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Csendben I s ten előtt

Autokrácia és autonómia
Külföldi egyházi lapokat olvasva, többször találkozhatunk 

ezzel a két szóval: „autokrácia” és „autonómia” . A Lutheránus 
Világszövetség Helsinkiben tartott nagygyűlésén dr. Nelson E. 
Clifford, az amerikai St. Paul-i teológiai szeminárium egyház- 
történész professzora is emlegette ezt a két fogalmat „Az egy
ház és a lutheránus egyházak” c. előadásában.

Mit jelent ez a két szó? „Autokrácia” kényuralmat, korlát
lan uralkodást jelent, az „autonómia” pedig önkormányzatot, 
önhatóságot, öntörvényűséget. A jelzett külföldi lapok és a fent 
említett előadás ezt a két fogalmat egyházi területen használ
ják, éspedig az egyházszervezet, illetőleg az egyházjog körében. 
Ebben a vonatkozásban az „autokráciá”-val egyes országos 
(vagy nemzeti) egyházak vezetőségének (zsinatának, vagy „pres- 
bitériumá”-nak) olyan intézkedési vagy kormányzási módját és 
gyakorlatát jelölik meg a cikkírók, amelyet a „korlátlanság” 
jellemez. Beszélnek arról, hogy a „felsőbb egyházi szervek” 
sokszor a gyülekezetek megkérdezése nélkül próbálnak intéz
kedni, szinte „uralkodni” . Ez pedig „autokrácia” — mondják.

A jelzett cikkékben az „autonóínia” pedig az egyes gyüle
kezetekkel kerül összefüggésbe: vannak országos (nemzeti) egy
házak, amelyeken belül a helyi gyülekezetek igénylik maguk
nak az „autonór.iiá”-t, vagyis azt, hogy önmagukat kormányoz
zák, lehetőleg az „egyházvezetőség” beleszólása nélkül. Szinte 
magukat tekintik „az egyház” -nak és minden más! egyházi szer
vet csak amolyan mellékes apparátusnak, amely az ő kiszolgá
lásukra van. Ilyen kérdést tett fel Helsinkiben Nelson profesz- 
szor: „Vagy talán az egyetlen igaz egyház a helyi gyülekezet 
és minden mct. csak a helyi gyülekezet támogatására kifejlesz
tett gépezet?”

A felvázolt probléma bizonyos formában előkerült már a 
mi magyarországi evangélikus egyházunkban is. Régebben is és 
a mi időnkben is. Ha az „autokrácia” kifejezést nem is hall
hattuk olyan sokszor, de az egyházvezetőség „diktálásá” -ról és 
„episzkopalizmus” -áról annál több szó esett. Ugyanakkor az
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egyházvezetőség tett utalásokat arra, hogy „egyes gyülekezetek 
az autonómia elvét bálvány ősit” -jak és ezzel nehezítik az orszá
gos egyház szolgálatát. E megjegyzések mögött is végeredmény
ben az autokrácia és autonómia ellentéte feszül. De talán még 
az is, hogy egyházunkban többen lebecsülik a „felsőbb kor
mányzati szervek” szerepét a gyülekezetekben folyó munka 
mellett.

Magyarországi evangélikus egyházunk törvényhozó zsi
natra készül. Ez a zsinat fogja szabályozni egyházunk szerve
zeti életét a gyülekezetekre vonatkozólag is. Már csak ezért is 
szükséges, hogy megvizsgáljuk az autokrácia és autonómia 
problémáját.

Messzebbről kell azonban elindulnunk.

Az egyház az Újszövetségben és a hitvallási iratokban

Nem szükséges, hogy ezen a helyen megvizsgáljuk az Új
szövetség valamennyi megállapítását az „egyháziról. A fel
vetett problémával kapcsolatban számunkra most hangsúlyos 
az a megjelölés, amely az egyházat „Krisztus testé” -nek mondja. 
„Őt (ti. Krisztust) tette az egyház mindenek felett való fejévé. 
Az egyház pedig az Ő teste, amely telve van Vele, aki mindent 
betölt mindenekkel” (Ef 1,22—23). A korintusiaknak így ír Pál 
apostol: „Ti pedig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész sze
rint” (1. Kor 12,27). Az apostol nyomatékosan kiemeli mindig 
azt, hogy „sok tag van ugyan, de egy test” . „Mert amint a test 
egy, bár sók tagja van, a testnek pedig valamennyi tagja, noha 
sokan vannak, mégis mind egy test, úgy a Krisztus is” (1. Kor. 
12, 12) .

Pál azt is erősen hangsúlyozza, hogy „ne legyen meghason- 
lás a testben, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egy
másról” . -Vagyis egyfelől a tagoknak szolgálniuk kell a testen 
belül (tehát nem uralkodniuk!), másfelől állandóan az egész 
test javára kell munkálkodniuk. A „kölcsönösen gondoskodja
nak egymásról” kifejezés arra utal, hogy egyetlen tag se te
kintse magát a „központ”-nak, amelyért az összes többi tagnak 
dolgoznia kell, hanem mindig a másik tag felé táruljon ki szol
gáló szeretetben. Ez természetesen azt is jelenti, hogy egyetlen 
tag sem tekintheti magát az egész „test” -nek, tehát az egyház
nak, hanem a szem az szem, a fül az fül és nem más. Az idézett 
helyeken a „tag” kifejezés nyilvánvalóan a különböző „ke
gyelmi ajándékok” -kal bíró személyeket vagy gyülekezeti cso
portokat jelöli meg.
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Az is világos azonban, hogy Pál apostol minden egyes gyü
lekezetét „Krisztus testé” -nek vallotta. Ez azt jelenti, hogy egy- 
egy helyi gyülekezetét Pál apostol nem egyszerűen Krisztus 
teste egy részének (szeletének) tekinti, hanem Krisztus egész 
testének. A gyülekezetekben Jézus teste nem részekben van je
len, hanem mindig mint egész. Éppen ezért mindegyik gyüle
kezet „egyház” !

Jó arra is figyelnünk, hogy az Újszövetség mindig az egy
házról ibeszél, amikor az egyes gyülekezetekről beszél. Tehát 
úgy tekint egy-egy gyülekezetre (korintusira, efezusira stb.), 
mint amely különállásában is egyház. Az Űjtestamentum nem 
tesz különbséget „gyülekezet” és „egyház” között. Amit mi a 
görög nyelvű Újtestámentumból magyarra „gyülekezetének 
(1 Tessz 2,14) vagy „egyházinak (Kol 1,18) vagy „anyaszent- 
egyház”-nak (Ef 1,22) fordítunk, arra az eredeti szövegnek egy 
szava van: ekklesia. Ek'klesia =  az egyház.

Ha már most azt vetjük fel, hogy ha mindegyik gyülekezet 
önmagában is egyház, hogyan nézzünk egy bizonyos földrajzi 
területen egymás mellett élő gyülekezetek összességére? Vagyis 
hogyan nézzünk egy országos vagy nemzeti egyházra? Ez az 
országos egyház úgy jön létre, hogy ezek az egyes gyülekezetek 
„összeadásuk” -ban alkotják az országos egyházat? Valahogy 
úgy, hogy mindegyik gyülekezet kis mozaikkocka és azok ösz- 
szerakásából alakul ki a „nagy mozaikkép” , az országos egy
ház? Ha egyszerűen az organizáció oldaláról nézzük a dolgot, 
akkor valóban így „áll össze” az országos egy hígadé ha mé
lyebbről, éspedig az organizmus oldaláról (márpedig innét kell 
nézni, hiszen az egyház „test” !) közeledünk a problémához, ak
kor kiderül, hogy az országos egyház nem azáltal lesz egyház, 
mert a „gyülekezetek társulásából létrejön” , hanem azért egy
ház, mert azon a bizonyos területen élő hívők hitük által az egy 
Krisztusban részesednek. Más szóval: az országos egyház nem 
a helyi gyülekezetek összegezése, hanem koinonia! A Krisztu
son van a hangsúly, akiben részesednek a hívők.

Ez a koinonia fennáll az egyes gyülekezetekre nézve, de 
valóságos az „országos egyház”-ra nézve is, sőt az országos egy
ház különböző összejöveteleire, pl. az egyházkerületi gyűlé
sekre vagy zsinatra nézve is! Az ugyanis egészen különös dolog 
volna, hogy egy zsinati tag, amíg a saját helyi gyülekezetében 
van, addig részese a Krisztusban való koinoniának, mihelyt 
azonban a zsinaton van, már „kilép” ebből a koinoniából. Nem
csak a gyülekezet az „egyház” , hanem az országos egyház is 
„egyház” és a zsinat is az! Egyház azért, mert a jelen levő Krisz
tusban való közös részesedés áll fenn!
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Miért kellett ezt ennyire hangsúlyoznunk? Azért, mert az 
autokrácia és autonómia problémája mögött gyakran meghúzó
dik egy olyanfajta gondolkodás, hogy egyfelől a „magasabb 
egyházi kormányzati szervek” azt hiszik, hogy egy-egy helyi 
gyülekezet „csák” valamiféle „tag” a nagy országos testben és 
elfelejtik, hogy minden egyes gyülekezet önmagában is egyház 
(éspedig „teljes” egyház), másfelől az egyes helyi gyülekezetek 
úgy néznek az egyhá2kormányzati tényezőkre, hogy azok csak 
„adminisztrációs szervek vagy összejövetelek” , és elfelejtik, 
hogy azok is egyház, mert az ott jelen levők is részesei Krisz
tusnak. Már csak ezért serrt lehet autokratikus az egyházvezető
ség a gyülekezetekkel szemben és már csak ezért sem vonulhat 
a gyülekezet az autonómia bástyái mögé az egyházvezetőséggel 
szemben!

Ugyanilyen eredményre jutunk el akkor is, ha a hitvallási 
iratainkat vizsgáljuk meg ebből a szempontból. Az Ágostai Hit
vallás VII. cikke tanít az egyházról: „Az egyház pedig a szentek 
gyülekezete, melyben az evangéliumot tisztán tanítják és a 
szentségeket helyesén szolgáltatják ki.” Az Apológia IV. cikke 
pedig ezt mondja: „Az egyház nem csupán külső dolgok és is
tentiszteleti formák céljából való közösség. . . hanem legfőkép
pen a hitnek és a Szentiéleknek a szívekben való közössége.”

Az egyház tehát jelen van a gyülekezetben, mert ott hirdet- 
tetik az evangélium és kiszolgálják a szentséget. De az egyház 
ott van nemcsak akkor, amikor szól az evangélium és adatik a 
szentség, hanem egyben folyamatosan is, éspedig a hívek szívé
ben — ahogyan erre az Apológia is figyelmeztet. De az egyház 
jelen van — éppen az evangélium és szentségek által és a „hit- 
nék és a Szentléléknek a szívekben való közössége” révén — a 
gyülekezetek képviseleti ülésein (egyházmegyei, egyházkerü
leti, egyetemes gyűlések, zsinat stb.) is. Tehát ezeknek az ülé
seknek a döntései is az egyház döntései!

Attól kell tehát szerte a világon minden helyi gyülekezet
nek megszabadulnia, hogy az „egyház” szót önmagára korlá
tozza, mert ha ezt teszi, önmaga körül kezd forogni. Ha pedig 
egy gyülekezet önmaga körül forog, akkor — bármennyire pa
radoxán is hangzik! — antropocentrikussá válik. Többé nem 
Krisztus áll a középpontban, hanem a gyülekezet önmaga, he
lyesebben azok az emberek, akik úgy gondolkodnak önmaguk
ról, hogy ők „alkotják”  és „tartják fenn” a gyülekezetei. Min
den egyes gyülekezetnek önmagán túl kell látnia, a másik gyüle
kezetre, az egész országos egyházra, sőt az „egy keresztyén 
Anyaszentegyházra” . Viszont az egyházkormányzati gyűlések
nek, egyházvezetőségnek, zsinatnak mindig tudniuk kell, hogy
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ők is egyház, és éppen ezért nem arra hívattak, hogy „uralkod
janak a rájuk hízottakon, hanem mint a nyáj példaképei, legel
tessék az Isten nyáját”  (1 Pét 5,2—3).

Meggyőződésem szerint magyarországi evangélikus egyhá
zunkban — ahol viszonylag kevesebb problémát jelentett a gyü
lekezeti autonómia kérdése, mint több külföldi egyházban! —  
még kevesebbet kellett volna foglalkoznunk az autonómia ügyé
vel és még kevesebb „megsértése” történt volna a „gyülekezeti 
autonómiá” -nak, ha maguk a gyülekezetek komolyan végig
gondolták volna, mit is jelent és milyen következményekkel 
jár az, hogy ők önmagukban is egyházak. Ebből ugyanis nem
csak az következik, hogy maguk gondoskodnak a gyülekezet 
anyagi fenntartásáról, maguk választják lelkészüket stb., hanem 
az is, hogy minden gyülekezetnek önmagában is át kell vajúd
nia az egész országos egyház problémáit! Nem nézheti egyetlen 
gyülekezet sem „előkelő távolságból”  (splendid isolation!) az 
országos egyház gondjait és örömeit. Természetesen, ha vala
melyik gyülekezet „megkíméli magát” az együttes gondolkodás
tól, amikor döntések elé kerül (pl. lelkészválasztás esetén), mi
vel nem ismeri az országos gondokat és problémákat, megint 
csak „maga körül forog” . (Nem gondol pl. arra, hogy a szór
vány-lelkészeknek előnyt kell biztosítani az elhelyezkedésnél, 
vagy az idősebbeknek, akik évtizedekig kis gyülekezetben szol
gálnák.) Ilyen esetben következik aztán be „a gyülekezet ön- 
kormányzatába” való egyházvezetőségi beavatkozás. Ez azon
ban még nem „autokrácia” ! Ellenben abból a valóságból folyó 
intézkedés, hogy nemcsak egy bizonyos gyülekezet a magyar
országi evangélikus egyház, hanem az egész egyház és a koino- 
nián belül a „tagoknak kölcsönösen gondoskodniuk kell egy
másról” (1 Kor 12,25).

Amikor hangsúlyozzuk minden egyes gyülekezetnek azt a 
méltóságát, hogy önmagában is, tehát különállásában is egyház, 
azt is szem előtt kell tartanunk — és ezt az egyes helyi gyüle- 
kezetekniek is tudniuk kell! —, hogy egyház voltukból kifolyó
lag az egyház egész munkáját kell végezniük. Vagyis nem 
mondhatják az egyes gyülekezetek azt, hogy az ő közösségük
ben hirdetik az evangéliumot és kiszolgálják a szentségeket, de 
pl. a diakóniai munkát végezze más, esetleg az „országos egy
ház” . Ha valamelyik gyülekezet így gondolkodna, máris lemon
dana arról, hogy a szó igazi értelmében „egyház” legyen! Vilá
gosan meg kell mondanunk, hogy a gyülekezeteknek nem az az 
egzisztenciális kérdésük ma, hogy milyen méretű autonómiával 
rendelkeznek, hanem az, hogy felismerték-e „egyház” voltukat, 
és végzik-e ebből fölyó munkájukat. Ahol ez a munka folyik —
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éspedig az országos egyházzal összefüggésben, és azt segítve! —, 
ott magától oldódnak meg az „autonómia” kérdései is. A „nagy- 
korúság” -ra eljutott gyülekezet — amit ismeretben és munká
ban kell megmutatni! — méltó arra, hogy jogi értelemben vett 
és jól értett „autonómiá” -ja legyen! Meggyőződésem szerint a 
gyülekezet maga korlátozza (akaratlanul is!) jogi autonómiáját 
akkor, ha még mindig áll rá az, amit Pál apostol mondott: „Ne 
legyünk többé' kiskorúak, akiket ide s tova hány-vet, űz-hajt 
a tanításnak akármi szele, emberek csalárdságával” (Ef 4,14). 
Autonómia ott lehet — és legyen is! —, ahol a gyülekezet a 
„hitnek és az Isten Fia megismerésének egységében” (Ef 4,13) 
szolgál!

Kié a hatalom?

Mondjuk ki világosan és egyértelműen: sem a püspöké, sem 
a különböző közgyűléseké és zsinaté, sem a gyülekezeté! Az 
egyházban a hatalom Istené és az 0  Fiáé, a Jézus Krisztusé. 
A  feltámadott Krisztus mennybemenetele előtt ezt mondotta: 
„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön” (Mt 28,18). 
Pál apostol nagyon erőteljesen tesz bizonyságot arról, hogy Is
ten Krisztusnak „mindent lábai alá vetett és Őt tette az egyház 
mindenek felett való Fejévé”  (Ef 1,22).

Krisztus adott hatalmat embereknek is. Ilyen az ún. „kul
csok hatalma: „És néked adom a mennyek országának kulcsait; 
és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben, és amit 
feloldozol a földön, oldozva lesz a mennyekben” (Mt 16,19). Ide 
sorolhatjuk az „igehirdetés hatalmá”- t : „Aki titeket hallgat, 
engem hallgat” (Lk 10,16). Viszont nagyon élesen kell figyel
nünk arra, hogy Krisztus nem akárkiknek és akármire adja ezt 
a hatalmat, hanem olyanoknak, akik szolgálatban állnak és arra 
a célra, hogy a szolgálatban állók szolgáljanak vele. Ebből az
tán világos az is, hogy a helyi gyülekezeteknek és a különböző 
egyházkormányzati szerveknek is mint szolgálatban állóknak 
van hatalma. Azért van hatalmuk, mert kapták attól a Krisztus
tól, aki az igében és szentségekben jelen van közöttük. Tehát 
nem önmagukra nézve vagy miatt van hatalmuk, hanem Krisz
tusra nézve és ő  általa! Természetesen ez azt is jelenti, hogy 
a gyülekezetnek nem a szervezete vagy alkotmányban biztosí
tott jogai alapján van „hatalma” , hanem egyedül az ige és szent
ségek jelenléte alapján. Ezért nem bánhat sem a gyülekezet, 
sem valamelyik egyházkormányzati szerv „ragadomány” -ként a 
neki adott hatalommal. Jól fogalmazta meg mindezt Nelson pro
fesszor Helsinkiben, amikor azt mondotta: „Az egyház tekinté
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lye (hatalma) függő és szolgáló tekintély, nem független és 
uralkodó tekintély.”

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az egyház 
szervezeti életében nem lehet többé beszélni a gyülekezetek 
vagy a püspökök vagy a különböző egyházkormányzati szervek 
„jogai” -ról és „tekintélyéiről. Nemcsak lehet, hanem kell is! 
E nélkül még az egyházban sem mennének „ékesen és jó rend
del”  a dolgok. E nélkül anarchia váltaná fel a rendet. Ezért 
beszél bizonyos kérdés kapcsán az Ágostai Hitvallás XIV. cikke: 
„Az egyházi rendről” és az V. cikke: „Az egyházi hivatalról” . 
Az egyház szervezeti rendjét nem lehet egyszerűen félretenni 
azzal, hogy az „egyház organizmus és nem organizáció” . Orga
nizáció is! Ennek nyomán mind a püspököknek, mind az egy
házkormányzati szerveknek, mind az egyházközségeknek nem
csak. szabad, hanem kell is gyakorolniuk „hatalmuk”-at. Úgy, 
ahogyan azt az országos egyház törvényei biztosítják. Csak arra 
kell mindig vigyáznia mindenkinek az egyházban, hogy „hatal- 
má”-t mint Krisztus szolgája, szolgálatra használja. Úgy mint 
Krisztus: „Aki mikor Isten formájában volt, nem tartotta Isten
nel való egyenlőségét ragadománynak, hanem megüresítette 
magát, szolgai formát vett fel és emberekhez lett hasonlóvá. 
És mikor megjelent emberi ábrázatban, megalázta magát és en
gedelmes volt halálig, még pedig a keresztfán elszenvedett 
halálig” (Fii 2,6—8).

Befejezésül hadd idézzem a többször emlegetett Nelson 
professzor a Lutheránus Világszövetség Negyedik Nagygyűlésén 
elmondott előadásának egy ide vágó részletét: „Ha Krisztus 
urasága és az egyházteremtő ige tekintélye az egyház minden 
fokozatán — helyi, nemzeti, globális fokozatán egyaránt — első 
helyen áll . . .  akkor magától kiküszöbölődik az autokrácia és 
autonómia ellentéte, mert akkor nem lehet többé antropocent
rikusan autokráciáról vagy autonómiáról beszélni. . .  A keresz
tyének egyetlen csoportja sem tekintheti magát autonómnak 
vagy autokratikusnak, akár helyi gyülekezetben, akár országos 
zsinaton, illetve gyűlésen vagy nemzeti összejövetelen vannak 
együtt. Egyetlen csoportnak sincs joga — ez érvényes különö
sen helyi gyülekezetekre és regionális, illetve nemzeti egyhá
zakra —, hogy valami nem evangéliumi autonómia-fogalomból 
kiindulva az „egyház” szó használatát önmagukra korlátozza 
vagy olyan cselekvésre vagy semmittevésre kötelezze magát, 
amely lerombolhatná annak az igének az apostoli tekintélyét, 
amely azt teremtette és megtartja.”
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Magyarországi evangélikus egyházunkban jó mind erre gon
dolnunk, különösen ebben az esztendőben, amikor új egyházi 
törvények megalkotására készülünk. Az egyházvezetőségben 
nincs senki, aki a gyülekezetek helyesen értelmezett autonó
miáját el akarná törölni és az egyházkormányzást valamiféle 
„episzkopalizmus” irányában akarná kifejleszteni! De arról 
igenis szó van, hogy újra végig kell gondolnunk egyházi törvé
nyeink alapjait, tételeit és olyan törvényeket keik majd készí
teni, amelyek jobban segítik egyházunkat Istentől kapott szol
gálatának betöltésében, mint az eddigi törvényeink.

Káldy Zoltán

Tanulmányok
ti I III mii III M;i!l:lüJilllllllllll:lililllllllllflllllllllllílilllllllllllllllllllltllil!llfllllllllilllllilllililllllil!l:i:iilllllll!lllilll:lllilllllllilllillllllIllilíl!lllllllltlll

Hogyan viaskodott az ókatolikus egyház 
az Ótestámentom érvényességéért és helyességéért?

(140-től kb. 300-ig)

/ .  A k r it ik a  kezdete

Abban a korszakban, amikor az ún. ókatolikus egyház kialakult, 
különböző oldalról indítottak támadást az Ötestámentomnak az érvé
nyessége ellen az egyházban. Az egyik irányzat csak Mózes öt könyvének 
az isteni tekintélyét akarta elismerni az egész írásból. Hamisítványnak 
minősítették azokat a helyeket, amelyeket Krisztus maga is negatív 
előjellel látott el. Az elé a választás elé került az egyház, hogy a nyílt 
kritikának ebben az új formájában akarja-e szabadságát biztosítani az 
Ótestámentommal kapcsolatban, vagy pedig megmarad az írás addigi 
typologikus és allegorikus értelmezése mellett.

2. M ore ion  „a n tité z is e i”

A problémát Marcion élezte ki 140 körül. Ezt a hajótulajdonost sok 
minden indította az Ótestámentom elvetésére. Elsősorban azt (kifogásolta, 
hogy miért vannak az ÓT Istenének teljesen emberi vonásai. Nem tudta 
helyeselni az ÓT vallásos optimizmusát sem, amely szerint Isten a vilá
got jónak és szépnek teremtette. Nem minden jó, amit az Isten teremtett
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s ha mégis Isten teremtette ezt a tökéletlen világot, ahogyan a bibliai 
teremtéstörténet elmondja, akkor ennek az Istennek ugyanolyan töké
letlennek kell lennie, mint amennyire tökéletlen az a könyv, amely öt 
a világ teremtőjévé teszi s aki az ÚT Istenétől ég s föld messzeségben 
van. Mert amíg az ÓT Istene az igazságos Isten, aki a törvénnyel kor
mányozza a világot, addig az Üjtestámentom Istene a szerető, irgalmas, 
és megbocsátó Isten. „Antitéziseiben” szembeállította egymással a két 
istenszemléletet s így először formulázta meg azt a hamis benyomást, 
amelyet a Szentírás két részének az Istenéről mindig kaphat az ember, 
ha hamis praemissákból (kiindulva a felszínen mozog írásértelmezése.

Marcion tehát szembefordult korának és a későbbi koroknak is azzal" 
az egyházi tanításával és hitével, hogy az Ótestámentom és az „Újnak” 
az akkor gyűjtött írásai egy egységet alkotnak. Álláspontját éppen az 
utóbbival okolta meg. Szerinte Jézus az Újtestámentomban egy egészen 
más „idegen” Istenről prédikál, akihez az ÓT Istenének semmi köze. 
Sajnos, Jézusnak a tanait is meghamisították. Szerinte csak Pál apostol 
őrizte meg tisztán az evangéliomot. Még arra is vállalkozott, hogy az 
evangéliomot megtisztítsa az oda nem való részektől. „Evangélioma” 
a „judaista” toldalékoktól megtisztított Lukács-evangéliom és tíz páll 
levél. De ezekből is kiiktatott minden olyasmit, ami Isten kinyilatkoz
tatásaként és Krisztusra utalásként értelmezte az Ótestámentomot, illetve 
annak egyes szakaszait. Csak egy példát. Lk 11, 42-ben azt mondja Jézus: 
a farizeusoknak: „ . . .  elhanyagoljátok az ítéletet ás a szeretetet Isten 
iránt. . . ” Az ítélet gondolatát kikapcsolandó a krisin szót klesin-re „el- 
hivatás” , változtatta és a fenti helyet így fordítja: . . elhanyagoljátok
Isten hívását és szaretetét” .

Marcion azt a meggyőződését akarta győzelemre vinni, hogy a ke
resztyén hit szempontjából csak az Üjtestámentom a zsinórmérték. Vi
szont rendkívül tanulságos fölfigyelnünk arra a tényre, hogy magát az: 
ÓT-t nem tudja „leépíteni” anélkül, hogy az Űjtestámentomnak is elég; 
nagy részét ki ne iktassa. Közvetve tehát bizonyságot tesz Marcion a 
két testámentom egységéről. Még ha száműzte volna is az egyház annak 
idején az egyházi használatból az Ótestámentomot és csak az Újat, 
illetve csupán a négy evangéliomot hagyta volna meg, akkor is egy 
bizonyos ótestámenitomi alapirányt őrizett volna meg tanításában és 
hitében. Mert miben rejlik a biblia két részének az egysége? Közvetve 
erre a kérdésre is válaszol Marcion a kritikájában.

Marcion arra ^törekedett, hogy a megváltás tényét és a hitnek az 
egyedüli megmentő hatalmát minél világosabban fölragyogtassa. S e te
kintetben még hálásak is lehetünk neki! Viszont nem tudta felfogni azt, 
amit Jézus és Pál apostol is egyformán hangoztatnak: az ítéletnek és 
a megváltásnak az egységét!. Hogy Isten az ítéletben menti meg az em
bert. Hogy Isten ítélete örömüzenet, mert abban ragyog föl az ő igaz
sága, mert abban győzi le a mi igaztalanságunkat. A hitnek erre a ma
gaslatára Marcion nem tudott eljutni. Ezért változtatta meg a fönt idé
zett helyen a szöveget: „Isten ítéletének és szeretetének” az egységét 
nem tudta vallani és szövegváltoztatásával az egész Újtestámentomban: 
törölte az ítéletre utalást, vele együtt minden „ótestámentomi” vonást,, 
sőt magát az Ótestámentomot.

Marcionnak odáig kellett elmennie fejtegetéseiben, hogy a Szentírás 
üdvösségtörténeti összefüggéseit is tagadnia kellett. Felfogása szerint 
Isten nem a teremtéstől fogva dolgozik a világban egységes akaratának 
a célhoz vitelén, hanem csak Jézus Krisztusban lép ki először elrejtett- 
ségéből és az ismeretlenségből. S ezért Jézus nem a beteljesedést hozta,.
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lianem a régi „törvény” megszüntetését. Jézus ugyan ennek éppen az 
ellenkezőjét mondja ki Mt 5, 17-ben, de ez a hely szerinte nem egyéb, 
mint közönséges zsidó szöveghamisítás. Marcion szemében tehát elve
szítette az ÓT a tekintélyét és érvényességét mint törvénykönyv, de 
mint prófétai könyv is.

