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Csendben Isten előtt
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Karácsony homiletikuma Luthernél

Luther gazdag homiletikai munkásságából most néhány "részletet 
emelünk ki, karácsonyi igehirdetésének szemléltetésére. Ehhez az 1532-től 
1535-ig tartott igehirdetéseit vettük alapul, amelyek „Házi posztillák” 
címen 1544-ben Nürnbergben jelentek meg nyomtatásban. Az igehirdeté
seket mások jegyezték le Luther szavai nyomán, de Luther vállalta eze
ket a leírásokat, amit az is igazol, hogy maga írt előszót az igehirdetések 
gyűjteménye elé.

Az öt karácsonyi igehirdetés hatalmas anyagából az alábbi közép
ponti gondolatok összegezhetők:

Testvérünk: az Isten Fia! Az inkarnáció tényét a homiléta Luther 
a keresztyén ember szívből jövő ujjongásával hirdeti: „Hála Istennek, 
nem forgok immár veszedelemben, mert van testvérem, az Isten Fia, 
aki azzá lett, mi én vagyok!” Ugyanakkor szent dicsekvéssel állapítja 
meg, hogy ez a testvérünk a mennyben van, az Atya jobbján ül, mint 
megdicsőült Krisztus. Szemléletes és megindító képekben állítja Luther 
az igehallgatók elé Krisztus Isten-emberségének kettősségét, alázatossá
gának nagy voltát, „hogy ő, a legszentebb, mennyire megalázta magát, 
isteni fenségét elrejtve, koldus módjára jár” . Isten Fiának emberré létele: 
az egész emberiség boldogságának és reménységének alapja.

Megtartónk van! Luther a karácsonyi evangéliumot teljes részletes
séggel elemzi végig, és mégis az a középponti mondanivaló lüktet benne: 
a mi Megtartónk, az a gyermek Jézus. Többszörösen kiemeli, hogy „nek
tek, nektek” született a Megtartó. Senki sem mondhatja, hogy „Szent 
Péter és szent Pál örülhetnek az Üdvözítőnek, de én nem, mert én szegény 
bűnös vagyok”, mert hát kinek a kedvéért jött el? „a libák, kacsák és 
tehenek kedvéért” ?; miértünk és miértünk, emberekért jött, mégpedig 
éppen a szegény bűnösökért! Ő a mi kincsünk és drága Megtartónk!

A hit karácsonyi öröme. A hit által való megigazulás egész szentírási 
tanítása benne izzik Luther karácsonyi prédikációiban. Az Isten harag
jától félő, bánatos és szomorú szívek keserűségének ad hangot: „Hogy 
szegény bűnös vagyok, az bizonyos, arra nem kell megtanítanod, érzem 
én azt magam is mélyen, hogy bűnös vagyok, arról eleget prédikáltak 
már nekem, többet, mint amennyit elbírhatok.” Az angyali szózattal hir
deti Luther a nagy örömöt: ingyen, kegyelemből elindult az Isten felénk, 
hogy a hitben nekünk adjon mindent, hiszen az „aki az ő tulajdon Fiá
nak nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne 
ajándékozna vele együtt minden minékünk?” (Rm 8, 32.) A rettegő lelki
ismeret minden gondja feloldódik ekkora szeretet hallatára, mert „Ö a 
mienk, vele együtt mienk a bűnök bocsánata és az örökélet. Isten Fia 
több, nagyobb, nemesebb és drágább, mint a nap, hold, a világ és min
den, ami abban van, az Atyának semmi sem oly becses, mint ő és ha 
mégis nekünk adja őt, benne mindent ad, amit adhat, általa gyermekeivé 
fogad.” A hitnek ez a karácsonyi boldogsága tölti be az igehirdető Luther 
szavát.
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„E földön békesség!” Luther arra utal, hogy „a béke héber nyelven 
minden jót jelent”. Mindez azt jelenti, hogy „a keresztyének egymás kö
zött csendes és békességes életet fognak folytatni, egymást szóval és tet
tel szívesen segítik, a viszályt kerülik, szelídségben és barátságban meg
férnek egymás mellett és a gyermek érdeméért barátságos kormány
zásra, jólétre és megelégedettségre számíthatnak, amelyben egyik a másik 
javát előmozdítani törekszik” . Az inkamáció csodájában örömöt és bol
dogságot nyert hivő ember az ingyen vett kegyelmet felebarátai iránti 
szeretet bein és békességben hálálja meg. A karácsonyi evangéliumnak ezen 
a téren is jó gyümölcsöt kell teremnie.

A karácsonyi evangélium igehallgatói. Jézus születésének Lukács 
evangéliuma szerinti elbeszéléséből semmit sem akar elvesztegetni Luther 
s ugyancsak részletesen tárgyalja Jézus születésének összes körülmé
nyeit. Karácsonyi igehirdetése középpontjában mindig Jézus marad, de 
az ünnep másodnapjának igehirdetéseiben fény esik a karácsonyi evan
gélium igehallgatóira is. Elsősorban Máriára, aki a gyermek Jézusról hal
lott igéket megtartja és szívében forgatja (Lk. 2, 19). Mária válik a ka
rácsonyi evangélium hallgatásának jó példájává. „Így cselekednek mind
azok, akik Isten igéjét szívükbe zárják és arról gondolkodnak, ezek egyre 
több értelmet és vigasztalást találnak az igében, és hitük felől napról 
napra bizonyosabbak lesznek.” A lutheri mariológia körvonalai bonta
koznak ki ezekben az igehirdetésekben úgy, hogy mindig Jézus felől kap 
értelmet Mária szerepe. — A pásztorok képezik a karácsonyi evangélium 
igehallgatóinak másik példáját. „Miután a pásztorok a gyermek Jézust 
látták, és róla mindenfelé hírt adtak, visszatértek ismét nyájaikhoz, Istent 
dicsérve és magasztalva.” A lutheri etika alapvető tanítása jelenik meg 
itt, amikor arról hallunk, hogy a pásztorok „megmaradnak hivatásuk 
mellett és így szolgálnak embertársaiknak. Mert az igazi hit senkit sem 
kényszerít hivatásának megtagadására és új életmód folytatására, amint 
azt a rajongó szerzetes-népség cselekedte.” Luther nem tűr semmiféle 
futó karácsonyi hangulatot, hanem a hirdetett ige nyomán termő gyü
mölcsöket is keresi pásztori tekintete.

Az alábbiakban bemutatjuk rövidített formában Luther egyik kará
csonyi prédikációját, amelynek a textusa: Lk. 2, 10—12.

Mit hirdetnek az angyalok a pásztoroknak?

Ez az angyali híradás nagyon szükséges volt; mert ha Krisztus húsz
szor született volna is, mind hiába lett volna, ha mi arról nem értesül
tünk volna. Mit ér, ha valakinek házában, vagy pincéjében kincs van 
elrejtve, de ő nem tud arról semmit? Nem leli abban se kedvét, se örömét.

Mint a példabeszéd is mondja: Ignoti nulla cupido — amit nem isme
rünk, az után nem is vágyódunk —, elrejtett kincs, értéktelen kincs, mert 
közönyösen tipródunk. felette, mint az utcai sár felett, melyet semmibe 
sem veszünk. Ugyanazt mondhatjuk erről a szent és örvendetes születés
ről is.

Ez tehát a mai evangéliumnak egyik fő pontja, hogy az angyal hír
adásával ezt a születést velünk tudatja, nekünk ezt a kincset megmutatja, 
hogy az előttünk fekvő kincs mellett közönyösen el ne menjünk, hanem 
inkább annak örüljünk és benne vigasztalást találjunk. Azért kezdi éppen 
ezzel beszédét az angyal, fel akarván ébreszteni bennünket, hogy a mi 
drága kincsünket meglássuk, és így szól: „Hirdetek néktek nagy örömöt” .

E szavak jól vannak megválasztva. A pásztorok ugyanis a nagy fény 
és szokatlan világosság miatt igen megijedtek, mert ég és föld sötét éjjel 
hirtelen tündöklő ragyogással mintegy tűzben égni látszott. A pásztorok
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nak ijedtségét látja az angyal, azért vidáman, barátságosan szólítja meg 
őket: „Ne féljetek!” Mintha azt akarná mondani: Nincs okotok a féle
lemre; de ijedtségetek mégis azt bizonyítja, hogy még semmit sem tudtok 
arról a magasztos, drága kincsről, melyet Isten adott nektek; mert külön
ben félelem helyett szívből örülnétek és vigadoznátok. Éppen azért jövök 
én, hogy nektek nagy örömöt hirdessek, nagy dolgot és csudát, mely 
— ha jól szívetekbe zárjátok azt, kimondhatatlan nagy örömöt fog nektek 
szerezni. Azért jött tehát az angyal, hogy szívesen közölje az emberek
kel ezt a boldogító üzenetet.

így szól: Nektek hirdetek, nektek hozok csupa örömöt, mégpedig nem 
jelentéktelen, hanem nagy örömöt, olyan örömöt, amely egy új születés
ről beszél. De ez nem holmi hétköznapi, közönséges születés, mert egy 
halandónak születése sem nyújthat másnak bajai közt vigasztalást és 
segítséget, mi ugyanis mindnyájan bűnben és halálra születtünk — ha
nem egészen új, vigasztaló és örvendetes születést hirdetek nektek, ti. 
hogy a Megtartó született néktek. Egyedül csak ez a születés szerezhet 
és szerezzen is nektek igazán nagy örömöt.

Az ördög által ránk árasztott bűn össze sem hasonlítható azzal a 
dicsőséggel, azzal a kiváló kinccsel és nagy örömmel, mely mind, mind 
benne van az angyalnak ebben a szavaiban: „Ne féljetek, hirdetek nék
tek nagy örömöt; . . .  mert született néktek ma a Megtartó!” Ezzel az üze
nettel az angyal szemeinket és szívünket az ördögoközta bűnről elfordítja 
és a Gyermekre irányozza. S valóban kiváló és áldásos lelki tanítónak 
hivatalát végzi, ha rábírhat bennünket, hogy erre a Megtartóra figyel
jünk, s őt mint testünket és vérünket megismerjük. Mert ha ez a kedves, 
örvendetes kép az ember szívébe mélyen behatolhat, akkor a Megtartó 
feletti öröm, és az ő benne rejlő vigasztalás mindenképpen végtelenül 
felülmúlja mind azt a veszedelmet, mellyel az ördög gyötör bennünket.

Ha tehát az ördögöt minden — harag, pokol és halál által nyilvánuló- 
mérgével együtt legyőzni és vele szemben magunkat biztosítani akarjuk, 
ezt csupán csak ennek a kedves Gyermeknek szemlélése és a hitnek vi
gasztalása által érhetjük el, melyről az angyal így szól: „Ma született nék
tek a Megtartó” . Ha az ő képe szívünkbe bevésődik, akkor már nyert 
ügyünk van; mert ezúttal az angyal ilyen gondolatokat akar szívünkben 
ébreszteni: Az ördög ugyan engem és minden embert gonoszul megron
tott és megszállott, Istennek haragjába és örök kárhozatba döntött, bizony, 
ez szomorú igazság; de a kár mégsem pótolhatatlan, az a kincs, melyet 
Istentől nyertem, végtelenül nagyobb, ti. hogy Isten, az én Uram maga 
emberré lesz, nem látszólagos, hanem valóságos emberré, mégpedig úgy, 
hogy az isteni és emberi természet a Krisztus személyében egyesül. Eny- 
nyire már az ördög nem közeledhetik hozzánk. Mert ha egy időre meg
száll is valakit, mint ez különösen Krisztus idejében gyakran megtör
tént, az ember mégis ember marad, az ördög pedig ördög; mégiscsak két 
különböző személy és természet az. Isten fia ellenben emberi természetet 
öltött magára, úgyhogy valóban elmondhatom: ez az ember Isten, és 
Isten ember egy és ugyanazon személyben.

A mi kegyelmes mennyei Atyánk tehát az emberi nemzetség iránt 
való kimondhatatlan szereteténél és irgalmasságánál fogva a mi nyomo
rult, az ördögtől megvetett, megkínzott és meggyalázott természetünkkel 
sokkal szorosabb viszonyba lépett és a mi testünkbe sokkal mélyebben 
behatolt, mint ahogy az ördög behatolhat. Ez megszállhat és gyötörhet 
ugyan valakit, de személyes emberré mégsem lehet; mert a kettőnek ter
mészete mindig szétválik. De ennek a gyermeknek a kegyelmes születése 
révén Isten a mi emberi természetünkkel egy személyben egyesült, Isten 
fia a mi testünkké és vérünkké lett, Szűz Máriától született természetes 
módon, mint én és te, azzal a különbséggel, hogy a Szentlélek által fogant
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és a gonosz Sátán mérgét nem örökölte, hanem teljesen ártatlan, tiszta 
vér csörgedezett ereiben. Ezt az egyet, a bűnt kivéve, ő is olyan ember, 
mint én és te, q is evett, ivott, aludt és felébredt, mint más ember termé
szetéből kifolyólag cselekszik, miként szent Pál is mondja: Emberi ábrá- 
zatban találtatott, mint ember, s aki őt hallotta és látta, kénytelen volt 
így szólni: Ez valóságos, természetes ember és nem kísértet; mert a mi 
természetes életünknek minden módozatát és működését magán viseli.

Az angyal azt akarja mondani: Ó, bízzatok és örüljetek, ti szegény 
emberek; igen nagy, sokat érő kincsetek van nektek s végtelen nagy tisz
tesség és dicsőség jutott nektek osztályrészül, a sok szégyen és gyalázat 
után, melyet az ördög hozott fejetekre. Mert olyan ember született közé
tek, aki a ti testetek és véretek és mégis valóságos Isten és a dicsőség 
ura, aki minden angyal és teremtmény felett való.

Ebben méltán kereshettek vigasztalást. De iparkodjatok azt nyitott 
szívvel fogadni s annak örülni is. Sőt többet mondok: a ti örömötök nem 
lehet olyan nagy, mint amilyen nagy kincsetek s örömötök oka. Én mint 
angyal, ezt a végtelen boldogságot, melyre az örök szeretet méltatott 
titeket, nem hirdethetem nektek másként, mintha azt mondom, hogy 
nagy és szent, minden földit és mulandót messze túlszárnyaló örömben 
részesültetek.

Ha ezt jól meggondolnánk és szívünkre vennénk, akkor nekünk em
bereknek okvetlenül szeretnünk és egymást nagyrabecsülnünk kellene, 
még ha egyéb hasznunk nem is volna abból; mert még nem szólok a ha
szonról és hatásról, melyet az angyalnak ezek a szavai keltenek: „Szüle
tett néktek a Megtartó” — hanem csupán a kitüntetésről, mely ha mélyen 
behatna szívünkbe, akkor soha többé nem lennénk ellenséges érzésűek 
embertársunk iránt. Vagy ki lehetne ellensége azoknak a vonásoknak, s 
ki cselekedhetnék vele gonoszul, melyeknek ugyanolyan teste és lelke 
van, mint az én és a te Istenednek? Ez a nagy tisztelet tehát, melyet 
Isten velünk szemben mutatott, nem teszi-e kötelességünkké, hogy máso
kat szeressünk s velük minden jót tégyünk?!

Igaz ugyan, hogy az angyalokat nálunk embereknél. sokkal nagyob
baknak teremtette Isten, de az Űr ezt nem vette figyelembe és nem lett 
angyallá. Sokkal méltányosabb lett volna, ha Isten angyalalakba öltözött 
volna. S mégis, mit cselekszik? Megkönyörül a bűnös, szegény teremtmé
nyen, mely az ördög és a halál hatalmában nyög, melyet az ördög iszo
nyatos módon gyötör és megront. Mennyire lesújtó ez! Nem lágyul-e meg 
erre szívünk, hogy egymást híven szeressük, egymást meg ne vessük s 
egymás ellen ne irigykedjünk, hanem egymás iránt szeretetet és barát
ságot tanúsítsunk a nagy tisztelet és dicsőség miatt, melyre Isten fiában, 
a mi Üdvözítőnkben emelkedtünk!

Egyes atyák, különösen Bernát (Clairveauxi), úgy vélekedtek, hogy 
az ördög, mikor látta a mennyben, hogy Isten fia emberré lenni készül, 
az ember iránt irigységre, Isten ellen pedig haragra gyulladt, hogy miért 
nem kívánt inkább angyal, mint ember lenni; s így büszkeség és irigy
ség miatt bukott volna el.

Helyes felfogás lehet, és Istennek ebből az intézkedéséből kimagya
rázható, hogy az ördög bukása Isten fia elleni bűn miatt keletkezett. 
De a kegyes atyák ezzel is csak azt a magas méltóságot és Isten meg
foghatatlan nagy jótéteményét akarták jelezni, amelyet abban ad, hogy 
Isten emberré lett és ugyanazt a szegény testet és vért öltötte magára, 
mellyel mi jelentéktelen emberek élünk, kiket az ördög a bűn által meg
mérgezett és megszállt, s kik a bűn miatt a haláléi lettünk.

Aki ezt jól szívére veszi, az ennek az Istennek jobbján ülő testünk 
és vérünk kedvéért minden földi testvérét is szeretni fogja és senkire
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többé nem fog haragudni. Krisztusnak, a mi Istenünknek emberré létele 
tehát már az első pillanatra is szükségképpen olyan nagy örömmel tölti 
el szívünket, hogy abban soha többé haragos és barátságtalan gondolat 
meg nem foganhat. Igen, egyik embernek a másikat örömében a tenye
rén kellene hordoznia amiatt, a mi testünk és vérünk miatt.

Aki élete folyamán ezt a képet, hogy Isten fia emberré lett, jól szí
vébe zárta, az az Ür Krisztus felől nem gondolhat rosszat, hanem inkább 
attól minden jót várhat. Mert hisz jól tudom én azt, hogy önmagára 
senki sem haragszik meg egykönnyen, sem pedig önmagának ártani nem 
kíván. Ügy, de a Krisztus immár ugyanaz, ami én vagyok, mert ő is 
valóságos ember, mint én; hogyan lehetne tehát szándékában önmagá
nak, vagyis nekünk, kik az ő teste és vére vagyunk, ártani?

Szóval, Isten fiának emberré létele, ha afelett komolyan gondolko
dunk, szívünket és lelkiismeretünket megvidámítja s az Isten haragjának 

példáit, amilyenek az özönvíz, Sodorna és Gomorra elpusztítása, és má
sok, egy szempillantás alatt megolvasztja és eltünteti. Mindez egy pil
lanat alatt elenyészik, ha hivő lélekkel gondolunk erre az egyetlen em
berre, aki Isten létére a mi szegény emberi természetünket így megtisz
telte. Ebben a cselekedetében nem látok mást, ami őt az emberi termé
szet felvételére bírhatta, mint irántunk való végtelen, fenséges, kimond
hatatlan szeretetét, irántunk, akik előbb Isten haragja alatt örök halálra 
kárhoztatva nyögtünk.

Ez az egyik ok, amelyik nagy örömre és nemes büszkeségre indíthat 
bennünket, hogy ilyen nagy megtiszteltetés ért minket minden teremt
mény, sőt angyalok felett is, és valóban így dicsekedhetünk: „Az én tes
tem és vérem Isten jobbján ül s mindenek felett uralkodik.” Ilyen nagy 
kitüntetés semmiféle teremtményt nem ért, még angyalt sem. Bárcsak 
ez az örömhír kemence gyanánt egy szívvé olvasztana mindnyájunkat, 
s olyan tüzet gyújtana az emberek között, hogy egymást szívből szeret
nénk!

Ehhez a méltóság és dicsőség felett érzett természetes örömünkhöz 
még az is járul, amiről az angyal folytatólag beszél, hogy ez a kis Jézus 
a mi Megtartónk lesz. Ez itt a fő dolog és megjelöli az igazi okot, me
lyért örülnünk kell.

Ez a szó: „nektek” , ujjongó örömre indíthat minket. Mert kivel és 
kiről beszél az angyal? Nem fatuskóval, vagy kősziklával, hanem embe
rekkel s nem is egyről vagy kettőről, hanem mint maga mondja, az egész 
népről, vagy mindenkiről, akit csak embernek neveznek, így szól: Nektek, 
tehát nem nekünk, angyaloknak, hanem nektek született ő, vagyis — 
hozzátok hasonló ember lett.

Aki tehát szintén embernek született, az fordítsa figyelmét erre az 
Üdvözítőre. Azt kérded talán: vajon mitévők legyünk ezek után? Kétel- 

         kedjünk-e tovább is Isten kegyelmében, ezt mondván: Szent Péter, Szent 
Pál ám örülhetnek az Üdvözítőnek, de én nem, mert én szegény bűnös 
vagyok. Ebben a nemes, drága kincsben nekem részem nincs. Szánandó 
ember, ha te így beszélsz, ha én is úgy beszélek, nincs benne részem, — 
akkor, kérdem, kinek üdvözítője lett ő? A libák, kacsák s tehenek ked
véért jött-e el? Tekints reá, ki ő, és aztán ítélj. Ha más teremtményen 
akart volna segíteni, akkor ennek a teremtménynek alakját vette volna 
fel. Ha nem mi értünk jött volna, hogy nekünk, szegény, elveszett embe
reknek váltságot hozzon, akkor nem lenne a neve a mi Megtartónk!

Most pedig nézd, ki vagy te, ki vagyok én? Nem emberek vagyunk-e? 
Bizonyára igen; ki fogadja tehát örömmel ezt a gyermeket, ha mi. embe
rek nem? Az angyaloknak nincs rá szükségük, az ördögöknek pedig nem 
kell. De mi igenis rá szorulunk, s ml érettünk s miérettünk lett is
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emberré. Illő tehát, hogy mi emberek örvendező lélekkel fogadjuk őt, 
mint az angyal is mondja: „Nektek született a Megtartó” — s kevéssel 
előbb: „Nektek hirdetek nagy örömöt, mely az egész népnek öröme lesz.” 
Nem nagy, nem dicső dolog-e az, hogy angyal száll alá a mennyből ilyen 
üzenettel az emberekhez? S azután meg olyan sok ezer angyal örven
dezik, biztatnak, énekelnek, hogy mi emberek is örüljünk és ezt a ke
gyelmet hálával fogadjuk, mint majd hallani fogjuk.

Fontos és üdvösséges ige ez tehát, melyet hallunk: „Megtartó szüle
tett nektek.” Ez a születés — így szól — nem minket, angyalokat illet, 
nekem nincs benne részem; de ti értetek örülhetek annak, s teszem is 
azt, mert nem irigylem azt tőletek. A tietek az, ti szegény, megrontott 
és elveszett emberek. A ti megtartótok ez a gyermek, Isten fia, fogad
játok be őt, mert ilyen Üdvözítőre van szükségetek, ha a bűntől és halál
tól meg akartok menekülni. Csodálatos és dicső dolog az, hogy Isten fia 
emberré lett; de még hatalmasabb dolog, hogy az örökkévaló intézkedése 
szerint ez az emberré lett Isten a mi lelki és örök szabadítónk kíván 
lenni. Aki ezt igazán hiszi, az megmondhatja, mi a valódi öröm; sőt, ha 
szíve azt egész mélységében magába zárhatná, abban többé a legke
vésbé sem születne szomorú gondolat. Ha ezt valóban elhisszük, hitünk
nek legalább annyiban kellene gyümölcsöket teremtenie, hogy egymás 
iránt szívesek lennénk, s őrizkednénk csalással, hazugsággal és más egyéb 
vétkeinkkel embertársainkat megkeseríteni.

Azt is jelenti az angyal, hogy ez a Megtartó a Dávid városában szü
letett, s őt Ür Krisztusnak nevezi. Ezekkel a szavakkal az írásra utal 
bennünket; mert úgy jövendölte meg azt már régen Mikeás próféta, hogy 
Betlehemben fog megszületni.

Még különösen Űmak is nevezi az angyal a kis gyermek Jézust. Ezt 
ne úgy értsük, mintha Ö földi király lenne, aki zsarnokként fellépve, 
buzogánnyal akarna uralkodni, hanem miként az Isten Ádámnak mondja: 
„Az asszonynak magva megrontja a kígyónak fejét.”

Ez a karácsonyi gyermekről szóló első prédikáció annak születése 
után, amely tovább és tovább terjed egészen a világ végéig, azért véssé
tek azt jól szívetekbe. Mert látjátok, hogy a boldog angyalok velünk 
egyekké, a mi jó rokonainkká lettek, ezzel az örömüzenettel közelednek 
hozzánk, évről évre azzal vigasztalnak bennünket, s biztatnak, hogy ne 
féljünk többé, hiszen ez a most megszületett gyermek a mi Megtartónk 
lesz. Ebben rejlik az igazi, fenséges és lélekemelő vigasztalás, melyből 
egész teljességében és biztosan megismerjük Isten kegyelmét és irgal
masságát.

Isten, a mindenható és örökkévaló Atya megkönyörült rajtunk s fiát 
adta nekünk, mégpedig egy gyengéd fiatal Szűz ölébe helyezte azt, s 
nekünk hirdetteti, hogy az mindnyájunknak Üdvözítője. Ami hiányzik 
nekünk, azt megtaláljuk Önála, Ö lesz a mi segítségünk és vigasztalá
sunk, hogy ezután Isten és miköztünk minden harag megszűnjék, s 
csupa szeretet és jóindulat uralkodjék.

Ezt a kincset azonban nemcsak az Anyának, hanem neked is, nekem 
is ölünkbe helyezi, mondván: „Legyen a tiéd, élvezd Öt, s mindaz, ami 
övé mennyben és ezen a földön, legyen a tiéd.”

Adjunk hálát Istennek kegyelméért, s kérjük Őt, hogy ö  maga 
kiáltsa és írja szívünkbe ezt az angyali üzenetet, hogy az Üdvözítőben 
hatásos vigasztalást találjunk és segítségével halál és ördög felett győz
hessünk. Erre segítsen minket a mi szerető Urunk és Üdvözítőnk, Jézus 
Krisztus. Ámen.
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T anulmányo k

Egyház a koegzisztenciáért
A  K O EG Z IS Z T E N C IA  FO G A L M A

A főcímben megadott téma kifejtése során azzal a kérdéssel kívá
nunk foglalkozni, hogy mit tehet és mit kell tennie az egyháznak, a mai 
keresztyénségnek a koegzisztenciáért, az emberek, illetve népek békés 
egymás mellett éléséért? Van-e szerepe, szolgálata ebben a vonatkozás
ban az egyháznak? Mielőtt ezekre a kérdésekre keresnők a feleletet, 
előbb foglalkoznunk kell a koegzisztencia fogalmával, történetével, ere
detével és eszmei tartalmával, valamint mai jelentőségével is.

A koegzisztencia szóval jelöljük a békés egymás mellett élés fogal
mát. A mai világhelyzetben ez a fogalom jelenti az egymással szemben 
álló, különböző politikai, társadalmi és gazdasági rendszerű államok bé
kés egymás mellett élését, vagyis a két nagy világrendszer, a szocializ
mus és a kapitalizmus történelmi szükség szülte koegzisztenciáját.

Ez az eszme napjainkban döntően határozza meg mind hazánk kül
politikáját, mind pedig az egész világpolitikát.

A koegzisztencia fogalmának tisztázása során azt is határozottan le 
kell szögeznünk, hogy ez az eszme nem a keresztyénség talaján született, 
s általában nem vallási eredetű. Épp ezért nem lehet összevetni az Ézs. 
11-ben (6—9. v.) található messiási békejövendölésekkel, sem a közis
mertté vált másik híres ézsaiási próféciával (Ézs. 2.), mely szerint eljön 
az idő, amikor a népek fegyvereikből kapákat csinálnak, s többé nem 
viselnek háborút. Ugyanis a vallási vonatkozásokat eleve kizárva, a ko
egzisztencia fogalma nemcsak magát a „leszerelést” ’ foglalja magában, 
hanem koncepciója sokkal összetettebb és bonyolultabb.

El kell utasítanunk azt a fölényeskedő, farizeusi magatartást is, mely 
szerint igazi koegzisztencia csak a keresztyén hit alapján képzelhető el 
és a „krisztusi eszmék útján” valósítható meg, mégpedig a béketűrés 
gyakorlásával és a krisztusi szeretet világméretű megélésével.

A koegzisztencia olyan eszme, melyet az egész társadalom össze
fogásával lehet megvalósítani.

A békés egymás mellett élés történelmi kategória, melynek kezdete 
van, s addig érvényes, ameddig két különböző társadalmi-gazdasági rend
szer létezik a Földön, más szóval addig, míg fel nem váltja a kapitaliz
must az új társadalmi-gazdasági alakulat, a Szocializmus. A legújabb 
történelemben máris világosan meg lehet különböztetni az egymás mel
lett élés két szakaszát. Az első szakaszban egy szocialista ország élt 
együtt a tőkés világrendszerrel. A második szakaszban, mely röviddel 
a második világháború után kezdődött, már két világrendszer, a szocia
lizmus és a kapitalizmus békés egymás mellett éléséről van szó. A békés 
együttélés azt jelenti, hogy az államok kölcsönösen lemondanak a hábo
rúról, sőt a katonai erővel való fenyegetésről is, mint nemzetközi poli
tikai eszközről. A békés egymás mellett élés tehát kizár minden agresz-
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sziót, s a meg nem támadás elvét a nemzetközi kapcsolatok egyik sark
kövének tartja.

Már most ezek után vegyük közelebbi vizsgálódás alá a koegzisz- 
tencia eszmei tartalmát. A'zt látjuk, hogy ez igen széles skálán mozog. 
Nagy pozitívumait ez alábbiak szerint lehet összehasonlítanunk.

A háború teljes kiiktatása a nemzetközi kapcsolatokból, azzal az, 
indokolással, hogy az atomkorszakban nem lehet háborúval „megoldani” 
egyetlen fennálló vitás kérdést sem, továbbá, hogy a társadalmi rend
szerek magasabb rendűségének eldöntéséhez nem szükséges a háború.

A tárgyalásoík rendkívüli fontossága, mint a vitás kérdések megol
dásának egyedül lehetséges békés eszköze. Továbbá széles körű politi
kai, gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok kiépítése az. 
egyes országok között és a vezető politikusok személyes kapcsolatainak 
kiépítése és ápolása.

Gazdasági téren: a békés gazdasági verseny — a két világrendszer 
harcának legdöntőbb területe —, mely annak eldöntéséért folyik, hogy 
melyik rendszer képes a munkatermelékenység magasabb fokát elérni 
és az emberek szükségleteit jobban kielégíteni.

Meg kell jegyeznünk még, hogy a háborúk kiiktatása magában fog
lalja a meg nem támadás elvét, a területi sérthetetlenség, és szuvereni
tás elvét és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás elvét is, a 
tárgyalások szükségessége pedig elismeri az államok, köztük a kis és 
nagy államok teljes egyenjogúságának elvét. Amikor a koegzisztenciá- 
val foglalkozunk, az elmondottakat nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

A  K O EG Z IS Z T E N C IA  K O R U N K  LÉTKÉRDÉSE

Ma már nemcsak arról van szó, hogy a koegzisztencia elve és eszmei 
tartalma hogyan vihető át a gyakorlatba, azaz hogyan valósítható meg 
minél szélesebb sodrással és minél intenzívebben a politikai, gazdasági, 
társadalmi és kulturális életben. A koegzisztencia ma már korunk lét 
kérdésévé lett. A hamleti kérdés — lenni vagy nem lenni — ma sötét 
árnyként lebeg az egész világ felett. Ez pedig napjainkban nem egysze
rűen a háború vagy béke alternatíváját jelenti, hanem ennél sokkal 
többet: az életet vagy a halált! Ezért ma már így fogalmazódik meg 
ez a súlyos kérdés: vagy vállaljuk a békés egymás mellett élést, őszintén 
és minden hátsó gondolat nélkül, és akkor együtt élünk, sőt soha nem 
látott fényes távlatok nyílnak meg a ma és a holnap embere előtt —, 
vagy pedig nem vállaljuk a békés koegzisztenciát, s akkor együtt pusz
tulunk el.

Hála Istennek, ezt ma már nemcsak a népek százmilliói, ismerték 
fel, hanem nagyon sok és egyre több politikus is. Ennek köszönhető, 
hogy a múlt év őszén kirobbant kubai válság sem vezetett nukleáris 
katasztrófához. A világ vezető politikusai, elsősorban a Szovjetunió 
vezetői, bölcs mérsékletről tettek tanúságot, s igen nagy erőfeszítések 
árán is igyekeztek megőrizni a békés koegzisztenciát, annak érdekében, 
hogy megkíméljék a világot az atomháború leírhatatlan borzalmaitól.

A koegzisztencia politikáját parancsolólag teszi szükségessé az a 
tény is, hogy egyetlen nemzedéknek már két pusztító világháborút kel
lett átélnie. Hozzávetőlegesen 80 millió a két világháború áldozatainak 
száma, halottakban és rokkantakban, nem is szólva a mérhetetlen anyagi 
értékek pusztulásáról. Egyes kutatók számításai szerint a XX. század 
első felében a háborúkra és háborús készülődésekre kötött összegek vi-
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lágviszonylatban már csillagászati számot értek el: több mint 4 billió 
dollárt. Ebből az összegből 50 éven át ingyen lehetne kenyeret adni 
földünk 3 milliárdnyi lakosságának, és 500 millió családnak, vagyis az 
emberiség kétharmadának jó lakásokat lehetne építeni. A világ ma is 
évente 120 milliárd dollárt költ fegyverkezésre.

