek különös köszönet és hála jár ki.

Dr. Vető Lajos
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Az ausztriai evangéliumi egyház
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára folyó’ 

év júniusában részt vett az Európai Evangéliumi Információs Szolgálat 
bécsi gyűlésén.

Ebből az alkalomból merült fel az a gondolat, hogy meg kell ismer
kednie a magyar protestantizmusnak az osztrák protestantizmus életé
vel, melyről valóban keveset tudunk.

E cél elérésére szánjuk az alábbi sorokat.
A Waldens-mozgalom. amelynek a mai olaszországi evangéliumi 

Waldens egyház keletkezését köszönheti, Ausztriában és a cseh országok
ban is gyökeret vert. A  mai Ausztriában sok helyen megragadta az em
bereket az evangélium szelleme, amelyért halálba menni is készek voltak. 
Egyik ilyen „eretnekfészek” Steyr volt. A „Bummerlhaus”-ban a Wal- 
densek jó hagyományok szerint istentiszteleteket tartottak és iskolát tar
tottak fenn. így ez a ház kőből való bizonyítéka annak, hogy voltak, akik 
előkészítették a talajt a reformáció számára.

A XVI. században Ausztriát mint evangélikus országot ismerték. 
Akkoriban, a mai Ausztria területén 100 osztrák közül legalább 90-en 
voltak evangéliumi hitűek. Az ágostai hitvallás állott az előtérben 1530-tól 
kezdve. Néró esek, polgárok és a parasztság csatlakozott Luther vallási 
mozgalmához. Hogy csak egy példát mondjunk: amikor I. Ferdinánd csá
szár meghalt, Karinthiában és Stájerországban a lutheri vallás olyan érős 
volt, hogy a császár legkisebbik fia, Károly, aki atyját 1564-b.en Belső- 
Ausztriában követte, arról panaszkodott, hogy csak az egyház ereklyéit 
találta ott. A brueki tartományi gyűlésen az uralkodónak engedélyeznie 
kellett az ágostai hitvallást és meg kellett ígérnie az evangélikus iskolák 
védelmét. Természetes volt akkor, hogy az addig katolikus templomok 
legtöbbje a protestánsok kezére került. Másutt pedig ők maguk építettek 
evangélikus templomokat, mint pl. Klagenfurtban is.

A XVI. század 20-as éveiben azonban Klagenfurtban már csak há
rom olyan család volt, amely a régi egyházhoz tartozónak vallotta magát. 
Ugyanebben az időben Graz városát úgy emlegetik, mint amely a luthe- 
rizmustól teljesen mérgezett. Villachban, a Szt. Jakab templom szószékét 
díszítő, lutheri németséggel írt bibliai szavak is bizonyítják a templom 
evangélikus történetét.

Az új tanítás követésében versenyzett egymással a nemesség és a 
polgárság. A Villach melletti Landskron kastélyban egy ideig működött 
egy nyomda, amely Bibliák ezreivel árasztotta el az országot és szlovén 
nyelven bibliai részek és röpiratok ezreit adta ki. A Khevenhüllerek 
tulajdonában levő hochosterwitzi várkastély 14 kapuját bibliai mon
dások ékesítették.

I. Ferdinánd 1522-ben szigorú rendelkezéssel fordult szembe Bécs- 
ben a könyvpiacot elárasztó lutheri könyvekkel és iratokkal. Az osztrák 
reformációnak első vértanúját is Bécs adta. 1524. szeptember 17-én Becs 
egyik tekintélyes kereskedőjét és polgárát, Tauber Gáspárt mint eret
neket a mai Dorotheergasseban elégették.

Felső-Ausztriának is megvolt a vértanúja, a Markt-Waizenkirchen- 
ben működő és Schárdingben 1527. augusztus 16-án elégetett Leonhard 
Kaiser lelkész, akihez börtönébe Luther Márton gyönyörű vigasztaló leve
let írt. A Jörgerek birtokában levő Tollet-kastélyban néhány évig
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Luther Márton által odaküldött Michael Stiefel lelkész működött. Felső
ausztriai városokban, mint pl. Linzben, Welsben, Gmundenben, Steyrben 
az evangélikus polgárok templomokat építettek.

A mai Burgenlandban, mely terűiét akkor Magyarországhoz tartozott, 
szintén győzelmes volt a lutheri reformáció. Itt a hatalmas nemesi csa
ládok és mellettük a haladás számára nyitott városok voltak hordozói 
és előmozdítói az ügynek. 1560 körül több mint kétharmada az ország
nak evangélikus volt.

Az evangélikus prédikátorok mellett az egész országban sok evangé
likus tanító is működött. Közben iskoláikat alapítottak, ebben különösen 
a főurak és a rendek jártak bátran elől. Karinthiában, a klagenfurti fő
iskolán, amely „collegium pietatis et sapientiae”-nek nevezte magát, a 
többi neves tanár között működött az ismert történelemíró, Kieronymus 
Megiser. A gráci alapítványi iskolában és később a  linzi rendi iskolában 
sok éven át tanított, a neves matematikus és asztronómus, Kepler János, 
akinek az asztronómiai tudomány a csillagászati törvényeket köszönheti.

A Melk melletti Loosdorfban levő „főiskolá”-nak messze az ország 
határain tűt is nagy híre volt. A melki klastromkönyvtárbain ma is őrzik 
a loosdorfi iskolarendet, mely mint különleges értéket, határozottan bizo
nyítja Melanchthon Fülöp befolyását.

A XVI—XVII. század fordulója különös jelentőséggel bírt a fiatal 
evangéliumi mozgalomra nézve. II. Miksa császár, aki 1576-ban halt meg, 
mindent megkísérelt, hogy a régi egyháztól elszakadottakkal ne erősza
kosan, hanem szelídséggel bánjon, és közvetítsen a régi és az új hit 
követői között. Az utána következő II. Rudolf és Mátyás alatt azonban 
már megkezdődött az ellenreformáció, mert ez a k ét. uralkodó szabad 
kezet adott a kíméletlen eretnekgyűlölőknek. II. és III. Ferdinánd lelki- 
ismereti meggyőződésből küzdöttek az eretnekség ellen.

Mielőtt II. Ferdinánd trónra lépett volna, a mariazelli Máriaszentély 
főoltára előtt a lorettói esküt ismételve, megfogadta: „Inkább egy sivatag 
felett uralkodni, inkább kenyéren és vizen élni, inkább asszonnyal és 
gyermekkel koldulni, inkább a testét darabokra vágatni az embernek, 
mint az egyház elleni igazságtalanságot, az eretnekséget megtűrni” . Majd
nem hat emberöltőn keresztül, kb. 1600-tól 1781-ig az evangéliumi egy
ház mártíregyház volt. A Habsburg uralkodóház minden eszközzel meg
próbálta a lakosságot visszavezetni a katolikus egyházba. Korábbi idők 
engedményeit visszavonták, prédikátorokat' és tanítókat halálbüntetés 
fenyegetése mellett örökre kitiltottak az országból.

Belső-Ausztriában, amely akkoriban Karinthiát, Stájerországot és 
Kraint ölelte magába, vallási bizottságok, melyeknek papok, szerzetesek 
és katonák voltak a tagjai, gondoskodtak arról, hogy az ország ismét 
katolikussá legyen. Állhatatos evangélikus keresztyének házaiba idegen
nyelvű katonákat szállásoltak be. Evangélikus templomokat leromboltak 
és evangélikus temetőket a földdel tettek egyenlővé.

Felső-Ausztriában a lutheránus parasztok fegyvert fogtak. A bajor 
csapatoknak, melyeknek választófejedelme a császártól az országot az 
elmaradt zsoldok fejében zálogul kapta, ki akarták űzni az országból és 
azt remélték, hogy az ausztriai ház ezért szabadságot ad evangélikus 
hitük, életük gyakorlására. 1625. május 15-én a haushammerfeldi véres 

  „kockajáték” .volt a jel a felkelésre. A Stefan Fadinger által vezetett 
parasztcsapatok kezdeti győzelme után — amiskor a kipróbált hadvezérek 
és jól bevált csapatok közbelépték, jött a döntő vereség.

Salzburgban, ami akkor egyházi hercegség volt és uralkodója a salz
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burgi érsek volt, az ellenreformációs intézkedések keresztülvitele arány
lag sokáig váratott magára. Egy 1685-ben végrehajtott kényszerkivándor
lás alkalmával csak 1000 evangélikus személy volt a kivándorlók között. 
Ezzel szemben 1731—1732 telén több mint 20 000 evangélikus keresztyén 
hagyta el házát és hazáját. Legtöbben Kelet-Poroszországban találtak új 
hazára, ahol kenyerüket és vallásszabadságukat is megkapták.

Az ellenreformáció évtizedein keresztül ez volt a döntésre hívó 
kiáltás: vagy a hit, vagy a haza. Sok ezren és tízezren a hitük mellett 
döntöttek. Sokan közülük börtönökben lelték halálukat, másoknak az 
idegenben való nyomorúságot kellett vállalniok, megint mások meghajol
tak a súlyos iga alatt, amit csak hivő emberekre vetettek ki. Amikor 
a határok ismét lezárultak és az ország többi része megint katolikussá 
tétetett, sok-sok ezren, akik szívükben evangélikusok voltak és kitartot
tak az evangélium mellett, némán kellett, hogy tűrjék, hogy mint kato
likus keresztyéneket kezeljék őket.

Nem nevezhettek magukénak templomokat, nem pásztorolta őket lel
kész, nyilvános istentiszteleteket és úrvacsorai összejöveteleket nem tart
hattak. Féltve őrizték a Bibliát, melyet el kellett rejteniök, mert szigorú 
büntetés várt a Luther-Biblia tulajdonosára.

isten azonban megengedte, hogy az ő népe felett ismét kiderüljön. 
II. József 1781. október 13-án kiadta a türelmi rendeletet, mellyel ,,az 
ágostai és helvét hitvallású vallás-rokonok számára hitük megtörését” 
biztosította. Ahol 100 család, vagy 500 magánszemély a két felekezet 
egyikéhez tartozónak vallotta magát, ott egyházközséget alapíthattak, 
imaházat építhettek (persze torony nélkül), iskolát rendezhettek be, lel
készt és tanítót választhattak.

Akkor több mint 70 000 ember jelentkezett. Egyértelműen és világo
san evangéliumi keresztyéneknek, vagy ágostai hitvallású, vagy (főként 
a magasabban fekvő részeken) helvét hitvallású keresztyéneknek vallot
ták magukat.

Annak idején Karintiában, Felső-Ausztriában, Stájerországban és 
Bécsben 28 gyülekezet alakult, melyek még ma is megvannak és amelye
ket még ma is általánosságban türelmi-gyülekezeteknek neveznek, mert 
második kezdetüket a türelmi rendeletnek köszönhetik. Eredeti keletke
zésük azonban visszanyúlik a reformáció idejébe. Azok az emberek, akik 
a türelmi rendelet kihirdetése után ezekben a gyülekezetekben Isten 
evangéliuma mellett vallást tettek, minden gyengeség ellenére hűen meg
őrizték atyáiktól kapott örökségüket. Az ellenreformáció ellenére generá
cióról generációra továbbadták reformátori értelemben az evangéliumot, 
mindaddig, amíg felvirradt a napja annak, hogy mint evangéliumi ke
resztyének tehettek nyíltan vallást hitükről.

Karintiában van a legtöbb ilyen türelmi-gyülekezet és Stájerország
ban is vannak ilyen gyülekezetek.

Bécsben 1782-ben alakult egy lutheránus és egy református egyház- 
község. Az evangélikus gyülekezet, amelyhez akkor egész Bécs és Alsó- 
Ausztria tartozott, megszerezte a II. József által feloszlatott, a Dorotheer- 
gasseban levő Királyné-Klastrom templomát. Ezt az özvegy Erzsébet 
királyné, mikor a Szt. Bertalan-éjszaka után férje korai halála miatt 
Bécsbe, szülővárosába visszaérkezett, alapította 1582-ben. A református 
keresztyének a kiastromkertbő] megvásároltak mellette egy területet es 
ott építették fel templomukat, úgy, hogy a Dorotheergasseban egymás 
mellett két evangéliumi keresztyén templom és lelkészlakás all és szó
gálja Isten akarata szerinti célját.
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Teológiát feladataink

(Előadás a Teológiai Akadémia tanévnyitó ünnepélyén)

Egy új tanév, indulásakor természetszerűleg vetődik fel a kérdés: 
mire irányul Teológiai Akadémiánk tevékenysége, mik a célkitűzések, 
amelyek nyomán haladni fog a munka, milyen elvek, elgondolások, szán
dékok töltik be a magyarországi evangélikus egyház lelkészképzését, 
miben mutatkozik az a távlat, amire fel akarjuk készíteni a  jövendő 
evangélikus lelkészeit?

Természetesek ezek a kérdések, hiszen semmiféle tudatos és terv
szerű tevékenység sem nélkülözheti a szabatos és világos megfogalma
zását annak, hogy mit akar, hová vezet, mire irányul, mik a célkitűzések 
mozgató erői?

Ezekre a kérdésekre a legegyszerűbb válasz az, hogy Teológiai Aka
démiánk a magyarországi evangélikus egyházban végzendő lelkészi szol
gálatra akar felkészíteni. Ez a válasz azonban egyszerűségében is gazdag 
tartalmat jelent.

AZ ISTEN IGÉJÉNEK SZOLGÁJA
Az igehirdetői tiszt a legtöbbet jelenti, amit Isten az emberre bíz

hat, mert teremtő szavának, az Isten igéjének a megszólaltatását bízta rá. 
Tetszett Istennek emberi eszközt használni hivogatásának a közvetítésére. 
Isten egyháza, a Szentlélek által egybegyűjtött nyáj az, amelyen keresz
tül végzi az Űr a maga cselekvését. Az Ágostai Hitvallás ismert tanítása 
szerint: „Az egyház a szentek gyülekezete, melyben az evangéliumot 
tisztán tanítjuk, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki” . (Ágostai 
Hitvallás VII. cikk.) Ez a tömör összefoglalás tartalmazza az egyház 
összes élettevékenységeit, amit Isten mind felhasznál eszközként munkája 
végzésében. Ilyen eszköz az egyház igehirdetői, tanítói, liturgiái és pász
tori szolgálatának minden megnyilvánulása. Mindezekben Isten emberi 
erőt vesz igénybe, felhasználja azt célja elérésére. De ezekben az ember 
mindig csak eszköz és a tulajdonképpeni cselekvő mindig Isten. Jézus 
Krisztus tanítványa sohasem a maga nevében szól, nem magát hirdeti 
és nem magához hívogat, hanem a „názáreti Jézus Krisztus nevében”  
(Csel. 3, 6.) szól és cselekszik. Nem lehet tehát összetéveszteni a kettőt. 
Nem a tanítvány végzi Isten életújító cselekvését, de viszont Isten fel
használja őt, mint eszközt: szolgálattételre.

Ez a szolgálatevőtől teljes odaadást kíván. Evangélikus hitvallási 
irataink az Isten igéjének szolgájaként jelölik meg a lelkészt. Ebben 
egyházunk egész tanítása tükröződik, mint ahogy a tengercseppben meg
található a tenger egész összetétele. A lutheri keresztyénségben az ige 
mindenek felett áll. Nem az egyház az ura az igének, hanem az ige ura 
az egyháznak. Az Írás értelmezése nem a hierarchia, de nem is a hívek 
összességének a dolga, hanem Isten Szentlelkéé, aki azt írásba is foglalta. 
A Szentírás egészének az összefüggése ad útbaigazítást az egyes igék meg
értéséhez. Isten az ura az igének és az egyháznak egyaránt. Ezért áll 
az evangélikus egyház alázatosan az Isten igéjének uralma alá s vallja, 
hogy minden tanításnak az egyházban csak úgy van jogosultsága — még 
hitvallási iratainknak is — mivel és amennyiben a Szentírással meg
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egyezik. Aki az evangélikus egyházban nyilvánosan tanít, nem is lehet 
más, mint „minister verbi divini”. Csak ezzel a szolgálatra kész lelkü- 
lettel és az ige előtti alázatossággal foghat szent hivatása teljesítéséhez.

Olyan evangélikus lelkészeket akarunk nevelni, akik Jézus Krisztus 
odaadó tanítványaiként készek magukat az Isten igéjének szolgáivá tenni, 
nyitottak az élő és feltámadt Jézus Krisztus akarata előtt, nem a maguk 
útját járják, hanem hűséges tanítványként követik a Mester nyomdokát.

AZ EVANGÉLIKUS HITHÜSÉG
Isten a reformációban indította fel a keresztyénség szívét arra, hogy 

őre legyen az Isten igéje iránti hűségnek. A Jézus Krisztus evangéliu
máról elnevezett evangélikus egyháznak és evangélikus teológiának a 
feladata, hogy a keresztyénségen belül őrködjék az Isten igéje iránti hű
ség felett. Ez ma arra kötelezi az evangélikus teológiát, hogy megszólal
tassa a Jézus Krisztus evangéliumához való hűség szavát.

Míg Luther Márton, a Szentírás doktora Isten igéjének a főségét 
hangsúlyozta, amelyben az egyház is és minden egyházi tanítás is a Szent
írásnak van alárendelve, és csak annyiban érvényes, amennyiben a Szent
írással megegyezik — addig a katolicizmus a trienti zsinaton dogmává 
tette a szent hagyományt, mint a Szentírástól független és vele egyenlő' 
rangú hitforrást. Azóta a dogma: az egyháztól hivés végett előadott 
igazság. Itt tehát az egyház az ura a Szentírásnak, illetve a pápa a Szent
írás egyedül hiteles, tekintély jellegű és hivatalos magyarázója. A pápai 
tanítás elfogadása kötelező erejű és az üdvösség elnyeréséhez elkerül
hetetlenül szükséges.

Mivel a pápaság önmagát a Szentírás fölébe helyezte, letért az igei 
alapról, sajátmagát tette az Isten kinyilatkoztatása tévedhetetlen értel
mezőjévé. Ha a Szentírás mellett a szent hagyomány egyenrangú hit- 
forrás, akkor minden állíthatóvá válik, ún. isteni jogon, amit a pápaság 
annak tekint. Hiányzik az igének az egyedül érvényes zsinórmértéke, 
amelyen minden tanítást le kell mérni.

A reformátori tanításra a trienti zsinat azzal válaszolt, hogy a Szent
írással egyenlő rangú hitforrássá tette a szent hagyományt. A szent ha
gyomány kinyilvánítója a pápaság. Innentől egyenes út vezet a pápai 
tévedhetetlenség dogmájához. Ezzel viszont a katolikus egyház abszolút- 
ságának a kihangsúlyozása függ össze. A tévedhetetlen, abszolút egyház, 
amely magát a Szentírás fölé helyezte, nem fogadja el a reformáció' 
egyházkritikáját, nem látja be tanításának tévedéseit. A Szentírástól 
való elszakadás viszont az emberi spekulációk előtt nyitja meg az utat, 
elindulnak a Mária-dogmák olyan útra, amelynek végét nem látni, de 
amely máris letért a Szentírás útjáról s a pápai önkénynek adott teret. 
Az 1962-re összehívott második vatikáni zsinat sem ígér dogmatikai vál
tozást. A katolikum iránya egyenes vonalban vezet a trienti zsinattól 
a pápai tévedhetedenségi dogmán és á  Mária-dogmákon keresztül, a többi 
egyháztól való elszigetelődés felé. Ez azt a következményt rejti magában, 
hogy nem várható javulás a vegyesházasság és a reverzális terén, ami 
pedig a hazai felekezetközi helyzetet erősen megmerevíti. Ha a dogma
tikai ellentétek mélyülnek a protestantizmus és a katolicizmus között, 
akkor teológiátlan, egyháziatlan és elvszerűtlen minden lépés, amely bár
milyen taktikai okból közeledéssel próbálkozik. Sőt az ilyen ügyeskedés 
lelepleződik, mint „nem teológiai tényező”, mint nem egyházi indítékú 
próbálkozás. Aki protestáns létére a katolicizmussal való kacérkodás
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útjára kerül, abba a gyanúba esik, hogy a Szentíráshoz való hűséget, a 
Szentírás mindenek felett valóságát felcserélné emberi spekulációkra. Ezt 
pedig csak a reformátori tanításhoz való hűtlenség árán lehet elkövetni.

A reformáció igazságához való ragaszkodás egyenlő az Isten igéjé
hez való ragaszkodással. A lutheri reformáció lényege az ige érvényesü
léséért folytatott harc. Isten a lutheri reformáción keresztül akarta el
végezni az egyház ébresztését a döntő feladatra, az igéhez való hűségre. 
A  reformáció erőteljesen emeli ki a Szentírás középpontúságát és annak 
legfőbb tartalmát: a Jézus Krisztusban való hit által történő megigazu- 
lást. Ez által az egyház állandó feladatot kap: a naponkénti megtérésben 
kell szüntelenül újraátgondolnia feladatait az ige fényében. Az állandó 
reformáció nem más, mint a Krisztus-hitben járás, amelyben az ember 
állandóan kutatja Jézus Krisztus akaratát.

Azért vált az egész keresztyénség alapvető kérdésévé a reformáció
hoz való viszony, mert ez az igéhez való viszony kérdését veti fel. Luther, 
mint az első protestáns, a Szentírás középponti tanításának védelmében 
indította el harcát. Isten azóta is ránk, a reformáció népére bízta az ige 
érvényesítéséért folytatott küzdelmet. Ebben a vonatkozásban az evangé
likus teológia feladata is, hogy őrizze és védelmezze a Szentíráshoz, a 
Jézus Krisztusról bizonyságot tevő kinyilatkoztatáshoz való hűség útját.

Olyan evangélikus lelkészeket akarunk nevelni, akik magukévá tették 
a reformáció igazságát, evangélikus hithűséggel képviselik egyházunk 
szavát, megbecsülik azt a drága kincset, amit Isten éppen az evangélikus 
egyházra bízott.
A  SZERETET TANÍTVÁNYA

A Jézus Krisztushoz való hűség azonban nem merül ki a tiszta és 
helyes tanításban, mert ezzel hiányozna belőle a szeretet melegsége. 
A tisztán és igazán hirdetett evangélium által vezeti és teremti.a Szent
lélek az egyházat. „Az evangélium tiszta tanítása” és az Ágostai Hitvallás 
kifejezése. Voltak, akik úgy éltek vissza ezzel a tanítással, mintha a tiszta 
evangélium a világtól elvonatkoztatott, belső, kegyes körön futó igehirde
tés volna. Sajnos, az egyházban nem minden tanítás a Szentiélektől való. 
Az a tanítás sem, amely a tisztán hirdetett evangéliumot valami elvont 
elméletté akarja tenni. Luther szerint a Szenlélek nem más, mint Isten 
maga, amint lehajol, odafordul az emberhez és őt vezeti a hitben. Ha az 
evangélium lényegét nézzük, Isten tökéletes emberszeretetét, akkor meg
értjük, hogy az hirdeti tisztán és hűségesen az evangéliumot, aki fel
tárja a Szentháromság Isten szándékát és tervét az emberen való segítés 
minden vonalán. A Szentlélek erre ma különös erővel tanítja az egy
házat- Nem hagyja, hogy az egyház és az igehirdetés eltérjen attól a szín
tiszta evangéliumtól, amely I.sten embermentő akaratában jelenik meg. 
Ha pedig Istennek tetszett úgy szeretni a világot, hogy az egyszülött 
Fiát adta érte (Ján. 3, 16), akkor az egyháznak is úgy kell szeretnie a 
világot, hogy önmagát, teljes szolgálatát, egész szívét odaszánja az em
bereknek és az emberért. Ha Jézus .Krisztus nem sajnálta Istenségét oda
hagyni, emberré lenni, értünk meghalni és feltámadni, akkor az őt kö
vető tanítványokat sem vezeti másfelé a Szentlélek, mint az emberért 
mindent vállaló szolgálatra, áldozatos felebaráti szeretetre. Aki tisztán 
és hamisítatlanul hirdeti az evangéliumot, az el nem veszítheti a jézusi 
magatartás szemléletmódját, nem járhat fellegekben, szolidaritást vállal 
az emberrel, üdvösségét és földi boldogulását úgy szolgálja, ahogy arra 
a Szentiélektől kap indítást, aki ugyanazt szólja, amit Krisztustól hall.
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A Szentlélek  teremtő munkája Istennek azt a cselekvését jelenti,
amellyel újra meg újra egyházat, Krisztusban hivő gyülekezetet hoz 

létre. Az egyház Istennek a Szentlélektől újjászületett népe. Az egyház 
t az ígéretet kapta, hogy mindig a Szentlélek birtokában lesz, hiszen 

azoknak a gyülekezete, akik igazán hisznek Krisztus evangéliumában és 
a Szentlélek vezetése alatt élnek. Isten mindig ilyen egyházat teremt 
Szentleikével, a tisztán és hűen hirdetett evangélium által. De az egyház
történelem bizonyítja, hogy el is lehet veszíteni a Szentleiket. Vissza is 
lehet élni a Krisztus nevével. Ez következett be, amikor egyesek a ha
talmaskodás, uralkodás útját választották, vagy az emberi haladás kerék
kötőjéül szegődtek el, odaadták magukat a visszahúzó erők eszközéül. 
Sajnos, nemcsak a múltban, hanem a jelenben is mutatkoznak ilyen ten
denciák a világkeresztyénségen belül. A Szentlélek soha senkinek sem 
adott emberellenes, vagy az emberek haladását gátoló magatartásra 
indítást.