3. A gnosztikus szüntézis

Marcionhoz hasonló okokból indultak ki a gnosztikusok is, hogy az 
Ótestámentom érvényességét csökkentsék. Viszont abban különböztek 
tőle, hogy a rejtélyeket nem nyílt kritikával, hanem különböző képzetek 
szüntézisével, spekulatív úton igyékeztek megoldani. Az Ótestámentom 
nagy szerepet töltött be különböző kísérleteik közben, hogy átfogó és 
értelmes megoldást adjanak az élet kérdéseire. Számukra aiz volt a 
legfontosabb, hogy megszüntessék az istenfogalomban mutatkozó ellent
mondást. Egyszerűen érthetetlen volt számukra, hogy ennek a világnak 
a Teremtője egyúttal Jézus Krisztus Atyja, hogy ez az anyagi világ a 
j ó  Isten műve legyen (és nem valamilyen alája rendelt hatalomé!), hogy 
a parancsoló és ítélő Isten egyúttal a megváltás Istene legyen! A gnózi
sára büszke gnosztikus tiltakozott az ilyen paradoxiák elleni A para
doxiát azután úgy oldotta meg értelmével, hogy két istenséget rendelt 
egymás fölé és föltételezte, hogy Isten fokozatosan mutatja meg magát 
a különböző korokban. Mindennek az lett a természtes konzekvenciája, 
hogy bátran spekulálhattak az Ó és Űj írások értelméről, hogy az anyagi 
világot értéktelennek minősítették, hogy az embert magát gonosz testre 
és isteni leiekre szakították 'ketté, hogy a közönséges keresztyének gyüle
kezete csak első lépcsőfok volt a gnosztikus fokozat megszerzéséhez, 
•amely egyedül rendelkezik az igazsággal.

4. Az egyház védekezik és e lu tasít

Az egyháznak ebben a harcában két fegyvere volt: a régi „írás” 
 és új iratai. Az Ótestámentom arra indította az egyházat, hogy nagyon 
világosan vallja a teremtéshitet s azzal együtt a testnek és minden 

e világi életnek a fontosságát. Az Ótestámentom figyelmeztette az egy
házat arra, hogy nem a fantasztikus eszmékben elmerülés szabadítja 
meg az embert és teszi azzá, amivé Isten akarata szerint válnia kell, 
hanem a naponkénti engedelmesség vezeti el az embert az isteni akarat 
betöltéséig. Az Ótestámentom segítségével tudta tehát megtartani az 
egyház az etikai tartalmat és célt. Mélységet adott a keresztyén hitnek 

 azon a réven, hogy az Újtestámentomnak a megváltásról szóló evangé- 
liomát a törvény igéjével kiegészítette és nem oldotta föl az istenfoga
lomban rejlő paradoxiát.

Rendkívül fontos tény volt az is, hogy realista igeértelmezésével az 
Ótestámentom védte meg az emberi élet történetiségét és a történelmet 
magát a spekulatív életszemlélettel szemben. Már ez magában véve 
hatalmas eredmény volt. A hit számára minden történésnek van kezdete 
és  vége, illetve eredete és célja s ezért a teremtés és megváltás, az ÓT 
és az ÚT egységbe olvadnak egymással. A gnosztikus legfeljebb fogal
milag tud beszélni a történés közepéről és azt elnevezi örök igének, 
lógósnak. A hivő ember azonban, aki a Biblia nyomán halad, a törté
nelem középpontját tudja megragadni. Van történelmi Krisztusa.
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Igen nagy mértékben segített tehát az ÓT az egyháznak abban, 
hogy hitének és gondolkodásának a gazdagságát megőrizze. Arra is 
szükség volt természetesen, hogy az írásértelmezésnek a szabadosságát 
felfüggessze, ami a gnosztikusoknál elburjánzott. Azt a szabadságot nem 
adták ugyan föl, hogy a keresztyén ember szemével, szívével és eszével 
olvassák az Ótestámentomot, de az őskeresztyónségnék az addigi naivi
tásával szakítottak. A marcionitákat teljesen, a gnosztikusokat nagyrészt 
sikerült kirekeszteni az egyházból.

A z  ótestámentom szerepe az ókatolikus egyházban

I . A ku ltusz

Az ókatolikus egyház istentisztelete is az Ótestámentom befolyása 
alatt állt. Az istentisztelet annak idején kimondottan az ige istentiszte
lete volt s azokon szabadon válogatva az Ótestámentom egyes részeit 
olvasták föl. Az összejöveteleket a hét egyik „nyugalomnapján” tartot
ták, a keresztyének vasárnap s azokon a szent iratokat — Justin szerint 
(cca. 150) „az apostolok emlékezései” vagy „a próféták iratai” voltak 
ezek — olvasták és magyarázták. Az istentiszteleteknek ennek folytán 
tanító jellegük volt. Ezt, valamint a heti rendet ismerte már a hellé
nista zsinagóga is. Az Ótestámentomból átvették az ároni áldást (Num 6, 
24—26) s azt a „kis áldás” mellett (2 Kor 13, 13) az istentisztelet befeje
zéséhez használták. Körvonalai a keresztyén istentiszteletnek tehát már 
akkor hasonlítottak a maihoz. Középpontjában az ige van, mint az ótes- 
támentomi gyülekezetben. Arra azonban vigyáztak, hogy az igeolvasásnál 
és az igemagyarázatnál az Újtestámentom elsőbbsége az Ótestámentom- 
mal szemben érvényesüljön.

A korábbi szokásoktól eltérően az Úrvacsora közvetlenül kapcsoló
dott az igehirdetéshez. S ez a kettő együtt lett a katolikus mise ősi for
mája. Nagy általánosságban azt mondhatjuk, hogy az istentisztelet for
mái erősen ótestámentomiak voltak, hogy nagyon kidomborították az 
istentisztelet tanító és „imádás”-jellegét és hogy aránylag rövid idő 
alatt sikerült visszaszorítani az őskeresztyén prófétai és enthuziás vonást, 
amely. eltérést jelentett az ótestámentomi-zsidó kegyességhez képest. Az 
ótestámentomi gondolkodás győzelmét kell ebiben látnunk. Viszont a 
szabad, rugalmas gyülekezeti élet lassanként szilárd egyházi „intézmény- 
nyé” merevedett s vele párhuzamosan egyre közelebb került az ótestá
mentomi kegyességhez is.

A második század végén és a következő évszázadban az áldozat gon
dolatának az előtérbe kerülése volt a legfeltűnőbb változás az istentiszte
letben. Az úrvacsorában a keresztyén gyülekezetnek is van „áldozata” , 
ahogyan azt a zsidó gyülekezet a templom elpusztításáig istentiszteletein 
bemutatta. Sőt nemegyszer az egész kultuszt az „áldozat” szóval jelölték 
meg a harmadik században. A különbség viszont, hogy a véres áldozat 
helyére az imádság és az alamiizsnálkodás lépett, amiknek azonban 
ugyanolyan bűn törlő erőt tulajdonítottak, illetve az úrvacsora, amit 
Krisztus áldozati halála vér nélküli megismétlésénék tekintettek. S' ez 
a felfogás érvényben maradt a következő évszázadokban is csakúgy, 
mint az izraeli kultusz példakép jellege.
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2. Az egyházi a lko tm ány

Az úrvacsora új értelmezésének döntő hatása lett a gyülekezet éle
tére is. Mostantól fogva már „papok” vannak a gyülekezetben és a püs
pököt „főpapnak” nevezik. Azok a keresztyének pedig, akik nem mutat
hatják be ugyanúgy mint ők az úrvacsora „áldozatát” , az egyház „népe”' 
lesznek, a „laikusok” (laos. =  nép). Ezektől kapják a keresztyén „papok”  
a tizedet és más adományokat, megfelelően az Ótastámentom előírá
sainak. Sőt! Mózes öt könyve különböző előírásának, a hatására a majd 
a középkorban teljes virágzásnak induló törvényeskedő irányzat kezd 
elharapódzani. Viszont igazságtalanok lennénk, ha a papságnak ilyen 
jellegű kialakulásét teljes egészében az Ótestámentom számlájára írnok.

Kialakul ebben a korszakban az egyházi theokrácia. Az első szá
zadban még csak párhuzamot vontak a „püspök” és az ötestámentomi 
papok és leviták között. Most ennek egyházjogi és kormányzati tartalma 
lesz. Tertullianus (200 körül) még föltehette a kérdést: „Nem papok-e 
a laikusok is?” , bár azt már ő is vallja, hogy a püspököt a „pap” elne
vezés illeti meg. Egy fél évszázaddal később Cyprianus már azt mondja, 
hogy az újitestámentomi papság a levita papság utóda. Az ótestámen
tomi rendelkezések jogi érvényessége alapján igényelhetik a keresztyén 
papok a laikusok engedelmességét, a tizedet. Másrészt ugyancsak az ÓT 
rendelkezései szerint kötelességük mindennap áldozniok. A keresztséget 
„lelki körülmetélkedésnek” tartja. Ezért kell (testi paradigmájának meg
felelően) a születést követő nyolcadik napon elvégezni. Az ótestámen- 
tomi törvénynek az előírásai tehát érvényesek a keresztyén egyház
ban is!

Különöen is aláhúzza a papok különállását a cölibátus. A törvény 
szigorával csak a középkorban érvényesítették ugyan, de gyökerei ebbe 
az időbe nyúlnak vissza és bevezetésében „bűnös” elsősorban az Ótes- 
támentom. Az a gondolat játszott itt elsősorban szerepet, hogy az áldo
zatot hatékonyan csak az tudja bemutatni, aki nemi önmegtartóztatás
ban él. Ennek a képzetnek a gyökerei ugyan a pogány vallásokban 
vannak, átvételét azonban megkönnyítették az olyan ótestámentomi bib
liai helyek, mint Ex 19, 15; Lev 15, 16 kk. Azt is vegyük számításba, 
hogy a késői zsidóság még csak megszigorította a fenti rendelkezések
nek az értelmezését. Amíg nem kellett naponként bemutatnia a keresz
tyén papnak az úrvacsora áldozatát, addig lehetséges volt a papok nősü
lése. Amikor azonban bevezették a napi „áldozást” , közelfekvővé vált 
a papok házasságának az eltiltása.

A III. században általában megerősödik az egyházban a törvényes
kedő irányzat. Az összes ótestámentomi parancsolatokat törvényerőre 
emelik, egyházi intézmények bevezetését az Ötestámentomból okolnak 
meg, pl. azt is, hogy a laikusok egyházi cselekményt nem végezhetnek. 
Az egyház vezetősége mindig az Ótestámentomra hivatkozott, ha a vele 
szemben állók hitetlenségét és eretnekségét akarta bebizonyítani. Viszont 
azt is világosan kell látnunk, hogy ekkor már az egyház vezetőinek nem 
volt feltétlenül szüksége az Ótestámentom tekintélyére, hogy elgondo
lását érvényesítse akár a tanítás, akár az alkotmányos élet területén, 
tgy pl. Ignatius (cca. 120) egyáltalán nem hivatkozik az Ótestámentomra, 
amikor a „monarchista püspökségre” vonatkozó rendelkezéseit megfogal
mazza. Sokkal inkább abban játszott szerepet az ÓT az egyházi szoká
sok és törvények terén, hogy kialakult, vagy szándékolt egyházi intéz
ményeknek az isteni tekintélyét az Ótestamentommal is meg kell támo
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gatni. Természetesen az egyházi hierarchia és „alkotmány” aligha tudott 
volna nélküle abban a formában kialakulni, ahogyan az történt, viszont 
az egyház külső terjeszkedése is szükségessé tette a szigorúbb rendnek 
a bevezetését.

3. A tanítás

Amikor az úrvacsorát áldozatként kezdték érteni és értelmezni, 
akkor ez nemcsak a gyülekezet kultuszában és istentiszteleti életében 
jelentett nagy változást, hanem hatással volt az egyház tanítására is 
Istenről, Krisztusról, az ember megváltásáról és az emberről általában. 
Az ember ki tudta engesztelni Istent a neki bemutatott áldozattal s 
nem volt szükség arra, hogy azt megelőzően az Isten ajándékozza meg 
az embert. Csak egy lépés hiányzott még az érdemszerző cselekedetekről 
szóló tanítás kialakításáig s ezt a lépést Tertullianus és Cyprianus meg 
is tették. Szerintük a keresztyén életet a törvény határozza meg, a ke
resztyén általában az „új törvény” . A római és zsidó gondolkodás talál
kozott egymással, amikor az ember viszonyát Istenhez jogi viszonyként 
fogták föl.

Átalakult egyúttal a bűn fogalma is. Az Üjtestámentomban egy 
helyen (1 Ján 5, 16 k.) szó van a halálos bűnök és egyéb bűnök meg
különböztetéséről. Most kialakult egy középső csoport is, amelyekre csak 
a püspök adhatott bocsánatot. Egyébként is egyes tévedések summájá
nak tekintették a bűnt, nem az emlber bűnös állapotának Isten színe 
előtt, ahogyan ezt az Újtestámentom tanítja. Azon az úton indult el az 
egyház ezzel a tanításával, hogy a hitet moralismusnak tartsa.

4. Összefoglalás

Az ókatolikus korszakban lényeges változáson ment át az Ótestá- 
mentom értékelése. Megszűnt a keresztyének naiv, reflektálatlan kap
csolata az „Írással” . A kritikák hatására az egyház tudatosan döntött 
az ÓT megtartása mellett, viszont összekapcsolását az Újtestámentommal 
nem tisztázták világosan és egyértelműen. Csak az volt a szempont, hogy 
mindkettő jó eszköz a gnózissal vívott harcban. Az ÓT erősítette ugyan 
az egyházat ebben a vitában, de ugyanakkor a szükséges rugalmasságtól 
is megfosztotta, mert amikor Marcionnal és a gnosztákusokkal szemben 
védték, az eddiginél lényegesen nagyobb szerepet és jelentőséget tulaj
donítottak neki. Kezdetben úgy értelmezték az Ótestámentomot, hogy 
az jövendölés és történeti előhírnöke az új gyülekezetnek. Most azonban 
előtérbe kerül a „törvény” , elég gyakran vele együtt a rituális törvények 
is nagy szerepet kapnak az egyház életének a kialakításában.

A tekintetben viszont igen jelentős volt az Ótestámentom szerepe, 
hogy vissza lehetett vele szorítani a görög szellem ismételt támadásait 
és megóvta a keresztyén teológiát a spekulatív és misztikus vonásoktól, 
hatásoktól. A legfontosabb eredmény, hogy a leglényegesebb tételeket 
megtartották: a teremtő és megváltó Isten egységét, vele együtt a Biblia 
két részének az egységét és a történelem egységét.

141



A z  Ótestámentom az antik birodalmi egyházban
Eddig részletesen feltártuk azokat a szempontokat, amelyek később 

is érvényben voltak az óegyház történetében, s ezért a középkorig ter
jedő időt csak röviden tárgyaljuk.

Az Ó és ŰT egységét annyira természetesnek tartották, hogy új szót 
kezdenek használni, amely mindkét részt magában foglalja: „Biblia”, 
„a Könyv” (illetve „a könyvek”) lesz a Szentírás neve cca. az ötödik 
századtól kezdve. A negyedik században államvallássá lett a keresz- 
tyénség s ez jól jött a már kialakulóban levő teokratikus fejlődésnek. 
S mivel a politikai és papi hatalom Izráel és a zsidóság történetében 
is mindig összefonódott, a keresztyén egyház vezetői is mindig az Ötes- 
támentomra hivatkoztak, ha az egyházi jog és jogszokás kérdései kerül
tek szóba.

Az egyház hatalmi törekvései annyira elfajultak, hogy pl. Matemus 
arra szólította föl a császárokat, hogy üldözzék a pogányokat. Az egyház: 
ellenségeit azonosította a kanaániakkal és bálványimádókkal Deut 13, 
6-ra hivatkozva: „A hamis próféta vagy álomlátó ölettessék meg!” Maga 
Augustinus is gyűjtötte azokat az ótestámentomi helyeket, amelyekkel 
igazolni akarta hitbeli dolgokban az erőszakot. A szombatra vonatkozó 
rendelkezéseket is érvényesnek minősítették az egyházban, holott azokat 
Jézus az igazi szeretet parancsolatával érvénytelenítette, illetve korlá
tok közé szorította. Az egyházban egyre jobban becsült és gyakorolt 
aszkézis igazolására viszont ótestámentomi példákat nehéz volt felhozni 
s ezért megelégedtek a nazirok példájával, akik nem fogyasztottak 
alkoholt és nem nyírták meg a hajukat. S mivel az Üjtestámentom nem 
foglalkozott olyan részletesen a házasság, a család, a nép és állam kér
déseivel, ezeknek a pozitív értékelését az Ötestámentomból tanulta meg 
a keresztyénség.

Az ÖT sokkal jobban, mint az ŰT elősegítette az egyház hierarchikus 
és teokratikus fejlődését az ókor végén és bibliailag igazolta. Túlzás 
volna ugyan az a megállapítás, hogy a papi rendnek a kialakulását 
egyedül az ÓT tette lehetővé, de az viszont tény, hogy a „klérus” fogal
mát abból vették, amikor arra hivatkoztak, hogy Lévi törzsének az 
öröksége (kleros) az Isten maga, ennek a törzsnek ezért nincsen osztály
része az ígéret földjén, hanem teljesen a kultuszi szolgálatban kell állnia 
és abból élnie (Deut 10, 9).

Arra is utalnunk kell, hogy bár az antik szemléleteknek is volt 
életformáló ereje a keresztyén egyházban, az írásos hagyomány mellett 
egyre nagyobb szerepet kapott a hagyomány (traditio). Minthogy az 
ótestámentomihoz hasonló körülmények az egyház történetében is jelent
keztek, ezeknek a megítélésekor és értékelésekor elsősorban az ÖT-ra 
nyúltak vissza. Eklatáns példája annak, hogy mivé lesz a keresztyén 
egyház, ha az Ötestámentomnak nem keresztyén értelmezést ad, az 
abesszin egyház. Korán elszakadt az egyház testétől a Krisztus személye 
és műve körüli harcok idején és elszigetelt helyzetében rengeteg ótes
támentomi vonást őrzött meg. A templom épülete a jeruzsálemi temp
lomra emlékeztet, nem esznek disznóhúst, különbséget tesznek a tiszta 
és tisztátalan állatok között és a szombatot ünnepük. Az ótestámentomi 
törvényekkel és ceremóniákkal megkötözött egyháznak nem sok köze 
volt már Krisztus egyházához.
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A középkor és az Ótestámentom

I .  Az ó testám entom i tö rvény szerepe 
a ko ra i középkorban (6— I I .  sz.)

A  középkorban elsősorban az ótestámentomi törvény volt nagyobb- 
hatással az egyház tanítására. Az egyház — mint láttuk — már koráb
ban a törvényeskedés útjára lépett. Most azonban a germánok és szlávok 
megtérítése szempontjából jelentős szerepet kaptak az ÓT törvényei. 
Ótestámentomi példákra és kijelentésekre hivatkoznak azonban a kisebb 

        dolgokban is: a tonsúrát, a böjtöt, a cölibátust az Ótestámentommal 
igyekeznek igazolni. Ezek a dolgok azonban az ÓT nélkül is kialakultak 
volna s az ÓT csak a pecsétet jelentette már, mint ahogyan magukat 
az egyházi házassági törvényeket, a tizedet és a kamattilalmat is már 
csak igazolták, legitimizálták az ÓT-al. A kezdeményezés joga egyéb
ként is ekkor már a zsinatok és a pápák kezében volt, amelyeken rend
kívül furcsa határozatokat tudtak hozni. A 618-as sevillai zsinat pl. 
azt a határozatot hozta, hogy a püspök nem alkalmazhat laikust az 
egyházi birtok intézőjeként, mert Deut 22, 10 kimondja: „Ne szánts, 
ökrön és szamáron együtt!”

2. Az ó t ku lt iku s  és nem zeti szem pontja inak  
érvényesülése a ka ro ling  korszakban

Az ÓT nemzeti gondolatainak is volt hatása az egyház gondolkodá
sára, természetesen nem a nemzeti szó modem értelmében. Az érdek
lődés azonban erősen az ÓT történeti könyvei felé fordult. Annak idején 
Ulfilas még éppen a történeti könyvek egy részét (Királyok és Krónikák 
könyvét) nem fordította le, mert a nyugati gótok úgyis igen harciasak 
voltak. Nagy Károly azonban igen nagy érdeklődést mutatott az ÓT 
iránt, különösen az ótestámentomi papkirály, Dávid személye iránt és- 
politikai, valamint vallásos elgondolásainak a végrehajtásánál erősen 
befolyásolták Dávid lépései. Az Ótestámentomra hivatkozik akkor is, 
amikor III. Leó pápának kifejti kormányzásának az alapelveit: A pápá
nak az a feladata, „hogy Mózeshez hasonlóan Istenhez fölemelt kezek
kel” támogassa azt a harcot, amelyet a császár vív Krisztus szent egy
házáért (vö. Ex 17,3 kk.) Mert ahogyan annak idején Izráel Isten nevéért 
harcolt, azt végzi most a császár. A „keresztyén nép” királyának tudja 
magát és a pápának nincs más feladata, mint hogy elvégezze lelki, egy
házi feladatait.

Az ÓT kultikus előírásait kezdik már nem allegorikusán, hanem, 
szó szerint érteni. Ősképei lesznek a keresztyén egyházi eseményeknek, 
személyeknek és dolgoknak. Nagy Károly, a germán Dávid az aacheni 
dómot a „salamoni templom” mintájára építtette még a méretei szerint 
is. A keresztyén „Jeruzsálem” felépítésével az egyházi súlypontot 
Aachenbe igyekezett áttenni s vele együtt a római pápa befolyását, csök
kenteni. Mindezt nem tudta megokolni az állami joggal s ezért nyúlt 
tudatosan az Ótestámentomhoz, amely bibliailag látszott megalapozni 
Nagy Károly teokratikus, politikai-vallásos elgondolásait és törekvéseit.
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3. Az Ó testám entom  a középko r második felében  
( 1 2 -  15. sz.)

A középkor második felében az írásmagyarázat szövegszerűbb lesz, 
de gyakran a zsidó teológusok befolyása alatt áll. Most már igyekszenek 
a bibliai nyelveket és az egyes bibliai fogalmak értelmét is közelebbről 
megismerni. De még mindig nem jutnak el az ÓT sajátos értelmének 
a megismerésére és az Üj testámen tómmal való összefüggése is zavaros 
marad. Az ellentmondásokat a kettő között még mindig az allegorikus 
értelmezéssel oldják föl. Tanulmány tárgya marad továbbra is az ÓT 
kultikus berendezettsége és példaképüknek tekintik azt. Előtérbe kerül
nek a zsoltárok és az Énekek Éneke. Nagyobb szerepet kap az egyházi 
életben az igehirdetés és elsősorban ószövetségi textusokat választanak 
alapigéül, mert szemléletesebb és közelebb áll az egyszerű néphez.

Szerepet kap az Ótestámentom a gyónásban, mert előtérbe kerül a 
Tízparancsolat alkalmazása az olyan nagy magyarázók, mint A. Szent 
Tamás, Albertus és Nikolaus von Lyra révén. Ezt a fontos szerepét a 
Tízparancsolat megtartotta azután a reformáció korában is. Az egyház 
népének az erkölcsi felfogására azonban nagyobb befolyása volt a helyi 
morálnak és az antik erkölcsnek s azit az ÓT etikája sem tudta ki
szorítani.

Az Ótestámentom ebben az időben is elsősorban mint törvénykönyv 
játszott nagy szerepet. Teokratikus és törvényeskedő felfogásának job
ban kedvezett, mint az Újtestámentom. Viszont a társadalmi és állami 
életben jelentéktelen volt a jogi befolyása, hiszen ott már elfoglalta 
egyeduralkodó helyét a római jog. A császárság ési a pápaság között 
dúló harcban a két jogot egyébként sokszor kijátszották egymással szem
ben. III. Ince pápa 1202-ből való „Per Venerabilem” c. dekretaliájából 
az alábbi érdekes példát vehetjük az ÓT használatával kapcsolatban. 
Az újtestámentomi igékkel: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré 
és Istennek, ami az Istené” és „Ki tett engem bíróvá .közietek?” szembe
állítja a pápa Deut 17, 8—12-t, hogy világi jogigényének érvényt sze
rezzen. A fenti helyen azt a parancsolatot kapják az izraeliek, hogy 
nehezebb jogi kérdéseket a papok elé vigyenek „azon a helyen, amelyet 
majd kiválaszt az ŰR, a te Istened” . Ince pápa ezt az Isten által kivá
lasztandó helyet az apostoli székre vonatkoztatja, a pap pedig, aki elé 
döntés végett az ügyeket vinni kell, Krisztus helytartója, Péter utóda 
és a kulcsok hatalmának a birtokosa. Megkönnyítette az ótestámentomi 
igének ilyen vonatkoztatását a jelenre a görög és a latin fordításban 
található hiba. A  megadott fejezet 18. versében ugyanis arról van szó, 
hogy amikor majd Izráel királyt választ magának és az elfoglalja a 
trónt, írassa le magának a levita papokéból a törvény mását, azaz má
solatát, csináltasson belőle egy duplikátöt. Az egyház illetékes fordítói 
azonban azon a véleményen voltak, hogy a „második törvény”-ről van 
itt szó s ezért „Deuteronomiumnak” nevezték. Ennek alapján kapta a 
Tórának egész 5. könyve a „Deuteronomium” nevet. Ince pápa tehát 
így folytathatta érvelését: A „második törvény” érvényben van az Új
szövetségben is s ennek konzekvenciájaként az a rendeltetése is, hogy 
a legfőbb joghatóság — a fejedelmek és királyok fölött is — „Rómában” 
és „a pápánál” van.

A középkor vége felé azonban már jelentkeztek a tiltakozások az 
ÓT jogi oldalának a hangsúlyozása ellen, elsősorban, de nem kizárólag, 
az eretnek irányzatokban. A katharénusok (tiszták) pl. az egész mózesi 
törvényt elvetették. Dr. Pálfy Miklós
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H ogyan lehetek szolidáris a ma emberével?

I.

A XX. század 2. felének embere az egész világon egyre gyakrabban 
találkozik 'a szolidaritás eszméjével, egyre mélyebben éli és érti meg 
annak felemelő és lelkesítő tartalmát, ami az egész emberiséggel való 
együttérzést és felelősségben .való együttmunkálkodást jelent.

Korunkban nagyszerűen bontakozik ki az emberiség összefogása a 
béke megőrzésére, az elmaradottság felszámolására, a gyarmati sorban 
élő népek felszabadítására, a fajok egyenlőségének kivívására.

Én azonban most egy szükebb metszetben keresem a hogyanra a 
feleletet: hogyan lehetek szolidáris a ma emberével, aki a Magyar Nép- 
köztársaságban él, a szocializmust, majd a kommunizmust építi, vagyis 
adottsága és tehetsége szerint igyekszik szebbé és jobbá tenni a holnapját 
s a jövendő élet jobb életlehetőségének a megépítésére óriási erőfeszí
téseket tesz.

Ebben a szituációban él az egyház és a lelkész, nem valami külön
leges, a világtól elkülönített helyen. Nem egymás mellett élünk csupán 
kényszerűségből, hanem együtt és ez azt is jelenti: egymásért! Az ember 
sohasem élt egészen egymagában és a magány tartósan, sohasem volt 
Isten akarta állapotomért Isten az embert közösségre, egymás segítsé
gére teremtette. Ma azonban döntően fontos, hogy népünkhöz való viszo
nyunk összhangban legyen annak építő erőfeszítésével az új és jobb 
életért. Itt édeskeveset ér a puszta szimpátia, a r.okonszenv, itt min
denki cselekvő hozzájárulására van szükség! De hogyan tudjuk a leg
jobb segítséget nyújtani? 

II.

A nagy tudósok, társadalmi reformerek általában mind humaniz
musból. emberszeretetből cselekedtek, sokszor életük veszélyeztetésével, 
sőt feláldozásával, hogy előmozdítsák a^közjót. Látva a nép, a társa
dalom életkörülményeinek elmaradottságát, tőlük telhető módon ipar
kodtak tanítani, nevelni és jobb életkörülményeket biztosítani. Ezek 
között az emberek között egyaránt találunk keresztyéneket és nem 
keresztyéneket!

A mi keresztyén életünk alapja és éltető forrása a Jézus Krisztus
ban való hitünk. Jézus Krisztust nem mondjuk humanistának, mert a 
humanizmus „e világi” kategória. Ö magában hordozza azt a „másik” 
világot is. Cselekedeteit a mennyei Atyja iránti engedelmessége hatá
rozza meg egyfelől. De másfelől mélységes emberszeretete, együttérzése 
is nyilvánvaló. Megszánta az őt követő sokaságot, mert olyanok voltak, 
mint a pásztor nélkül való juhok és kezdte őket sokra tanítani (Mk 6, 
34), majd megelégítette őket. Leül a vámszedők, a bűnösök közé, há
zukba megy, ami akkor az életközösség vállalását jelentette. Megvédi 
a házasságtörő nőt illetéktelen vádlóitól, nem mond le a 38 éve beteg 
emberről, a társadalomból kirekesztett bélpoklosokról (leprásokról) sem. 
Az evangéliumokban sok olyan gyógyításáról, segítségéről hallunk, ahol 
nem lettek hívőkké a megsegítettek, de segített rajtuk, hogy örüljenek, 
hogy örömük teljes legyen.
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A bajok gyökerét azonban nem egyszerűen az elmaradottságban 
látta, hanem az Isten nélküli, az Istennel ellenséges állapotban, amit 
mi bűnnek nevezünk. Küldetése-hivatása nemcsak jobb életkörülménye
ket teremteni az embereknek, hanem megváltani őket a bűnös állapot
ból, azaz az egész embert belülről újjáteremteni. A megváltás rendezi 
az embernek Istenhez és embertársaihoz való viszonyát s így képessé 
teszi őt egy új közösségi élet megélésére. És nemcsak képessé teszi, 
hanem küldi is az ínségben és szükségben levő emberek segítségére 
(Mt 10, 8), kivétel nélkül mindenkihez. Az irgalmas samaritánus példá
zatában elénk állítja a feltétlen szeretet példáját s a legmesszebbmenő
kig kiélezi a segítésre elkötelezettségünket, amikor minden rászorulóval 
azonosítja önmagát (Mt 25, 35—36 és 42—43).