A koegzisztencia politikájának épp ezért elsődleges célja a béke 
fenntartása, egy harmadik világháború, azaz egy nukleáris-rakétaháború 
kirobbanásának megakadályozása.

A nemrég aláírt moszkvai „atomcsend-egyezmény” is a békés egy
más mellett élés politikájának sikere. Az is figyelemre méltó, hogy a 
Szovjetunió és a többi szocialista ország milyen határozottan és követ
kezetesen halad lépésről lépésre a békés koegzisztencia fokozatos meg
valósításának útján.

Aki figyelemmel kíséri a nemzetközi helyzet alakulását, tárgyilago
san meg kell állapítania, hogy egyre inkább tért hódít világszerte a 
békés koegzisztencia gondolata. A világ vezető politikusai, elsősorban 
a szocialista tábor felelős vezetői, de a semleges országok, sőt egyes, 
tőkés államok kormányfői is — maga az ENSZ is —, felismerték a ko
egzisztencia „egzisztenciális” jelentőségét, azaz létfontosságát a világ 
mai helyzetében.

Már most ezt az egzisztenciális felismerést kell a világközvélemény 
széles rétegeiben is meggyökereztetni, hogy az a százmilliók tudatába is 
átmenjen.

így válik korunk létkérdése, a koegzisztencia eszméje, gyakorlati 
valósággá, a fejlődés motorjává és az emberiség jövőjének zálogává.

EG Y H Á Z  A  K O E Q Z ISZ T E N C IÁ É R T

Arra a kérdésre, hogy mit tehet és mit kell tennie az egyháznak ma 
a békés egymás mellett élésért, az az imént elmondottakból is spontán 
következik. A keresztyénségnek mindenekelőtt az egész világon segítenie 
kell abban a felvilágosító-nevelő munkában, hogy a koegzisztencia nap
jaink legfőbb kérdése, az emberiség létkérdése, az egyetlen „modus 
vivendi” az emberiség számára, mert csak a koegzisztencia képes bizto
sítani a mai embernek életet és egzisztenciát! S ezt az eligazító szót el 
kell mondania nemcsak itthon, hanem nemzetközi fórumokon is, hogy 
az emberek millióit kimozdítsa Nyugaton, a nihilizmus sötét mélységeiből 
és aktivizálja őket a béke és az élet oldalán, a koegzisztencia tudatos 
megélésére.

Az egyház azonban csak akkor tudja elvégezni ezt a szolgálatát, ha 
maga is feltétel nélkül vallja a koegzisztencia létfontosságát.

Azt pedig, hogy magyarországi evangélikus egyházunk miképp véle
kedik a koegzisztencia kérdésében, mindnyájunk nevében Káldy Zoltán 
püspök fejtette ki az Országházban, a VI. Magyar Békekongresszuson, 
1963 június közepén. „Keresztyén hitünk szerint az egész emberiség egy 
vérből való és ezért az egész emberiség egyetlen nagy családot alkot. 
A faji, vallási és világnézeti különbségek ellenére van egy nagyon mé
lyen rejlő kapocs, amely erősebb minden elválasztó tényezőnél, és ez az, 
hogy mindannyian emberek vagyunk. Ez pedig arra kötelez minden em
bert és minden népet, hogy erősítse és fejlessze a népek közötti kap
csolatokat és segítse győzelemre vinni az igazi koegzisztenciát. Ez a ko
egzisztencia azonban nem valami hűvös és tartózkodó egymás mellett 
élést jelent, hanem segítő, alkotó együttélést, amelyben az egyes népek 
a maguk egyedi talentumával, tehetségével és kincsével, szép versenyben
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gazdagítják az egész emberi közösséget. Azt is valljuk, hogy az atom
háború lehetőségének a világában, tehát a mi világunkban élni annyit 
jelent, mint együtt élni. Vagyis vagy megtalálják a népek az egymást 
segítő együttélés módját és formáját, vagy kockára teszik a puszta életet. 
Azt is valljuk, hogy ennek a koegzisztenciának nemcsak a népek és a 
nemzetek között kell megvalósulnia, hanem az együttélés gondolatának 
az emberi szívekben is győznie kell, mert csak az együttélés gondolatától 
legyőzött szívű emberek képesek a népek koegzisztenciáját kiépíteni.” 
(Ev. Élet, 1963. jún. 23.)

Ebben a püspöki megnyilatkozásban nemcsak evangélikus egyhá
zunk hivatalos álláspontja jut kifejezésre a koegzisztencia kérdésében, 
hanem megjelöli azokat a feladatokat is, melyeket egyházunknak jó lelki
ismerettel el kell végeznie a koegzisztencia teljes megvalósulása érde
kében.

E vonatkozásban találóan hangsúlyozza a püspök, hogy az együttélés 
gondolatának először az emberi szívekben kell' győznie. Úgy látjuk, e 
téren speciális feladat vár az egyházra, hogy történetesen az emberek 
szívében segítse győzelemre a koegzisztencia gondolatát. A koegzisztencia 
eszméjének ugyanis nemcsak politikai tartalma van, hanem van etikai 
vetiilete is. Az egyháznak az a feladata, hogy a koegzisztencia gondo
latát elsősorban etikai konzekvenciáiban vigye közel és tudatosítsa az 
emberek szívében.

Ezek után lássuk a koegzisztencia eszméjének néhány etikai vonat
kozását.

1. Az emberség. Az egyháznak hirdetnie kell és tudatossá kell ten
nie a mai ember előtt az emberi szív mélyén rejlő emberséget. Fárad
hatatlanul tanítania kell az embereket az emberség megélésére, a kor
látokat nem ismerő felebaráti szeretetre. Ma ismét időszerű lett a Jézus 
korabeli kérdés: ki az én felebarátom? Ne feledjük, hogy Jézus válasza 
nem ismer ma sem vallási, faji vagy világnézeti korlátokat! Felebará
tunk minden ember! Éspedig azért, mert egy vérből teremtette Isten az 
egész emberiséget, s így egymásnak testvérei vagyunk, még ha más 
nézeten is vagyunk. Ebből következik, hogy egymásért felelősséggel tar
tozunk. Ma ez a felelősség óriási méretű: vagy együtt élünk, vagy együtt 
pusztulunk! „Az emberség, a felebaráti szeretet hirdetésében az' egyház 
sohasem felejtheti el, hogy azzal szolgálja legjobban népét és az egész 
emberiséget, ha korlátokat nem ismerve, kikötések és feltételek nélkül 
gyakorolja a felebaráti szeretetet, még ott is, ahol már semmi emberi 
reménység sincs egy-egy esetben, kisebb vagy nagyobb emberi közösség 
együttélésére. A Lélektől ajándékozott szeretet mindig a közösség hely
reállításáért fáradozik.” (Káldy Z.: „Az együttélés szolgálata.”)

2. A bizalom. Ahhoz, hogy a nemzetközi kapcsolatok egén el lehessen 
oszlatni a hidegháború, a bizalmatlanság és a gyűlölet sötét felhőit, ége
tően szükség van arra, hogy előbb az emberek szívében oldódjék fel a 
gyanakvás, a kölcsönös bizalmatlanság rossz szelleme, és helyébe a köl
csönös bizalom lépjen.

E tekintetben speciális egyházi feladatunk az is, hogy magyar evan
gélikus egyházunknak a szocializmust építő Magyarországon folyó éle
téről és hitben felismert új útjáról külföldön elterjedt téves nézeteket 
az igazságnak megfelelően helyreállítsuk, illetve bizonyos egyházi körök 
és teológiai irányzatok „teológiai aggályait” elhárítsuk. E kérdésben 
egyházunk álláspontja világos és egyértelmű: egyház akarunk lenni a 
szocializmusban. Nyomatékkai esik a hangsúly itt mindkét szóra. Arra 
is, hogy egyházunk továbbra is egyház kíván maradni és Jézus Krisztus 
egyházaként, a világlutheranizmus 73 milliós, nagy családjának tagja
ként akarja szolgálatát végezni, a jelenben épp úgy, mint a jövőben.
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Szolgálatának normája a Szentírás .és egyházunk hitvallásai. Így nem 
érheti a „DC-keresztyénség” vádja sem. Feladata változatlanul az evan
gélium hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása és a diakónia végzése. 
Viszont a másik szó is hangsúlyos. A szocializmusban, közelebbről a 
szocialista építést végző magyar hazában kívánja egyházunk a maga, Is
tentől rendelt, sajátos szolgálatát elvégezni. Ezért segít őszintén, szívvel- 
lélekkel, a nemzeti feladatok megoldásában, sőt részt vállal az egész 
emberiség problémáinak megoldásából is, a maga sajátos eszközeivel.

3. A megértés. A kölcsönös bizalom szüli a megértést, mely szintén 
a koegzisztencia jelentős pozitívuma. Ennek is az emberek szívében kell 
először megfogannia. Általában ide tartozik annak a szükségessége is, 
hogy sohasem azt keressük, ami elválaszt bennünket, hanem mindig azt, 
ami összeköti az embereket. Így csakhamar felismerheti a mai ember, 
hogy sokkal több és nagyobb, közös érdek fűzi össze az egész emberi
séget ma, mint amennyi szétválasztaná. A legnagyobb ilyen közös érdek 
a puszta lét, az élet és a béke fenntartása, a koegzisztencia megvalósí
tása, továbbá az életszínvonal emelése, a földi élet szebbé és jobbá 
tétele stb. Ezekben az alapvető kérdésekben máris megvan a megértés, 
az egyetértés az emberek nagy többségében.

4. A kölcsönös megbecsülés. A  koegzisztencia követelménye ez is. Az 
emberek és a népek —» minden különbözőségük ellenére — kölcsönösen 
becsüljék meg egymást, elsősorban egymás nemzeti értékeit, hagyomá
nyait, kulturális és tudományos eredményeit. Ez teszi a koegzisztenciát 
„kényszerűségből vállalt társbérlet” helyett egymást segítő, alkotó együtt
éléssé, mely egyúttal előbbre viszi az emberiséget a haladás, a fejlődés 
útján. Az egész emberiség a népek nagy családját alkotja, s ebben a 
világméretű családban minden tagnak, vagyis minden népnek megvan 
a maga külön hagyománya, sajátos nemzeti értéke, kincse, tálén túrna, 
mellyel gazdagítania kell az egész emberiséget, a nagy család többi tag
ját. Ez a tarkaság, sokszínűség egyáltalán nem okozhat disszonanciát 
a népek hátalmas szimfonikus zenekarában, hanem csodálatos harmó
niában teljesedik ki, mely egyesült erővel, fortissimo játssza a béke gyö
nyörű szimfóniáját.

5. Az összefogás. Az individualizmus kora világszerte lejárt. Ma már 
minden vonatkozásban a kollektivizmus korát éljük. Egymásra vagyunk 
utalva. Ha tetszik, ha nem. Méghozzá az élet minden területén. A ko
egzisztencia is közösségi munkára, kollektív összefogásra ösztönöz. Sőt, 
maga a békés egymás mellett élés is csak közös erőfeszítések, világmé
retű összefogás gyümölcse lehet. Az egyháznak is feladata és kötelessége 
ezt az összefogást munkálni. Az egész emberiségnek össze kell fognia 
a nagy és közös célok érdekében: a világbéke megőrzésére, az élet védel
mére, az életszínvonal emelésére, az éhség, a nyomor, a tudatlanság 
felszámolására, a munkanélküliség megszüntetésére, a társadalmi igaz
ságtalanságok világméretű felszámolására, a betegségek leküzdésére (pl. 
a rák gyógyítása!), továbbá áz atomerő békés felhasználására, a világ
mindenség titkainak felkutatására, a világűr békés meghódítására stb. 
Mennyi nagy és magasztos cél, melyek megvalósítása mind az egész em
beriség mielőbbi összefogását sürgeti!

* 
Az egyháznak, a világ keresztyénségének és közelebbről mai magyar 

evangélikus egyházunknak is meg kell tennie mindent, általánosságban 
épp úgy, mint a felsorolt etikai feladatok terén, a békés koegzisztencia 
sikeréért, hogy ezen keresztül az emberiség egyetemes békevágya diadal
maskodjék.

Szerdahelyi Pál
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A Formula Concordiae és a Liber Concordiae előszava
A magyarországi evangélikus egyház törvénygyűjteményének elején, 

a „Hitelvi nyilatkozatban” kijelentette és vallja, hogy a Szentírásnak 
és a vele megegyező evangélikus hitvallási iratoknak az alapján áll és 
tanít. Majd részletesen felsorolja a Liber Concordiae-ban foglalt hit
vallási iratokat. De nemcsak ünnepélyes nyilatkozat formájában, a rész
letkérdésekben is tükröződik a hitvallásos magatartás, amikor törvé
nyeink minden egyházi testület életében kiemelik az evangélikus egyház 
tanításához való hűséget.

Hitvallásainknak az egyházi törvényekben való kodifikálása azon
ban korántsem jogi aktus csupán, hanem a lutheri kegyesség hitbeli 
meggyőződésének a kifejezése, amely az evangélikus egyház hitvallá
saiban látja a Szentírás legjobb összefoglalását. Természetesen a hitval
lásokban bőven akad korabeli vonás, meglátszik rajtuk az alkalom, 
amely keletkezésüket meghatározta, de jelentőségük mégsem ezekben 
a járulékos tényezőkben van, hanem abban a lényegben, amellyel az 
evangélikus egyház hitét megfogalmazzák a Szentírás fényében.

Az evangélikus egyház teológiájának ezzel a tanításával fordulunk 
most hitvallási irataink egyik fontos szeletéhez, a Formula Concordiae 
és egyben az egész Liber Concordiae előszavához, amelyet a kortörténeti 
előzmények vázolása után, magyar nyelven most közlünk először.

Luther halála után

Nem sokkal Luther halála (Eisleben, 1546. febr. 18.) után kitört a 
háború V. Károly német-római császár és a Schmalkadeni Szövetség, 
vagyis az evangélikus rendek között. A siker a császár ldalán volt, azzal 
a következménnyel, hogy teljes győzelme esetén megsemmisíti a refor
mációt a fegyver hatalmával — amikor Szász Móric otthagyta a császár 
táborát, s újra visszatért az evangélikusokhoz. Ez a fordulat V. Károlyt 
annyira megkeserítette, amit még a hadi szerencse elpártolása is teté
zett, hogy a császári trónról lemondott, öccse, I. Ferdinánd javára, aki 
az augsburgi békekötésben (1555) elismerte a fejedelmek jogát, hogy 
szabadon választhatnak a római egyházhoz, vagy az Ágostai Hitvalláshoz 
való csatlakozás között.

A fejedelmeknek adott jog azonban még nem tette könnyűvé a lu
theri keresztyénség helyzetét, mert belső viták is dúltak a reformáció 
táborában.

Még Luther életében bekövetkezett az a nehézség, hogy Melanchthon 
módosításokkal bocsátotta közre az Ágostai Hitvallás új kiadását (Va- 
riata, 1540), amelyben különösen az Ürvacsoráról szóló 10. cikket úgy 
módosította, hogy a svájci reformáció felé tett lépést, a hitről és a jó 
cselekedetekről szóló részben pedig a katolikus tanhoz közeledett. Noha 
Luther figyelmeztette Melanchthont, hogy nincs joga változtatni az egy
ház hitvallásán, kerülte a vele való ellentétet, igyekezett a békét fenn
tartani a reformáció táborán belül.

Luther halála után azonban a teológiai viták teljes erővel meg
indultak. Melanchthon és az ún. filippisták álltak az egyik oldalon, Flacius 
és a lutheri ortodoxia a másik oldalon.
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A teológiai irányzatok

Flacius Mátyás (1520—1575) 1544-től wittenbergi teológiai professzor 
volt, az ún. gnesiolutheránusok vezéregyénisége. Luther „sola gratia ’ 
tanításának mindvégig elszánt védelmezője. Major és Pfeffinger katali
záló tételei ellen ugyanúgy küzdött, mint Osiander és a filippisták ellen. 
Hermeneutikai művében megalapozta a verbális inspiráció tanát. Anak
ronizmus volna őt ezért a modern szövegkritika álláspontjáról megbí
rálni.

A lutheri ortodoxiával szemben mutatkozó elhajlások kivédése igen 
sok energiát kötött le, megbontotta a kialakuló evangélikus egyház egy
ségét.

Agricola János (nem tévesztendő össze a finnek hasonló nevű refor
mátorával, ez a latinosított név gyakran fordul elő, eredeti neve Sehnei- 
der volt), antinomista nézeteket hangoztatott azzal, hogy a törvénynek 
nincs helye az egyházban, csak az evangéliumot, a kegyelem örömhírét 
kell hirdetni.

Osiander András (eredetileg Hosemann) azzal tért el a lutheri meg- 
igazulástantól', hogy szerinte a megigazulásnak nincs értelme a megszen
telés nélkül, a hivő valósággal megújul (regeneratio, renovatio, vivifica- 
tio), ezért szükséges, hogy a Krisztus igazsága lakozzék a megigazultban 
(inhabitatio), s ezzel valósággal igaz lesz az ember, nemcsak annak nyil
vánítja őt Isten.

Major György a katolicizmus felé tett engedménnyel tanította, hogy 
a jó cselekedetek bizonyos értelemben szükségesek az üdvösséghez. 
A lutheri ortodoxia fellépésére azonban tanait 1562-ben visszavonta.

A kryptokálvinizmus a szász választófejedelemségben is felütötte a 
fejét. Különösen az Ürvacsora-tan tekintetében oszlottak meg a véle
mények. Ágoston fejedelem 1560-ban egy Melanchthon-szellemű hitvallás
gyűjteményt (Corpus doctrinae Philippicum) adott ki, s több következetes 
lutheri lelkészt elűzött hivatalából. Később azonban megerősödött a 
lutheri irányzat, s akkor viszont a filippisták kerültek hátrányba. A 
helyzet feltétlen tisztázást követelt. Szükséges volt az evangélikus egyház 
egységét bomlasztó áramlatok, irányzatok kibékítése, illetve megféke
zése. A felzavart egység helyreállítása még politikai szempontból is 
szükségessé vált. A katolikus tábor azzal vádolta az evangélikusokat, 
hogy eltértek az Ágostai Hitvallástól, attól a teológiai alaptól, amely 
létezésüket közjogilag is biztosította, évente, sőt hónaponként új hit
vallásokat szerkesztenek, s teljesen bizonytalanná vált az evangélikus 
egyház tanítása.

Ebben a helyzetben az evangélikus fejedelmek a kor legkiválóbb 
teológusaival munkálatokat végeztettek, hogy az evangélikus egyház to
vábbi teológiai megosztottságát megakadályozzák, s létre hozzanak olyan 
közös teológiai bázist  ̂ amely egybe fogja a különböző irányzatokat s 
egységes medret nyit az evangélikus egyház további fejlődésének.

A Formula Concordiae előkészítése

A teológiai előmunkálatokat olyan kiváló teológusokkal végeztették, 
akik mentesek voltak a gnesiolutheránusok túlzásaitól, de nem tévedtek 
el a kryptokálvinizmus, vagy a katolikus tanítás kísértései esetében sem, 
hanem szilárdan megmaradtak az evangélikus egyház tanítása mellett.
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Andreae Jakab tübingeni teológiai tanár és egyetemi kancellár min
den fontosabb vitában és értekezleten részt vett. Tudatosan hárította el 
az eredetiséget, következetesen akarta megvalósítani a lutheri tanítás 
megszólaltatását úgy, hogy kikerülje mind a kryptokálvinisták, mind 
a gnesiolutheránusok elhajlásait. Művei mind vitairatok s egyben tükör
képei kora hitvitáinak.

Chemnitz Márton eredetileg Melanchthon tanítványa volt, de mestere 
nézeteit nem fogadta el feltétlenül. A jezsuitákkal és a kryptokálvinis- 
tákkal folytatott vitáiban következetes lutheri teológusnak bizonyult. 
A tridenti zsinat határozataival kapcsolatban a „szent hagyományról” és 
a Szentírásról írt műve olyan nagy hatású volt, hogy a 19. századig jelen
tek meg könyvének új kiadásai.

Először Andreae tett kísérletet a különböző irányok közös dogma
tikai alapon való egyesítésére, bár megegyezést először nem tudott elérni. 
1573-ban hat igehirdetésben (Sechs christliche Predigten von den Spal- 
tungen, so sich zwischen den Theologen Augsb. Confession von Anno 
1548 bis auf das J. 1573 nach und nach erhaben, Tübingen, 1573) tár
gyalta a nép előtt is érthető formában az utóbbi időben felmerült téves 
nézeteket és a tiszta tant. Művéhez azt a reményt fűzte, hogy az hitvallási 
alapul szolgálhat. Formailag azonban nem volt alkalmas a hat igehirde
tés az evangélikus tanítás hitvallási kifejezésére, azért hittételek formá
jában átdolgozta művét, amihez a württembergi teológiai szakértők is 
hozzájárultak. Ez a mű a „Liber Tübingensis”, vagy másképpen a Sváb 
Konkordia nevet kapta (1574).

Chemnitz Márton braunschweigi szuperintendens és munkatársai 
újból átdolgozták az iratot, ennek gyümölcse lett a Sváb-Szász Konkor
dia (1575). Űjabb egyeztető tanácskozások után a maulbronni kolostor
ban tartott konventen újabb átdolgozáson ment át az irat. Ezt a mun
kálatot Maulbronni Formulának nevezték (1576 január).

A széles körű tanácskozásokból kibontakozott a közös teológiai állás
pont lehetősége. Ágoston szász választófejedelem Lichtenbergbe előze
tes tanácskozásra hívta össze teológiai szakértőit (1576 február), ahol ki
mondták a „Corpus doctrinae Philippicum” érvénytelenségét. A követ
kező összejövetelre a fejedelem Torgauba (1576 májusában) hívta meg 
a legkiválóbb teológusokat. Itt a korábbi munkálatok figyelembevételé
vel új művet készítettek, „Torgaui Könyv” címen. Ezt megküldték a né
met evangélikus egyházaknak véleményadás végett. A beérkezett javas
latok után, a Magdeburg melletti bergeni kolostorban azután végleges 
formába öntötték a hitvallást (1577) a kor legjobb lutheri teológusai.

Az Egyezség Könyve

A Formula Concordiae-t, az Egyezség Könyvét, amely tehát a közös 
evangélikus teológiai alap kidolgozását volt hivatva elvégezni, a szerzők 
két alakban, egy részletesen fejtegető (Solida declaratio) és egy rövi- 
debb, kivonatos alakban (Epitome) fogalmazták meg. Az egész munkálat 
az Ágostai Hitvallásra épült, ezt a mű hosszabb címében is kifejezésre 
juttatták. Ugyanakkor annak is szükségét látták, hogy a tanítási bizony
talanság elkerülése végett, az evangélikus egyház teológiai alapját össze
foglaló műben rögzítsék, elkészítsék az evangélikus egyház hitvallási 
iratainak teljes gyűjteményét.

Liber Concordiae címen, az Ágostai Hitvallás felolvasásának 50. év
fordulóján, 1580. június 25-én, Ágoston szász választófejedelem, a többi 
fejedelem hozzájárulásával, német nyelven kiadta s ünnepélyesen kihir
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dette az evangélikus egyház hitvallási iratainak gyűjteményét, amely 
magában foglalta a három egyetemes hitvallást, a meg nem változtatott 
Ágostai Hitvallást (Invariata), az Apológiát, a Schmalikaldeni Cikkeket, 
Melanchthon értekezését: De potestate et primatu papae, Luther Kis- és 
Nagykátéját, a Formula Concordiae két részét, az Epitomét és a Solida 
Declaratiót.

Mind a Liber Concordiae-nek, mind a Formula Concordiae-nek azo- 
zonos az előszava, amely elmondja, milyen indító okok játszottak közre 
az evangélikus egyház hitvallási iratainak összeállításában, és a For
mula Concordiae megalkotásában. Nyomatékosan kiemeli az előszó az 
Egyezségi Iratnak az Ágostai Hitvallással való összefüggését.

Az alábbiakban szó szerinti fordításban közöljük hitvallásainknak 
ezt a fontos, kétszer is előforduló bevezető anyagát, ami magyar nyelven 
most jelenik meg először nyomtatásban. A fordítás dr. Dómján Elek, 
volt Tisza-kerületi püspök és Németh Sámuel, volt soproni evang. gim
náziumi igazgató munkájának figyelembevételével készült.

A Formula Concordiae és a Liber Concordiae előszava

Előszó

Mindenkinek egyetemleg és egyénenként, akik ezeket az írásainkat 
olvasni fogják, mi, akik neveinket aláírtuk, mi, az Ágostai Hitvallást 
követő választó fejedelmek és a Szent Római Birodalom rendei Német
országban kinek-kinek méltósága és rangja szerint jó indulatunkat, 
barátságunkat és üdvözletünket szolgálatkészségünkkel együtt hírül ad
juk és jelentjük.

A jóságos és mindenható Istennek mérhetetlen jótéteménye az, hogy 
ebben az utolsó időben s a világnak ezen elöregedett állápotában az Ö 
kimondhatatlan szerelme, kegyelmessége és irgalma szerint az emberi 
nemzetségnek az Ö evangéliuma és igéje világosságát (amely egyedül 
nyújt nekünk igazi üdvöt) a pápista babonaság sötétsége után Német
országban, a mi drága hazánkban, tisztán és hamisítatlanul feltámasz
totta és világoltatta. Kétségtelenül azért készült Isten igéjéből, s a pró
féták és apostolok szentséges írásaiból egy rövid és összefoglaló hitval
lás, amelyet az ágostai birodalmi gyűlésen az 1530. évben jeles emléke
zetű V. Károly császárunknak, a mi jámbor és kegyes elődeink német 
és latin nyelven bemutattak és a birodalmi rendek elé terjesztettek, 
úgyhogy az végre nyilvánosan a keresztyén tant valló minden emberhez 
az egész földkerekségen mindenüvé elhatott és elterjedt és mindenki 
ajkán és beszédében élni kezdett. Számos gyülekezet és egyetem ezen 
hitvallást, mint a mi időnk ismertető jegyét — kiváltképpen az isteni 
tannak a római eredetű és különböző egyéb megrontásai ellen irányuló 
nevezetes hitcikkeiben magáévá tette és védelmezte s a hozzá való áll
hatatos ragaszkodással és minden vita és kételkedés kizárásával annak 
igazságát vitatta.

Szilárdul abban a meggyőződésben éltek, hogy abban a hitvallásban 
benne rejlik az a tan, amelyet ők ismernek, és amelyet'a Szentírás ko
moly bizonyságtételei alátámasztanak és elfogadott régi hitvallások meg
erősítenek, az igaz hitű egyháznak sok mindenféle eretnekség és tévely
gés ellen hajdan védelmezett, most pedig megismételt közakaratának 
kifejezése.
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Pedig senki előtt nem lehet ismeretlen, hogy azután, amikor a leg- 
íennköltebb kegyességgel megáldott és kiváló hős, dr. Luther Márton, a 
földi bajoktól megszabadult, édes német hazánkat a legveszedelmesebb 
idők és a legsúlyosabb zavarok érték. Ezekben a súlyos bajokban és az 
egykor virágzó és kiválóan megszilárdult hazánk nyomorult viszályai
ban az embereknek amaz ellensége ravaszul dolgozott, hogy a hamis 
tan magvait és az egyenetlenséget az egyházakban és iskolákban elhint
sék, meghasonlásokat, egybekötve villongásokkal, szítsanak fel, hogy ilyen 
mesterkedésekkel az isteni tan tisztaságát megrontsa, a keresztyén szere
tet kötelékét és a kegyes megértést felbontsa, a szent evangélium nagyobb 
lendületét megakadályozza és hátráltassa.

Tudja az egész világ, hogy az isteni igazság ellenségei milyen terv- 
szerűséggel ragadták meg az alkalmat, azért, hogy egyházainkat és egye
temeinket kisebbítsék, saját tévelygéseikre mentséget szerezzenek, a fé
lénk és tévelygő lelkiismereteket az evangélikus tan tisztaságától elvon
ják, hogy azokat, mint a pápai szolgaság jármának hordozásában és tű
résében, s az Isten igéjével ellenkező többi téVelygés elfogadására foko
zottabban hajlandókat a maguk érdekében felhasználják.

Minket valójában semmi kedvesebb dolog nem érhetett, vagy semmi 
mást a lelkünk nagyobb igyekezetével és kéréseinkkel a jóságos és min
denható Istentől kérni nem gondoltunk, mint hogy egyházaink és isko
láink Isten igéjének hamisítatlan és kívánatos tanításában és a lelkek 
kegyes együttérzésében állhatatosan megmaradjanak és amint Luther 
életében volt, azokat kegyesen és félreérthetetlen világossággal Isten igé
jének rendje szerint igazítsák és az utókor számára fenntartsák.

Észre vettük ugyanis, hogy amint az apostolok korában azokban a 
gyülekezetekben, amelyekben ők maguk plántálták el a Krisztus evan
géliumát, hamis atyafiak a bomlás csíráit vitték bele, így a mi bűneink 
és ennek a kornak romlottsága miatt — Isten haragjából — a mi gyüle
kezeteink ellen is ugyanez következett el.

Ennélfogva úgy véltük, hogy a mi megismerésünk szerint Istentől 
elibénk szabott kötelességünk ennek a feladatnak szorgalmasan neki
feküdnünk azért, hogy tartományainkban és fennhatóságunk alatt ezek
nek a hamis tanításoknak, amelyek ott elterjedtek, és ennek következ
tében az embereknek észjárásába és bizalmába befurakodtak, gátat ves
sünk és a mi fennhatóságunknak alávetettek a kegyesség felismert he
lyes útján és a mennyei tannak felismert és mind ez ideig megtartott 
és bátran védelmezett igazságában állhatatosan megmaradjanak és a 
tőle való elcsábítást ne tűrjék.

Éppen ezért részben hírneves elődeink, részben mi igyekeztünk ez 
Irányban fáradozni, amikor Krisztus 1558. évében a majnai Frankfurtban 
tartott gyűlés alkalmával, melyet a választófejedelmek tartottak, minden 
szavazattal azt határozták, hogy rendkívüli és egyetemes gyűlést kell 
tartani, amelyben azokról a dolgokról, amelyeket ellenségeink egyhá
zainknak és iskoláinknak gyűlöletes módon rágalomként szemére hány
nak. egymás közt komolyan és bizalmasan tárgyaljunk.

Ezek után a tárgyalások után kegyes és dicsőséges emlékezetű elő
deink és részben mi magunk a thüringiai Naumburgban összegyűltünk 
és akkor V. Károly császárnak az Ágosta városában 1530-ban tartott igen 
népes birodalmi gyűlésben bemutatott Ágostai Hitvallást (amelyről már 
néhányszor megemlékeztünk) elővettük és ezt a kegyes tartalmú hit
vallást, amely szilárd bizonyságokon nyugszik és Isten igéjében kifeje
zett igazságon épült fel, akkor egyértelműen aláírtuk. Azért tudniillik, 
hogy ezen az úton az utókornak tanáccsal, utasítással szolgáljunk, ameny- 
nyiben ugyan tőlünk telt, útmutatók és figyelmeztetők legyünk a hamis
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tanok kikerülésére, amelyek Isten igéjével ellenkeznek. Ezt abból a cél
ból cselekedtük, hogy úgy a mi legkegyelmesebb urunknál, a császári 
felségnél, azután a világ szemében is mindenkinél örökös bizonyságtétel
ként álljon, hogy mi sohasem határoztuk el magunkat valami új és ide
gen dogma védelmezésére, vagy terjesztésére, hanem kívánjuk, hogy azt 
az igazságot, amelyet Ágosta városában 1530-ban vallottunk, Isten segít
ségével állhatatosan oltalmazzuk és fenntartsuk.

Abban a nem alaptalan reményben éltünk ugyanis, hogy ezáltal 
nemcsak azok fognak tartózkodni a gyanúsításoktól és vádaskodásoktól, 
akik a tisztább evangéliumi tanításnak ellene szegülnek, hanem más jó 
és értelmes embereket is a mi megismételt és megújított hitvallásunk 
arra fog indítani, hogy nagyobb buzgalommal és gonddal tudakozzák és 
vizsgálják a fenséges tannak az igazságát (amely a mi egyedüli üdvös
ségre vezérlőnk), abban keressék a lélek üdvösségét és örök boldogságát, 
s lemondván a jövőben minden vitatkozásról és ellenkezésről, megnyu
godjanak.