Olyan evangélikus lelkészeket akarunk nevelni, akik értik Isten veze
tését, látják a Szentlélek nyilvánvaló irányítását, követik emberszerető 
akaratát.

A SZERETET TÁVLATA
Messzire tekintő szeretetre tanított meg minket a Szentlélek. Mindig 

szólt a keresztyén szeretetről az igehirdetés az egyházban. De lehetett-e 
olyan korban ennek a teljességét megragadni, amely korlátokkal, válasz
falakkal vette körül a szeretet fogalmát? Milyen nehéz volt olyan korban 
megérteni a bibliai szeretetet, amely a rabszolgatartásra épült, ahol a 
kis számú elnyomók fűzték rabszíjra a nagy számú elnyomottat. Nem 
változott ez az alapképlet a feudális társadalomban sem. Akik követke
zetesen végiggondolták a keresztyén szeretet útját, eretneknek számítot
tak a középkorban, a hivatalos egyház kivetette őket, mert igehirdeté
sükkel aláásták a fennálló társadalmi rendet, amely a feudális úrnak és 
az elnyomott jobbágynak a viszonyára épült, ezt pedig nyilván nem lehet 
a krisztusi szeretet keretei között megmagyarázni. De nehéz a szentírási 
szeretet mélységeit megérteni olyan körülmények között is, ahol az ún. 
szabad versenybén egyik ember meggazdagodása a többiek kára és 
tönkremenetele útján valósul meg, ahol az egyéni önzést szabadjára bo
csátották, ahol mindenki úgy érvényesül, ahogy tud, s ez a másik lóvására 
történik.

Ezeknek a koroknak a szeretet értelmezésére jellemző az egyéni 
segítésnek a hirdetése. Az embernek nincs más lehetősége mint alamizs- 
nálkodással enyhíteni a nyomoron. EZ a különféle „nyomorenyhítő 
akciók” világa. Ebben a szeretet beszűkül individuális területre. Az alap
vető bajon nem lehetett változtatni az egész társadalmi rendszernek a 
megtámadása nélkül. Ezért volt kénytelen visszavonulni a szeretet a le
hetőségek szűkre szabott kereteibe.

Isten iránti hálával állapíthatjuk meg, hogy a mi korunkban egyre 
többet érthetünk meg világot átfogó szeretetének mélységéből. A szere
tetnek nemcsak azt az individuális megnyilvánulását értjük meg, amely 
egyik embernek a másikon való segítését jelenti, bár ez is egyik legfőbb 
jellemvonása a keresztyéni szeretetnek, hanem meglátjuk azt a széles 
és nagy vonalakban megmutatkozó szeretetgyakorlást, amely a nép. az 
ország, az emberiség szeretetének cselekedeteit jelenti. Mi keresztyének
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tudunk szeretni úgy is, hogy egy pohár vizet nyújtunk a betegnek, segí
tünk egy öreg nénikének az utcán, de tudunk szeretni úgy is, hogy tá
mogatjuk és segítjük népünk és hazánk felemelkedését, hogy részt ve
szünk az emberiség békés jövőjének biztosításáért folyó küzdelemben. 
A szeretet horizontja kitágult: az emberi kollektívumo'k szeretetszolgá
latává.

Hogyan történt ez? Isten szeretete mindig átfogó méretben nyilat
kozott meg és nyilatkozik meg. Az ige erről tesz bizonyságot. „Ügy sze
rette Isten a világot, hogy az Ö egyszülött Fiát adta érte. . . ” (Jn. 3, 16.). 
Sohasem volt kétséges, hogy Jézus Krisztus váltsághalála és feltámadása 
az egész világért történt. Istennek legyen érte hála, hogy ezt a világot 
átölelő szeretetet egyre jobban értjük, egyre több lesz számunkra vilá
gossá ebből, egyre inkább krisztuskövetőkké válhatunk ebben a vonat
kozásban.

Ma már a szeretet nemcsak családunk, gyülekezetünk irányában nyil
vánul meg, és nemcsak az alamizsnálkodást tartjuk szeretetcselekedet- 
nek. A felebarátnak valósággal és cselekedettel szerelése jelenik meg 
mindenütt, ahol valamit teszünk az ember javára. Ez egyaránt érvényes 
arra, amit a másik ember üdvösségéért és földi jólétéért végzünk. 
Az utóbbinak rendszeres és következetes megvalósítása a becsülettel 
végzett munka. A keresztyén szeretet kitartó, következetes, meg nem 
szűnő, átgondolt és tervszerű.

Kitágult a látóhatárunk Isten szeretet-akaratának teljes megértésére. 
Nem a mi érdemünk ez, Isten vezette úgy a történelmet is, az egyházat 
is, hogy ez megvalósulhatott. Isten világot átölelő szeretete így válhat 
a keresztyén emberek életében irányító erővé, amely minket rászoktat 
a szeretet széles, messzire tekintő távlatának megértésére. A keresztyén 
szeretethez hozzátartozik az egyéni segítés éppen úgy, mint a nagy em
beri kollektívumok segítése. Így válik szeretetünk teljessé.

Olyan evangélikus lelkészeket akarunk nevelni, akik nem beszűkült 
emberek, látóhatáruk kitágult Isten világot átfogó szeretetének és aka
ratának követésére.

A NÉP SZERETETE
Emberszeretetünk egyik konkrét megnyilvánulási területe a népnek 

a szeretete és támogatása. A nép az egyház számára az a hatalmas ember
terület, ahová Isten az egyházat szolgálatára beállította. Tehát sohasem 
távoli, sohasem idegen, sohasem elvont fogalom. Az evangélikus egyház 
tanítása a népet a teremtés, tehát az első hitágazat felől közelíti meg.

Éppen ezért az egyháznak is szívügye annak a népnek a sorsa, bol
dogulása, amelybe Isten beállította. Ha az egyház Isten felől igazodik el 
az élet kérdései között, akkor átveszi Isten kinyilatkoztatott gondolkodás- 
módját, érzületvilágát. Ennek alapján szereti a népet, segíti és támogatja 
az emberek javát szolgáló célkitűzésében. A nép közösségében az egyház 
nem idegen test; nem félrehúzódó tényező, hanem készséges barát az élet 
előbbrevitelének szolgálatában.

Óíyan evangélikus lelkészeket akarunk nevelni, akik feltétlenül hűek 
a néphez, akik szavukkal, és magatartásukkal a híveket is arra- buzdít
ják, hogy a mindennapi hűséges munkával, a nép életét gazdagító fára
dozással bizonyítjuk be hitük gyümölcstermését.
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Szeretetünk másik konkrét területe az emberiség jövője biztosításáért 
folytatott küzdelem. Az egyház számára páratlan helyzetet jelent az 
atomháború veszélye. Az egész emberiséget, a lakott földet érintő kérdés 
természetesen a keresztyének kérdése, az egyház és a teológia kérdése is. 
A keresztyén embert az is érdekli, hogyan foglaljon állást ezekben a 
kérdésekben hite alapján, mint az Isten akaratát kutató, az igét tanul
mányozó, bibliás ember. Az emberiség jövőjének, létének vagy pusztulá
sának a kérdése valóban a hit körébe tartozó probléma. Az egyháznak az 
a feladata, hogy Isten örök kinyilatkoztatásának fényében szóljon hozzá 
a mindenkori jelen aktuális kérdéseihez. Az örök igét úgy kell megszó
laltatni, hogy abból világosság essék a jelen útjára is.

Ez azt jelenti, hogy súlyosan vétkezik az, aki az emberiséget fenye
gető atomháború elhárításáért minden tőle telhetőt meg nem tesz. A le
szerelésért és a fegyver nélküli világért folytatott küzdelemből kimaradni 
azt jelenti, hogy azokat segítjük, akik ölni készülnek. Jézus Krisztus 
pedig méltán nevezi „ítéletre méltónak” azt, aki bármiben is segítséget 
nyújt, alapot szolgáltat a gonoszság bekövetkeztének.

Ma az követ el mulasztási bűnt, aki nem emeli fel szavát a leszere
lés mellett és az atomháború ellen. Ilyen megítélés alá esik az a pietista 
magatartás, amely úgy véli, hogy csak az Isten és a lélek dolgaival kell 
foglalkoznia. De ha komolyan venné Istent, akkor tisztelné az ember- 
mentésre és emberszeretetre vonatkozó akaratát is, amellyel semmikép
pen sem fér össze az emberiség sorsa iránti közöny és nemtörődömség.

Olyan evangélikus lelkészeket akarunk nevelni, akik szívvel-lélekkel 
részt vesznek az emberiség jövőjét hordozó felelősségvállalásban. Akik 
világosan látják az egyház és a keresztyén ember méltó állásfoglalását 
a fegyver nélküli világ kialakításáért folytatott küzdelemben.

A most meginduló tanév kezdetén így vettük számba azokat a teo
lógiai felismeréseket, amelyekre Isten az utóbbi időben elvezette evan
gélikus egyházunkat. Ezek az alapvető teológiai felismerések az Isten 
igéjéhez való feltétlen hűségben, a lutheri reformáció igazságaihoz való 
ragaszkodásban, röviden: evangélikus hithűségben foglalhatók össze,
amelyekből az a gyakorlati magatartás következik, amelyben hitünk meg
tenni a szeretet gyümölcsét mind a néphez való hűség, mind az emberi
ség jövendőjéért érzett felelősség területén.

Isten áldja meg szolgálatunkat az új tanévben, hogy amit az Ő nevé
ben kezdettünk, az Ö dicsőségére fejezhessük be.

Dr. Ottlyk Ernő

VILÁ G O T ÁTFOGÓ SZERETET
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Petrőczi Kata Szidónia és kora

Születésének háromszázadik évfordulójára

1662. március 22-én, a Vág völgyéneik ősi Kasza-várában, alig 33 éves 
korában meghalt Pétrőczi Istvánná Thököly Erzsébet. Valószínűleg gyer
mekágyi láz vitte korai sírjába. Ekkor indult el négy gyermekük leg- 
kisebbikének, Petrőczi Kata Szidóniának tövises életútja.

Hányatott életének első szakaszát a Wesselényi-féle összeesküvés 
árnyékában, második részét a Thököly-korszak viszontagságaiban kellett 
leélnie; fiatal életének utolsó, rövid időszaka pedig a Rákóczi-szabadság- 
harccal fonódik szorosan össze.

Evangélikus egyházunk és a kuruckor e kimagasló nőalakjának, az 
első magyar költőnőnek szeretne emléket állítani ez a tanulmány.

I.
A Wesselényi-féle összeesküvés árnyékában

1. A történeti háttér
Százhuszonöt éven át sínylődött már .két ellenség között, három 

részre szakadva magyar hazánk, amikor Zrínyi Miklós —• a költő és had
vezér — sikeres törökellenes hadjárata, majd osztrák részről történt 
mellőzése után Montecuccoli szentgotthárdi győzelme az 1664. szeptem
ber 27-i vasvári béke megkötésére vezetett. Ez a szégyenteljes békekötés 
mindkét ellenségünknek kiszolgáltatta hazánkat. I. Lipót császár (1640— 
1705), akit 1657-ben, alig 17 éves korában magyar királlyá koronáztak, 
mindenáron bókét keresett 111. Szolimán szultánnal és Köprili Mohamed 
nagyvezérrel. Egyfelől ugyanis házasodni készült, másfelől örökös tar
tományait meg akarta kímélni a további vérontástól; nem utolsósorban 
pedig legalább olyan fontosnak tartotta a gyűlölt magyarságot kiszol
gáltatni a töröknek, mint egy fényes győzelmet aratni.

A vasvári béke húsz évre török kézre adta Nagyváradot, hogy ezzel 
elszakítsa Erdélyt Magyarországtól. Érsekújvárt is kiszolgáltatta, amely 
így a Felvidékbe ékelt központja lett a török hadjáratoknak. Végül köte
lezte magát Lipót Zrínyivár és Székelyhíd lerombolására, hadainak 
Erdélyből való kivonására és a szultánnak 200 000 tallér értékű ajándék 
küldésére.

Ezek a megalázó feltételek — amelyeket Reninger, a császár portai 
követe írt alá a magyarok megkérdezése nélkül a törökkel — érthető 
megrökönyödést és gyűlölséget váltottak ki a magyar hazafiakban. Wesse
lényi Ferenc (1605—67), aki 1655 óta viselte a nádori tisztet, a Becsbe 
rendelt főurakkal együtt vonakodott is azt elismerni, de minden tiltako
zásuk hiábavaló volt.

Érdekes módon Lipót eleinte kesztyűs kézzel bánt az elégedetlenek
kel. Azt írja egyik levelében, hogy „enyhén kell bánni velük, különben 
ágaskodnak, mint a keményszájú lovak, vagy helyesebben mint a csö
könyös szamarak” .1 Magas méltóságokat, nagy pénzösszegeket ígért 
nekik, sőt kezdetben még a protestánsoknak is hajlandó volt bizonyos 
engedményeket tenni, hogy a felvidéki vármegyéket megnyugtassa. Lob-
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kowitz herceg Becsben külön e célra összehívott gyűlésen igyekezett 
megmagyarázni nekik a békeszerződés jelentőségét — mindez azonban 
annál nagyobb elkeseredést váltott ki belőlük. Az ország azonban tele 
volt német katonasággal, a fontosabb várakat is német őrségek tartották 
kezükben.2

Még ugyanebben az évben, 1664. november 18-án váratlanul meg
halt Zrínyi Miklós horvát bán (1620—64). Vadkan sebezte halálra vadá
szat alkalmával, de jellemző a kor hangulatára, hogy a közvélemény 
orgyilkosság áldozatának tekintette. Zrínyiújvár bukása a Muraközt és 
Dunántúlt szolgáltatta ki a török betöréseinek, a Felvidéken pedig a né
met zsoldosok fosztogatták az országot.

Ehhez járultak a nép lelki Szenvedései. A jezsuiták sem a háború 
éveiben, sem a békekötés után nem hagytak fel erőszakos térítéseikkel; 
1662—65 iközött mintegy tízezer embert tudtak visszatéríteni a katolikus 
egyházba.

A magyar főurakat azonban felekezeti különbség nélkül az a meg
győződés hatotta át, hogy hazaárulás volna belenyugodni a vasvári 
békébe, hiszen a király alig néhány éve letett koronázási esküjével ellen
tétben, magyar tanácsosai nélkül kötötte azt meg. Mindezt átgondolva, 
Zrínyi Péter (1621—71) 1665-ben puhatolózó lépéseket tett a bécsi francia 
követnél, Gremonvillé-nél, és felajánlotta a magyar koronát a francia 
királynak. De a követ már ekkor lehűtötte reményeit, mondván, hogy a 
jelenlegi nemzetközi helyzet nem kedvez ennek az elképzelésnek. Gremon- 
ville különben jól látta, hogy bár az egész ország elégedetlen, az egyes 
hangadók között még sincs egység, sőt alig van valamiféle kapcsolat. 
Érdekes tudnunk, hogy Gremon vilié volt az, aki rábeszélte Zrínyit: ígérje 
oda Ilona leánya kezét az ifjú Rákóczi Ferencnek. A Rákócziak mako- 
viszei kastélyában. 1666. március 1-én tartott fényes lakodalom akkor 
még nem is sejtett jelentőségűvé lett hazánk történetében.3

A francia udvarnak az elégedetlen magyar vezetők egységesítésére 
irányuló törekvésében jelentős eredmény volt Wittnyédy István soproni 
prókátornak (1612—70) a megnyerése, aki állandó, kiterjedt levelezésben 
állt befolyásos honfitársaival.4 Mint majd látni fogjuk, a Petrőcziek. sor
sára is döntő befolyással voltak merész elképzelései.

Ennél is fontosabb lett azonban az az írásos szövetség, amelyet 1666. 
április elején Wesselényi Ferenc és Zrínyi Péter a stubnyai gyógyfürdőn 
történt találkozásukkor, a makoviczai lakodalom után kötöttek egymás
sal. „Az ország törvényei és a királyi diplomák értelmében” egyesült erő
vel szándékoztak elhárítani az ország veszedelmét, s törekvésükben sírig 
való hűséget esküdtek egymásnak.5

Bővült a kör, amikor még ugyanebben az évben Murányban a köz
nemesi rend néhány buzgó hazafija is jelen lehetett Wesselényi „családi 
ügyek” ürügyén összehívott tanácskozásán, amikor ők, a magukat 
„interessatusok”-nak elnevező nemesek is szövetségre léptek és hűséget 
fogadtak egymásnak.

Eközben Nádasdy Ferenc országbíró* (1625—71) is közeledni kezdett 
a nádorhoz és a bánhoz, sőt Lipót esküvője után Bécsben, 1666. decem
ber 19-én hármas szövetséget kötöttek egymással. __ 

Az egység azonban ekkor is hiányzott a szövetkezők léikéből. Ná
dasdyt nádorságra törő önző érdekek vezették, és kétkulacsos polikát 
folytatott a protestánsok és az udvar felé egyaránt. Eközben csaknem 
derékbatört a mozgalom. Wesselényinek 1667. március 27-én bekövetke
zett halálával. Hátráltatta az ügy sikerét az is, hogy az 1666-ban elhúnyt,
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magyarérzelmű Lippay érsek helyébe az udvar sietett a számára meg
bízható Szelepcsényi Györgyöt esztergomi érsekké kinevezni. Az eddigi 
kancellár húsz évig tartó prímási működése a protestánsok számára csak 
vért, könnyet és gyászt jelentett, de a katolikusok is megbotránkoztak 
erkölcstelen, pénzsóvár és jellemtelen természetén.6 Ugyanerre az időre 
esik a gyászos emlékű Kollonics Lipótnak, a máltai lovagrend tagjának 
nyitrai püspökké való kinevezése, ök  ketten gondoskodtak arról, hogy 
az interessátusok minden lépését figyeljék és terveikről a bécsi udvar 
mindig idejében értesülhessen.

Egység és vezető híján az sem segített az elégedetlenek mozgalmán, 
hogy utóbb Zrínyi Péter sógora, az alig 26 esztendős Frangepán Ferenc 
(1643—71) is hozzájuk csatlakozott. A német és török veszély közötti 
ingadozások már időközben is „bűneik” megbánására és többszöri, szinte 
gyermekes bocsánatkérésre indította őket, valahányszor figyelmeztetésre 
Bécsbe lettek rendelve, ugyanakkor azonban mégis folytatták a veszé
lyes játékot. Mivel pedig — buzgó hazafiságuk mellett — sajnos naiv 
politikusok voltak, a bécsi udvarnak könnyedén tőrbe sikerült csalnia 
őket. Wittnyédy ugyan — a nádorhoz hasonlóan — megmenekült a bűn- 
hődés elől, mivel 1670. február 13-án hirtelen meghalt, Zrínyit és Frange- 
pánt azonban elfogták, aminek hallatára váraik is ellenállás nélkül meg
adták magukat. Bár a Felvidék várai egy ideig még harcra szervezked
tek, a történtek láttán ők is letették a fegyvert és lojalitásukat hangoz
tatva, feliratukban jóindulatot kértek a királytól.

Az udvar azonban jóindulat helyett féktelen bosszúval válaszolt. Az 
elfogott összeesküvők bécsújhelyi kihallgatásuk során egymást vádolták 
és mindent bevallottak, úgv hogy vallomásuk az udvar kezébe adta a 
mozgalom egész levéltárát. 7 Bécs a legapróbb részletekig ismerte tehát 
a bűnrészeseket, és tüstént el is készítette a rebellisek névsorát, amely
ben több száz név, sőt egész községek is szerepeltek. Zrínyit és Frange- 
pánt 1671. április 29-én Bécsújhelyen, Nádasdyt ugyanaznap Becsben le
fejezték, a többi vezető rebellis ellen pedig Pozsonyban pert indítottak. 
Megkezdődött a „gyászos évtized” (1671—81), mely minden becsületes 
rhagyar, de különösen minden protestáns számára a Habsburg-önkény 
rettegett, kegyetlen és véres korszakát jelentette. 2

2. A Petrőczi-család harca a Habsburgok ellen
Ebben a történelmi helyzetben ismerkedünk meg idősb Petrőczi Ist

vánnal, Petrőczi Kata Szidónia édesapjával. Ezekben az években lép 
ki kaszavári magányából, áll a bujdosó kurucok élére és küzd szenvedé
lyesen, soha nem fogyó reménységgel a bécsi udvar és zsoldosai ellen.

A Petrőczi-család — amely 1587-ig Pethrewczj-nek, majd közben 
Petróczy-nak is írta nevét — Horvátországból származik. A Báes-Bod- 
rog megyéhez tartozott újvidéki járás Petrovácz =  Petrőcz nevű községe 
volt a család ősi fészke. 8

Petrőczi Pál a mohácsi vész után telepedett meg Trencsén megyé
ben, ahol I. Ferdinánd feleségének, Anna királynénak tárnokmestere 
lett. Ekkor, 1527-ben kapta adományba a királytól a Vág völgyében 
Kasza várát9 a Divék-nemzetség birtokait képező nyolc faluval együtt.10

A tárnokmester unokájának, Petrőczi Miklósnak és feleségének, Mé- 
rey Zsófiának fia, István 1650. január 16-án vette nőül Késmárk gazdag 
urának, Thököly Istvánnak és Thurzó Katalinnak Erzsébet nevű leányát 
(sz. 1629). Ebből a házasságból született három fiú: János, Miklós és 
István, valamint egy leány: Kata Szidónia.
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A  Petrőczi-férfiak — akikben azután ki is halt a család — olyan 
korban éltek, amelyben „kard kellett több, mint könyv”, ezért aránylag 
kevés adat maradt fenn róluk. Mégis, mielőtt a költőnő életére és mun
kásságára rátérnénk, róluk is kell szólnunk, mert hányatott életük és 
lángoló hazafiságuk egyfelől figyelemre méltó, másfelől hatással is volt 
a költemények keletkezésére.

Petrőczi István születési évéről nincs pontos és megbízható adatunk, 
csak egy korabeli festmény felirata, amely szerint 1633-ban született 
volna.11 Thököly Erzsébettel kötött házassága révén a Rákócziak és 
Thökölyek mellett a Felvidék egyik legtekintélyesebb főura lett.

Kasza az ország egyik legnyugatibb vára lévén, bizonyára közvetlen 
közelről tapasztalhatta meg a bécsi udvar zsoldosainak kegyetlenkedé
seit. Fiatalon kapcsolatba került a már említett nagyeszű soproni Wití- 
nyédy Istvánnal.12

Mint láttuk, Wittnyédy állandó kapcsolatban és kiterjedt levelezés
ben állt befolyásos honfitársaival. Petrőczihez ezenkívül hittestvéri kö
telék is fűzte. 1665—66-ban vakmerő tervezgetés szálai fűzték össze ket
tőjüket. Wittnyédy arra gondolt, hogy néhány magyar vitéznek el kellene 
fognia Lipót királyt, aki gyakran vadászgatott csekély kísérettel a bécs- 
kömyéki Laxemburg vagy Ebersdorf vidékén. A levelezések során Pet
rőczi maga ajánlotta fel, hogy rendelkezésre bocsátaná Kasza várát arra 
az esetre, ha sikerülne elfogni Lipót királyt,13 mindaddig ott tartanák 
fogva, amíg ígéretet nem tenne a magyar alkotmány helyreállítására. 
Sőt, egyes tanúk azt is vallották, hogy ostrom esetében a császárt Kasza 
várában meg is akarták volna ölni.

A tervet Wesselényi nádor a leghatározottabban elutasította. Petrő- 
cziék azonban nem hagytak fel a tervükkel, amelyre a következő évben, 
1666-ban újabb alkalom kínálkozott. Lipót nősülni készült.. A program 
szerint néhány ember kíséretében inkognitóban kellett menyasszonya, 
Margit Terézia spanyol hercegné elé mennie az osztrák—stájer határig, 
a semmeringi Schottweinig. Itt akarták Petrőcziék elfogni Lipótot. Witt
nyédy külön futárt küldött Csáktornyára Zrínyi Péterhez, hogy bocsás
son e célból 40—50 huszárt a rendelkezésére. 14

A merész tervet most is hóbortnak tekintették, és csaknem életébe 
került a prókátornak. De Petrőczi élete sem volt ettől kezdve biztonság
ban. Wesselényiek egyik áruló társa, Iványi Fekete László 1668-ban rész
letesen felfedte a tervet Szelepcsényi prímásnak, aiki persze azonnal tu
datta azt Lipóttal.' 5

A „királygyilkosság” tervével vádolt Petrőczi minden lépését és min
den írását egy udvari szempontból „hű magyar” emberrel figyeltették. Az
zal is vádolták, hogy kijelentette: inkább akarja házában hallani „a tö
rök Hallát, mint a német Berdót”.1 6

1670. november elsején kiadták a parancsot elfogatására és a rebellis 
felvidéki várak elfoglalására. November 16-án a császári csapatok Heis- 
ter tábornokkal az élen ostrom alá vették Kaszavárát, miután a szomszé
dos Illavában Osztrosith Mátyás megadta magát.