Jézus Krisztus követői ezért nem lehetnek egyszerűen csak huma
nisták, de persze „megváltók” sem. Az elsőnél több a feladat, az utóbbit 
Jézus Krisztus végezte el végérvényesen. A megváltáshoz mi nem ad
hatunk hozzá, hirdetnünk kell a megtörténtét. Hirdetni mindenkinek, 
aki hallja, mert ez a világ a Krisztus világa s azt akarja, hogy ajándé
kaival élve boldogan élhessünk. Hirdetni a megváltást és munkálkodni 
az emberi élet'kiteljesüléséért — ez a feladat. A ránk bízott evangé
liumot semmi mással nem tudjuk hitelesíteni, mint azzal, hogy közben 
a kiteljesülő, drága emberi életet szolgáljuk. Ezáltal a megváltás erejét 
és áldását árasztjuk a világba.

III.

Amikor Jézus munkájáról, a váltságról beszélünk, vagy követéséről, 
ezek mindig összetett fogalmak, amelyek az élethez, az emberhez visznek 
el minket. A könnyebb megoldások felé való hajlás azonban újra meg 
újra kísértéssé teszi, hogy a hitnek csak az egyik oldalát éljük meg és 
hangsúlyozzuk, nevezetesen azt, amellyel az Istenhez viszonyulunk. Em
berileg ez a nehezebben ellenőrizhető s így magunkat is könnyebben 
áltathatjuk. A hit másik oldalát, amellyel az emberekhez, a társadalom
hoz viszonyulunk s amely így világosan látható, ösztönösen is igyekezzük 
elproblémásítani, hogy kibújhassunk alóla.

Így szolgálatunk leszűkül a megváltás hirdetésére, vagy a bizonyság- 
tételre általában, és észre se vesszük, hogy csak félmunkát végeztünk. 
Isten országában azonban a félmunka: bűn, engedetlenség. Azt, amit 
Jézus Krisztus az emberekért cselekedett, tanítássá, dogmává desztil
láljuk és így életidegenné tesszük. Időtlen „igazságokat” prédikálok 
konkrét üzenet helyett. Hitelét veszem Krisztus szavának, mely így kívül 
reked az emberen, távol kerül az emberektől s az emberek is tőle.

Hála Istennek mindig voltak az egyházban Isten adta emberek, akik 
mindkét feladatot hűségesen végezték. Az ismertebbek közül csak Tes- 
sedik Sámuelre és Albert Schweitzerre utalok s rajtuk kívül is a név
telen és neves keresztyénekre, akiket mélységes hitük és emberszerete- 
tük nyugtalanná tett a társadalmi ínség láttán. Életüket, erejüket áldoz
ták, hogy másoknak használjanak és szolgáljanak. Korunkban pedig egy
re világosabb és követelőbb igény, hogy a maga helyén mindenki szemé
lyesen végezze a szeretet szolgálatát. Magyar protestáns egyházaink leg
jobbjai küzdöttek az elmúlt években ennek teológiai tisztázásáért és 
rázták fel az alvó lelkiismereteket. Legutóbb pedig a Lutheránus Világ- 
szövetség Helsinkiben tartott IV. nagygyűlése is felhívta valamennyi 
tagegyházát, hogy a gyülekezetekben igyekezzenek olyan erkölcsi és lelki
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magatartást ébreszteni, amely elősegíti a megbékülést, a nemzetközi 
barátságot és a testvéri emberiességet. (Lelkipásztor, 1963. nov. 655. lap.)

Azt jelenti ez, hogy ne kössön meg minket a megszokás és a kénye
lemszeretet munkánkban, hanem keressük szüntelenül a lehetőségeket, 
hogy hol lehetünk mások hasznára. Meg kell szabadulnunk sok indivi
dualista-fatalista beidegzettségtől, felfogástól, reálisan kell néznünk az 
életet és az embert.

Az emberhez azonban csak bűnbánattal és alázattal közeledhetünk. 
A bűnbánat azt jelenti, hogy félretesszük minden önigazságunkat, maga- 
biztosságunkat. Sok mulasztás terhel bennünket, de Krisztus erejével 
járjuk az új utat. Az alázatosság pedig azt jelenti, hogy elfogadom a 
kritikát, vizsgálom magam, hogy igazán engedelmes voltam-e, és kere
sem a jobb engedelmességet. Fölény és önhittség nélkül megpróbálok 
„együtt gondolkodni, együtt érezni azokkal, akik más alapállásból néznek 
szét a világban és más vonatkozásban közelítik meg a problémákat, mint 
ahonnét az egyház megközelíti.” (Káldy Z.: Világias egyház. Lelkipász
tor, 1963. jan.-febr. 2. lap.)

Magától értetődőnek látszik, de nem szükségtelen kitérni arra sem, 
hogy ezt a szolgálatot mint lelkészek végezzük. Ebben a vonatkozásban 
is egyházunk vezetői ismételten leszögezték, hogy „egyház akarunk lenni 
a szocializmusban” . Ezt áttéve lelkészi viszonylatra: lelkész akarok lenni 
a szocializmusban. Népi államunk vezetői pedig ismételten kifejezték 
bizalmukat munkánk iránt. Lehetséges és szükséges a lelkipásztori 
munka. Akinek belső elhivatottsága van, az nem tarthatja ezt szükség
telennek. Az viszont igaz, hogy ez nem mindig könnyű feladat. Ott főleg, 
ahol rossz munkával lejáratták a lelkész becsületét. Ilyen esetben a 
küzdelmet nem lehet kikerülni. Vissza kell harcolni a becsületet és a 
megbecsülést. A választóvonal nem a hivők és a nem hivők között van, 
hanem a cselekvő-munkálkodó emberek és a nem cselekvők között. Isten 
az egész világban tevékenykedik, aminek sok jelét láthatjuk s amiért 
nagyon hálásaknak kell lennünk. Ez a hála indít arra, hogy alázatosan 
és szerényen tevékenykedjünk mi is, mint keresztyének és lelkészek.

IV.

Nézzük most közelebbről a ma emberét, akivel vállalom a szolidari
tást. Hogyan jellemezhetjük? Hogyan és hol találom meg igazi valójá
ban, hogy megértsem őt és szolidáris legyek vele?

Hol találom meg térben és időben? A mai élet nagymértékben közös
ségivé, kollektívvá lett és egyre jobban azzá lesz.

Milyen lelki szituációban találom ezt az embert? Azt szoktuk leg
inkább mondani, hogy szekularizált, bonhoefferi kifejezéssel élve nagy
korú. Felszabadult, öntudatos, nem szereti és nem tűr semmiféle gyám
kodást maga felett. Ezért helyezkedik szembe sokszor tudatosan is azzal 
az egyházzal, amely lelki kényszert szeretne alkalmazni irányában. Ha 
azt akarjuk, hogy komolyan vegyen minket, nekünk kell őt komolyan 
venni. Milyen könnyen legyintünk emberekkel, elképzeléseikkel kapcso
latban! Nem lehet summásan, egyes benyomások alapján ítéletet alkotni 
az emberről. Ehelyett keresni kell egymás jobb megértését. Ez fárasztó 
figyelés és harc, de enélkül nincs komoly megismerés. A mai ember 
is megbecsülést, szeretetet, megértést vár s ez nyitja meg ajándékul a 
szivét.
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A nagykorúsághoz hozzátartozik az értelmesség is. Tudatosan olvasó 
és gondolkodó emberek élnek ma. Tanulnak, képezik magukat, újítanak, 
alkotnak, mert megéri a fáradságot, tartalmat és célt ad életüknek. 
Amikor ezt helyeseljük és örömmel állapítjuk meg, magunknak is ösz
tönzésül szolgál ez a tanulásra, a továbbképzésre. A nagykorú embernek 
nem lehet kegyes általánosságokat beszélni, mert észreveszi ürességün
ket. Igaz, szakemberek nem lehetünk az élet minden dolgában, de tájé
kozottak igen. Érteni kell a mai kérdésekhez. így pl., hogy mi az előnye « 
a közösségi gazdálkodásnak, a tervezésnek, md az agrotechnika stb., stb. 
Ehhez az értéshez segítenek és így az emberhez visznek közelebb az 
újság, film, színház, a könyvek. Ehhez segítenek a Hazafias Népfront 
sokoldalú előadássorozatai, amelyek feltárják a nagy összefüggéseket, 
azok társadalmi, lélektani, kulturális vonatkozásait. Mindez persze nem 
teszi feleslegessé a lélektől lélekig folyó harcot a megismerésért, az 
emberrel való igazi találkozásért.

A mai embert a valóságos, mai kérdések érdeklik. Érzéketlen a 
kegyeskedés, a kegyes beszéd iránt, de az időszerű kérdésekre szívesen 
hallgatja az Ige fényében fogant feleletet. Benne él egy újakor vajúdá
sában, sőt annak építésében tevékenyen részt vesz és így tapasztalja 
az alkotás felemelő érzését.

V.

Hogyan lehetek tehát szolidáris a ma emberével?
1. Az emberek között kell élnem! Csak így ismerhetem meg őket, 

kérdéseiket és lehetek közösségben velük. Az ismeret, felelősség, együtt
érzés nem már eleve meglevő tulajdonságaink, hanem kialakulnak és 
egyre jobban megerősödhetnek bennünk, ha benne élünk az élet sodrá
sában és nem rekedünk kívül. Ha figyelünk éberen mindarra, ami őket 
foglalkoztatja s azt a nagyobb összefüggésekbe helyezzük bele. Engé- 
detlenség és bűn a múltban, vagy az álmok, világában élni. Az otthonba, 
vagy a lelkészi hivatalba elrejtőzni. A hivatali helyiségre szükség van, 
de nem szabad odaragadnom, megelégednem a hivatali munkával. Az 
embereket kerülöm ki, ha kérdéseiket; kikerülöm, vagy elbagatellizálom!

2. Az emberekért kell élnem! Nem ők vannak énérettem, hanem 
én vagyok őérettük. Ez szüntelen készenlétet jelent. Ha az emberek 
nincsenek elég bizalommal hozzám, vajon nem az-e az oka, hogy vona
kodtam az érdekükben eljárni, nem voltam készen számukra? Igaz. 
sokszor fárasztó ez a szolgálat, néha talán az idegek is felmondják a 
szolgálatot, de semmi sem ment fel a segítés kötelessége alól.

A mi társadalmunkban az embereknek mind a két kezük tele van 
munkával. Technikai, társadalmi, gazdasági, kulturális célok megvaló
sításán fáradoznak. Ez nem egyesek ügye, hanem mindnyájunk, egész 
népünk, az emberiség ügye. Az én érdekem is, az én ügyem is. Akarnom 
kell segíteni, nem dicsőségért, háláért, hanem emberségből és szeretetből.

3. Meg kell ismernem a feladatokat! Az együttmunkálkodáshoz nem 
elég a készség, át kell tekinteni a feladatokat. Régen a polyhisztorok 
tudták áttekinteni a világ dolgait. Ma már nincsenek polyhisztorok.
A tudomány, az ismeretek sokrétűen elágaztak és elmélyültek s így a 
jó szakember aránylag kis területet fog át. Annál komolyabban kell 
figyelnünk egymásra és a közös feladatokra. Nincs értelme semmiféle 
öncélú tevékenykedésnek, az öncélú teologizálásnak sem. A gondokat, 
a tennivalókat kell megosztanunk egymással, hogy minél előbb és minél
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jobb megoldásokhoz jussunk el. Nem a magunk kedvére élünk, hanem 
szolgálatban állunk.

4. Keresnem kell a munkatársakat! Nemcsak a feladataink közösek, 
hanem azok megoldása is kollektíve történik. Meg kell találnunk egymás 
kezét, meg kell ismernünk egymás gondolatait, látásait, hogy együttesen 
harcoljuk meg a közös tennivalókat. Népünk és kormányunk számít 
ránk az emberiség békéjének és boldogulásának a munkálásában. Ne
künk magunknak is keresnünk kell sok imádsággal, hogy hol kapcso
lódhatunk be jó lelkiismerettel a közös munkába. Meg kell becsülnünk 
népünk vezetőit, támogatnunk kell őket felelősségükben és munká
jukban.

5. Meg kell keresnünk a magunk sajátos eszközeit! Elsődlegesen 
ezekkel szolgálunk. Szüntelenül elemeznünk kell munkánkat, hogy még 
jobbá és hasznosabbá tegyük azt.

a) Az igehirdetésben. Az igehirdetés nem szentbeszéd és nem is 
elmélkedés, hanem az élő Krisztus konkrét üzenete a ma élő emberhez. 
Nem szabad belefáradnunk ennek a keresésébe, nehogy elbeszéljünk az 
emberek feje fölött. Nem a korszerűséget hajszoljuk, de — a keresztyén 
üzenetből semmit le nem alkudva — a kor kérdései kerülnek az Ige 
megvilágítása alá. Lényegretörően és alaposan kell elkészülnünk. A mai 
ember igényes és egyre műveltebb. Kritikai érzékkel bír. Ki vagyunk 
téve megfigyelésnek, kritikának. Ne ütközzünk meg ezen. Hárítsuk el 
hibáinkat és elégtelenségünket szüntelenül.

b) A kazuális szolgálatokra egyre nagyobb figyelmet és gondot kell 
fordítanunk. Igyekeznünk kell személyessé tenni ezeket az alkalmi ige
hirdetéseket. Nem valami kegyes szokást gyakorolunk általuk, hanem itt 
személyhez, vagy családhoz szól Isten igéje. A pátosz és nagy hang 
helyett az emberek élete kicsinynek látszó, de nekik mégis nagy 
dolgait világítjuk meg az Ige fényével sok szeretettel és együttérzéssel. 
Őrizkedjünk mindenféle sablontól és általánosítástól, mert ezzel nem 
az emberek mellé állunk, hanem eltekintünk felettük és megfosztjuk 
őket egyéniségüktől.

c) A lelkipásztori beszélgetés, a lelkigondozás legyen valóban a 
lélek gondozása. Sok bölcsességet és erőt igényel ez és “csak teljes fele
lősséggel történhetik. Az emberek munkakedve, életkedve, lelki egyen
súlya függ a helyes és jó lelkipásztorkodástól. Itt sem mondhatunk mást, 
mint a szószéken, mert magunk rontanánk vele az Ige hitelét. Persze 
szeretettel és megértéssel mondjuk.

Előre vivő módon kell vezetni és lezárni a beszélgetést. Az általános, 
fejlődést, a történelmi szükségszerűséget nem lehet figyelmen kívül 

hagyni. Nem nyugtatás a cél, hanem tanács és vigasztalás, hogy az 
ember ember lehessen. Ugyanakkor az, amit elmondunk, a köztudatot 
is tisztítja, formálja, hogy az emberek helyesebben lássanak, helyesebben, 
cselekedjenek.

A lelkipásztori beszélgetés próbája a lelkipásztor élete, magatartása. 
Tetteivel ne üsse agyon azt, amit mond. Szolga és a bűnösök közül egy, 
de a gyülekezet számára elöljáró és példakép is! Követik, hivatkoznak 
rá. Hitvány szolga, ha nem figyel Urára, ha meghazudtolja a keresztyén 
reménységet. Ha reménytelenné teszi a jóért való harcot, a gonosz elleni 
küzdelmet.

d) Mivel a gyülekezet a köz-ség egy része, a gyülekezet tagjainak 
való szolgálatot át- meg átszövi az egész községnek való szolgálat is.
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Szemünk előtt kell tartanunk az összesség érdekeit, szükségeit, tehát 
az ún. közügyeket. Ébreszteni kell az ezek iránti felelősséget és kész
séggel részt venni azok megoldásában. Jó, ha rendszeresen érdeklődünk 
az időszerű tennivalókról, így lépést tartunk az általános fejlődéssel és 
felhívhatjuk a figyelmet az általunk meglátott dolgokra.

Mindezek mellett ránk is hárul az egész emberiségért érzett fele
lősség élesztése. A békeharc, a leszerelés időszerű tennivalói, a népek, 
fajok közötti egyenlőség tudatának ápolása, hirdetése mindig ad feladatot 
és konkrét kérdésfelvetést a személyes beszélgetések alkalmával is.

S mindezt azzal az alázatos vallomással, amelyre Lukács evangé
liuma tanít: „Ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsol
tattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit köte
lesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük.” (Lk 17, 10.)

Kovács Pál

A Sajtóosztály értesíti a gyülekezetei, hogy második ki

adásban megjelent a Korálkönyv II
c. kiadvány, amely az énekeskönyv új énekeinek kottáját 

tartalmazza.

A kottakönyv ára 65,— Ft.
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Szabadság és fegyelem
1. BEVEZETŐ GONDOLATOK

Régi-régi ügy, hiány, vágy vagy öröm a szabadság az emberek, népek, 
néprétegek és osztályok életében. Gyökere sokkal messzebb nyúlik vissza 
a történelembe, mint tudatos problémakénti felbukkanása és fogalmá
nak értelmezése. Volt természetesnek tartott kiváltság, amikor is meg
létét a sors kedvezésének, hiányát szeszélyének, bosszújának vagy igaz
ságszolgáltatásának vették, anélkül, hogy az különösebb megütközést, 
vagy változást sürgető szándékot váltott volna ki. A testi, lelki, szellemi 
megkötözöttség, korlátozottság vagy kiszipolyozás megszokott beletörő
déssé, némelyek korlátlan lehetősége pedig indokolt kiváltsággá terebé
lyesedett. Az átöröklés kemény falán csak ritka kivételek kivételes ese
tei jelentettek némi törtést. Az évezredek és évszázadok patinásította 
sorsszerűségben szokásbeli, vallási és filozófiai, világnézeti, műveltség
beli és egyéni tényezők módosították a szabadság tartalmi, külső és belső 
jellegét, önző vagy önzetlen értelmezését, hiánya felmérését és az érte 
elkezdődő harcot. Amikor ugyanis a szabadság már tudatos kérdése lett 
egyeseknek, sorsban és helyzetben összekötött többeknek, az egyén és 
közösség magatartását, vélekedését és alapállását igen erősen tarkította 
a más-más lélek és érdek, a félteni valókban jelentkező differenciák, a 
szabadságigény hőfoka és mértéke. Világos, hogy a vagyon és a hatalom 
oldaláról mást jelentett a szabadság, mint az ezek nélkül megsanyarta- 
kéról. De majdnem mindig voltak közbeesők is, némelyik korban egész 
lépcsőnyire való, akár fentről lefelé, akár alulról felfelé halad a számba
vételük.

A fentiekhez mérten alakult természetesen a fegyelem is. A szabad
ság élvezői nem az élvezett szabadság nagyságához mérték a fegyelmet, 
hanem érvényesülése fordított arányt mutatott a szabadsághoz képest. 
Minél több jutott valakinek osztályrészül a szabadságból, egyénileg, csa
ládi együttesben, népközösségben vagy osztályhelyzetben, annál kevesebb 
keresnivalója maradt ott a fegyelemnek. A fegyelem inkább a szabadság 
hiányosainak jutott, el egészen odáig, hogy sokszor már csak fegyelem
ről, fenyítésről és korlátozásról lehetett volna beszélni. A sorsszerű sza
badság fegyelem nélkül dívott egyik oldalon, a fegyelem szabadság nél
kül a másik oldalon. Ami pedig közbeeső helyzetként a kettőből mégis 
találkozott, abban a szabadság és fegyelem legtöbb esetben eltolódva és 
aránytalanul volt együtt.

Látszólag az elmondottaknak semmi köze sincs ahhoz, ami a szabad
ság és fegyelem kérdését illeti a megigazulás felől. Ez igaz is addig, 
ameddig az összefüggést nem keressük meg és nem találjuk meg. Ne
künk, éppen a témánkhoz tartozó eredők és fejlemények megértése szem
pontjából, számba kell vennünk, hogy a megváltás Istentől kitervelt 
állomásai nem a történelmen és az emberiség életének összefüggő mene
tén kívül jelentek meg, hanem azokban. Ez feltételezi a tényleges helyzet 
figyelembevételét. Sőt, éppen az üdvösségtörténet Krisztus-központisága 
és világraszántsága értetik meg helyesen már magát a kezdetet is. Azok 
a problémák, amelyek az emberiség életében félelmetes számban buk
kantak fel és hullámzásba hozták azt, nem a teremtéssel függnek össze, 
hanem azzal a töréssel, amelyet a Szentírás egyértelmű tanítása szerint 
a bűnbeesés, a bűn tragikus öröklése és sodrása okozott. Éppen Krisz
tusnak a világba jövetele dokumentálja, hogy a világban, az' emberiség
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életében felduzzadt igazságtalanság nem a megváltozhatatlan és meg
változtathatatlan emberi sorshelyzet velejárója, nem is Isten ilyen arányú 
szándékának félelmetes érvényesítése, hanem a bűn következménye. 
Amit vetett az ember, azt aratta, közvetlenül vagy közvetetten. Anélkül, 
hogy az emberiség életéből a lemérhető igazságtalanságok mércéjét egy
szerűen kiemelnénk, vagy a bűn egyetemességével a történelem fonák
ságait felelősség szempontjából tompítanánk, igaz az, hogy a szabadság 
csorbulása és a zabolátlanság sokfélesége bűngyökerű tény. Akkor is az, 
ha anyagi, szellemi, gazdasági és társadalmi tényezők annak közvetlen 
magyarázatát adhatják. Olyanformán vagyunk ezzel a mindeneket érintő 
üggyel, mint az időjárással. Zordságának mindig kimutathatók közvetlen 
okai vagy oka. De hogy kiindulása szerint, vagy legeredetibb okként a 
világmindenség felénk eső részében milyen változás eredményez pl. zord 
telet, ahhoz még messzebb kellene nézni, és talán a modern fejlődés sza- 
porázott állomásain át odáig is eljuthat a tekintet. Ez a kiindulásig jutó 
tekintet a szabadság és fegyelem dolgában adva van Isten kinyilatkoz
tatásában. A bűn előtti szabadság és fegyelem — egészséges egyensú
lyában — életre adótt ajándék volt az ember számára. A bűn azonban 
áttörte a korlátot és ezzel nem az ember szabadsága bővült, hanem éppen 
az veszett el. Azóta is szabadságot akar fegyelem nélkül magának, fe
gyelmet akar szabadság nélkül másnak. Ezért van sok baj mindkettővel. 
A bűn mögött rejlő valóságos gonosz ugyanis sohasem akarja a szabad
ság és fegyelem józan egyensúlyát, mert hiszen azzal a saját rontó mun
káját jórészt lehetetlenítené. A bűnbocsánattal egyszerre kapott új erővel 
azonban háttérbe szorul a gonosz, és az így nyert szabadság magában 
hordozza a fegyelmet is. Következésképpen van súlya tehát ebben az 
ügyben a megigazulásnak. A megigazult, Istennel Krisztusban megbé
kélt, de igazzá is lett ember szabad. Ugyanakkor Istennek szívébe írt 
törvényével fegyelmezett.

2. A SZABADSÁG ÉS FEGYELEM SZEKULÁRIS ÉRTELMEZÉSE 
ÉS ÉRVÉNYESÜLÉSE

Ide látszólag csak az tartoznék — a kinyilatkoztatástól függetlenül 
—, hogy az általános, mindennapi életszemléletben mit gondolnak és 
mondanak a szabadságról és fegyelemről és az hogyan érvényesül mint 
gyakorlat. Természetesen fordítva is kérdezhetnénk: vajon a gyakorlat
ban érvényesülő szabadságról és fegyelemről hogyan vélekednek az em
berek? Azonban már itt kívánatos két dolog megemlítése. Az egyik az, 
hogy a keresztyén teológia felől nincsen olyan területe az életnek, ame
lyet kivonhatnánk és leszámíthatnánk Isten teremtésének, tulajdonának, 
akaratának és szeretetének felségterületéből. Krisztus a világ megváltója. 
Ami szekuláris, az is ö-rá nézve van és ami nem szekuláris, az is a 
szekulárisért van. A másik dolog pedig, aminek megemlítése itt is szük
séges, az, hogy a nem teológiai látásokban és cselekvésekben elfelejtet
ten, tudatosan kerülve vagy tagadva is mindig érvényesül olyan mozza- 
natsor, amelyik okvetlenül visszanyúlik a Teremtőre és visszanyúlik a 
teremtő szándékával szembehelyezkedő gonoszra. Ami humanizmusként, 
egyszer erősebben, máskor mérsékeltebben, egyik korban célratörőbben, 
a másikban egyebekkel keverten és burkoltabban, a történelem ténye
zője volt és lesz, teológiai, igei és hittani látás szerint odanyúlik vissza, 
ahova az ember istenképűsége, értelmessége, technikai és kulturális kész
sége, valamint társas volta. Ilyen eredet alapián van a szekuláris szabad
ságfogalom is mindig összefüggésben a felelősséggel. Másfelől, az a sok 
visszásság, amely alaposan problémásította az egész életet, amióta csak
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van élet, visszanyúlik az ősbűnre és a mögötte rejtőző ősgonoszra. A rontó 
hatalom' nyilvánvalóan — a szabadság és fegyelem kérdésében is így
van ez _ nem az igazságnak és szeretetnek megvetését szorgalmazza.
Ezért nem problémamentes ügy és nem magától értetődően elrendezett 
ügy szekuláris értelemben sem a szabadság és fegyelem ügye. Az mindig, 
emberprobléma, személyi és közösségi probléma, felelősségkérdés és vi
szonykérdés.

Szekuláris látás esetén is megvannak tehát a szabadság és fegyelem, 
kérdésének azok a sajátos szempontjai, amelyeket az érvényesülésükért 
küzdőknek éppen úgy figyelembe kell venniük, mint azoknak, akik éppen 
ezen szempontok segítségével állapítják meg a szabadság és fegyelem 
fogyatkozásait. Ezek a szempontok a kinyilatkoztatás felőli szemlélet 
számára sem idegenek. Szekulárisnak mégis azért mondhatjuk, mert 
azokat mindennapi érvényesítésükben nem hozzák összefüggésbe a ki
nyilatkoztatással. Az Isten igéje alapján szemlélődő keresztyén teológia 
és keresztyén hit dolga az, hogy ezt megtegye, mert az az erről való 
bizonyságtételre el is kötelezett. A szabadság ebben az összefüggésben is 
valamitől való szabadság és valamire szolgáló. Szabadság a szolgaságtól, 
a testi-lelki-szellemi kiszolgáltatottságtól, a kizsákmányolástól. Olyan 
félelemmentes élet, amelyik nincs kitéve megaláztatásnak, a humánu
mot nem ismerő önkénynek, az emberség természetes igényei és szük
ségletei korlátozásának, vagy azok lehetetlenné tételének. Szabad, aki 
orvoslást találhat, ha emberi méltóságában, hitbeli, szellemi és testi igé
nyében megrövidítést, vagy akadályoztatást szenved. Szabadon gondol
kozhat és dönthet olyan személyi és emberi dolgaiban, amelyek mást 
ilyen tekintetben nem károsítanak. Művelődési és megélhetési igényei 
csak olyan tényezőktől függhetnek, amelyek az egész közösséget egye
temlegesen érintik, de nem függhetnek ellenséges egyéni vagy klikk
érdekektől és indulatoktól.

Ennek a szabadságnak azonban valamire szolgálnia kell. Szolgálja 
egyfelől a személyes élet kiteljesedését, tehát magát az emberséget, más
felől szolgálja az emberi hivatásnak mások érdekét szemmel tartó be
töltését. Ilyen szempontból a szabadság még a szekuláris igazságkeresés: 
felől sem öncélú, hanem a közösségtől meghatározott. Itt bukkan fel a 
szabadság viszonyoldala és a vele való visszaélés leleplezésének lehető
sége. Mindkettőre figyeljünk! A szabadság akkor helyénvaló, ha annak 

. érvényesítésében másoké is bekalkulált és nem azoké korlátozásával meg
valósuló. Elválaszthatatlan tehát tőle az igazság egyenlő mértéke. A sza
badsághoz hozzátartozik a vele való visszaélés leleplezésének, orvoslá
sának és kizárásának lehetősége. Ilyen megfontolással a józan ész alap
ján is súlyos sebeket hordoz a szabadság minden olyan társadalomban, 
ahol a kizsákmányolás és a lelki-szellemi terror lehetséges, orvoslása 
viszont lehetetlen.