Nem minden felháborodás nélkül értesültünk azonban arról, hogy 
ezen kegyes hitvallásunk közzétételének és megújításának ellenfeleink
nél nincs nagy jelentősége, és nem szabadított meg minket és gyülekeze
teinket azoktól a súlyos rágalmaktól, amelyeket azok ellenünk a nép 
körében széthintettek. Sőt azt is, amit mi a legjobb szándékkal és meg
fontolással tettünk, az igaz vallás ellenségeinek a részéről úgy értelmez
ték, mintha mi bizonytalanságban lennénk a saját vallásunk felől, s azt 
annyiszor öntöttük volna más és más formába, hogy már sem mi, sem 
teológusaink nem tudják határozottan, melyik volt az egykori, a császár 
elé terjesztett Ágostai Hitvallás. Ellenségeinknek ezek a hazugságai sok 
jó emberünket elriasztottak és elidegenítettek egyházunktól, iskoláinktól, 
tanításunktól, hitünktől és hitvallásunktól!

Hozzájárult ezekhez a bajokhoz az is, hogy az Ágostai Hitvallás 
leple alatt a Krisztus teste és vére szent vacsorájának rendelésével el
lentétben álló tant és más hamis tanítást is belevittek szerte a gyüle
kezetekbe és iskolákba.

Amikor mindezt néhány kegyes, a békét és megértést szerető ember, 
azonkívül a tudós teológusok is észre vették, úgy vélték, hogy azoknak 
a rágalmaknak és ennélfogva a vallásban egyre jobban növekvő meg- 
hasonlásoknak jobban elibe kerülni másként nem lehet, mint a vitás 
hitcikkeknek Isten igéjéből való meghatározott és tüzetes megvilágítása 
és kifejezése, a hamis dogmáknak visszautasítása és kárhoztatása, — 
ezzel szemben az isteni eredeti! igazság érthető és világos előadása útján, 
azért, hogy aki meggyőződött arról, hogy ily módon az ellenfeleket is el 
lehet hallgattatni és az egyszerűbb és jámbor embereknek is meg lehet 
jelölni a határozott utat és magatartást: tudják, hogy ezek közt a meg- 
hasonlások közt mily módon viselkedjenek és a jövőben az isteni kegye
lem segítségével is a tanbeli tévelygéseket elkerüljék.

Először tehát a teológusoknak erről a dologról írt, eléggé kimerítő és 
az Isten igéjéből merített bizonyos írásaikat maguk közt megismertet
ték, amelyekkel szabatosan és világosan kimutatták, miképpen lehetne 
a gyülekezetek megtámadásával kapcsolatos viszályokat az evangélikus 
igazság minden kára nélkül lecsendesíteni és megszűkítetni; mert az 
fog történni, hogy ellenségeinknek nem lesz többé módjuk rágalmazások 
és ürügyek Meszelésére. Végül az egymásnak ellentmondó cikkeket kézhez 
véve, gondosan és vallási szempontból mérlegelték, azonfelül egy rend
kívüli iratban összefoglalták, hogy ezen az úton azok a keletkezett ellen
tétek helyesen és kegyes lélekkel kiegyenlíthetők legyenek. Mi pedig a 
teológusoknak erről a tervéről értesülve, nemcsak hogy helyeseltük- azt, 
hanem úgy ítéltük, hogy nagy igyekezettel és buzgalommal, tisztünk és
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hivatalunk értelmében, amelyre Istentől nyertünk elhívatást, azt nagy 
igyekezettel és buzgalommal kötelességünk előbbre vinni.

Azért mi: Isten kegyelméből Szászország hercege, választófejedelem 
stb. és némely más választófejedelmek és hercegek tanácsából, akik a 
vallás kérdésében velünk egy értelemmel vannak, az egyház tudósai 
közti megértés kegyes tervének előbbre vitele érdekében egyes kiváló és 
egyáltalában nem elfogult, egyúttal a tudományban otthonos és kitűnően 
felkészült teológusokat a 76. esztendőben Torgauba hívtuk.

Amikor ezek egybegyűltek, a vitás cikkekről és az egyezségi iratok
ról (melyről kevéssel előbb emlékeztünk) egymás közt keresztyéni módon 
megbeszélést folytattak. Előbb ugyan jámbor, kegyes imádságaikban a 
mindenható, jóságos Istenhez, annak dicséretéhez és dicsőségéhez fohász
kodtak, azután pedig gondosan és kiváló szorgalommal (segítette őket 
Istennek kegyelmes lelke) mindazt, ami ehhez a megfontolt munkához 
tartozott és szükséges volt, a legjobb és a legszerencsésebb rendben, egy 
iratban foglalták össze.

Ezt a könyvet azután az Ágostai Hitvallást követő egyes kiváló 
választófejedelmeknek és hercegeknek s rendeknek rendelkezésére bocsá
tották, azzal a kérelemmel, hogy ők a legkiválóbb és legtudósabb teoló
gusok bevonásával lelkiismeretes gondossággal és kegyes buzgalommal 
átolvassák, szorgalmasan megvizsgálják és róla a maguk véleményét, bí
rálatát írásba foglalják, és végül minden egyes dologról ítéletüket és annak 
n.egokolását nekünk teljes nyíltsággal előadják.

Amikor ezeket a bírálatokat megkaptuk, bennük sok jó és hasznos 
útbaigazítást nyertünk arra nézve, hogy az igaz keresztyén tanra vonat
kozó nyilatkozatunk a Szentírás félremagyarázásával és meghamisítá
sával szemben hogyan védelmezhető és erősíthető meg, nehogy az idő 
múltával annak köpönyege alatt veszedelmes dogmák húzódjanak meg, 
hanem az igazságnak őszinte és legkevésbé sem kendőzött kinyilvánítása 
az utókorra átszármazzék.

Tehát ezekből a legbehatóbban meghányt-vetett észrevételekből, 
amelyek hozzánk beérkeztek, született meg ennek a lelkiismeretes egyez
ménynek a könyve, amelyről már szóltunk és határozatba hoztuk az 
alább következő formában.

Ezután a mi rendünkből néhányan (mert nem is mindnyájan, azért, 
mivel egyesek ez idő szerint az őket akadályozó okoknál fogva ezt nem 
tehették) gondoskodtunk arról, hogy ezt a könyvet a mi vallásunkhoz 
tartozó és uralmunk alatt álló valamennyi teológusnak, egyházunk és 
iskoláink szolgáinak cikkenként és külön-külön felolvassák és őket a 
benne foglalt tannak, egyes részeinek szorgalmas és komoly tanulmá
nyozására buzdítsák.

Amikor tehát ezek észrevették, hogy a vitás cikkekre vonatkozó 
nyilatkozat elsősorban is Isten igéjével, azután az Ágostai Hitvallással 
egyezik, lelkes készséggel és bizonyságtétellel, és Isten iránti hálaadás 
nyilvánításával ezt az egyezségi könyvet, mint amely az Ágostai Hit
vallás hű eredeti értelmét tartalmazza, önként és egyben gondos átgon
dolás és megfontolás után elfogadták, jóváhagyták és azt aláírták és szív
vel, szájjal és kézzel nyilvánosan bizonyságot tettek mellette.

Ennélfogva ez a kegyes megegyezés nemcsak egyes teológusainknak, 
hanem a mi tartományainkban és uralmunk alatt álló vidékeken az 
egyház valamennyi lelkészének és tanítójának egyetemlegesen, egysége
sen elfogadott hitvallása most és lesz állandóan a jövőben is.

Mivel pedig a mi és nagynevű reformátorunknak először a majnai 
Frankfurtban, azután Naumburgban hivő és őszinte lélekkel elfogadott
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és írásba foglalt egyezményei is nemcsak azt a célt, amit el akartak 
érni, el nem érték, ti. az egyeséget, hanem belőlük némelyek tévelygé
seiknek és hamis tanaiknak kerestek védelmet; mivel azon felül nem 
volt eszünkben ezzel az írásunkkal valami új és hamis fajta tant be
csempészni, tettetéssel ajánlani, megerősíteni, hogy legkevésbé az 1530. 
évben Ágosta városában kiadott hitvallásunktól eltérni — sőt inkább 
ahányan közülünk azokon a naumburgi tárgyalásokon részt vettünk, azt 
2  maga egészében magunknak fenntartottuk, és azon felül megígértük, 
hogyha idők folytán a mi hitvallásunkat illetőleg valami óhaj merülne 
fel, vagy ahányszor ilyen követelmény szükségképpen előállna, mi ez
után mindig határozott és beható nyilatkozatot fogunk tenni. Ennélfogva 
csupán ez okból is ebben az egyezségi könyvben szilárd és állandó aka
ratunk kinyilvánítására és a keresztyén hit és hitvallásunk megismét
lésére nagy és becsületes egyetértéssel igyekeztünk.

Ezért, nehogy elleneinknek saját agyuk koholta rágalmai, amelyek
kel dobálóznak, hogy ti. magunk sem vagyunk tisztában azzal, melyik 
az igazi és eredeti Ágostai Hitvallás, senkit tévedésbe ne ejtsenek, de 
hogy azokat is, akik ma életben vannak, s az utókort is tisztán és hatá
rozottan felvilágosítsunk és bizonyossá tegyünk afelől, melyik az igazi 
hitvallás, amelyet mind magunk, mind tartományaink gyülekezetei és 
iskolái minden időben vallottak és elfogadtak: az Isten igéjének hami
sítatlan és meg nem másított igazsága szerint ünnepélyesen kijelentjük, 
hogy amaz első Ágostai Hitvallás, melyet V. Károly császárnak az 1530. 
évben a nagyhírű ágostai birodalmi gyűlésen bemutattak, az egyedüli 
hitvallás és mi semmi mást elfogadni nem akarunk, mint azt, amelynek 
példányait a mi boldog emlékezetű elődeink levéltáraiban azon szava
hihető férfiak helyeztek el, akik azt magának V. Károly császárnak 
azon a birodalmi gyűlésen előterjesztették, nehogy bennünk a legpon
tosabb és leghelyesebb értelem tekintetében valami óhaj merüljön fel — 
azzal a császárnak magának bemutatott és a római szent birodalom 
levéltárában őrzött példánnyal összehasonlítottuk és meggyőződtünk ar
ról, hogy a mi latin és német példányaink minden tekintetben azonos 
értelműek. Ebből az okból azt akartuk, hogy az akkor bemutatott hit
vallás, amely ezeknek alapul szolgál, a mi nyilatkozatunkhoz vagy egyez
ségi könyveinkhez hozzá legyen fűzve, hogy mindenki megértse: a mi 
tartományainkba, gyülekezeteinkbe, iskoláinkba semmi más tan bevite
lét nem engedtük meg, mint amelyet Ágosta városában az 1530. évben 
a felemlített választó fejedelmek, hercegek és birodalmi rendek elfo
gadtak.

Ezt a hitvallást a jó Isten segedelmével utolsó leheletünkig, ebből 
az életből mennyei hazánkba költözésünkig, meg fogjuk tartani, emel
kedett és félelmet nem ismerő lélekkel, s tiszta lelkiismerettel fogunk 
a mi Urunk, a Jézus Krisztus ítélőszéke előtt megjelenni.

Reméljük tehát, hogy ellenfeleink ezek után mind bennünket, mind 
egyházaink szolgáit kímélni fogják, s azokkal a megszokott s igen sú
lyos vádaskodásokkal nem fognak élni, hogy a mi hitünk felől semmi 
bizonyosat nem tudnak megállapítani és ennek következtében majdnem 
minden évben, sőt valóban havonta újabb hitvallásokat gyártunk.

Ami továbbá az Ágostai Hitvallás második kiadását illeti, amelyről 
a naumburgi tárgyalások közt teszünk említést, megjegyezzük (amit 
ugyan tud az egész világ), hogy némelyek a későbbi kiadás szavainak 
takarója alatt az Űrvacsora kérdésében hamis tanításokat és másfajta 
tévelygéseket iparkodtak egyrészt védelmezni, másrészt takargatni és a 
nyilvánosság elé szórt írásaikkal a tájékozatlan köznépre erőszakolni, és 
nem voltak hajlandók az Ágostai Hitvallás világos szavainak engedni, 
amelyek azokat a tévelygéseket világosan visszautasítják, amelyekből

2 * 723



még egészen más értelmezés is kimagyarázható, mint amit ők maguk 
akarnának.

Ezért kötelességünknek ismertük ezekkel az írásokkal a világnak 
bebizonyítani és azt felvilágosítani, hogy mi sem akkor, sem most nem 
akartunk valami módon hamis és igazságtalan tanokat és felfogásokat 
(amelyek a szavaknak külső formái alatt lappanghatnak) védelmezni, 
mentegetni, vagy mint az evangélikus tanokkal egyezőket, helyeselni.

Valóban sohasem fogadtuk abban a véleményben az utóbbi kiadást, 
hogy az az előbbitől, amelyet bemutattak, valamely tekintetben eltér. 
Nem is véltük sem D. Melanchthon Fülöp, sem Brentius Urbánus Regius 
Pomeranus és más egyebek hasznos írásait kárhoztatni és elvetni, ameny- 
nyiben azzal a hitelvvel, amely a Concordia könyvben nyer kifejezést, 
mindenben megegyeznek.

Ámbár néhány teológust, ezek közt magát Luthert, amikor az Úr 
vacsorájáról tárgyaltak, akaratlanul is ellenfeleik a két természetnek 
Krisztusban való személyes egységéről való vitatkozásba sodorták bele, 
mégis a mi teológusaink vallják, hogy ami az egység könyvében benne 
van, azt az egészségesebb tan mértékeként határozottan magukénak vall
ják, álláspontunkat és ennek a könyvnek az álláspontját is szilárdnak és 
tartósnak hirdetik, hogy ti. a hivő emberek az Úrvacsora kérdésében 
semmi más alapra nem helyezkedhetnek, mint a mi Urunk Jézus Krisz
tus rendelése szerinti szereztetési igék alapjára. Mert mivel ő minden
ható és igaz, hatalmában volt, hogy teljesítse azt, amit elrendelt és igé
jével megígért.

És valóban — mivel ellenfeleink ezt az alapot nem támadták — az 
érvelésnek másféle nemével nem vitatkoznak, hanem a hit igazi egy
szerűségében Krisztus félreérthetetlen igéihez csatlakoznak, ez az eljárás 
a tapasztalatlan emberek felvilágosítására a legalkalmasabb; ők ugyanis 
úgysem értik meg azt, amit ezekről a dolgokról a legbehatóbban meg
vitattak.

Pedig valóban, amikor a mi álláspontunkat és a krisztusi rendelés 
igéinek egyszerű értelmét ellenfeleink támadják és mint az igazi hit 
bizonyságaival ellenkező istentelenséget elvetik, végül az Apostoli Hit
vallással ellentétben állónak és ezért hamisnak igyekeznek beállítani 
(kiváltképpen Isten Fiának testté léteiéről, mennybemeneteléről és a min
denható és felséges Istennek jobbja felől való üléséről szóló cikkeket) a 
hitcikkeknek helyes és valódi magyarázatával kell bizonyítani, hogy a 
mi felfogásunk sem Krisztus igéjétől, sem azoktól a hitcikkektől el 
nem tér.

Ami pedig a kifejezéseket és a szólásmódokat illeti, amelyek ebben 
a Concordia könyvben, amikor a Krisztus személyében Isten jobbjára 
helyeztetett és felemelt emberi természet méltóságáról van szó, haszná
latban vannak, — hogy minden helytelen véleményt és nehézséget ki
küszöböljünk, amely az elvont szó különböző jelentéséből (amiképpen 
ezzel a névvel úgy az iskolák, mint az atyák éltek) eredőleg fennforog
hat, a mi teológusaink világos és határozott érvekkel akarják bizonyí
tani, hogy Krisztus emberi természetének méltósága a személyes egysé
gen kívül másnak nem tulajdonítható, s azt sem lehet helybenhagyni, 
hogy az emberi természet azt a méltóságot akár mint tulajdonát, akár 
mint önként magától értetődőt magában foglalja (személyes egységben 
is) lényegileg, alakilag, minőségileg, egyénileg (noha az iskoláknak nin
csen rá elég kifejezésük a latinban).

Mert ha mind a kifejezés, mind a tanítás értelmét megtartjuk, az 
emberi és isteni természetet és ezeknek tulajdonságait összezavarnánk, 
az emberi és isteni lényeget és azok tulajdonságainak értelmezését 
egyenlőkké tennénk, sőt valóban az egészet tagadnánk.
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Érezni kell tehát, a teológusok úgy vélik, hogy a személyes egység 
értelmezésével és kezelésével olyan formán vagyunk, amint a régi tudós 
világ nyilatkozott óvatosan erről a dologról: olyan nagy titok az, hogy 
elméinket és értelmünket felülmúlja.

Ami pedig a hamis dogmák kárhoztatására, elítélésére és elvetésére 
vonatkozik, különösen arra, amelyik a szent vacsorára vonatkozólag 
fennáll, ezeknek a dolgoknak előadása valóban abban a nyilatkozatunk
ban és a vitás cikkek világos megmagyarázásában és meghatározásá
ban kifejezetten és külön-külön nemcsak abból az okból volt fontos, 
hogy mindenki ezektől a kárhoztatott tanoktól őrizkedjék, hanem bizo
nyos más szempontokból is semmi módon nem lehetett elhagyni őket. 
Ilyenképpen semmiképp nem a mi szándékunk és tervünk kárhoztatni 
azokat az embereket, akik bármilyen ok miatt tévelyegnek, de mégis az 
isteni tan igazságával szemben nem istenkáromlók, még sokkalta kevésbé 
az összes gyülekezeteket, amelyek akár a német-római birodalom fenn
hatósága alatt, akár egyebütt vannak. Sőt inkább a mi elgondolásunk 
és felfogásunk az volt, hogy ezen az úton csak a fanatikus véleményeket, 
azoknak makacs tanító mestereit, és az istenkáromlókat, akiket tarto
mányainkban, gyülekezeteinkben és iskoláinkban sohasem véltünk meg- 
tűrhetőknek, kell nyilvánosan megfeddni és kárhoztatni, mivel azok a 
tévelygések a tiszta Isten Igéjével ellenkeznek és azzal egyezni nem 
tudnak. Azután abból az okból is vállalkoztunk erre, hogy valamennyi 
becsületes embert figyelmeztessünk arra, hogy gondosan kerüljék eze
ket. Mert éppen nem kételkedünk abban, hogy van sok becsületes és 
a legkevésbé sem rossz ember azokban a gyülekezetekben is, amelyek 
nem minden tekintetben éreztek velünk; s akik a maguk egyszerűségét 
követik és az ügyet magát nem ismerik jól, hanem az istenkáromláso
kat, amelyek a szent vacsora ellen zúdulnak, amint azt a mi gyülekeze
teinkben Krisztus rendelése szerint kiosztjuk és magának a Szentírásnak 
igéi szerint a jó emberek közmegegyezésével tanítják — semmi módon 
nem helyeslik.

Mert nagy a mi reménységünk aziránt, hogy azok, ha minderről he
lyes oktatást kapnak, Isten lelkének segedelmével, Isten Igéje megdönt
hetetlen igazságának velünk s a mi gyülekezeteinkkel és iskoláinkkal 
egyetértenek. Igazán a teológusokra és az egyház minden szolgájára első
sorban az a feladat hárul, hogy az Isten Igéjéből azokat is, akik vala
milyen tudatlanságból az igazságtól eltávolodtak, üdvösségük veszedel
méről, illő mérséklettel kioktassák, és a tévelygésekkel szemben meg
erősítsék, nehogy talán, amikor vakok vezetik a világtalanokat, vala
mennyien veszedelembe jussanak. Amiért is ezzel az írásunkkal a min
denható Isten és az egész egyház színe előtt tanúsítjuk: sohasem volt 
szándékunk, hogy a barátságos megegyezésre irányuló kegyes kifeje
zéseinkkel bosszúságot vagy bajt okozzunk azoknak a becsületes embe
reknek, akik ma üldözést szenvednek. Amint ugyanis keresztyéni szere
tettől indíttatva azokkal már régen a fájdalom közösségében élünk, úgy 
mi azt az üldözést, súlyos elnyomást, amely azokat a szerencsétleneket 
nagy mértékben sújtja, mély megdöbbenéssel, szívünkből kárhoztattuk.

Semmiképpen sem helyeselhetjük az ártatlan vérnek kiontását, 
amelyért az üldözőknek az Ür ama rettenetes ítéletnapján, Krisztus ítélő
széke előtt felelniük kell — s akkor ezeknek az elnyomásért a legke
ményebben kell felelniük és szörnyen bűnhődniük.

Nekünk ugyanezekben a dolgokban, amint fentebb említettük, mindig 
az volt a tervünk, hogy országainkban, tartományainkban, iskoláinkban 
és gyülekezeteinkben azt a tant hangoztassák és adják elő gondosan, 
amely Isten Igéjén alapszik és benne van az Ágostai Hitvallásban, vala
mint az Apológiában (ez is a maga eredeti értelmében véve), ugyanakkor
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ezt a békeformulát a célból készítettük és végeztük el, hogy az ezekkel 
ellentétes véleményeket elhallgattassuk.

Azért Isten és ember előtt újból valljuk és bizonyítjuk, hogy a vitás 
hitcikkre vonatkozó nyilatkozatunkkal, amiről már néhányszor emlékez
tünk, nem új hitvallást vagy attól (amelyet b. e. V. Károly császárnak 
1530-ban mutattak be) eltérőt akarunk előterjeszteni, hanem a gyüleke
zeteinket és iskoláinkat legfőképpen a szent iratok forrásaihoz és a hit
vallási iratokhoz, különösen az Ágostai Hitvalláshoz akartuk visszavezetni, 
amiről az imént emlékeztünk.

A legkomolyabb buzdítással is élünk, hogy elsősorban az ifjúságot, 
amelyet a gyülekezetek és iskolák szolgálatára nevelnek, ebben hűségesen 
és szorgalmasan oktassák, hogy utódaink számára is a hamisítatlan tant 
és hitvallást, a mi egyetlen Megváltónk és Megtartónk, a Jézus Krisztus 
ama dicsőséges eljövetelére (a Szentlélek bőséges ajándéka munkálván 
ezt) megtartsák és terjesszék.

Amikor tehát így áll a dolog, és mi a tanunk és hitvallásunk felől 
a prófétai iratokból meggyőződve, elménk és lelkiismeretünk a Szentlélek 
kegyelméből nagymértékben megerősödött, helyesnek véltük, hogy az 
egyezség ezen könyve napvilágot lásson.

Ügy láttuk ugyanis, elsősorban arra van szükség, hogy ebben a mi 
korunkban támadt annyi fajta tévelygés, nevezetesen mindenféle bot- 
ránkozás, civódás, állandó egyenetlenség közt legyenek ezeknek a min
denféle vitás kérdéseknek helyes magyarázata és összeegyeztetése, meg
alapozva az Isten igéjében, hogy ennek értelmében az igaz tan a hamistól 
meg legyen különböztethető és elválasztható.

Ehhez a dologhoz ezenfelül még hozzájárul az a szándék is, hogy a 
zavargó és izgága embereknek, akik a tisztább tan semmiféle formulá
jához nem akarják kötni magukat, ne legyen szabad a maguk gyönyörű
ségére botránkozással kapcsolatos vitákat szítani és veszélyes nézeteket 
ajánlani és védelmezni.

Ezekből végül az következik, hogy a tisztább tan elhomályosul és 
feledésbe megy, az utókorra pedig nem jut el egyéb, mint vélemények és 
akadémiai üres okoskodás.

Az is hozzájárul mindehhez, hogy megértsük az Istentől ránk ruhá
zott szolgálat értelmében azt, amivel alattvalóinknak tartozunk azért, 
hogy ami ennek és a következő életnek megértésére vonatkozik, gon
dosan ápoljuk és fordítsunk rá fáradságot, hogy amit ők Isten nevének 
és dicsőségének gyarapítására és az Ö Igéjének terjesztésére (amitől egye
dül remélhető üdvösség), a gyülekezetek és iskolák békéjére és nyugal
mára, a megzavart lelkiismeretek figyelmeztetésére és megvigasztalására 
cselekszenek, a legnagyobb buzgalommal és a lehető legjobban előmoz
dítsuk. Kiváltképpen, amikor bizonyosnak látjuk, hogy sok jó és derék, 
a legmagasabb és legalacsonyabb rendű ember a keresztyén egyetértésnek 
ezen üdvösséges munkáját régtől fogva nehéz sóhajok közt kérte és várta; 
és mi is a békeszerzés e felvállalt ügyéről elejétől abban a véleményben 
voltunk és most is vagyunk, hogy az egyetértésnek ezt az üdvösséges 
és igen szükséges művét nem szabad az emberek szemei elől elvonni 
és teljesen elrejteni, és a mennyei igazság ezen világosságát a véka 
vagy asztal alá helyezni, amiért ennek kiadását tovább semmiképpen 
sem szabad halasztanunk.

Abban sem kételkedünk, hogy minden hivő lélek, aki mind az isteni 
igazságot, mind az egyetértést kedveli, velünk együtt ezt az üdvös, hasz
nos, kegyes és szükséges intézkedést helyeselni fogja, és azon lesz, hogy 
Isten dicsőségének gyarapítására az iderj?' és örökkévaló dolgokban tel
jes igyekezettel fáradozzék.
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Mi bizonyára (hogy végezetül ismételjük azt, amiről fentebb néhány
szor emlékeztünk) az egyezségnek ezzel a művével semmi módon sem 
akartunk valami új dolgokat kitalálni, vagy az isteni tan igazságától, 
melyet vallásos kegyességükről híres elődeink is vallottak és követtek, 
eltávolodni.

Azt a tant értjük pedig, amelyet a prófétai és apostoli iratok alap
ján a három régi (egyetemes) hitvallási iratban, továbbá az Ágostai Hit
vallásban, az 1530. évben a jeles emlékű V. Károly császárnak mutattak 
be, azután az ezzel kapcsolatos Apológiában, a Schmalkaldeni Cikkekben, 
végre Luther Mártonnak, ennek a jeles férfiúnak két kátéjában van 
összefoglalva.

Ezért is elhatároztuk, hogy egy talpalatnyit nem tágítunk sem a dolog 
lényegétől, sem a kifejezésektől, amelyek benne vannak, hanem Isten 
Lelkének segedelmével abban a legteljesebb egyetértésben állhatatosan 
megmaradunk, és minden vallási vitát annak a tiszta tan szabályához 
és kinyilvánításához mérve vizsgálunk meg.

Végre feltettük magunkban, mindnyájan, akik együtt érzünk, hogy 
a többi választó fejedelmekkel, hercegekkel és a római szent birodalom 
rendjeivel és más keresztyén államok királyaival, fejedelmeivel és fő
uraival a szent birodalom alkotmánya és a velük kötött egyezményeink 
értelmében a békét, az egyetértést fenntartjuk és valamennyinek méltó
sága és rendje szerint a mi jóindulattal párosult szolgálatainkat tudo
mására adjuk és felajánljuk.

Ezenkívül nyilvánosságra hozva határozatunkat, arra törekszünk, 
hogy a mi vidékeinken a gyülekezetek és iskolák szorgalmas látogatása 
és könyvnyomtató műhelyeink megvizsgálása és egyéb üdvös intézke
dések által figyelemmel tartva az alkalmakat és körülményeket, ame
lyek nekünk és másoknak szolgálatára állanak, az egyetértésnek ezt a 
művét nagy szorgalommal és teljes buzgalommal védelmezzük.

Gondunk lesz arra, ha akár a lecsillapult viszályok újra élednének, 
akár a vallás ügyében újak keletkeznének, hogy azok hosszadalmasabb 
és veszedelmes lappangása elkerülésével, a nehézségek elhárítására kellő 
Időben a színtérről eltüntessük és elintézzük.

Ennek a nyilvánvaló bizonyságául teljes egyetértéssel aláírtuk nevein
ket és pecséteinkkel megerősítettük.

Lajos, rajnai őrgróf, választófejedelem 
Ágost, szász herceg, választófejedelem 
János György, brandenburgi őrgróf, választófejedelem 
Joachim Frigyes, brandenburgi őrgróf, a magdeburgi érsekség főkor

mányzója,
János, meisseni püspök
Eberhard, lübecki püspök, a werdeni püspökség kormányzója
Fülöp Lajos, rajnai palatínus
Frigyes Vilmos és
János, szász hercegek gyámja
János Kázmér, és
János Ernő, szász hercegek gyámjai 
György Frigyes, brandenburgi őrgróf 
Julius, braunschweigi és lüneburgi herceg 
Ottó, braunschweigi és lüneburgi herceg 
.ifj. Henrik, braunschweigi és lüneburgi herceg 
ifj. Vilmos, braunschweigi és lüneburgi herceg

727



Wolfgang, braunschweigi és lüneburgi herceg 
Ulrich, mecklenburgi herceg 
János és
Zsigmond Ágost, mecklenburgi hercegek gyámjai 
Lajos, württembergi herceg 
Ernő és
Jakab, bádeni őrgróf gyámjai
György Ernő, gróf és Henneberg ura
Frigyes, württembergi és mümpelgarti gróf
János Günther, Schwarzburg grófja
Emich, Leimingen grófja
Fülöp, Hanau grófja
Gottfried, Oetingen grófja
György, Castel grófja és ura
Henrik, Castel grófja és ura
Hoier János, Mansfeld grófja
Brúnó, mansfeldi gróf
Hoier Kristóf, mansfeldi gróf
ifj. Péter Ernő, mansfeldi gróf
Kristóf, mansfeldi gróf
Ottó, Hoya és Burghausen grófja
János, Oldenburg és Delmenhorst grófja
Albert György, Stolberg grófja
Wolfgang Ernő, Stolberg grófja
Lajos, Gleichen grófja
Károly, gleicheni gróf
Ernő, reinsteini gróf
Boto, reinsteini gróf
Lajos, löwensteini gróf
Henrik, limpurgi báró
György, Schönburg ura
Wolfgang, schönburgi báró
Anarck Frigyes, wildenfelsi báró
A lübecki polgármester és városi tanács
A landaui polgármester és városi tanács
Münster város polgármestere és tanácsa a Szentgyörgy völgyében
A goslari városi tanács
Az ulmi polgármester és városi tanács
Az esslingeni polgármester és városi tanács
A reutlingeni városi tanács
A rothenburgi (a Tauber mellett) polgármester és városi tanács 
A schwábisch-halli polgármester és városi tanács 
A heilbronni polgármester és városi tanács 
A memmingeni polgármester és városi tanács 
A lindaui polgármester és városi tanács
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A schweinfurti polgármester és városi tanács 
A donav>erdai városi tanács 
A regensburgi kamarások és a városi tanács 
A wimpfeni polgármester és városi tanács 
A giengeni polgármester és városi tanács 
A bopfingeni polgármester és városi tanács 
Az aaleni polgármester és városi tanács 
A kaufbeureni polgármester és városi tanács 
Az isnai polgármester és városi tanács 
A kempteni polgármester és városi tanács 
A hamburgi városi tanács 
A göttingeni városi tanács 
A braunschweigi városi tanács 
A lüneburgi polgármester és városi tanács 
A leutkirchi polgármester és városi tanács 
A hildesheimi városi tanács 
A hamelni polgármester és városi tanács 
A hannoveri polgármester és városi tanács 
A mühlhauseni városi tanács 
Az erfurti városi tanács 
Az eimbecki városi tanács 
A northeimi városi tanács

*

A fejedelmek, tartományi grófok és városok aláírásai az Egyezség: 
Könyvének széles körű elterjedését ^gazolják. Természetesen a kor ál
lamegyházi rendszere is tükröződik abban, ahogyan a világi urak hozzá
járulására szükség volt. De ehhez azt is érdemes hozzátenni, hogy ugyan
akkor nyolcezer teológus illetve lelkész is aláírta az okmányt.

A kortörténeti vonatkozások ma már csak egyháztörténeti érdekes- 
ségűek, de az evangélikus egyházban mindig megmarad a teológiai jelen
tősége annak a hitvallásgyűjteménynek, a Liber Concordiae-nek, amely
nek az előszavát fent közöltük.

Az Egyezség Könyve a maga korában szabatos egységbe fogta össze 
az elkalandozó teológiai irányokat. De jelentősége ennél az egyháztör
ténelmi nevezetességnél sokkal több: a Liber Concordiae veretes teoló
giai arculatot ad az evangélikus egyháznak. Kiemeli a Szentírást, mint a 
keresztyén hit és élet egyetlen zsinórmértékét. A hitvallást is csak any- 
anyiban tekinti döntőnek, amennyiben a Szentírás tanítását foglalja 
össze. Ezért alázatos iratok az evangélikus hitvallások. Nem akarnak 
mást, mint Istent szolgálni. Ezért becsüljük őket, ezért tartoznak olyan 
szorosan hozzánk, az evangélikus egyház lelkészeihez!

Dr. Ottlyk Ernő
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P a y r  Sándor élete és irodalm i hagyatéka
Ebben az esztendőben volt huszonöt éve annak, hogy egyházunk 

nagy' történetírójának, Payr Sándornak a kezéből örökre kihullott a toll.
Emlékezzünk most „a Dunántúl egyháztörténet-írójára”, akinek ka

tedráját három évtizedes soproni professzorsága idején mai lelkészi ka
runk nagy része — az idősebb generáció — oly nagy szeretettel vette 
körül, és segítsenek e sorok, hogy a fiatalabb lelkésznemzedék is, amely 
őt személyesen nem ismerhette, életművéből tudást és hitet meríthessen.