Petrőczi minden ottlevő értéke otthonával együtt semmivé lett 
ugyan, neki és családjának azonban sikerült megmenekülnie. Az ostrom 
napjaiban éppen Árva várában volt gyermekeivel együtt Thökölyeknei. 
Mivel azonban a császáriak november 28-án azt is tűz alá vettek, innet 
is el kellett bújdosnia. Nyolcéves leányát — mint látni fogjuk — a roko
nok gondjaira bízva, három fiával és a kis Thököly Imrével előbb Lika- 
vába, majd Erdélybe menekült.  

Az udvar kíméletlen bosszúja féktelen dühhel sújtott le ezalett min

599



den gyanús magyarra. A leleplezett összeesküvés elfogott vádlottal Bécs- 
ben részletes beismerő vallomásokat tettek, aminek következtében az 
1670-es gyászév végén több, mint kétezer nemes és hazafi ült fogságban.17 
A vádlottakat úgy csalták tőrbe, hogy „iudicium delegatum”-okát szer
veztek és ide idézték meg őket. Petrőczi ügyének a tárgyalását 1671. 
április 17-re tűzték ki. Ö ekkor fiáival még valahol a Keleti-Felvidéken 
bujkált, és levélben, betegségre hivatkozva mentette ki magát. Nem 
volt más választása: otthonát és egyetlen leányát elhagyva, három fiával 
a szabadságot biztosító Erdélybe kellett menekülnie. Birtokait a szepesi 
kamara lefoglalta, Kasza várát pedig, a vétkes merénylet tervezett szín
helyét földig leromboltatta. A földönfutóvá lett Petrőczi „lángolva a 
bosszútól, kész volt mindent elkövetni, hogy az ausztriai háznak igazság
talanságát a csatamezőn visszafizesse”.

Az udvar bosszúja elől a bujdosók egész áradata menekült ekkor 
Erdélybe, amelyet 1661 óta I. Apafy Mihály fejedelem kormányzott fő
kancellárjával, Teleki Mihállyal. Az erdélyi fejedelemség ekkorra már ön
magában gyenge volt: a töröktől való függőségben tengette életét. A buj
dosók tisztában voltak azzal, hogy a német is és a török is ellensége 
hazánknak. Így mondták: „A német a nemzet kebelén táplált kígyó, 
a török a nemzet vérét szopó telhetetlen medve.” Amikor azonban Pet- 
rőcziék a török zsarnokságot említették, így felelt: „Inkább bármiféle 
ördög alatt, mint a német alatt!” 18

A bujdosó Petrőczi ellen hiába adta tehát ki az elfogatóparancsot 
az udvar19, ő 1671 júniusában Apafi ajánlólevelével mint a bujdosók 
vezére már útban volt Gyulafehérvárról a törökországi Macedóniába, a 
szultán táborába. Köprili Mohamed nagyvezér itt, Philippopolisban fo- 
godta őt és Szepessy Pált július 3-án éjjel, — hogy a császári rezidens 
tudomást ne szerezzen a követségről.

Casanovának a bécsi titkos levéltárban megőrzött jelentéséből rend
kívül érdekes képet kapunk erről a titkos tárgyalásról. Megismerjük kö
zelebbről Petrőczi szenvedélyes Habsburg-ellenességét, derűlátó elszánt
ságát, öntudatos protestantizmusát. (Az utóbbira jellemző pl., hogy a 
nagyvezér kérdésére felkelésük egyik okának a jezsuitákat említette, 
akik „mindenkit a katholika hitre akarnak kényszeríteni”.) Panaszukat 
és kérésüket ugyanekkor írásban is benyújtotta Petrőczi a nagyvezérnek. 
Elmondta benne, hogy a habsburgházi királyok mindig ellenségei voltak 
a magyaroknak, de Lipót gonoszságban mindegyiket felülmúlja. ígéri a 
bujdosók nevében, hogy a hatalmas török birodalomnak nem lesznek 
hasznavehetetlen szövetségesei. A bujdosók vezette első támadásra öt
ezer embert kér a töröktől, magyar részről pedig tizennyolcezret szándé
kozik bevetni. Ugyanakkor ötvenezer tallér évi adót ígér a portának, s — 
mint írja — „ezért a tiszteletdíjért nem pirulunk, mert a magyar nép 
készebb, ha már szabad nem lehet, a hatalmasabb és szelídebb töröknek, 
mint a németnek alá ja vetve lenni, ki még a lelkiszabadságon is erősza
kot teszen”. A beadvány azzal fejeződik be, hogy az otthon maradtak 
bilincseikből kiáltanak segélyért, a meggyilkoltak pedig sírjaikból szól
nak ki: „Ne hagyjátok bosszúlatlanul a németek kegyetlenkedését!”20

Petrőcziék azonban homályos ígéretnél többet nem kaptak a nagy
vezértől: a budai pasához, mint illetékeshez utalta őket. Csüggedésüket 
még fokozta, hogy az erdélyi rendek sem sorakoztak mögéjük: vállal
kozásukat inkább hidegen, mintsem lelkesedve fogadták. Ezért kénysze
rült Petrőczi — a követségből való visszaérkezése után társaival: Sze
pessy Pállal, Szuhay Mátyással és Kende Gáborral ilyen hangú felszólí
tást írni a nagyidai táborból Torna megye rendéihez: „Mire vélni nem
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tudjuk ily nagy hidegségét, hogy ugyan magát a nemzetét, hazáját szánni, 
magát feleszméltem nem tudja, és az mely alkalmatosságot Istentől még 
belső házában való titkos imádságában is óhajtva kívánt, s most szem 
előtt áll, két kézzel kapni nem tudja Nagyságotok..”21

A  bujdosók több vezére azonban, de különösen Petrőczi, derűlátón 
ítélte meg a helyzetet. A végbeli basák, az oláh és moldvai vajdák, sőt 
a lengyelek segítségét is biztosra vette. 2 2

Amikor az 1672 júniusi tordai országgyűlés negatív válaszából ráesz
méltek magukrahagyatottságukra, akkor sem csüggedtek el. „Pro Deo 
et libertate” zászlók alatt megindították o bujdosók támadását Lipót 
császár és magyarországi fővezére, báró Spankau vezérőrnagy csapatai 
ellen. Miután átkeltek a Tiszán, lelkes prédikátorok is csatlakoztak hoz
zájuk — törökös turbánokban, fegyverrel a kezükben — és buzdították 
a népet „a hitszegő császár ellen”. Petrőczi 15 000 főnyi sereget vezetett 
Göncz és Kassa felé, s Ernyiczkénél szét is verte a németek táborát, 
sőt magát Spankaut is megfutamította. Felszabadította Gömört, Abaújt, 
Tornát és Sárost. Eperjes szeptember 30-i felszabadítását a protestánsok 
ujjongó öröme kísérte. Visszaadatta a város templomát az evangélikusok
nak; mindén reggel és este zúgtak harangjai és így imádkozott a nép: 
„Zavarja és rontsa meg Isten a császár seregét, gyámolítsa a magyarok 
törekvését, élesítse fegyverüket és buzdítsa fel a csatában szívüket.” 23 
Petrőczi október elején felhívta Eperjes polgárait, hogy felekezeti kü
lönbség nélkül egyesüljenek mind, katolikusok és protestánsok, mint egy 
hazának gyermekei; segítsenek magukon és Isten is segíteni fog rajtuk.

A bujdosók lelkes támadását persze — minden nagyszerűsége mel
lett — sok árnyék is kísérte. Napirenden voltak a rablások, fosztogatá
sok, személyes bosszúk és megtorlások. Ez is, de főleg a Bécs felől egyre 
gyarapodó túlerő okozta, hogy bár egyes szárnyai a támadásnak eljutot
tak Fülekig, Putnokig, Szendrőig és Lőcséig, ^őt maga Petrőczi egészen 
Liptó határáig, — Spankau, Heister és Spork tábornokok és magyar 
fővezéreik: Eszterházy Pál és Pálffy Károly seregei elől minden fronton 
vissza kellett vonulniok. Eperjes is hiába zárta be október 23-án város
kapuit, hasztalan zúgtak harangjai és vonultak egyszerű polgárai is fegy
veresen a falakra: a györkei vereség után a bujdosó vezérek kénytelenek 
voltak ismét Erdélybe menekülni. Vérdíjat tűztek ki rájuk a németek. 
Ha élve fogják el őket: kétezer, ha holtan: ezer tallért.24

Petrőczi életének további folyását az egykorú erdélyi történetíró 
kancellártól, Bethlen Jánostól tudjuk m e g .23 Eszerint a búcsázi béke után 
fővezérnek választatta magát, s anélkül, hogy Apafitól felhatalmazást 
kért volna, mint „plus justo plenipotentiarius” a török portára indult 
hatvan magyar nemes élén. Apafi sértett hiúságában nem tűrte, hogy 
a porta „a futott magyarocskákkal” tárgyaljon, ne pedig ővele, ezért 
1673-ban Gyulafehérváron börtönbe vetette. A többi bujdosó vezér sok
szori és sürgető kérésére is csak mintegy két év múlva volt hajlandó őt 
szabadon bocsátani.

A leányát már több, mint öt éve nem látott édesapa szenvedése e 
gyulafehérvári fogság idején lehetett a legnagyobb. A „mindenéből ki
fosztott” bujdosó hadvezér 1675 májusában Teleki Mihály közbenjárásá
val és anyagi támogatásával jutott egyik fiával unokaöccse, Thököly 
Imre oltalma alá. A bujdosók ekkorra Wesselényi Pált, a volt nádor 
unokaöccsét választották fővezérükké, — és közel volt az idő, hogy a 
fejedelemmé választott igazi fővezér, Thököly Imre vigye diadalra a uj 
dosók ügyét. ' .

Az egykorú források a következő évek során többször említi meg
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Petrőczi István vitéz tetteit, ezek azonban — több történetíró téves adata 
ellenére — már nem az apáról, hanem leghíresebb fiáról, Thököly, majd 
Rákóczi későbbi vitéz tábornokáról szólnak. Az édesapa — anélkül, hogy 
viszontláthatta volna akkor Lengyelországban bujdosó leányát — 1678 
elején már nem él.26 Halálának helyét és pontos idejét nem ismerjük.

Ennyi hányattatás, harc és kaland, ennyi szenvedés kétségtelenül 
nyomot hagyott Petrőczi Kata Szidónia fiatal lelkében. Ha megismerjük 
—  csak így, vázlatosan is — családjának lelkületét, magatartását és vi
szontagságait, könnyebben értjük meg életét és költészetét is.

Végül még néhány szót Petrőczi István fiairól. A gyér és homályos 
adatokat összegezve Thököly Erzsébet három fiúval (egyszer valószínű
leg ikrekkel27) ajándékozta meg férjét. A bujdosó apa mindhármat ku
ruc katonának nevelte. Egyikük, János, 1678. december 6-án a bodrog- 
menti Lelesz táborához közel olyan szerencsétlenül esett le lováról, hogy 
életét vesztette.28 — a  másik testvér, Miklós, apjával, majd testvérével 
együtt már igen fiatalon ott szerepel aláírásával a bujdosók élén. De róla 
is keveset tudunk. Az egykorú források kétszeri sebesülését is említik. 
Egyszer a labancok elleni harcokban (1679 novemberében, Thököly híres 
szikszói csatájában), majd nem sokkal később Szolnoknál, ahol viszont 
egy janicsár golyója találta el, amikor a nagyváradi és szolnoki őrség 
fellázadt a kurucok ellen.29 Mintha jelképes lenne a kétoldalról kapott 
seb: mint minden vitéz kortársa, ő is „két pogány közt, egy hazáért” 
ontotta vérét. — István a harmadik testvér. Róla, Thököly, majd Rá
kóczi vitéz generálisáról, utóbb a rózsahegyi zsinat elnökéről bővebb 
adatokkal rendelkezik világi- és egyháztörténetírásunk. Az 1680-as évek 
Thököly-féle hadjárataiból, majd a vele való törökországi bujdosás ide
jéről, s nemeslelkű feleségével, Révay Erzsébettel 19 évi távolléte ide
jén váltott levelezéséről, Rákóczi és Bercsényi melletti fővezérségéről 
megbízható adatok állnak rendelkezésünkre.30 Hazája és egyháza hű fiá
nak képe rajzolódik ki mindegyikből. Testvérei közül ő élt legtovább: 
1712-ben halt meg a Túrócz megyei Mossóczon. 3

3. Petrőczi Kata Szidónia születési ideje és gyermekkora.

Egyházunk szélesebb rétegei énekeskönyvünkből ismerik ugyan va
lamelyest Petrőczi Kata Szidónia nevét, életrajzi adatai azonban nem
csak előttük, hanem a lelkészek, sőt a történészek zöme előtt is homá- 
iyosak. Különösen áll ez a megállapítás születésének idejére.

Régebbi Dunántúli Énekeskönyvünk — Thaly életrajzi adata alap
ján — 1658-ban, az új kiadás — Antalfy nyomán — 1664-ben jelöli meg 
születésének évét, és e két életrajz kétféle adata nyomán ilyen formában 
közük a lexikonok és irodalomtörténetek is. Az újabb kutatások azonban 
azt bizonyítják, hogy mindkét adat téves.

Egyéb források hiányában csak két időpont segít hozzá a kérdés tisz
tázásához: Thököly Erzsébetnek, az édesanyának halála, valamint Árva 
várának 1670-i ostroma.

a) A régi számítások31 hibaforrása Nagy Iván helytelen családtörté
neti közlése volt,32 amelyet Thaly Kálmán tovább rontott. Nagy Iván 
ui. 1650. 1. 6-ot írt Thököly Erzsébet halála napjának, — házasságköté
sük napja helyett. Thaly észrevette az adat helytelenségét, de sajtóhibá
nak vélte és önkényesen 1659-re javította ki, hivatkozván arra, hogy az 
1657-ben született Thököly Imre mindig „húgomasszonynak” nevezte őt 
leveleiben, nem lehetett tehát idősebb a fejedelemnél. Születését pedig 
néhány hónappal a haláleset elé helyezve, feltételezte tehát 1658 végét.
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Antalffy életrajza viszont, amely húsz évvel később íródott, Pekry 
Lőrinc azon közlésére támaszkodva állapította meg az 1664 évet, amely 
szerint 18  éves hajadonként hozta haza feleségét Lengyelországból, ez 
pedig csakis 1682-ben lehetett, mert előző évben még más volt a fele
sége.

E kétszeres tévedéssel szemben kezünkben van Fabricius Miklósnak 
halotti emlékkölteménye,33 amely kétséget kizáróan mutatja, hogy Pet- 
rőczi Istvánná Thököly Erzsébet 1662. március 22-én halt meg Kasza 
várában. Mivel pedig leánya sajátírású verseskötetében mindjárt az első 
vers így kezdődik: „Siralmas volt, tudom, az én születésem” : bizo
nyosra vehető, hogy a fiatal édesanya halálát gyermekének születése 
okozta.

b) A másik adat, amely megerősít minket ebben, több egykorú for
rásból maradt ránk. Bethlen János háromkötetes művében megemlékezik 
arról, hogy amikor Heister tábornok Árva várát ostromolta, a nagybáty
jánál rejtőzködő „Petrőczi István uram leánykája” nyolc éves volt. 
Ugyanígy tudósít Bőd Péter és Thököly István „két kiskorú leánykájának 
és Petrőczi István nyolcéves leánykájának” szomorú sorsáról.34 Erről 
alább részletesebben fogunk még hallani. Az pedig kétségtelen, hogy 
1662-ben kellett annak születnie, aki az 1670-i ostrom idején nyolc éves 
volt.

Ezek az egybehangzó adatok megerőtlenítik mind a korábbi, mind a 
későbbi időpontra vonatkozó feltevéseket. Biztosra vehetjük tehát, hogy 
Petrőczi Kata Szidónia 1662. március 22-én, vagy az előtte levő napok 
valamelyikén született.

Árvaságának első nyolc éve ködbe vész ugyan, de nem valószínű, 
hogy elkerült volna az atyai házból, hanem három bátyjával együtt 
bizonyára Kasza várában lakott. Ha nem csupán a vár asszonyaira, ha
nem a közelben lakó rokonok valamelyik nőtagjára lett volna bízva, úgy 
esetleges mostoháját vagy nevelőjét a Pruszkán és Oroszlánykőn lakó 
Jakussithék, vagy az illavai Osztrosithék családjában kellene keresnünk. 
Mindhárom vár ugyancsak Trencsén megyében, alig néhány órányira állt 
Kasza várától.

Az első adat, amely a „siralmas” gyermeksorsról tudósít, a már emlí
tett árvavári időszak, 1670/71 telén. Apjának elfogatására már novem
ber I-én kiadták Bécsben a parancsot, de talán nem szerezhetett róla 
még tudomást, mert a „rokoni látogatásra” úgy ment el gyermekeivel 
Árvába, hogy minden kincsét és vagyonát Kasza várában hagyta. A vár 
november 16-án császári kézre jutott tehát; elfoglalása és nagy jövedelme 
busás hasznot jelentett a bécsi udvarnak.35

Petrőczi István valószínűleg Árva várában tudta meg, hogy sógorá
val együtt mindkettőjük életét és várát veszély fenyegeti. Ezért unoka- 
öccsét, az akkor 13 éves Thököly Imrét Keczer Ambrussal, a hű „aulae 
familaris”-szal maga kísérte el Likava várába, — és ekkor látta valószí
nűleg életében utoljára leányát.. . Elmenekülésük után Heister Siegbert 
osztrák tábornok felszólította Thököly Istvánt a német őrség beengedé
sére. A 47 éves, de már súlyos beteg várúr megtagadta a felhívás tel
jesítését, erős őrséget szervezett és sok élelemmel látta el várát. Vele 
volt 15 éves Mária és 12 éves Éva leánya, valamint a 8 éves Petrőczi 
Kata. (Legidősebb leányát, Thököly Katát előző évben adta férjhez Esz- 
terházy Ferenchez.)36

El tudjuk képzelni az ostromlott vár lakóinak lelkiállapotát. Tud- 
ták ugyan, hogy a Zmeskál György várkapitány parancsnoksága a a 
álló vitéz őrség mindent kész megtenni értük, de a leányok féléimé
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kétszeresre növelte a beteg, illetve elbujdosott édesapjuk miatti aggódás. 
Mindhárman félárvák voltak: Petrőczi Istvánná nyolc éve, Thökölyné tíz 
éve halott volt már ekkor.

November 28-án megkezdődött a vár ostroma, Heister, valamint a 
Zsolna felől más céllal érkező, de közben felső parancsra hozzájuk csat
lakozni kényszerülő Eszterházy Pál (a későbbi nádor, aki testvére volt 
a várúr vejének), körülzárta és lövetni kezdte a várat. Zmeskál György 
érzékeny veszteséget okozott a császáriaknak, amikor váratlan fordulat 
történt: december 4-én meghalt Thököly István.

Halála elcsüggesztette az addig bátor őrséget. Az ugyancsak ottlevő, 
rettenthetetlen Keczerné minden biztatása ellenére tárgyalásba bocsát
koztak az ostromlókkal. Elrejtették a milliós értékű kincseket és kikö
tötték, hogy csak akkor adják át a várat, ha bántatlanul elvonulhatnak 
és a várúr holttestét is magukkal vihetik. Ezt különösen a leányok kér
ték, mivel édesapjuk úgy végrendelkezett, hogy testét a késmárki evan
gélikus templom általa épített kriptájában temessék el.

Jellemző adat a várbeliek haláltmegvető bátorságára, hogy kijelen
tették: ha ezeket a feltételeket nem teljesítik,/„készek előbb meghalni, 
mintsem a várat átadni”37

Több napi alkudozás után, december 10-én megkötötték az alkut, 
megnyíltak a vár kapui, de a hitszegő Heister mégsem teljesítette az 
összes feltételt. Thököly Imre utóbb maga írja naplójában38, hogy „az 
szegény atyánknak . . .  az német kegyetlensége még csak tisztességes el
temetését sem engedte”.

A kegyetlenkedések híre pedig messzire eljutott. Egykorú erdélyi 
történetírók is feljegyezték a drámai eseményeket. Bethlen János sze
rint39 a Petrőczi-leánykát minden vagyonkájától megfosztották, sőt Bőd 
Péter szerint 40 a Thököly-leánykákkal együtt félmeztelenül Bécsbe szál
lították. Más adatok szerint több napig a vár pincéjébe voltak bezárva. 
El tudjuk képzelni a zsoldosok tivornyáját, hiszen feljegyezték, hogy 
egy kőműves árulása folytán a vár összes befalazott kincsét megtalálták. 
Thököly udvari papját, Andreae János evangélikus prédikátort pedig el
hurcolták.4 1

A nyolcéves kislány további sorsáról alig tudunk valamit. Egyes for
rások arról tanúskodnak, hogy Jakussith Imrénél talál menedéket, s az 
ő otthonukban nyerte volna az első vallásos oktatást.42

Más források szerint — ami a fenti adatokat nem okvetlenül zárja 
ki — Wesselényi Lászlóék családjánál talált az árva kislány menedéket. 
Ez utóbbi forrás hiteles, csak az a kérdés, hogy közvetlenül az árvái 
ostrom után jutott-e hozzájuk, vagy 2—3 év eltelte után. Velük menekült 
ki utóbb ugyanis a felvidéki üldözések elől Lengyelországba.

4. A bujdosás évei Lengyelországban
Petrőczi Kata Szidónia eddigi életrajzírói (Thaly Kálmán 1885), Ko

vács Sándor 1897, Antalffy Endre 1904 és Rimeg Ödön 1905), valamint 
utóbb életének népszerűsítő ismertetői és a róla szóló tanulmányok írói 
mind megegyeznek abban, hogy a lengyelországi bujdosás éveit teljes 
homály fedi.

Sokáig azt, hogy serdülő éveit idegenben töltötte, csak Pápai Páriz Fe
renc nagyenyedi tudós professzornak a neki bemutatott Arndt-fordítás 
elé írt verses előszavának soraiból tudtuk.

Azt pedig Pekry Lőrincnek egy tanúvallomásából tudtuk, hogy fe
leségét „Máramaroson jővén által” vitte magával Erdélybe.43

604



Bármikor történt is ez a házasságkötés, mind irodalomtörténeti szem
pontból, mind nekünk, teológusoknak fontos és érdekes a kérdés: Len
gyelország melyik részében, milyen környezetben, milyen szellemi és lelki 
hatások alatt töltötte el legértékesebb tanuló- és ifjú éveit? Mintegy 8—10 
esztendőre tehető kinttartózkodása. Ezalatt nyilván kapott olyan hatá
sokat, amelyek későbbi költészetét és fordításait befolyásolták.

Kinél és hol töltötte a „gyászos évtizedet” a labancok elől bujdosó 
kislány? Ha a részletek még ismeretlenek is, de mégis felelni tudunk 
már erre az eddig megválaszolatlan kérdésre. A Romániában őrzött 
Pekry-levéltár egyik iratcsomója szerint44 édesapjának 1670-i elbujdo- 
sása után a Trencsén megyei Sztrecsény várába került Wesselényi László 
és felesége, Bakos Zsuzsanna otthonába. Ide szállították elbujdosptt ap
jának ládákba csomagolt néhány vagyontárgyát is. Amikor Wesseíényiek 
a kislánnyal együtt Lengyelországba menekültek, ott az asszony elzálogo
sította a rábízott kislány arany- és ezüsttárgyait. Az iratok tanúsága sze
rint mintegy húsz év múlva igyekezett ezt a kincset Pekry Lőrinc és 
felesége a kamarától Pozsonyban visszaperelni.

Az első kérdésre tehát biztos feleletet adhatunk: Wesselényiéknél 
bujdosott Petrőczi Kata Szidónia Lengyelországban. Ezen nyomon el
indulva kell megkeresnünk és megtalálnunk a bujdosás idejére vonat
kozó, talán lengyel levéltárakban lappangó iratokat, amelyek remélhető
leg fényt fognak deríteni egy évtized ismeretlen eseményeire.