Szekuláris érvényesülésben is hozzátartozik a szabadsághoz a fegye
lem. Ez a fegyelem szükség esetén kitolja a szabadság határát, vagy az 
élet érdekében, leginkább pedig az emberi közösség érdekében, önként 
szűkíti azt. A fegyelem tehát nem a szabadság ellen van, hanem azért, 
hogy az helyes mederben érvényesüljön, rendeltetését betöltse és szere
pével az emberség, a puszta vegetáláson messze túlmenően, beteljesed
jék. Az önfegyelem és önkritika, szükség esetén és a cél érdekében a 
fegyelmezés és kritika, éppen a szabadságért mindig szabadlábon kell, 
hogy njaradjón. A testi-lelki-szellemi nevelés nemcsak az eredményes 
munkáért történik, hanem azért is, hogy az emberi szabadság kísértje
ként a fegyelem kontrollja kéznél legyen, jókor és találó mértékben.
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Isten akaratának, a bűn rontó hatalmának, a Krisztusban történt 
•megváltásnak realitása felől bontakozik ki igazán a szabadság vészes 
korlátja és veszélyeztetettsége, de a szabadulás és a szabadság egész életet 
felölelő horizontja is.

3. A FEGYELEM NÉLKÜLI SZABADSÁG
és a  s z a b a d s á g  n é l k ü l i feg ye le m

Az első pillanatra ellentmondást érzünk a szabadság és fegyelem kö
zött. Olyasvalami jut eszünkbe, hogy a szabadság már hiányt szenved, 
ha a fegyelem érvényesülése itt is, ott is határhoz érkezteti a szabadság 
birtokosát. Amikor azonban a szabadsághoz nem csatlakozik a fegye
lem, előbb-utóbb baj származik abból. A fegyelem hiánya tönkreteszi 
és átokká teszi a szabadságot. Elvesztése is baj, meg az átokká létele is. 
Az első eset egyéni visszahatásképpen jelent károsodást. A másik azon
ban már mások kára. Talán gyakorlati példák előbbre visznek minket 
a tüzetesebb megértésben. Ha valaki nem veszi józanul számba a saját 
adottságait, testi-szellemi képességeit és szem elől téveszti azok rendel
tetését, ez a mulasztás előbb-utóbb csalódásra vagy gőgre, szenvedélyre 
vagy testi-lelki romlásra, megkötözöttségre és rabságra vezet. Nemcsak 
 egyénileg jelent ez pokoli fordulatot az egészséges emberélet útján, nem
csak egy ember békességét, boldogságát tépázza meg, hanem az ilyen 
adós marad a családban, a társadalomban egyaránt. Hát még ha azt is 
hozzátesszük, ami ilyen esetben legtöbbször bekövetkezik, hogy az egyéni 
megkötözöttség nyűgössé, oktalanul és értelmetlenül igényessé tesz. Az 
ilyen esetek azt mutatják, hogy a fegyelmezetlen szabadság az ördög 

 számára felkínált terület és alkalombőség. A szabadság fegyelem nélkül 
 öncélúvá válik, öncélúsága pedig bálvánnyá degradálja azt. Ha például 
a szülők szabadságát nem fegyelmezi a felelősség, az igazság és a cél 
gyermekük irányában, akkor vagy a nemtörődömség és felelőtlenség, 
vagy az elkényeztetés és helytelen igényesség vezet késő bánatra szülők
nél és gyermekeknél. Ha az, aki emberek irányításával, értékek kezelé
sével megbízott emberként jogokat halmoz, de a számadás fegyelmét a 
saját lelkiismerete előtt is, meg embertársai felé is megveti és hivatásá
ban éppen a számadás felelőssége nem fegyelmezi, a kiskirályság és ha- 
rácsolás rabja lesz. Kártevésével azonban szabadsága átokká is válik. 
A szabadság tehát fegyelem nélkül torz fonákjára fordul.

Nem jobb a helyzet a szabadság nélküli fegyelem esetében sem. 
Ez vagy öncélú önfegyelmezésben és önsanyargatásban, vagy mások 
sanyargatásában és elnyomásában ölt testet. A két utóbbi esetben a 
fegyelem válhatik bálvánnyá, közvetlenül vagy közvetve. Tehát egyik 

 esetben sem az életet szolgálja a fegyelem, mert nem a szabadság nagyon 
is életre szánt ajándékát segíti céljára. Az öngyilkoló fegyelmezés, amely 
mellett ugyanakkor adós marad az ember mások felé, fonákja a szabad
ságnak. A fegyelem, mint célt és életet tévesztett ideál, bálvány volt 
és az is marad. Az, amit az életre kapunk eszközül, sohasem kerekedhet 
bálványként az élet fölé és elé. A mások felé fordított szabadság nélküli 
fegyelem is meddő tortúra, zsarnokság, terror vagy kizsákmányolás. Az 
önzés határtalanul érvényesülhet ilyen esetben, de elvész a mások sza
badsága és kárt vall életük. A fegyelmezett szabadság viszont az áldásra 
rendelt élet leggarantáltabb útja. Csak külsőleg-belsőleg felszabadultan 
elég erős és elég tettrekész az ember hivatása betöltésére. De ez a fel- 
szabadultság csak fegyelmezetten tartós.
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Az Ótestámentomban a szabadság fogalma főképpen az elnyomás 
(nyomorgatás), szolgaság, fogság állapotának ellentétét fejezi ki, tehát 
a külső értelemben vett szabadságot jelöli meg. A rabszolga teljesen ki 
volt szolgáltatva urának (I. Móz. 16,6; II. Móz. 21, 20—21). Ha fenyítés 
közben meghalt, némi büntetést fizetett ura, de ha két napig élt, gyilkosa 
 ez alól is mentesült. Szabadonbocsátásának ára maradandó sérülése volt 
(II Móz. 21, 20—27). Az idegen rabszolga tehát ép bőrrel nem szabadul
hatott. Az embertelen bánásmód miatti szökés nem volt ritka (I. Móz. 
16 6; I. Sám. 25,10; I. Kir. 2,39). A „humanizmus” nyomát mutatja, hogy 
a szökött rabszolgát a törvény értelmében nem kellett, sőt nem is volt 
szabad kiadni urának (V. Móz. 23,15—16).

A fentieknek mintegy ellentéteként, szinte megrázó az a Jób ajkáról 
elhangzó vallomás, amelyik szerint a szolga is éppen úgy Isten teremt
ménye, mint ura és az utóbbi éppen azért a vele való emberséges bánás
módra kötelezett (Jób 31, 13—15). E tekintetben bizony az Ótestámentom 
rabszolga szemlélete messze kiemelkedik koráéból és hatalmas előrepil- 
lantás szinte a keresztyénségig, mert hasonló megnyilatkozással eladdig 
nemigen találkozhatunk másutt. Egyéb nyomait is találjuk annak, hogy 
a rabszolga és ura között lehetséges volt emberséges viszony. Meglepő 
például az a familiáris viszony, amelyet Eliézemek Ábrahámmal való 
kapcsolata mutat (I. Móz. 24; 15, 2). Sokat mondó továbbá Saul párbeszéde 
szolgájukkal (I. Sám. 9, 5—8). Még olyan esettel is találkozunk I. Krón. 
2, 34—35-ben, hogy az idegen szolga ura feleségül adta leányát szolgá
jához. Ugyancsak a humanizmus irányába mutat az idegen rabszolganőre 
vonatkozó rendelkezés is (V. Móz. 21, 10—14).

Könnyebb volt az Izráel vallási és népi közösségéből való rabszolga 
dolga. Azt nem volt szabad eladni és kiválthatták magukat (III. Móz. 
25, 39—43). Ennél is humánusabb rendelkezés volt, hogy az Izraelből 
származó rabszolgát szabadon kellett bocsátani a hetedik évben (II. Móz. 
21, 2). Méghozzá nem volt szabad üres kézzel elengedni, hogy szabad, 
új életkezdése lehetségessé váljék (V. Móz. 15, 13—14). Jer. 34, 11—16 
azonban azt is mutatja, hogy ezt nem mindig hajtották végre.

A külső szabadság ügye igen nagy szerepet játszott Izráel életében. 
Az egyiptomi szolgaságot és a babiloni fogságot éppen úgy tudatosan 
emlékezetében hordta Izráel népe, mint a belőle való csodálatos szaba
dulást és a fogságból való hazatérést. Nem kerülte el a próféták figyel
mét sem az őtestámentomi értelmű szabadság dolga. Ézsaiás és Jere
miás nemegyszer térnek vissza az elnyomottak, szolgák és foglyok 
szabadon bocsátására (Ézs. 61, 1; Jer. 34, 8—10). Ézsaiás látása szerint nem 
Isten akarata szerint való a „röcúcím”, az elnyomottak sorsa, az iga, a 
bilincs, hanem a „hofsím”, a szabadok állapota az akarata szerint való. 
Ilyen irányú akaratának végrehajtása igazi böjt (Ézs. 58, 6). A „hofsi” 
és a „dörór” szavak értelmezése, ha messze nem is visz, mégis mutatja 
az Ótestámentom idevonatkozó gondolkodását. A hofsi (egyenlő: szabad) 
szó a rabszolgaságtól, fogságtól és állami terhektől való felmentetés ered
ményeként jelöli meg a felszabadultságot (pl. I. Sám. 17, 25). A dörórnak 
( =  szabadság, szabadon bocsátás) igazi jelentését is figyelembe véve, in
kább a mozgásban való korlátozás megszűnése a tartalma. Eltávozhat 
onnan a szabadon bocsátott, ahol nem volt számára kívánatos léte és 
oda mehet, ahová kívánkozik és azt teheti, ami a szabad élettel együtt
jár és szükséges (Ézs. 61, 1; Jer. 34, 8—10; III. Móz. 25, 10).

4. a  s z a b a d s á g  é s  f e g y e l e m  b i b l i a t e o l ó g i a i  v i z s g á l a t a
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A külső szabadsághoz való ragaszkodásban igen lényegesnek tar
tották Izráelben a vallásos élet gyakorlásának szabadságát. Zokon vették 
annak korlátozását. Már a belső szabadság irányába mutat Dánielnek 
és társainak magatartása. A belső szabadság felé mutat Jób viselkedése 
akkor, amikor úgy dönt, hogy Isten kezéből nemcsak a jót, hanem a kel
lemetlenül rosszat is el kell fogadnia (Jób 2, 10). A jó mellé való odaállás 
a belső szabadság jele (Ézs. 7, 16). Ilyen irányú továbbá a próféták sze
mélyes magatartása, Istennek engednek és a célt, igazságot és a nép 
érdekét tartják szem előtt inkább, mint a pillanatnyi hátrányt, amelyik 
döntésük és engedelmességük következménye (Jer. 1, 6—10; 15, 15—21),

Természetesen az Ótestámentom is számol azzal a gonosszal, amelyik 
ott van az emberben ifjúságától fogva, sőt születésétől kezdve (I. Móz. 8, 
21; Zsolt. 51, 7). E felől a tény felől a szabadság megtépázottságának ár
nyéka vetődik az ember és emberiség életére.

Az Üjtestámentomban nagyobb hangsúly esik a belső szabadságra. 
Ez a szabadság Krisztushoz kötött szabadság. „Ha a Fiú megszabadít tite
ket, valósággal szabadok lesztek” (szemben azzal a ténnyel: „Aki bűnt 
cselekszik, szolgája a bűnnek”, Ján. 8, 34; 8, 36). Az igazság megismerése 
(maga Jézus az igazság) szabadokká tesz (eleutheroó =  szabaddá tenni, 
megszabadítani), amikor is ennek eredményeként oda megy az ember, 
ahová akar és érdemes és nem oda, ahová rossz szándékú idegen akarat 
kényszeríti (Ján. 8, 22). Ez a szabadság megszabadulás a bűntől, a halál 
félelmétől, a törvény kétségbeejtő vagy gőgre vezető útjától (Róm. 6, 18; 8, 
2; Gál. 4, 5). A Krisztusban osztályrészül jutott fiúság, a hitben folyama
tos jó viszony Istennel, a szabadság fundamentoma. Erre sóvárog az egész 
teremtett világ, amely a rothadandóság rabságától szabadulva, eljut az 
Isten fiai dicsőségének szabadságára (Róm. 8, 18—2'3). A teljes — ördög
től, haláltól ment — szabadság tehát az új ég és új föld szabadsága. 
Ennek a szabadságnak azonban nemcsak jövője van, hanem jelene is, 
a Lélek által (I. Kor. 3, 17). Ahol a Lélek munkálkodik és elvezet Krisz
tushoz, elvezet hitre, szeretetre és reménységre, ott máris van szabadság. 
„Mert az Ürban elhívott szolga, az Ürnak szabadosa'(a bűntől megszaba
dított, belsőleg szabad), hasonlóképpen,’ aki szabadságban (mint szolgai 
viszonyból szabadult) hívatott el, Krisztusnak szolgája” (I. Kor. 7, 22). 
Ilyen értelemben kérdezi Pál is: „Nem vagyok-e szabad?” (I. Kor. 9, 1). 
„Mert én, noha mindenkivel szemben'szabad vagyok, magamat minden
kinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem” (I. Kor. 9. 19). 
Ebben a szabadságban meg kell maradni. „Annak okáért a szabadság
ban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelez
zétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával” (Gál. 5, 1).

Ami a külső szabadságot illeti, nem találkozunk az Űjtestámentom- 
ban azzal a ténnyel, hogy kifejezetten harcolna a rabszolgaság ellen. Ez 
elsődlegesen nem is volt célja. Sőt, több helyen találkozunk azzal, hogy 
a rabszolgákat urukkal szembeni hűségre inti (Ef. 6, 5; I. Tim. 6, 1; Tit. 
2, 9: I. Pét. 2, 18). Annak azonban nyoma van — és ez önmagában véve 
is nagy dolog, az akkori társadalmat figyelembe véve —, hogy komolyan 
figyelmezteti a rabszolgák gazdáját arra a felelősségre, amellyel szolgáik 
irányában bánásmód tekintetében adósok (Ef. 6, 9; Kol. 3, 25; 4, 1; I. Tim.

12—18). A felelőtlen elnyomás és kizsákmányolás felett pedig kimondja 
az ítéletet (Jak. 5, 1—5). A hivő „úr” és hivő szolga viszonyát az „atya
fiak” szóval jelöli meg Pál (I. Tim. 6, 2). Ahogyan a fajiság problémáját, 
úgy az úr és szolga viszonyának elrendeződését is mindkettő Krisztus
hoz való új viszonyában látja megoldottnak (Gál. 3, 28; I. Kor. 12, 13). 
Filemont egyenesen arra kéri, hogy rabszolgáját szeretett atyafiként fo-
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gadja vissza (Filem. 16). Mai társadalmi mértékkel nyilván nem volt 
mindez radikális megoldás a külső szabadság útján. Ha azonban arra 
gondolunk, hogy -a fenti viszonyalakulás példátlan dolog volt akkor és 
sok rabszolga sorsának pálfordulását jelentette a szabadság irányában, 
másként ítéljük meg a dolgot. A szolgaság kötele megpattant, ha az egész, 
akkori élet kicsi frontján is.

Ami a fegyelmet illeti, a Szentírásban világos nyomát látjuk annak, 
hogy nem idegen a szabadságtól, sőt, együttjár vele. Az Ótestamentom- 
ban különösen a Példabeszédek Könyve figyelemre méltó idevonatko- 
zóan. De nem vehetjük-e ide már — sok más utalással együtt — azt a 

fegyelmezést is, amelyek az édenkerti szabadsághoz a tiltott fa felbukka
násával, a szabadság felelős oldalának kidomborításával csatlakozott? 
Ha a bűneset előtt indokolt volt Isten emberfegyelmezése, nem még in
dokoltabb-e ez a bűn közbejötté után? A fegyelem a szabadsággal való 
helyes élni tudás próbája. Az Istenhez való viszonyban az emberi oda
adás bensőségét szolgálta az önsanyargatás és a böjt (III. Móz. 16, 29; 
23, 27; IV. Móz. 29, 7; Zsolt. 35, 13). A „jöanne nefes” nemcsak önsanyar
gatást fejez ki, hanem a belső és külső önfegyelmezést is, elsősorban Isten 
felé, de ennek következményeként gyülekezeti és népközösségi viszony
ban is. Életközei fejezi ki az önfegyelmezést Péld. 25, 2'P': „Az az ember, 
akiből hiányzik az önuralom, olyan, mint a város, amelyen rést ütöttek, 
nincs kőfala.” Gyakprta tér vissza a Péld. könyve a nyelv, a beszéd fe
gyelmezettségének szükségére: „Aki tudja az ismeretet, takarékoskodik 
beszédével és a belátó' ember higgadt lelkű. Még a balgát is bölcsnek 
gondolják, amikor hallgat és belátónak azt, aki ajkát bezárta.” „Az élet 
és halál van a nyelv hatalmában.” „A rágalmazó beszédét mohón nyelik 
és azok bejutnak a test belső részeibe.” „Elárulja a titkot a rágalmazva 
járókelő, azért fecsegő szájúval ne érintkezzél!” (Péld. 17, 27—28; 18, 13; 
18, 21; 18, 8; 20, 19). A lustaság és hanyagság ellen küzd és szorgalomra 
biztat: „Aki dolgában hanyag, testvére annak, aki tönkretesz” (18, 9). 
„A restség mély álomba merít és a lusta lélek éhezik” (19, 15). „Eredj 
a hangyához, te rest, nézd az útjait, hogy bölcs légy!” (6, 6). Az evés-ivás 
dolga sem kerüli el figyelmét: „Ha mézet találsz, egyél, amennyi jól esik, 
de jól ne lakjál vele” (25, 16) . . . „mert kést tettél a torkodra, ha_tel- 
hetetlen vagy” (23, 2). „Csúfolódó a bor, lármacsináló a részegítő ital és 
aki attól tántorog, egy se bölcs” (29, 1). Igen erősen tartozik hozzá a 
fegyelemhez a szerénység: „Dicsérjen téged más és ne a te szájad” (27, 
2). Az önfegyelem lényeges vonása a türelem: „Hosszútűrővé teszi az 
eszesség az embert és díszére van, ha megbocsátja a hitszegést” (19, 11). 
Nem csökkenhet a fegyelem.az embertársak érintkezésében: „Aki elfedezi 
a hitszegést, keresi a szeretetet, aki pedig tovább beszél róla, elszakítja 
egymástól a meghitt barátokat is” (17, 9). „Ritkán tedd lábadat felebarátod 
házába, hogy el ne teljék veled és meg nem gyűlöljön” (25, 17). Isten, 
vagy akár a szülők fegyelmezése is életrevaló: „A  fegyelmező feddés 
életre vezető út” (6, 23). A fegyelmező feddés eredeti kifejezése a „tóköhót 
múszár” , mint intő, nevelő, tanító rendreutasítás, magában foglalja a 
fegyelmező, féltő jó szándékát azzal szemben, akire az irányul. A fegye
lem nem a szabadság és ai. élet ellen van, hanem egészen azért.

A fegyelem gondolata végigvonul az Űjtestámentomon és az általá
ban feltételezett, vagy nagyon konkréten megfogalmazott. Az utóbbiak 
közül néhányat tájékoztatásul kiemelek. „Szabadságra hívattatok el, 
csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek” (Gál. 5, 13). „Megsa
nyargatom testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, 
magam méltatlanná ne legyek” (I. Kor. 9, 27). A „hüpopiadzó” és „dula-
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gógeó” szavak eredeti jelentésük szerint az elhatározást is, meg a célt 
is úgy foglalják magukban, hogy kizárják a fegyelem öncélúságát. A min
dennapi élet hivatásában álló ember fegyelméről van itt szó, azaz a szol
gálat betöltéséről másokért és nem a remeteség vagy szerzetesség elő

képéről. „Ügy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság 
törvénye fog megítélni” (Jak. 1, 12). Ahhoz, hogy Timótheus „típus” 
legyen a hívek számára beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, 
tisztaságban, semmiképpen sem hiányozhat a fegyelem (I. Tim. 4, 12). 
A tisztességes öltözet, szemérmetesség, mértékletesség (I. Tim. 2, 9), a jó
zanság lelkének érvényesülése (II. Tim. 1, 7), a szabályszerű küzdés (II. 
Tim. 2, 5), a munka terhének hordozása (II. Tim. 2, 3) fegyelem melletti 
érvényesülése a szabadságnak, az egymásért való szolgálat érdekében 
(Gál. 5, 13). Azért, hogy a nyelv be ne szennyezze az egész testet (Jak. 
3, 6), hogy a kívánságok révén ne uralkodjék a bűn a testben (Róm. 
6, 12), hogy a test ne a kívánságok és paráznaság melegágya legyen (Róm. 
13, 14; I. Kor. 6, 13), a fegyelem állandó társa kell, hogy maradjon a 
szabadságnak.

5. A BIBLIATEOLÓGIAI TÁJÉKOZÓDÁS ÖSSZEGEZÉSE
a) Mind az Ó-, mind pedig az Űjtestámentom szerint a szabadság 

viszonyfogalom és viszonyprobléma. Az Istenhez, illetőleg Krisztushoz 
kötöttségben jut osztályrészül az embernek. „Abszolút” szabadságot tehát 
nem ismert a Szentírás. Ilyen a valóságban nincs is, mert az Istentől 
függetlenített, tehát szekuláris szabadságnak is mindig van olyan oldala, 
amelyben felbukkan a felelősség. Különben is az ember vagy a felismert 
jóval szemben, vagy a fel és el nem ismert gonosszal szemben függő 
viszonyba kerül és marad. A szabadság ilyen tekintetben dialektikus 
és viszonylagos egyszerre. Az Istenhez kötöttségben az ember szabad
sága, az Istennel való jó viszony és a hivatása betöltése tekintetében, 
korlátozott, mert ami ezeknek ellentmond, az már nem szabad. De nem 
is szabadsága körébe tartozik az már, hanem engedetlenség és azért bűn. 
Isten, noha féltőn szerető Isten, mégsem zsarnok és kényszerítő Isten. 
Tehát annak lehetőségével is élhet az ember „szabadságszerűen” , hogy 
tőle elforduljon, vagy hivatása betöltésében a saját gondolatai, vágyai 
és indulatai szerint döntsön, akarjon és cselekedjék. Felelőssége és fele- 
lősségrevonhatósága azonban ez esetben is megmarad és ha a hitből való 
megigazulás elesik is, a cselekedetek alapján való számadás egyetemes
ségébe tartozás fennáll. Hogy ez az utóbbi mikor és hogyan történik, az 
Isten felségjoga. A hitből való megigazulás Krisztus által adott lehető
ségéről és Isten által való akarásáról az egyház, ebbe a felségjogba való 
belekontárkodás nélkül, tesz bizonyságot. Éppen a Krisztushoz kötött 
szabadságával, lelkiismeretével és felelősségével. Az Istenhez kötöttség 
szabadságába beletartozik az Isten akaratához kötöttség is, az emberek 
felé való viszonyban. Ahogyan az Istenhez kötött szabadság a hitben 
konkrét és a gyermeki bizalomban feloldódott és gyakorlati, ugyanúgy 
az emberek felé való szabadság a szeretetben nyűgmentes, feloldódott és 
gyakorlati. A hitben és a szeretetben tűnik el a bizonytalankodás és két
ség kötele és válik a szabadságban megjárt út igazolttá, nyugodtté, féle
lemmentessé. Ahol pedig a kétség és félelem hiányzik, ott valóban van 
szabadság. Ennek folytonosságát kapja meg az ember a bűnbocsánatban, 
azaz abban a belső felszabadulásban, amelyben a bűn törését áthidalja 
a kegyelem.
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b) Az ember teremtésében, Isten szeretetében és jóakaratában benne- 
rejlik az embernek a külső szabadsághoz való joga is. Mivel nemcsak 
a belső megkötözöttség (aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek!) szárma
zik bűnből, hanem rontó hatalma nyilvánul meg abban is, hogy egyik 
ember a másiknak, vagy sokaknak külső szabadsága elvesztését okoz
hatja, az Isten felől, Krisztus felől szemlélt emberi méltóság és rendel
tetés a külső szabadságért is felelőssé teszi az embert. A Szentírásból 
nem igazolható semmiféle szolgaság. Bár már adott külső körülményeket 
tudomásul vesz, azon belül mégis új megvilágításban láttatja az embe
rek egymáshoz való viszonyában jogosult emberi szabadságot. Isten igéje 
idevonatkozólag nem programot ad és nem paragrafusokat, hanem „a 
szeresd Istenedet teljes szívedből és szeresd felebarátodat, mint maga
dat” igényét hirdeti meg lehetségesnek, megvalósulhatónak a Krisztus
ban. Ez pedig eleve kizár minden rabságot és a belső és külső szabadság 
egyetemes lehetőségének és igényének dokumentáló ja marad. A rabság, 
szolgaság, kizsákmányolás igei igazolása csak tévedésen, tévesztésen, a 
Szentírás fatalista, utilitarista vagy monopolista értelmezésén épülhet.. 
Az összefüggésben kibontakozó bibliateológiai és egzegetikai értelmezés 
alapján azonban mindez tévedésnek és tévesztésnek bizonyul. Hiszen a 
fegyelemnek a Krisztus követésében az önmegtagadásig kitolt határa ön
magában is lehetetlenné teszi ezt.

c) A belső szabadság megigazulásban nyert ajándékával a külső sza
badságért való felelősséget nemcsak lehetségesnek, hanem kötelességnek 
kell, hogy elismerje az ember. A külső és belső szabadság ilyenformán 
kettős viszonyban megvalósuló, de csak egy gyökérből táplálkozik. Az: 
Istenhez való viszonyban a bizodalmas hit, az emberekhez való viszony
ban az abból következő szeretet állítja be helyes irányba a megigazulás 
részesét. Mégpedig úgy, hogy mindkét viszonyban helyet kap a fegye
lem. Minden „szabad”, de nem minden használ! A szabadság sem hasz
nál, ha nem válik a szeretet által mások életében gyümölcsöző alka
lommá. A megigazulásban részes ember szabad a bűntől, gonosztól, tehát
szabad az önzés indulatától, a kártevés szándékától, a kényelmes fele
lőtlenség csábos párnájától. Szabad arra, hogy Isten életet megváltó és: 
akaró szándékában az Ö fegyelmezett partnerévé legyen az emberek 
között.

6. A MEGIGAZULÁS, SZABADSÁG ÉS FEGYELEM SZAVAINK 
JELENTÉSTARTALMA

összefoglalóan is megállapíthatunk annyit, hogy mindhárom szavunk 
viszonyt tételez fel. A megigazulás nem olyasvalamit, mint amit a szó 
első hallására érezhetünk, azt tudniillik, hogy megtörténtével minden 
kívülről való beavatkozás nélkül esik változás az emberben. De nem is 
arról van szó általa, hogy mintegy mechanikusan végez el valaki valamit 
rajtunk. A megigazulásban Isten azt állítja helyre, aminek a megromlását 
mi magunk is beláttuk, mert azt velünk beláttatta. Helyreállítja azt az 
Ővele megromlott viszonyt, amelyet az ember a bűne megismerésekor 
és megbánásában maga is kifogásol és megváltoztatását óhajtja. Isten 
a vele való jó viszonyba úgy juttatja el, hogy bűnét a Krisztus érdeméért 
megbocsátja, ezt az ember komolyan veszi, azaz hiszi. Isten azonban töb
bet is ad és többet is akar ennél. A bűnbocsánatban „igazzá” tett embert 
a vele való közösségben új látással, új készséggel és új akarással aján
dékozza meg. A megigazulás minden olyan értelmezése vagy érvényesí
teni akarása csonka, amelyik csak a bocsánat megtörténtét veszi számba. 
Éppen olyan csonka, mint az az értelmezés, amelyik pusztán etikai vál
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tozásokba szűkíti a megigazulás gazdagságát. A bűnbocsánattal egyidő
b en ajándékul kapott új látás, új készség és új akarás ugyanis többet 
jelent etikai változásnál, bár annak okvetlenül vele kell járnia. Az új 
látásban az Isten szeretete és szentsége felőli meggyőződés a leglényege
sebb. Ez részben bizalomra jogosít, részben késszé tesz minden igaz mellé 
való odaállásra és a bűnnel való szembehelyezkedésre. Az Isten iránti 
bizalomban Isten helyesnek felismert akaratával összecsendül az ember 
saját akarata. Tehát nemcsak helyére kerül a megigazulásban, hanem 
jó irányban nyer beállítást érzelmében, értelmében, akarásában és cse
lekvésében egyaránt. Nem lesz angyal, de szabad lesz a felelőtlen élet 
visszaéléseinek láncától, jóvátehetetlenségétől és késő bánatától. Sza
baddá válik a zabolátlan és értelmetlen igényektől. Ember marad ugyan, 
aki megkísérthető, de nem sodródik el a gonosznak kiszolgáltatottan 
azért, mert szabad arra is, hogy Istennek tetsző „értelmes istentisztelet” 
cselekvője legyen és abban tartósan elfoglalt emberként éljen.