I. Élete
Payr Sámuel és Feigl Erzsébet elsőszülött gyermeke 1861. február 

25-én látta meg a napvilágot Pápán.
A pápai népiskolában a kiváló és feledhetetlen tanító, Tompa Zsig- 

mond keze alatt indult el a kisdiák, aki 11 éves volt, amikor Gyurátz 
Ferenc pápai lelkész lett. Egy tanéven át (a legfelső hatodik osztályban) 
ő  is tanítványa volt tehát Gyurátznak, akinél — mint írja — „katonai 
fegyelem alatt álltunk, annyi bizonyos. De sok szépet is tanultunk. Szé
gyen lett volna nem tanulni.”

A középiskola 8 osztálya következett. Az ősi pápai református kol
légium falai között bontakozott ki a tudomány színes, izgalmas világa 
a fogékony, éles eszű ifjú előtt. Vallástanára Gyurátz Ferenc volt mind 
a nyolc éven át. Lelki fejlődése és szellemi érdeklődése értékelésénél 
erre, a kezdettől fogva szoros belső kapcsolatra jó felfigyelnünk.

A vonzó lelkipásztori példa játszott talán közre abban, hogy az érett 
ifjú Isten igáját vette magára. A soproni teológiai akadémián sajátítja 
el a hittudomány alapelemeit, majd a bázeli egyetemen folytatja tanul
mányait. Hazatérve Karsay Sándor püspök avatja lelkésszé 1886-ban. 
Kápláni szolgálata csupán másfél évre terjedt: 1886 szeptemberétől 1887 
márciusáig Sárvárott, majd 1887 márciusától 1888 májusáig Győrött 
volt segédlelkész.

1888 tavaszán a Fejér megyei Pusztavám gyülekezete választja meg 
lelkészének a 27 éves ifjút. Már másfél év múlva azonban meghívják 
a soproni teológiai akadémia tanárának, látván kiváló tudományos fel- 
készültségét. Szorgalmas történeti búvárkodása és pásztori lélektől át
hatott lelkészi szolgálata ekkorra már az egyház osztatlan megbecsülését 
biztosította neki.

Fél év sem telt azonban el, amikor váratlanul megjelent Karsay 
püspök győri dolgozószobájában és bejelentette, hogy teológiai tanári 
állásáról tisztelettel lemond. Mi okozta ezt a váratlan fordulatot? Bizo
nyára sok lelki tusa előzte meg a döntését. Többen úgy hallották tőle, 
hogy nem érezte még magát eléggé felkészültnek a professzori tiszt
ségre. Közismert szerénysége valószínűvé is teszi ennek az oknak a 
valódiságát. Van azonban olyan forrás is, amely elmondja, hogy első 
éráinak egyikén észrevett^, hogy a hátsó padokban ülő hallgatók figye
lés helyett mással foglalkoznak. Ekkor felállt volna e szavakkal: „Akik 
a tudományos munkát csak ennyire becsülik, azoknak én nem tartok 
előadást!” Sőt van még egy másik, anekdotaszerű megokolása is ennek 
a fordulatnak, amely persze nem ellentétes az eddig hallottakkal. Nem
rég beszélték el öreg pusztavámi hívek egy ott szupplikáló teológusunk
nak, hogy szeretett hajdani lelkipásztoruk a szőlők közti sétái során 
elmondta nekik visszalépésének történetét. Az alig 28 éves fiatal pro
fesszornak nehéz volt tekintélyre szert tennie a csintalan teológus ifjú
ság előtt. Egy alkalommal a „tisztelendő ifjúság” titokban verebeket

730



fogott és elrejtette azokat a fiatal tanár katedrájának fiókjába. Elkép
zelhető a viharos kacagás, amely az előadását megkezdeni akaró Payr 
tanár úr szavait elfojtotta, amikor a fiók kihúzásakor csiripelő verebek 
hada lepte el a term et... A professzor még aznap elhatározta: vissza
megy Pusztavámra, ahol utódja, alig megválasztása után, hirtelen meg
halt.

Bármelyik verzió igaz is a fentiekből, annyi bizonyos, hogy kerek 
tíz év telt el, amíg Payr a tanári széket ismét elfogadta. Ebből hét évet 
töltött még Pusztavámon, hármat pedig Pápán, ahová az 1895 decembe
rében püspökké választott Gyurátz Ferenc püspöki titkárként hívta 
maga mellé (1896—1899).

A kezdetben tanítványi, majd lelkigyermeki viszony helyébe ezek
ben az értékes pápai években lépett a Gyurátz püspökkel való igaz, belső 
barátság nagy ajándéka. Két nagy koncepciójú ember, két mélyen hivő 
s ugyanakkor tudós lélek találkozása: egy életre szóló kölcsönös ösztön
zést jelentett ez mindkettőjük számára.

1899 szeptemberében azután ismét elfoglalja a soproni teológiai aka
démia rendes tanári székét. 1902-ben teológiai tanári vizsgát tesz és 
nagy lendülettel veti bele magát az egyháztörténeti kutatás szép mun
kájába. Sűrű egymásutánban ontja cikkeit, tanulmányait, rendezi sajtó 
alá könyveit. Bámulatos munkabírással kutat, rendszerez, ad elő — és 
pásztorok Legkedvesebb kutatási területeként megőrzi régi szenvedélyét: 
a himnológiát; az életrajzok és monográfiák sokaságával pedig ismeret
len kincseket kibányászva gazdagítja meg egyházunkat.

Munkásságának elismeréséül 1929-ben az egyháztörténeti tudomá
nyok díszdoktorává avatja a debreceni tudományegyetem. Több tudo
mányos és irodalmi társaság, így a Luther, valamint a Magyar Protes
táns Irodalmi Társaság is tiszteletbeli tagjául választotta. Fáradhatat
lan munkásságát nem hagyta abba 1930-ban történt nyugalomba vonu
lása után sem.

Boldog családi életet élt. Első felesége, Bakó Emma azonban korán 
meghalt, s ekkor újra nősült. Második házasságából egy leánya szü
letett.

Örökösen dolgozott. Lelke mindig tervekkel volt tele. Aki a soproni 
Csengery vagy Wálder József utcában találkozott vele mindennapos rövid 
sétái alkalmával, mint mondják, alig győzte hallgatni gazdag lelkének 
sok mondanivalóját.

Így közelített el 77. életéve, a két kaszás éve. Ő azonban nem féle
lemmel, hanem gyermeki hittel és bizalommal nézett a halál szemébe. 
Tudta, hogy a mennyei Atya szemébe tekint. Fájlalta ugyan az idő gyors 
múlását („Csak három hetet adna még az Isten” — mondogatta halála 
előtt: akkor elkészült volna utolsó művével, a Zengedező Mennyei Kar
ról írt nagy tanulmányával!) — mégis nyugodtan készült fel a nagy útra. 
Felöltöztette magát, sorra elbúcsúzott kedves könyveitől, majd lefeküdt. 
Énekelt, imádkozott is. „Vigyázzatok egymásra!” — mondta családjának. 
..Különösen János apostol leveleit olvassátok!”

1938. január 30-án örökre letette a tollat a régi idők rejtett dolgai
nak szerény, halk szavú, de annál nagyobb tudósa.

II. Munkássága
Az a hangyaszorgalmú tudományos munkásság, amely Payr Sándor 

egyháztörténeti kutatómunkáját jellemzi, hazai evangélikus egyházunk 
négy évszázados rejtett kincseinek feltárását célozta. Ha nem is igaz az 
a szellemes megállapítás, hogy „műveinek száma — számtalan”, mégis 
kétségtelen, hogy több százra rúg cikkeinek, tanulmányainak és köny
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veinek együttes száma. Mindegyiknek közös jellemvonása, hogy hazai 
egyházunk múltjáról szól, de szorosan összefügg művelődéstörténetünk 
nagy, egyetemes fejezeteivel.

Ha megkíséreljük rendszerezni irodalmi hagyatékát, nehéz feladatra 
vállalkozunk. A több száz műnek zöme ugyanis egyházunk egyik leg
jelentősebb tájegységének, a Dunántúl evangélikusságának múltjával 
foglalkozik; a másik kedvelt témaköre pedig az éneküggyel és vallásos 
költészettel kapcsolatos. A következőkben, könnyebb áttekinthetőség 
végett, három csoportban tárgyaljuk Payr munkásságát, hogy ne csak 
egyház- és irodalomtörténészek, hanem gyakorló lelkészek, káplánok és 
teológusok is könnyen felhasználhassák e bibliográfiát. Vegyük tehát 
nagy tudósunkat úgy szemügyre, mint kiváló monográfiák íróját, mint 
az életrajzírás mesterét-, s végül mint az egyházi énekköltészet nagy 
szakértőjét.

a) A monográfus
Azt mondottuk fentebb Payr Sándorról, hogy ő „a Dunántúl egyház

történet-írója” . Méltán megilleti őt e cím, nemcsak megtisztelő, hanem 
egyedülálló volta miatt is. ő  volt ugyanis az első, aki a Dunántúl evan
gélikus egyháztörténetét alapos levéltári kutatómunka során rendezte és 
kiadta. E nagy munka alapjául az alább ismertetett részlettanulmányok 
mellett az Egyháztörténeti Emlékek címen kiadott forrásgyűjtemény szol
gált (Forrásgyűjtemény a Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület tör
ténetéhez, I. k., Sopron, 1910., 404 1.), amelyet a szerző Hajnóczy, Hra- 
bovszky és Gamauf kézirataiból, különféle egyházi és magángyűjtemé
nyekből és a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárából merített.

Ez a kötet a Dunántúli Egyházkerületnek (a mai Északi Egyházkerü
let és részben a Déli Egyházkerület nyugati részének) főként XVI— 
XVIII. századi viszonyait, valamint egyházi és világi vezetőinek élet
rajzi adatait ismerteti, és már csak azért is nagy értékű, mert sok olyan 
fontos kéziratot örökített meg az utókor számára, amelynek fakult sorait 
maga Payr is csak a legnagyobb nehézséggel tudta kibetűzni.

E forrásgyűjtemény és sok helyi monográfia előzte meg tehát Payr 
legnagyobb szabású művét, az egyházkerülete megbízásából kiadott 
Dunántúli Evangélikus Egyházkerület Története című hatalmas mun
káját (Sopron, 1924); A nagy műnek sajnos végül is csak az első kötete 
jelent meg, 932 oldalon, s az 1522—1647. évek közötti eseményeket tár7 
gyalja. Az alapvetés és az első virágzás korának részletes rajza ez, amely 
530 egyházközség történetét öleli fel. Filiákkal együtt ugyanis ennyi 
evangélikus gyülekezetei számlált Dunántúl az ellenreformáció előtt; a 
tervezett második kötet tartalmazta volna azután azt a mindössze 50 
gyülekezetei, amely a Habsburg-jezsuita elnyomás idején egyházunk ke
zén maradt. E műben megtalálható tehát az egykori Dunántúli Egyház- 
kerület valamennyi hajdan létezett egyházközsége, egyházi és világi 
tisztségviselője, de mindezen felül számtalan értékes kultúrtörténeti adat 
is, amelyet Payr mindig tudatosan megemlített, sőt kiemelt, hogy ezáltal 
is kidomborítsa egyházunknak a magyar művelődéstörténetben játszott 
nagy és fontos szerepét.

Mielőtt helyi monográfiáit szemügyre vennénk, lássuk még kifeje
zetten dunántúli tárgyú egyéb munkáit. Az Evangélikus Egyház és 
Iskola 1895. számában tette közzé a Történeti adatok a dunántúli evan
gélikus püspökök és kerületi felügyelők sorrendjéhez című dolgozatát: 
az Evangélikus Népiskola 1903. számában A dunántúli ág. hitv. ev. egy
házkerület vázlatos története című munkáját; s a Harangszó 1922 44. 
számában a Dunántúl reformációját.
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Amikor több tucat írásában kifejezetten a reformáció hazai hatá
sával foglalkozik, akkor is legtöbbször a dunántúli események köré cso
portosítja témáját. A nádorispán udvara című írásában (Sopron, 1903) 
történeti képet ad a reformáció korabeli Sárvár életéből; a Mária, a hu
manista magyar királyné című könyvében (Budapest, 1905 és Prot. Szemle 
1905) Budának a mohácsi vész előtti szellemi és lelki képét festi meg; 
ír A reformáció évszázados ünnepeiről hazánkban (Prot. Szemle, 1911), 
Luther Márton és a magyarok kapcsolatáról (Bp., 1930 és Harangszó 
1911, II/l.), Reformáció a hadak útján témáról (uo., 1914, V/3.), Luther 
saját kezű végrendeletéről Budapesten (Ev. Egyházi Élet, 1917, V 48— 
49.), A reformáció lantosairól (uo., VI 3.), Luther ivormsi hitvallásáról 
(Sopron, 1921), Cordatus Konrád budai pap, Luther jó barátjáról (Bp., 
1928) és Az Ágostai Hitvallás történetéről Magyarországon (Sopron, 
1930).

A reformáció mellett kedvelt témakörként nyúl a gályarabság szo
morú éveinek eseményeihez. Több ezirányú életrajz mellett — melyek
ről alább még szólunk — a korszak legtömörebb összefoglalását A ma
gyar protestáns gályarabok (Bp., 1928) című könyvében adja.

Értékes monográfiája: Magyar pietisták a XVIII. században (Bp., 
1898), valamint A pietizmus paedagogikája (Pozsony, 1908).

Kétségtelen, hogy Sopron városának monografikus feldolgozása áll 
Payr munkáiban — mennyiségileg és minőségileg egyaránt — az első 
helyen. Több, mint húsz írása foglalkozik kifejezetten ezzel a témával, 
nem említve a fentebb tárgyalt összefoglaló jellegű művek soproni vo
natkozásait. Időrendi sorrendben ezek a munkák a következők: Negyed- 
félszázados főiskola Sopronban (Sopron, 1907), Soproni zenetörténeti em
lékek (uo., 1911), Bocskay hadai Sopronban (Soproni Napló, 1914 és külön
lenyomat), Soproni magyar gyülekezetünk a XVI. században (Ev. Egyházi 
Élet, 1914 III/3., 4., 6.), Lackner Kristóf tudós társasága (Sopron, 1915), 
Diaetai szállás Soproniján 1681-ben (uo., 1916), A régi evangélikus temető 
Sopronban (Soproni Napló, 1917 és különlenyomat), A soproni evangé
likus egyházközség története, I. k. (Sopron, 1917) — ez a Dunántúli Egy
házkerület története mellett Payr másik legnagyobb szabású, 519 oldalas 
műve —, továbbá Luther levele Sopron város levéltárában (Ev. Egyházi 
Élet, 1917 V/44.), Emlékbeszéd az Eggenberg-házban (uo., V /44.), A régi 
soproni városház. — A soproni várostorony (Soproni Napló, 1918 és kü
lönlenyomat), Petőfi soproni pártfogója (Harangszó, 1921. XII ’34.), A 
soproni Deákkút (uo., 1922. XIII/44.), Gálffy Ádám sírboltja Sopronban 
(Luther Naptár, 1926. XIV.), Soproni diáktemetés 1661-ben (Harangszó, 
1927. XVIII/3—4.), Emlékezés dr. Lackner Kristóf soproni polgármester
ről (Sopron, 1932), Liszt Ferenc és Király József Pál (A mester bizalmas 
barátsága a soproni tanárral, Sopron Vármegye, 1933 és különlenyomat), 
Gárdonyi apja és a Ziegler-család Sopronban és Nemeskéren (Sopron, 
1934), s végül Zinzendorf és Sinzendorf grófok Sopronban (Soproni 
Szemle, 1937 és különlenyomat).

Itt kell megemlítenünk egy ma már nem létező, az ellenreformáció 
véres harcaiban elpusztult gyülekezetünket: Csepreg városát. Ennek — 
bár rövidebb lélegzetű — monográfiákban való feldolgozása következik 
ugyanis — mennyiségi tekintetben — közvetlenül Sopron után. Az ezzel 
kapcsolatban fellelhető Payr-tanulmányok a következők: Az evangélikus 
Csepreg pusztulása (Prot. Szemle, 1898), Csepreg utolsó evangélikus pré
dikátorai (Jó Pásztor, 1899), Gabelmann Miklós csepregi rektor és törté
netíró, 1585—1596 (Ev. Egyházi Élet, 1913. II/l—2.), Az utolsó csepregi 
papné levele (Harangszó, 1919. X/30.), Tót diákok a régi csepregi iskolá
ban (Harangszó, 1919. X/42.), Zvonarics Imre, a csepregi vértanú, + 1621 
(uo.. 1921. X II '49.), Az elveszett Csepregi Graduál (Prot. Szemle, 1937).
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Ezután Payr szülővárosa: Pápa következik. Még Gyurátz melletti 
püspöki titkárságának éveiből való az első ezzel kapcsolatos tanulmánya: 
A pápai ág. hitv. ev. egyházközség rövid története (Pápai Évkönyv, 1899). 
Később egy kisebb dolgozatban Gyurátz és Thomay 1872-i pápai kandi- 
dátusságát elevenítette fel (Akivel nem vesztett az eklézsia. Harangszó, 
1929. XX/9.), majd a talán legmelegebb szívvel megírt művét: Gyurátz 
Ferenc életrajzát kell elolvasnunk (Sopron, 1931, 392 oldal), amely nagy
szerű képet ad a pápai gyülekezet félévszázados virágkoráról. Külön le
közölte még Payr a Harangszó 1932/42. számában Szakonyi József „temp 
lomavatási áriáját” 1896-ból, „Vesd le Pápa a gyászruhát!” címen.

Az egyik legpatinásabb artikuláris gyülekezetünk, Nemeskér követ
kezik ezután, szám szerint: négy különböző tanulmánnyal. A nemeskéri 
úrvacsorái kanna történetének megírása után (Ev. Egyházi Élet, 1917. 
V 19—20.) önálló 200 oldalas mű a templomépítés 200. évfordulójára ki
adott monográfia: A nemeskéri artikuláris ev. egyházközség története 
(Sopron, 1932>, Érdekes Harangszó-cikk a Beszélgetés az artikuláris 
Ncmeskér történetéről (1932. XXIII/13—14.), és sok értékes nemeskérj 
adatot tartalmaz a könyvformában megjelent, már említett tanulmány 
Gárdonyi apja és a Ziegler-család Sopronban és Nemeskéren (Sopron, 
1934).

A reformáció korának egyik szellemi központja Dunántújon Sárvár 
volt. Róla szól egy részlettanulmány az Ev. Népiskola 1394 /számnhan; 
A régi tanító-világ emlékeiből: a sárvári tanítófizetés a Nádasdy grófok 

10.      idejében; egy történeti kép a reformáció korából: A nádórispán udvara 
(A csánigi ev. Nőegylet Emléklapja, és különlenyomat, Sopron, Í903); 
végül egy családtörténeti tanulmány: A sárvári Zvonaricsok ároni háza 
(Harangszó, 1922. XIII 19.).

Fontos adatokat kapunk Payrtól Kőszeg életéről is: Kőszeg és vidéke 
egyházunk történetében, (Sopron, 1903) című nagyobb monográfia és egy 
kisebb cikk (Kőszeg verses dicsérete, Harangszó, 1931. XXII 41.) egészíti 
ki mindazt, ami a Dunántúli Egyházkerület történetéből Kőszegre vonat
kozóan kimaradt.

Vadosfa hányatott gyülekezet-történetéről két nagyobb tanulmánya 
emlékezik meg: Fábri Gergely dunántúli ev. püspök és az 1751. évi val
lási zavargás Vadosfán (Budapest, 1894) és A vadosfai artikuláris egyház- 
község a Rábaközben (uo., 1910). Ugyanígy Harka életéből is két munka: 
Nemesi Akadémia Harkán II. József korában (Sopron, 1916) és Nagy 
György és a harkai iskola II. József korában (uo., 1917).

Végül vegyük sorra azokat a gyülekezeteinket, amelyek életéből 
1—1 monográfiával ajándékozta meg egyházunkat a tudós történész. 
Uraiújfalu múltját idézi az Egyházi emlékek Urai-Üjfalu és vidékének 
múltjából (Budapest, 1910) című könyve, Nemescsó múltiát a Nemescsó 
német poétája című cikke (Harangszó, 1924. XV/52.), Szilsárkány gyüle
kezetéről szól e tanulmány: Kiss Sámuel szilsárkányi lelkész, a Rába
közi Olvasó-Társaság alapítója (uo., 1927. XVIII/27.); Rábaszentandrás 
nehéz napjairól szól a Borhidai Miklós rábaszentandrási lelkész, a gálya
rab c. cikke (uo., 1926. XVII/28.), nagyapja szeretett gyülekezetéről, Báli
ról a Balfi papiak és a két balfi papfi Amerikában c. könyve (Bpest, 
1929), Nagyvázsony XVII. századi képéről Aách Mihály költő-papunk, a 
vázsonyi kapitány sírjánál (Harangszó, 1933. XXIV/41.), 3 zalai gyülekezet 
életéről a Barlahida. Pusztaszentlászló és a régi zalai szórvány Felső- 
rajkón c. tanulmány (uo.. 1934. XXV/12.), Vérteskethely múltjáról a Vér- 
teskethely, mint anyagvülekezet és a Leposa lelkészek, tanítók c. monog
ráfia (uo., 1937. XXVIII/31.), Szend templomépítési centenáriumáról 
pedig magának Payr Sándornak — mint a közeli Pusztavám akkori lel
készének — ünnepi beszéde: Templomépítő egyház a hitromboló század 
végén (Székesfehérvár, 1893).
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E kisebb-nagyobb monográfiák felsorolása nem lép fel a teljesség 
igényével. Lappanghatnak még egyházi lapjainkban dolgozatok és tanul
mányok — de ha semmi többet nem írt volna Payr Sándor, akkor is 
legszorgalmasabb kutatónkat, kiváló kultúrtörténésztinket és legtermé
kenyebb hazai egyháztörténet-írónkat kellene tisztelnünk benne.

b) A biográfus
A fenti monográfiáknak csaknem mindegyike tartalmaz egy- 

egy, nagy vonósokkal, vagy akár részletesen megrajzolt életrajzi alakot 
is. Mégis szemügyre kell vennünk Payrnak külön biográfiai tevékeny
ségét is, ha teljes képet akarunk kapni hatalmas életművéről.

Méltatás helyett beszéljenek a puszta nevek, amelyeket sokszor a 
bányászott elő az ismeretlenség homályából, de amelyek életrajzuk el
olvasása után feledhetetlenül élővé válnak az ember számára. Legtöbb
jük hazai, főleg dunántúli evangélikusságunknak, de egyszersmind mű
velődéstörténetünknek kiemelkedő, ismert alakja — vagy éppen az ő 
kutatása során vált azzá. Vessünk rájuk egy pillantást, nagyobbára abban 
a sorrendben, ahogyan éltek és szolgáltak.

A XVI. századból a kiemelkedő hazai reformátorok életrajzát írta 
meg Payr. Névszerint a következőket: Cordatus Konrád budai pap, Luther 
jó barátja (Bp., 1928); vele kapcsolatos Cordatus Konrád könyvecskéje 
Magyarország és Ausztria romlásáról (uo., 1929); részlettanulmúny a 
Dévai Mátyás Luther Márton házában (Prot. Szemle, 1917; Harangszó, 
1917. VIII/28. és különlenyomat; Sopron, 1917), valamint Batizi és Me- 
lanchton (Ev. Egyházi Élet, 1915); átfogó írása Erdősi Sylvester János 
sárvári tanító és magyar bibliafordító (Bp., 1905) című könyve és a 
Magyart István és Báthory Erzsébet (Prot. Szemle, 1912 és különlenyo
mat) című tanulmánya.

A XVII. századból Zvonarics Mihály és Imre alakját ismerjük meg 
a következő írásokból: Zvonarics Imre, a csepregi vértanú, f  1621 (Ha
rangszó, 1921. XII/49.), A sárvári Zvonaricsok ároni háza (uo., 1922'. XIII/ 
19.), Zvonarics Mihály és a prédikációs könyve (Lelkipásztor, 1933 dec.— 
1Ő34 jan., X. évf. 1—2. és Budapest, 1935, A reformáció és ellenrefor
máció korának evangéliumi keresztyén írói, I.). Kisebb tanulmány Szén- 
czi Molnár atyafisága Luther Mártonnal (Harangszó, 1919. X. 12—16.) és 
Gody Imre, a kanonokból lett prédikátor (uo., 1922. XIII/38.). A gálya
rabok közül külön is ír a mencshelyi és rábaszentandrási lelkészekről: 
Zsedényi István, a gályarab lelkész (uo., 1913. IV/1.), Borhidai Miklós 
rábaszentandrási lelkész, a gályarab (uo., 1926, XVII/28.).

A XVIII. század egyháztörténete Payrnak talán legkedvesebb kuta
tási területe. A legtöbb — bár többnyire rövidebb — életrajza erről a 
korszakról íródott. Egyedül a Magvar pietisták a XVIII. században című, 
idézett művében 18 lelkészünk rövid életrajzát írta meg, éspedig a követ
kezőkét: Károlyi István (megh. 1737), Torkos András (megh. 1737), Kis 
Péter (megh. 1732), Hegyialusi Gvörgy (megh. 1730), Bél Mátyás (1684— 
1749), Simonides János (megh. 1708). Mittuch Ádám (sz. 1671), Burius 
János (sz. 1670 k.), Szeniczei Bárány Gvörgy (1682—1757), Vásonyi Márton 
(1688—1737), Sartorius Szabó János (1695—1756). Miletz Illés (sz. 1693), 
Szeli József (1T20 k.), Schneitzel Márton (megh. 1747). Tóth Sipkovits 
János (1673—1746). Szeniczei Bárány János (1716—1758), Miskey Adóm 
(1695—1774) és Fábri Gergely (megh. 1766). Közülük eredeti jegyzőköny
vek alapján részletesebben is ír Fábri Geraelvről és Szeniczei Bárány 
Györgyről a már említett Esvháztörténeti Emlékek című forráskiadvány
ban, de külön könvv formájában is ír Fábri Gergely dunántúli ev. püspök 
(Bp.. 1884) életéről és egv cikkben Szeniczeiről: Bárány György' útja 
Tolnába (Ev. Családi Lapok, 1896).
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Ugyancsak bőséges adatokat kapunk az Egyháztörténeti Emlékekben 
az idős Aách Mihályról, akinek azután a külön életrajzát is megírta: 
Öreg Aách Mihály (Ev. Egyház és Iskola, 1898) és egy külön fejezetet 
életéből: Aách Mihály költő-papunk a vázsonyi kapitány sírjánál (Ha
rangszó, 1933, XXIV/30.).

Ezen kívül a következő életrajzokat írta meg ebből a korból: A Per- 
iakyak négyszázados ároni háza (Bpest, 1905), Ribini János (Ev. Élet, 
1933), Nagy István dunántúli ev. püspök (Luther Naptár, 1928, XVI/63.), 
Miszlai András (Prot. Szemle, 1928), Kiss Sámuel (Harangszó, 1927/27.), 
és néhány életrajz-részletet is feldolgozott: Tompos Balázs búcsúztatója 
(Ev. Népiskola, 1904) és Wallaszky Márton levele a pesti egyház alapí
tásáról (Evangélikusok Lapja, 1922. VIII/6—7.).

A XIX. század kiemelkedő egyéniségű lelkészei közül legtöbbet 
Kis János püspök személyével foglalkozott. Mivel azonban „Emlékezései” 
című önéletrajza amúgyis közkézen forgott, öt részlettanulmányban idézte 
fel a nagy püspök emlékét. Ezek a következők: Kossuth és Kis János 
Balatonfüreden (Harangszó, 1921. XII/7.), Kis János emlékfái Keszthe
lyen (uo., 29.), Széchenyi látogatása Kis Jánosnál (uo., 1925. XVI .'27—28.), 
Kis János püspök nyugvóhelye (Luther Naptár, 1926/XIV.), Kis János 
levele Dukai Takách Judithoz (uo., 1937. XXV.). — Haubner Máté, neves 
dunántúli püspök életéhez két adalékkal szolgált: Adatok Haubner püspök 
életéhez (Harangszó, 1935. XXVI/27—33.) és Perlaky Dávid és Haubner 
Máté (Luther Naptár, 1934. XXII. 47—50.) című írásaival. — Bauhofer 
György életéhez is értékes adatokat szolgáltatott: Bauhofer György lel
kész Naplója (Prot. Szemle. 1907) és Mária Dorottya nádorasszony (uo., 
1908 és különlenyomat). — Volt principálisáról és püspökéről, Karsaij 
Sándorról ugyancsak nagy szeretettel emlékezett meg; kétrészes élet
rajzában: Téthi Karsay Sándor (Ev. Egyházi Élet, 1913. 11/16—17.) és egy 
kisebb cikkben: Nagy papok fürdőzése Hévízen a vallásbéke éveiben 
tHarangszó, 1932. XXIII. 22—23.). — A nagy énekköltő Sántha Károlyról 
80. születésnapján emlékezik meg: A nyolcvanéves Sántha Károly (uo., 
1920. XI/40.), a hozzá legközelebb álló Gyurátz Ferenc életét pedig — 
amint Pápa monográfiájának tárgyalása során már láttuk — részletes, 
meleg szívvel megírt hatalmas élerajzban örökítette meg 1931-ben az 
utókor számára, majd a Harangszó 1932 42. számában is róla ír egy cik
ket: Gyurátz Ferenc szobra előtt.

A lelkészi életrajzok mellett rendkívül gazdag az egyház világi veze
tőiről, sőt más írókról és közéleti személyiségekről írt megemlékezései
nek a sora. Íme, az ez irányú bibliográfia: Mária, a humanista magyar 
királyné (Prot. Szemle, 1905 és klny.), Nádasdy Tamás gróf családi öröme 
(A mi Otthonunk, 1894), Nádasdy Tamás grófék házatája (Bp., 1895), 
Protestáns volt-e Nádasdy Tamás? (Prot. Szemle, 1914 és klny.), Kanizsai 
Orsolya (Bp., 1908), Nádasdy Ferkó, a bécsi deák (Jó Pásztor, 1903), Zrí
nyi és a protestánsok (Harangszó, 1918. IX/28. és Luther Naptár, 1919), 
Milyen vallású volt a szigetvári hős? (Harangszó, 1920. XI/26.), Muzsaji 
Wittnyédy István (Prot. Szemle, 1905 és klny.), Zrínyi prókátora (Törté
nelmi színmű 4 felvonásban) (Harangszó, 1936. X X V I'43—52. és klny., 
Győr, 1937), Ostffy Miklós (vers, Harangszó, 1910. 1/1.), Révay Judit, a 
hitehagyott Nádasdy Ferenc édesanyja (Prot. Szemle, 1913/2—3, és klny.), 
Magyari István és Báthori Erzsébet (uo., 1912 és klny.), Lackner Kristóf 
tudós társasága (Sopron, 1915), Emlékezés dr. Lackner Kristóf soproni 
polgármesterről (uo., 1932), Bethlen és a nikolsburgi béke (Harangszó, 
1922. XIII/3.), Telekesi Török István (Prot. Szemle, 1895 és klny., Bp., 
1896), A Hrabovszkyak ősei (Harangszó, 1921. XII/32.), Wohlmuth János 
orgonista és karmester, Sopron jeles zeneművésze (Sopron Vármegye, 
1929 és klny.), Hajnóczi Sámuel és fia, József (Sopron, 1934), gr. Teleki
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Józsefné Királyfalvi Tóth Johanna (po., 1913), Teleki József gróf gyász
éneke (Harangszó, 1920. XI/38.), Szemerei Matkovich Pál arcképe (Luther 
Naptár, 1925. XIII/80.), Löffelholz tábornokné (Jókai regényében és a 
valóságban) (Prot. Szemle, 1925), Beethoven halhatatlan szerelmesének 
hitehagyott őse (uo., 1927), Berzsenyi Dániel az eklézsiában (Ev. Egyház 
és Iskola, 1896), Berzsenyi Dániel búcsúztatója (Harangszó, 1921. XII/5.), 
Az egyházasberzsenyi Berzsenyiek (Luther Naptár, 1932), Dukai Takách 
Judit, a költőnő (uo., 1937), Péczeli József, a meseíró (Harangszó, 1912. 
11/25.), Petőfi soproni pártfogója (uo., 1921. XII/34.), Petőfi Kolbenheyer 
ebédjén (uo., 1922. XIII/19.), Petőfi az eklézsiában (uo., 1923. XIV/10— 
13., 15., 19., 22.), Kossuth és Kis János Balatonfüreden (uo., 1921. XII/7.), 
Széchenyi látogatása Kis Jánosnál (uo., 1925. XVI/27—28:), Széchenyi 
vallásos lelkülete (Bpest, 1926, 1941), Mária Dorottya. József főherceg 
édesanyja (Bpest, 1906), Mária Dorottya nádorasszony (Prot. Szemle, 
1908 és klny.), Mária Dorottya nádorasszony díszruhája (Harangszó, 1934. 
XXV/45. és Év. Glocken, 1934), Ferenc József és a protestánsok (Ev. Egy
házi Élet, 1917, 5—9. és klny.), Liszt Ferenc és Király József Pál (Sopron 
Vármegye, 1933 és klny.), Gárdonyi apja és a Ziegler-család Sopronban 
és Nemeskéren (Sopron, 1934).