Addig kíséreljük meg Wesselényi László életének idevonatkozó nyo
mait felkutatni. Az összeesküvés leleplezése előtt meghalt nádornak fele
ségétől, Bosnyák Zsófiától született ez a középszerű, egyes források sze
rint bárgyú, mások szerint jellemtelen, de fontos politikai szerepet soha 
nem vivő szendrői főkapitány. Dédapja, idősb. Wesselényi Ferenc még 
Báthori István királytól 1590-ben kapott lengyel honfiúsítást egy Krak
kóhoz közeli várral, Lanckoronával (Landskron) együtt.

Az összeesküvő nádor ugyancsak gyarapította lengyel birtokait, mert 
IV. Ulászlónak tett szolgálataiért 100 000 tallér értékű lengyel uradalmat 
kapott. Amikor 1667-ben a murányi várban végrendelkezett, hogy má
sodik feleségét, Széchy Máriát fiának esetleges, zaklatásaitól megvédje, 
négy magyarországi jószágon kívül Sztrecsény, Szendrő, Fülek és Su- 
rány (két lengyel birtokot hagyott rá: Gdow várát és Blazovát45).

Mindhárom birtok Krakkó közelében feküdt. Ezek valamelyikére 
húzódhatott a nádor fia, akit 1672-ben még Trencsénben találunk, de 
1674-ben már a proscribáltak jegyzékén szerepel.

A fentiek alapján közelebb kerültünk a második kérdés megfejté
séhez, hogy ti. hol bujdosott Petrőczi Kata Szidónia? A két alábbi közlés 
is valószínűvé teszi, hogy részben Gdow várában, részben Krakkóban.

Wesselényi László ugyanis kezdetben nem tartozott a rebellisek közé, 
csak inkább apja után tekintették annak, mégis kintléte alatt egyre in
kább a bujdosók mellé állt. Diplomáciailag és gazdaságilag is támogatni 
kezdte őket. Kapcsolatokat kéréséit a francia udvar és a lengyel király 
felé, majd titokban pénzzel támogatta a bujdosókat. 1674-ben egy „egész 
magyarságnak” szóló levelet írt a bujdosók vezéreinek. Ebben azt kérte, 
hogy két-három becsületes főembert küldjenek ki hozzá, hogy a „nyo- 
morodott édes haza javat és az török barátságot (sine qua nihil possu- 
mus)” megtárgyalhassák. Majd így folytatja levelét:

„Bizonv oly módot mutatok, hogy soha magyar német iga alól 
való felszabadulására jobb s csendesebb mód nem volt tálán, ha ez 
elbocsátjuk, soha nem is lesz. Azonban Úristenre kérlek benneteket,
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az szegény bátyám Petrőczi István uram dolga (az, kinek igen vészé-: 
delmes állapotja hallatik közöttünk, kit Isten szent fiáért távoztas- 
son) adja Kgltek értésemre, mert ha nem is tudom is, minémű rossz, 
állapotja légyen, csak értsem, bizony Isten kegyelméből tanálok mó
dot megszabadítására, ha pedig szabad, Istenért s jó szerencséért ké
rem, jöjjön bé bár csak az határban, értésemre adván az holt és 
napot, hogy tudjam utómat alkalmaztatni, Istennel bizonyítom, meg 
nem bánja, s kívánt örömét is, Isten úgy segéljen, meglátja.. .”46 
Ebből a levélből bizonyos, hogy Petrőczy István „kívánt öröme”, 

akit Wesselényiéknél megláthatna, nem más, mint az akkor 11—12 éves. 
kislánya.

Ami pedig a levél keltezését illeti, ezt olvashatjuk: „Írtam Gondolom 
várában, adná Isten Muránban.” Ez a „Gondolom vára” valószínűleg 
Gdow várának fedőneve vagy vele kapcsolatos szójáték lehetett.

Végül még egy adalék arra, hogy a bujdosó vezér leányát Krakkóban 
is ismerték. Ráday Pál írja naplójában47, hogy amikor 1705 júniusában 
Krakkóban járt és megnézte e „a harmadéve megégett” várat, behívta őt 
beszélgetésre „az kapitóliumbéli nótárius, kinek az felesége, ismervén 
Pekry Lőrincné asszont, kívánta, hogy oda szólló levelét elküldgyem..

(Folytatjuk)
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Nazireusok, rekabiták, esszeneusok és társaik

A pásztorkodó, némi földművelést folytató ember számára a szőlő- 
művelés idegen, éppen ezért értetlenül megvetett volt s vele együtt meg
vetett volt mindaz, amit a maga életformájánál fejlettebbnek talált. 
Innen érthető tehát az, hogy a régi társadalmi rend hívei a maguk val
lásos életében is a régit képviselték s éppen ezzel lettek — mondjuk 
meg kereken — furcsa, az élettől igen-igen messze járó emberekké, meg
ható igyekezetükben is különcködő csudabogarakká.

Ezt az egyszerű tényt árulják el hát a szőlőevést tiltó szavak, amik
hez még azt tehetjük hozzá, hogy ezt — minden valószínűség szerint — 
a tiltást még a szőlővesszők érintésére is kiterjesztették.

Az elmondottakból levont következtetést erősíti meg az is, hogy bár 
a történelem folyamán, a honfoglalást és a dávidi kort követően is, még 
több esetben találkozunk a nazireusok egy-egy csoportjával vagy ma
gával a névvel — így a salamoni templomban külön, zárt udvar állott 
rendelkezésükre, hogy elkülönített életüket zavartalanul folytathas
sák —, de sem ez a tény, sem pedig más jelek nem engedik elfelejttetni, 
hogy a fellépésüket kiváltó történelmi szituáció megváltozásával elvesz
tették jelentőségüket, szerepüket.

A róluk szóló szakasz befejezéseképpen még annyit modhatunk el 
róluk, hogy a Numeri 6-ban található tudósítás pontosan meghatározza 
a nazireusi fogadalmat tett férfiak, asszonyok követendő életfolytatását, 
így azt, hogy mit kell tenniök, ha fogadalmi idejük lejár vagy halottal 
való találkozásuk miatt megszakad. A tudósítás éppen ezért abban a 
vonatkozásban mond újat, hogy már ismeri a megszabott, meghatározott 
időtartamra szóló fogadalmat — ellentétben az eredeti, életfogytig tartó 
nazireussággal — és ugyanakkor arról is árulkodik, hogy a papi rend 
legalizálta ezt az egykor végeredményben ellene is irányuló mozgal
mat.4 5 Legalizálta, egyben megszelídítette úgy, hogy szervesen beépí
tette a kultuszi élet pontosan meghatározott, megszabott keretei közé. 
Ugyanakkor ez a folyamat azt is jelentette, hogy a nazireusok még- 
inkább eltértek attól a céltól, amit — ha nem is tudatosan — kitűztek 
maguk elé: a társadalmi rend fejlődésének visszafordításának aka
rásától.

S azt is meg kell még mondanunk, hogy teljességgel elhibázott 
— éppen ezért felesleges — akár Keresztelő Jánost, akár pedig Pál 
apostolt (lásd: Csel. 18, 18.) ennek a csoportnak egyik késői követőiként 
megemlítenünk, számontartanunk. Felesleges, mert ha voltak is kisebb- 
nagyobb csoportok, melyek a nazireusokhoz hasonló szokások, előírások 
szerint éltek, ezek magatartásának okait más gyökerekben, más okok
ban kell keresnünk. Ezt kell tennünk, mert — amint már említettük — 
szerepük időhöz, egy bizonyos szituációhoz kötött.

Salamon
Kr. e. 926/25 őszéns bekövetkezett halála után kettészakadt a dávidi 
birodalom.

4 Ezt a papság más esetben is m egcselekedte. G ondoljunk csak a léviták 
esetére.

5 Az 926/25-ös dátum nem pontatlanság. A  kettős évszámnak az az egyszerű 
magyarázata, hegy a krónikás m űvek éppen ettől az időponttól kettős időpont
meghatározást adnak. Ma már képtelenek vagyunk m egállapítani, hogy m elyik 
a helyes dátum.
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A júdeai és izraeli országrész kialakulása több okból is szerencsét
lenül, sorsdöntőnek mondható. Annak kell mondanunk, mert nemcsak 
maga az eredeti izráeli birodalom bomlott fel, lett kicsinységében jelen
téktelenné a többi Földközi-tenger melléki államocskák között, hanem 
a szakadással egy időben elveszett a Dávid és Salamon uralkodása alatt 
— hol okos politikával, máskor meg fegyverrel — megszerzett arám 
provincia és más, ugyancsak ebben a korban megszerzett terület is.

A dávidi birodalom kettészakadását több okkal magyarázhatjuk, de 
a legközelebb akkor járunk az igazihoz, az igazsághoz, ha azt az izráeli 
népnek a dinasztikus államhatalomtól való idegenkedésében keressük. 
Ennek bizonyítására éppen elegendő, ha elolvassuk Jeroboám szavait, 
amit a Sikemben tartott „országgyűlés” előtt, annak nevében mondott 
el Salamon fiának, a trón várományosának, Roboámnak címezve.

Az 1. Királyok l2, 4-ben Jeroboám, a Nébát fia, aki a Salamon előli 
emigrációjából tért vissza hazájából, a következőket mondja: „Atyád 
keménnyé tette igánkat, most azonban tedd te könnyebbé a'yád kemény 
szolgálatát és a nehéz igát, amelyet ránk rakott, és mi akkor szolgá
lunk neked.”

A trón várományosa gondolkodási időt kér, hogy „véneivel” ta
nácskozást tarthasson. Amikor pedig a három napi gondolkodási idő 
lejárta után — a vének jóakaratú tanácsát félredobva — újból a nép 
színe elé áll, akkor nemhogy az egyeduralkodói szigor enyhítésével ke
csegteti azt, hanem annak még keményebbé tételét helyezi kilátásba, 
mondva: „Az én atyám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én skor
piókkal foglak megtanítani!” S ez a kijelentés éppen elegendő ahhoz, 
hogy a szabadsághoz szokott, sorsával, helyzetével amúgyis elégedetlen 
nép nagyobbik fele ellene mondjon leendő uralkodójának és hogy ne 
kérjen az előbbinél még nehezebb, súlyosabb kihatású uralkodói poli
tikából.

Az izráeli országrészben ettől az eseménytől fogva — lényegében — 
megszűnt a dinasztikus monarchia államformája. Megszűnt, mert ha 
a továbbiak során hosszabb-rövidebb ideig találunk is ugyanabból a 
családból való királyokat, a dinasztiák hatalmi folytonosságát előbb- 
utóbb megszakította az ellenkező néprétegek lázadása, vagy egy, az erre 
a lázadásra támaszkodó önjelölt trónkövetelő. Ezért történt ezek után 
az, hogy míg Judea trónját a dávidi család megszakítatlanul, az örök
lés természetes rendje szerint a magáénak mondhatta, addig az előbbi 
államocskában mintegy megújult a régi, karizmatikus tekintélyű veze
tés intézménye. Tehát az a jelenség, amikor egy-egy uralkodót adott
sága, tekintélye —. tegyük hozzá —, katonai hatalma emelt a trónra.

Ennek a karizmatikus jellegű államvezetésnek megvoltak az elő
nyei. Többek között az, hogy szerencsés esetben valóban az került az 
ország élére, akinek erre a legtöbb adottsága volt, de — és most nem 
beszélünk az előbbi ellenkezőjéről — ebben a történelmi helyzetben 
csak a zűrzavart fokozta, az egyszerű emberek amúgy is nehéz élet- 
sorsát tette még nehezebbé.

A zűrzavar — amiben sohasem volt hiány — először 

az Omrida-dinasztia
idejében tetőzik. Omri, az alig negyven évig uralkodó (883 842) család 
feje — gyaníthatóan — nem volt törzsgyökeres izráeli. Nem lehetett az,
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mert neve — nemkülönben fiávé, Áhábé — nagyon idegenül cseng.® 
S az idegen eredet mellett bizonyíthat az is, hogy Áháb a „Szidóniái 
király” leányát, Jezábelt vette feleségül.

Ha nem is vesszük számításba azt, hogy milyen ellenkezéssel fogad
hatták az egyes izráeli körök — főleg nacionalista csoportok — az új 
uralkodó és családtagjainak személyét, akkor is találunk erre — több
nyire indokolatlan — ellenkezésre éppen elegendő okot, s ez okok között 
ott találjuk az izráeli állam sajátságos helyzetéből, földrajzi fekvéséből 
valókat is. Nevezetesen azokat, melyek éppen abból adódtak, hogy ez a 
parányi országocska a maga önálló életét élve, elszakadt a régi birodalom 
természetes központjától, Jeruzsálemtől.

Az izráeli állam megalakulását követően az önállóvá lett területek 
uralkodóinak gondoskodniok kellett arról, hogy az országot megszervez
zék, közigazgatásilag is önállóvá tegyék. Ez hosszú időn át nem valósul
hatott meg és így nem csodálkozhatunk azon, hogy hol ezt, hol meg azt 
a várost halljuk emlegetni, amikor a krónikás valamelyik izráeli király 
székhelyéről beszél.

Mégis, a királyi székhely az, ami lényegében a jelentéktelenebb prob
lémát okozta az ország vezetőinek, polgárainak. A jelentéktelenebbet 
— bár nem elhanyagolhatót —, mert a problémák legsúlyosabbikát a 
szomszédos népekkel való jó vagy rossz kapcsolatok hordozták. A kap
csolatok, melyektől — végeredményben — függött az izráeli állam léte, 
békéje, megmaradása. Függött, mert a gyűjtőfogalommal filiszteusoknak 
nevezett népcsoportok csakúgy nagyobb hatalommal bírtak, mint az 
északi határrészen egyre terebélyesedő arám birodalom. Emellett az 
izráeli királyoknak, népnek mindig is számítani kellett a judeai ország
rész vezetőinek és egyes csoportjainak ellenséges magatartásával is. Azzal 
a magatartással, mely a politikai, társadalmi ellentéteket a teológiai és 
vallási életbe is becsempészve, a valódi helyzetet nemegyszer meghami
sítva, tudatosan és célzatosan lázított az izráeli uralkodók, politikai, tár
sadalmi s vallási viszonyok ellen.?

A hol súlyosbodó, hol meg enyhülő helyzeten éppen az említett 
Omrida dinasztia — ha csak rövid időre is — találta meg a megoldást. 
Ez a megoldás pedig több vonatkozásban is folytatása a dávidi, salamoni 
politikának, államvezetésnek, s főbb vonalaiban a következőképpen ha
tározható meg:

1. együttműködés a judeai országgal,
2. a szomszéd népek barátságának keresése, az ezekkel való együtt

működés, kereskedelem,
3. az állami szervezet kialakítása, az ország fővárosának megépítése.

6 A z Omri név a szom szédos, később pedig az arab népek között volt köz- 
használatú. N agyon valószínű, h ogy  amit a D euteronónium  17, 15. az idegen szár
mazású uralkodók választásának tiltásáról m ond, az az Omridák fellépése miatt 
fogalm azódott meg.

7 Erről a tényről árulkodik az, (hogy a Krónikák könyve sőt, a régebbi 
K irályok könyve is. szinte nem  tud egyetlen egy jó  szót m ondani arról, ami 
az izráeli országrészben az évszázadok folyam án történt. A  deuteronóm ium i könyv  
túlhajtott, m erev vallási és nacionalista szűkkeblűsége egyszerűen old ja  m eg 
a kérdéseket, am ikor a jeruzsálem i „hivatalos”  kultusz (ami ebben a korban 
m ég egyáltalában nem  „h ivatalos” , hanem  csak egy a többi között) szem pont
jából ítéli m eg a helyzetet. Ez az értékelés pedig — enyhén szólva — igen sok: 
esetben hamis.
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1.

Bármennyire is kígyót-békát kiált a régi krónikás Áhábra, Omri 
fiára — okkal vagy ok nélkül,'ezt most nem kutatjuk —, de azt ő sem 
hallgatja el, hogy ennek a királynak az uralkodása alatt a két orszá- 
gocska valamiféle szövetségre lép egymással. Igaz, hogy ez a szövetség 
— úgy látszik — nem lehetett hosszúéletű, de a közhangulatot mégis 
nagyon jól fejezik ki azok a szavak, melyeket Jehósafát, Judea királya 
mond a segítséget kérő Áhábnak: „Én épp úgy, mint te; az én népem 
épp úgy, mint a te néped . . ( 1 .  Kir. 22, 4.)8 S hogy ezt az alkalmi szö
vetségkötést — ami mögött szorosabb kapcsolat is fennállhatott — milyen 
nagyra kell értékelnünk, arra nézve csak néhány lapot kell visszahajta
nunk a Királyok könyvében.

Az 1. Királyok 15-ben ugyanis nem kevesebbről olvashatunk, mint 
arról, hogy Ászá, judeai király a jeruzsálemi templom és udvar meg
maradt arany-, ezüstkincseivel (!) küldöttséget meneszt a Damaszkuszban 
székelő arám uralkodóhoz, Ben Hadadhoz, hogy katonai segítségét kérje 
Basa izráeli király, végeredményben, a testvéri izráeli ország, nép ellen. 
S teszi ezt az az Ászá, akinek szíve — a krónikás jellemző szavai sze
rint — „az ÚRé volt egész életében. És bevitte az ŰR házába atyjának 
szent adományát és a maga szent adományait, az ezüstöt, az aranyat. . . ” 
Az esethez, s a krónikás kommentáló szavaihoz — azt hiszem — nem 
kell semmiféle magyarázatot fűznünk. Beszélnek azok magukban is . . .

2.

Elöljáróban már említettük azt, hogy Omriról nem mondhatjuk tel
jes bizonyossággal, hogy törzsgyökeres izráeli lett volna. Sőt, talán, épp 
az ellenkezője a valószínű. De bármi is lett légyen a valóságos helyzet, 
uralkodása idején viszonylagos béke uralkodott magának az országnak 
a területén. Ezt a békét Omri és utódja a szomszédos népekkel való 
barátságos viszony keresésében találta meg, érte el. S ennek a barátság
keresésnek a megnyilvánulása az is, hogy az ebben a korban szokásos 
gesztussal Áháb még trónörökös korában a „szidóni” királyi családban 
keres magának feleséget és ha nem tévedünk valami nagyot, akkor a 
„szidóni” helymegjelölésben a föníciai uralkodói udvart kell keresnünk. 
Ázt az udvart, ahonnan ez idő tájt már hosszú kereskedőkaravánok in
dultak a világ négy tája felé s ahonnan komoly kereskedelmi hajóflottát 
irányítottak.

Éppen a majdnem teljes biztonsággal bizonyítható föníciai kapcso
latok figyelmeztetnek az Ószövetségben is fellelhető tényre, hogy az 
Omridák — közöttük bizonyíthatóan Áháb — maguk is szorgalmazták 
a kereskedelmi élet országontúli fejlesztését. S tették ezt olyan ered
ménnyel, hogy a „világpiacnak” számító bazárban a csöppnyi Izráelnek 
is volt egy utcasora, ahol kereskedői adó- és vámmentesen árulhatták 
portékáikat.

Ez utóbbit az 1. Királyok 20. elbeszélése szerint, Áháb a Benhadad 
elleni harc pillanatnyi győztes befejezése után, néhány város vissza
nyerése mellett érte el.

8 A  történet m ásik változatát a  2. Kir. 3-ban találahtjuk m eg. Itt Jehőráin, 
Áháb fia kéri ugyancsak Jehósafát segítségét. Bárm elyik változat, esetleg  
a kettő, lenne Is hiteles, ez a helyzeten mit sem  változtat.
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Az elbeszélésben azonban, nemcsak a Benhadad név problematikus, 
hanem az eseménysorozat rögzítése is. (A Benhadad név minden való
színűség szerint az arameiek összefoglaló megjelölése.) Problematikus, 
mert a krónikás — akarva vagy akaratlanul — összekeveri, pontatlanul 
mondja el az eseményeket és nem tud arról, ami végeredményben a 
lényeg, s amit III. Salmanassar asszír uralkodó feliratai beszélnek el az 
uralkodó Damaszkusz elleni hadjáratairól.

Az öt alkalommal megújuló támadásban — a feliratok tanúsága sze
rint — III. Salmanassar segítségére siettek szövetségestársai, vazallusai 
is, köztük két Omrida: Áháb és fia, Jéhu (az óstestámentumi szöveg sze
rint: Ahazjáhu). Az első hadjáratot (854) rögzítő felirat szerint „Ahhabbu” 
2000 harcikocsival és 10 000 katonával vett részt a harcokban. Jéhu ne
vét pedig a negyedik (842) hadjáratban résztvettek listájában találjuk 
meg.9 Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy Áháb és Ahazjáhu 
a hadjáratokban való részvétel ellenszolgáltatásaképpen kaphatta meg 
a damaszkuszi bazárban való árusítás jogát, lehetőségét. (Mondanunk 
sem kell, hogy a harmadik Omrida halála után megszakad a III. Sal- 
manassárral való vazallusi kapcsolat és semmibe vész az a kevéske 
előny is, ami Izraelre e kapcsolatból származott.)

Az okos, még inkább számító külpolitika, mely többnyire a szom
szédos népekkel való barátságos kapcsolatokra épített, de amely oly
kor — s ezt már nem okos, hanem erőszakos politikának kell nevez
nünk — nem riadt vissza fegyveres összetűzésektől sem,10 rövid időre 
biztosította Izráel nemzeti függetlenségét és egyben megindította ezt az 
országot azon az úton, amit a dávidi kor óta nem mondhatott a magáé
nak: a felemelkedés, a gazdasági fellendülés útján.

3.

Erről a felemelkedésről, a gazdasági fellendülésről beszél végered
ményben az is, hogy Omri nekilátott országa közigazgatási élete rende
zéséhez és mindezen felül nagyarányú építkezésbe kezdett.

Az új izráeli uralkodói központ Samáriában épült meg (1. Királyok 
16, 23—28.) s a rövid negyven esztendő alatt, amíg az Omridák foglalták 
el az izráeli trónt, egymás után épültek fel az apróbb városok díszes 
házai is, úgyannyira, hogy a Samáriában lefolyhatott ásatások a zsidó 
nép történetének legszebb építészeti, művészeti emlékeit tárták fel. így 
került napvilágra nemcsak a megerősített várost körülvevő bástyák 
alapja, hanem jó néhány más falmaradvány is, amely nem kevesebbről 
tanúskodik, mint hogy ebben a korban az Omridák nyomon követték az

9 Lásd H. Gressm ann: A ltorientalische Texte zum  AT. 340—344. 1.

i°  A z ún. „M e s a  fe lira t”  kőbevésett betűivel — a 2. K irályok 3. tudósításá
val egybeham  zóan — a m oábita k irály arról panaszkodik, h ogy  Omri és fia ha- 
ta mában tartotta országát. Lásd O. Gressm ann i. m. 440—442. 1.
biztosította Izráel nemzeti függetlenségét és egyben megindította ezt az 
országot azon az úton, amit a dávidi kor óta nem mondhatott a magáé
nak: a felemelkedés, a gazdasági fellendülés útján.

n  A  sam áriai ásatások arra engednek következtetni, h ogy  a Salamon épí
tészei által m eghonosított stílus az Om ridák korában új virágzásnak indult. 
Ezt a stl.ust általában ,,proto-ion” -nak szokták a régészek nevezni, am i arra 
utal, hogy ezt az irányzatot fejlesztették tovább a görög m űvészek. — A z épí
tészeti em lékek mellett jelentős helyet foglalnak el, többek között, az elefánt- 
csontfaragványok.

612



építészet, a művészetek fejlődésétől S mindezt olyan körülmények kö
zött, amely arra enged következtetni, hogy az izraeli nép legfelvilágo
sultabb uralkodói készségesen tártak kaput nemcsak a kor színvonalas 
művészeti irányzatai, hanem az általános emberi kultúra más megnyil
vánulásai előtt is. Mindezek pedig — bármilyen furcsán hangzik is — 
egy új társadalmi denomináció megjelenéséhez, a viszonyokkal szembe
forduló rekabiták jelentkezésére vezettek. Egy olyan vallási köntösbe 
öltözött, de nagyonis evilági kérdésekkel foglalkozó mozgalom megindu
lásának lehetünk tanúi, mint amilyent — ha más formában is — a nazi- 
reusok esetében megtapasztalhattunk.

Vámos József

Istenszeretet - emberszertet
címen megjelent

Dr. Ottlyk Ernő
új könyve.

A 140 oldalas könyv ára 17 Ft 50 fillér. 
Megrendelhető a Sajtóosztályon, 
Budapest, VIII., Puskin utca 12.
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Róma az igaz kereszténység ellen
3.

A REVERZÁLIS KÉRDÉS
1. BÉKEBONTÁS, — VAGY REÁLIS FÁJDALOM

A reverzális-kérdés szóbahozása mindig békebontás volt a katolikus 
papok túlnyomó töbségének véleménye szerint. Kényelmes állásukban, 
melyben nem kellett a vegyesházasság súlyos kérdéseiben személyes 
döntéseket kitusakodni — éppen a szigorúan körülhatárolt cselekvési 
lehetőségük miatt — akárhányszor értetlenül hallgatták panaszunkat is, 
kérésünket is, kritikánkat is; s talán jogosnak is érezték a vádat: béke
bontók vagyunk, akik reménytelen ügyben hallatjuk szavunkat.