A megigazulás felől a szabadság tehát valamitől és valamire való 
szabadsagot jelent. A szabadság szó maga is ebbe az irányba mutat, mind 
eredeti' értelme, mind pedig a mindennapi életben nyert használata tekin
tetében. Szabad az, aki mozgásában, akaratában és személyes életére tar
tozó döntéseiben nem korlátozott. Mindez a „szabad” azonban nem abszo
lút, ad infinitum terjedő szabadságomért a teremtés rendje szerint nem 
magányosan élő valaki az ember, hanem emberek kisebb és nagyobb 
társaságában kapott életlehetőséget és feladatot: Másokra utalt és mások 
őrá utaltak. Az ember másokra utaltsága és mások őrá utaltsága határt 
szab szabadságának. Ez a körülmény mintegy a természetes mederbe 
szorítottsága annak. Lényegében éppen ez a mederbe szorítottság buk- 
kantja fel a szabadságol” szabadságnak és annak kettős irányát is még
ha tározza. Az egyes személyre nézve a lehet, másokra nézve a kell irá
nyába ad értelmet annak. Ilyenformán a szabadság naturális értelmében 
is viszonyfogalom, mert csak a másik emberre tekintettel, csak a hozzá
mért viszonyban van értelme, fogalmazható meg, valósítható meg és 
mérhető le csorbulása, vágy a vele történő visszaélés.

Nem szeparált azonban az embernek a szabadság ügye sem a bűntől. 
Annál inkább nem, mert a bűn nemcsak megkötözötté tesz, hanem az 
emberek viszonyában is a szabadság megrontójának bizonyul. Megrontja 
olyanformán is, hogy természetes medrét mindig szűknek, kínosnak és 
elégtelennek mutatja. De úgy is, hogy azt mások irányában még sző
kebbre szabja. Teológiai értelemben azért nem önmagában véve beszé
lünk a szabadságról, hanem a kinyilatkoztatás felől. Konkrétabban k 
megigazulás felől, mert amit a bűn megront, azt radikális értelemben 
a megigazulás hozza helyre, illetőleg Istennek a megigazulásban érvé
nyesülő szeretete és elfogadott akarata. Ebből következőleg a teológiai ér
telemben vett szabadság az Istenhez és az emberekhez való kettős vi- 
sonyban jelentkezik újságként. Istentől a Krisztusban ajándékozott 
szabadság konkrét a hitben, az emberek irányában pedig konkrét a sze
retet felelősségében.

Aligha beszélhetnénk szabadságról, ha nem volna annak Isten felől 
és emberek felől jelentkező mederbe szorítottsága. Ez már az előzőkből 
kitetsző. Nem abban az értelemben, mintha az emberek felől jelentkező
nek nem a kinyilatkoztatás volna az alfája. Inkább abban az értelemben, 
hogy éppen mivel Isten kinyilatkoztatása alapján lehet igénye szabad
ságra minden embernek, az egyes személy esetében ez teszi szükségessé 
a mederbe szorítottságot a többiekre nézve. Ezért beszélünk a szabad
sággal kapcsolatban fegyelemről. A fegyelem szüksége magában a sza

160



badságban, mint emberek közötti viszonyban jelentkező valóságban rej
lik. így a kinyilatkoztatás felől indokolt, mivel az ember elkötelezett és 
számadásra kötelezett embertársaihoz való viszonyában. Számadásra kö
telezett konkrétan azért, hogy mennyiben volt célra segítője, vagy meny
nyiben volt gátja annak, amit másoknak szánt és adott Isten. Minél fe
gyelmezettebb a szabadsága valakinek, annál konkrétabban felel meg a 

mások őrá utaltságából következő feladatnak. Lényege szerint tehát a 
fegyelem az ember saját szabadságának tudatos mederbe szorítása — 
önként és nem külső kényszerből — a mások szabadsága érdekében, azaz 
életük kiteljesedése és rendeltetésüknek való megfelelhetésük céljából. 
Azt a bűn teszi szükségessé, hogy a fegyelem nem lévén elegendő önkén
tes formában, azt külső, úgynevezett törvényes eszközökkel is szabályozni 
kell.

A megigazulás felől új színt kap a fegyelem. A megigazulásban 
ugyanis önként és szívesen vállalt Isten akarata, hogyne tartoznék bele 
ebbe a szabadság célnak megfelelő és önként vállalt mederbe szorítása! 
Ilyen értelemben mondja Pál: „Minden szabad nekem, de nem minden 
használ” (I. Kor. 6, 12), továbbá: „Noha mindenkivel szemben szabad 
vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem” (I. Kor. 9, 19). A fegye
lem célja nem aszkézis vagy érdemszerzés, nem az elnyomás vagy ki
zsákmányolás, hanem helyes élés a jól értelmezett szabadságban rejlő 
lehetőséggel és küldetéssel. A szabadsággal együtt így. elfogadott fegye
lem „istentiszteletté” teszi azt, szemben a terror és a félelem fegyel

mével, amely az ördög és a bűn fegyelme, azért ítélet alatt van.

7. A MEGIGAZULÁS SZEREPE 
A FEGYELMEZETT SZABADSÁG 

GYAKORLATI ÉRVÉNYESÜLÉSÉBEN
Szabadságra hívattunk el. Eredetileg is így gondolta ezt Isten. Ez a 

szándéka nem változott a bűneset után sem. Erre mutat az a tette, amely- 
lyel szabadítót adott a világnak Jézus Krisztusban. Az emberiség törté
netének folyamában lépésről lépésre felbukkanó lelki, szellemi és anyagi 
változások, fejlődések bizonyítják, hogy Isten az életet nem egyszerre 
kiteljesedett formában funkcionáló organizmusként indította el. Ha így 
lett volna, ma is hasonló életviszonyok részesei volnánk, mint amilyenek 
kezdetben voltak. A változások, új dolgok felbukkanása ki volna re- 
kesztve. Isten azonban a kezdetben teremtettbe belerejtette az eljöven- 
dőt, a később napvilágra kerülőt. Igaz, a történelmet igen erősen befo
lyásolta a bűn és sok minden visszavezethető arra. A bűn akadályozó, 
visszavető hatalma azonban nem érvényesülhetett korlátlanul, mert Isten 
hatalma és szándéka, szeretete és irgalma az ígéret idején is érvényesült. 
Az ígéret beteljesedése során pedig azt nyilvánvalóan meghirdette a 
világ számára. Az, ami a teremtésben adva volt kezdetben — minden 
később újként előkerülő benne volt —, akadályok, zökkenők között, sok
szor igen hosszú időbeli eltolódásokkal, felbukkant. Hogy hol van ennek 
a határa, Isten tudja. Tudjuk, hogy van, de erre való hivatkozással nem 

volna értelmes dolog a lehetőségek határát megjelölni. Ami pedig biztos, 
az az, hogy amikor az ember az őskísértéssel találkozik: „Olyanok lesz
tek, mint az Isten” , akkor tilalmas területhez vagy területre érkezett. 
Nem akkor történik ez, amikor térben és időben messze megy. A terem
tett világ és annak időbeli folyama nem tilos terület az ember számára. 
Sót, arra nézve egyenesen parancsa van, hogy azt hajtsa birodalma alá. 
Az ókori világképből az újba történt átváltással ez nem csupán a földre
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vonatkozik többé. Akkor következik a tilalmas terület, amikor a Teremtő 
és Megváltó Isten fenségébe, szándékába és akaratába ütközik, amikor 
a helyére tör, vagy ott képzeli magát és amikor fölényesen vagy önző 
módon gonoszra használja azt, amit életre adott. Isten nem azért lett 
emberré Krisztusban, hogy az ember istenné legyen, hanem azért, hogy 
eredeti rendeltetésének megfelelően „valóságos” ember legyen. Tehát 
azért is emberré lett, hogy ne váljék a gonosz szekerében öngyilkossá, 
gyilkossá, vagy egyenesen tömeggyilkossá. A valóságos emberek valóságos 
lehetősége és feladata, hogy bennük, általuk hozzáférhető legyen, kibon
takozzék az Isten teremtésében és megváltó akaratában elrejtett. Mindaz 
tehát, amit Isten kezdettől fogva életre szánt. Erre szolgál eszközül és 
alkalmul a belső és külső szabadság. Szabadság nélkül nem volna lehet
séges az emberiség szaporodásával nélkülözhetetlenné vált fejlődés. Erre 
a területre is új embert indít a megigazulás. Gyakorlati súlya éppen abban 
van, hogy felismerteti az emberrel szabadsága konkrét területének a min
dennapi életet. Ott mutatkozik meg felelősen és fegyelmezetten Isten 
eszközének és munkatársának.

a) Ez azért lehetséges, mert szabad a múlt terhétől és megkötöttsé
gétől a bűnbocsánatban. Szabad a jövő felőli aggodalomtól a megigazu- 
lásban teljessé lett reménységében. Itt és most cselekedheti azt, ami nem 
tagnapi ügy és nem is holnapi, hanem mai. Krisztus Urunk nem szűnt meg 
vele kapcsolatba kerülteket a velük úton levők felé beirányítani. Erre 
nemcsak erőt kaptak, erre felszabadultak. Ma nem sok embernek van 
egy ember alkalmul adva, hanem inkább egynek sok. Isten népének 
ma nem a hittan-ismeretét szemléli a világ, hanem a szabadságát és a 
fegyelmét. Ehhez pedig keresztyén embereknél a megigazulás felől 
vezet az út.

b) Ma béke, szabadság, megélhetés és egység után kiált a világ. A kí
nos tradíciók és féltett kiváltságok kora lejárt. A normális emberi igé
nyek nem szerelhetők le ámítással, terrorral és kizsákmányolással. A te-

. remtésben Isten biztosította mindezek lehetőségét. A bűn ugyan sok min
dent eltorzított, megkuszált és megrontott. Krisztusban a reménység 
világa lett a világ. Jogossá, hozzáférhetővé vált az, amit a bűn jogtalanná 
és hozzáférhetetlenné tett. A megigazulás felől ezt nemcsak felismeri, 
hanem meghirdeti és munkálja mindenki, akinek az osztályrészül jutott. 
Nem szabad az, aki ennek az ügynek nem szolgája. A keresztyén ember 
szabadsága sem- folyhat el haszontalanul álló malomkerék mellett. Éppen 
annak kell az élet egész területét egynek és oszthatatlannak látnia, mert 
ez így van a valóságban és csak így leli meg a szabadság tevékenysége 
a maga egész posztját. Az így élt szabadság túlmutat önmagán arra a 
Krisztusra, aki azt mondotta: „Ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal 
szabadok lesztek.”

c) A szabadság ilyen nézetből az egész ember szabadsága. A lélek, 
szellem, a test szabadsága. A szabad lélek a múlt terhétől és a jövő félel
métől menten az emberség motorja. Megértő, megbocsátó, szimpatikus, 
mert szimpátiára hajlamos. Alázatos, mert kegyelemből élő, szeret, mert 
elég erős arra. — A szabad szellem disztingvál az igaz és nem igaz között. 
Nem csalhatatlan, de jó szándékú. A jó szándék pedig tűri a korrekciót, 
azért még tévedés esetén sem kárhozatos. Szenvedélyes az igazság irá
nyában és boldog, ha az igazság gyöngyével az életet szolgálhatja. A sza
bad szellem nagysága sohasem a bravúrban van. A bravúr mindig egy 
tapsot ér, mert csak csodákra les. Az igazság szeretetében és keresésé
ben azonban a szabad szellem dajkája lesz azoknak, akik mögötte vagy 
alatta maradnak, mert a többel alázkodik hozzájuk és felemeli őket.
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Az igazzal, a széppel úgy bánik, mint aminek nem ura, hanem megaján
dékozottja és sáfára. — A testi szabadság józan és mértéket ismerő el
fogadása annak, amit ilyen minőségben is ajándékul pillanthat meg az 
ember. Nem nyúl kétkedőbb és félénkebb szívvel utána, mint a lélek 
és szellem ajándéka után. De szennyes kézzel és szívvel sem, mert ez is 
haszonra adatik. A testi élet szabadsága a lélek és a szellem szabadsá
gától nem választható el. Ha az egész személynek szóló szabadságban 
megpróbál sorrendet felállítani az ember, könnyen elhibázza a mértéket 
és az egyik vonalon visszájára perdült szabadság, az egész ember szabad
ságának megrontójává válhatik. Ez nem idealizmus, mert az idealizmus 
ábrándkergetés, vagy pillangókerge tés, ahol a megkísértett ember mindig 
a megálmodott pillangó mögött marad. Ez lehetőség, mert amikor a Fiú 
megszabadít, nem a szellem szabadítja meg a szellemet, hanem az Isten
ember szabadítja meg az egész embert. Így lesz igaz a gyakorlati sza
badság a megigazulás felől.

Ebben az állapotban is ki van téve az ember egész élete során a 
veszélynek. Az ördög nem alszik. De kiszolgáltatva sem vagyunk neki 
kényére-kedvére, mert belsőleg szabadok vagyunk tőle. Ez a feszültség 
időszerűsíti mindig a fegyelmet. Amikor tehát keressük a szabadságot, 
mert keressük, vele együtt kell elkezdődnie a lélek, a szellem, a test 
fegyelmének, hogy az indulatok, kívánságok, kényelem vagy félelem le 
ne sodorjanak arról az útról, amelyiken a szabadság minket szolgálatra 
vezet. A szabadság olyan egész életet betöltő ajándék, amelyben a fegye
lem gyeplőjével felel meg rendeltetésének az ember. A szabadság életet 
betöltő és életet szolgáló jó ízét enélkül aligha tapasztalhatja meg 
bárki is.

Szabó Gyula
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É nek  a  fra tern itá sró l

Találkoztunk és néztük egymást 
tele sok sok mondanivalóval 
s most nem kellett spórolni a szóval, 
mert egyedül voltunk s az alvást 
sem kívánta testünk, nem kerestük. 
Még az éhséget is elfeledtük, 
csak néztük, fürkészve egymást.

Aztán egyszerre ugrottunk fejest 
belemerülve a múlt és az est 
csendes és végtelen tengerébe, 
ahol tempósan nagyokat úsztunk, 
kergetőztünk és összefogóztunk 
programtalanul sokat beszélve.

Páratlan meghitt alkalom volt ez 
amint hevültünk s lecsillapultunk 
eltépett szálakat összecsomóztunk 
figyelve, hogy a másik mit kérdez.

Ami azonnal megteremtődött 
a barátság volt és a bizalom 
s huszonöt éve erre alkalom 
sehol senkivel így nem szövődött.
Valami titok, szemérem, féltés 
felhozott bennünk: gátlások — fékek! 
de most ezek és minden emlékek 
feloldódtak az őszinte szóban.
Éhesek voltunk az őszinte szóra, 
mindenestől kitárulkozóra 
nem tagadtuk! Éhesek valóban!
S mint két öreg szemetesvödörbe 
eddig csak szívünkön átszűrt görbe 
emlékek is előjöttek félve, 
settenkedve, majd megbátorodva 
a mélyből, hol sokáig áporodva 

,  várakoztak e beszélgetésre.

Jó volt így együtt újra kettesben
testvérinél testvériesebben
nem érezve, hogy sorsunk végzetes.
És jól jött a Kosztolányi téren 
a búcsú is ott a járdaszélen 
csontropogtató ölelés csókkal.
Vénebb lettem egy találkozóval, 
amely páratlan volt és érdekes.

Sárkány András
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Jób könyve
e g y  f i a t a l  k ö l t ő n k  v e r s e s  k ö t e t é b e n

1960-ban jelent meg Garat Gá
bornak, egy fiatal mai költőnk
nek verses kötete az „Emberi szer
tartás’’. A saját verseit és műfor
dításait tartalmazó kötet kellős 
közepén meglepetéssel és öröm
mel fedeztem fel Jób könyvének 
— szerintem igen figyelemre mél
tó — feldolgozását. Garai Gábor 
Jób könyvében a költő maga nem 
szólal meg. Nem értelmezi saját 
megjegyzéseivel a bibliai szöve
get. Arról sem vall, mi indította 
éppen Jób (könyvének feldoig)ozá- 
sára. Ehhez a könyvhöz legtöbb
ször próbás napokat átélő embe
rek nyúlnak. De erről sem vall 
a költő. Műhelytitka. Babits Mi
hály „Jónás könyve” azonban 
nyilván hatott rá példájával s 
bátorította a költői vállalkozásra. 
Garai miindemesetre a nehezebb 
témát választotta s azon 'belül is 
a kockázatosabb utat.

A bibliai Jób könyve világiro
dalmi szempontból is jelentős köl
tői mű. Többnyire különös és 
mozgalmas keretével hatott a kel
őkre, első sorban a drámaírók
ra. Goethe Faust-jának előjátéká
ra és a mi Madáchunkra gondol
junk. Náluk Jób helyére Faust, 
illetve Ádám lép, az Isten és a 
Sátán, a jó és rossz sarkpontjai 
közé került ember. Miközben ha
talmas szín,képek vonulnak el sze
münk előtt, állandóan az egyete
mes maigy kérdés nehezedik szí
vünkre: kicsoda az ember? De a 
másik (kérdés is: mi tulajdonkép
pen a jó és mi a rossz?

Garai Gábor 'költeménye nem 
csupán a keretet kölcsönzi Jób 
könyvéből. A hangsúlyt a könyv 
tetemes-részét képező, egész vilá
gos gondolatmenet fonalára nem 
is fűzhető párbeszédekre helyezi. 
Tizenöt oldal terjedelemben a

teljes Jób könyvét dolgozza fel. 
Veretes, fegyelmezett verssorai a 
régi Károlyi-Biblia nyelvezetének 
zamatát és a héber verselés goin- 
dolatriitmusót őrzik. Tudatosan 
használ ódon, bdbliás kifejezése
ket és fordulatokat, mégis meg
fogható, valóságízű mindlem sora. 
Mintha csalk ma beszélne Jób.

Jóbot rettenetes testi-lelki szen
vedések közben felkeresi három- 
barátja. Álló (hétiig szótlan néma
sággal nézik szenvedését. Jób vé
gül kifakad és ezzel szenvedélyes 
vitát indít el. Váratlanul egy ne
gyedik hang is belekapcsolódik a 
vitába, a fiatal Elihu szava. Jó
bot nem elégíti ki, nem győzi 
meg a kegyes - emberek érvelése. 
Ö nem problémákkal (küzd, testi 
és lellki sebek égetik. A barátok 
szava nem, enyhíti, hanem növeli 
kínjait. Gyötrelmének poklából, 
elhaigyatottságából Istenhez kiált. 
Felelősségire vonó kérdéseket tesz 
fel neki. Végül megszólal a z ’ Ür:
„ . . .  megindult, hallván: 

tajtékként elporlik igéje, 
ha nem maga méri a választ 

a keserűségben-kevélyre; 
megindult, mert a majdnem

igaznak
csak fél-igazak s alig-bölcsek 

feleltek, csak szólani-b átrak 
a sanyargattatásban erősnek
Jób megosendesedtik. Már nem 

akarja ikitanítani az Urat. 
„Bánkódom, e főre por és hamu

hulljon,
En hallgatok, és Te tanítsál!’”
Isten a megítélt Jób oldalára 

áll. Életét ,gazdagon megáldja. Be
tölti ajándékaival és magas kar
ral ajándékozza meg. A  három 
barátot megfeddi. Így szól1 Elifáz- 
hoz:
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„ . . .  Takarodjon előlem 
e három álnok barát!

Cófár s Bildád veled együtt 
vezekeljen, mert elcsavarátok 

a szót,
s nem sejdité meg a törvényt 

csak az én szolgám, ama Jób;”
Jób is szeretne még szólni, de 
utolsó szavait már nem mondja 
ki hangosan, csak magában fogal
mazza meg:

„ . . .  igazság 
kellett csupán nekem, 

azt megkaptam, bőségre, 
jutalomra nem éhezem;”
A tizenegy szakaszból álló köl

temény két részre tagolódik. Első 
felében maga Jób beszéli ed ap
ránként a reá szakadt próbát. A 
második rész Elihu megszólalásá
val kezdődik. Itt már nemcsak 
Jób szavát halljuk. A szereplők 
maguk beszélnék; először Elifau, 
majd az Űr, utána Jób és ismét 
az Űr. A  befejező négy strófát, 
az események lezárását, maga a 
költő mondja el.

A költemény nem követi a bib
liai, szöveg tagoltságát. Jób köny
vének 19. fejezeténél kezdi, (Bil
dád második beszédének elhang
zása után. Ez az a híres fejezet, 
amelyben Jób a feltámadásról be
szél: „Mert tudom, hogy az éh 
Megváltóm él és utoljára az én 
porom felett megáll.” '(Jób 19, 25). 
Az aranymondássá vált verssort 
Garai szó szerint nem közli, de 
értelmét érzékelteti, mikor költe
ménye első szakának végén eze
ket a szavaikat adja Jóib szájába:
„hadd nyíljék ajkam zsilipje 

zabolátlan sodrú panaszra; 
ki adta tüzem, meg nem tilthatja, 

hogy hamvát kiürítsem. 
Latolják a szót ők, — velük csak

a jósors,
de vélem az Isten!"
Garai Gábor első verskötete 

1956-ban jelent meg „Zsúfolt na

pok”  címen. Legutolsó kötete, a 
„Mediterrán ősz”, 1962-ben.

Budapesten született 1929-ben. 
Édesanyja nevelte. Az ő nevét 
vette fel később. Tanulmányait 
Budapesten végezte. Először fes
teni próbált, de mérsékelt siker
rel — amint maga írja. Első sor
ban Ady hatott rá, azután Juhász 
Gyula, Rimbaud, Illyés, Rilke és 
főleg József Attila. Szabó Lőrinc 
tanácsa intette fegyelemre az 
eleinte terjengős és érzelgősen 
szubjektív verseket író bontakozni 
kezdő ifjút. 1948-ban érettségizett. 
A Közgazdasági Egyetemre iratko
zott 'be, de 'tanulmányait abba
hagyta s az Államvasutaknál vál
lalt munkát. Katonáskodása ide
jén, Veszprémben, ismerkedett 
mag felelőségével László (Saroltá
val. Űjna beiratkozott az egyetem
re magyar és történelem szákra. 
Tevékenyen vesz részt az írói köz
életben. 1960 óta az Írószövetség 
titkára.

„Parainézis”  c. versében fegyel
mezett mértéktartással tesz vallo
mást egy súlyos emlékről, édes
apai bánatáról, kisgyerméke meg
betegedéséről. Így vigasztalja, in
ti bénulásos gyermekét:
„ne csüggedj, emlékezz mindig

szavamra:
ép jobblábat én, hiába, tenéked 
nem adhatok — de szárnyakat

igen:
alkoss jót s jól szeress, szeresd

e népet!
S nem sántikálni fogsz, de szállni

szépen
a fenntartó közösség közegében.”

Talán ez a szülői megrendülés 
késztette, hogy Jób könyve után 
nyúljon. Remeiket alkotott. Kiváló 
képességeiről és őszinte humani
tásáról tanúskodó műve olvasóját 
arra készteti, hogy maga is fella
pozza Jób könyvét.

Benczúr László
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A z igehirdető m űhelye

HÚS VÉT UTÁNI 1. VASÁRNAP 
János 21,1— 14.

A húsvét utáni első vasárnapot ünnepeljük. Ennek a vasárnapnak 
két érdekes nevét is ismerjük. Az egyik: „Quasi modo geniti” . .. Mint 
most született csecsemők. I. Péter 2, 2-ből való ez a név. A másik név 
már közismertebb: fehérvasárnap. Onnan kapta ez a vasárnap ezt a 
nevet, hogy húsivét éjjel keresztelték meg azokat a tanítványokat, akik 
kérték felvételüket a keresztyénségbe. E tanítványok egy hétig viselhet
ték fehér ruhájukat és ezen a vasárnapon tették le.

E vasárnapnak, melynek két nevét most megismertük, a húsvéttal 
való összefüggése érteti meg velünk mai igénknek a perikóparendbe való 
felvételét.

(Visszatekintés húsvétra)
Felolvasott igénket jobban megértjük, ha pár szót elismétlünk a hús

véti örömhírről. Mi is a húsvéti örömhír summája? Az, hogy Isten meg
szánta, megsajnálta az emberiséget és az emberiség megváltására elküldte 
egyszülött Fiát. Az emberiség nem fogadta be Jézust. Kiki a maga mód
ján kívánta halálát. A „vallásosak” gyűlölték, hogy néki nem szent a cere
mónia. A nacionalisták megvetették, hogy a másik fajta embert is em
bernek tekinti. Győlöttók a gazdagok is, mert fejükre olvasta bűneiket. 
Előkészítették hát halálát és keresztfára szegezték. Isten azonban feltá
masztotta őt. A feltámadásról szóló hír az örömhír.

(A hét férfi húsvétja)

És most az a kérdés, hogy annak a hét férfinak, kikről szent igénk 
szól, milyen volt a húsvéti hite? Meglátszott-e rajtuk, hogy valami boldog 
örömhírnek a birtokában vannak?

Akkor tudunk a kérdésre jó feleletet adni, ha tudjuk, hogy az evan
géliumok általában három szóval jelölték meg a tanítványok húsvéti 
lelkiállapotát. A három szó így hangzik: kételkedés, félelem, öröm. Még 
jobban tudunk a kérdésre felelni, ha azt is tudjuk, hogy a négy evangé
liumban, az előbbi összefüggésben, egyetlen egyszer szerepel ez a szó, 
hogy öröm, ötször a félelem szó és hétszer a kételkedés szó! Ne féljünk 
ennek a statisztikának a fényében nézni a kérdést!

Az a hét férfi, akikről most szó van sokkal inkább kételkedett, mint 
az öröm állapotában élt. Péterrel az élen, kinek — ugyancsak ebben a 
fejezetben van róla szó — Jézus újra mondja: Kövess engem. Az a 
Krisztus mondja ezt, aki már nincs állandóan vele, aki készül a menny 
dicsőségébe, a tanítványoktól való elválásra.
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Ez a hét férfi egyáltalában nem olyan, amilyennek a húsvéti hit bir
tokában lévő embereket elképzeljük. Hiszen, ha ők igazán a húsvéti hit 
boldog örömének a birtokában volnának, nem halásznának a Genezáret 
partján, hanem hétfelé szaladnának és kiáltásuk az égig érne: Feltáma
dott a Jézus Krisztus! Hirdetnék, hogy a halálnak nem volt hatalma Jé
zus felett. Ehelyett csendes szavúak, tanácstalanok, kételkedők! Erőtle
nek és nyomorultak.

És a tehetetlen, nyomorult hét embernek megjelenik a feltámadott 
Jézus. János szól Péternek: „Az Űr van ott” . És Péter, ez a különös em
ber szinte bedobja magát a vízbe és gyorsúszóként repül a part felé, 
hogy ő legyen előbb Jézusnál. A hajó is megérkezik, partra vonják a  
hálót, melyben 153 darab hal van. Bőséges fogás. (Szabad itt összeha
sonlítani a három halászat történetét.)

íme, a szavak nélküli prédikáció! Ez a prédikáció azt hirdeti, hogy 
Jézus nélkül semmit sem cselekedhetünk. De prédikálja azt is, hogy hit
ben még nagyobbat cselekedhetünk!

A hét tanítvány milyen nehezen ismerte fel Jézust.

(Jelenből a jövőbe.)
És vajon ma, még az Istenben hívő emberek is, mit hordozunk a 

húsvéti hitből?
De felragyog a Krisztus. A túlsó parton vár. A Szentlélek által adott 

hit szemével látható ő. Nem a dogmák Krisztusa, hanem a testvér és 
barát Krisztus, a Megváltó, a Feltámadott!

Jelenből a „túlsó part” felé tartunk, ezért is keressük az „odafel- 
valókat” !

Fülöp Dezső

HÜSVÉT UTÁNI 2. VASÁRNAP 

1 Pt 5,1— 5

EGZEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK
Textusunk tartalmilag összefügg 4,7—11-gyel, melyben a keresztyén 

ember kegyelmi ajándékaival való sáfárkodásról olvashatunk. A 4,12—19 
szakasz megszakítja ezt a gondolatmenetet, s az 5. részben folytatódik 
a keresztyén gyülekezet feladatairól és a neki adott ígéretről szóló fej
tegetés. Míg a 4. részben inkább általánosságban hallunk a kegyelmi 
ajándékokról és a gyülekezetben való életről, addig itt az apostol inkább 
a gyülekezetnek egy kisebb részéhez (a vénekhez, ill. presbiterekhez) 
szól. Ezt azonban úgy teszi, hogy nem lesz egyes emberek „magánügyévé”, 
hanem szervesen illeszkedik bele a gyülekezet életébe.