Ne feledkezzünk meg azonban Payr átfogó történeti tanulmányairól 
sem; ilyenek: Magyar protestáns egyháztörténet (Bp., 1898), Fláciánus 
lelkészek Magyarországban (Pozsony, 1916), Az Ágostai Hitvallás története 
Magyarországon (Sopron, 1930), s A magyar protestáns papi öltöny törté
nete (Sopron, 1935).

Végül jusson eszünkbe az is, hogy e nagy tudományos búvárkodás 
ellenére az igazi keresztyén humor mestere is volt Payr Sándor. Csaknem 
végigkíséri ez munkásságát, hiszen működése kezdetén is már „Az eklé
zsia humora” címen ír A mi Otthonunk 1893. évfolyamába, s e népszerű 
rovatát fél századon át közük egyes egyházi újságjaink, főleg a Harang
szó és a Naptárak.

c) A himnológus
Aki fellapozza Keresztyén Énekeskönyvünk betűrendes mutatóját, 

megfigyelheti, milyen sokszor szerepel benne Payr Sándor neve. Az új 
kiadás 414. és a régi kiadás 486. és 522. énekei, mint önálló művek mellett 
új kiadásunkban 13 átdolgozása és 34 énekfordítása található.

Kevesen tudják, hogy tőle származik legnagyobb énekünknek (Erős 
vár a mi Istenünk, 256. sz.) immár fél évszázada meghonosodott átütő 
erejű magyar fordítása. A Dunántúli Egyházkerület által 1911-ben kiadott 
Keresztyén Énekeskönyvnek még 1893-ban megalakult énekügyi bizott
ságában ugyanis Payr Sándor — többek között Bancsó Antallal, Kapi 
Gyulával és Zábrák Dénessel együtt — kezdettől fogva részt vett. Szak
értelme, szorgalma és szenvedélyes egyházi énekszeretete nélkül talán 
létre sem jött volna a kerület nagy vállalkozása. Ez a szerkesztő bizottság 
— amelynek ő főelőadója volt — annak idején 18 éven át tárgyalta az 
Erős vár addig ismeretes 40—50-féle magyar szövegét. Döntésre azonban 
sohasem sikerült jutni. Csak 1911-ben, közvetlenül az énekeskönyv anya
gának végleges megállapítása s elrendezése előtt, úgyszólván a tizenket
tedik órában jutott a bizottság egy névtelenül benyújtott fordítás birto
kába, amelyet néhány kifejezés megváltoztatása után, mint eddig yitán 
felül a legjobbat, egyhangúlag elfogadott a bizottság. Egyszerűsége, vilá
gossága és magyarsága mellett az volt a fő előnyé, hogy ez alkalmazkodott 
leghívebben az eredeti szöveg tömörségéhez és a dallam ritmusához. Ez 
a fordítás Payr Sándor munkája volt. Azóta is az ő tolmácsolásában 
csendül fel minden magyar evangélikus templomunkban.
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Ugyanígy kevesen tudják, hogy a fent említett 414-es gyönyörű éne
künk (Jövel Jézus, lelkem hő szerelme), nem egyszerűen Szőnyi Benjá
min (1711—94) munkája, hanem az ő 12 szakaszos, „A  hitnek nemes har
cáról” szóló énekének ihletésére azt maga Payr szerezte, csak közismert, 
szerénységében annak neve alá rejtette, akitől költeményére a biztatást 
kapta. A 12 hosszú versszakot 7 rövidre összefoglalva, kihagyta belőle' 
az Énekek Énekének vonatkozásait, és különös kongenialitással remek
művet alkotott.

Keresztyén énekeskönyvünk e nagy kincsei mellett lássuk még azon
ban azt a gazdag irodalmi munkásságot is, amelyet Payr, a himnológus 
— a költészet és a zene szakavatott mestere — kifejtett.

Á vallásos költészet terén a következő írásai láttak napvilágot: A ma
gyar protestáns vallásos költészet napjainkban (Év. Népiskola, 1889), Az 
Isten igaz szolgájának jó élete (Andreae versének fordítása, Pozsony, 
1890), A wittenbergi fülemile (Hans Sachs versének fordítása, Pozsony. 
1893), Oltári ima (Költemény a komáromi ág. ev. lelkész beiktatásakor 
Prot. Egyh. és Isk. Lapok, 1896), Hárfahangok (Vallásos versek gyűjte
ményé, Bp., 1906), A szerzetes és hű barátja (németből fordított vers,. 
Harangszó, 1917. VIII. 23.), A reformáció lantosai (Ev. Egyházi Élet, 1917, 
VI. 3.), Edvi Illés Pál hírhedt verse (Evangélikusok Lapja, 1922. VIII. 
25—27.), Ki volt a „boldog férj” versírója? (Luther-Naptár, 1925. XIII., 
167.).

Az énekiigy terén pedig — íme, a példátlanul gazdag termés: Christ- 
liches Gesangbueh zum Gebraüch für die evang. Gemeinde Ondód (=  
Pusztavám), (Sopron, 1891), Énekügyi mizériák (Ev. Egyház és Iskola 
1891/92), A magyar gályarabok éneke (uo. 1893), Ifjúsági énekeskönyveink 
(uo.), Magyar énekeskönyveink dallamai (uo. 1894), Luther éneke: „Erős 
várunk” története (Ev. Családi Lapok, 1895), Adalék egyházi énekirodal
munk történetéhez (Ev. Egyház és Iskola, 1898), Egyházi zenénk magyar-, 
sága (uo. 1900), Az egyszerű és ritmikus chorál éneklése (uo.), Mária, 
Terézia halálára írt egyházi énekek (Evang. Népiskola, 1903), Soproni 
zenetörténeti emlékek (Sopron, 1911), Milyen lesz az énekeskönyv?_ (Ha
rangszó, 1911, 1/12), Aratási hálaadó ének (uo. 1/21), A csepregi Graduál 
(Ev. Egyházi Élet, 1912, 1/5—6), Sántha Károly jubileuma (uo. 1916. IV. 
45), Ünnepi ének a reformáció 400 éves jubileumára (uo. 1917. V/43 és 
klny.), „Mi hiszünk mind egy Istenben” Luther-ének fordítása (uo. 1917, 
V/48), A  nyolcvanéves Sántha Károly (Harangszó, 1920, XI/40), Luther 
és az egyházi ének (Theol. Szemle, 1926, 1927, klny. Debrecen, 1928), Mi 
volt egyházi énekeink között az ária? (Adatok a magyar egyházi zene 
történetéhez, Ev. Népiskola XXXVII. és klny. Sopron, 1932), Vesd le Pápa 
a gyászruhát! (Szakonyi József templomavatási áriája 1886-ból, Harang
szó, 1932, XXIII/42), Karcsai Kató a Zengedező Mennyei Karban (uo. 
193.3, XXIV/26), Az énekíró Karcsai'Kató családja egyházunkban (uo. 
30), Sármelléki Nagy Benedek mint énekíró (Sopron, 1934), Testvéri kö
zösség magyar protestáns énekeskönyveinkben (Kálvin és kálvinizmus 
c; könyvben, Debrecen, 1936), Az elveszett Csepregi Graduál (Prot. Szemle, 
1937), — s végül a halála folytán félbeszakadt kézirat-tervezet a Zenge
dező Mennyei Karról. . .

*

Payr Sándornak, egyházunk eddig legtermékenyebb írójának emberi 
méltatása szükségtelen. Nem is érzem erre magam hivatottnak. Még 
azok is, akik eddig — életrajz hiányában csak kisebb megemlékező cik
kekben — írtak róla, megilletődöttséggel és a nagy tudós iránti tiszte
lettel tekintettek fel reá. A szerénység és szorgalom példaképe el is hárí
tana magától minden méltató szót.

Dr. Fabiny Tibor 
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Isten dicsősége a természetben

Témánk utolsó szava óvatosságra int. Ez az óvatosság indokolt
nak látszik, ha meggondoljuk a „természet” szó eredetét. Gerhard 
Schade „Biblische Wörter neu gehört” című figyelemreméltó köny
vében ezt írja róla.” A latin „natura” szó (összefüggésben áll a szüle
téssel) pogány eredetű és azt jelenti: nem keresztelhető meg, szinte 
észrevétlenül nem keresztyén gondolkodás területére visz át Luther 
bibliafordításában csak a később hozzátoldott fejezetfeliratokban talál
kozunk a „Natúr” szóval, az Újszövetségben pedig sohasem jelenti 
a minket körülvevő világot, hanem mindig valami egészen mást. (pl. 
Római levél 2, 14, 11, 24, Efezus 2, 3, Jakab 3, 7.) Hitvallósi irataink
ban is hiába keressük ebben az értelemben. Hiszünk egy Istenben, 
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében, valljuk az 
Apostoli Hitvallással, vagy a Niceaiban: Hiszek az egy Istenben, a 
mindenható Atyában, aki alkotója mennynek és földnek, minden lát
hatónak és láthatatlannak! Ez a tartózkodás bizonyára nem véletlen 
s minket is óvatosságra int, amikor témánkkal, Isten dicsősége a ter
mészetben, foglalkozunk. A „természet” nemcsak a biblia került szava, 
hanem a modem ember kedvenc szava. Ez részben természetes is. 
Korunk egyik élenjáró tudománya, a természettudomány.

Témánk fontos kérdést vet fel s igaza van egyházunk egyik ismeri 
teológusának, amikor ezt állítja: A természet teológiája lehetséges és1 
szükséges; megmutatni mit mond a teremtés a Terem tőről. Ez a teo
lógiai feladat Kant óta rövidséget szenvedett, nemcsak a dogmatikában, 
hanem az igehirdetésben is. (P. Althaus: Die christliche Wahrheit, II. 60.) 
A keresztyén hit számára a világmindenség egy időben, mint teremtés 
és mint természet van adva. Ebben különbözik a zsidó gondolkodástól, 
mely csak a teremtést látta benne. A hangsúly a creaturá-ra esett s nem 
a naturá-ra. Egyoldalúan a „ktisis” került előtérbe s a „phüsis” háttérbe 
szorult. De ezáltal a kosmos igazi jelentősége és szépsége rejtve maradt. 
Igaza van egyik múlt században élő lutheri teológusnak: A Teremtő 
hatalmát, mint bölcsesség és szeretet hatalmát éppen azzal mutatta meg. 
hogy olyan világot alkotott, mely bizonyos korlátok között szabad s nem 
olyat, mely leheletétől megolvad, mint a viasz. (Die christliche Dogma- 
tik, Dr. H. Martensen 110. o.) A keresztyén hit mindkét irányban tisztán 
lát. Számára a kosmos egyszerre s egy időben teremtés és természet. 
creatura és natura, ktisis és phüsis, szerves fejlődés és isteni akarat 
következménye. Ezért mondja az előbb idézett teológus: A világnak 
tk. kettős kezdete van, természetes s természetfeletti, kosmogóniai 
és teremtettségi. De éppen ezért van szükség a természet teológiájára, 
vagyis arra, mit mond a világmindenség, mely számunkra a mennyben 
és földben, a láthatóban és a láthatatlanban van adva, arról, aki terem
tette és fenntartja. A teológiai gondolkodás kiindulási pontja a hit: 
Hiszek Istenben, mennynek és földnek teremtőjében! Ezt a hivő csak 
azért tudja mondani, mert alázatosan gondol arra, amit az írás így 
mond: Kicsoda ismerte az Úr értelmét? vagy kicsoda volt neki taná
csosa? (Rm 11, 34.)
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A természet Ura: Isten

A természet a hívőnek Istenről tanúskodik. Mindenekelőtt mérhe
tetlen gazdagságával és sokféleségével. Bár a hit tudja, hogy a termé
szet gazdagsága és bősége vajmi keveset mondhat Isten gazdagságáról 
és bőségéről, mégis ha meggondoljuk, hogy a természetrajz egymillió 
állatfajtát és kb. 600 000 növényfajtát tart számon, akkor nem tehetünk 
egyebet, mint ámulattal és imádattal fordulunk a természetben magát 
kinyilatkoztató Isten felé. (Ésaiás 40, 21—26.) A sokféleség és gazdagság 
mellett ott van aztán a természet szépsége, mely szintén Őróla tanús
kodik. Amikor témánkkal foglalkozom az ágfalvi papiak udvarán, éppen 
virágzik a barackfa. Utánozhatatlan szépségével egyszerűen szótlanná 
teszik a szemlélőt. Ó természet, dicső természet, mely nyelv merne ver
senyezni véled, mily szép vagy! Lavater ismert szava jutott eszembe: 
Zahllos und schrecklich sind die Zweifel des denkenden Christen, aber 
sie allé besiegt die Unerfindbarkeit Christi! (Számosak és szörnyűek a 
gondolkodó keresztyén kételyei, de valamennyit legyőzi Krisztus kitalál- 
hatatlansága!) Szabad talán ezt az igazságot Isten természetének szépsé
gére is vonatkoztatni: sok kérdést megválaszol és sok kételyt eloszlat 
Isten természetének, teremtettségének példátlan szépsége és nagyszerű
sége. Lenyűgözőek a természet méretei is. Szemmel nem látható parányi 
részecskék és szemmel már nem látható, sőt a legmodernebb műszerek
kel sem érzékelhető távolságok a teremtett világ s benne a természet 
csodálatos méreteiről beszélnek. A ma ismert legjobb teleszkóppal a 
tudósok kereken egymilliárd fényév mélységbe hatoltak. Ez azt jelenti, 
hogy földünk körül az eddig ismert világmindenség olyan távolságban 
terjed ki, melyet a fény egy milliárd év alatt tehet meg. A fény pedig 
köztudomásúlag másodpercenként 300 000 km-es sebességgel halad. 
Ha tehát ma indulna el egy űrhajós s másodpercenként 300 000 km 
sebességgel száguldana a mindenségen át, akkor egymilliárd év múlva 
érhetné el azt a pontot, melyet a mai műszerekkel emberi szem és meg
figyelés elérhetett! De hol van akkor még a kosmosnak az a része, 
melyet a niceai hitvallásban láthatatlannak mondtunk, hol van még a 
menny, amely éppen úgy teremtetett mint földünk, csak éppen láthatat
lan, érzékelhetetlen valóság?! Van azonban a természetben egy pont, 
amely a hit számára 'nemcsak tanúságot, hanem nehézséget is jelent. 
Ez a benne megtalálható törvényszerűség. Mert hogy a természetben 
törvényszerűség, rend, összefüggés állapítható meg, arra a természet- 
tudomány rég rájött. Ennek a törvényszerűségnek és' összefüggésnek se
gítségével természettudósok előre kiszámítottak és kiszámíthatnak jelen
ségeket. Hogy ez a gyakorlatban mit jelent, arra ma, a technika kor
szakában, nem kell sok szót vesztegetni. Minden új találmánynak, fel
fedezésnek ez az egyik titka: a meglevőből kiszámítani az elkövetkezen
dőt. A keresztyén ebben is Isten jóságát és bölcsességét látja, mert ép
pen ezáltal válik a természet nem egy értéke hasznossá és áldásossá 
az emberiség számára. Ez a törvényszerűség, mely egyrészt Isten hatal
mának és jóságának hirdetőjévé lesz, lehet kérdéssé, sőt kísértéssé is. 
A természet azt bizonyítja: minden halad egy megmásíthatatlan lezárt 
úton, rajtunk kívül álló törvényszerűség szerint. A ma és a holnap már 
eldöntötték. De hogyan állunk akkor Isten jó és kegyelmes akaratával? 
Mi értelme van áz imádságnak? Hogyha a természet a maga törvényeivel 
és rendjével az egész valóságot jelentené, akkor az előbbi kérdésekre 
nem tudnánk válaszolni. De Isten az embert nemcsak a természet ré
szévé teremtette, hanem élő személyiséggé méltatta. Megszólította és-
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pedig az igazság igéjével s így egy másik viszonyt teremt, mely felette 
áll a természet minden törvényszerűségén és korlátain. Márpedig ez 
az Isten, aki igéjével megszólít s aki Jézusban testté lett az előbb emlí
tettek fenntartásával feltétlen ura annak a rendnek, melyet alkotott s 
ezért a természeti törvényeket sohasem tekinthetjük úgy, mintha azok 
az ő mindenekfelett álló akaratától függetlenek, vagy annak felette állók 
lennének. A keresztyén hit sohasem beszélhet úgy Istenről, hogy egy 
időben ne gondolna arra: Jézusban emberré lett, testté lett az ige; aki 
ezt megcselekedte és megcselekedhette, Ő ne tudná a világ folyásában 
működő, millió és millió különféle ok és okozati sorokat szabadon úgy 
irányítani, kapcsolni vagy szétválasztani, amint az egyesekre és népekre 
irányuló gondviselő és üdvösséges céljainak megfelel? — kérdi volt 
professzorunk a Hit világában! Valójában az ő akarata érvényesül min
den kicsinyben és nagyban.

A természet célja
A teremtéstörténet egyes szakaszait mindig ugyanaz a megállapí

tás zárja le: És látá Isten, hogy jó. A summázás pedig ezt mondja: 
És látó Isten, hogy minden amit teremtett, ímé igen jó. Ez úgy értendő: 
jó arra, aminek Isten szánta, amire Isten teremtette. De mivégett terem
tette Isten a mennyet és földet? Mi volt a célja velük? A kérdés és a 
reá adandó válasz nem elméleti jelentőségű, hanem egzisztenciális hord
erejű, hiszen egyebek mellett tőle függ, megtalálom-e helyemet a terem- 
tettségban, a természetben. Calvin ismert megállapításával kezdhetjük 
a válaszadást, aki a természetről azt mondotta, hogy az „theatrum 
glóriáé Dei”, Isten dicsőségének színpada, színtere. Valóban a természet 
ez is s Isten célja az is volt, hogy dicsőségének hirdetője, színtere le
gyen. Nincs az a szabadtéri színpad, mely alkotójáról és rendezőjéről 
szebbet és többet mondana, mint a természet, alkotójáról és teremtőjé
ről mond. „Az egek beszélik Isten dicsőségét és kezeinek munkáját hir
deti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, ég égnek ad jelentést. 
Nem olyan szó, se olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szóza
tuk kihat az egész földre és a világ végére az ő mondásuk.” (Zsoltár 19, 
2—5/a.) Amit Jézus a jeruzsálemi templom köveiről mondott, ti. hogy 
ha a tanítványok hallgatnának vagy hallgatnak, akkor azok fognak 
kiáltani, az valamiképpen áll az Isten dicsősége színpadának csodálatos 
díszleteire, mennyre, földre, napra, csillagokra, napkelte és napnyugta, 
égbenyúló hegyóriások és egyetlen szál rózsa szépségére. Theatrum 
glóriáé Dei, a természet, melyet Isten pontosan meghatározott és elter
vezett, esemény és történés végett teremtett. Speculum, tükör is a ter
mészet, amelyben őt nézhetjük, milyen közel is jön hozzánk, hangzik 
tovább a válasz felvetett kérdésünkre. Isten tehát a természet teremté
sekor sem volt önző; nem gondolt csak magára és dicsőségére, hanem 
az emberre is gondolt s az ember szolgálatára is rendelte azt. S itt meg 
kell hallgatnunk Luthert, aki különös melegséggel és hálával tudott 
arról az Istenről szólni, aki a teremtett világban tükört tart elénk, 
amelyben megláthatjuk jóságát és rólunk való gondoskodását. Egy al
kalommal, Szth. u. 4.' vasárnapon, Rm 8, 18—23. alapján prédikált s 
többek között ezt mondotta: ,,Ha szemünk és fülünk volna a látásra és 
hallásra, akkor a gabona így szólítana meg: Légy boldog Istenben, egyél- 
igyál! Használj fel engem és felebarátodnak is szolgálj velem! Meg
töltöm magtáraidat. Hasonlóképpen szólnak a tehenek is, amikor legelőre 
hajtják őket, vagy- onnan hazatérnek: örüljetek, vajat, sajtot adunk
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nektek! Egyetek, igyatok, másoknak is jusson belőle! A tyúkok is ezt 
kotkodácsolják: örüljetek, hiszen tojással látunk el benneteket! Az égi- 
madarak meg ezt éneklik: Fiakat költünk ki, örüljetek! Én bizony szí
vesen hallgatom még a disznók röfögését is, hiszen pecsenyét és kol
bászt adnak nekünk! íme, az egész teremtettség szól hozzánk. Ezért hát 
így kellene nekünk gondolkodnunk: Élvezni akarom, amivel Isten meg
ajándékozott — s másoknak is adni belőle. Hiszen nem halok éhen, ha 
szegény felebarátomnak is juttatok belőle! De a szemtelen ördög nem 
akarja, hogy mi így gondolkodjunk, hiszen akkor az emberek meghalla
nák, hogyan beszél Isten teremtményein keresztül velük. Ehelyett aztán 
így gondolkodnak: Csak minél többet, minél többet magadnak! Ez az 
irigység okozza aztán, hogy Isten ajándékai berozsdásodnak. Ha meg
tehetnék, bizony egy arany forintért adnánk felebarátunknak egy zsopor 
búzát; ezzel aztán mi magunk rontjuk meg örömünket, aggodalmasko
dásunkkal és irigységünkkel még szégyent is hozunk Istenünk és 
Urunkra, mintha az nem tudna minket eltartani. Ügy teszünk, mintha 
éhen halnánk. Nincs is ezért örömünk Isten ajándékán — ugyanakkor 
örülünk, ha felebarátunknak árthatunk, úgy cselekszünk, mint hajdan 
Jeruzsálem népe, melyet ma joggal vet meg mindenki. Ez ui. alig tudta 
bevárni, hogy a mérőt kisebbítse és az árát emelhesse! Ma is pontosan 
ez a helyzet! Minden arra megy, hogy a másiknak ártsunk s ezzel mér
get és pestist akaszt Isten ajándékaira. Nem érdemeljük meg, sem a 
mádárdalt, sem a disznóröfögést, mivel nem Istennek szolgálunk, sem 
nem egymásnak, hanem az aranynak, ezüstnek s gabonának, mely tulaj
donunk.” íme, így látjá Luther a természetben, mint tükörben, Isten 
kimondhatatlan jóságát s az ember kimondhatatlan kapzsiságát, amely- 
lyel vét a Teremtő és teremtmény ellen egyaránt. — Teremtményeinek 
életét Isten a természet által táplálja és tartja el. Keresztyén hitünk 
bizonyossággal vallja, hogy Isten úgy teremtette meg ezt a világot s 
olyan elképzelhetetlen gazdagságot rejtett el a természetben, hogy annak 
lakói, a maiak és elkövetkezendő koroké, megtermelhetik és megszerez
hetik azt, ami a test és élet szükségleteire elegedhetetlen. Isten meg
nyitja tenyerét és megelégít mindeneket. A keresztyén hittől távol áll 
mindenféle aggodalmaskodás és pesszimizmus. — S végül a természet 
egyedülálló, hatalmas signum is, jel, Isten akaratának és szeretetének 
jele. Menny és föld olyan viszonyban van egymáshoz, mint Isten és 
ember a szövetségben. Az Isten és ember közötti szövetség menny és 
föld, tehát az egész teremtettség értelme, tisztessége, alapja és célja, 
mondja Borth. S valóban, amikor ezt a hivatását betölti, szinte szemünk 
elé vetíti, hogyan él egymás mellett s találkozik a végtelen és a véges, a 
megfoghatatlan és az érzékelhető, a Teremtő és teremtmény.

A természet mitológiátlanítása

Isten a természet ura. A hit megingathatatlan bizonyossággal vallja 
s tapasztalja ezt. Nem démonikus erők viszik benne a szót, hanem Isten 
bölcs és jó akarata. Ez a hit megszabadít mindenekelőtt a természet
félelemtől. A vallástörténet tanúsítja, milyen mélyen vésődött bele -a 
természettől való félelem az ember szívébe, s le kipásztori tapasztala
tunkból mindegyikünk nem egy példát tudna felhozni annak igazolá-
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sára, milyen erős még ma is egyes híveinkben a természettől való féle
lem. Van olyan is közöttük, aki egy égi háborútól jobban fél, mint attól, 
hogy neki meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt. A hit, mely Isten 
uralmát a természetben ismeri és elismeri, megszabadít ettől a babonás 
félelemtől! De a természetimádástól is. Ez ugyanis a másik veszély, 
mely az embert a természet felől fenyegeti: a természetimédás kísértése 
és bűne. A keresztyén hit világosan különbséget tesz Isten és a termé
szet, a Teremtő és a teremtmény között. Nemcsak azt tudja, hogy a világ 
egészen más valóság, mint Isten, ez az éles megkülönböztetés döntően 
fontos és megszabadít minden panteisztikus tévelygéstől, hanem azt is 
tudja és vallja: Isten nincsen a világhoz kötve. A panteizmus lényege 
ugyanis az az állítás, méghozzá téves állítás: Isten és a világ elválaszt
hatatlanok egymástól. Isten nem tud meglenni a világ nélkül. Ez pedig 
így nem igaz! A világ ugyan elképzelhetetlen Isten nélkül, de Isten a 
világ nélkül is önmagában gazdag, teljes és tökéletes. Istennek nincsen 
szüksége sem mennyre, sem földre, Ö önmagában is van és boldog, éppen 
ezért minden, ami rajta kívül van, a keresztyén hit számára csoda és 
titok, mely az Ö meg nem érdemelt jóságát hirdeti. Mivel világosan 
különbséget tudunk tenni Isién és világ, Teremtő és természet között, 
nem esünk bele a természetimádás durva és finom bűnébe! Istent 
imádjuk s magasztaljuk s nem a természetet, a Teremtőt, nem a teremt
ményt! A természet mitologiátlanításához hozzátartozik annak világos 
felismerése is: nem egyenlő az anyaggal. Jól tudjuk, hiszen látjuk és 
érzékeljük, hogy a természet anyag is. De nemcsak az. S itt az az érde
kes, hogy a természettudomány maga hajtotta végre ezt a mitologiátla- 
nítást, amikor rámutatott a teremtettségben a látható mellett a látha
tatlanra, az érzékelhető mellett az érzékszerveinkkel felfoghatatlanra. 
Szóljon újra egy természettudományban jártas hivő keresztyén hozzánk: 
„Hadd szemléltessem önöknek egy példán a látható és láthatatlant, még
pedig olyan példán, amely igazán pem sántít! Tudjuk, hogy a föld forog 
a nap körül és a hold a told körül, évezredeken át ezt nem tudták, hogy 
ti. a föld nehézségi-terének előfeltétele a nap. Amikor az emberiség erre 
rájött, volt nagy ijedtség mindenfelé. A  ^kopernikuszi fordulat<y aho
gyan mondani szoktuk, hogy a föld forog a nap körül, a föld a nap 
nehézségi terében létezik, ez egyszerűen felfoghatatlan, bolondság volt 
áz embereknek. Egyeseket börtönbe vetettek ezen felfogásuk miatt, 
másokkal megtagadtatták meggyőződésüket. így pl. Galileivel! Ilyen 
nagy hatással volt ez az új felismerés az emberekre. Ma már erről nin
csen vita. A  föld létéhez szükséges nehézségi teret a naptól kapja. 
A  föld látszólag szuverén, mindannyian ezt hisszük s ebben a hitben 
élünk. Az igazság azonban az, hogy a föld csak a nap által létezhet 
Kicsit eltúlozva a dolgot, ezt mondhatnám: Egy gramm sem hiányoz
hat a napból, hogy a föld előírt pályáját megtegye s másodpercnyi pon
tossággal 365 nap, 5 óra, 47 perc és 43 másodperc után újra visszatér
hessen eredeti, kiindulási helyére; hasonlóképpen a holdnak is megvan 
az egzakt pályája. A napnak ez a nehézségi tere mármost teljesen lát
hatatlan, holott a napsugarak láthatóak. A fény után a nehézségi erő 
a legnagyobb titok. Ez ui. nem valamilyen tulajdonság. Nos, a napnak 
ez a nehézségi tere itt van, anélkül, hogy látnék, itt van valami, ami 
nem tárgyszerű, anyagszerű, hasonlóan az »Én«-hez, amelyen önök 
most engem hallgatnak és gondolataimat követik. Ez az »Én« sem anyag
szerű, éppen olyan kevésbé, mint a nehézségi erő, a földnek nehézségi 
tere. Egyet szerettem volna önökkel ezáltal érzékeltetni: van láthatatlan 
világ is, van láthatatlan tér, az örökkévalóság tere, amelyről a biblia
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egyértelműen tanúskodik: Hová menjek a te lelked elől és a te orcád 
elől hová fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, ha a Seolba vetek 
ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó 
szélére szállnék: ott is a te kezed vezérelne engem és a te jobbkezed 
fogna engem. (Zsoltár 139.) Ez az örökkévalóság tere, ez Isten jelenléte, 
ezek nekem éppen oly bizonyosságok, mint a nap nehézségi tere.”

A keresztyén hit teljesen független mindenféle világképtől és a ter
mészettudomány mindenkori eredményeitől és változásaitól. Amit a 
biblia világáról, beleértve a teremtestörténetet is, mond, az megáll 
akkor is, ha a földet laposnak képzeljük és fölötte mint egy harangot 
a mennyet, vagy pedig gömb alakú bolygónak, mely a nap körül kering. 
S ha történetesen egy újabb elmélet váltaná fel a mostanit, a koper- 
nikusit, az sem érintené, még kevésbé dönthetné meg azt, amit Isten 
igéjében menny és földről, ill. azok teremtő uráról mond.

Az ember helye a természetben

Az ember helyét a természetben döntően meghatározza, hogy ere
dete a természet világán belül van. Isten a kosmost a semmiből terem
tette, az embert a földből. A világ teremtésénél Istenen kívül semmi 
sem volt, sem ősköd, sem ősanyag, az embert azonban Isten a föld porá
ból vette és formálta. Ez a körülmény döntően határozza meg helyét,, 
történetét, feladatát és célját ebben a világban. Ezért sohasem feledkez- 
hetik meg egy pillanatra sem, hogy ő is világ, természet és a teremtés
nek egy része. Az egyes ember éppen úgy mint az egész emberiség rész
ben biológiai folyamat. Helytelen dolog és hitetlenség, amikor tehát az 
ember a világról a gőg és önteltség hangján beszél s megveti azt, vagy 
kényelmesen visszahúzódik tőle, mintha semmi köze nem volna hozzá. 
Ezzel ugyanis eredetét, származását vetné meg. Istennek úgy tetszett, 
hogy világtervének középpontjában az ember és a föld álljon. Sok, meg
számlálhatatlan bolygó közül éppen a mi földünk, sok megszámlálhatat
lan élő teremtményei kozott éppen mi, az ember! Igen szépen és tömö
ren beszél erről is id. Pröhle Károly a Hit világában: „A  Szentírás 
tanúsága szerint ugyanis kétségtelen, hogy Isten üdvösséges világtervé
nek középpontjában a Föld és a földi ember áll. Az üdvösségtörténet, 
vagy ami ugyanazt jelenti: a kinyilatkoztatástörténet eseményei, Izrael 
népének a többi népek közül való kiválasztása, a törvényadás, a pró
féták működése, az Ige testté létele, Krisztus tanító és csodatevő műkö
dése, szenvedése, halála és feltámadása ezen a földön történő tények és 
események. . .  ha a csillagászati tudomány nyomán elképzelni próbáljuk 
az égi testek végtelen számát és egymástól való távolságaikat, melye
ket ma már fényévmilliókkal mérnek, a csillagvilágok ezen végtelensé
gében csak egy elenyésző paránynak tűnik fel ez a mi földünk, a mi 
világunk,, s akkor valóban nehéz elgondolnunk, hogy éppen a mi parányi 
földünk, ez az emberlakta kis hangyaboly álljon Isten teremtő és újjá
teremtő gondolatainak középpontjában.” S ezen a földön az ember az, 
aki Isten világtervének középpontjában áll. Hiszen Isten őt a föld urává 
tette. „És monda Isten: Teremtsünk embert, a mi képünkre és hason
latosságunkra, és uralkodjék a tengerek halain, az ég madarain, a bar
mokon mind az egész földön és a földön mindenfelé csúszó-mászó álla
tokon. Teremte tehát Isten az embert az ő képére.” Vagy ahogyan más- 
helyütt olvassuk: Mindent lábai alá vetettél. (Zsoltár 8, 7.) Az ember 
tehát Isten akaratából a teremtés határvonalán áll. A föld alatta van, 
lábai alatt, a menny pedig felette. S mert a föld alatta van, azért hasz-
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nálhatja, uralkodhatik, sőt uralkodjék rajta. A menny azonban felette 
van, vele nem rendelkezik. Ha az előbb azt mondottuk, mivel az ember 
a földből vétetett, nem vetheti azt meg, mert ezzel önmagát vetné meg, 
most azt kell mondanunk: mivel Isten menny és föld határmezsgyéjére 
helyezte, vétkezik, ha a teljes kosmos uralmára tör. Isten parancsa: ural
kodj, kizárólag a földre vonatkozik, tehát a látható valóságra, ezt sza
bad, kell neki megismernie, betöltenie, uralnia, de nem a mennyet és- 
a földet. A teremtés láthatatlan része, az invisibilia, az ember fölött van. 
Vele szemben tehetetlen, sőt tőle teljesen függő viszonyban áll az ember. 
Valahányszor már most az ember ezt a határhelyzetét megunva, vele 
elégedetlenül elhagyni készül s a menny után is kinyújtja kezét, mindig 
beleütközik Isten által felállított megváltoztathatatlan korlátokba, sőt 
Isten haragját vonja magára. Amikor azonban komolyan veszi helyzetét, 
hogy Isten őt a föld fölé és a menny alá helyezte s megérti, mekkora 
kitüntetés rejlik ebben, akkor nem szűnik meg mindezért hálát adni s 
teljes emberségével azon fáradozik, hogy'a maga helyén Isteh dicsősé
gét hirdesse! S itt ezen a helyen kötött Isten szövetséget az emberrel 
s ez a legdöntőbb, amit az emberről mondhatunk. Az egész teremtett- 
ségnek tk. az a célja, feladata, hogy Isten szövetséget kössön az ember- 
sel és az ember ebben a szövetségben éljen és szolgáljon Isten dicsősé
gére. S itt most újra szembetaláljuk magunkat azzal az érthetetlen 
ténnyel, hogy Isten éppen az embert választotta ki szövetségeséül, azt 
az embert, akiről tudta, hogy hálátlan lesz s nemsokára, teremtése után 
vétkezik majd ellene. Ebben a szövetségben is érvényesül Isten szabad 
és számunkra mindig érthetetlen akarata, amellyel a világ bolondjait, 
erőtlenéit, a megvetetteket, a semmiket választotta ki magának, hogy a 
bölcseket, az erőseket, a valamiket megszégyenítse és előtte ne legyen 
senkinek, semminek dicsekedése. Ö ugyanis Előázsia egy kis és meg
vetett népével kötötte ezt a szövetséget, melynél nagyobbat és méltóbbat 
is találhatott volna, de őneki úgy tetszett ennek a népnek körén belül 
köti meg szövetségét s általa mindenkire érvényesíti akaratát: az ember 
nemcsak teremtménye, hanem szövetséges társa is Istennek. Amikor er
ről a szövetségről szólunk, egy név ragyog fel előttünk, tör elő és áll 
mindennek középpontjába, nemcsak a földnek, hanem menny és földnek 
középpontjába, Jézusé, akiről a Szentírás azt tanúsítja: Őbenne teremte
tett minden, mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok... 
mindenek ö  általa és Ö reá nézve teremtettek és Ő előbb volt minden
nél és minden Ö benne áll fenn, Jézus Krisztus neve. (Kolossé 1, 16—17.) 
Az emberré lett Igére, Jézus Krisztusra tekintünk, aki végeredményben 
mindennek középpontja, sőt, aki Teremtő és teremtmény egyszemélyben!