A reverzális-kérdés szóbahozása — különös tekintettel Róma „egy
ségtörekvéseire” — azért lényeges, mivel eszméltetés a célunk. Sokszor 
u. i. mi magunk is hajlandók vagyunk „felekezeti alapon” sérelmezni 
a hivatalos katolikus gyakorlatot, noha ennél többre lenne szükségünk.

Ebben az eszmélkedésben nélkülözhetetlenek a sajtónk által — több
nyire a szenvedő érdekeltek tollából — leközölt esetek és a magunk ta
pasztalatai. Szükséges emlékeznünk olyan családokra, melyekben a há
zastársak közti összhangot megzavarta a katolikus lelki tanács és uta
sítás, vagy olykor — sokszor egészen idős — házasokra, kiknél a katolikus 
fél lelki nyugalmának helyreállításához arra volt szükség, hogy mind
ketten újra (!) oltár elé álljanak! Ennek a magatartásnak ismeretében 
már nem elégedhetünk meg sem a „békés” hallgatással, sem a zajos 
siránkozással, sem keserű kirohanásokkal. Szükséges viszont, hogy a ka
tolikus reverzálishajszolás két kérdés felvetésére késztessen:

2. KERESZTYÉNEK VAGYUNK-E MI EGYÁLTALÁN?
Ez az első, kérdés.
A hivatalos rk. tanítás (katekizmusok) szerint igen, mert „mindaz 

üdvözül, aki jóhiszeműen megtartja vallása rendelkezéseit.” Türelmes 
tétel ez, mely reménységgel tölthetne el minket, ha nem lennénk tisz
tában a valóságos helyzettel, mely a reverzális-kérdésben bontakozik ki 
a maga kegyetlen tisztaságában. A reverzáliskényszer u. i. az a próbakő, 
amely megmutatja a hivatalos nyilatkozatok reális értékét. A reverzá
liskényszer felfedi azt a ki nem mondott ítéletet, mely szerint a nem
katolikus keresztyéneknél veszélyben van a születendő gyermek üdvös
sége. Róma kevesli azt, amit az Újszövetség elegendőnek tart: „Higgy 
az Űr Jézus Krisztusban és üdvözölsz mind te, mind a te házadnépe.” 
Ha elégnek tartaná, nem sújtaná szankciókkal azokat a vegyesházasság
ban élő híveit, akik nem tudják vállalni a reverzális-kérdésben vallott 
„római” álláspontot:

Természetesen mi sem tartjuk a vegyes házasságot a keresztyén házas
ság eszményi formájának. Egyfelől azért nem, mivel a két érdekelt belső 
élete, hitbeli felfogása eltérően alakult, melynek következtében a kriti
kus helyzetekben nehezebben tudják megérteni egymást és elfogadni 
egymás segítségét. A házasságot nyilván nem azért rendelte az Isten, 
hogy ökumenikus problémák megoldásának kísérleti talaja legyen. Más
felől azért nem. mivel tapasztalatunk szerint, a házastársak közti egyet
értést és belső békét sokszor „kívülről” (gyóntatószék!) bontják meg.
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Ugyanakkor azonban ezek a tapasztalatok nem sodornak minket abba 
a végletes tévedésbe, hogy megtagadjuk a keresztyén-voltot a katolikus 
egyháztól. Valljuk, hogy „a Római Egyház is valamiképpen egyház ma
radt, vagy — Luther szavaival élve — : meg vannak benne a vestigia 
ecclesiae.” (Bereczky) Sok negatív tapasztalatunk nem tesz vakká annak 
meglátására, amit Isten a katolikus egyházban is elvégez. Nem egy olyan 
katolikus pap és laikus ismerősöm van, aki krisztushitben jár, s akivel 
magam is boldogan élem a keresztyén közösséget.

A hit és tanítás bizonyos ellentéteinek falán nem lát át a hivatalos 
katolikus álláspont, éppen reverzális-gyakorlatában is; arra a Krisztusra, 
Aki az ellentétek mellett is összeköt, sőt egyedül csak Ő köt össze.

Mi evangélikusok boldog bizonyossággal valljuk magunkat keresz
tyénnek, s abban a reménységben élünk, hogy kegyelemből, a Jézusban 
való hit által miénk is az üdvösség.

Amíg a katolikus reverzális-gyakorlat megmarad merevsége mellett, 
addig azt bizonyítja, hogy keresztyénségünket és Krisztusra néző re
ménységünket csupán álomnak tartja.

3. HELYE VAN-E KERESZTYÉN KÖRNYEZETBEN A KÉNYSZERNEK?
Ez pedig a másik kérdés.
A kényszer ellen az Újszövetség egyértelműen tiltakozik. Lk 14,23 

„kényszere” se húzza át az egészl Újszövetség mondanivalóját. A' kény
szer itt különben is az a „kell”, amit Isten mond ki üdvözülésünk kérdé
sében, melytől lelki kár nélkül nem függetleníthetjük magunkat. Ez a 
„kényszer” nem szabadít fel „gátlástalan” szolgálatra, még a legszentebb 
célok elérése érdekében sem! A példázatnak a „hivatalosakra”  vonat
kozó része is mutatja, hogy Jézus még a Tőle elszakadókat sem akarja 
„terrorizálni” és elpusztítani. Schlatter a „nőtige” szót használja a „biz
tatni, unszolni” értelmében, vagyis a csüggedés- és megfáradásmentes 
szolgálatra ösztökél. Rámutat közben arra, hogy Jézus szavai elsősorban 
nem az emberi buzgólkodást állítják homloktérbe, hanem azt a csodá
latos kegyelmet, mellyel Isten új és szabadon elhívott gyülekezetei üd
vözít. —• Azt sem szabad feledni, hogy a példázat olyanok körében való 
kitartó buzgólkodásra biztat, akik nem ismerik az atyai ház mennyegző- 
jének örömét, nem pedig olyanok elleni fellépésre, akik nem „úgy” élnek 
Krisztussal közösségben, ahogy azt a szolgálattevő — akár a Biblián 
tájékozódva is — helyesnek látná.

Lehetséges, sőt szükséges a lelki élet alakításában, a vezetésben ta
nácsolás, tiltás, rábeszélés, feddés, — de akaratunk, elgondolásunk 
„igazságunk” másikra kényszerítése nem a keresztyén lelkiélet sajátja. 
Sem a jó ügy látása, sem a jószándék, sem a jogszabályokhoz való alkal
mazkodás, sem pedig az alázatos főhajtás nem lehet mentség. Hiszen 
Jézus igehirdetése is a személyes felelősséget hangsúlyozza elsősorban 
(Jn 12,47 k !), melynek előfeltétele a személyes döntés. A kényszer tü
relmetlen és távlattalan szemlélet gyümölcse. Hol marad ez az Úr Jézus 
hordozó, megváltó szeretetétől és az egész világot átfogó (Jn 17) távla
tától?!

A kényszer alkalmazásánál olyan tényezőre akadunk — itt a rever- 
zális-kérdésben is! —, mely meggátolja Rómát abban, hogy igazán „egy
ház” legyen.

A diktatórikus módszerek és a lelki terror felszámolására van szük
ség, ha az Egyház be akarja tölteni Urától kapott hivatását.
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A vatikáni zsinat és a keresztyén egység
1. REFORMOK?

Nem kutatom: szándékkal, avagy önkéntelenül, — a II. vatikáni 
zsinatot kezdetben „reformzsinatként” emlegették. A bejelentés óta el
telt időben már bőségesen megmagyarázták a „pápa spontán Kijelentéseit” 
is és az „ökumenikus jelleget” is. A kánonjog fényében világossá tették, 
hogy az ökumenieitást a pápa egybehívó szava és elnöklete jelenti, a 
reformokat pedig az a szándék, hogy a zsinat „korunk problémáit fogja 
a tanítói hatalom által megítélni Krisztus evangéliumának fényében”.

Kétségtelen: a hívő katolikusok enyhülést reméltek Rómától. Ép
pen ezért olyan nagy a csalódásuk, sőt kiábrándulásuk. (Mihelics Vid 
így fogalmazza meg ezt a Vigília 1962. júliusi számában: „ . . .Minél  kö
zelebb jutunk a zsinat összeülésének időpontjához, annál inkább talál
kozunk olyan megnyilatkozásokkal, amelyekben némi aggodalom nyer 
kifejezést. Vajon a zsinat, amely akkora reményeket keltett a katoliku
sok körében, nem fog-e csalódást okozni? . . . ”) Ez a csüggedés azonban 
nemcsak a katolikus hívők magánügye. Bennünket is nagyon érdekeltek 
a reform lehetőségeiről napvilágot látott nyilakozatok, mivel úgy látjuk, 
hogy Róma bizonyos mérvű önrevízióra való készsége nélkül nincsen 
reális alapja az eredményes felekezetközi beszélgetésnek, mely pedig 
az egységrejutás elengedhetetlen előfeltétele. P. Lombardi reformmeg
állapításokat tartalmazó könyve, vagy a müncheni reformtételek stb. 
ezért keltettek olyan osztatlan feltűnést és érdeklődést katolikus körökön 
kívül is.

Amikor azonban a közelmúltban elolvastam a Magyar Kurír feb
ruári számát a székesfehérvári Prohászka-templom előcsarnokában, arra 
a meggyőződésre jutottam, hogy a reform-sejttetéséknek ez idő szerint 
nincsen reális alapjuk.

A lap mindenekelőtt arról ad hírt, hogy XXIII. János pápa a zsinat 
egyik előkészítő bizottságának záróülésén mondott rövid beszédet. Ebben 
nyíltan utalt P. Lombardi könyvére, s kijelentette, hogy „az csak egyéni 
vélemény számba megy” . Az Osservatore Romano — mutat rá a ma
gyar Kurír a továbbiakban — figyelembe idézi Loyola ügyét. Arra az 
óvatosságra céloz, mellyel III. Pál pápa Loyola rendalapítási kérelmét 
intézte. Közben kimondja, hogy „a reform szót még a legjobb értelmé
ben sem helyénvaló használni.” !!) P. Lombardi maga is visszahúzódott 
és alázatos engedelmességgel segít a haragvó katolikus közvélemény le
csillapításában (pl. Ausztria), azzal a megállapítással, hogy „az Osser
vatore Romanó megmutatja a helyes arányokat” , s hogy ő sohase akart 
több lenni egyszerű papnál. Az Osservatore Romano — világosan cé
lozva P. Lombardira és könyvére — végül hangsúlyozza: „a jó igehir
detőnek nem a forradalmian újat, hanem az örök újat kell hirdetnie.” 
A Magyar Kurír ezzel zárja a „Lombardi ügyet” .

Lombardi atya „ügye”, a vele kapcsolatos reakció és fejlemények 
nekünk inkább a tervezett ökumenikus zsinattal kapcsolatos váradal- 
munk „helyes arányait” mutatják meg. A fejlemények azt is világossá 
teszik, hogy minden együttműködés, a testvéri közösség, ami felekezet
közi viszonylatban ma elképzelhető, tulajdonképpen személyi jellegű, 
s csak addig maradhat meg, míg Róma megtűri.

2. VISSZATÉRÍTÉS „AZ EGYEDÜL ÜDVÖZÍTŐ EGYHÁZBA” ?
Róma megszokott formulája a keresztyének egységével kapcsolatban, 

hogy az egység adva van a katolikus egyházban — a pápa vezetése alatt.
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Az ökumené kérdésének Róma szerinti egyetlen kielégítő megoldása a 
visszatérés. „A katolikusok kérjék állhatatosan Istent, hogy mindeneket 
vezessen el az egy akolba, az egy pápa vezetése alatt”, — mondja a ró
mai tartományi zsinat 228. kánonja.

Ügy látszik, a visszatérítést hivatott szolgálni az a rendelkezés is, 
amely a reverzális-kérdésben tovább szigorítja az eddig is túlmerev 
álláspontot.

Különösen feltűnő az a nyilatkozat, amely a keresztyén igehirdetők
kel kapcsolatban ezt mondja: „Az Egyházban az apostolok jogszerű örö
kösein, azaz a pápán és a vele kapcsolatban lévő püspökökön kívül is
teni jog szerint nincsen más tanító.” (Római tart. zsinat 222. kánon). 
Ezzel hivatalosan is megerősíti azt az általános vélekedést a „Rómától 
elszakadt tanítókat és igehirdetőket illetően”, hogy nem Isten küldése 
alapján szolgálnak, s ezért bizonyságtételük eo ipso nem lehet igehir
detés. Ez a tétel már önmagában véve is igen elgondolkoztató. Ha pedig 
még azt is figyelembe vesszük, hogy azon a római tartományi zsinaton 
nyert ilyen értelmű megfogalmazást, melyet maga XXIII. János is az 
„egyetemes zsinat” főpróbájának tekint, akkor meg kell állapítanunk, 
hogy a II. vatikáni zsinat — ebben a szellemben — semmiképpen sem 
szolgálhatja a keresztyén egység szent ügyét.

A „visszatérítés” katolikus óhajának pedig egyenesen a legrosszabb 
szolgálatot teszi.

Róma a politika színpadán

1. A RÓMAI TARTOMÁNYI ZSINAT — ÉS A SZABAD POLITIKAI
DÖNTÉS

A római tartományi zsinat döntéseiről szóló tudósításokban két poli
tikai jellegű döntésre kell felfigyelnünk.

Az egyiket így olvashatjuk: „Az egyház joga és kötelessége azokat az 
erkölcsi kötelezettségeket is tanítani, amelyekhez a hívők, mint válasz
tók kötve vannak.” (218. kánon) Nem az az elsőrendűen érdekes ebben, 
hogy Róma beleszól hívei politikai állásfoglalásába, hanem az, hogy ezt 
kánonjogilag is rögzíti.

Még meglepőbb az a követelés, mellyel a katolikus nők felé fordul: 
„Utasítsátok el a gonosz emancipációt.” (213. kánon)

Megközelítően a tartományi zsinat időpontjában bocsátotta ki XXIII. 
János a „Mater et Magistra” kezdetű enciklikát is, mely szociális kér
désekkel foglalkozik. Érdekes, hogy az igazság és béke kérdésében is 
kizárólagossági igénnyel fogalmaz akkor, amikor azt mondja: mindez 
csak akkor lehetséges, ha az egész világ hitre jut. Igaza van Bereczky 
Albertnak, amikor megjegyzi: „A római katolikus totalitarizmus nem is 
mondhat mást, hiszen nem veszi észre, hogy ezzel az igénnyel, ill. föl
tétellel tulajdonképpen azt kívánja, hogy az egész emberiség „egyház” 
legyen, pedig jobb lenne szerényen azt kívánni, hogy az egyház legyen 
azzá, aminek lennie kell.”

2. r h o d o s  és  Új d e l h i.
Rómának az ortodox egyház megnyerését célzó kísérleteit nem lehet 

csupán egyházpolitikai síkon vizsgálni. Amikor Róma mindent elkovete 
annak érdekében, hogy több ortodox autokefál egyháznak az Egyháznak 
Világtanácsába való belépését megakadályozza, akkor erre politikai meg- 
gondolások is késztették. A rhodosi kísérlet hajótörést szenvedett egy
részt az ortodoxia éberségén, másrészt a hivatalos római sajtoszo g
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inkorrektségén, mellyel megállapodás ellenére sietve részleteket közölt 
a katolikus—ortodox találkozásról. Űj-Delhi Rómában támadt visszhangja 
pedig ezen túlmenően megmutatta, hogy milyen veszedelmesnek tartja 
a Moszkvai Patriarchátus, s még más szovjetunióbeli ortodox egyház be
lépését az Egyházak Világtanácsába. Helyesen mutat rá dr. Gustav Heine- 
mann, a Német Evangéliumi Egyház zsinati tanácsának volt elnöke vála
szában arra, hogy „valamely egyház felvételét'az egyházi közösségbe nem 
tartani magától értetődő dolognak, hanem politikai intrikának minősí
teni, azt jelenti, hogy a politizálást egészen másutt kell keresni, mint ahol 
azt a Herder Korrespondenz felfedezni kívánná.”

3. RÓMA, — MINT AZ „ANTIKOMMUNIZMUS” ZÁSZLÓVIVŐJE.
Az Egyházak Világtanácsa genfi sajtóosztálya ismertet egy Rómából 

keltezett közleményt. Az alábbi két mondatot igen figyelemreméltónak 
tartom: Aeterna Dei Sapientia kezdetű, Nagy Leó pápa halálának 1500. 
évfordulóján kibocsátott enciklikájában XXIII. János pápa megújította 
felhívását az összes keresztyénekhez, hogy a pápaság alatt egyesüljenek. 
„A  kommunizmus és szekularizmus fenyegetése — mondja az enciklika 
—, annál sürgetőbben követeli, hogy a keresztyénség ismerje el a legfőbb 
és csalhatatlan hivatalt, amelyet az Űr személyesen Péternek és utódai
nak tartott fenn.” Ezt a gyakorlati célmegjelölést magam is többször hal
lottam. Különös, hogy a hittani kérdésekben hajthatatlan és a keresztyén 
szeretet tekintetében oly gyakran érzéketlen Róma milyen liberálissá lesz 
ebben a politikai kérdésben. Nekünk azonban még élénken emlékezetünk
ben van a hazánkban 1919-ben — hasonló célzattal létrejött — „baráti 
kézfogás” és közös út-vállalás. A 20-as évek kíméletlen sajtóharca, a „ke
resztény kurzus” sok támadása és a kiélesedő reverzálisharc történelmi 
bizonyság amellett, hogy az egységnek ez az útja számunkra mindenkép
pen járhatatlan.

Összegezés: tanulságok és reménységek
A tanulságok egészen röviden összefoglalhatók abban, hogy Róma 

nem mond le „főhatalmáról” sem az egyházban, sem a világban, s a min
denkori helyzet által megkövetelt taktikai változtatásokkal, lényegében 
azonban töretlen igénnyel tör céljai elérése felé. Az ezév őszére meghir
detett II. vatikáni zsinat bizonnyal tovább merevíti Róma eddig sem haj
lékony magatartását, melynek következtében nem a keresztyén egység 
felé, hanem a további még súlyosabb elszigeteltség felé sodródik.

Hamis reménység lenne ettől a zsinattól akár a nem-katolikus keresz
tyéneket, akár a római egyházat illetően olyan döntéseket várni, melyek 
egymásratalálásunkat megkönnyíthetik.

Azt viszont remélhetjük, hogy a Biblia felé forduló érdeklődés foko
zódása, a katolikus egyház „bibliás” híveinek gyarapodása, sőt a készülő 
zsinat előreláthatólag negatív előjelű döntéseinek következtében foko
zódó elszigetelődés végül is arra indíthatja Rómát, hogy az uralkodás
keresést felcserélje a szolgálat-vállalással, az állandó önigazolást pedig a 
becsületes önkorrekcióval.

Ennek lenne a következménye az, ha Róma enyhítene a vegyes
házasságok és a reverzális terén mutatkozó feszültségeken. A protestan
tizmus és a katolicizmus között bemutatott elvi-teológiai ellentétek mel
lett is várjuk és reméljük, hogy a II. vatikáni zsinat a reformok útjára 
mer lépni és a múlt hibáit felismerve, olyan döntéseket hoz, amelyek 
a Bibliához való hűséget jelentik s egyben a haladó emberiségnek is 
szolgálatot tesznek. Magassy Sándor
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A z igehirdető m űhelye

AZ EGYHÁZI ESZTENDŐ UTOLSÓ ELŐTTI VASÁRNAPJA
Jel. 21, 6—8.
MEDITÁCIÓ

Ha perikópánk üzenetét egyetlen felszólításban próbáljuk tömöríteni, 
ezzel a szóval fejezhetjük ki: bátran. János apostol itt arra biztatja a ke
resztyén egyházat, hogy bátran ragaszkodjék Isten ígéreteihez, bátran 
bízzék Istenben és engedelmeskedjék neki. Az egyház mai útján, a mi 
társadalmunk életében elénk álló feladatok között, az emberiség előtt 
feltáruló hatalmas és szép lehetőségek és ugyanakkor a fenyegető vesze
delmek láttán fokozottan kell figyelnünk az Ige bátorító szavára. Bizony
talankodva, tétován, gyáván nem lehet ma keresztyén életet élni.

Az Emiber Tragédiájában Adóm tetterejét a végtől való rettegés töri 
le. „Csak az a vég! Csak azt tudnám feledni!” Biblikusán, de látszólag 
indokolatlanul fogalmazza meg Madách az TJr válaszát Ádám kétségére. 
A Mennyei Jelenésekről írott könyv és az egész Szentírás alapján azon
ban indokolt a biztató válasz. A vég más, mint ahogyan azt Ádám elkép
zeli. Az emberiség története végén a mindeneket újjá teremtő Isten áll, 
az Ómega. Isten nemcsak Te-remtőnk, nemcsak a kezdet, az Alfa, hanem 
az Ómega, a vég is — Újjájeremtőnk. Küzdelmes, vándorúton át szép és 
jó vég felé vezeti az emberiséget. A végről, Isten ígéretei végső betelje
sedésének idejéről, nem szabad megfeledkeznünk. Ez a Biblia utolsó 
könyvének nagy örömüzenete és figyelmeztetése.

Figyeljük meg, hogy a 6. vers a jövőről múlt időben szól: „Meglett!” 
Ez is azt mutatja, hogy nem ködös távoli jövőről van szó. Az újjáteremtő 
Istennel nem valami túlvilágon találkozunk először. A jövő Jézus Krisz
tusban már elkezdődött. Meglett. Jézust követni annyi, mint a jövő útján 
járni. Istennek ez az ön megnevezése: Én vagyok az első és az utolsó — 
az Ószövetség idejére nyúlik vissza (Ézs. 41, 4; 44, 6.) János apostol 
azonban Jézust is az első és utolsónak látja, s ezért őt is Alfának és 
Ómegának nevezi. (Jel. 1, 8.) A teremtő és a mindenséget újjáteremtő 
Isten Jézus Krisztusban lép közénk. „Én és az Atya egy vagyunk” — 
olvassuk Jn. 10, 30-ban.

A teremtő és újjáteremtő Isten mindeneket megújító szeretetét úgy 
kell prédikálnunk perikópánk alapján, hogy felbátorodjék a gyülekezet 
szíve Jézus Krisztus követésére, s mindazoknak a feladatoknak a betöl
tésére, melyeket a mai emberi nemzedék elé állított Isten.

VÁZLAT

János apostol a Mennyei Jelenésekről írott könyvének 21. részében 
hitünk végső céljáról, a teljességről szól. Már most sokat láthatunk 
Isten szeretetének méreteiből, Istent azonban színről színre csak a te  
jesség idejének eljövetelekor látjuk meg. Már most sok örömmel tölti
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meg Isten szívünket, de a teljes örömben csak a végcél elérésekor része, 
sédünk. Erről a végcélról, a teljesség idejéről megragadó képekben be
szél már az Ószövetség is. Ézsaiás próféta könyvének ma sokat idézett 
versében (2, 4.) a teljesség idejéről szól, mikor azt mondja: „nép népre 
kardot nem emel és hadakozást többé nem tanít” — „fegyvereikből kapá
kat és dárdáikból metsző késeket csinálnak” . Az evangéliumok a me
nyegző, a megnyílt ajtajú atyai ház és még sok más képet alkalmazva 
szólnak erről az időről, de a legátfogóbb, legbeszédesebb képekkel a 
Mennyei Jelenésekről írott könyvben találkozunk.

Amíg ezt a végcélt el nem érjük, addig nincs pihenés. Újabb és újabb 
feladatok elé kerülünk. Minden bevégzett munka egy újabb kezdete. 
A pihenés erőgyűjtés új munkára. Nyugtunk sincs. Állandóan találko
zunk olyan jelenségekkel, eseményekkel, amelyek zavarják, tönkre akar
ják tenni az alkotó munkát. Nehézségekbe, akadályokba ütközünk. Hitünk 
etekintetben kijózanít minden hamis illúzióból. A költő szerint a hivő 
embernek békessége van, de nyugalma nincs. A nyugalom csak átmeneti 
állapot mindaddig, amíg a teljességet el nem érjük.

Erre a mostani időre vonatkozóan szól hozzánk János apostol köny
vében az eljövendő időről. Bátorít. Ne csüggedjünk el a nehézségektől. 
Ne torpanjunk meg az akadályoknál. Küzdjük le a kísértéseket. Ügy 
szólít meg bennünket, mint akik győzelemre hívattunk. Nem kudarcot 
vallott embereket’ vigasztal valami túlvilági kárpótlással. Azt mondja, 
hogy annak az embernek a szeme előtt bontakozik ki a jövő körvonala, 
aki győz. Aki gyáva, aki meg sem kísérli a megoldást, összezavarodik. 
Az ilyen ember számára .kilátástalanná, értelmetlenné, reménytelenné 
válik az élet.