1 vers. Az apostol hármas kötelékre hivatkozik: 1. a szolgálat azo
nossága („presbitertárs”), 2. Krisztus mindannyiunkért szenvedett és
3. Krisztus eljövendő dicsőségében való együttes részesedés reménysége. 
Az 1. versben levő „presbiterek” és az 5. versben található „vének”, 
ugyanannak a szónak: presbyteros-nak a fordítása. Eredeti és szó sze
rinti fordítása: öregebb, éltes korú, de már Jézus korában is így nevez
ték a gyülekezet elöljáróit. A vének a zsidó synedrium tagjai, a keresz
tyéneknél a gyülekezet elöljárói. Ez a szó, ha nem is fedi teljesen a mai
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értelemben vett presbiter fogalmát (mert több tinnál), mégis közel áll 
hozzá. Például a presbiterek szolgálatához tartozott az is, amit ma az. 
igehirdetők, a lelkipásztorok végeznek.

2. vers. Három dolog tönkreteheti az egyházi munkát: á kényszerű
ség, a nyereségvágy és aiz uralkodás (3, vers). — Az új fordítás szöveg
hűbb, amikor a „jóindulattal” kifejezés helyett ezt mondja: „Isten (jó
tetszése) szerint.”

3. vers. Az új fordítás jobban ragaszkodik az eredeti szöveghez, és. 
az összefüggés alapján érthetőbb is, amikor a „gyülekezetek” szó helyett 
ezt a kifejezést használja: „a rátok bízottakon” . A gyülekezet Isten nyája, 
és ezért nagy a felelőssége a gyülekezet vezetőinek. Nem azért állanak 
a gyülekezet élén, hogy lenézzék a rájuk bízottakat és „uralkodjanak” , 
vagyis basáskodjanak felettük, hanem hogy a keresztyén élet útján ve
zessék őket. Mégpedig úgy, hogy elöl járnak példaadó életükkel (ezért 
is „elöljárók”).

4. vers. A presbiterek az itt használatos kép alapján pásztorai a 
nyájnak (vö. Csel 20,28!). Jézus, a Jó Pásztor, nem egy pásztor a többi 
pásztor mellett vagy között, hanem Ö a Főpásztor, Akié a nyáj és Aki
nek számadással tartoznak a pásztorok. Ügy kell pásztorolni a reánk 
bízott nyájat, hogy a Főpásztor visszatérése az öröm és a dicsőség napja 
lehessen a pásztorok számára is.

5. vers. Kérdés, hogy kit értsünk az „ifjabbakon” ? Az írásmagyará
zók abban többnyire egyetértenek, hogy nem egyszerűen a nemzedék 
problémáról van szó. Egyesek szerint a hitben fiatalokról van szó. Azok
ról, akik nemrégen lettek keresztyénekké, ill. nemrégen jutottak hitre. 
Véleményem szerint azonban azokkal érthetünk egyet, akik azt mond
ják, hogy az „ifjabbak” (mintegy a „vének” kifejezés ellenképe gyanánt)- 
magát a nyájat, az egész gyülekezetei jelentik. Ebben természetesen 
benne vannak a fiatalok is, szó szerinti és lelki értelemben is. Ennék, 
a kérdésnek a tisztázása megment az igének oly értelmű félreértésétől, 
hogy a nemzedékek kérdését állítsuk a középpontba. Persze az magától 
értődő, hogy mindenféle emberi közösségben (családban, gyülekezetben,, 
társadalmi életben, munkahelyen) örök kérdés a nemzedék-kérdés. Utal
hatunk is rá az igehirdetésben, de ennek az alapigének a döntő mon
danivalója mégsem ez, hanem az, hogy a Főpásztor embereken keresztül 
pásztorolja nyáját, míg az el nem nyeri „a dicsőségnek hervadhatatlan 
koronáját” (4. vers). — Engedelmeskedjetek =  rendeljétek alá magatokat 
a véneknek =  presbitereknek, vagyis a gyülekezet elöljáróinak. — A z  
alázatosság felöltözése nem elv nélküli szolgaielkűség, hanem a testvér 
és felebarát szeretetből fakadó segítése. Továbbá Isten bűnbocsátó sze- 
retetére utaltságunk felismerésé és a kegyelem elfogadása. Isten kegyel
mének az elfogadása irtja ki szívünkből az Isten és egymás iránti ke
vélységet, s teremti meg a vezetők és vezetettek közötti humánus, egy
mást kölcsönösen segítő kapcsolatot. — A „mindnyájan pedig, egymás- 
nak̂  engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel” kissé nehezen ért
hető  ̂kifejezés megvilágosodik az új fordításban: „egymás között pedig 
mindnyájan öltözzétek fel az alázatosságot. . . ” .

m e d it á c ió  a  k é szü l ő  ig eh ird etésh e z

Igehirdetésünk célt tévesztene, ha e textus alapján csupán a .presbi- 
terek es a gyülekezet vezetőinek a kötelességeiről szólanánk. Ez helyén- 
v .° , ‘le*' egy presbiteri összejövetelen, de az istentiszteleten az egész 
gyülekezetnek kell hirdetnünk az igét. A másik véglet sem lenne helyes.
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"Vagyis egyszerűen „elhallgatni” a gyülekezet vezetőinek a szerepét a 
.gyülekezet életében. Ügy kell szólanunk a gyülekezet vezetőiről és veze- 
tettjeiről, ahogyan alapigénk teszi: nem szétválasztva a kettőt, hanem 
a maga természetességében. Mert a pásztorok (itt nemcsak a lelkészekre 
kell gondolnunk, hanem a presbiterekre, s általában a gyülekezet elöl
járóira) és a gyülekezel ún. „szürke”, névtelen tagjai együtt a nyáj, a 
gyülekezet. Ezek alapján ez lehet igehirdetésünk témája: Hogyan pászto- 
rolja gyülekezetét Jézus. Vagy más megfogalmazásban: Jézus, a Fő
pásztor, embereken keresztül pásztorolja nyáját. Ugyanez kevésbé „ká- 
naáni” nyelven: Jézus embereken keresztül vezeti és gondozza övéit.

1. Jézus nem hagyta és nem hagyja magára övéit, az egyházat, gyü
lekezetét, hanem gondot visel róla. Gondviselő szeretetét embereken 
.keresztül munkálja. Ezért küldte és küldi tanítványait az emberek közé, 
ezért hívta életre az egyházat, a gyülekezetét, s ezért ad vezetőket a 
.gyülekezetben, pásztorokat a nyájnak. Ezek a vezetők, a pásztorok: a 
lelkipásztorok, a presbiterek, s általában a gyülekezet elöljárói, tisztség- 
viselői.

2. A gyülekezetben mindenkinek megvan a maga helye. Vezetőnek 
és vezetettnek. öregnek és fiatalnak. Az egyházban sem az öregek, sem 
a fiatalok nem önmagukért vannak. Nem az öregek kétségtelenül meg
levő „életbölcsessége” , sem a fiatalok „frdssesége” tartja fenn a gyüle
kezetét. hanem az egyház Ura és feje, Jézus. A gyülekezet vezetői sem 
azért vannak, hogy uralkodjanak a gyülekezet tagjain, hanem gondozzák 
a gyülekezetét. Így mondja az apostol: „legeltessétek az Istennek közöt
tetek levő nyáját” . Tehát a gyülekezet nem az övék, hanem Istené. Ezért 
nagy a felelőssége a gyülekezet vezetőinek. De a gyülekezetnek is szük
sége van pásztorokra — mégpedig: nemcsak a szó általános értelmében 
vett lelkipásztorra, vagyis lelkészre, hanem — a presbiterekre, felügye
lőkre, gondnokokra stb. Ezek szolgálatán keresztül munkálkodik Jézus.

3. A pásztoroknak együtt kell élniök a nyájjal. A gyülekezet veze
tőinek tevékenyen benne kell élniök a gyülekezetben. Az apostol így 
bízza a vezetőkre a gyülekezetei: „a közöttetek levő nyájat...” Nem 
felülről és kívülről, hanem benne élve lehet csak gondozni a ránk bízot
takat. A gyülekezetnek pedig ezt mondja a presbiterekről: „a közöttetek 
levő presbitereket kérem. . ( 1 .  vers). Vagyis a vezetőket éppen úgy 
a gyülekezet tagjainak kell éreznünik, mint saját magunkat. A pásztorok 
a nyájért vannak. Értünk, a gyülekezetért.

4. A gyülekezet gondozását nem lehet kényszerűségből végezni, ha
nem csak örömmel. Sem rút-számításból, hanem buzgósággal. Sem ural
kodással, hanem példaadó élettel. Lelkészék, felügyelők, gondnokok, pres
biterek, kántorok, egyházfik, harangozok és mindnyájan, akik bármilyen 
szolgálatot végeztek az egyházban, ott van-e szívetek öröme, buzgósága 
és életetek példaadása szolgálatotokban? Mert csak így lehet Isten jó
tetszése szerint szolgálni. S ti' gyülekezeti tagok, mit tettetek azért, hogy 
egyházatok szolgáinak, vezetőiteknek szívében ott legyen a szolgálat 
öröme, buzgósága és életük példaadása? Mert csak akkor tudnak így 
szolgálni és vezetni benneteket Isten jótetszése szerint, ha ti is törődtök 
velük és az Istentől kapott kegyelmi ajándékaitokkal szolgáltok nekik 
és egymásnak.

5. A pásztoroknak és a nyájnak egyaránt hitben kell járniok. A  hit
nek két éltető eleme van:

a) Részesedik Krisztus szenvedésének gyümölcséből: Isten bűnbocsátó 
szetetéből él (1. és 5. vers). Példaképeknek kell lenniök a pásztoroknak. 
De ők is csak emberek. Tévedhetnek, elbukhatnak, a hitben és szolgá
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latban megfáradhatnak. Ilyenkor is feladata a gyülekezetnek a pásztorok 
mellé állni. Fel kell ölteni az alázatosságot. A segítő szeretet alázatos
ságát. Mert nemcsak a pásztorok felelősek a nyájért, hanem a nyáj is 
a pásztorokért. Nemcsak a gyülekezet vezetői felelősek a gyülekezetért, 
hanem a gyülekezet tagjai is vezetőikért. Nincsen „más” kegyelem és 
„más” üdvösség a vezetők számára sem, mint a vezetettek számára. 
Ók is csak a bűnbocsánat erejéből élhetnek és végezhetik szolgálatukat.

b) Krisztus eljövendő dicsőségében való együttes részesedés remény
ségében él (1. és 4. vers). Az egyháznak minden földi szolgálatára rá
vetíti fényét az örökkévalóság eljövendő hajnala. Ez azonban nem a 
mai, földi élettől és feladatoktól való menekülést jelenti, hanem éppen 
azok komolyan vételét, megszentelődését. Hiszen tudja, hogy amikor az 
emberek javára munkálkodik a gyülekezetben és a világban, akkor is 
Urának szolgál. Minden nagyobb szelet kenyér, minden békés munka, 
minden legyőzött kísértés és bűn feletti öröm az eljövendő örök öröm 
fényének előre vetítődő piciny sugara.

A Jó Pásztor vasárnapján örvendezve adjunk hálát Istennek, hogy 
Ő ma is pásztorolja gyülekezetét!

A budai egyházmegye munkaközössége 
Fogalmazta: Sárkány Tibor

HÚSVÉT UTÁNI 3. VASÁRNAP 

I. Péter 1,3— 9.

I.
Az egyházi év rendjében egyszer fordul csak elő, hogy két vasár

napnak ugyanaz a témája. Ez a közös téma az öröm. Laetare-Jubilate 
3—3 hetes időközben veszi körül húsvétot, mutatván már ez is, hogy a 
keresztyén örömnek igazi forrása a feltámadás ténye.

Hogy két vasárnapon is az öröm igehirdetéseink témája, ez nem azt 
jelenti, hogy egyszer (illetve kétszer) egy évben valami öröm-dömpinget 
akarunk tartani, hanem arra figyelmeztet, hogy öröm nélkül nem lehet 
igazi és hiteles keresztyénségünk. Mindenki szeretne örülni. A gyüleke
zetei öröm-váró emberségében lehet és kell megszólítani azzal az üzenet
tel, hogy az emberi öröm az üdvösség reménységében teljesedik ki.

A szakasz Isten dicsőítésével kezdődik, régi zsidó szokás szerint, 
amely szerint minden kezdetkor az első gondolat Isten felé szálljon. Ez 
a dicsőítés gazdag tartalmú és erőteljes, tehát nem formai csupán. Benne 
az apostol fel akarja tárni mindazt, amit Isten ígér és cselekszik gyer- 
mekei életében, ebben az esetben egészen új keresztyének számára. Ezért 
állítja elejük hitük gazdagságát és annak következményét.

Isten cselekvésének kezdete az volt, hogy újjászülte a gyülekezetei. 
Ennek teremtő ereje Jézus feltámasztása. Az újjászületés következmé
nyei az elő reménység (amely egyben örökség), az öröm, a kipróbált hit, 
a Jézus iránt való szeretet, és a cél elérése, az üdvösség.

A vasárnap jellege szerint különösképpen a reménység és az öröm 
kérdésévé! foglalkozunk az alábbiakban.
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I I .

A REMÉNYSÉG

Szép szó. Távlata van, mindig a jövőre mutat, amelyet mindig hosz- 
szúnak látunk. Ezért a reménység és a jövő összetartoznak. A remény
ség színe a zöld tavaszi szín. A fű pez&dülő zöld színét látjuk, a fák 
friss leveleit. Elmúlt a tél, a várakozás, a száraz ágak ideje. Növekszik 
és erősödik az élet és az ígéretek valóságos formában teljesednek a gyü
mölcsben, a termésben, az aratásban. A reménység az élet minden terü
letével kapcsolatos: a most született gyermekkel, a betegségből való 
gyógyulással, a tudományos kutatással, a házasságban egymás szemé
lyével, a nagyhatalmak megegyezésével stb. Minden ember érdekelve 
van benne valamiképpen, esért egyetemes érzés. Reménykedni minden
kinek joga van. A reménység valamit pótol, ami még nincs meg, de ami 
még lehetséges, amire szükségünk van, de ami még nem bizonyos, csak 
vágyakozunk utána. Mindig vonatkozik valamire, ami lehetséges, de 
éppen úgy lehetetlenné is válhat, s éppen ezért a reménységben élő em
ber lelkileg hihetetlenül erős ember.

A keresztyének reménységének alapja Jézus Krisztus feltámadása, 
egy isteni ígéret biztos beteljesedése. Ha Krisztus nem támadott volna 
fel, akkor a keresztyéneknek nem lenne semmiféle speciális remény
ségük. De mert feltámadott, ez a reménység élő! Nem a tavaszi fű jel
képezi, amely egyszer mégiscsak elszárad és nem a zöld levelű fa, ame
lyet egyszer mégis kivágnak és tűzre vetnek, hanem Jézus, aki győzött 
a halál felett. Ez a reménység tehát nem torpan meg a sírgödör előtt 
sem.

így lett a reménység — örökség. Rombolhatatlan: nincs belső gyen
gesége (mint a szép, de férges gyümölcsnek). Szeplőtelen: hibátlan, töké
letes. Hervadhatatlan: idő nem fogja, örök. A mennyekben fenntartott: 
nyilvánvalóvá válik beteljesedése, azaz Isten dicsősége mindenki előtt.

III.
AZ ÖRÖM

Ez az érzés is az újjászületés következménye.
Felhőtlen öröm nincsen. Mint derült nyári napokon a látóhatár 

szélén alig láthatóan a felhők, így húzódik meg minden emberi örö
münk látóhatárán a gond, betegség, az öregségtől való félelem és mind
ebben és emögött a tudat alá szorult halálfélelem, amely életünket sok
kal inkább befolyásolja, mintsem gondoljuk. A keresztyén ember nem 
„hurrá-optimista”, aki akkor örül, amikor másoknál ezt látja, és úgy 
érzi, hogy illik másokkal együttörülni. Nem mesterséges, erőszakolt 
öröme van, amit előidézhet magának vagy másoknak.

A keresztyén örömöt csak belülről lehet átélni. (A katedrálisok be
rakott üvegablaka kívülről szürke, színtelen, csak belülről látjuk ragyo
gását, ha rásüt a nap.) Ez az öröm az újjászületésből való, tehát lelki 
állapot, több mint érzés. A „rendezett háttér”, az Istennél rendezett élet 
öröme, szemben azzal a felületes örömmel, amelybe menekül az ember 
a lélek mélyének, végső kérdéseinek rendezetlensége elől.
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Erre az örömre nem lehet senkit rákényszeríteni, és nem lehet ki
kényszeríteni. De el lehet vezetni másokat az öröm megismerésének 
útjára. Ez történik az igehirdetésben is. (Lao-Tse: egy lovat egy kis
gyermek is elvezethet a forráshoz, de tíz erős fegyveres se veheti rá,
hogy igyék is abból.) ........

Az üdvösség öröme nem a földi örömök maximuma, hanem! az orom, 
abszolút mivoltával.

IV.
ÚTBAN A TELJESSÉG FELÉ

Amíg a reménység és öröm teljességre jut, addig áll a keresztyén 
ember a kísértések között. Maga az egyház is sokszor örömtelennek es 
reménytelennek látszó. Ez kishitűségének az időszaka. Pedig volt idő, 
amikor az egyház egyetlen Ember volt, az is halottani függött a keresz
ten. Ki reménykedett és ki örült volna akkor? Pedig a kereszttől vezet 
az út a feltámadásig.

Ennek ígérete hangzik az igében: „Isten hatalma őriz hit által.” Ez 
a hit, mint az újjászületésben kapott isteni ajándék, tanít meg a követ
kezőkre: ne cselekedj mindenáron akaratod szerint Isten ellen. Isten ha
talma őriz hit által — azt kívánja, hogy nézz, hallj, cselekedj Istennek 
engedelmeskedve.

Budai Egyházmegye munkaközössége 
Várady Lajos — Schreiner Vilmos

HÜSVÉT UTÁNI 4. VASÁRNAP 

Jel 14,1— 5

A Jelenések könyve közel hozta a keresztyénség előtt Krisztus íté
letre való vissza jövetelét, az utolsó dolgokat, az örökélet ügyét. A könyv 
és benne alapigénk célja, hogy az ingadozókat a hitben való szilárd 
megállásra erősítse.

1. v. A 144 000 szimbolikus szám, 7,4-ben már találkoztunk vele. 
Jézus gyülekezete Isten nevét viseli homlokán. Az Atya neve arra mutat, 
hogy Isten gyermekeiről van szó. A földön élőkről beszél az Ige, de 
olyanokról, akik reménységük szerint a mennyei Sionon tudják helyüket 
Jézusnál. Az Ö oltalma alatt állnak.

2—3. v. Isten népe új énekkel dicséri Urát. Istendicséretüket vízesés 
zúgásához és mennydörgés szavához, valamint hárfazengéshez hason
lítja. Az új éneket ezek szerint az állandóság, messzehangzás, rettenetes 
erő, elnémíthatatlanság, valamint az _ öröm, szépség, kedves szelídség 
jellemzik. Csak azok tudják, akiknek a megváltás folytán megnyílt a 
szemük Isten dicsőségének a meglátására.

4—5. v. Ezekben a versekben az a kegyes életszemlélet tükröződik, 
amivel Isten kitüntette választottait. Ők Isten aratásának zsengéi, akiket 
Krisztus visszajövetelekor a kévéknek még nagy száma követ Mt 13,30. 
A 4/a. v. nem a házasság ellen szól, mivel az Írás a házasságot sehol sem 
mondja asszonnyal való fertőződésnek, nem tekinti alábbvalónak, sem
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a szüzességet feljebbvalónak. Inkább a szexuális élet fegyelmezettségére 
utal, gondolva az akkori idők megbotránkoztató visszásságaira ezen a 
téren. Kevésbé valószínű, hogy János a „parázna asszony”-ra 17,4., 18,3. 
gondolt volna.

*

Cantate vasárnapjának a témája: az éneklő gyülekezet. Az óegyházi 
perikopákból nem következik a fenti téma. A többi perikopák ha em
lítik is az éneket, inkább istendicséretről, ill. istendicsérő életről beszél
nek. Ezt az utat 'kell nekünk is követnünk.

A történeti háttér merőben más, mint a mi korunk. Nem is az a 
feladatunk, hogy párhuzamot vonjunk a két szituáció között. Az akkori 
helyzet figyelembevételével kell hirdetnünk az alapige mai mondani
valóját.

*

A gyülekezet új énekkel dicséri Istent: Istent dicsérő új élete van. 
Nemcsak szertartásokban, imádságokban, szénit énekekben, vallásos szó- 
használatban, kegyes szokásokban nyilvánul ez meg, hanem az örökélet 
bizonyosságában. Üj élete van, mert az élete túlterjed az empirikus 
valóságon, a tapasztalati világom, a megszökött életfogalmon. Már most, 
itt a földön örökélete van hitben, reménységben. Tudja, hogy az örök
élet nem folytatása a földinek az időtlenségben (?), hanem ez a teljes 
élet. Mentes minden bűntől, bajtól, szenvedéstől, könnytől, kísértéstől 
és haláltól. Főleg azért teljes., mert közvetlenül Isten színe előtt, Isten
nel való élet.

A gyülekezet élete nem mérhető le a létszámon, sem az anyagiakon, 
történeti múlton, egyházi rendezvényeken, reprezentációkon, kultúr- 
munkán és egyebeken, hanem egyedül az új életen, amivel magasztalja 
Urát az örökéletért, a teljes életért.

A múlt „dicsőségének” emlegetése, visszasírása mindig kétségbe
vonhatatlan jele az új élet hiányának. Miért is nézne vissza a gyüle
kezet, ha teljes élete előtte van?

A gyülekezet új élete azért is új, mert nem avul el, sohasem válik 
régivé. Az örökélet örökké új, a mában is. Nincs külső jegye. Nem 
merevedik külső formákba. Kegyes szólamok, pózok, mozdulatok, szo
kások és öltözködés nem határozzák meg az új életet. Ezért nem ta
nulható meg. Nem lehet lemásolni, utánozni. De van belső jegye: a 
megváltottság, Isten gyermeke. (Az Atya nevét a homlokon nem látja 
a viselője.) Külsőleg pontosan olyan, mint a többi. Olykor mennydörgés, 
máskor hárfazengés, de más benne a lélek. Normális életet él házas
ságban, családban, vagy ezen kívül, de tisztán.

Nem törvények, előírások szabják meg dolgait, hanem Istentől 
kapott szabadsággal értelmesen szól és cselekszik. .Nem a maga ment
ségére, védelmére, kicsinyes előnyök érdekében, sem pedig a maga 
dicsőségére, hanem Isten dicsőségére. Így dicséri Istent új életével. 
Amíg az egyház a maga igazát, dicsőségét keresi külső jegyekkel, sema
tikus élettel, elsajátítható formákkal, addig nincs köze az új élethez. 
Az új élet, mint az új ének, felülről árad.

A gyülekezet új élete azért is új, mert diadalmas élet. Az új élet 
Istennek örvendező, derűs, vidám élet. Nem a kedvező körülmények 
adják az örömét — bár ezeknek is tud örülni —, hanem az öröme győz 
a körülményeken. Győz a halál felett is. Még bűnbánata is az örvendező
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diadalmas élet szolgálatában áll. Ha nem, — akkor csak kesergése,. 
gyötrődése, siránkozása, gyászos, gyakran nagyképű komorsága van, 
minden egészséges humor nélkül, de nincs új élete. Pedig ez az öröm 
szorosan hozzátartozik a gyakorlati élethez, vidámság, örök öröm a 
mában minden jó felett, ami az emberek javára van. Nélkülözhetetlenül 
benne van az egyház szolgálatában, azt motiválja és így hirdetve az. 
örömhírt, vigasztalja meg az élet hajótöröttéit.

Isten új énekkel, istendicsérő élettel ajándékozza meg gyülekeze
tünket. Ezzel dicsérjük Öt.

*

További vázlatpontok:
1. Kik éneklik az új éneket?
a) Akik nem fertőztették meg életüket.
b) Akik követik a Bárányt.
c) Akik áron vétettek meg.
II. 1. Hová megyünk? Sionra, üdvösségre, Atyához, Bárányhoz.
2. Kik vannak ott? Akik viselik az Atya nevét; nem fertőztették: 

meg magukat; követik a Bárányt; áron vétettek meg.
3. Mit csinálnak? Éneklik az új éneket, a megváltottakét.

A Csongrád—Szolnoki egyházmegye munkaközössége 
Bártfai Lajos, Jeszenszky Tibor, Komoly Sámuel

HÜSVÉT UTÁNI 5. VASÁRNAP 

Rm 8,24— 27.

A kijelölt szakasz nem érthető meg az előző versek, 19—23. nélkük 
Itt arról van szó, hogy az egész teremtett világ sóvárogva várja Isten 
fiainak megjelenését, hogy felszabaduljon arra a dicsőségre, amiben 
majd Isten fiai részesülnek. Sőt maguk az Isten fiai is sóvárogva várják, 
hogy fiák legyenek testük megváltásában.

24. v. Mert megváltattunk ugyan, de csak reménységre. A meg
váltás megtörtént, de csak reménység által a mienk. Azt veszi célba, 
hogy Isten, Aki valóságosan megváltott, testünket, testhez kötött létün
ket is részesíti a megváltásban, vagyis felszabadítja a múlandóságból 
és romolhatatlanságba öltözteti. Ez a mi reménységünk. Nem láthatókra 
néz, de éppen ezért reménység.

25. v. .A  reménység béketűrést, türelmet igényel a múlandóság 
terhei között. Isten gyermekei viszont erőtelenek. Gondoljunk Rm 
7,24-re.

26. v. Tudják, hogy mint gyermekeknek az Atyához kell fordulniok, 
de annyira gyengék, hogy a helyes imádkozásra is képtelenek. Nemcsak 
testüket foglalja le erőtlenségük, hanem egész mivoltukat. Meglepő,, 
hogy a Szentlélek is sóhajtozik, szenved miattuk, de a sóhajtozása .egy
ben esedezés is érettük. Így van segítségükre, így tanítja őket imád
kozni, így könyörög érettük.
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27. v. Egyedül a Szentlélek imádsága áll összhangban Isten akara
tával. Isten a szívek mélyén keresve az Ő akaratát, hallgatja meg a 
lé lek  imádságát.

*

Rogate vasárnapján valamennyi perikópa az imádságra fordítja 
tekintetünket. Ilyenkor mindig kísért az a gondolat, hogy az imádko
zásról könnyű beszélni. S ha engedünk a kísértésnek, elkoptatott lemezzé 
válik a prédikációnk. Nem kisebb baj az sem, ha pszichológiai síkon 
tárgyaljuk az imádság feltételeit; vagy módszertanilag tanítgatjuk a 
gyülekezetét imádkozni. — Az alapige kijelölése erőteljesen az imád
ságra irányítsa tekintetünket. Tehát nem lenne helyes a reménységről, 
héketűrésről és esetleg harmadik pontként az imádságról beszélni. Itt 
is megáll az a tétel, hogy kis területen maradjunk, de mélyre ássunk. 
A fentieket figyelembe véve persze elviselhetetlenül megnehezíti a 
készülést, de hadd legyen az csak erő feletti, hogy a Szentlélek adja 
hozzá az erőt.

*

Az imádság a megváltottság jele. Isten gyermekei imádságban for
dulnak az Atyához, felbecsülhetetlen drága ajándék. Viszont jele lehet 
a farizeusi vallásosságnak is, amikor az ember a maga vallásosságában, 
az imádságban hisz Isten helyett. Jól ismert paradoxon: a „jó”, szép 
imádság haszontalan. A rutinos imádkozóknál, akikből bőségesen folyik 
a kegyes frázisok sora, legszembetűnőbb az imádságuk és életük különb
sége, ül. ellentéte. Ismerjük azokat a vádakat is: imádkoznak ahelyett, 
hogy tennének valamit, mert könnyebb imádkozni, mint szolgálni.

Isten színe előtt őszintén valljuk be, hogy nem tudunk imádkozni. 
Nem Isten gondolatai a mi gondolataink. És 55,8. A mi gondolataink 
hiábavalók Zsolt 94,11. A bátorság is hiányzik belőlünk, a hit bátorsága: 
nem merünk igazán bizodalommal fordulni a kegyelem királyi székéhez, 
hogy irgalmasságot nyerjünk. Zsid 4,16. Erre az őszinteségre válaszolja 
az Ige, hogy a Szentlélek segítségünkre van, tanít imádkozni, imádkozik 
értünk. A Szentlélek imádsága . . .

a) Életes imádság. Nem abban az értelemben, hogy imádságainkat 
a Szentlélek megeleveníti,' élettel, „tűzzel” tölti meg, hanem az életünket 
teszi imádkozó életté. Az imádságunk gyökérhibája ugyanis a hibás, 
bűnös, erőtelen, reménytelen életünkben van.