összefoglalás és befejezés helyett elmondom egy személyes élmé
nyemet. Tavaly egy külföldi házaspárral Sopronban megnéztük Horváth 
Józsefnek, az európai hírű festőművésznek műtermét. Az akvarelljeivel 
messze hazánkon túl ismert művész hirtelen halt meg s felesége a mű
termet érintetlenül hagyta, úgy, hogy minden úgy van, mint amikor 
az élt és alkotott. Utolsó, befejezetlen képe, egy megrendítő önarckép, 
ott van az állványon, mellette festék és ecset. Vendégeink, akik értenek 
valamit a festészethez s mindenekelőtt tudják azt, hogy az igazi művé
szet is Attól van, aki a legremekebbet, a természetet alkotta, s hogy a 
művész képzelőereje és kifejezésmódja is a teremtő Isten ajándékai, 
elragadtatással nézték a sok szebbnél szebb remekművet. Látogatásun
kat különösen az tette érdekessé és értékessé, hogy az elhunyt művész; 
özvegye, evangélikus asszonytestvérünk, kísért minket, mondott el a  
képekkel kapcsolatos élményeket. Olyan dolgokat tudhattunk meg, ame-
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ivekről csak ő tudott. Az alkotóművész nem volt jelen, de ott volt az, 
aki hozzá legközelebb állott s aki megható szeretettel beszélt arról, amit 
megnézni jöttünk. — Valahogy így kell és szabad nekünk Isten terem
tett világában élnünk és járnunk. Annak a vezetésével, akit az Atya 
legjobban szeretett és aki az Atyát mindenekfelett szerette; a teremtett- 
ség igazi szépsége és célja csak a Krisztus által, a benne való hitben 
nyílik meg az ember előtt. Aki a Krisztusban van, az nemcsak új terem
tés, hanem másképpen nézi és látja az első teremtést, mennyet és föl
det is. S hogy nemcsak néma, csodálkozó nézője lesz mindannak, amit 
Isten alkotott, hanem hangos tanúja, tanúbizonyságtevője ebben a világ
ban, az már a hit természetes és elmaradhatatlan következménye.

Weltler Ödön
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Szemle

1963. április 19-én rövid előadást tartott Barth Károly Koppenhágá
ban abból az alkalomból, hogy ott ünnepélyes keretek között nyújtották 
át néki a Sonning díjat. A Sonning díjjal azokat szokták kitüntetni, akik 
az európai kultúra ügyében kiemelkedő szolgálatot végeztek. Barth elő
adásának szövegét „Hála és tiszteletadás” címen közölte az „Evangelische 
Theologie” júliusi száma. Előadásának azt a részét közöljük fordításban, 
amelyik a tulajdonképpeni témával foglalkozik, vagyis Kierkegaardhoz 
való viszonyával. A tőle megszokott szerénységgel és kedves humorral 
elmondott köszönőszavak után így folytatta:

Méltán várják tőlem, hogy a kö
szönő szavakon kívül, az ünnepség 
kereteihez illő rövidséggel, előad
jak valamit saját teológiai mun
kásságom tárgyköréből. Elég ké
zenfekvő itt, Koppenhágában, hogy 
beszámoljak néhány szóval a vi
szonyról, amely ahhoz a nagy dán 
gondolkodóhoz fűz, akinek a ne
vét (hogy ebben az órában az üd
vös rendbontó se hiányozzék!), 
már az előzőkben megemlítettem
— tehát, hogy elmondjam mi az én 
viszonyom S ö r é n  K i e r k e -  
g a a r d-hoz.

1909-ben vásároltam meg elő
ször egyik könyvét, a „Pillanat”-ot. 
Emlékezetem szerint el is olvas
tam. Abban az időben Hamack, 
Herrmann és a „Christliche Welt” 
teológiájával foglalkoztam beha
tóan. Elszántan képviseltem őket, 
ezért nem tehetett a könyv mé
lyebb benyomást rám. A követke
ző évben azután mással, főleg a 
szocializmussal kezdtem foglalkoz
ni. Békét hagytam Kierkegaardnak
— s ő is nekem! Komolyan és na
gyobb erővel csak akkor lépett fel 
ő gondolkodásomban, mikor 1919- 
ben „Római levelem” első és máso
dik kiadása közötti kritikus idomát 
éltem. Ekkor lett nyilvánvalóvá, 
hogy milyen jelentős szerepet ját
szik irodalmi tevékenységemben. 
Akkor még a fiatalabb korosztály
hoz tartoztunk, de közülünk néhá- 
nyan már 1916 óta tettek tétova lé

péseket egy jobb teológiához vezető 
úton. Ez a teológia főleg abban sze
retett volna jobbnak bizonyulni a 
19. század és a századforduló teo
lógiájánál, hogy benne Isten — 
az embertől, főleg a vallásos em
bertől teljesen független Isten — 
nagyobb tiszteletben részesült vol
na, olyan tiszteletben, aminőtől 
körülvéve a Bibliában láttuk őt. 
Elsősorban Herrmann Kutter kész
tetett bennünket arra, hogy egye
dül Istent tekintsük hitünk alap
jának és tárgyának is. Azonban 
csak lassan tudatosodott bennünk, 
hogy mennyire éles és messzehor- 
dó felismerés ez. A „Római levél” 
első kiadásában még sok minden 
hiányzott ebből. A régebbi tekin
télyek között, akik az 1919-es és 
20-as években részint erősítették 
nyugtalanságunkat, részint kény
szerítő erővel továbbragadtak, ott 
találjuk — mivelhogy a 16. század
beli reformátorok szava akkor még 
nem hatott ránk — Dosztojevszkij, 
az idősebb és fiatalabb Blumhardt, 
a furcsán idegen Overbeck és a 
nagy Plató mellett — igen, jól hal
lották: Platót mondtam — Kierke- 
gasrd-t is. Ö főleg azért vonzott, 
lelkesített és vitt élőre bénnünket, 
mert úgy láttuk, hogy kérlelhetet
lenül metsző és határozott különb
ségeket tevő kritikája elevenjén 
talált minden olyan spekulációt, 
amely az Isten és az ember közöt
ti végitelen minőségi különbséget
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elmosta — minden önfeledt eszté- 
tizálást, amely az evangélium ab
szolút igényét és a személyes dön
tés szükségszerűségét kikerülni 
próbálta. Rövidre fogva: annak 
örültünk, hogy bonckés alá vette 
az evangélium mindenféle elködö- 
sítését, de azt a túl nagy igényű 
és mégis olcsó keresztyénséget és 
egyháziasságot is, amellyel teológiai 
környezetünkben találkoztunk, és 
amelytől — úgy éreztük — mi sem 
vagyunk mentesek. A bennünket 
magával ragadó forradalom máso
dik fázisában az ő szava sok más 
közelből és távolból hangzó szóval 
együtt hajnali kakasszó volt szá
munkra. Ügy tetszett, hogy egy 
valóban új nap felvirradását hir
deti. A  „Római levél” második ki
adása hangosan bizonyítja, meny
nyire résztvettem abban, amit 
„Kierkegaard-renaissance” -nak ne
veznek. Ezután újabb hajnaloknak 
kellett még következniük és azok 
új kérdések és új feleletek elé ál
lítottak. Mégis, azt gondolom, hogy 
K'ierkegaard ébresztő szavához úgy, 
amint azt akikor meghallottam, éle
tem további útján mind máig hű 
maradtam. Lehetetlenné vált szá
momra azóta, hogy visszatérjék 
Hegelhez, vagy Mynster püspök
höz.

Igazait kell adnom azonban az 
időközben többfelől elhangzó meg
állapításoknak, amelyek szerint 
későbbi írásaimban, könyveimben 
és grédikációimban mind ritkáb
ban hivatkoztam közvetlenül Kier- 
kegaardra, és hogy az ő sajátos 
szólamát — bár nem némult el — 
más szólamok váltották fel, miköz
ben maga erőteljes a l s ó  s z ó 
l a m m á  vált több más szólam 
m e l l e t t .  Én magam is figyel
men kívül hagytam fellépésének 
történelmi körülményektől meg
határozott sajátosságait, amikor 
azon a bizonyos frontszakaszon oly 
boldogan értettem vele egyet.

Vajon helyes lett volna-e to
vábbra is arra törekednünk, hogy 
a Kierkegaard által oly mesteri 
módon megmutatott ellentéteket, 
ellenmondásokat, és szakadékokat

újra és újra mi is megvilágítsuk, 
— hogy még szigorúbban fogal
mazzuk meg a hitben, szeretetben 
és reménységben folytatott gondol
kodás feltételeit —, hogy az ezzel 
kapcsolatban elkerülhetetlenül fel
bukkanó negatívumokat a teológia 
témájává tegyük és újra meg újra 
leszögezzük őket —, hogy azokkal 
a szegény balgatagokkal, akik ke
resztyénekké váltak, vagy keresz
tyéneknek szeretnék tartani ma
gukat, a keresztyénség elsajátítá
sával kapcsolatos keserűséget újra 
meg újra éreztessük? Helyes lett 
volna így tenni, miikor az az új fel
adat állt elénk, hogy Isten evan
géliumát, tehát az ő szabad ke
gyelméről szóló örömhírt hirdes
sük és fejtsük ki nekik? Bármilyen 
különös, de ha valaki továbbra is 
ki akart volna tartani a kierke- 
gaardi vonal mellett is, nagyon 
könnyen valami öldöklő törvény 
kerekei alá került, savanyúvá, 
zorddá és szomorúvá vált.

De menjünk tovább. Helyesen ér
tékelte vajon az e g y e s  embert, 
noha az ő léte körül forgott min
den Kierkegaardnál? Hol maradt 
tanításában hely Isten népe, a gyü
lekezet és az egyház számára — 
hol ezek diakóniai és missziói 
megbízatására —, hol politikai és 
társadalmi feladataikra? Hogyan 
értsük azt, hogy Kierkegaard, mi
kor a „szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat” nagy parancsolatát 
fejtegeti, Augusztinusszal és a sko
lasztikusokkal egyértelemben (de 
Lutherrel és Calvinnal ellentét
ben!) azt mondja, hogy a feleba
ráti szeretetet meg kell előznie az 
ember önmaga iránti szeretetének. 
Nem furcsa, hogy miközben mi a 
keresztyénségnek a szociális kér
déshez való viszonyát vizsgáltuk, 
éppen ezen a ponton — Kierke
gaard kifejezett üdvindividualiz
musával szemben — nem fogtunk 
azonnal gyanút!

Említsünk meg még egy harma
dik dolgot is. Nem jelentkezik^? 
Kierkegaard elméleti alapvetésé
ben — éles ellentétben mindazzal, 
amire mi akkor törekedtünk —
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egy új anthropocentrikus rendszer 
csírája? Az egzisztenciális filozó
fia, Heidegger, Jaspers és Sartre 
— természetesen figyelmen kívül 
hagyták azt a tényt, hogy K'ierke- 
gaard keresztyén gondolkodó akart 
lenni és hogy a maga módján az 
is volt —, de mégiscsak belőle in
dultak ki és minden fenntartásunk 
mellett is meg kell állapítani, hogy 
nem egészen indokolatlanul. Kizá
rólag csak Kierkegaardra figyelő 

      és belőle élő teológia viszont min
dig ott alakul ki, ahol nem olvas
ták elég áhítattal Schleiermachert 
ahhoz, hogy programjának folyta
tását. — annak egzisztencialista for
mában történő folytatását is — tel
jesen lehetetlennek tartsák. Ahol 
ettől nem őrizkednek, ott elkez
denek kísérletezni a szubjektivitás
sal, s azt az igazság ismérvének 
tekintik — ott újra kísérletezni 
kezdenek az önmagára alapozott 
és önmagában mozgó, tehát alap
talan és tárgy nélküli hittel. így jött 
létre századunk kellős közepén egy 
a kierkegaardi egzisztenciális dia
lektika jegyében fogant tőzsgyöke- 
res teológiai r e a k c i ó .  Hogy 
mindezt ő maga tette lehetővé, ez 
az a harmadik dolog, amire abban 
az időben gondolni sem mertünk, 
összefoglalva: Kierkegaard sokkal 
jobban gyökerezett a 19. század
ban, mint ahogyan mi azt felté
teleztük akkor. A kérdést történe
tileg kiélezve így is feltehetjük: 
vajon nem a p i e t i z m u s  érke
zett-e el az ő tanításában legmaga
sabb csúcsára, legkövetkezetesebb, 
legátgondoltabb kiteljesedéséhez, 
az a pietizmus, amely a 18. szá
zadban a racionalizmussal együtt 
elvi megalapozást nyújtott a ke
gyes ember iránt érdeklődő keresz-

tyénségnek és az egy háziasságnak, 
amellyel szemben éppen ő maga 
harcolt a legkérlelhetetlenebbül és 
amellyel szemben az ő zászlajára 
esküdve igyekeztünk küzdeni? Ép
pen ezt az anthropocentrikus ke
resztyén gondolkodást, vagyis ma
gát az alapot nem tudtuk Kierke
gaard segítségével felszámolni, 
mert azt ő maga sem számolta 
föl, sőt tulajdonképpen nagymér
tékben megerősítette.

E később nyert belátások fényé
ben is éppen olyan hálás vagyok 
és az is szeretnék maradni Kierke
gaard iránt, mint amínő voltam, 
mert ő tett immunissá az ember- 
központú keresztyénség kísértésé
vel szemben. Mély tisztelettel vi
seltetem életének nagy tragédiája 
es mindenek felett művének rend
kívüli intellektuális fénye iránt. 
Olyan tanítónak tartom, akinél 
minden teológusnak ki kell járnia 
az iskolát. Jaj annak, aki ezt meg
próbálja elmulasztani! Vigyázni 
kell azonban arra, hogy ne tapad
jon meg senki se nála és ne is tér
jen vissza hozzá senki! Maga 
mondta egyszer, hogy az ő tanítá
sa csak „némi fűszer” az ételen, de 
nem az étel maga. Az igazi teoló
giának ételt kell adnia az egyház 
és az emberek számára. Az evan
gélium (1) ö r ö m — hír arról, 
hogy Isten i g e  n-t mondott az em
berre. Az evangélium (2) olyan 
üzenet, amelyet a g y ü l e k e z e t 
n e k  az egész világ felé kell hir
detnie. Az evangélium (3) m a -, 
g a s b ó 1 vett üzenet. Ez az a há
rom pont, amit Kierkegaarddal 
történt találkozásom után más ta
nítók iskolájában kellett megta
nulnom.

Benczúr László
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A z igehirdető műhelye.

VÍZKERESZT ÜNNEPE

Mt 4,12—17
ír As m a g y a r á z a t

Textusunk Jézus Krisztus működésének megkezdéséről szól. Hasonló 
szöveget találunk a synoptikus evangéliumokban is (Mk 1, 14—15; Lk 4, 
14—15).

Jézus Krisztus nyilvános fellépését alázatos formában kezdi meg, 
szükségtelen számára minden földi hatalmi igény, ott működik, ahol ki 
van téve Heródes Antipás önkényuralmának. Keresztelő Jánost börtönbe 
vetette Heródes Antipás, mert nyilvánosan bírálta őt, Fülöp nevű test
vére feleségével, Heródiással való házassága miatt. Keresztelő János a 
Holt-tenger melletti Nachárus erőd foglya. Ez a tény Jézus Krisztust 
egészen, közelről érinti, nemcsak Máriának és Erzsébetnek szoros kap
csolata miatt (Lk 1,5—36), hanem mindenekelőtt azért, mert Keresztelő 
János feladata a Krisztusra mutatás volt (Jn 1,31), aki utána jön, de 
erősebb őnála (Mk 1,7—8; Jn 1,26—27), akiben mindenki meglátja Isten
szabadító cselekedetét (Lk 3,6). Keresztelő János előkészítő szolgálata 
után, most Jézus Krisztus megjelenik, hogy véghez vigye mindazt, amiért 
testté lett. Istennek ugyanaz a megtérésre hívó igéje van Jézus ajkán 
is, mint a Keresztelőnek, ezzel is kifejezi Isten akaratának egységét. 
De az, amit Jézus Krisztus hoz földi működésének megkezdésével, magá
nak Isten Fiának megváltói műve.

Keresztelő János Júdeábán került börtönbe. Jézus Krisztus eltávo
zott ebből a tartományból, otthagyta Názáretet is. Galilea szintén Heró
des Antipás uralma alá tartozott, de más jellegű volt, mint Júdea. Gali- 
leát csak részben és lassan vették birtokba az izraelita törzsek (Naftali, 
Zebulon, Asser és később Dán, vö. Bírák 1,30; 4,2; 18). Mikor III. Tiglat- 
Pilézer fogságba vitte a zsidókat, a visszamaradt lakosság a pogányokkal 
keveredett (2 Kir 15,'29; 17,24). Ehhez az őslakossághoz később arám, arab, 
föníciai és görög elemek keveredtek. Ezért ezt a vidéket a zsidók lenéz
ték (Jn 1,46; 7,52). Már Ézs 9,1 is pogányok földjének nevezi Galileát. 
A lakosság azonban bátor magatartású volt, nem félt az elnyomás elleni 
lázadásoktól sem. Jézus Krisztus ezt a vidéket választotta működése 
megkezdésének színhelyéül. Bejárta egész Galileát, „hirdetve az Isten 
országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget 
és minden erőtlenséget” (Mt 4,23).

Jézus Krisztus Galilea tartomány Kapernaum városában telepedett 
le. A város a Genezáret tavának északnyugati partján fekszik (Mt 4,13; 
Mk 6,53; Jn 6,22, 59), Fülöp és Antipás Heródes uralmának határterü
letén. A városban vámhivatal (Mt 9,9) és egy század római katonaság, egy 
százados parancsnoksága alatt tartózkodott (Lk 7,2). Ez a város Jézus 
Krisztus működésének jelentős színhelye volt. Itt gyógyította meg azt 
az embert, akiben tisztátalan lélek volt (Mk 1,21 skk.), a száradt kezűt 
(Lk 6,6 skk.), itt mondta nagy beszédét az élet kenyeréről (Jn 6,59), ez

750



volt „az 6 városa’” (Mt 9,1; 4,13), itt gyógyította meg Péter anyósát (Mk
I, 29), itt bontották ki a tetőt, hogy hozzávigyék a gutaütöttet (Mk 2,3). 
itt ment hozzá a római centurio, hogy a szolgájának gyógyulást szerez
zen (Mt 8,5), itt kapott a királyi főember fia gyógyulást (Jn 4,46), itt 
támasztotta fel Jairus leányát (Mk 5,22 skk.), itt hívta el Máté vám
szedőt, az Alfeus fiát (Mk 14—15), itt tanította hajóból a parton álló 
sokaságot az Isten országáról szóló példázatokra (Mt 13,2). Ezért vetette 
az engedetlen város szemére, hogy „az egekig magasztaltatott fel” (Mt
II, 23), mégsem tért meg, ezért fog a pokolig megaláztatni. Ez a város 
különösen sokat kapott Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. Ő maga 
választotta működésének ezt a területét, hogy ezzel is betelesedjék Ézsaiás 
próféciája „a pogányok Galileájából” felragyogó világosságról (Ézs 9,1—2).

A sötétség az első hitágazat alapján Istennek a természeti törvény
ben adott műve, a nappal és éjszaka változása a teremtés rendjéhez tar
tozik (1 Móz 1,2 skk.; Zsolt 104,20), ezért magában véve éppen olyan jó. 
mint a nappal világossága (1 Móz 1,31). Ezért amíg a Föld fennáll, a nap
pal és éjszaka, a világosság és sötétség változása is fennmarad (1 Móz 
8, 22) .  -

Ugyanakkor azonban átvitt értelemben a sötétség az egész Szent
írásban az Istentől való távollétet, a vele való szembeszállást jelenti. 
A sötétség az istenismeret hiányának jelképe lett. Az élő hitre való 
eljutás egyenlő az isteni fény megpillantásával (2 Kor 4,6), átlépés a 
sötétségből Isten világosságába (Ef 5,8), elhívás a sötétből a fényre (1 Pét 
2,9). Aki Krisztust, a világ világosságát követi, nem járhat sötétségben 
(Jn 8,12). A  sötétség a bűn szférája (Ézs 5,20; Mt 6,23; Lk 11,35; Jn 1,5: 
Rm 2,19; 2 Kor 6,14; Ef 5,8; 1 Tess 5,4; 1 Jn 1,6; 2,8). Ezért a bűnök azor 
nosak a „sötétség cselekedeteivel” (Rm 13,12; Ef 6,12). Ezen a területen, 
a sátán uralkodik a gonosz lelkekkel (Csel 26,18; Lk 22,53; Kol 1,13; El 
6,12). A sátánnak az a törekvése, hogy az embert fogva tartsa a bűnben, 
a sötétségben. Mind az ézsaiási próféciában, mind textusunkban arról 
van szó, hogy ebben a sötétségben levőknek ragyog fel a világosság.

A világosság (a héber „or” , a görög „phós” ) a Szentírás szóhaszná
lata szerint Isten szféráját jelenti. Az ézsaiási próféciák az eljövendő Mes
siásról szólnak, mint fényről és világosságról. Ézsaiás 9,1—2-ben, 42,1—7- 
ben, 60,1-ben a Messiás a sötétben és a halál árnyékában levők világos
ságaként jelenik meg. Amikor Máté evangélista ezeket a próféciákat 
Jézus Krisztusra vonatkoztatja, Őbenne beteljesedettnek látja az ígére
teket. Az Újszövetség látásmódja szerint is Isten azonos a világossággal. 
Különösen a jánosi iratok használják a világosságot, mint Isten lénye
gének a képét. Isten maga a világosság, akiben semmi sötétség sincs 
(1 Jn 1,5). Jézus Krisztus, aki Isten dicsőségének tükörképe (Zsid 1,3), 
maga szintén a világosság (Jn 1,4). önmagáról azt nyilatkoztatta ki: „Én 
vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, 
hanem övé lesz az életnek világossága” (Jn 8,12).

Jézus Krisztus az a nagy világosság, amely a sötétségben és a hálái 
árnyékában felragyog, mint a világ világossága, hogy aki Őbenne hisz. 
mind vele együtt járjon a világosságban.

A világosságként felragyogó Messiásnak, Jézus Krisztusnak első szava 
a megtérésre hív fel. Ebben is Jézus Krisztus a betetőzése minden prófétai 
megnyilatkozásnak. Az Ószövetség nagy bűnbánatra és megtérésre hívó 
prédikátorainak szavát (Jeremiás, Jónás, Ámós) ugyanúgy, mint Keresz
telő Jánosnak, az Újszövetség prófétájának igehirdetését magáévá teszi az 
Isten Fia. A héber „sub”, a görög „metanoein” szavakon keresztül a tel
jes Szentírás követeli az ember Isten felé fordulását. Jézus Krisztusban 
éri el tetőfokát Isten hívó szava (Mt 4,17; 9,13), aki nemcsak az Izrael 
népét, hanem a pogányokat, tehát a föld minden lakóját hívja magához
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( Csel 11,18). A megtérés azt jelenti, hogy odafordulunk Jézus felé, néki 
szánjuk magunkat, aki azért jött, hogy a bűnösöket hívja a megtérésre 
 (Mt 9,13). A megtérés bűnvallással, a bűnök felismerésével, megbánásá
val, megtagadásával (Lk 15,21; 1 Jn 1,9; Jób 42,6) ugyanúgy jár, mint 
-a Jézus Krisztusba vetett hit reménységével (Lk 24,47).

A megtérésre való felhívás Jézus Krisztus ajkán tökéletes megalapo
zottsággal szólal meg, mert őbenne elközelgett az Isten országa. Benne 
beteljesedett, amit az ószövetségi próféták megjövendöltek arról, hogy 
a Dávid király házából fog származni az, aki Isten igazságát páratlan 
értelemben fogja tanítani a földön (Jer 33,15; Ézs 11,1—2), úgy fog meg
jelenni, mint Emberfia (Dán 7). Keresztelő János már az Isten országa 
 elközelítéséről beszélt (Mt 3,2). Jézus pedig maga ennek az országnak 
az Istentől küldött királya. Mert Jézus Krisztus az Atyától rendelt királya 
ennek az országnak, azért nevezi az Újszövetség Krisztus országának, 
vagy Krisztus királyságának is (2 Pét 1,11). Aki ezt az országot „látni” 
akarja, vagy csatlakozni akar hozzá, annak a hozzátérésnek, a bűnbánat- 
nak és az újjászületésnek az útján kell járnia (Jn 3,1—8). Ma még látha
tatlan és elrejtett Istennek ez az országa, csak a hitben ragadható meg, 
de egykor majd nyilvánvalóvá válik és látható lesz, s az, ami Jézus 
Krisztusban elközelített, az akkor majd kiteljesedik. Addig pedig hangzik 
a Jézus Krisztushoz hívogatás igéje.

VÍZKERESZT ÜNNEPÉNEK JELLEGE

Vízkereszt ünnepének eredeti neve „epiphania” vagy „theophania” 
Isten megjelenésének ünnepét jelenti. Amikor a IV. század végén Rómá
ban a Krisztus születésének ünneplését áttették dec. 25-re, a Jézus Krisz
tus megkeresztelésekor, a „napkeleti bölcsek” imádatakor, a kánai me
nyegző csodatételekor megnyilvánult „epiphania” ünneplése adta meg 
vízkereszt jellegét. Ennek alapján szólt Luther is vízkereszti prédikációi
ban arról, hogy az „epiphania”-t ezeknek az igéknek a fényében ünnepli 
az egyház. Az egyházi esztendő összefüggésében ma is Jézus Krisztus 
„epiphania”-jának kinyilatkoztatását ünnepeljük úgy, amint az egész 
világra kiterjedő érvényességgel megjelent. Perikopánk kiválóan alkal
mas Jézus Krisztusnak, mint a világ világosságának hirdetésére.

FELRAGYOG KRISZTUS VILÁGOSSÁGA

Vízkereszt ünnepén Isten igéje Jézus Krisztust, mint a világ vilá
gosságát állítja elénk, hogy őt követve, mi is világosságban járjunk.

„A  pogányok Galileája” az a föld, amelyen megkezdi működését. 
Ebben is mély alázatossága tükröződik. Ahogyan születésekor az Isten 
Fia a legegyszerűbb körülmények közt lett emberré, úgy működésének 
megkezdése is minden királyi pompa és dísz nélküli, sőt egyenesen nehéz 
viszonyok között indul meg. Názáretet otthagyta a „názáreti” Jézus. 
A megszokott környezet biztonságáról is lemondott. A külső helyzet sem 
kedvező, hiszen a zsarnokul uralkodó Heródes Antipás börtönbe vetette 
Keresztelő Jánost, Jézus rokonát, megváltói művének előhírnökét, a mes
siási korszak megkezdésének bejelentőjét. Később pedig az uralkodó le 
is fejezteti Keresztelő Jánost. Mindezek a kezdésnek nem biztató előjelei. 
Galilea, ahová Jézus Krisztus ment, lenézett föld, ahol a zsidó lakosság 
pogányokkal keveredve élt. A rómaiak elnyomásával szemben nemegy
szer fegyvert fogtak a vidék lakói. Kapernaum városa római katonaság 
által is megerősített helység.

Ezt a területet választotta Jézus Krisztus működése megkezdésének 
színteréül. Bejárta egész Galileát. Kapernaum városra bőven árasztotta
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isteni szeretete megmentő, gyógyító jeleit. Mintha kereste volna a nehéz 
terepet.

Világosságként jelent meg Jézus Krisztus. Az ószövetségi próféták 
ígérete beteljesedett, amit Ézsaiás próféta jövendölt a világosságként 
megjelenő Messiásról, valósággá vált. Jézus Krisztus nemcsak egy nép
nek, nemcsak Izrael népének világosságaként, hanem világ világossága
ként jelent meg. Galilea is ezt fejezi ki. Ahol zsidó, arám, föníciai, görög, 
arab eredetű lakosság volt, ott jelent meg Isten Fia a népek világossága
ként, hogy fényéhez a föld minden lakosának legyen odajárulása. Jézus 
Krisztus számára természetes, hogy nincs különbség nép és nép között, 
előtte nem számított a bőr színe, hiszen minden ember egyformán Isten 
teremtése. De nemcsak az első hitágazat alapján, hanem a második sze
rint is minden ember egyenlő előtte, mert mind felé készen van a meg
váltás ténye. És a harmadik hitágazat alapján, minden ember egyformán 
beletartozhat a Krisztus testébe, a keresztyén anyaszentegyházba. Ezt a 
jézusi útmutatást kell ma is az egyháznak, az Isten népének követnie. 
Ennek a jegyében való minden magatartás, amely ma is küzd a faji 
diszkrimináció ellen, az elnyomott színes népek függetlenségéért és más 
népekkel való egyenlőségéért.

Mit jelent Jézus világossága? Az ember alá van vetve a bűn sötét
ségének, nincs ember, akit ne terhelne a vétkek súlya, és mindnyájunk 
életére árnyékot vet a halál ténye. Ez az a sötét állapot, amelyben az 
ember a bűnt büntető és a halálon keresztül ítéletre vonó Isten színe 
előtt retteg. Ennek a sötétségben ülő embernek ragyogott fel Jézus Krisz
tusban Isten világossága és fénye. Az ember immár nincs odavetve és 
kiszolgáltatva a bűnnek, a sátánnak, a halálnak. Mindezek hátrálnak 
Isten világossága, a Jézus Kriszitus előtt, ö  az, aki elveszi a világ bűneit, 
akiben megtörik a bűn ereje, akiért Isten minket ingyen, kegyelemből, 
a Jézus Krisztusban való hit által megigazít, gyermekeinek fogad el. Ö az, 
akiben megtörik a halál hatalma, aki a feltámadott^ elsője, zsengéje, 
hogy azután amiképpen ő feltámadott halottaiból, mindazok, akik elalud
tak, vele együtt éljenek.