Mi felett kell győznünk? A  Biblia egyértelműen válaszol erre a kér
désre: a bűn felett. Ez az egyértelmű válasz azonban nem sablon. Most 
is úgy beszél a bűnről, hogy néven nevezi a bűnöket. Mi a bűn, amely 
felett győznünk kell? Itt különösen a bűnnek a másik embert veszé
lyeztető jellegét részletezi az ige. Csak egyet vizsgáljunk meg tüzeteseb
ben ezek közül. Beszél a gyilkosokról. Aki járművön közlekedve nem tö
rődik a másik emberrel, mert a sebesség hajszolásának bálványa előtt 
hódol, a bűnnek adja át magát. Áthágja a közlekedésrendészet előírá
sait. Veszélyezteti a másik ember életét. Nem véletlen,, hogy több gyüle
kezetben foglalkoznak ma a közlekedésrendészet kérdéseivel ennek a 
parancsolatnak a tükrében: Ne ölj! — Vannak a nemzetközi életnek is 
— képiesen szólva — közlekedésrendészeti szabályai. Azért, veszik ki 
részüket keresztyén emberek — például a legutóbbi béke-világgyűlésen 
is — a békéért vívott küzdelemben, mert a bűn nemzetközi vonatkozás
ban is veszélyessé, a technika mai fejlettsége mellett milliók gyilkosává 
teszi az embert. Ott van ez a felismerés a Prágai Keresztyén Békekon
ferencia munkásságának hátterében is. Milyen nagy jelentőségű, hogy 
a háború elleni küzdelemben mi Istennek ígéreteire figyelhetünk: aki 
győz, örökségül nyer mindent.

De folytathatjuk. A bűn paráznává teszi az embert és veszélyezteti 
a másik ember családi boldogságát. A bűn hiúságból, vagy haszonlesés
ből arra biztatja az embert, hogy hozzáértés nélkül avatkozzék be a má
sik ember testi, vagy lelki bajaiba és kuruzslóvá váljék. Mennyi veszély 
támad abból, ha a felkészületlenséggel még lelkiismeretlenség is párosul! 
Ez is kuruzslás. A bűn hazugságra ösztönöz és tönkre teszi a másik em
ber becsületét.
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János apostol különös hangsúlyt helyez a gyávaságra. A bűn a gyáva
ság nyitott ajtaján át lép be életünkbe. Azt mondja az apostol: a gyávák 
válnak gyilkossá, paráznává, hazuggá stb. A keresztyén ember gyávasága 
azzal kezdődik, hogy nem bízik Istenben és ezért nem engedelmeskedik 
néki. Mind több lazaságot engedélyez a maga számára. Aki gyáva, értel
metlennek .látja az erőfeszítést, küzdelmet. Nem hiszi, hogy győzhet. 
Számtalan kibúvót magyarázatot talál á feladatok, küzdelmek előli ki
térésre. Ilyen kibúvó ma például a békéért folytatott küzdelemben, ha 
azt mondjuk: majd elintézik mások, nem tartozik rám; vagy: mindig 
volt háború s lesz is, amíg ember él a földön, nem lehet ellene semmit 
sem tenni. Aki azonban győz, győz a tulajdon gyávasága felett is, az 
másképpen beszél.

János apostol képekben beszél a gyávaság végéről. Talán a Palesz
tina déli részén fekvő Holt-tenger aszfalttal telített, egészségtelen ki- 
gőzölgésű vidéke állt szeme előtt. A Holt-tenger partján nem terem se 
fű, se virág. Vizében nem él meg a hal. Ilyen reménytelen, kilátástalan 
létbe torkol a gyáva ember élete. Ez a gyávaság vége. De erről is azért 
beszél, hogy a megkísértettek is hallják: még nincs itt a vég. A gyávákat 
is hitre, győzedelmes élteire hívja.

Érdekes megfigyelni, hogy az apostol viszonylag röviden foglalkozik 
a gyávaság végével, de annál behatóbban ír a feladatokat vállaló, bátor 
keresztyén élet távlatairól. Ezzel is biztat: ne legyünk gyávák, legyünk 
bátrak. Lehet újat kezdeni! Nem kell félnünk a hátunk megett levő dol
gokról, múltunkról, a tévedések és vétkek visszahúzó erejétől. Elszakad
hatunk tőlük. Mögöttünk, a múltban, láthatunk valamit, amit nem mi 
tettünk, valamit, amit Isten kezdett el. Láthatjuk a megfeszített és fel
támadott Jézus Krisztust, bűneink bocsánatát. Isten szeretető megelőzte 
a mi tetteinket. Valami újat kezdett s ez már meglett. Ezért mondja biz
tatásunkra: Én vagyok a kezdet, az Alfa. De azt is mondja: Én vagyok 
az Ómega, a vég. Amit elkezdett Isten, azt be is fejezi, teljességre jut
tatja. Ha előrenézünk, nemcsak a feladatok nagyságát kell látnunk, nem
csak az akadályokat, nehézségeket, kísértéseket; nemcsak a nagy kérdő
jelt, a halált és Isten ítéletét életünk felett. Ennél sokkal előbbre néz
hetünk — a végre, a teljesség idejére, mindenek újjáteremtőjére, az 
Ómegára.

Győzelmünk titka, hogy Jézus Krisztusban Isten szeretetének kezde
tével és végével ismerkedünk meg. „Kezdet Ő és vég, kezdet Ő és vég!” 
— énekeljük egyik karácsonyi énekünkben. Benne jövendőnk, az egész 
emberiség szép jövője — már adva van, „meglett!” . Életünkre és az egész 
emberiség jövőjére már nem gondolhatunk Tőle függetlenül. Addig is, 
amíg a teljességre eljutunk, míg hitünk végső célját elérjük, az ige hir
detésében és a szentségek kiszolgáltatásában, a keresztyén gyülekezetben 
velünk van — éltető forrás számunkra. A bűn hatalma felett kivívott 
győzelemben részesít, hogy mi is győzzünk. Az ilyeneknek szól az ígé
ret: Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek és az fiam 
lesz nékem.

Benczúr László
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AZ EGYHÁZI ESZTENDŐ UTOLSÓ VASÁRNAPJA

A Z ÖRÖK ÉLET ÖRÖME 

—  Jel. 21, 1-5 —

Az igazán hivő embereknek az arcán mindig látható valami az öröm 
különös ragyogásából, az elrendezett élet nyugalmából, a reménység 
szép holnapjának biztató békességéből. Az igazán hivő emberekről lát
szik, hogy Társuk van és ezért járnak tiszta szemmel, tiszta szívvel és 
tiszta kézzel a világban. Az igazán hivő emberek mindig megajándékozott 
emberek, ezért tudnak jók lenni, megérteni és megbocsátani, segíteni, 
szolgálni és szeretni. Jól mondotta valaki, hogy az igazán hivő ember 
naptényben él és napfénytől fényes körülötte a levegő.

Válójában a keresztyénség ünnepei mind örömünnepek. Gondoljunk 
csak az ádventre: meggyújtott gyertyák fényében boldog emberek vára
koznak a Krisztussal való találkozásra. A karácsony kivilágított ablak 
az otthonunkban, boldog pásztortűz, amelyik mellett Isten atyai szívének 
szeretetéről beszél a megajándékozott ember öröme: az Ige testté lett! 
A nagypéntek is örömünnep: a Kereszt két kinyújtott karjában a Meg
váltó szeretet öleli magához az embert. Húsvét hajnalán szinte halljuk 
a halál kapujának kinyílását: Feltámadott és átment a halálból az Életbe! 
Pünkösdkor pirosló arccal tesz vallomást Isten népe a Szentlélekről, 
aki Isten népévé és Isten gyermekévé formálja az embert. A Szenthárom
ság ünnepé utáni minden vasárnapon ajándék várja az igehirdetésben 
a gyülekezetei, amikor megmutatja a keresztyén élet gyümölcseit. Azt, 
hogy hogyan lehet valaki még jobban Isten gyermeke, mindenki testvére, 
Isten családja.

A Szentháromság ünnepe után az utolsó vasárnap ez a mai, — az 
öröklét vasárnapja. Ez is örömünnep. Hiszen nem a halálról van szó, 
hanem az Életről. Ez a mai vasárnap hulló falevelek között is Isten atyai 
szívének szeretetéről beszél. Nem a temetők árnyai suhannak végig az 
oltár fölött, hanem az élet reménységétől vidám a szívdobbanás. Hivő 
emberek vallomásától szép ez az ünnep, amint elhangzik az oltár előtt: 
— „Hiszem az örök életet!”

1

Az első, amit el kell mondanunk az, hogy az örök élet — a hit val
lomása.

Mi nem felejthetjük el sohasem ezt az igét: „A titkok az Úré, a mi 
Istenünké, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké 
mindörökké.” (V. Mózes. 29, 29) — Azt jelenti ez mindenek előtt, hogy 
a hit dolgairól mi mindig csak annyit mondhatunk, amennyit Isten maga 
elmond, amit Isten maga világosít meg előttünk. Mi sohasem magyarázzuk 
Isten titkait, mi csak elmondjuk mindazt, amit Isten az Igében elmondott 
nekünk, mi csak vallunk arról boldogan, amit Isten az életünkben cse
lekedett.

Éppen ezért ne azon töprengjünk, amit még nem értünk meg, örül
jünk és legyünk hálásak azért, amit már megértettünk. A hitünk igaz
ságai nem a gondolataink fasorán át érkeznek el hozzánk, hanem a meg
tisztuló szívünkön keresztül. Minél tisztább az ablak, annál messzebb 
látni rajta. Isten nem meggyőzni akar, hanem megölelni. Szeretni akar 
és a szeretetnek sokszor nincsenek szavai. A hitünk igazságai Isten sze-
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retetének olyan mozdulatai, amelyektől nem tudósabbak, hanem jobbak 
leszünk.

Nos az életünkről Isten azt mondja: van örök élet A Szentírás sza
vaiból az a fény kíséri végig a földi életünket, hogy a keresztyén élet 
végén nem a sárga halálfej, hanem az örökszép Krisztusarc tündöklik át.

Mi keresztyének, hiszünk Isten szavának és ígéretének, mert minden 
ígérete igaznak találtatott.

örök élet vasárnapján az örök élet végtelen öröme Isten ígéreteként, 
hitünk bizonyságaként így dobogtatja meg boldogan a szívünket. Krisztus 
szavait ismételjük, aki azt mondotta: „Én élek, és ti is élni fogtok!” Jó 
hallani ezt az igét, mert ez az Élet igéje, az örömé, a reménységé, a bol
dog békességé. Jó hallani, hogy a halál csak gondolatjel és ami utána 
következik, azt is az Isten írja. Isten kezében van földi életünk és Ö 
adja örök életünket is!

  2
A második, amit el kell mondanunk az, hogy az örök élet nem más,, 

mint Istennel való élet. Vele való örök együttlét. Vele való közösség, 
vele való otthon. Nem csak úgy, ahogyan a negyedik vers elmondja, ha
nem úgy, hogy az örök élet mindennek elrendezése, a szemtől szembe 
való látás állapota, a boldog békesség zavartalan örökkévalósága. Tel
jes megvalósulása annak, amit emberi szavaink szótára így fejez ki: ott
hon, szeretet, békesség és hazaérkezés. Az otthonunk, a boldogságunk 
egy olyan „új” állapota ez, amit Isten teremt, Ö ad, Ö ajándékoz azzal, 
hogy láthatóan gyermekeivel lakozik, velük él, nekik adja közelségét.

Mindez azt is magában foglalja, hogy az örökkévalóság nem talál
ható meg a térképen, mert csak egy helyen van: az Isten közelében! 
Tehát mindenütt ott van, ahol az ember Isten közelébe érkezik. Minde
nütt ott van, ahol Ö az Igében megszólal, ahol asztala terítve van. Min
denütt ott van, ahol egy imádságra válasz érkezik, ahol egy Őt kereső 
élet Előtte kinyitja a szívét.

Mindez azt is magában foglalja, hogy az örök élet nem a földi élet 
folytatása. Isten éppen ebben az Igében mondja el, hogy a halál lezárja 
földi életünk teljes történelmét, egyéni életünk bonyolult, sokszor kuszáit 
regényét, bűneink és könnyeink könyvét. Semmi nem folytatódik abban 
a másik életben, mert ami ott van és ami ott vár, az Istennek új terem
tése, új ajándéka, új meglepetése az ember számára.

Mindez magában foglalja természetesen azt is, hogy az örök élet 
nem túlvilág, nem valami ködös kezdés halálban fogant fekete fénye,, 
ahol árnyékként imbolyognak a lelkek. Nem szellemek és kísértetek né
pesítik be az örök életet Isten otthonában. Ott Isten gyermekei új, meg- 
dicsőült, teljes és tökéletes testben élik az életüket. Úgy, ahogyan Jézus 
Krisztus a feltámadás után megjelent a tanítványainak. Így valljuk és 
hisszük minden vasárnapi vallomásunkban: „...hiszem  a test feltáma
dását és az örök életet!”

3
A harmadik, amit el kell mondanunk az, hogy az örök életben az 

egyetlen, aki változatlanul megmarad — az Isten! Ö tegnap, ma es mind
örökre ugyanaz. 

És itt érkezünk el az örök élet elmondhatatlan nagy öröméhez: 
ugyanaz az Isten, Akivel végigjártuk a földi életet, ugyanaz az Isten ajoi
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fölénk, hogy szeretetével átöleljen és szívéhez szorítson minket. Valaki 
egyszer így mondotta el ezt: Isten az egyik, földi kezével vezet és aztán 
felemel a másik kezébe. A földi élet és örök élet Isten két kinyújtott 
keze fölöttünk. Mint ahogy az első lépésekre elinduló kisgyermek fölött 
ott van a kinyújtott kéz, a szülői szeretet vigyázása.

Isten kinyújtott két keze figyelmeztet és int, hogy Őelőtte ez a kettő 
összefügg. A két könyvnek, a földinek és az örökkévalónak egy a címe: 
„Én vagyok az Üt, az Igazság és az Élet!”

De Krisztushoz csak emberek között lehet elérkezni. — Irgalmatlan 
emberek ott a jerikói úton azt hitték, hogy elég eljutni a templom kü
szöbéig. Azt hitték, hogy a többi nem reájuk tartozik. Az országút porába 
vert emberi sírás földi gond — gondolták. Nos, az irgalmas samaritánus 
megállt a jerikói úton, hogy lehajló és felemelő mozdulatában Jézus 
örökre elmondja minden idők emberének: csak ez az út vezet a templom
hoz, Krisztushoz, az örök élethez.

Isten minket is megkérdez: merre jöttél, mit tettél, mit segítettél, kit 
emeltél fel, vagy kit hagytál ott sebeiben az elhagyott utad porában?!

*

Még csak annyit, hogy Isten maga készít minket az örök életre. Hí
vása hangzik felénk az egész földi életen át. Nem mindig egyformán. 
Van úgy, hogy az Ige szólítja meg a szívünket, van úgy, hogy terített asz
talához hívogat. Van úgy, hogy betakar az imádság csöndjével, van úgy, 
hogy munkára küld. És van úgy, hogy elénk állít egy embert és azt 
mondja, légy a testvére, szeresd, segítsd, vezesse a szíved. Minden kin
csével, melegével. Van úgy, hogy elénk hozza világunk sorsát, nagy kér
déseit, hogy légy te is a magad helyén Krisztus követe.

Légy készen! És légy készséggel!
Légy mindig közel az emberhez, mert itt derül ki, milyen közel vagy 

Krisztushoz, milyen közel vagy az örök élethez.
Örök élet vasárnapján légy készen az örök életre és légy készséggel 

a földi életre! Ha akarod így is mondhatom: imádkozzál, mintha ma 
meghalnál és dolgozzál, mintha örökké itt élnél!

Légy készen, ha hívnak!
És mondjad az életed minden pillanatán: a halálod óráján is kész 

szívvel és készséggel — örömmel:
— „Megyek már ó Uram, mindig feléd!”

Friedrich Lajos
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ADVENT 1. VASÁRNAPJA

AZ ÜJ KEZDET 
Ézs. 55, 6—7.

MINDENT MEGELŐZŐEN

Advent I. vasárnapjától kezdve újból az ún. „magyar perikóparend” 
ószövetségi textusai alapján fognak lelkészeink prédikálni az evangé
likus templomokban a délelőtti istentiszteleten. Nem lesz könnyű feladat, 
ahogyan ezt mindnyájan megtapasztaltuk, amikor az 1954,—55. évi egyházi 
esztendőben ezt legelőször tettük. Hangzottak is el hangok annak idején 
és most is oly értelemben, hogy „merő moralizálásba” fajulnak prédiká
cióink, hogy kevéssé kerül majd igehirdetésünk középpontjába Isten nagy 
üdvténye a Jézus Krisztusban stb. Már akkor igyekeztünk választ adni 
a fenti aggodalmakra elsősorban a lelkésztovábbképző konferenciákon. 
Most csak a következőkre szeretném felhívni szolgatársaim figyelmét. 
1. Az evangéliomi és epistolai textusok alapján is lehet úgy prédikálni, 
hogy abban kevés hangsúly esik az objektív isteni üdvtényre. 2. Komo
lyan kell végre vennünk azt a teológiai és hitbeli igazságot — amit egyéb
ként mindenki tud —, hogy Jézus Krisztus Atyja az Ótestámentom Istene, 
akinek harca a bűn ellen a bűnös emberért az Ótestámentomban sem 
más mint az Űjtestámentomban. 3. Ha helyesen értjük Luthernek a her- 
meneutikai alapelvét, a „quod Christum agit” -ot, akkor minden egyes 
ótestámentomi textussal kapcsolatban a kegyelmes, az Ótestámentomban 
is bűnbocsánatot ajándékozó és a megigazulás, az új élet békessége után 
sóvárgó embert szerető Isten, mennyei Atya kerül mondanivalónk cent
rumába, aki Jézus Krisztusban emberré lett, szolgai formát öltött, hogy 
mi nyomdokaiba léphessünk az irgalmas, a megbocsátó, a szerető fele
barát életével. 4. Sok minden elhangzott az Ótestámentomban Isten ré
széről, mire az Ojtestámentom már nem tér ki. Föltételezhette annak az 
ismeretét, hiszen Jézus Krisztus tanítványainak az Ótestámentom volt 
a bibliája. A teremtő Istenről, a bűn realitásáról, az isteni ígéretek hite
lességéről, Isten és a világ, a hivő ember és a környező világ viszonyá
ról stb. éppen az Ótestámentom beszél a maga plasztikus nyelvén meg- 
ragadóan és minden ember számára érthetően.

EXEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS
Azt mindnyájan tudjuk, hogy ez a textus Deutero-Ézsaiás könyvéből 

való, akinek az „igehirdetései” az egész népet tartották szem előtt és az 
egész nép számára hirdette meg a „közeli Isten” mindent meg
haladó irgalmasságát. De éppen ebben a fejezetben (55, I. k., 6—9. Vö. 40, 
27—31, 46, 3. k., 51, 1, 6.) és ezekben a versekben nem a nép egészéhez, 
hanem az egyes emberhez szól és hirdeti meg neki Isten akaratát. A gyü
lekezet tagjait biztosítja az isteni ígéretek beteljesedéséről.

A textusnak szinte minden egyes szava magyarázatra szorulna. 
A próféta abból az általános igazságból indul ki, amit a többi próféták 
is olyan nyomatékosan hirdettek, hogy Isten nem a távoli világok meg
közelíthetetlen Ura, akihez a halandó embernek nincsen „odamenetele", 
hanem a mindig „közeli”, a mindig jelenlévő élő Isten. Miért mondja 
mégis Ézsaiás és mondja Amos (5, 4. kk.) és mondják a többi pro e
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olyan sokszor, hogy „keressétek ezt az Istent” !? Ennek egyrészt az a ma
gyarázata, hogy a próféták tudják: az emberek mindig a dolog köny- 
nyebbik végét ragadják meg, mindig kivezétő utat „keresnek” . A bűnös 
ember mindig önmagát akarja igazolni azzal, hogy „nem találja” az. 
Istent. Másrészt Izraelben elsősorban az Isten lakóhelyének, a templom
nak a fölkeresését jelenti ez a fölszólítás (vö. 1. Krón. 21, 30; 2. Krón 1, 5.). 
Tehát nem tétova ,,'keresgélés” -re szólít fel, hanem Isten akaratának a 
keresésére. Hiszen a szent helyen „válaszolt” az ŰR a pap szájával, illetve 
tórájával (=  útmutatás, tanítás, kijelentés) az ember életbe vágóan fontos 
kérdéseire. Az Istent kérdezzétek meg, az Ö akaratát tudakoljátok meg, 
ha az igazi élet útjára akartok lépni — ahogyan Ámos mondja 5, 4. 
kk.-ban.

Addig keressétek, „amíg megtalálható” . Ennek a félmondatnak az 
értelme a bö prepozíció fordításától, illetve az egész textus értelmezésé
től függ. Szerintem nem eszkatológikus jövendölés ez, hanem korhoz nem 
kötött, mindig érvényes igazság arról, hogy a gyülekezet és a hívek életé
ben egyaránt adódnak órák és pillanatok (alkalmak =  kairos), amikor 
az Isten egészen közel jön segítő szeretetével az emberhez (vö. Ján. Jel. 
3, 20,). Ezeket az-alkalmakat nem szabad azután senkinek sem elszalasz
tania! Károlyi fordítása éppen ezért helyesnek mondható. Talán ez a kis 
módosítás még világosabbá teszi a prófétai igehirdetés mondanivalóját: 
„amíg engedi, hogy megtaláljátok” (vö. Ézs. 65, 1; Jer. 29, 14. stb.), mert 
akkor benne van a minden prófétai igében megtalálható ítéletes követ
kezménye is az engedetlenségnek.

Így kapcsolódik a 6. vershez egészen logikusan a 7. vers, amely éppen 
arra utal, hogy 1. a megkeresett és megtalált Isten jelenlétében kiderül 
azután, hogy miben és miért bűnös az ember, de kiderül 2. az is, hogy az 
Isten nem akarja a bűnös ember halálát, nem akarja, hogy tévelyegjen, 
hanem hogy megtérjen és éljen. (Ez. 18, 23, 32.) A rásá’ héber szót nem 
lehet egyszerűen a „gonosz” (ember) szóval fordítanunk. A prófétáknál, 
főként Ezékielnél1 és a hatásuk alatt levő ó testámen tömi irodalomban a 
rásá’ mögjelölés (amellyel szinoním szó a következő áven) az ember 
exisztenciális döntését jelenti Isten tórájának a követésére vagy az ellen. 
Ennek a teológiának a talaján nőtt ki idővel az a felfogás, hogy a tórát 
hűségesen betöltők (a tóra nem egyszerűen a „törvény” értelmében véve, 
hanem isteni akarat, útmutatás, kijelentés stb.), tehát az Isten útjain 
járók a „kegyesek”, az igazak, a „hűségesek-hívek” (heszed-haszídím — 
cedeq — caddíqím). Az igazak útja a parancsolatok megőrzésének útja 
(Zsolt. 119, 32.), a világosság útja (Péld. 5, 6.), tehát az élet útja, a bé
kesség útja (Ézs. 59, 8.), az üdvösségnek az útja (Zsolt. 139, 24.). A tórát 
be nem töltők, semmibe vevők, „törvénytiprók” és „törvényszegők” a 
bűnösök (rösá’ím). Ezeknek is megvan a maguk útja, ezt azonban az em
beri szív találta ki (Ézs. 57, 17.), amely nem az életre, hanem a sötét
ségre vezet (Péld. 4, 19; Mt. 7, 13.). Luther és az ő nyomán mások is for
dítják „istentelennek” ezt a szót, ami azonban rendkívül félreérthető. 
Mert nem az Istenben nem hivő ateistáról van itt szó, akik a gyülekeze
ten kívül vannak, hanem olyan farizeusok ezek, akik a törvényt ismerik 
is, látszólag vallják is, de tudatosan és a gyakorlatban lábbal tiporják 
elsősorban a felebaráti szeretetre vonatkozó isteni parancsolatokat (Zsolt.. 
73, 1. kk.). A „bűnösből”  tehát akkor lesz „igaz ember” , ha elvi döntése 
a hit cselekedeteiben konkretizálódik.

A  próféta nagyon tudatosan összekapcsolja a vallást az etikummal, 
a hitet a cselekedetekkel. A „közeli Isten” jelenlétében tűnik ki, hogy
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az Isten szent akaratával, az üdvösségünkre tartozó nagyon lényeges dol
gokkal a gyakorlatban szembehelyezkedik az ember s ezért bizonyul 
»rásá’«-nak. Az Isten pedig éppen az emberi magatartást („út”), élet
folytatást értékeli. És ha valaki „kapcsolatot”, hitbeli közösséget akar 
ezzel a „leleplező” Istennel, annak át kell formálnia szavait, gondolatait 
és cselekedeteit, ahogyan erre a héber súb ige utal (metanoein).