Isten nem elégszik meg azzal, hogy az életünkben egy-egy, vagy 
akár megszámlálhatatlanul sok elszigetelt jelenségként szerepeljen az 
imádság. Ezért a Szentlélek állandóan esedezik érettünk, hogy életünk 
is „kimondhatatlan”, szótlan imádsággá váljék Isten előtt. Így válik az 
imádság és az élet egybehangzóvá, eggyé.

b) Közösségi imádság. Az előbbi versek szerint a teremtett világ 
sóvárogva nyög, az egész mindenség várva várja a múlandóságból való 
megszabadulást. Az ember sem áll kívül ezen a nyögésen, — a keresz
tyén ember sem. Nincs semmi okunk tehát a dicsekedésre. Nincs okunk 
lenézni a világot. De van drága lehetőségünk: belekapcsolódni a Szent
lélek imádságába, Tőle tanulni imádkozni, Vele imádkozni az egész 
világért. Ebben a vonatkozásban közösségi a Szentlélek imádsága.

Mi azt szoktuk közösségi imádságnak nevezni, amit sokan együtt 
egy, esetleg több egymás után következő előimádkozó szavai szerint
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mondunk el Istennek. Itt nem erről van szó. A Szentlélek imádsága 
azért közösségi, mert a szentekért, gyülekezetért, sokakért, a világért 
imádkozik. A mindnyájunkért való esedezése köt minket össze közös
séggé, mint kerékben az agy a küllőket.

c) Tevékeny imádság. Keménységünk az Ige alapján, hogy Isten 
megszabadítja az egész teremtett világot a múlandóság rabságából. Az 
új ég és új föld reménysége ez. De nem a mai világ megvetését, elha
nyagolását jelenti ez, hanem ellenkezőleg: annak építését az új ég és 
új föld reménységében. A reménységnek ugyanis, miként a hitnek, gyü
mölcse van: az aktivitás. A reménység: a jövendő bizonyossága, kívá
nása, keresése, munkálása. S mivel a reménység is a Szentlélek aján
déka, és elválaszthatatlan az imádságtól, úgy adja azt, hogy egyben 
aktivitásra ébreszt, szolgálatba állít, építő munkát fejt ki. Így a Szent
lélek imádsága is aktivitás már. Nem hiábavalóság, hanem a legnagyobb 
tevékenység, eredménye van. Mivel Isten szerint való, Isten akarata 
teljesül benne. Isten áment mond rá.

Imádkozó gyülekezet csak a Szentlélek imádsága által van. Dicsér
jük érte szent nevét.

*
További vázlatpomtok:
I. A jó imádság feltételei:
a) Reménység szerint könyörögjünk.
b) Erőtlenségünkben a Lélek segít.
c) A Lélek irányítása alatt kell kérnünk. *
II. A Lélek segítségére van az imádkozó kér. életnek, ezért imád

kozhat és tud imádkozni a keresztyén ember:
a) Reménységgel.
b) Béketűréssel.
c) Türelemmel.
d) A Lélek erejével.

A Csongrád—Szolnoki egyházmegye munkaközössége
Bártfai Lajos, Jeszenszky Tibor, Komoly Sámuel

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE 

Rm 8,31— 34 

A TEXTUS
, 7; Velünk: hüper hémón. Luther: für uns. Értünk, mellettünk,
érdekünkben. 32. v. Nem kedvezett: uk efeizato. Nem kímélte. — Oda
adta: paredóken. Kiszolgáltatta. A paradidómi ige nagyon sokszor sze
repel Jézus szenvedéstörténetében Júdás, Pilátus, a főpapok tettének 
megjelolesere. Rm 1,28-ban is ezt az igét találjuk. — Ajándékozna: 
chanzetai. A szobán benne cseng az isteni charisz/ 33. v. Megigazít: 
dikaion. A participium folyamatosságra mutait. A verset Ézs 50,8 sk. 
alapján formálja az apostol. 34. v. Isten jobbján van — Isten Ürrá tette
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Krisztust. Vö. Csel 2,34 skk. — Esedezik: entünchanei. Érdekeinket kép
viseli. Luther: vertritt uns. Ez a szó szerepel a 27. versben és Zsid 7,05- 
ben is. Megjegyezzük még, hogy a próbafordítás a 33. és 34. versben 
„hiszen” szóval kerüli el azt az esetleges félreértést, mintha Isten vá
dolna és Krisztus kárhoztatna.

A PERIKOPA

Textusunk szorosan kapcsolódik a megelőző két versben található 
„aranylánc”-hoz, de nemcsak annak, hanem az egész fejezetnek, sőt a. 
levél eddigi fejezeteinek isi ezekben a hatalmas súlyú mondatokban 
vonja le végső konzekvenciáit. Az ünnep üzenetére kifejezetten a peri- 
kopa befejező mondata mutat rá; a fejezet további szakasza már más 
irányban halad, ha egyébként szoros összefüggésben van is a textussal. 
Hogy mindinkább az ünnep üzenetére koncentrálódjék a mondanivaló, 
talán eltekinthetünk a perikopa bevezető kérdésének (31 a.) felolvasá
sától.

AZ IGE

Az Isten velünk: igénk alappillére ez. A „ha” szócskának nem az a 
szerepe, hogy kérdésessé tegye a megingathatatlan tényt, hanem hogy 
aláhúzza az ebből folyó következményt: senki sem lehet ellenünk, senki 
és semmi nem árthat. Az Isten velünk: végtelenül egyszerű, de hatal
masan mély üzenet ez. És mégis: „ebben a közlésben annyira nem tudunk 
valami különöset látni, hogy szinte megerőltetésünkbe kerül, hogy ha
tással legyen ránk s imég inkább, hogy elcsodálkozzunk rajta” . (Lüthi> 
Sokak számára természetesnek tűnik, hogy Isten velünk van. Ez a fel
irat katonai derékszíjon is olvasható volt már. De ugyanilyen hamis- 
hit az is, hogy Isten nincs velünk, mert — úgymond — a tapasztalat 
mást mutat. Vö. Bir 6,12 sk. Az elbizakodottság és kétségbeesés tévely
géseit egyaránt ledönti az ige, amikor ezt az evangéliumot hirdeti: Isten 
velünk van a Krisztusban! Az Isten velünk: ezt az örömüzenetet csak 
akkor tudjuk hirdetni, ha számunkra csodává lett és a szilárdan objek
tív tényt olyan végletesen szubjektív megtapasztalással valljuk, mint 
amilyennel azt az apostol leírta. Hiszen az lenne a természetes, hogy 
Isten ellenünk' legyen, de éppen ellenkezőleg: ő pártunkat fogta. Nem 
vádol, hanem igazzá tesz (Zak 3,4); nem kárhoztat, hanem fölment (Jn 
8,11) és üdvözít. Az Isten velünk: karácsony ténye szó szerinti értelem— 
ben mutatja ezt, de hogy Isten a szó benső lényege szerint is meólénk 
állt és javunkat tartotta szem előtt, ezt igazolja nagypéntek és hús vét,, 
és ennek pecsétje a mennybemenetel. Az Isten velünk: ennek a ténynek 
hasonlíthatatlanul nagyobb a súlya, mint annak, hogy ellenünk van a 
bűnünk, a Sátán és saját lelkiismeretűnk. (1 Jn 3,20)

A mennybemenetel mintegy ellenpólusa a karácsonynak, ezért az 
lehet a látszat, hogy most már Isten nincs velünk. Gondoljunk azonban 
Jézusnak arra a szavára, melyet közvetlenül mennybemenetele előtt 
mondott: íme, én tdveletek vagyok minden napon. Eddig a palesztinaiak- 
kal volt, de ezentúl a rómaikkal is és minden idők minden gyülekeze
tével is velük lesz. Isten értünk van a Krisztusban. Ennek folyamatos
ságát éppen a mennybemenetel igazolja a legjobban. Hogy Krisztus 
meghalt és feltámadott, ezek egyszeri események. Felületesen esetleg 
arra lehetne gondolni, hogy Isten ezekben egyszer-egyszer volt velünk.
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De a mennybemenetelnek világos a jelenben ható kettős következménye: 
Krisztus isteni dicsőségben van és állandóan képviseli ügyünket. Ez 
pedig egyrészt azt jelenti számunkra, hogy Isten annak a Krisztusnak 
adott minden hatalmat, akit előzőleg értünk adott, másrészt szívesen 
fogadja Krisztusnak értünk való esedezését. Ha jól meggondoljuk, mind
két következmény örvendetesen érdekünkben való. Olyan hatalmas 
Urunk van, akinek közbenjárása nem lehet eredménytelen. Számítha
tunk reá, ha bajokkal küzdünk (Mk 6,46 skk.), vagy ha a Sátán rostáján 
vagyunk (Lk 22,31 sk.), sőt ha már egészen elbuktunk is (Dk 23,34). 
Csak az a kérdés, hogy Krisztust igazán hatalmasnak és irgalmasnak 
látjuk-e.

A PRÉDIKÁCIÓ
A mennybemenetel ténye és az ember racionalizmusa között min

den időben ott feszült az ellentét. De mit kezd különösen a mai ember 
Krisztus mennybemenetelével? Ugyanígy kiáltó az ellentét mindig a 
dicsőséges Úr és gyülekezete között. De legszembetűnőbb ez éppen 
mennybemenetel ünnepén, amikor az Atya jobbján ünnepélyesen tró
noló Krisztusról szól az üzenet a kóslétszámú hétköznapi gyülekezetnek. 
Igénk nem élezi ki ezeket az ellentéteket, sőt inkább enyhíti. Nem ad 
lehetőséget arra, hogy hosszadalmasan magyarázgassuk, hol van a menny, 
amelybe Jézus fölment és hogyan is történt ez. Magáról a mennybe
menetel aktusáról nem is szól az ige. A másik ellentéteit pedig egészen 
feloldja, amikor a megdicsőült Krisztusról, mint értünk a váltság művét 
elvégzett, értünk irgalmasan közbenjáró Megváltóról szól; a gyülekezet
ről pedig, mint az Isten ajándékozó szeretetének tárgyáról, amelynek 
a Krisztus által mindene megvan. Evangéliumot kell hirdetnünk, bízva 
abban, hogy Krisztus éppen értünk igehirdetőkért és gyülekezetekért 
esedezik az Isten jobbján.

' Az igehirdetés témája ez lehet: Az Isten velünk! Bevezetésben szól
hatunk a mennybemenetel tényéről és arról, hogy éppen ezt megelőzően 
ígérte Jézus övéinek, hogy mindennap velük/ lesz. 1. Van Krisztusunk! 
Hogy Isten velünk, sőt éntünk van, azt sem vallásos érzéseinkből, sem 
a körülöttünk levő dolgokból nem tudhatjuk meg igazán, hanem egye
dül abból, hogy Krisztust kiszolgáltatta javunkra, ö  a mienk, halálának, 
feltámadásának és mennybemenetelének minden áldásával. 2. Nincs vá- 
dolónk! A legsúlyosabb támadás az, ha vádak érik az embert, különösen 
ha azok igazak. Krisztus (Jel 12,10) mégis fölmentést ad, és az ő érde
méért Isten igaznak nyilvánít minket. 3. Van mindenünk! Krisztussal 
rácsdásként mindent kapunk. Jó, ha részletezzük is ezt a „mindent” . 
(1 Kor 3. 21) Ilyen protekciója — Krisztus közbenjárása — csak nekünk, 
keresztyéneknek van. „Van Istenünk: van mindenünk, mily méltó hát 
örvendenünk!” (17. ének) De szabad-e olyan önzőnek lennünk, hogy 
mindenünket meg ne osszuk másokkal és magunk is ne esedezzünk 
Krisztussal felebarátainkért? (1 Tim 2,1 skk.) Befejezés: Az Isten velünk! 
Olyan ez, mint egy jót közlő hivatalos írás, melyen a hitelesítő pecsét: 
Krisztus mennybe ment.

Pest megyei egyházmegye homiletikai munkaközössége 
Vezette és a kéziratot megfogalmazta: Marschalkó Gyula
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HÚS VÉT UTÁNI 6. VASÁRNAP 

Csel 6,1— 7

A FÖLDÖN SZOLGÁLÓ GYÜLEKEZET

Megjegyzések a szöveghez:
1. v. goggusmos: morgás, zúgolódás, harag. — paratheóreó: mellőz, 

lenéz, megvet. A „diakómának” szolgálat, vagy „alamizsna” , ami jóval 
több volt a mai „alamizsna” értelménél <vö. 0,45; 4,34—35.), naponta 
elvitték a segítséget. A másik az „asztalok körüli szolgálat” , vagyis a 
szeretetvendégségek szervezése, rendezése, levezetése.

2. v. kataleipó: hátra-, visszahagy, elmellőz, cserben-, elhagy. Az 
apostolok szerint tehát a fő baj nem az özvegyek mellőzése — bár ezen 
is segítenek —, hanem az igehirdetés mellőzése! Ami itt történik, az 
Ex. 18,17—23. újszövetségi ismétlődése.

3. v. Hangsúlyos a „válasszatok t i ” , nem ők választanak, csak el
mondják, hogy a diakónusok milyenek legyenek: a) jó bizonyságuk („jó 
hírük”) legyen, vö. 1 Tim. 3,7—8., b) teljesek legyenek bölcsességgel 
(ami itt talán gyakorlati érzék is).

4. v. proskartereó: valami mellett kitart, valamihez hűséggel ragasz
kodik (az apostolok az imádsághoz és igehirdetéshez!). Itt van szó elő
ször a kétféle szolgálatról: a „diákonia tou logou”-ról és a „diakonein 
trapeszais”-ról!

5. v. A névsorhoz: nevük alapján görögöknek tűnnek. István ki
emelve már itt. Nikolaos is kiemelve (talán Jel. 2,6—15. miatt?).

6. v. Az iktatás aktusa: imádság és kézrátétel.
7. v. auxanó: előmozdít, szaporít, pass. nő, növekszik. — sfodra: 

nagyon! Mintha ugrásszerű emelkedésről lenne'szó, s ami ebben új: 
a papok döntése.

e x e g Ezis

A gyülekezet szeretet munkájának átformálásához az indítást az 
adta, hogy a gyülekezet növekedésével az apostolok nem bírták felada
taikat ellátni. Nem a pénz hiányzott, hanem a munkaerő. Az is nehezí
tette a munkát, hogy a gyülekezetben kezdettől fogva két nyelven beszél
tek. A „görögök” olyan zsidó családok voltak, akik a birodalom nyugati 
provinciáiból vándoroltak vissza, s görögül beszéltek. A „zsidók” Palesz
tinában, vagy keleten született emberek voltak, akik többnyire tudtak 
görögül, de anyanyelvűk az arám volt. Ezek voltak többségben. — A gon
dozottak között első helyen az özvegyek álltak, akik nem élhettek meg 
munkájukból. Egyedülálló asszony abban a társadalomban nem számít
hatott munkaalkalomra. — Most a görögök panaszt emelnek, s a panasz 
tárgya: a görög özvegyeket elhanyagolják a mindennapi szolgálatban, 
vagyis abban, hogy naponta pénzt és élelmet vittek nekik. Arról nem 
volt szó, hogy a közös étkezéseknél szenvednek mellőzést. Az lehetetlen 
volt, hogy erről egy özvegyasszony éhesen menjen haza! — Az apostolok 
összehívják a teljes gyülekezetét, hogy a békesség helyreálljon. A baj 
gyógyítását nem abban látják, hogy még lelkiismeretesebben igyekeznek 
ebben a szolgálatban is helytállni, sót: ha ezt a szolgálatot továbbra 
is végeznék, az Isten akarata és hivatásuk ellen volna! — Ezért mun-
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kájuknak ezt a részét más kezekbe teszik. Nem azért, mintha ez a szol
gálat kisebb lenne szemükben. Ezért nem mindegy, hogy kire bízzák. 
A megválasztottaknak is szüksége van Isten Lelkére és a bölcsességnek 
teljességére! — A kiválasztottak görög neve még nem bizonyíték, hogy 
valóban görögök voltak. Inkább arról lehetett szó, hogy görögül is tudó
kat választottak, akik a gyülekezet minden házában megfordulhatnak. 
— A kézrátétel az áldás aktusa volt, mely könyörgő imádságból fakadt 
és abból a bizonyosságból, hogy Isten meghallgatta az imádságot. Az 
ige hatalmas terjedésének és növekedésének illusztrálására jegyzi meg 
Lukács, hogy a zsidó papok közül is sokan hitre jutottak, ami óriási 
dolog volt. 

Összefoglalásul: Az előbbi fejezetből tudjuk, hogy a hívok közössege 
mindenre kiterjedt, ami az emberi életben fontos. Megosztották egy
mással a mennyeit és a földit is. A fordulópontot itt az jelenti, hogy 
ami eddig egy volt, most nyilvánvalóan kettévált: (tudatosan kétféle 
feladatról beszél) az ige szolgálata és az asztalok körüli szolgálat. Az 
apostolok szigorúan ahhoz tartják magukat, hogy az egyház első és leg
fontosabb „vagyona” (amit „szét kell osztani”) az ige! Ezzel a szeretet
szolgálat nem marad el, csak más kezekbe kerül. Ehhez a munkához 
egy külön hivatalt léptetnek életbe. Vagyis röviden — is talán itt a 
mondanivaló — : az apostolok világosan látják, hogy miért vannak, mi 
az egyház szolgálata, s ezeket a feladatokat Istennek tetszőén akarják 
vállalni és végezni.

VÁZLAT

Miért van egyház?

Olyan kérdés ez, amely évszázadok óta izgatja az embert. Össze se 
lehetne gyűjteni azokat a könyveket, amelyek egyik, vagy másik oldalról 
vetik fel ezt a kérdést és keresik rá a feleletet. Mi most Isten igéjének 
fényében tegyük fel a kérdést és abban keressük a választ: miért van 
egyház? Mit akar Isten rajta keresztül elvégezni? Mi az egyház feladata 
a világban ma?

I. Hogy végezze az igehirdetés szolgálatát. Az első felelet így olvas
ható ki igénkből. Hozzátehetjük: ez az egyház elsőrendű feladata. Első
sorban ezért van. Ezt senki más el nem végzi a világon. Igénkben arról 
vah szó, hogy az apostolok azt érezték: erejük szétforgácsolódik. A sok 
gond és feladat között nem tudtak igazán helytállni abban a hivatásban, 
amire Jézus három évig tanította őket az igehirdetésben. Ezért java
solták: válasszon a gyülekezet hét férfiút a szeretetszolgálat elvégzé
sére. Így ők teljes energiával foglalkozhatnak az imádság és igehirdetés 
szolgálatával. Mert így mondották s ez az ige bennünket is újra meg 
újra figyelmeztet: „nem helyes, hogy Isten igéjét elhagyjuk!” Amelyik 
egyház életében az igehirdetés másodrendű szerepet kap, nem egyház 
többé! Mert ez az egyház hivatása, de éltető eleme is! — Sokszor büsz
kén mondogatjuk: az ige egyháza vagyunk! Csakugyan? Tudunk-e lénye
gesnek látszó dolgokat is félretenni az ige hirdetéséért és hallgatásáért? 
Ragaszkodunk-e hozzá mindenekfelett? Szívünkben első helyen van-e, 
és ajkunkon van-e? Istennek úgy tetszett, hogy az igehirdetés „bolond
sága” által mentse és tartsa meg a világot. Hogy ez végbemenjen, ezért 
van egyház.
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2. Hogy végezze a szeretetszolgálatot az emberek között. Ez a felelet 
is világos igénkben kérdésünkre. Érdemes volna egyszer komolyan végig
olvasni az Újszövetséget ebből a szempontból. Talán így summázhatnánk 
az első keresztyének életét: mindenekelőtt az igehirdetés, de elmarad
hatatlan a szeretetszolgálat is! S ezt nagyon áldozatkészen és sokrétűen 
gyakorolták. Tudták: Isten egymásra bízta őket, különösen is az özve
gyeket, árvákat és szegényeket. Nemcsak a mennyei, hanem a földi 
kincset is meg kell egymással osztani! Ezért történt a hét diakónus vá
lasztása is, hogy ez a szolgálat rendben folyjék. Innen ered az egyház 
szeretetszolgálatának ez az elnevezése: diakónia. Ahol az élő Krisztusnak 
élő gyülekezete van, ott a szeretetszolgálatnak is mennie kell. Ez az élet 
jele! Ezt a szolgálatot mások is végzik, de nekünk Isten parancsolta 
meg. Az az indulat legyen bennünk is: amim van, Istentől kaptam, hogy 
másoknak szolgáljak vele. Vegyük észre gyülekezetünkben is az özve
gyeket, árvákat, elesetteket! N e; tudjunk elmenni egy beteg mellett 
érzéketlenül. Legyen tudatosabb bennünk: egyházunknak ma is vannak 
szeretet intézményei, s ezekért mi is felelősek vagyunk. S ha tágítjuk 
a kört: a szeretetszolgálathoz tartozik az emberiség nagy kérdéseinek 
megoldásában is a segítség, szociális vonalon és a béke kérdésében is. 
Miért van egyház? Hogy végezze az Istentől rábízott szeretetszolgálatot.

3. Hogy példájával és jó hírével vonzó életet éljen. Ha szó szerint 
nem is, de ezt a feleletet is észre kell vennünk igénkben. Igaz, hogy 
itt „csak” a diakónusokról olvassuk: „jó bizonyságuk ván, és Szentlélek
kel és bölcsességgel teljesek” . Igaz, hogy éppen egy negatívumot is tar
talmaz igénk: „panaszolkodás” , zúgolódás, harag támadt a gyülekezet
ben. De az is itt van, hogy ezt a kérdést együtt megbeszélték, keresték 
a békés megoldást és meg is találták azt. S ennek is gyümölcse, amit 
végül olvasunk: „Isten igéje növekedett és sokasodott nagyon a tanít
ványok száma” . Életük vonzó volt. Isten azt akarja, hogy a mi életünk 
is példás legyen, a hírünk jó, békességben és szeretetban éljünk egy
mással. Milyen bizonyságunk van az emberek előtt? Milyen híre van 
gyülékezetünknek? Jaj, ha életünk nem vonz, hanem taszít! Jaj, ha 
civakodás, széthúzás, harag uralkodik gyülekezeteinkben! Jaj nekünk, 
ha egyszer Isten teszi fel haraggal a kérdést: miért ván egyház? Ha 
egyszer kiadja a parancsot: „Vágd ki azt! Miért foglalja a földet is 
hiába?”

Miért van egyház? A végső felelet így hangzik: hogy Isten igéje 
növekedjék és sokasodjék a tanítványok, az üdvözülők száma. S hogy. 
ez megvalósuljon, panaszkodás, csüggedés helyett vállaljuk inkább szív
ből az Istentől kapott feladatokat, — amiért vagyunk: ragaszkodjunk 
Isten igéjéhez, végezzük a szeretetszolgálatot, s igyekezzünk, hogy éle
tünknek jó bizonysága legyen.

Pest megyei egyházmegye homiletikai munkaközössége 
Vezette és a kéziratot megfogalmazta: Keveházi László
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SEGÍTSÉG A SZÖVEG MEGÉRTÉSÉHEZ
Az ünnepünkre előírt ótestamentomi ige prófécia. Nem az egész 

pünkösdi eseményt írja le, hanem annak lényegét emeli ki: kiárad a 
Szentlélek. Az előkészületben a kontextusra is figyelnünk kell, hogy 
helyesen értsük alapigényét. ,

„És lészen azután. . Bizonytalan idői meghatározás a biztosan 
bekövetkező ítéletnapja előtti időről. A Szentlélek kiáradása Isten ke
gyelmes munkája. Isten cselekvését azonban még prófécia sem kötheti 
időhöz, ezért mozog az általánosságban. A mennybemenetelkor Jézus is 
figyelmeztette erre tanítványait: „Nem a ti dolgotok tudni az időket és 
alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.” (Csel. 1,7.) 
A próféta tehát nem beszél a Szentlélek kiáradásának a dátumáról, de 
látja, hogy a Szentlélek kiáradása bizonyos eseménysorozat láncolatá
ban áll. Az előző láncszem a 27. vers szerint Isten közöttünk léte. („Izrael 
között vagyok én . . . ” ) Ezért is kapta Máté 1,23-ban Jézus az Immánuel 
nevet. Jézus születése tehát feltétele volt a Szentlélek kiáradásának.

„Kiöntöm lelkemet minden testre és próféltálnak. . . ” A próféta Isten 
útjának, akaratának ismerője. A Szentlélek kiáradásáig a prófétaság a 
népből való kihívást, elhívást jelentette. (Ezs. 6,8—9; Jer. 1,10—18.) Joel 
azonban úgy látja, hogy Isten kegyelme majd általános, nem ismer 
emberi, megkülönböztető kategóriákat, és ezért árad ki fiatalra és öregre. 
Deuteróézsaiás beszél már a kegyelem általánosságáról (43,1., 48,12.), de 
Joel ki meri mondani a zsidó választottság-tudattal szemben azt is, hogy 
a kegyelem a szolgákra is kiárad, vagyis a pogányokra is, hisz a szolgák 
nagyobb része pogány volt. Róma 9—11. fejezetek is erről beszélnek.

„Minden testre. . . ” Al-kol bászár tehát a pogányokat is jeleníti. Ha 
csak a textus igéit nézzük, akkor itt könnyen téves általánosításba, kezd
hetnénk. A kiáradó Szentlélek valóban nem ismeri az életkor, a nemek 
stb. határait. Az egyedüli megkülönböztető határ nem az emberek kö
zött, _hanem az emberi szívekben fut végig: az élő, tevékeny Isten-hit. 
„Mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül.” (32. v.) 
Akik valóban hisznek, szól az egzisztenciális magatartás, a Szentlélek 
ígérete.

„Véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak..
A Szentlélek kiáradásának jeleit próbálja körülírni a próféta. Ma inkább 
így mondanánk: közvetlenül, személyesen tapasztaljuk Isten kegyelmét. 
Az álom és a látomás a hitet akarta régen tudatosítani, egzisztenciális 
síkra vinni.

AZ ÜNNEP MONDANIVALÓJA
Pünkösd a keresztyének számára a Szentlélek kitöltésének ünnepe. 

Míg a többi vasárnapok mondanivalóját az előírt textus adja meg, addig 
a nagy ünnepek mondanivalóját az igén túl az üdvtörténeti esemény 
is meghatározza. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy nem vétkezünk az 
alapige ellen, amikor túlmutatva rajta, beszélünk a jeruzsálemi esemé
nyekről is.

A zsidóknak is nagy ünnepe pünkösd. II. Móz. 23,14—16. szerint a 
három legnagyobb ünnepek egyike. Aratási hálaadó ünnep.

PÜNKÖSD I. ÜNNEPE

Joel 2,28— 29.
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A nagy keresztyén ünnepeken Isten megmutatkozó kegyelmét lát
hatjuk. Isten a cselekvő, nem az ember. Így van ez pünkösdkor is, ami
kor Isten küldi el a próféták által megjövendölt Szentlelket, hogy Egy
házat hívjon létre a Jeruzsálembe feisereglett és a mostani istentiszte
letre egybesereglett embereik között.

1. Isten a cselekvő. Ezért marad meg az egyház minden emberi bűn 
ellenére az idők végéig. Nem emberi kiválóság, egyházi pedagógia, vagy 
hiszékenység biztosítja az egyház jövőjét, hisz Péter, Tamás vagy a 
többiek, akikre felnézünk, elég határozottan hátat fordítottak a meg
feszített Jézusnak, de Krisztus újra elhívta őket a szolgálatra, és a Szent
lélek kiáradása bátorrá is tette őket, hogy tanúi legyenek Krisztusnak. 
Isten küldi azóta is a pünkösdi lelkű embereket, hogy végezzék a 
munkát.

2. Ahol a Szentlélek kiárad, ott különböző vallási, szociális, tehát 
emberi értékek ellentétek, mint a nemzedékek, nemek közötti ellen
tétek feloldódnak. A Szentlélek feloldja a kategóriákat, amikor minden
fajta embert, különböző hivatásban és életkörülmények között elhív.

A prófétai ige azonban nemcsak a Szentlélek egyszeri kiáradásáról, 
hanem folyamatos kiáradásáról beszél, mely az utolsó idők egyik jele 
lesz. A Szentlélek ilyen állandó kiáradása minősíti a gyülekezetét Egy
házzá, ahol segítségül hívják az Úr nevét. (Joel '2,32., I.Kor. 1,2., II.Tim. 
2,22.) Az Űr, a KÜRIOS maga JézuS. Nevét segítségül hívni, azt jelenti,, 
hogy vallom Jézus feltámadását, sőt hiszem jelenlétét. Ebből a tudatból 
születik meg az EN ONOMATI TOU KÜRIOU (Ef. 5,20.) imádság. Az. 
Úr nevének segítségül hívása a helyes magatartás az eschatologikus 
időben. Ez oldja fel az ember és ember közötti ellentétet is, hiszen min
denki gyermeki lélekkel hívja segítségül az Úr nevét.