„Epiphania” , „theophania”  van abban, hogy a bűn és halál sötétsé
gében ülő ember megpillanthatja Jézus Krisztusban Istent magát, fel
ragyog előtte Isten megmentő, irgalmas szándéka, Krisztuson át megért
heti Istent, aki atyai szeretetével közeledik mind az egyes emberhez, mind 
a teremtett világhoz. Isten csak Krisztuson át fedezhető fel. De általa 
viszont látható és befogadható Isten világossága.

Jézus megkezdi tanítói hivatalát a prófétai ige beteljesedésének fé
nyében. Azt prédikálja, amit Isten már az Ószövetségben prédikáltatott, 
s azután Keresztelő János által hirdettetétt: „Térjetek meg, mert elkö- 
zelgetett a mennyek országa.” Jézus Krisztus után ugyancsak ez minden 
prédikáció legrövidebb tartalma, mert Istennek mindig változatlan aka
rata az, hogy őhozzá forduljunk, néki éljünk és engedelmeskedjünk. Aki 
ezt az isteni üzenetet jól adja át, mindenben eleget tett igehirdetői el
hívásának, mert nincs más feladatunk, mint ez, mint hirdetni az Isten
hez fordulás evangéliumát. Ezzel az igével kezdte Jézus Krisztus, ezt az 
igét lükteti az egyház szívverése, amíg csak szolgál.

Jézus Krisztusban közelített el hozzánk Isten országa. Benne lehet 
találkozni Istennel. Jézus Krisztus pedig annyira közel jött hozzánk, hogy 
emberré lett. Ö a híd Isten és ember közt. Nincs immár akadálya annak, 
hogy megtérjünk, Istennek odaszánjuk magunkat, mert Krisztuson ke
resztül egészen közel került hozzánk az Isten, egészen magáévá'tud tenni, 
és mi egészen közelében tudunk élni.

Ezt jelenti az „epiphania”. 
Dr. Ottlyk Ernő
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I. MEGJEGYZÉSEK A TEXTUSOK

A Vízkereszt utáni vasárnapok témái arról beszélnek: mi lesz a 
gyermek Jézusból? Valóságos ember, de valóságos Isten! Szegényes élet
sorsa, megalázó keresztje, fájdalmas halála tanúsága embervoltának. 
Amikor azonban mélyebbről szemléljük életművét: felcsillan Isten dicső
ségének fénye is. Amit megjövendöl, bekövetkezik, amit kívüle senki 
más nem tudott megtenni: diadalmaskodik a halálon is! Emberi és isteni 
természetének ezt a kettősségét egész életében nyomon kísérhetjük. Még 
kicsiny csecsemő amikor Heródes már halálra keresteti. . .  de ugyan
akkor napkeletről bölcsek jönnek, hogy tisztességet tegyenek Néki. . .  
A zordon próféta kereszteli meg a Jordán vizében . . .  de közben Isten 
Szentlelke galambként száll Reá és — mennyei szózat hirdeti: „Ez az én 
szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm” . . .  Érezte az éhséget és szomjú
ságot . . .  de ugyanő parancsolt a szeleknek és viharoknak. . .  és Ö kenyér 
kével ezreket elégít meg. . .  Keresztfán leheli ki lelkét. . .  de még előbb 
megnyitja a paradicsom kapuját egy megtérő gonosztevő előtt. . .

Ez a Jézus Krisztus készteti csodálkozásra a zsidókat, amikor hall
ják tanítását a templomban. Ismeretes, hogy a zsidóknál-senki sem lépett 
fel addig tanítóul, amíg valamelyik híres rabbi iskolájában nem tanult. 
Tudjuk, hogy Pál apostol Gamáliel tanítványa volt. És — most a zsidók 
legnagyobb elképedésére, a názáreti Jézus, anélkül, hogy bármelyik híres 
rabbi tanítványaként ismerték volna, úgy szólja és úgy tanítja Jézus az 
írásokat, hogy fel kell tenniök a kérdést: „Mi módon tudja ez az írásokat, 
holott nem tanulta?” Benne izzik ebben a kérdésben az a gyötrő kíván
csiság: kicsoda ez a Jézus és honnan való a tudománya? Erre felel textu
sunkban maga Jézus.

II. RÉSZLETES VÁZLAT

a) Kicsoda Jézus Krisztus?

Amióta Üdvözítőnk megjelent az embervilágban, minden korszak
ban feltették ezt a kérdést. Tudni akarták ezt azok éppen úgy, akik sze
rették, mint akik gyűlölték. Tudni akarták a tanítványok, de tudni akarta 
a sokaság is. Mi már boldogan tudjuk', hogy Ö Testvérünk, Szabadítónk 
és Megváltónk, vagy ahogy Luther mondja: „minden kegyelem és igazság 
kimeríthetetlen forrása” .

Lehet, hogy valaki azt mondhatja: ilyennek csak a vallásos rajongás 
láthatja Jézust. Szólaltassunk azért meg olyan valakit, aki ezzel igazán 
nem gyanúsítható: Napóleon Szent Hona szigetén így látja Jézust: „Ö. 
milyen különbség van-az én sorsom és Jézus Krisztus sorsa között. Én 
még meg sem haltam és művem már összeomlott. Jézus halott már 13 
évszázada és mégis élő, olyan élő, mint amikor még itt járt a földön. 
Ő az egyetlen, igazán az Egyetlen, aki sokkal élőbb halála után, mint 
volt életében. A feledtető idő csak megnagyítja személyét: akárhová me
hetünk a világba, mindenütt találunk olyanokat, akik Jézust szeretik, 
hirdetik és imádják. Melyik az a halott ember, aki még halálában is így 
tud győzni?! Én még élek, de hadseregem már elfelejtett. Jézus még 
mindig győztes, aki szeretetébe tudja vonni az egész világot. A közösség, 
amely ö t  övéivel összeköti, szentebb és diadalmasabb, mint bármely kö-

VÍZKERESZT UTÁNI 1. VASÁRNAP

János 7, 14— 18.

754



zösség a világban. Szeretik Őt, pedig nem is látták. Ez egy ésszel fel nem 
fogható, emberi okoskodással meg nem magyarázható dolog és éppen ez 
az, amiért én mindenekfelett csodálkozom és amiért feltétlenül meg va
gyok győződve Jézus Krisztus Isten voltáról.”

Ilyen a mi Mesterünk és van e gyönyörűbb feladat az igehirdető és 
igehallgató számára, mint ilyen Mesternek a szolgálatában állni?!

b) Honnan van a tudománya?

Jézusnak nemcsak a személye foglalkoztatta az emberek képzelet
világát, de még életében és azután is sokat vitatkoztak azon: Istentől 
való-e a tanítása, vagy nem? Jézus nem titkolja: Mennyei Atyjától ered 
ez a tudomány. Ezért mondják az elfogatására küldött poroszlók: „Soha 
ember úgy nem szólt, mint ez az ember.” Jézus tanításának az a legfőbb 
ismertető jele, sohasem a maga, hanem Isten dicsőségét keresi! Ebben 
különbözik alapvetően a hamis prófétáktól, akik önző módon a saját ér
dekeiket és saját dicsőségüket hajszolták. Tanításának egész tartalma, 
meglepő újszerűsége, lenyűgöző ereje mind isteni eredetét igazolják. Mi
ket is tanított a mi Urunk? Tanította, hogy Isten nem haragos bosszú
álló, hanem Krisztusban szerető Mennyei Atyánk! Annyira szerető Atya, 
hogy még Egyszülöttjét sem sajnálta a bűnös emberiség megváltására. 
De tanított Jézus mást is! Tanította, hogy Isten éppen azért könyörült 
az emberiségen, hogy mi magunk is tele legyünk könyörületes, mély em
berszeretettel.

c) Hogyan követhetjük Öt?

Jézust nem elég ismerni, tanítását nem elég tudni, hanem követnünk 
is kell Öt. Éppen úgy kell szeretnünk Istent és a világot, vagy inkább: 
Istent és az emberekét, ahogy Mesterünk egész élete Istennek való enge
delmesség és embereknek való áldott szolgálat volt. Akarjátok tudni, ki 
vagyok? Akarjátok ismerni a tanítást, amit én tanítok? Akkor ne töp
rengjetek, ne vitatkozzatok, hanem cselekedjétek azt, amit az Atyám 
parancsol! Ha igazán be akarjátok tölteni Isten parancsolatait, akkor 
mélyen bele tudtok pillantani annak csodáiba, akkor ösztönösen meg
érzi tek, hogy az evangélium egészen átformálja, egészen mássá teszi az 
embert. Akkor megismeritek, hogy ez az én tudományom és ez Istentől 
való. Egyetlen emberi tanítótól nem tanultam, hanem tanultam az én 
Atyámtól, Aki arra méltatott, hogy az örökkévalóság titkaiba bele
tekinthettem.

Cselekedni! Cselekedni! Cselekedni! Cselekedni Isten akaratát, a Neki 
való engedelmességet és az emberekhez való testvéri szeretetet, ez a 
legbiztosabb útja és módja Jézus követésének, mert Ö is így szolgálta 
Isten dicsőségét. . .

Halász Béla
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VÍZKERESZT UTÁNI UTOLSÓ VASÁRNAP

János 12,37— 43.
Alapigénk tartalmilag egységes egészet alkot: Jézus működésének 

eredményét összefoglalva a zsidóság hitetlenségéről szól. Ezen belül há
rom rész különböztethető meg: 1. a hitetlenség ténye: 37. vers; 2. a hitet
lenség magyarázata az ezsaiási próféciák megvilágításában: 3?—41. vers; 
3. a hitüket rejtegető főemberek magatartásának magyarázata: 42— 
43. vers.

37. vers. János a 12. fejezetben lezárja Jézus nyilvános működésé
nek a leírását, s a 13. fejezettől a szenvedésre készülő Jézust mutatja 
tanítványai körében. Az alapigéül szolgáló igeszakaszban Jézus eddigi 
nyilvános működésének a mérlegét adja. Eredmény: a nép általános 
hitetlensége. Menthetetlen ez a hitetlenség, mert Jézus sok jelt cseleke
dett, amelyből megismerhető volt isteni küldetése, s ennek nyomán hit
nek kellett volna ébrednie. Az általános hitetlenség annál meghökken- 
tőbb, mert a „görögök” keresik Jézust (12,20 kk.), viszont éppen Isten 
népe az, amely elutasítja őt.

38—41. vers. Mi az oka ennek a megmagyarázhatatlan hitetlenség
nek? Az evangélista az analógiát Ézsaiás működésében találja. Az Isten 
szenvedő szolgájáról szóló ezsaiási próféciát is hitetlenség fogadta, sőt 
Ézsaiás egész működése elhívatásától fogva a hitetlen elutasítás légköré
ben folyt. (János természetesen nem tesz különbséget első és második 
Ézsaiás között.) János szerint ez abból adódott, hogy Ézsaiás „látta az 
ö  dicsőségét” , vagyis az eljövendő Messiás dicsőségét. János itt nyilván 
nemcsak Ézsaiás elhívatására gondol, amikor „látta az Urat” (Ézs 6,1 
kk.), hanem Ézs 53-ra is, amelyben az Ür szenvedő szolgájának a meg
dicsőüléséről prófétái (52,13 és 53,10b—12a). A hit és hitetlenség kérdése 
tehát János szerint Krisztus dicsőségének a meglátásával függ össze. 
Ézsaiás látta az ő dicsőségét, ezért hitt és szólt róla. Kortárspi nem 
fogadták el a prófétai bizonyságtételt az Ür dicsőségéről, ezért büntette 
Isten őket azzal, hogy „látván ne lássanak”. Ugyanígy Jézus is többször 
kijelentette dicsőségét a kánai menyegző óta (2,11). Tanítványai látták 
és bizonyságot tettek róla (1,14). De az egykorú zsidóság nem ismerte 
fel Jézusban Isten dicsőségét, és nem hitt benne.

Alapigénk kulcsfogalma Jézus dicsősége. Isten dicsősége (kábód, 
doxa) Isten lényegének, hatalmának és nagyságának megnyilatkozását 
jelenti az Ótestamentomban. Amikor tehát azt várták Jézustól, hogy 
mutassa meg dicsőségét, akkor isteni hatalmának jeleit követelték, és 
várták tőle. Ezt azonban Jézustól más formában kapták, mint ahogyan 
várták. János evangéliuma sokszorosan hangsúlyozza: Jézus dicsősége 
nem abban mutatkozik, hogy ítélkezik és hogy hatalomra tör, hanem 
abban, hogy életét adja másokért. Jézus dicsősége a földbe esett és elhaló 
gabonaszem dicsősége (12,20 kk.). János jellegzetes teológiája az, hogy 
Jézus a halálban dicsőül meg: „felemeltetik” abban a kettős értelemben, 
hogy keresztre feszítik, és „az Atyához megy” . Nála a teológia gloriae 
nem áll szemben a teológia crucisszal, nem is különül el tőle, hanem 
a kettő egy: Jézus dicsősége a kereszthalál. Nem vitás, hogy így alap
vetően átalakult az Isten dicsőségéről alkotott fogalom. Isten nem abban 
mutatja meg hatalmát, azaz dicsőségét, hogy ítélkezik, pusztít, életet olt 
ki, hanem abban, hogy elküldi fiát, hogy megkegyelmezzen a világnak 
és életet adjon. Isten népének a hitetlensége abból ered, hogy Istennek 
ezt a dicsőségét nem látta meg Jézusban.

Ha alapigénkben felismerjük azt az összefüggést, meglepőnek látjuk 
a tartalmi egyezést a Jézus megdicsőülésének szinoptikus történetével
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(Mt 17,1—8). Jézus mellett Mózes és Illés jelenik meg, az a két nagy 
ótestamentomi személyiség, aki látni akarta Isten dicsőségét. Mind a 
kettő végső elkeseredésében kívánta ezt. Népük hitetlenségének láttán 
érzékelni szerették volna Isten minden ellenkezést lehengerlő erejét. 
Mózes ehelyett a hosszútűrő, bűnöket megbocsátó, ezer ízig irgalmas Is
tennel találkozott (2Móz 33,14—34,7). Illés pedig nem a földindulásban, 
nem is a pusztító tűzben, hanem a halk és szelíd hangban kapja Isten 
kinyilatkoztatását (lKir 19,9kk). Jézus megdicsőülésénél megjelenik ez 
a két nagy személyiség, azután eltűnik. Beteljesült kívánságuk: látták 
Isten dicsőségét Jézusban. De szerepük véget ért. Bosszúállással és fegy
verrel akartak érvényt szerezni Isten dicsőségének. Ennek most vége: 
Jézus marad egyedül, aki azzal szerez dicsőséget Istennek, hogy a halálba 
indul. Mert ne felejtsük el: a megdicsőülés története a szinoptikusoknál 
is a szenvedés első bejelentését követi, és a szenvedés történetét vezeti 
be. János tehát a szinoptikusokkal tartalmilag egyezően vallja: Isten 
dicsősége az, hogy kegyelmes Jézusban, Jézus pedig azzal dicsőíti meg 
Istent, hogy akarata szerint az életét odaadó Megváltó útját járja.

42—43. vers. János az elnagyolt összképet a valóságnak megfelelően 
kissé módosítja. Ahogyan a nép között akadtak hívők, úgy még a fő
emberek között is sokan hittek Jézusban, bár rejtegetik hitüket. Maga
tartásukat magyarázza az, hogy a zsidó hitközség, a zsinagóga már hozott 
döntést Jézus hívei ügyében: kiközösítették a vakon születettet, mert 
hitt Jézusban. S nyilván ez várt volna azokra a főemberekre is, akik 
megvallják hitüket. János az ő bizonytalankodásukat is Isten dicsőségé
vel hozza kapcsolatba. Ha hittek Jézusban, akkor felismerték benne Isten 
dicsőségét, viszont az emberek dicsőségéről sem akartak lemondani. Az 
ellentét végső gyökere abban van, hogy a farizeusok emberi módon kép
zelték el Isten dicsőségét: olyan messiást vártak tőle, aki erővel és hata
lommal, az ellenség megsemmisítésével és a kegyesek uralmának biztosí
tásával dicsőíti meg Isten nevét a világban: Isten dicsőségének ez az 
értelmezése Isten népének, a kegyeseknek az emberi, nemzeti és vallásos 
dicsőségét is jelentette. Ezért fordultak szembe Jézussal, aki egészen 
más módon, kegyelemmel, megbocsátással, élete odaadásával képviselte 
Esten dicsőségét. A benne hivő főemberek látták ezt a különbséget, igazat 
adtak Jézusnak, „hittek” benne, az emberi, nemzeti, vallásos dicsőségről 
azonban nem tudtak lemondani.

Vízkereszt után utolsó vasárnap témája: Jézus megdicsőülése (Mt 
17,1—9). Ennek megfelelően alapigénkből is Krisztus dicsőségének a 
problematikáját emeljük ki. Ahogyan Isten annak idején azt a leckét 
adta fel népének, hogy felismerje Jézusban az egészen új módon meg
jelent dicsőségét, úgy adja fel új népének, egyházának azt a leckét, hogy 
az ő dicsőségét ne csak felismerje, hanem szolgálja a világban. Az egy
ház mindig hajlandó volt arra, hogy Isten dicsőségét képviselje a világ
ban. Ez azonban a történelem folyamán mind a mai napig sokszor tév- 
utakra vezette, mert Isten dicsőségén az ő hatalmát értette. Ezért Isten 
dicsőségének szolgálatával gyakran azonosította az egyház hatalmi pozí
ciójának megszerzését és megerősítését. Jól szemlélteti ezt a vízkereszt 
utáni utolsó vasárnap története is. Jézus megdicsőülésének („az Ür színe
változásának”) ünnepét III. Kalixtus pápa augusztus 6-ra tette, hála
ünnepül annak emlékére, hogy Hunyadi János a török felett Nándor
fehérvárnál az 1457. évben győzelmet aratott. Milyen messzire távolo
dott a keresztyénség Krisztus dicsőségének helyes értelmétől, hogy egy 
fegyveres győzelem napjával tudta kapcsolatba hozni Jézus megdicsőülé
sét! Helyesen látott a reformáció, amikor ezt az ünnepet a vízkereszt 
időszak végére, s a böjti időszak elé helyezte. Ezzel érvényesíti a Szent- 
írás, különösen János evangéliuma látását, amely szerint Jézus önmagát
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halálba adva dicsőül meg. Igehirdetésünkben az alapigének és az ünnep 
jellegének arra kell felhívnia híveinket, hogy úgy szolgálják Isten dicső
ségét a világban, ahogyan Jézusban jelent meg Isten dicsősége: nem 
ítéletben, hanem kegyelemben, nem bosszúállásban, hanem az élet meg
újításában, nem uralkodásban, hanem szolgálatban.

Prőhle Károly

HETVENED VASÁRNAP 

1. Kor, 3,1—8.
1.

Olyan ez a szakasz (és egyben a levélnek első részei) első olvasásra, 
mint egy csalódott ember visszatekintése. Ha az apostol csak az emlé
keiben élt volna, elszakadva és távol járva már a korinthusi gyülekezet
től, akkor pihentető és édes lett volna a visszatekintése. Felvillanhattak 
volna előtte kedves arcok, amelyek megszépültek az áhítatban; átélhe
tett volna ismét áldott órákat, napokat, amelyek múlása alatt nőttön- 
nőtt a gyülekezet, a semmiből született közösség. Hallhatott volna ismét 
forró szavakat, amelyek bűnbánatra ébredtek szívéből törtek elő, imád
ságokat, amelyek faragatlanul egyszerűek voltak, de feszült bennük a 
Lélek ereje.

Ha voltak Pál apostolnak ilyen emlékei, akkor azokat megzavarta a 
sok szállongó hír (mint kopár őszi mezőről felcsattogó varjak...), de 
főképpen az írott bizonyíték, a korinthusiak levele, amelyet Efezusba 
utána küldtek és abban a botor, leleplező kérdések, a sorokból előkúszó 
rém: a téves tanítás, az emberi okoskodás, a csűrcsavarás, a hamisság, 
az emberi indulat, az ostoba bölcsesség és egyben a fekete háttér: a 
bomlás, szakadás, a pártoskodás és mindezekben a gyűlölség. . .

De Pál apostol nem volt pesszimista ember, még csalódásában sem. 
Kemény egyénisége nem törött meg, nem félt és nem hátrált, azért indí
totta útnak előbb egyik levelét (amely azonban számunkra elveszett), 
majd a másodikat, amelyet mi 1. korinthusi levélnek szoktunk mondani. 
Nem kímélt másokat, senkit, de önmagát sem. Ahol feszültség volt, ott 
még nagyobbat idézett elő, ahol vitáztak, ott még hangosabb lett, szóval 
nem volt puha ember, mert nagy ügyről volt szó, a legnagyobb ügyről, 
a gyülekezet egységéről és jövőjéről, Isten igazi bölcsességéről, a tiszta 
szóról és a keresztyén élet valóságáról.

Érdekel ez ma még bennünket?
Nem kár egy ilyen régi, históriai szituációt, halott alakjaival együtt 

felkavarni? Lehetséges, hogy az akkori korinthusi gyülekezet ma is él 
Budapesten, Szarvason, Nyíregyházán vagy másutt?

2.
Pál apostol úgy látta, hogy a korinthusi gyülekezet változáson ment 

keresztül. Amíg ő ott volt, prédikált, Szervezett, tanított (bár még csak 
tejitalt nyújtott, mint a kisded-keresztyéneknek), akkor még ünnepi lelki 
ruhában jártak. Mindenki sugárzott a megtérés örömében, nem éreztek 
fáradtságot, lelkesedtek a szolgálatért, az új élet magával ragadta kicsi- 
nyét-nagyját.

Attól kezdve, hogy az apostol tovább indult a lelki térkép más fehér 
foltjai felé, a korinthusiak felöltötték a hétköznapot. Szembe kerültek
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természetes és erőszakolt kérdésekkel s akkor egyszerre kiderült, hogy 
a szívük, a belső életük nem is változott annyit, mint amennyit előbb 
mutattak. A valóság és a látszat könyörtelenül űzik egymást, de a látszat 
nem képes kitartásra, mindig csak lélegzetnyi az ideje. Utóbb minden 
látszatról kiderül, hogy nem több a kevésnél, hogy csak takargatás, amely 
majd botrányt okoz, mint egy „tisztes” pénztáros leleplezett sikkasztása. 
A korinthusiak ellentmondásba kerültek, mást ígértek a szavak cég
tábláján és mást tartogattak az üzletben. Azok a „nagy” kérdések, ame
lyeket levelükben Pál apostol felé feltettek és amelyekkel már bizonyí
tani akarták felnőtt és érett mivoltukat, leleplezték őket, mint ahogyan 
sokszor leleplezik az embereket azok a „problémák” , amelyekkel állan
dóan foglalkoznak s amelyek tartalma maga a lényegtelenség, vagy a 
végzetes tévedés, sőt az öncsalás.

S az eredmény? A kis gyülekezetben veszedelmes erejű csoportok! 
Irigység és viszály! Gonosz gondolat, még gonoszabb tettek! „Szent” be
szédek — felfújt pofával! (Bocsánat!) Olcsó korteskedés és még olcsóbb 
frázisok! Merthogy éppen azok, akik szították a viszályt és irigységet 
támasztottak, mindig azzal kezdték a téziseket: én  tökéletes vagyok! 
Akik engem követnek, azok mind tökéletesek, a többiek ostobák! (Ha 
valaki folyton azt nézi, hogy ki van vele, ki van mögötte, nem veszi 
észre, hogy előtte nincs az, Aki után kell mennie, és Akihez másokat 
kell vezetnie. „Szomorkodjanak és nyugtalankodjanak azok, akiknek 
ügyei a saját kezükben vannak, de legyenek bátrak és reménységben 
gazdagok, akiknek ügyei Isten kezében vannak.” — Malmivaara Vainő.)

„Emberek vagytok” — írta Pál apostol. Sőt: gyermekek vagytok ti 
még. „Testben” jártok, nem a Szentlélek szerint.

3.

Pál apostol kénytelen volt leleplezni a Personalgemeinde-t (ma azt 
mondanánk: személyi kultuszt), a csoportokat, amelyek egy-egy emberre, 
ki Pálra, ki Apollosra esküdött. (Bár nem írta, nyilván a személyeket is, 
akiknek ez a formálódás jól jött volna.)

Ezért a helyére állítja Apollost is, az utódját is, de Apollos elődjét 
is, tehát saját magát. Mindkettőjüket — alulra és hátra és nem dics
fénybe és nem trónusra. Szolgák vagyunk csupán — különböző adomá
nyok, képességek, tehetségek mellett is ez az egyetlen egy a rangunk: 
szolgák vagyunk, Isten szolgái. Többek semmi esetre sem, kevesebbek 
pedig már nem is lehetünk. Istennek tetszett bűnös embereket állítani 
a nagy munkába, azokat egymás partnerjaivá tette, kinek kevesebbet 
adott, kinek többet, de egyiket sem tette nagyobbá a másiknál.

Pál apostol vetett s valóban enélkül semmi se teremhet meg. Elő
készítette a talajt a jövőre. De ha csak plántálás lett volna, csak kezdet 
folytatás nélkül, akkor az egyenlő lett volna a teljes reménytelenséggel. 
Apollos öntözött, de mit öntözhetett volna Pál vetése nélkül? Csak el
kezdeni valamit, folytatás nélkül — hamuba fulladó tűz; folytatás pedig 
kezdet nélkül lehetetlen.

A szolgálat fázisai összefüggnek. Nemzedékek váltják egymást. Azok 
a méltó utódok, akik hálásak az elődökért és azok a komoly, felelős elő
dök, akik áldozatot hoznak akkor is, ha tudják, hogy a gyümölcs csak 
az utódé lehet.

Lehetne a szöveget így hangsúlyozni Pál apostol ellen: ÉN plán
táltam! Nem lenne helyes és nem lenne igaz. Éppen a szöveg folytatása 
mutatja az apostol alázatát. Minél alázatosabb valaki a gyülekezetben, 
annál nagyobb és annál méltóbb arra, hogy apostol vagy próféta'legyen. 
Ez pedig az igehirdetők lényeges kérdése. (De vigyázzunk Luther inté
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sére is: „Csak az igen fennhéjázó ember tartja magát alázatosnak és 
dicsekszik az alázatosságával.”) Az igehirdetők legnagyobb kísértése be
lülről támad, amikor mindenáron felfelé akarnak emelkedni s akkor 
belülről már el is buktak.

4.
Az igében tehát valójában arról van szó, hogy mi a gyülekezet egy

ségének, megmaradásának és növekedésének titka, másrészről pedig mi 
az, ami a gyülekezetei visszaveti és benne oktalan botrányt okoz. De 
bizonyságot tehetünk arról, hogy

a) van növekedés! Azért van, mert Isten munkálkodó, tevékeny, 
teremtő Isten. (Jn. 5,17. — Jn. 9,9. — Fii. 2,13.) „Növekedést adó Isten." 
Isten is alkalmazkodik saját törvényéhez: a kicsin kezdi, de mindig 
folytatja. Ez a folytonosság és folyamatosság nem mérhető mindig szá
mokkal, szemmel, tehát sokszor láthatatlan. De rajta van bölcsességé
nek és akaratának pecsétje. Soha nem megy visszafelé, nem épít le, a 
bibliai mustármag fája betakarja majd a földet akkor, ...amikor neki 
tetszik.

Mindez a gyülekezetben történik, az isteni szántóföldön. Isten jogo
san mondja erre a lelki területre: „ez az enyém”, mert drágán vásárolta 
meg azt. Senki emberfia nem mondhatja el ugyanezt a maga igényével.

b) Akiket Isten munkába állított (egyiket előbb, másikat később, 
egyiket itt, másokat ott), azokat szabad akaratából hívta el, küldte el, 
kegyelemből. „Az elhívoftak Isten munkatársai lehetnek és ez a leg
nagyobb, ami az apostol és a tanító hivataláról elmondható.” ..Isten szol
gái nélkül, akiknek hivatala, teljhatalma, az ereje Istentől való, nem 
épülhet fel Krisztus gyülekezete.” (Wendland.) Istennek ember munka
társai tehát mindenképpen szolgák. Aki ezt igazán alázatos szívvel nem 
tudja elfogadni és a feltételeknek így nem tud engedelmeskedni, az 
csak ronthat és rombolhat. De csak addig, amíg Isten le nem leplezi. Ez 
az Isten-—ember—szolgálat viszony semmiképpen nem szünergizmus. 
„Isten cselekvéséből támad az emberi munka, mert Isten az adakozó.’” 
(Schlatter.) „Csak akkor vagyunk erősek, ha engedjük, hogy Isten erőt 
vegyen rajtunk.” (Giesen.)

c) Van jutalom is. Mindegyiknek „a maga munkája szerint” . Hogy 
hogyan „méri” majd Isten ezt a jutalmat, az az Ö titka. (L.: a szőlő
munkások példázatát a meg nem osztható örök életről és üdvösségről.) 
De ez a jutalom nyilván nem egyszerűen valamiféle „végkielégítés” majd 
egyszer, hanem jelenvaló is a szolgálat nyomán keletkező gyülekezeti 
egységben, a testvéri közösségben (különösen a szolgák közötti közös
ségben!), a szolgálat áldásaiban és örömében. (Sok a szomorúságod a 
gyülekezetedben látható egyenetlenségek miatt? Hátha te tetted azzá a 
reád bízott közösséget! Nem értenek meg a híveid? Talán azért, mert 
te nem akarod megérteni őket! Csoportok alakulnak melletted és elle
ned? Talán te szakítottad el őket egymástól!) Lényeges: egymásért va
gyunk! Nemcsak az erős a gyengéért, hanem a gyenge az erősért is. Ha 
pedig valóban egymással együtt egymásért szolgálunk és nemcsak az 
egyháznak, hanem a világnak is, akkor már ez is „előlegezett” jutalom. 
Nem is lehet más, mert a kegyelem is „előlegezett”, Jézus Krisztus 
érdeméért.

A régi korinthusi problémák tehát nem múltak el és folytonosan 
ismétlődnek mindenütt a világon. Egyszerűen azért, mert a bűnök mindig 
aktuálisak. Éppen ez teszi szükségessé ma is a bűnbánat aktualizálódását, 
amely kiindulási pont az örökké aktuális kegyelem felé. Ez a gyülekezet 
megmaradásának és növekedésének a titka.

V. L.
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HATVANAD VASÁRNAP 

Csel 26,22—32.
Az alapige összefüggése. Pál apostolt Jeruzsálemben a vallásukat 

féltő zsidók meg akarják ölni. Amikor ez nem sikerül a római katonák 
közbelépése miatt, bevádolják a római hatóságnál. A római ezredes 
Cezareába küldi a helytartóhoz. Félix helytartó kihallgatja, de ügyét 
nem intézi el, Pál továbbra is fogságban marad. Két év múlva helytartó
változás következik be. A zsidó vezetők az új helytartónál, Festusnál 
sürgetik Pál elítélését. Az apostol az eljárás során kényszerül a császár
hoz fellebbezni, hogy megmeneküljön a zsidók cselvetésétől. Ekkor ér
kezik meg II. Agrippa zsidó király tisztelgésre a római helytartóhoz. (Öt 
a rómaiak a hozzájuk való hűségért Palesztina egy része felett királlyá 
tették, természetesen római fennhatóság alatt; apja volt I. Agrippa, aki 
Jakab apostolt kivégeztette és Pétert elfogatta, Csel 12.) ‘ Nőtestvérével, 
Bernikével együtt (akivel, a történetírók szerint, valószínűleg szerelmi 
kapcsolatban állott) meg akarják hallgatni a foglyot. Festus eléjük ho
zatja, mert reméli, hogy a kihallgatás több világosságot derít majd a 
zsidók vádjára, amelyet ő eddig nem értett meg. Pál védőbeszédében 
elmondja élettörténetét, elsősorban Agrippa királyhoz intézve szavait 
Beszéde és a jelenet az alapigénkben foglaltakkal zárul. Elfogatása óta 
többször nyílott már alkalma, hogy elmondja élete bizonyságtételét zsi
dók és rómaiak, kis és nagy emberek előtt.

Az alapige áttekintése. 22—23. vers. Pál apostol; visszatekintve éle
tére, Isten gondviselésének köszöni, hogy most itt állhat ezek előtt a 
hatalmasok előtt, és bizonyságot tehet Krisztusról. Minden, amit elmon
dott Jézusról, az Ószövetség ígéreteinek beteljesülése, tehát egy hithű 
zsidó számára az atyák hitének valóra válása. Vallástételét, az Ószövet
ség reménységeinek beteljesülését, Krisztus szenvedésében és feltáma
dásában foglalja össze — hangsúlyozva, hogy a fény, amit Krisztus ho
zott, zsidóké és pogányoké egyaránt.