A „közeli” Isten színe előtt azonban az is lelepleződik, hogy Ö nem 
gyönyörködik a bűnös ember vergődésében, hanem azt akarja, hogy meg
térjen és éljen. Különösen is fontos szó itt a száláh ige. Mindig csak 
Istennel kapcsolatban fordul elő. Rokon jelentésű azonban az akkád 
szalahú =  meghinteni szóval, tehát eredetileg a kultikus rítushoz tartozó 
szó volt. Rituális jelentését azonban teljesen elveszítette az Ótestámen- 
tomban és mindig Isten kegyelmes megbocsátását jelenti. A prófétai és 
vele kapcsolatos irodalomban abban az értelemben szerepel, hogy Isten 
ingyen, kegyelemből, tehát emberi hozzátétel és ellenszolgáltatás (áldo
zat, fogadalom, zarándoklat stb.) nélkül bocsát meg a „bűnös” embernek 
(vö. Ám. 7, 2; Jer. 5, d. k.; 31, 34; Ex. 34. 9; Zsolt 25. 11.)

IGEHIRDETÉSI VÁZLAT
Közel van az ÚR!

Az egész Ótestámentom arról prédikál, hogy az Isten közeledik népé
hez, gyülekezetéhez és annak tagjaihoz. Nem lehet kitérni előle. ígéreteit 
nem lehet letagadni, csodálatos tetteit nem lehet meg nem történtté 
tenni! Közel van igéjében és az emberré lett Krisztusban.

A leleplező találkozás
Nyitva van az Istenhez vezető út, amelyre azonban csak akkor lé

pünk rá, ha az eddiginek búcsút mondunk. Mert az Istennel találkozva, 
lelepleződik egész keresztyénségünk, egész keresztyén életünk elégte
lensége.
A fölmentő találkozás

Az önigazságának búcsút mondott ember ismeri fel Isten megbocsátá
sának és irgalmasságának a fölmentő erejét és hatalmát. Az Istenhez 
megtérés legfontosabb kelléke bűneink fölismerése és megvallása. Leg-  
drágább ajándéka Isten megbocsátó szeretete. Legbiztosabb gyümölcse 
az Isten „útjain” járás.

Dr. Pálfy Miklós

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Mal. 3, 1— 7/a.

A VASÁRNAP JELLEGE

Isten szeretetének súlyos pillérekre támaszkodó íve húzódik felet
tünk. Ez az ív „két advent között” húzódik s ma ítélet és kegyelem a 
támpontjai. Perikópánkban két Malakiás-textus van. Szinte ezzel kezdjük 
az egyházi esztendőt s a Szentháromság utáni utolsó vasárnapon vele
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fogjuk befejezni. Mindkét textus, tehát a szinte első s az utolsó, ezzel 
kezdődik: „íme, elküldöm . . Az  első és utolsó, a kezdet és a vég. Jézus 
Krisztus íme eljön.

A TEXTUS FELÉ
A Kr. e. V. század második felében vagyunk. A fogságból hazatért 

a nép, a templom felépült s most hamis elégedettség s megfáradt, csüg
gedt nemtörődömség vett erőt Isten népén. Ez a hamis önteltség az ön
zés és fásultság bűnébe vezetett. Súlyos erkölcsi fertő: házasságtörések, 
felelőtlen szószátyárkodás, a munkások kizsákmányolása, okkult garázdál
kodás s a legszentebb dolgokban gyakorolt csalás válik jellemzővé. 
Az ítéletnek kell jönnie, amely lesújt. A törvény és ítélét útja azonban 
Malakiással bezárul. A tekercsek kőkorsóiba zárul a törvény, hogy fél 
évezred múlva feltörje az, aki által e korsókból jóillatú áldozat száll 
Isten felé (Ef. 5, 2.). Malakiás a reménység és biztatás prófétája, aki to
vább álmodja nagy elődei látását, a próféciájával ötszáz esztendőt ível át. 
Nem oly nagy, mint elődei — mint babiloni Ézsaiás, akinek szinte vissz
hangzik a szava 3, 1-ben — sőt annyira kicsiny, hogy nevét sem tudjuk 
(Malakiás nem név, csak megjelölés: Követem), de a nagy hegyek mellett 
a kicsiny ormok még reményfkeltőbben mutatnak afelé, aki mindeneknél 
nagyobb. Névtelenné válik, hogy ezzel a ténnyel is rámutasson: „nem is 
adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk 
megtartatnunk” (Csel. 4, 12.).

Malakiás próféciája a törvény uralma alatt áll. A templomi kultusz 
szentségéért ég, de nagy elődeihez híven ostorozza az erkölcsi bűnöket, 
hirdeti a bűnbánat szükségét s szól az Ür szeretetéről népe iránt. Benne 
a próféta a templom papjává csendesül, de a rendíthetetlen üzenettel- 
eljön az ÜR. És ezzel válik vigasztalóvá, erősítővé és biztatóvá.

De ez a pappá szelídült próféta nem a szószék magasából tekint alá. 
A könyv vitabeszédek sorozata. Helyesebben a vitázó felet idézgetve 
monologizál a próféta. Akikkel szemben áll, több mint fáradtak: csügged
tek. Bennük a panasz váddá torzul Isten ellen s a közöny daccá merevül 
Leül velük a kispadra vitázni. Hétköznapi szavak röpködnek minden 
„emelkedettség” nélkül. Sírás, gúny és dac szava egyfelől, az ítélet józan 
mértéke, érvekben kemény küzdés s a kegyelem tükröződése a felelős 
szeretetben másfelől.

Igénk lényegében az ötödik a hét párbeszédből (a 2, 17. a vita beindí
tása). Meddig tűri Isten a bűn eláradását — kérdik a csüggedt kegyesek, 
sopánkodva mások bűnén. Az egész szemlélet hibás — mondja a próféta 
— ezzel csak fárasztjátok Istent. Közelít Isten, ti térjetek hát meg: ez 
a dolgotok.

Textusunk kiválasztása nem a vitát magát idézi, hanem a pozitív 
üzenetet adja. Erre kell figyelnünk

A SZÖSZÉK FELÉ.
Malakiás az Ótestamentom utolsó könyve. Textusunk az utolsó feje

zet utolsó üzenetével kezdődik: „íme, elküldöm . . . ” Azzal az izgalommal 
kell olvasnunk, mint amikor egy regény utolsó lapjainál tartunk: benne 
sűrűsödik a mondanivaló, happy end, vagy tragédia s kinyílik a könyv 
tanulsága és tanítása, amit kissé elgondolkozva szűr le az ember magá
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nak. Advent ennek az ótestamentomi tanulság leszűrődésének ideje, amíg 
az „eljövendő”-ből eljut az ember az „itt van”-ig.

Az egész Ótestamentom az eljövendő Messiás felé mutat. Benne az 
az Isten beszéde, ami az eljövendő Messiást prédikálja. Az Ő egyre izzóbb 
várakozásában él. Isten népe s ha ez lankadt bennük, a próféták sarkalltak 
a csüggedésben. Ezt teszi Malakiás is s ha ötszáz esztendő választja is 
el a beteljesedéstől, mi tudjuk, hogy a küszöbre érkezett: megnyílik az 
ajtó s Elébe érkeztünk.

Jézus Krisztusban Isten színe elé került az ember. Ez igénk szerint 
három ponton késztet új értékelésre, új látásra, új bátorságra: szóval 
megtérésre.

a) Tisztaság Isten megismerésében. „Szemfényvesztők” ellen harcol 
a próféta. Ma így mondanánk: okkult fanatikusok ellen. Az istenkeresés 
számtalan mellékutcájáról és bűnéről tud a szentírás és tud az emberi
ség kultúrtörténete. Sőt tudunk ma is szektás tévelygések, spiritiszta 
szélhámosok,, fanatizáló szószátyárok futkosását ismerve. Advent arról 
szóló üzenet, hogy Isten Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, benne 
fedte fel önmagát, csak általa ismerhető meg Isten, nincs más közben
járó s más kapu, amelyen át hozzá juthatunk. Benne viszont Isten telje
sen és maradéktalanul mutatta meg önmagát, amint erről a Kolossé 
levél is tanúságot tesz (benne jelent meg az Isten teljessége).

b) Tisztaság az erkölcsi életben. A morális tisztaság Isten népének 
mindig erős bizonysága volt afelől, hogy vele van Ura. Nem törvényes- 
kedő ítélgetésről van tehát szó, hanem arról, hogy Jézus Krisztusnak van 
ereje arra, hogy bennünk erkölcsi tisztaságot teremtsen. Ahol Ő jelen 
van, nemcsak lelepleződik ebbeli bűnünk, de a vitathatatlan erkölcsi 
bázis valóságos gyakorlattá, életfolytatássá is válik. Meg kell tanulnunk 
az erkölcsi kérdésekről bátran szólni úgy. hogy az ne ítéletet dörögjön 
bűnök felett, amiket rajtunk kívül merészkedünk konstatálni, hanem 
bátor gyógyítás legyen Jézus Krisztus által és erejével abban, amiben 
vétettünk és lelepleződtünk Isten színe előtt. Mert ebben rejlik az evan
gélium.

c) Tiszta szeretet embertársaink iránt. Úgy is mondhatnám: őszinte 
szociális magatartás. A Jézus Krisztusban Isten Színe elé került ember 
bátorságot kapott arra a látásra is, hogy észrevegye az egyház bűnét év
századokon keresztül a vagyon szeretetének és a szeretetlen önzésnek be- 
idegzett gyakorlatában. De bátorságot kapott arra a tág szeretetre is, 
hogy mélyen részt vegyen a „munkás bérének”, szóval a gazdasági kér
déseknek korszerű, jövőt építő munkálásában. A próféta nagyon előre
látóan szólt abban a korban, amikor koldusalamizsnálkodásban fejezték 
ki a szociális kérdéseket, s ő a munkások béréről mert beszélni. A Krisz
tusban Isten színe előtt álló ember kilép a malakiási kegyeskedő vitázók 
táborából Malakiás oldalára s a holnap bátorságával mer cselekedni.

Malakiás idejében ez volt a kérdés; mivé kell tisztulnom, hogy az 
Érkező elé állhassak. Mi már tudjuk, hogy Jézus Krisztusban olyan Úr 
közelített hozzánk, aki nem előfeltételeket szaib a vele való találkozáshoz, 
tehát nem a nyers és szublimált ítélet szavával sújt, hanem ő kezdemé
nyez azzal a szeretettel, amely felemel, megerősít, gyógyít. Az egyik 
prágai templom kapuja fölött ez a felírás olvasható: ez a ház a tiszta 
beszédű emberek otthona. Jézus Krisztusban nemcsak tiszta beszédűekke, 
de tiszta látásúakká, tiszta cselekvésűekké is válunk. Szóval tiszta szi-
vűekké. Erre segítsen minket az Érkező. „Koren Emil
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A D V E N T  3. VASÁRNAPJA

Jeremiás 31:31-34.

I. MEGJEGYZÉSEK A TEXTUSHOZ

A próféta vigasztalni, bátorítani akarja népét, azért megjósolja né
kik, hogy Isten új szövetséget köt majd velük. Erre azért van szükség, 
mert a régi szövetségnek vége. Izrael népe nem tartotta meg azt, követ
kezésképpen jött a babiloni fogság, mint nyilvánvaló jele annak, hogy 
Isten is levette róluk a kezét. . .  A prófétának a feladata most éppen az, 
hogy reménységet adjon a népnek: ez a helyzet nem fog örökké tartani! 
Isten új szövetséget köt majd velük. A régi szövetség éppen azért bom
lott fel, mert a nép nem tudta megtartani, most majd az új szövetség 
megkötésével Isten képessé és alkalmassá is teszi a népet arra, hogy a 
szövetséget meg is tartsák. Egyenesen a szívükbe írja a törvényét, tehát 
lehetőséget nyújt népének arra, hogy ne csak külső, betűszerinti engedel
mességgel ragaszkodjék Hozzá, hanem egész érzés- és gondolatviláguk
kal ragaszkodjanak Istenhez és tartsák meg a Vele való szövetséget.

Bármennyire megjósolja is a próféta az Isten és népe közötti viszony
nak a megváltozását, a nép lelkivilágának átalakulását, odáig már nem 
jut el, hogy EZEKIEL módján egyenesen Új SZÍVRŐL beszéljen. („És 
adok néktek új szívet és új lelket adok belétek, elveszem a kőszívet tes
tetekből és adok néktek hússzívet” Ezék. 36:26.) Bizonyos azonban, hogy 
a próféta erősen kihangsúlyozza: döntő fordulat történik az Isten és em
ber közötti kapcsolatokban! Megismerik Istent, mint bűneiket megbocsátó, 
irgalmas Urat.

II. RÉSZLETES VÁZLAT

a) Emberi szövetség—isteni szövetség
       Emberek, nemzetek és népek a történelem folyamán számos szövet
séget kötöttek egymással. Némelyiket elnevezték „örök” szövetségnek is, 
aztán hamarosan kiderült, hogy igen hamarosan semmivé váltak . . .  Az 
emberek nyilván azért kötnek szövetségeket, mert érzik, hogy reászorul
nak egymásra. Ezen az úton tudják csak ellentéteiket kiegyenlíteni. For
dulópontot jelentene az emberiség életében, ha egyszer az egymásra
utaltság érzése olyan elemi erővel hatná át a világ mindkét részének tu
datát és lelkiismeretét, hogy készek lennének egymással a földi békesség 
biztosítására rendíthetetlen, erős, s bizalomteljes szövetséget kötni.

Isten is szövetséget köt az emberekkel, nem azért, mert szüksége van 
az emberekre, hanem ellenkezőleg, azért, mert az EMBEREKNEK VAN 
SZÜKSÉGÜK ISTENRE! Ez a szövetség páratlan szövetség. Az egész 
Otestamentum azt bizonyítja: Isten megtartja a szövetséget, a nép pedig 
hűtlenül elárulja. Vajon ezzel eljátszotta az emberiség minden lehető
ségét? Vége van minden olyan lehetőségnek, hogy Isten újra irgalmazó 
szeretettel forduljon felénk?! Távolról sem! Jeremiás nemcsak a népéhez 
szól, hanem hozzánk is, amikor azt mondja: „Íme eljönnek a napok, azt 
mondja az Űr és új szövetséget kötök” .. . Bensőséges szövetség lesz ez. 
Jeremiás a távoli jövőbe „tekint és látja az irgalmas szívű Istent. Mi pe
dig imádkozva megállván a kereszt csodája előtt, tudjuk, hogy Jézus 
Krisztus Isten hozzánk való szeretetének és kegyelmének, áldó szövetsé
gének tanúja.
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b) Mit kapunk az Istennel való szövetségben?

Szívünkbe írja törvényét. Jézus Krisztus, aki hirdette, hogy a tör
vényből egy pontocska sem veszhet el, megtanít arra, hogy Isten törvé
nyét, ne külsőleges, betűszerinti formájában tartsuk meg, hanem szívünk 
és lelkünk minden érzésével ragaszkodjunk hozzá. Óv tehát bennünket 
a képmutató kegyességtől és azt akarja, hogy a szív teljességéből szól
jon a száj is . . .

Népévé tesz bennünket. Akármerre élnek Krisztus hívei a világban, 
érzik, hogy Jézusban egyek, az ő népévé lettek. Drága összetartozás ez. 
Számomra feledhetetlen élmény marad az, hogy akár Nyugaton, akár 
Keleten találkoztam keresztyénekkel, mindig éreztem: KRISZTUS népe 
vagyunk.

Megbocsátja bűneinket. Bűneink — a próféta szerint — „vas tollal és 
gyémánt heggyel vannak felírva szívünk táblájára” (17:1). Milyen nagy 
csoda tehát és milyen végtelen kegyelem, hogy Isten, a Jézus Krisztus
ban megbocsátja és eltörli bűneinket, annak minden súlyát reávetvén 
az Ártatlanra.

c) Mire kötelez az Istennel való szövetség?
Ilyen nagy kegyelem és ilyen végtelen irgalom csak mély hálára 

indíthatja azt, aki részese és megajándékozottja ennek a kegyelemnek. 
Talán mondhatjuk azt is: „új szövetséghez” „új ember” is illik ... Igaz 
hálánk kifejezője legyen őszinte bűnbánatunk. Mutassa meg ez az Advent,~ 
hogy valóban az Ő népe vagyunk. Megtartjuk a Vele való szövetséget. 
Azt a nagy szeretetet pedig, melyet Tőle kapunk, boldogan, hálásan visz- 
szük és szétosztjuk az emberek között. . .

Halász Béla

A D V E N T  4. VASÁRNAPJA

100. ZSOLTÁR

Régenvolt ünnepek ezernyi emlékét, különös áhítatát idézi ez a zsol
tár. Azokat az emlékeket, melyeket nem tud elmosni a múló idő sebes 
sodrása és azt az áhítatot, mely mindig újonnan ragadja meg a minden
kori gyülekezetét, annak Istenbe vetett hitét.

A néhány mondatos zsoltár valamely nagy, „sátoros” ünnep — talán 
a már elfeledett és csak nyomaiban fellelhető Jahve „trónralépésének” 
ünnepe — liturgiájának szerény töredéke.

Az izráeli föld mind a négy világtájáról érkező százszínű és gondo
laté sokaság közeleg a jeruzsálemi templom felé. A szűk utcácskákból 
árad a tömeg a tér, az isteni hajlék meredek lépcsőzete elé. A templom 
főbejárata előtt, a lépcsők két oldalán díszes ruhákba öltözött papok, 
a szenthely énekesei és zenészei sorakoznak fel, hogy megkezdődjék az 
ünnep bevezető aktusa. Felharsan a zarándokok „kórusa”, hogy rá fele
letként megszólaljon a templom bejárata előtt állók kara, s ettől kezdve 
az ő váltakozó, egybefonódó énekük tölti be a teret, a „tornácokat”. 
Ennyi az egész, amit zsoltárunkról külsőképpen elmondhatunk.

Szerény töredéknek mondottuk ezt a néhány szentírási mondatot. 
Ez valóban igaz. De bármennyire is ez a helyzet, mégis, a töredék is lehe
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értékes, sokatmondó. S zsoltárunkat is ezeknek a sorába kell helyeznünk. 
Így kell tennünk, mert az, amit itt olvashatunk, hallhatunk, ha néhány 
szóval is, de beszédesen árulkodik a hajdanvolt gyülekezet hitéről, Istent 
tisztelő életéről. Vegyük hát ezeket néhány mondattal sorba.

Az első, amit ebből a zsoltárból meg kell tanulnunk az, — amit meg
tanulni ugyan sohasem lehet, de hűséggel gyakorolni azt igen — az víg- 
ságos öröm, túláradó vidámság, ami nemcsak hallható hangjaival tölti 
be a teret, hanem betölti az ünneplők szívét, lelkét is. „Vígan énekelj 
az Úrnak te egész föld!” „Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek 
eléje vigassággal” — olvassuk, s nem kell hozzá nagy fantázia, hogy el
higgyük, így újjongva énekelni csak azok tudnak, akiket megragadott 
az az öröm, hogy találkozhatnak Istennel. — Bárcsak mi is tudnánk ilyen 
szívből, ilyen felszabadult örömmel és hittel nemcsak énekelni, hanem 
élni is a mindennapok forgatagában!

A gyülekezetei azonban nemcsak a közös öröm tartja, kapcsolja 
össze — és ez a második lényeges mondanivalója ennek a zsoltárnak —, 
hanem annak a biztos hite, tudata, hogy ugyanannak az Úrnak a teremt
ményei s mindnyájan „az ő legelőinek a juhai”.

Dogmatikai kifejtéssel ez utóbbit teremtéshitnek szoktuk mondani, 
mely hit elsődleges és lényeges vonása a keresztyénségnek. A  dogmatika 
nyelvén túl, pedig a költészet a hasonlatok kézenfekvő, mindennapi példái 
tanítják ugyanezt.

Ez az öröm, hit arra kell hogy indítsa a gyülekezet tagjait, hogy 
hálaadással, a Mindenható örökkönzengő dicséretével járuljanak az elé 
az Ur elé, aki kegyelmével, hűségével megtartja a földet és benne leg
kedvesebb teremtményét (ezt jelenti végeredményben a képies értelmű 
„juh” szó) az embert.

Advent 4. vasárnapján, a „küszöb” előtt, karácsonyt megelőzően hang
zik fel napjainkban ez az ige. Liturgikus használata a régi formában 
már elavult, mert eljárt fölötte az idő. De nem így belső tartalma! Az 
örök mondanivaló, mely éppen Krisztus születésére emlékezve szólít fel 
bennünket valóságos, felszabadult örömre, Isten iránti hálára, az Ő cso
dálatos műveinek meglátására. S teszi megint úgy, hogy egy közösségbe, 
egy nagy családba gyűjt össze bennünket az egyházban, a saját gyüle
kezetünkben, hogy együtt menjünk az egyszer már eljött és azóta örök
kön érkező Jézus Krisztus elé.

Vámos József
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KARÁCSONY I. ÜNNEPE

A TESTTÉ LETT IGE 
Mik. 5, 2—5/a.

A Biblia Hebraica-ban 5, 1—4/a. a számozás és az új fordításban is 
így lesz.

EXEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS

Az Ótestamentom egyik legszebb messiási jövendölése található ebben 
a textusban, amelynek a szövege azonban rendkívül romlott, ami a for
dítások bő választékában is tükröződik. Úgy látszik, sokat használták a 
zsinagógái istentiszteleteken — akárcsak Ézs. 52, 13—53, 12-t — s ezzel 
magyarázható a szöveg bizonytalansága.

Az 1. versiben sok problémát okoz Betlehem és Efrata összekapcso
lása. Egyes exegéták azzal magyarázzák ezt, hogy már Gén. 35, 19. és 
48,7. helytelenül kapcsolta össze a kettőt és ezt a téves hagyományt vette 
volna át kritika nélkül Mikeás próféta. Sokkal meggyőzőbb azonban az 
a föltevés, hogy Efrata (vagy Efra) 1. Sám. 1.7, 12. szerint Dávid nemzet
ségének a neve és Mikeás azért hangsúlyozza ezt, hogy egyrészt kapcso
lódjék 1. Sám. 16, 1; 17, 12. stb. hagyományához, másrészt nagy elődjé
nek és kortársának, Ézsaiásnak a messiási reménységéhez (11, 1.). A vers 
első fele tehát így hangzik: „Te pedig, efráti Betlehem, nagyon kicsi vagy 
ugyan ahhoz, hogy Júda ezrei között legyél,. . . ” .

Mikeás tehát Ézsaiás messiási jövendöléseihez kapcsolódik, aki 
9, 1—6; 11, 1. kk. és 7, 3, 14. kk.-ban arról a lelki uralkodóról jövendöl, 
akin Isten lelke nyugszik meg. Vele kezdődik el az a pneumatikus kor
szak, amelynek Isten ismerete és félelme lesznek a meghatározó vonásai. 
Végső kiteljesedése pedig a béke beköszöntése lesz nemcsák az emberek 
között, hanem az egész teremtett világban. Ez az ézsaiási messiáskép ele
venedik meg Mikeás igehirdetésében, aki Jeruzsálem pusztulását hirdette 
meg (3, 12.). Már ebből a radikális Jeruzsálem-ellenességből is következik, 
hogy szerinte a Messiás nem származhatik onnan, hanem az Efrata nem
zetségből, tehát Betlehemből.

A Messiás tehát Dávid családjából származik (1. Sám. 17, 12.) és egész 
Izraelen fog uralkodni. Ez a messiási korszak azonban nem a judeai ki
rálysági fölállítását jelenti az utolsó időben, hanem az egészen új kez
detet. Isten szuverén cselekedetét akarja már azzal is kiemelni a próféta, 
hogy éppen a legkisebb nemzetséget választja ki a Messiás származta
tásához, hogy vele végeztesse el művét minden más emberi várakozás 
ellenére (vö. 1. Sám. 16, 1. kk.; 1. Kor. 1, 27.).

A Messiás születésére azonban csak titokzatosan utal (2. v.) és jelzi, 
hogy csodálatos születése lesz, akárcsak Immánuelnek. Ézsaiás szerint 
(7, 14; vö. Gál. 4, 4.).. De mindjárt kapcsolja hozzá azt a képzetét is, hogy 
a Messiás eredete visszanyúlik az ősidőkbe. így kapcsolja össze teológiai
lag a próféta a teremtést és az új világot, az ősidőket és a végső időket,' 
a teremtést és a megváltást a Messiás személyében s benne az Űjtestá- 
mentom „második Ádám” gondolatát fedezhetjük föl (Róm. 5, 12. kk.;
1. Kor. 15, 22, 45. kk.).