24—29. vers. A  római helytartó nem bírja tovább hallgatni: az ő 
fülének a feltámadás gondolata teljes abszurdum. Nem tudja kivonni 
magát Pál fejtegetésének súlya alól, elismeri nagy tudását, de őrültnek 
tartja. Az apostol neki csak röviden válaszol, azután Agrippához fordul, 
hivatkozik a benne élő ószövetségi hitre. Agrippa láthatólag meginog. 
S kitér az egyenes válasz elől. Azt feleli — lehet, hogy kissé gúnyosan, 
de ha így van, ez is a belső bizonytalanság jele: „Rövidesen meggyőzöl 
engem, hogy keresztyénné legyek.” Pál Istenhez könyörög, bárcsak Ag
rippa is, többi hallgatói is — hamarosan (ez célzás Agrippa szavára) 
vagy később — eljutnának oda, ahol ő van, eltekintve a bilincseitől: a 
Krisztusban való hitre, a neki szánt életre.

30—32. vers. Most már Agrippa sem bírja tovább hallgatni. Lelke 
megrendültségéből csak annyi nyilatkozik meg, hogy azonnal feláll, és 
véget vet a beszélgetésnek. Kifelé menet megállapítják Pálról, hogy nem 
vétkes semmiben. De köti őket a császárra történt előzetes fellebbezés 
(25,1—12), ezért nem bocsáthatják szabadon. Ez a megelőző kényszerű 
fellebbezés az a láncszem, amely viszi tovább Pált az események lán
colatában Róma felé. Isten néha ilyen véletlennek látszó kis mozzana
tot használ fel tervének végrehajtásához, amelyet kívülről a dráma vég
zetszerű fordulójának lehet tartani, mi azonban tudjuk, hogy az isteni 
tervszerűség nyilatkozott meg benne.

Gondolatok a készüléshez. 1. Isten gondoskodik az ige hirdetéséről 
és hallgatásáról. Kiválaszt magának embereket, akik számára az Ö szol
gálata életsorssá, ledobhatatlan kényszerré, egymáshoz kapcsolódó lánc-
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-szem sorozattá lesz. Pál apostol nem úgy tekint magára, mint aki saját 
elhatározásából lett az evangélium hirdetője és járta be az akkor ismert 
világ nagy részét. Az a meggyőződése, hogy vele magasabb hatalom ren
delkezett. Életenek fordulatai a Krisztusról való bizonyságtétel alkal
maivá váltak.

Ma sincsen másképpen. Isten belenyúl azoknak az embereknek éle
tébe, akiket az ige hirdetésére elhívott. Életüknek boldog vagy fájó 
mozzanatait, emberi sorsuk alakulását, belső fejlődésüket, személyes él
ményeiket, képességeiket, de bűneiket is felhasználja az igehirdetés ja
vára. Isten irányítja szolgáinak élettörténetét úgy, hogy kristályosuljon 
igehirdetésük, és nyitott ajtók, kis és nagy alkalmak elé kerüljenek.

Ugyanígy van az ige hallgatóival is Az ő életsorsuk, az életüket kí
sérő külső és belső események is beleilleszkednek Isten tervébe, hogy 
külső alkalmuk nyíljék és belső lehetőségük teremtődjék az Ő igazsá
gának meghallására.

Az ige hirdetői és hallgatói azonban nemcsak egyéni életük történe
tében formálódnak s jutnak alkalomhoz. Benne állnak — ugyancsak 
Isten akarata szerint — nagyobb emberi összefüggésekben, koruk tör
ténéseiben, s mindaz, ami körülöttük nagy távlatban történik, szintén 
külső és belső lehetőségeket teremt az igehirdetésük, illetve igehallga- 
tásuk számára. Érdemes felfigyelnünk igénk alapján arra a hallatlanul 
nagy dologra, hogy az anyaszentegyház és a történelem Ura eg y ,  aki 
az élet, a jelen, a népek és az emberiség szélességében irányítja úgy a 
dolgok folyását, hogy az ö  szava felcsendülhessen és visszhangot verjen 
meglepő pillanatokban és rendkívüli helyzetekben is, de ugyanúgy a 
szürke hétköznapok 'folyamán és a legmegszokottabb módokon is.

Azzal a reménységgel nézhetjük — más reménységek mellett — 
korunk alakulását, életünk menetét, hogy mindezzel Isten felkészít em
bereket belülről az ige hirdetésére és meghallására, s alkalmakat nyit 
mind a szólásra, mind a hallásra.

2. A Krisztusról szóló evangélium nem időtlen üzenet, hanem a mi 
saját világunkban személy szerint érint bennünket. Az apostol szavai 
ebben az esetben az ószövetségi hitben gyökerező Agrippa felé irányul
tak elsősorban, s ezért úgy jelenítette meg előtte Jézust, mint az ősi 
hitnek, a legrégibb zsidó reménységeknek betöltőjét. Ugyanez a Jézus 
a ma emberéhez másként lép: úgy mint a mai ember legmélyebb kérdé
seinek megoldója, a mai emberiség legigazabb reménységeinek hordo
zója. Amit Ő hoz, az nem áll ellentétben az ember, a népek és az embe
riség érdekeivel. Amikor Pál imádságos óhajként fejezi ki azt a kíván
ságát, hogy bárcsak hallgatói is keresztyénné lennének, ezzel valami 
nagyon jót kíván nekik. Jézus nem kölönc akar lenni az embereken, 
hanem szárny, nem gond, hanem öröm. Jézus a századunk emberét nem 
életének kibontakozásában akarja megakadályozni, hanem inkább iga- 
zabb, teljesebb emberségre segíteni. A bűnbocsánattal feloldja az em
bert sokszor megmagyarázhatatlan félelmei alól. Az örök élet remény
ségével pedig felszabadítja a múlandóság terhe alól, hogy teljes szívvel 
örülhessen az életnek, dolgozhasson mások és saját javára, éljen az em
beri kultúrával és mindazzal a lehetőséggel, amit a technikai civilizáció 
és a társadalom nyújt számára. A mai embert életigenlő módon közelíti 
meg Krisztus, anélkül, hogy letakarná a végső reménységet, sőt éppen 
ezzel erősíti meg kezét a földi élet szolgálatában. S így kerül Krisztus 
a mai emberiség legmélyebb vágyának, a békének látókörébe. Jézus az 
örök béke felől úgy közelíti meg a mai embert, hogy megacélozza erő
feszítését a földi békéért.

Amikor a ma embere szembetalálkozik az igehirdetésben Jézus alak
jával, azt kell megéreznie, hogy Ö a mi emberi életünk legmélyebb
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hiányainak, kifejezhetetlen vágyainak, valóságos örömeinek és feladatai
nak nagy betöltője. Ez nem az evangélium megcsonkításával vagy át
formálásával, hanem inkább Jézus örök lényének igazi megmutatásával 
történik: örömünket, reménységünket akarja Ő teljessé tenni. A mai 
embernek az Isten szeretete meghallására van igen nagy szüksége mind
azzal együtt, amit ez jelent.

Más kérdés, hogy a ma élő.embert saját kérdéseiben, vágyaiban és 
gondjaiban érintő evangéliumra különbözőképpen reagálnak az emberek. 
Vannak emberek, akikben az értelmi kételyeket fokozza fel a világosan 
hirdetett evangélium, mint Festusnál. Ez nem baj, mert így az illető 
számára nyilvánvaló lesz, hogy mi az, amit nem tud elfogadni, s ez által 
kérdéssé válik számára a keresztyén hit, ami sokkal jobb a közönynél. 
Vannak, akik félig meggyőzve mégis visszatorpannak a döntő lépés meg
tételétől, mint Agrippa. De mindez nem változtat azon, hogy Jézus Krisz
tus személyes szeretettel van minden ember iránt, és — tud várni. „Kí
vánnám Istentől, hogy akár előbb, akár utóbb . .. "Csak Isten tudja, 
hogy mikor jön el a pillanat, amikor a bennünket saját korunkban, a 
mi világunkban, személy szerint megérintő evangélium át is hatja szí
vünket. Haggyuk ezt egészen Istenre, mint ahogyan Pál tette. Vessük 
Űrá az egyháznak azt a gondját, hogy kinek a lelkében és mikor fogan 
meg az igehirdetés nyomán a hit a Jézus Krisztusban.

Veöreös Imre

ÖTVENED VASÁRNAP
II. Péter 1,3—11

Péter második levele a keresztyén reménységben akarja megerősí
teni a második-harmadik nemzedék hitben megfáradt gyülekezetét. Az 

-elmaradt paruzia elcsüggesztette az Úr vissza jövetelére hiába várako
zókat. Ezért a levélíró meg akarja erősíteni olvasóit s rá akarja vezetni 
őket az ebben a világban való keresztyén élet értelmére és örömére.

Textusunk hosszú, bonyolult első mondatát részekre kell bontanunk. 
A 3. vers végére pontot tehetünk s így folytathatjuk: „Ez által adattak 
nekünk ama becses. . . ” Maga a 3. vers is simábban kezdődik, ha elé 
gondolunk egy „hiszen”-t: Hiszen az ő isteni ereje mindennel megaján
dékozott minket. . .  4/b. bonyolult szerkezetének értelme: Miután meg
menekültetek abból a pusztulásból, amely a világban a gonosz kívánság 
által van — illetőleg azt ilyen módon meghatározza. A gonosz kívánság 
— epithymia — valószínűleg a hitvallási iratainkban emlegetett „con- 
cupiscentia”-val adható vissza. Ügy is mondhatnók: az autonóm ember
nek az a törekvése, hogy maga erejéből oldja rrfbg a kérdéseket. Ez vezet 
a „pusztulásába. A 4. v. első fele a pozitív ellentétet adja: „Isteni ter
mészet részesei.’” A kifejezés egyedül álló az ÜT-ban. Nem szabad azon
ban gnosztikus vagy misztikus értelemben venni, hiszen a levél éppen 
a gnózis ellen harcol, hanem jelentése: Istennel való közösség —  az Ö 
akaratának követése, az erkölcsi magatartás útján. Erre utal 5—7. versek 
..erénylistája” is. V. ö. még: Fii. 2; Róm 8,29; II. Kor. 4,11; I. Jn 3,2. 
Krisztus követése — így is lehet mondani azt, amire a levélíró gondol.

Az „erények” jegyzéke (5—7. v.) hellenisztikus megfogalmazású, 
aminthogy általában a szerző a hellenisztikus vallásosság fogalmait hasz
nálja. Ezeket azonban keresztyén tartalommal tölti meg. A britből indul 
ki, ebből a jellegzetesen újtestamentomi képzetből eredezteti a gyakor
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lati életfolytatás egyes mozzanatait. Az erény „sittliche Tüchtigkeit” 
(Surkau), vagyis az alkalmasság, a rátermettség a hitben, a hit cseleke
deteiben való járásra. Az „ismeret”’ nem elméleti megismerést jeleni, 
hanem a gyakorlati cselekvés helyes útjának meglátását. Az „enkra- 
teia”-t jobb önuralommal fordítani, mint önmegtartóztatással. Nem va
lamiféle aszkétikus önsanyargatásról van itt szó, hanem fegyelmezett
ségről, — mégpedig nem öncélúan, hanem valamely magasabb cél érde
kében. Az „állhatatosság” (hypomoné) gyakran emlegetett keresztyén 
erény az apostoli levelekben. A megpróbáltatásban való kitartást jelenti 
(Jk 1,3). Az „euszebeia” inkább istenfélelmet jelent, mint kegyességet, 
illetőleg így érthetőbb és telítettebb a kifejezés. A testvérszeretet (fila- 
delfia) éppen nem zárja ki a minden ember iránti szeretetet, erre a 
folytatás figyelmeztet: a testvérszeretethez csatlakozik a szeretet álta
lában.

Az erkölcsi magatartás jele, gyümölcse a Jézus Krisztus megisme
résének, vagyis a benne való hitnek, a vele való közösségnek. Viszont 
másfelől megfordítva: ezek hiánya annak áruló jele, hogy baj van a hit 
körül. Szemléletesen fejezi ezt ki a levél: vakság, rövidlátás, tájékozat
lanság, szűklátókörűség jellemzi az ilyen embert, aki elfeledkezett arról, 
honnan emelte ki a megtisztító kegyelem. Az erkölcsi ítélőképesség 
hiányzik az ilyen emberből.

A szakasz intelmi, parainetikus részét zárójelként fogja össze a be
vezetés és befejezés: mindkettőben arról az alapról van szó, amiből 
mindez, az erkölcsi magatartás és cselekvés következik, következnie kell. 
Ez az alap Isten ajándékozó kegyelme. Isten elhívott minket, hirdeti a 
levélíró s e gondolat (3. v.) visszatér a végén is (10. v.): erősítsétek meg 
elhivatástokat és kiválasztástokat. A keresztségre gondol a szerző? Lehet. 
Mindenképpen arra azonban, hogy a keresztyén egzisztencia gyökere 
Istenben van, Isten kiválasztó és elhívó cselekvésében. Isten mindem 
megadott számunkra, minden feltételét biztosította annak, hogy bekövet
kezzék a gyümölcstermés, önkénytelenül is Es 5,1—7. példázatára lehet 
gondolnunk. Az Ür mindent megtett azért, hogy joggal elvárhassa népé
től a gyümölcstermést. Az ajándékok — elköteleznek.

A szakasz eszkatológikus kitekintéssel zárul: Jézus Krisztusnak, az 
Űrnak és Megtartónak országa jelenik meg a szerző lelki szemei előtt. 
Vagyis a Krisztussal való zavartalan közösség ígérete és reménysége. 

Ehhez azonban az út az Ö parancsolatainak teljesítésén keresztül vezet 
(Jn 14,23).

Mit prédikálunk? A  második Pt-levél olvasóinak helyzete hasonlít 
sokban a „nagykonstántinuszi korszak” utáni gyülekezetek helyzetéhez: 
nem keresztyén környezetben él Jézus gyülekezete és itt kell hitét életé
vel megbizonyítania. Aprópénzre kell váltania azt a nagy bankót, amit 
Isten felséges ajándékaiban kapott. Minden ajándék (Bengel), ezekkel 
a kincsekkel azonban sáfárkodni kell. Vagyis használatra és haszonra 
kaptuk azokat, hogy másoknak, mindeneknek hasznára és javára legyünk 
velük. A szakasz bevezető mondata mintha egy hegytetőre állítana ben
nünket, hogy onnan mutassa meg az elénk tárulkodó tájban a követendő 
utat s a feladatok tengerét. Félreértés volna a 4/b. v. alapján azt gon
dolni, hogy valamiféle világtól való elvonultságra biztat a levélíró. A ben
nünk levő bűntől kell elszakadni, hogy felszabadulhassunk a jó cselek
vésére. A szerző nyilvánvalóan komolyan veszi a nemkeresztyén világ 
erkölcsi erőfeszítéseit: az erénykatalógus (5/b—7) bármely hellénisztikus 
erkölcstanító szájából is elhangozhatott volna s bizonyára el is hangzott 
nem egyszer. Vajon ti, a ti hitetekből kiindulva, nem juttok el legalább 
erre az erkölcsi magaslatra — mintha ezt kérdezné olvasóitól? Megeshet, 
hogy a gyümölcstelen „hívők” lemaradnak a jó gyümölcsöket termő,
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vagyis a jóban buzgólkodó nemhivők mögött. Ezért hivatkozik az el
hívásra és kiválasztásra: keresztyénnek lenni nagy felelősség. Erről a 
felelősségről és annak egészen kézzel fogható következményeiről kell 
prédikálnunk.

Groó Gyula

BÖJT 1. VASÁRNAPJA

Jób 1, 8—22

8 (Erre) így szólt az ÚR a Sátánhoz: F elfigyéltél-e  szolgámra, Jóbra? Bizony  
nem  akad hozzá hasonló a fö ld ön : kifogástalan, eg yen es  em ber, isten félő  s k e 
rüli a rosszat! 9 A  Sátán pedig így  fe lelt az ÜRnak: Talán in gyen  fé li Jób az 
Istent? 10 Nem  te vetted  körül őt magát, házkít, s m indenét, am ije csak van? K e- 
zem unkáját m egáldottad, jószága roham osan szaporodik 11 De nyújtsd  csak ki 
kezed  és vesd rá m indenére: nem  átkot vág-e m ajd szem ed be?! 12 Rendben!  —  
m ondfa az ÜR a Sátánnak  —  m indene hatalmadban van, csak őrá magára nem  
vetheted  kezed !

És kim ent a Sátán az ÚR színe elől.  
13 Történt pedig eg y  napon —-  m iközben  fiai és lányai ettek-ittak  legidősebb  

bátyjuk házánál —  14 hogy hírnök érk ezett Jóbhoz és je len te tte : A  m arhák éppen  
szántottak, a szairúárkancák pedig m ellettük legelésztek , 15 am ikor a sábaiak rá
ju k  csaptak, elhajtották őket, a leg én yek et m eg kardélre hányták! Egyedül én  
m enekülhettem  el, hogy hírt hozzak neked . 16 Ez m ég be sem  fe jez te , am ikor 
másik érk ezett és így szólt: Isten  tüze hullott le az égből, lángbab őrit ott a a ju 
hokat és a leg én yek et s halálra ég ette  ők e t! Egyedül é n 4 m enekülhettem  el, hogy  
hírt hozzak neked . 17 Ez m ég be sem  fe jez te , am ikor m ásik érk ezett és így  szólt: 
Káldok három  csoportban rajtaütéssel elraboliák a tevéket, a leg én yek et m eg  
kardélre hányták! Egyedül én  m enekülhettem  el, hogy hírt hozzak neked. 18 Ez 
m ég be sem  fe jez te , am ikor másik érk ezett és így  szólt: Fiaid és lányaid leg
idősebb bátyjuk házánál ettek-ittak. 19 De hirtelen erős szél jö tt  a pusztán túlról, 
nekizúdult a ház n égy sarkának, az rászakadt a fiatalokra és szörnyethaltak! 
Egyedül én  m enekülhettem  el, hogy hírt hozzak neked .

20 E kkor fö lkelt Jób, m egszaggatta kön tösét, fe jé t  m egnyírta, fö ldre esett és 
leborulva  21 így  szólt:

M ezítelen jö ttem  ki anyám  m éhéből, 
m ezítelen  térek  m ajd vissza is.
A z ÜR adta, az ÜR ve tte  el, 
legyen  áldott az ÜR n eve!

A SZÖVEG JOBB MEGÉRTÉSÉHEZ

A „szolgám”  megjelölés azért kitüntető, mert Jób magatartásának 
sommás kifejezése. Kétféleképpen próbálnám körülírni: hozzám tarto
zónak vallja magát; nekem dolgozik. Szolgám — „dolgozóm” .

A háttér ismerete nélkül a sors kegyetlen iróniájaként hat, hogy 
nemcsak emberek támadnak Jób ellen, hanem az Isten tüze is, a másik 
romboló természeti erő pedig az Űrtói kapott javak élvezése közben 
oltja ki felnőtt gyermekeinek életét. (Az „Isten tüze” feltehetően villám, 
vagy vulkáni kitörés, az „erős szél” pedig alkalmasint forgószél.) Mintha 
minden Jób ellen esküdött volna. A hírmondónak megmaradó szolga is 
csak a tüske szerepét látszik betölteni, akaratlanul is. (A „kaldu” névvel 
megjelölt arám beduin rablókkal babilóniai és asszír szövegekben is 
találkozunk; hírhedt társaság lehettek.)

A 20. vers „leborulva” kifejezését Isten előtti-imádó megalázkodás
ként értelmezhetjük, tekintettel etimológiájára és Jób utána következő 
bizonyságtételére. A „mezítelen térek majd vissza is” az Alvilágra ér-
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tendő. „Semmiben sem bántotta meg Istent” szó szerint: semmi bolond 
dolgot, sértőt, megbotránkoztatót nem cselekedett Istennel szemben.

Igehirdetésünkben nyilván nem szorítkozhatunk textusunkra, hanem 
Jób könyvének egészét kell szem előtt tartanunk. S bizonyára jó ügyél
nünk arra is, hogy bizonyos tartalmi elemek, melyek mostani textusunk
ban jelentős szerepet játszanak s így nyilván a prédikációból is bajosan 
maradhatnak ki, el ne uralkodjanak a központi téma rovására. Aligha 
lenne például helyes „a sors csapásaival” s az ezekkel szembeni jellem
szilárdsággal úgy általában s főleg filozófikusan foglalkoznunk, még ha 
vallásos átszínezéssel is (Jób barátai itt vallottak keserves kudarcot) — 
a különböző megpróbáltatások bagatellizálása persze még kevésbé jelent
het megoldást.

Isten a bűnbocsánatban és az ebből táplálkozó hivő engedelmességben 
helyezte el számunkra azt az erőt, amellyel kiállhatjuk a legsúlyosabb 
megpróbáltatásokat is, hiszen mindezek által megerősíteni akarja hitün
ket s végre is elvezetni a Célhoz.

TEREPFUTÁS — MIVÉGRE?

Ez az ige nem magyarázkodni akar. Szándéka nem védekező, hogy ti. 
az élet különféle bajaiért, sőt tragédiáiért „felelős” Istent mintegy tisz
tázza a terhére rótt vádpontok alól, legalább a vallásos emberek tudatá
ban,, egyrészt a felelősséget a gyenge emberre hárítva, más
részt pedig tántoríthatatlan vallásos helytállásra buzdítván azt az 
embert, akiről különben sincs nagy véleménnyel. Isten sohasem defen
zívából beszél, hanem — ' szerétéiből. Itt is: sötét kérdésekhez nyúl hozzá, 
de világosságra nyit kaput. Nem reked meg általánosságokban, nem 
rideg parancsokat hirdet, mint például: „Ne törj meg a sors csapásai 
alatt!” , vagy: „Légy mindig vallásosan bizakodó, ha beleszakadsz isi” 
Illúziókat sem szuggerál, mondván: „Bízzál Istenben, s minden rendbe
jön” — mert bármily szépen hangzik is ez, de ha emberi recept szerint 
képzeljük el, kívánatra, mérték után, akkor majdnem mindig csalódunk. 
Isten igéje a legszebb frázisoktól is megkímél, hogy célhoz vivő erejé
nek valóságával töltsön be.

Három ütemben tárja föl helyzetünket:

1. A sokszori tapasztalat: ember a „koptatóban” .

Egyes anyagokat mesterségesen „fárasztanak” , koptatnak, hajlítgat- 
nak, gyűrnek-gyötörnek, mégpedig speciális géppel, hogy megvizsgálják 
ellenállóképességüket, tartósságukat, pl. szakítószilárdságukat, s megtud
ják, mit várhatnak tőlük. Ezt hívják szaknyelven anyagfárasztásnak. 
Ilyenkor az anyag egy perc alatt éveket „öregedhet” , de „kivallja” minő
ségét! Van hát értelme a hallatlan mértékben koncentrált „fárasztásnak” . 
De mit szóljunk, ha jó ideig minden szép simán megy ugyan az éle
tünkben, s aztán — mintha csak verembe estünk volna — egyszerre ott 
találjuk magunkat a „koptatóban” !

Isten nem nyújt szavatossági biztosítást, még minimum-garanciát 
se. Ez nem azt jelenti, hogy „alabástrom közönnyel” elnéz könnyeink 
fölött, vagy hogy ne fordulhatnánk hozzá akár apró dolgokban is. Azt 
azonban jelenti, hogy az Isten nem szentimentális, s adott esetben többre 
tartja megnövelésünket s megedzésünket,. mint gyermeteg jajveszékelé
sünket — akár a -sebész a páciens nyögését. Vegyük tudomásul, hogy 
a mi Urunk félelmetesen nagyvonalú tud lenni, ha életre kell operálnia 
bennünket, akár egyénileg, akár közösségileg. Ö ugyanis nem érzelgősen,
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hanem szentül szeret, vagyis jól. Kipróbálja például, hogy becsüle 
hit-e a hitünk? Nincs-e mögötte valami tisztázatlan spekuláció, akár e 
tudattalanul is!

2. A közvetlen háttér.

Ám a katégór és diabolos, vagyis a Vádoló nemcsak veszedelmes, 
egyben pórázon tartott oroszlán. Mindig csak addig mehet, ameddig „m 
adatik” neki. A „fárasztás” bizonyos ideig eltart, de nem tovább. Bári 
nemű próbatétel legyen is az, „nem hagy feljebb kísérteni” koptatást a 
goló gazdánk.

3. Az igazi háttér azonban: a terepfutás célja.

Isten semmit sem csinál ugyan ok nélkül — persze az Ö „okai” s 
kai magasabb rendűek, semmint hogy azokat oktalan okoskodásunk 
egykönnyen megragadhatnánk s képletbe foglalhatnánk — a fő kér 
azonban mégsem a „miért” , hanem a „mivégre” . A  föld alá szorult 
nyászoknak nem az a legfontosabb, hogy a szerencsétlenségnek mik \ 
tak a műszaki, vagy geológiai okai, hanem az: hogyan menekülheti 
meg. Ilyen életrevaló gyakorlatiassággal igazít el az ige, amikor n 
kíváncsiságunkat .akarja kielégíteni, 'hanem belevet az engedelmes 
sodrába. Akadékoskodó miértjeinkre és hogyanjainkra megmutatja 
Egyetlent, aki élete árán futotta be ezt a terepet. Az öttusa világbaj n 
ság utolsó számában talán százegynéhány méter volt a pálya szintkülöi 
sége. Krisztus végtelen szintkülönbségű pályájával utat hasított fölí 
azoknak, akik bele fogóznak s követik. S ha volt valaki, akivel szem! 
ok nélkül irgalmatlan volt az Isten, akkor Krisztus volt az„ az egyed 
igaz, böjt Királya. Aki a keresztre néz, nem mondhatja Istent kegy 
lennek. Jézus halála tanúsítja Isten bűngyűlöletét s egyben embersé 
szolidaritását tékozló gyermekeifel, feltámadása pedig arra utal, hí 
a próbákban hitelessé edzett hűség, mely Isten minden emberit m 
haladó szeretetéből gazdagszik s készséggel „szolgálja szét” önmaj 
merre is tart, mi a jövője.

Hallatlan energiaforrás az ilyen komoly, férfias szolgálatbaállás, t 
különösen akkor derül ki, ha életünk a terep egy-egy különösen aka 
lyos szakaszához ér. Minden vergődés, kín és tusakodás beláthatatlan 
dások lehetőségét rejti magában.

Bodrog Mikló



Az alapigék fordítása

Vízkereszt u. 1. v. Jn 7, 14—18
Túl voltak már az ünnep felén , am ikor Jézus fölm ent a tem plom ba és taní

tott. 15 Csodálkoztak is a zsidók : H ogyan érthet ez az íráshoz, am ikor iskolázat
lan?! 16 Jézus így fe le lt : A m it én  tanítok, az nem  a magamé, hanem  azé, aki el
kü ld ött en gem ; 17 erről a tanításról pedig az ism erheti fel, hogy Istentől szárma
zik -e, vagy magamtól beszélek, aki kész cseleked ni az ő akaratát. 18 A ki magá
tól beszél, a maga dicsőségét keresi, aki azonban kü ldőiének dicsőségét keresi, 
ziz igaz (m egbízható), sem m i hamisság nincs benne-.

Vízkereszt u. utolsó v. Jn 12, 37—43
S noha ennyi csodajelt m űvelt előttünk, m égsem  hittek benne, 38 hogy be

teljesed jék  Ezsaiás pró féta  szava:
Uram, ki hitt igehirdetésünknek?
A z Úr karja (hatalma) kinek tárult fe l?
39 A zért voltak kép telen ek  hinni, m ert — mint ism ét Ezsaiás m ondja — 40 Meg

vakította  szem üket s m egkem én yítette  szívüket:
szem ükkel ne lássanak, szívükkel ne értsenek ,
hogy m egtérn én ek , s m eggyógyítnám  őket,
41 íg y  szólt Ezsaiás, m ert látta (Krisztus) dicsőségét és róla beszélt. 42 Hanem  

■azért m ég a főem b erek  közül is sokan hittek, benne, de nem  vallották m eg a fa
rizeusok miatt, neh ogy kizárják ők et a zsinagógából. 43 Többre tartották ugyanis 
az em berek  dicséretét, m int az Istenét.

Hetvened/ v. 1. Kor 3, 1—8
T estvérek, én  se beszélhettem  hozzátok úgy, m int lelk iekhez, hanem  csak úyy, 

m int testiekhez, mint Krisztusban kisdedekhez. 2 T ejjel tápláltak benn eteket, s 
nem  rágnivaló étellel, m ivel m ég nem  bírtátok el. Sőt m ég m ost sem  bírjátok el, 
3 m ert m ég testiek  vagytok . Ha ugyanis fé lték en yk ed és  és viszály dúl köztetek , 
nem  testiek  va gytok -e  s nem  nagyon is em beri a m agatartásotok? 4 M ert am ikor 
az egyik  így beszél: ,,Én Pállal tartok” , a m ásik m eg : „É n  viszont Apollóssal” , 
nem  va g y tok -e  túlontúl em beriek?

5 Hát mi A pollós? Vagy mi Pál?! Szolgák, akik által hitre ju tottatok  — s m e
lyiküknek  hogyan adta az Úr. (E setleg : . . . m égpedig úgy, ahogy kinek-k inek  
adta az Úr.) 6 En plántáltam, A pollós öntözött, de a n öv ek ed ést az Isten adta. 7 
íg y  hát nem  számít az se, aki plántál, az se, aki öntöz, hanem  csak a n öveke
dést adó Isten. 8 A  plántáló és az öntöző egyazon  fok on  áll, de m indegyik a magú 
jutalm át kapja m unkája (fáradozása) szerint.

Hatvanad v. Csel 26, 22—32
De m ert Isten  mind e  mai napig m ellettem  állt, m ost is itt vagyok  és  bizony

ságot teszek  kicsinynek-nagynak, sem m i m ást nem  prédikálván, m int amit a 
p róféták  hirdettek és M ózes, hogy be fog  következn i, 23 vagyis hogy a F ölkent- 
nek szenvednie kell, s mint aki elsőszülött a halottak feltámadásában, világossá
got fog  hirdetni mind e  népnek, mind pedig a pogányoknak.

24 E véd ek ezés  hallatára Festus hangosan felk iá ltott: Nem  vagy észnél, Pál! 
A  sok  tudom ány őrületbe visz! — 25 Nem  m ent el az eszem , hatalmas Festus — 
fe le lt erre Pál —, sőt valót beszélek  és józanul. 26 Járatos m indebben a király, 
akihez épp  ezért nyílt bizalommal beszélek, nem  hinném  ugyanis, hogy ism e
retlen  volna előtte bármi is ezekből, hiszen nem  valami zugban történt dolog ez. 
27 Agrippa király, hiszel a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel! 28 Mire Agrippa  
így Válaszolt Pálnak: Maholnap rábeszélsz, hogy keresztyén n é  leg yek ! 29 Igen  
óhajtanám  — fe lelte  Pál —, s adná az Isten, hogy akár ma, akár holnap, nem 
csak te, hanem  egész mai hallgatóságom  olyanná lenne, mint én, leszám ítva e 
bilincseket.

30 E kkor felállt a király, a helytartó, B erniké és a körülöttük ülők, 31 s tá
vozóban arról beszélgettek , hogy „sem m i olyat nem  m űvel ez az em ber, amiért 
halált, vagy börtönt érd em eln e” . 32 Agrippa így szólt F estushoz: Szabadon lehetne  
bocsátani ezt az em bert, ha nem  fe lleb bezett volna a császárra,
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Ötvened v. 2 Pt 1, 3—11
Isteni hctalm a (ereje ) m indennel m egajándékozott, ami az élethez és k eg yes 

séghez szűk séges, annak m egism erése révén, aki dicsőségével és tökéletességével 
(szó szerint „ e r é n y é v e l” : energikus jóságával, e re jév e l; azzal, hogy ő az s olyan, 
aki s amil fen) elh ívott bennünket. 4 Ezek által ditöga és fe lséges  ígéreteket adott 
nekünk a' Indákul, hogy segítségükkel isteni term észet részeseivé leg yetek  s m eg
m enekülj itek a romlástól, m ely  a kívánság révén  pusztít a világban. 5 Ezért hát 
a legkom  Dlyabb igyekezette l arra töreked jetek , hogy h itetekben  bizonyítsátok m eg  
az erényt, az erén yben  az isten ism eretet, 6 az isten ism eretben  az ön fegyelm et, 
az ön fegyelem ben  a helytállást, a helytállásban a kegyességet, 7 a kegyességb en  
a testvéri érzületet, a testvéri érzületben  a szeretetet. 8 Ha ugyanis ezek  m eg
vannak és gyarapodnak bennetek, nem  bizonyultok m ajd restekn ek  és gyüm ölcs- 
telen ekn ek  a mi Urunk Jézus Krisztus m egism erésére. 9 M ert akiből ezek  hiá
nyoznak, az vak, rövidlátó, m eg feled kezvén  régi bűneiből való tisztulásáról.

10 Iparkodjatok hát, testvérek , elhívástokat és kiválasztásokat szilárddá ten n i; 
m ert ha ezt cselekszitek, nem  buktok el soha. 11 íg y  ugyanis szabadon nyitva  
áll m ajd szám otokra az út Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök  országába.

(A böjt 1. vasárnapi textu st lásd az igehirdetésnél.)

Fordította: Bodrog Miklós