Addig is azonban, amíg ez a Gyermek megszületik, nemszeretem 
napok köszöntenek a népre és országra. Isten (mert csak Ö lehet a 2. vers
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alanya!) odaadja Izráel népét az ellenségnek a Messiás megszületéséig 
A Gyermek megszületése vet majd véget a „fogságnak” . De azért figyel
jünk fel arra is, hogy a „maradék megtéréséről” Ézsaiás is beszél (7, 3 
14. kk.) és a súb ige nemcsak visszatérést, hanem „megtérést” is jelent
het a vers összefüggésében és így következik be a „sorsfordulat”. t

A 3. vers részletezi azután a Messiás uralkodásának a tartalmi voná
sait: 1. Uralmát nem rendítik meg történelmi sorsfordulók, mert annak 
ereje, támasza, Isten ereje és hatalma; 2. Beteljesíti az emberek remény
ségét, hogy „pásztora” lesz a népnek, a gyülekezetnek, erőseknek és gyen
géknek egyaránt. Ez a gondolat igen sokszor szerepel az Ótestamentom- 
ban (vö. Ez. 34, 23. kk.; Ézs. 40, 10, 11. stb.) és mindig kapcsolódik vele 
a külső és belső békének (Sálóm) a reménysége is. Ilyen értelemben al
kalmazza az Űjtestámentom is Jézusra a pásztori tevékenységet (Ján. ev. 
10, 1. kk.). 3. A Messiás ténykedése mögött azonban Isten áll, mindent 
az ő nevében cselekszik mint helytartója (Mt. 28, 18.). 4. A Messiás ha
talma és uralma univerzális lesz. ItT töri szét a próféta a népi reménység, 
az izraeli partikuláris messiás-várás kereteit. A Messiás művében is Isten 
hatalma és dicsősége lesz nyilvánvalóvá, a Messiás országában Isten neve 
ragyog fel. Ezért nem lehet Mikeás szavait az izráeli hübrisz értelmében 
félreérteni. 5. S végül éppen Isten hatalma és dicsősége garantálja azt 
is, hogy az örök béke reménysége is beteljesedik a Messiás országában 
(vö. Ézs. 9. 5.). Az az erő és hatalom, hírnév és dicsőség ugyanis, amivel 
a Messiás érkezik ebbe a világba, nem a fáraó, nem is Nebukadneccar 
vagy Heródes hatalma, hanem az Isten békességet (a sálóm nemcsak az 
egyes és közösségek belső békességét, megbékélését Istennel jelenti, ha
nem a külső békességet, igazságos elrendeződést is!) szerző akarata, aho
gyan .az angyalok hirdették karácsony éjszakáján (Lk. 2, 14.).

IGEHIRDETÉSI VÁZLAT
Az „új kezdet" Megteremtője

A  gyülekezetei éppen a textus alapján arra kell felhívni, hogy a 
megjövendölt „új kezdet” Ura az a betlehemi Jézus Krisztus, akiről az 
Ótestámentom olyan sokszor jövendölt s akinek a megszületését az Űj
testámentom meghirdette.

Ez a Krisztus
a) nemcsak az egyes ember életének az Ura, hanem a gyülekezeté, az 

egyházé is. Minden egyes gyülekezet Krisztus teste, tehát egyház a szó 
igazi értelmében.

 b) De ez a Krisztus nem hatalmi szóval, nem is ma olyan divatos 
„keresztyén jelszavakkal” pásztorolja Isten népét a beteljesedett remény
ség útján a békesség felé, hanem a megbocsátás, az irgalmas cselekede
tek evangéliomával.
Az „új kezdet” gyülekezete

Ennek az evangéliomnak a hirdetésére hívott el bennünket az „új 
kezdet” Ura. Mint keresztyéneket és gyülekezetei egyaránt arra érdeme
sített, hogy

a) eleven tanúi legyünk e földön országának. Mi bele tudunk tekin
teni Isten „világtervébe” éppen a karácsonyi evangéliom alapján. De jaj 
annak a tanúnak és egyháznak, amelyik meghamisítja az Isten országá
nak a „játékszabályait” és a maga dicsőségét hajszolja alázatos bizonyság- 
tétel helyett.
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b) Az egyes ember és a gyülekezet, abból a reménységből merít erőt 
és lendületet, hogy a testté lett isteni szeretet megnő a „földnek határáig” 
és megteremti a béke korszakát. Ahol ez a reménység meggyengül, ott 
meggyengült a hit is. Ügy kell bennünk testet öltenie a szeretetnek Isten, 
a felebarát és a világ iránt, ahogyan Istennek minden ígérete testet öl
tött a Krisztusban.

Dr. Pálfy Miklós

KARÁCSONY MÁSODIK ÜNNEPE

Ézsaiás 12, 1-6.
A TEXTUS ÉRTELMEZÉSE

Ezsaiás, a „királyi próféta” nagy látomása ez a fejezet a megváltott, 
új gyülekezetről. Isten megmentő szeretetére ujjongó hálaénekkel vála
szol az egyén (1—3 v.) és a gyülekezet (4—6 v.). A kontextussal való 
összefüggésből kapja ez a prófécia az értelmét. A 11. fejezet a Messiás 
békeuralmáról és Izrael maradékának megtéréséről szól. A szélrózsa 
minden irányába szétszórt Izrael maradéka (söar) visszatér Megváltójá
hoz, de addig a pogányok is felismerik az Élet forrását, a Messiást. Így 
végzi el Isten a választott népéből származó Messiás által a földkerekség 
népeinek megváltását.

A megváltás előképe a babiloni fogságból való hazatérés, de az összes 
népekre és minden emberre kiható szabadulás Karácsonykor öltött testet 
Jézusban. Az ótestamentúrni textusok megértésénél érdemes figyelni 
Augustinus szavaira: „Az Űjtestamentum az Ó-ban rejtőzik, az Ótesta
mentum az Üj-ban nyílik meg.”

1. v. Az ige egyes számban szólítja meg a gyülekezetet. Ezzel arra 
utal, hogy a megtérés egyéni, individuális. Előcsillan Isten karácsonyi 
arca: Szent Szeretet. Gyűlöli a bűnt, szereti a bűnös embert. Haragját, 
mellyel megrettent, legyőzi a szeretet, mellyel megment. Ez a kegyelem 
késztet a hálaadásra.

2. v. ,,El jösuáti” a karácsonyi evangélium „sótér” görög kifejezésé
nek felel meg. Jézus neve benne cseng e szóban. Az Üt felől nézve a ka
rácsonyi evangéliumra emlékeztet: „született néktek a Megtartó”. Erede
tileg a héber szó „tág teret” jelent, ahol a megkötöttségek, korlátok fel
oldódnak. Bűn, halál és kárhozat korlátáit töri szét a Szabadító. A kará
csonyi „ne féljetek” biztatásra a hivő szív válaszol: nem félek! A Sza
badító alakja a vöröstengeri élményre emlékezteti Izraelt (II. Móz. 15,2.).

3. v. „Vígan merítek vizet a szabadítás forrásából.” Izrael népe pusz
tai vándorlása közben testileg tapasztalta ezt a tényt. Erre emlékezteti 
a próféa a népet. A víz a pusztában az életet jelenti a szomjazónak. — 
Később a lombsátor ünnepén énekelték e verset, amikor a Siloah vizét 
az égő áldozati oltár lábára öntötték.

4—6. v. A megváltottak dicsérő és hálaénekkel zengik az Úr dicső
ségét. Az Űr közöttük van szabadítása által. Isten jelenléte a gyülekezet 
életének a biztosítéka. A gyülekezet feladata Isten nagy cselekedeteit 
közölni a világ népeivel. Ezek a versek azt tükrözik, melyről a kará
csonyi evangélium így szól: „Immánuel” — Velünk az Isten!
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M EDITÁCIÓ

Évezredek ködös homályából cseng felénk a prófétai jövendölés Isten 
csodálatos szabadításáról. Izrael népe tudott az egyiptomi szabadításról 
és várta a Messiás nagy szabadítását. E prófécia Krisztusban Karácsony
kor testet öltött. Isten szeretető Jézusban minden néphez lehajolt. Kará
csony másodünnepén Isten aktív szeretete visszhangot vált ki a gyüle
kezet szívéből.

1. Az ujjongó hála szava az első, amikor Isten világot megváltó sze
retete kibontakozik a gyülekezet előtt. „Hálát adok néked oh Uram, mert 
jóllehet haragudtál rám, de elfordult haragod és megvigasztaltál enge- 
met.” (1. v.) A hála indító rugója: Szabadító Istenünk van Jézusban. A ka
rácsonyi evangélium biztat: „Ne féljetek ...” A hivő szív ráfeleli: „Nem 
félek!” Az emberiséget rettentő korlátokat: a bűnt, halált és kárhozatot 
Jézus széttörte, örüljetek!

2. A mélyen gyökerező bizalom szava a második. „Bízom” — mondja 
a hivő szív. Rábízom magam Megváltómra. Ö az egyetlen szilárd alap, 
melyre építhetek. Erősség és oltalom Jézus. Nincs ok a rettegésre és Ket- 
ségbeesésre. Zengő ének kél a szívben. Isten közöttünk van. Velünk az 
Isten (Immánuel). Elfáradt, megkeseredett, reménytelen keresztyénség 
a bizalom hiányát jelenti. Az ilyen magatartás Isten szeretetének csúf 
megvetése és azzal való visszaélés.

3. Az igazi kér. magatartás az igéből való mindennapi élet. „Örömmel 
merítek vizet a szabadító kútfejéből.” Ha az életünk kiszikkad, nem sza
bad elkeseredni. Nincs olyan mélység, melyből föl ne lehetne tekinteni 
Jézusra. Ö az Ige, az Élet forrásvize. Mindennap közöttünk van. Elérhető. 
Karácsony arra indít, hogy naponként meg nem szűnően merítsünk az 
élő igéből. A friss víz megújító életerőt, munkakedvet ád. Ne tétovázzunk. 
Merítsünk!

4. Ezzel az erővel tudja Isten népe földi küldetését hűségesen be
tölteni. Az imperatívuszok engedelmességre ösztökélnek. „Adjatok hálát, 
magasztaljátok nevét, hirdessétek a népek között nagyságos dolgait, ad
játok tudtára az. egész földnek. . . ” Karácsony az emberiségért érzett 
felelősséget helyéki vállainkra. A mi örömünket nem szabad sterilen el
zárni. Tudtul kell adni a föld minden lakosának: Velünk az Isten, a bé
kesség Istene. A mi Istenünk szereti az emberiséget. Gondolata élet, bé
kesség minden népnek.

Garami Lajos

KARÁCSONY U. VASÁRNAP
Ézsaiás 45, 5-8.

1: A történelmi háttér. Csak akkor nem vagdosunk levegőt, ha mun
kánk kezdetén tisztázzuk alapigénk történelmi hátterét. Czirus (Kores), 
a perzsa világbirodalom alapítója (559—529), előbb a médek birodalmá
nak ura lesz (550 körül), majd Krőzussal vívott csatáiban meghódítja 
(546) egész Kis-Ázsiát, hogy végül szétzúzza a babiloni birodalmat és 
538-ban elfoglalja Babilont. Mint Babilon ura Ézs 44,28; 45,1 ígérete 
szérint felszólíttatja a foglyokat a hazatérésre és templomuk újjáépíté
sére. (Ezsdrás 1,1—)

2. Az üzenet akkori lényege. Czirus küldésével két dolog lesz nyil-
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vánvaló. Helyét a világtörténelemben, példátlan hadi sikereit (megnyílt 
előtte Bábel 100 vaskapuja, kezébe kerülnek az ott felhalmozott felmér
hetetlen kincsek és előbb már Krőzus kincsei is) — kizárólag az ÜR- 
nak köszöni. Ezért nevezi őt az Úr pásztorának és fölkentjének. (44,28; 
45,1/b.) Mindezt Isten Izraelért cselekszi, vagy — ami lényegében ugyan
az — üdvterve megvalósításáért. A világtörténelmi események Isten 
Országa szolgálatában állnak és egy-egy esemény egymagában is az 
egyetlen Úr műve, kitől ered mind a jó-, mind a balsors. A perzsák a 
jót és a rosszat két különböző Istenre vezették vissza. Záróversünk sze
rint Isten útjainak vége a harmónia teljessége ég és föld között. (Hós, 
2,21—2. Péter 3,13.)

3. Az üzenet alkalmazása a mában.

Isten megfogta egy ember kezét.

a) Isten földi terveit mindig emberek által végezteti el. Akkor régen 
Czirusnak hívták Isten emberét, karácsonykor Máriának és Józsefnek. 
Így lett később Pál és Augusztinusz, Luther és Kálvin is Isten választott 
eszköze. Ma meg új Czirusok és Pálok lettek és lesznek tudatosan, vagy 
mit sem sejtve Isten útépítői. Egy-egy izzó széndarab a világtörténelem 
nagy kohójában.

Isten olykor felövez és felhasznál olyanokat, akik Öt nem is ismerik. 
Czirus mit sem sejt abból, hogy neve belekerül nemcsak a világtörté
nelembe, hanem az üdvtörténetbe; hogy nemcsak nagy ember az ókori 
történelem színpadán, hanem egyben picike csavar is Isten népe törté
netében. Nem tudja, hogy megfogta a kezét és felövezte az az Isten, kit 
Ö nem is ismer.

Máriáról is azt olvassuk közvetlenül a karácsonyi történet előtt, hogy 
megdöbben arra a hihetetlen közlésre, mely szerint Isten őt is felövezi, 
mivel a testbe készülődő örök ige cserépedényének szánta. (Lk 1,29) Es 
ugyanígy járt mind a többi, akit Isten felövezett (Mózes, Pál, Luther), 
hogy szent és kegyelmes tervét előbbre vigyék. Az, ki ismerte Öt éppen 
úgy, mint az, ki nem ismerte vagy rosszul ismerte.

a) Czirus anélkül, hogy akarná vagy tudná, kénytelen Isten gyüleke
zetének mentő angyalává lenni. Isten ügyét nemcsak egy Gusztáv Adolf 
szolgálja, ki pont ezzel a szándékkal indult el hazulról, hanem — egy 
egészen világos példára utalva — Attila is, ki mozgásba hozza a germán 
népeket, azzal a végső eredménnyel, hogy azok az összeomló római .biro
dalom területén találkozzanak Jézus Krisztussal.

b) Aki mindezt cselekszi: az Ür. A teremtett világ Ura, a történelem 
Ura és az Anyaszentegyház Ura. Több ilyen Űr nincs. Rajta kívül nincs 
Isten.

Nem emberek csinálják a történelmet, hanem ez az Űr, ki meg
fogja a történelemben szereplő és cselekvő nagy- és kisemberek kezét. 
Ezs. ismeri azt az Istent, aki él azzal a szabadsággal, hogy azt használja 
fel céljaira, akit akar; aki egy pogányt tesz Messiássá, hogy ő vezesse 
haza és hozza ismét össze Isten népét. Czirus nagysága nem személyében, 
nem is politikai belátásában és elgondolásaiban van, hanem abban, hogy 
Isten eszköze. — Isten megfogta a kezét! Czirus keze Isten kezében annyit 
jelent, hogy az Űr nemcsak azzal szolgáltat magának, aki Neki szolgálni 
akar. Mindenben és mindenkiben Ö a cselekvő.

637



B) Karácsony felől jövünk. Otthonunkban még teljes pompájában 
fénylik a fa, szívünkben ott zsong még a világosság, békesség és szeretet 
ünnepének evangélioma és sokféle áldása.

Mi Ézs népénél sokkal többet tudunk erről az Űrről. Ök csupán any-
nyit tudtak, hogy Ő a világ Teremtője......... v. 7., mi soha sem érezzük
magunkat jobban egy nagy család tagjainak és egy Atya gyermekeinek, 
mint éppen a szent estén. Mert mi sokkalta többet kaptunk és kapunk 
Krisztustól, mint ők Czirustól.

De éppen mivel karácsony felől jövünk, még pedig 1962 karácsonya 
felől, és az emberiség történetében egy egészen új korszak küszöbén 
állunk, a hangsúlyt nem arra tesszük, ami szétválaszt, hanem ami egye
sít. Nem kihívóan és fennhéjázva rikácsoljuk, hogy „több nincs és rajta 
kívül nincs Isten” , hanem a hitviták és a meddő teológizálás, zárt leve
gőjéből kilépve, a Krisztusban adott és. kapott „többlet” szerint akarunk 
karácsony után élni. Élni a francia konfirmandusok hármas fogadalma 
szerint: Nem teszek semmit, mit Istennek nem szabad látni. Nem mon
dok semmit, amit Isten nem hallhat. És nem is gondolok semmit, amit 
Isten nem tudhat.” Meg kell mutatnunk a hit engedelmességével és szol
gáló szeretetével, hogy valóban ennek az egyetlen és egyetemes Úrnak 
karácsonyi népe vagyunk. Azt, hogy Ö Krisztusban valóban megfogta 
kezünket, mivel megnyerte szívünket.

c) Aki mindezt cselekszi, az egész emberiség javát akarja.
Távlata nem a karácsonyi szoba szűkös mérete, hanem a „napkelettől 

napnyugatig” érő, az egész emberiséget átölelő kéz szédítő kerete. Kores 
által csupán egyetlen népnek szerzett békességet és szabadságot, Krisztus 
által viszont minden népnek és minden embernek napkelettől napnyuga
tig. Nekünk született akkor a Megtartó, nekünk, az egész emberi nem
zetségnek.

Valahányszor Isten megfogja emberek kezét, mindig békességet akar 
szerezni. Azért fogja meg kezemet, hogy én is megfogjam embertársamét. 
A világ Ura békességet akar szerezni az emberiségnek. Többet a kará
csonyi szoba mindössze néhány napig tartó családi békességénél. Olyan 
eget szán nekünk, melyből eső és harmat száll a szomjas földre,. nem 
pedig háborús villámok cikázása és sugárfertőzés végzetes veszedelme 
a földön élő emberiségre. Az egész emberiség javát akarja. Békességet, 
harmatot, igazságot és szabadulást. Boldog és békés életet jószándékú 
embereknek.

C) Czirus elhívása, felövezése Izraelért történik, Isten gyülekezetéért. 
Minden érte történik. Nemcsak a jó, a gonosz is. Mert arra a kérdésre: 
Micsoda az értelme a világtörténetnek? — az a válaszunk: A világtörté
nelem értelme az üdvtörténet. <5 tőié, ö  általa és Ö reá nézve vannak 
mindenek . ..

Czirusból nem szabad elvet kovácsolni, mintha Isten az ö  egyházának 
újra meg újra ezen az úton akarna segíteni. A Megtartó immár meg
született Betlehemben. Az a Krisztus, kinek nemcsak kezét fogta meg 
az Isten, hanem tökéletesen kinyilatkoztatta magát Őbenne. Luther sze
rint a történelemben csupán Isten kisujját láthatjuk, de Krisztusban a 
miénk Isten teljessége. A világtörténelem végső célja Krisztus vissza- 
jövetele. Ámen.

Weltler Rezső
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ÓÉV ESTÉJÉN

Amós 8,11— 12
MŰLIK A KEGYELEM IDEJE

Összefüggés

Amos, a tékoabeli pásztorból lett próféta, a róla elnevezett könyv
ben kemény szavakkal ostorozza a két részre szakadt ország: Izráel és 
Juda vezetőit és népét Istentől elfordult, hazug életmódjuk és képmutató 
„istentiszteletük” miatt. Szüntelenül megtérésre hívja őket és különböző 
látomásokban ecseteli Isten elkövetkezendő büntetésének nagyságát. Ami
kor mindez nem használ, sőt Izráel bétheli papja, Amáziás, Ámóst Jero- 
boám király előtt pártütéssel vádolja meg és ki akarja utasítani a pró
fétát Izraelből, akkor Amós Izráel teljes pusztulását, a vezetők és a nép 
fogságba hurcolását jövendöli meg (7,10—11).

Exegézis

Isten sújtó ítélete abban fog kiteljesedni, hogy megvonja szavát attól 
a néptől, amely az ő választott népének vallotta magát és büszkén hir
dette, hogy Isten az ő prófétái által közvetlenül szólt hozzája. Azokat, 
akik egykor „nem tűrhették a próféta mindenféle beszédét” (7,10b), most 
Isten az ő beszédeinek hallgatása utáni hiábavaló, kielégítetlenül ma
radó éhséggel és szomjúsággal sújtja. Azok, akik egykor a gyönyörű je- 
ruzsálemi templom birtokában megvetették a prófétai szót, Isten igéjét, 
a templom pusztulása után, az évtizedeken' át tartó fogság szomorú idő
szakában tántorogni fognak ettől a lelki éhségtől és szomjúságtól. Azt 
az igét fogják futkosva keresni — hiába, amely egykor számtalanszor 
őket kereste — hiába.

Meditáció és vázlat

1. Istennek hozzánk való igéjét mindig végtelenül komolyan kell ven
nünk. Az abban foglalt tanítást, útmutatást, figyelmeztetést soha nem 
szabad egyszerűen fülünk mellett eleresztenünk. Isten az ő igéjével min
dig keres bennünket s azt szeretné, hogy ne hiába keressen, hanem meg 
is találjon minket. A naptári esztendő utolsó estéjén a számadás teljes 
felelősségének tudatában Isten színe elé kell állnunk és választ adnunk 
arra a döntően fontos kérdésre: hallgattuk-e, meghallottuk-e az elmúlt 
években Isten hozzánk szóló szavát? Megbecsültük-e azokat a drága 
alkalmakat, amikor istentiszteleteken, bibliaórákon, temetéseken és egyéb 
igehirdetési alkalmakon Isten közvetlenül, személy szerint szólott mi- 
hozzánk? Éheztünk-e, szomjúhoztunk-e „az Ür beszédének hallgatása 
után”? Éltünk-e azokkal a lehetőségekkel, amikor Isten hirdetett, vagy 
olvasott igéjével találkozhattunk? És. nem utolsósorban: éheztünk-e és 
szomjúhoztunk-e a testté lett Ige: az Űr Jézus Krisztus szent teste és 
vére után?

2. Ne tartsuk egészen természetesnek, magától ‘értetődőnek azt, hogy 
Isten az ő igéjével az elmúlt eseztendőben is gyakran keresett bennünket. 
És ha ez mégis így volt, ezért a tovatűnő év alkonyán tiszta szívből ad
junk hálát Istennek. Köszönjük meg neki, hogy az elmúlt naptári esz
tendőben is megáldott bennünket testi-lelki javakkal. Az örök élet ke
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nyere mellett megajándékozott a mindennapi kenyérrel, testi-lelki éhsé
günket és szomjúságunkat egyaránt meg-elégítette. Mondjunk hálát azért 
is, hogy a testi-lelki javakat békében élvezhettük, hogy egyházunkat és 
népünket, munkahelyünket és családi otthonunkat megoltalmazta a há
ború gyilkos pusztításaitól.

3. De éppen ezen az estén döbbenjünk rá arra is, hogy mindez más
ként is lehetett volna, sőt a jövőben is lehet másként. A Szentírás tud 
olyan esetekről is, amikor Isten hangja elnémul, nem hallatja szavát 
engedetlen gyermekeivel (I. Sám 28,6, Mik 3,6—7). Erre utal mai igénk is. 
Súlyos ítélet az, ha egy szülőnek nincs szava saját gyermekéhez. Ezt az 
ítéletet bizonyára mi is megérdemeltük volna, ha az elmúlt esztendő 
során tanúsított engedetlenségeinkre gondolunk. Mindez késztessen ben
nünket őszinte bűnbánatra éppen az esztendő utolsó napján, amikor 
Isten színe előtt mérlegre tesszük egész életünket. A múló esztendő 
utolsó estéjén kellő komolysággal döbbenjünk rá arra, hogy múlik a ke
gyelem ideje is.

4. Bűnbánatunk mellett azonban adjunk erős hangsúlyt annak a re
ménységünknek is, hogy a ránkvirradó új esztendővel Isten atyai kegyel
mét rajtunk megújítja. Bízzunk őbenne, hogy amiképpen a testté lett 
Igében szent Fiát ajándékozta minékünk (utalás karácsonyra) azonképpen 
a hirdetendő és olvasandó szent igéjében atyai szívének egyéb gazdag ál
dásait élvezhetjük az új esztendőben is. Szentlelkével ébresszen bennünk 
igazi éhséget és szomjúságot az ő igéje után s továbbra is elégítsen meg 
bennünket, hogy reánk is vonatkozhassék Jézus szava: „Boldogok, akik 
éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek!” (Mt 5,6)

(További vázlatokat lásd a Lelkipásztor 1954. dec. számában, 555. old.)
Mekis Ádám

H É T R Ő L -  H É T R E

címen megjelent az evangélikus áhitatos 
könyv, amelyik 53 hétre tartalmaz igét, 

igemagyarázatot és imádságot

Az áhitatos könyv ára 12,— Fi

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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