3. A Szentlélek kiáradása a hitet személyessé és tudatossá is teszi. 
Ennek következményei vannak a gyülekezet életére is. A gyülekezet 
bizonyos értelemben modellje az eljövendő „szeretetvilágnak” a mostani 
világban. Az új világban például nincs hierarchia. A papok nem külön
leges közbenjárók Krisztus és az emberek között, mert mindenkire ki- 
árad a Lélek, és mindenkinek közvetlen Isten-tapasztalata lehet. Ebből 
az is következik, hogy mindenkinek törekednie is kell erre. Nem elég 
az imádkozást, a kegyes életet a papokra, vagy öregekre bízni.

Isten Szentlelkét nekünk adja, hogy személyes hitünk megerősöd
jön, az emberi ellentétek megoldódjanak, hogy lehessünk már most az 
új élet prototípusai.

VÁZLAT
1. A víz kiáradása termékennyé rteszd a kiszáradt mezőt. Gondoljunk 

arra, mit jelent Egyiptom számára a Nílus évenként megismétlődő ki
áradása. Ez teremt Egyiptomnak évről évre életet.

2. Isten kiárasztja Szentleikét, és vele új életet teremt. Ez az élet 
annyiban új, hogy az embernek személyes, közvetlen kapcsolata, közös
sége van Istennel, és közvetlen tapasztalata van Istenről.

3. A kiáradó Szentlélek a kiszáradt mezőt gyümölcstermésre bírja 
Ez a gyümölcs az új emberek új közössége, az Egyház, amelyen belü' 
megszűnnek az emberi kategóriák és különbségek.

A Tolna-Baranyai egyházmegye munkaközössége
Fogalmazta: Kari Béla
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Az ünnep jellege: Pükösd második napján a hangsúly Isten Lelké
nek kiáradása után, az abból fakadó következményekre helyeződik. Mi 
a gyümölcse a Szentlélek munkájának?

A szöveg megértéséhez: „ .
Textusunkban erősen szembetűnők az egyes első szemelyu igék. 

hintek, megtisztítok, adok, elveszem stb. Mindezek nagyon erőteljesen 
hangsúlyozzák, hogy Isten cselekszik. A Lélek áradása, Szentlélek aján
dékozása Isten szuverén cselekvése, ott és úgy, ahogyan az néki tetszik. 
Mégis van valami előzménye a Lélek áradásának: megmosódás, meg
tisztulás. Ezékiel fogalomhasználatába itt kétségtelenül belejátszik a 
levita papság rituális mosákodása. Isten kész az Ö Lelkét adni, de azért 
mégsem adja akármilyen szívbe. Hangsúlyoznunk kell itt a Krisztusban 
nyert bűnbocsánat, az Ö vérén szerzett megtisztulás elengedhetetlen 
feltételét.

A Lélek kiáradása új engedelmességet teremt. Megszentelődő életet, 
az Atyával való zavartalan, élő közösség helyreállását. Vö. 28. vers. 
Szemléletes az élet megújulásának az a képe, amit Ezékiel itt alkalmaz 
az elvett kő-szívről és az adott hús-szívről. Az előbbi már a természe
ténél fogva sem alkalmas arra, hogy igazi hivatását betöltse. Ezért van 
szükségünk újonnan születésre: vö. János. 3,10—21. Szívünk keménysége, 
önzése, csak a földiekhez való ragaszkodása olyan szeretetlenné formálja 
életünket, hogy csak teherré leszünk felebarátaink számára. Az Isten 
Leikétől megújított érző szív pedig felismeri az Isten igéjéből adódó 
szolgálatának lehetőségeit, a felebarát ínségét és kész ezt engedelmesen 
vállalni.

Érdemes felfigyelni arra is, hogy ebben az összefüggésben hétsze
resen fordul elő az „én adok” kifejezés. Ez mintha válasz lenne arra, 
hogy a megelőző rövid szakaszban (17—23. vers) Isten hétszer emeli 
népe ellen a vádat, hogy megfertőztették szent nevét és a földet, melyet 
nékik adott. Pogány hitük úgy tekint a babiloni száműzetésre is, mint 
amit Isten tehetetlensége és nem megtérésüket munkáló és .azt célozó 
ítéletes szeretete cselekedte. Amit Isten népe büntetésével nem ért el, 
most irgalmának, szeretetének mindent meghaladó mértékével akarja 
elérhi, hogy ti. népét az Ö jósága megtérésre, megújulásra indítsa. Sem
mivel sem lehet ebben a világban Isten nevét jobban megszentelni, 
mint bűnbánó és töredelmes szívvel. Isten semmiféle feltételhez nem 
köti kegyelme Lelkének ezt a kiárasztását, hiszen ezt önmagáért teszi. 
De, hogy a népe félre ne értse kegyelmét, hangsúlyozza, hogy az „új 
szív” Isten meg nem érdemelt ajándéka, s ezt azért tette, hogy a bűnös 
látva Isten jóságát, megtérjen és éljen.

NÉHÁNY ELGONDOLÁS A PRÉDIKÁCIÓ FELÉ

1. Bev.: Isten népét nem ejti el, hanem megújítja. Isten hű marad.
a) A megújítást Isten a bűnből való megtisztítással kezdi. Önmagun

kat nem tudjuk megtisztítani. Nem „elvi”, hanem igaz szívbéli törede- 
lemre, Isten szerinti megszomorodásra kell jutnunk. Az engedetlen gyer
meket nem a szigor, de az apa hűséges szeretete állítja meg a helytelen 
úton. Ezért adta Isten a Fiát is keresztre szeretetében e világért, hogy

PÜNKÖSD II. ÜNNEPE

Ezékiel 36,25— 28.
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akik hallják e keresztről való beszédet — mint akkor Jeruzsálemben 
Péterét (vö. oltári ige) —, szívükben megkeseredjenek és azután új öröm
mel fogadják a megújító bűnbocsánatot.

b) Isten a megújítást Lelkének ajándékozásával folytatja. Az Ö 
Lelke újjászül. A halott kőszívet, amelyet eltöltött a maga szeretet©, 
átváltoztatja irgalma iránt fogékony, hálás engedelmességre kész hús
szí w é, amely nem szolgai engedelmesség, hanem hálás gyermeki bizo- 
dalom jó gyümölcsét termi: vö. Róm 8, 14—16.

c) Megtisztított népét Isten újra magáénak vallja. Lesztek népem. . . 
leszek Istenetek. Üj és igaz közösség az Atyával. Ahogyan eddig , miatta 
káromoltatott az Ür neve, most dicsőségére lesz Urának. A  föld végső 
határáig tanúja, igaz bizonysága Ura irgalmának, szeretetónek és jósá-

:gának.
Béf.: Láthatja-e rajtunk Lelkének munkáját e világ és annak láttán 

ismeri-e meg Urunk szeretetét, vagy csak önhittséget lát.? Bizonyítsuk 
^Lelkének erejét felebarátunkat is szolgáló szeretetünk ereje által.

II. vázlat.
Bev.: Sokszor ajánlanak környezetváltozást kifáradt, vagy lelki vál

ságban levő embereknek. Nem a külsőt, hanem a belsőt kell megvál
toztatni.

a) Megtisztulást bűnbocsánatban.
b) Megújulást, új szívet. Gondolkodásunkban, életszemléletünkben. 

Istennek engedelmességben, szavának komolyan vételében.
c) Üj életközösség Istennel. Tudatosan a népe legyünk.
Eéf.: Ezt ő  teszi, Lelke által.
III. vázlat.
Bev.: Ezek az igék a Lélek ígéretéről Isten kijelentése. Lön az Űr 

szava! hozzám. Pünkösd ígérete ilyen bizonyos, amire felépülhet a hitünk 
•és keresztyén életünk.

a) Ami nélkül nincsen újulás (bűnbocsánat és megtisztulás).
b) Az újulás egészen az Isten cselekvése.
c) Megújult élet megszentelődésben folytatódik tovább.
IV. vázlat.
Bev.: Figyeljünk arra, amit igénk élesen hangsúlyoz, hogy iítt min

den Isten cselekvése. Karácsonykor mennyi emberi vonást találunk: 
fáradság, otthontalan vándorlási, pásztordk, bölcsek, menekülés stb. Hús- 
-vétkor is: árulás, tárgyalás, megfeszítés, balzsamozás, sír őrizése' stb. 
Pünkösdkor csak Isten cselekszik. Ö ajándékozza Lelkét, nyelveken 
szólást, új gyülekezetét.

a) Ő moshat meg. Mi megválthatjuk bűneinket, akarhatunk szaba
dulni, de Ö tisztít meg, Ö tesz bizonyossá a bűnbocsánatban.

b) Üj életet ad. Mi próbálkozhatunk önfegyelmezéssel, de új szívet, 
új életet Lelke által formál.

c) Ő fogad újra közösségébe. Lehet kérni, lehet sürgetni, de hogy 
néki mikor méltóztatik Lelkét adva gyermekeivé tenni, az ö  cselekvése. 
A mi reménységünk csak az, hogy ö  olyan Atya, aki kész fiainak Szent- 
leiket adni, ha kérik. Lukács 11. 13.

Ezeket a sokban egymáshoz hasonló vázlatokat azért közöljük, hogy 
a kiindulás árnyalati különbözőségeiben ki-ki megtalálja a számára 

^alkalmasat, vagy indítást kapjon annak megkeresésére.

A Tolna-Baranyai egyházmegye munkaközössége 
Fogalmazta: Sólyom Károly
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SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 

Máté 28,16— 20.

EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK
16. vers. Galileában, távol Jeruzsálemtől a tanítványok kis serege 

függetlenné lesz a hitetlen zsidó vezetőktől. Az uj, igaza Izrael nem 
Jeruzsálemben születik meg. Nem tudjuk, hogy közelebbről melyik 
helyről van szó a 16. versben.

18. vers. Krisztus a mennyben Istennel van, de a földön is minden 
hatalom az ö  kezében van. Hogy Krisztus hatalma mit jelent, arra 
jól mutat rá Ef. 1,19—23. v. Krisztus annak az új vilagkorszaknak az 
ura, amely feltámadásával valósággá lett. Krisztus nem egy második 
istenség, hanem az Atya adta át neki a hatalmat. _ ,

19 vers. Mivel Krisztus hatalma nem ismer határokat, azért kell 
minden népnek hirdetni az Evangéliumot. A keresztséggel kapcsolatban 
tudnunk kell annyit, hogy Jézus itt nem rendel valami új szentséget, 
csak azt mondja, hogy tanítványai folytassák azt, amit Keresztelő János 
elkezdett. De a keresztség mégis új tartalmat kap annyiban, hogy a 
határok kitágulnak: a keresztségben kapott kegyelem most már minden 
néphez eljuthat. A keresztség az Atya, Fiú, Szentlélek nevében történik. 
{Szentháromság vasárnap!)

20. vers. A tanítványok feladatot kapnak, de ígéretet is: velük lesz 
Krisztus a világvégezetéig. Máté is tudja, hogy Krisztus a mennybe 
ment, de nem beszél róla kifejezetten. Inkább azt hangsúlyozza, hogy 
Krisztus a gyülekezetével van, ez ad erőt a gyülekezetnek.

MEDITÁCIÓ
I. Jézus bejelentése. Jézus feltámadásával új korszak kezdődött. 

Isten igazolta Jézus messiási igényét. Prédikációnkban döntő erővel kell 
megszólaltatunk Jézus bejelentését: „Nékem adatott minden hatalom 
mennyen és földön.”

Ma — igen helyesen — sokat beszélünk arról, hogy az Egyház fel
adata a szolgálat és nem az uralkodás. Igaz az, hogy az Egyháznak nincs 
és nem is kell, hogy legyen világi hatalma. Isten a keresztről való beszéd 
által szól hozzánk. Az Egyház fő feladata, hogy ezt hirdesse és prédi
kálja. Ebben rejlik virtuális gyengesége és valóságos ereje. Mert az Egy
házra is áll az, amit Krisztusról mondtak: „úgy tanítja vala őket, mint 
akinek hatalma van” (Máté 7,29). Az igehirdetés ereje abban rejlik, 
hogy mi igehirdetők erre teljes bizonyossággal rá merjünk állami. Az 
Egyháznak cselekednie is kell a szeretet cselekedeteit, de igazi hatalma 
a prédikálásban és nem a cselekedetekben van.

Krisztusé minden hatalom. Ezt a tanítványok maguk sem hitték, 
akiknek mondotta. Ma is az a fő nyomorúsága az Egyház népének, hogy 
nem hisz Krisztus hatalmában, emiatt szégyelli és tagadja meg az Evan
géliumot. Aki Jézus ezen bejelentését nem veszi tudomásul, az önmagát 
csapja be és tévhitben él.

Krisztus hatalma — ez. sok mindent magában foglal. Elsősorban a 
bűnbocsánatra való hatalmat jelenti (Máté 9,6), de jelenti az ítéletre 
való hatalmat is (II. Kor. 5,10). Az ítélet és a bűnbocsánat hirdetése 
a lutheránus igehirdetés két legfontosabb mozzanata.

187



Az, hogy Krisztusé a hatalom és ugyanakkor Krisztus Egyháza szol
gáló Egyház, ez nem áll ellentétben egymással. Az Egyház szolgálata 
mögött nem gyengeség, hanem erő van. Szolgálni mindig nehezebb* 
mint uralkodni. Amikor Isten a szolgálat útját adja elénk, akkor a 
nehezebb utat járatja velünk.

II. Jézus parancsa. Krisztus az Atyához megy, de munkáját tovább 
végzi tanítványain keresztül. Tanítvánnyá kell tenni a népeket. Minden 
ember szívében ott él valamilyen istenfogalom. Az ős kinyilatkoztatás 
révén van valami tudomásunk az Istenről. Ez azonban hamis és téves. 
Az élő, egy, igaz Isten merőben más, mint a mi vallásos elképzelésünk 
Istene. A Biblia mindig döntés elé állít bennünket, hogy hajlandóak 
vagyunk-e a mi önző, vallásos elképzeléseinket feladva, térdrehullani 
az előtt aZ Isten előtt, aki Urunk akar lenni. Így lehetünk tanítványokká 
és tehetjük azzá a gyülekezetünket is. Kell, hogy a gyülekezet az Ige 
tanítványa, és ne a mi tanítványunk legyen.

III. Jézus ígérete. Az igehirdetés szolgálata emberi erőt meghaladó 
szolgálat. Jézus azonban nem kíván lehetetlent. O azt ígéri, hogy tanít
ványaival van a világ végezetéig. Tanítványain keresztül Ö maga szól. 
Krisztus felment a mennybe és az Atya jobbján ül, de ugyanakkor a 
gyülekezetben is jelen van.

Ez legyen erőforrásunk a szolgálat nehézségei közepette. Velünk 
van a Feltámadott, aki uralkodik . . .

Szentháromság vasárnapján hangzik el ez az igehirdetés. Le kell 
mondanunk arról, hogy a Szentháromság titkát feszegessük. Istennek 
megvolt a maga célja azzal, hogy Atya. Fiú és Szentlélek formájában 
nyilatkoztatta ki magát. Véges emberi értelmünkkel nem érjük ugyan 
fel a Szentháromság titkát, de annak valósága és ereje beleáradhat éle
tünkbe.

Nyíregyházi lelkészek munkaközössége 
Kéziratot összeállította: Gáncs Aladár

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 1. VASÁRNAP 

Róm. 1,16— 18.

Exegetikai megjegyzések: 16. v. Nem szégyenkezés és hitvallás szino
nim fogalmak.

Pisztisz — dikajosszünné: viszonyfogalmak, Istenhez való helyes 
viszony megjelölése.

Pisztisz: nem feltétele a dikajosszünnének. Mindkettő Isten cselek
vése. Isten igazsága rokon Isten hűségével. Isten hűsége a hűtlen, hitet
len emberben bizalmat kelt. így kapcsolódik a két fogalom egymáshoz 
Bár a hit nem feltétel, de ezzel a szóval jelöljük meg, ahogyan a miénk 
lesz Isten igazsága.

Dikajosszünné: bírói aktus, melyben a nem igaz, bűnös embert Isten 
igaznak jelenti ki. Krisztuson kívül Isten haragja, ítélete (ÓT-ban, fari
zeusoknál, római katolikusöknál gyakori ez á látás). Krisztus által léten 
kegyelmi aktusa. Isten igazsága nem tan, hanem cselekedet, amit Isten 
Jézus Krisztusban cselekedett, hogy a bűnös embert megváltsa.
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Az „igaz” ember: is csak Isten igazságáért igaz. Az igaz ember is 
bűnös önmagában, „simul iustus et peccator” — ahogyan helyesen vall
juk reformátori tanításunk szerint. A iustus itt is Isten igazságát jelenti, 
— ami tehát sohasem saját tulajdonunk, hanem Jézus Krisztusért tulaj- 
doníttatik nekünk.

p r é d ik á c ió h o z

Az evangéliumot hirdetni kell!
1. Szégyenkezés nélkül mindenkinek. Pál az akkori társadalmi, gaz

dasági és kulturális élet központjába készül hirdetni az evangéliumot. 
Van tapasztalata arról, mit jelent ilyen nagy városban mindenkinek, 
farizeus zsidónak, művelt pogánynak, vagy műveletlen barbárnak hir
detni az evangéliumot. Volna tehát oka, hogy visszavonuljon, hogy ne 
hirdesse. Bár van szégyene, ennek ellenére nem szégyelli hirdetni az 
evangéliumot mindenkinek.

2. Mert az evangélium Istennek hatalma. Nem kell szégyelleni még
sem, mert a gyalázat ellenére is hatalmas erő van benne, Istennek ereje. 
Ahogyan „látszat” volt, hogy a kigúnyait, megfeszített Krisztusnak nin
csen ereje, éppúgy látszat, hogy a Róla szóló, megvetett evangéliumnak 
nincsen ereje. Istennek az evangéliumban elrejtett hatalma nagyobb, 
mint az ember látszólagos ereje, ezért az evangélium hirdetése meg 
tudja győzni az embert. Így győzte meg Pált is minden rúgódozása 
ellenére. Athénben is voltak, akik hittek Jézus Krisztusban.

3. Mert Isten igazságát nyilatkoztatja ki. Hirdetni kell az evangé
liumot, mert olyasmit jelent ki, amire magától rá nem jön az ember, 
ami felül van minden emberi elképzelésen. Az evangélium hirdetése 
azonban olyan nyilvánvalóvá teszi, mint amikor a leplet lerántják vala-

 milyen elrejtett, ismeretlen dologról. Amit pedig nem ismer az ember 
vagy nem helyesen lát, az az Istenhez való viszonya. Lehet, hogy az 
Istenhez való viszony kérdése nem is érdekel valakit, akkor is érvényes 
rá. Akkor is érvényes, hogy az volna a helyes viszonya Istenhez, ha 
bíznék Benne, ha csak Benne bíznék, ha igaz volna Islten előtt, vagyis 
úgy élne, ahogyan Isten akarja, ahogyan Istennek teiszik.

Az ember azonban nem így él, vagyis megromlott az Istenhez való 
viszonya. Isten helyett magában, másokban, teremtett dolgokban bízik.

Az ember nem is tud másképpen élni. Nem tudja ezt a megromlott 
viszonyát helyrehozni. Az evangélium hirdeti, hogy Isten rendezte, hozta 
helyre ezt a megromlott viszonyt. Ezért kellett Jézus Krisztusnak szen
vedni, meghalni, feltámadni.

Akit erről az evangélium hirdetése meggyőzött, az nem bízik többé 
magában, az előtt bolondság lesz saját elképzelése, az csak Istenre, az 
Ő cselekedeteire épít, amit Jézus Krisztusban cselekedett. Ezért lesz 
újra helyes a viszonya Istenhez.
       A "hivő” embernek is kell hirdetni az evangéliumot, mert bűnös 
állapota miatt rászorul arra, hogy viszonya újra és újra rendeződjék 
Istenhez, hogy hitét el ne veszítse, hanem erősödjék a hitben (hitből— 
hitbe).

Hirdetni kell az evangéliumot mindenkinek!

Nyíregyházi lelkészek munkaközössége 
Kéziratot összeállította: Nagy Ilona
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Az alapigék fordítása

V irágvasárnap
Zak 9, 9—12

9 Kiálts öröm öd ben , Sión léánya; u jjon gj, Jeruzsálem  leánya1 
N ézd : királyod jön  hozzád, igaz ő, s diadalmas, 
alázatos: szamárháton ül, szamárkanca csikaján.

10 „KXirtom a harcikocsit Efraimból s a paripát Jeruzsálem ből, 
kivész a harci íj is.”  B ékét hirdet a n em zetek n ek /
Tengertől tengerig uralkodik, s a Folyam tól a föld végeiig.

11 Am i téged  illet: a vérszövetségért, m elyet veled  kötöttem , 
foglyaidat is kiszabadítom  a víztelen  gödörből.

12 Vissza az erődbe, fog lyok , van rem én yi
Már ma m eghirdetem : kétszeresen  kárpótollak.

N agycsütörtök d. e.
Jer 31, 31—34

M eglássátok: e ljön  az az idő  —  ez az ÜR k ijelen tése  —  h og y  új szövetséget  
k ötök  Izráel házával s Juda házával; 32 nem  Olyat, am ilyen az á szövetség  voltr 
am elyet a kkor  kötöttem  atyáikkal, m ikor kézen  fogtam  őket, hogy kivezessem  
Egyiptom ból, s am ely szövetségem et ők  törték  m eg, noha én  voltam  az urhik 
(gazdájuk), 33 hanem  ilyen  lesz az a szövetség , am elyet Izráel hlázával ez idá  
után kötök  —  ez az ÜR kijelen tése  — :  Tanításomat (törvén yem et) ben se jü kb e  
helyezem , szívükbe írom  be, Istenük leszek, ő k  pedig az én  népem  lesznek. 
34 s  többé senkinek  nem  kell oktatnia felebarátjá t: „ Ism erjé tek  m eg az URat!” , 
m ert mindnyájan, apraja-nagyja, m egism ernek engem  — ez az ÜR k ijelen tése  
—  m ert m egbocsátom  vétkeik et, s bűneikről többé m eg nem  em lékezem .

N agycsütörtök d. u.
Jn 13, 1—17

A  húsvéti ünnepek előtt pedig Jézus, tudván, hogy eljött az óra s át kell m én-  * 
nie e világból az A tyához, ő, aki szerette övéit e világban, m indvégig szerette  
őket, 2 vacsora közben , m ikor az ördög míg belesugallta Júdás Iskariótnak, Simon 
fiának szívébe, hogy árulja el őt, 3 m ivel tudta Jézus, hogy az A tya  m indent k e 
zéb e  adott, s hogy  ő Isten től jö tt s Istenhez m egy, 4 fö lkelt a vacsorától, letette  
felsőruháját s kend őt kötött maga elé. 5 A ztán m osdótálba vizet töltött s hozzá
látott m egm osni a tanítványok lábát s m egtörölni a maga elé kötött kendővel, 6 
A m ikor Sim on P éterhez ért, az így szólt: Uram, te  m osod az én  lábam at?! 7 Am it 
teszek  —  fe le lte  Jézus  — , azt m ost te  nem  érted, de később  m ajd m egérted . 8 
A z én  lábamat —  mondta erre P éter  —  nem  m osod m eg soha! De Jézus így f e 
le lt: Ha m eg nem  moshatlak, nincs közöd  hozzám . 9 Uram  —  folytatta  ekkor  Si
m on P éter  — , akkor necsak a lábomat, hanem  kezem et és fe jem et is! 10 Jézus 
azonban így  szólott: A ki m egfürdött, annak m ár nincs szüksége másra, csak hogy  
a lábát m egm ossak, eg yéb kén t egészen  tiszta. Ti is tiszták vagytok , de nem  m ind
nyájan. n  Tudta ugyanis, k i fog ja  elárulni, azért m ondta: Nem  vagytok  m indnyá
jan tiszták.

12 M ikor tehát m egm osta lábukat és felsőruháját fö lvette , visszatelepedett és  
így szólt hozzájuk: Tudjátok-e, mit tettem  ve le tek ?  13 Ti engem  így h ívtok : M es
ter !  —  m eg : Uram! —  és jó l m ondjátok, m ert az vagyok. 14 De ha én, az Űr és 
a M ester, a lábatokat m ostam  m eg, ti is köte lesek  vagytok  m egm osni egym ás  
lábát! 15 Példát adtam ugyanis nektek , hogy amint én  cseleked tem  veletek , ú gy  
cseleked jetek  ti is. 16 Bizony, bizony m ondom  n ék tek : N em  lehet nagyobb a 
szolga az uránál, s a k öv et sem  annál, aki m egbízta. 17 S ha m indezt tudjátok, 
akkor lesztek  boldogok, ha cselekszitek  is.

N agypéntek d. e.
Num  21, 4—9

Aztán fö lk erek ed tek  a H ór h egyétő l a Sás-tenger útjára, hogy m egkerü ljék  
Edóm országát, de türelm etlen  (nyugtalan, csüggeteg) lett a nép lelke ú tközben  
5 s így beszélt a nép Isten és M ózes ellen : M inek vezettetek  ki m inket Egyiptom 
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ból?! H ogy m eghaljunk a pusztában? M ert se ken yér, se víz, s lelkünk már un
dorodik ettől a hitvány ételtől! 6 A k k or  tüzes (csípésü) kígyókat bocsátott az ÚR  
a népre, s azok m arták őket, úgyh ogy eb b e  sok izráelita halt bele. 7 A k k or  M ó
zeshez m ent a nép. V étkeztün k  —  m ondották  —, m ert az ÜR ellen és ellened  
beszéltünk. K ön yörög j az ÜRhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. S M ózes  
kön yörgött a népért. 8 A k k or  így szólt az ÜR M ózeshez: Csiúálj csak egy  (tüzes) 
kígyót és tűzd póznára, s akit csak a k ígyó m egm art, de arra föltekint, az élet
ben marad. 9 S M ózes készített is egy  érck ígyót és  feltűzte a póznára. Ha azutart 
valakit m egm art a kígyó, de fö ltek in tett a rézkígyóra, az életb en  maradt.

N a g y p én tek  d . u.
Jn  19, 16—30

A kkor  hát átadta őt nekik, hogy m egfeszítsék , s azok á tvették  Jézust. 17 ö  
maga vitte a keresztjét, úgy m ent ki az úgyn evezett K oponya -h elyre,  ̂am elyn ek  
héberül Golgota a neve. 18 Itt m egfeszítették , s ve le  k é t  m ásikat is kétfelől, kö
zépen  pedig Jézust. 19 Pilátus m ég felira tot is írt és rátétette a k eresz tre : Názá
reti Jézus, á zsidók királya  — így hangzott a felirat. 20 Sok zsidó olvasta ezt a 
feliratot, m ert közel volt a városhoz az a hely, ahol m egfeszítették  Jézust, s h é
berül, latinul és görögül volt írva. 21 Szóvá is tették  Pilátusnak a zsidó fő p a p o k . 
Ne azt írd, „ A  zsidók királya ” , hanem, hogy „Ö  m ondta: a zsidók királya va
g yok ” . 22 De Pilátus ennyit fe le lt: Am it m egírtam , m egírtam.

23 A m ikor a katonák m eg feszítették  Jézust, fogták  a ruházatát és n ég y fe lé  
osztották, m indegyik katonának egyet. Fogták a kön töst is, de az varratlan volt, 
végiq egy  darabba szőve. 24 Így tanakodtak hát: Ezt ne hasítsuk el, hanem  ves
sünk rá sorsot, k ié legyen . H ogy beteljesed jék  az Írás : Ruhámon m egosztoztakr. 
köntösöm re sorsot vetettek . Ezt tették  hát a katonák.

25 Jézus k eresz tje  m ellett pedig ott állott az édesanyja, anyainak n ővére ; Má
ria, a Kleopás fe leség e  és a magdalai Mária. 26 A m ikor Jézus látta, hogy  ott áll 
anyja s az a tanítványa, akit szeretett, így szólt anyjához: A sszony, nézd, a fiad! 
27 Majd a tanítványokhoz szólt: Nézd, az anyád! S az a tanítvány ettől fogva  
m acához fogadta őt.

28 Ezután Jézus, m ivel tudta, hogy m inden elvégeztetett, hogy az Írás betel
jesed jék , így szólt: Szomjas va gyok ! 29 V olt o tt egy  ecettel telt edény. Izsópra  
tűztek hát eg y  ecettel átitatott szivacsot és a szájához tartották. 30 S am ikor el
vette az ecetet, így szólt: E lvégeztetett! Majd lehajtotta fe jé t  és kilehelte lelkét.

N a gyszom b a t
Mt 27, 57—66

E stefelé eljött egy gazdag em ber Arimatiából, névszerint József, aki Jézusnak  
maga is tanítványa volt. 58 B em ent Pilátushoz és k ikérte  a Jézus holttestét. PiVá- 
tus m egparancsolta, högy adják ki. 59 József pedig magáihoz vette  a  testet, tiszta  
gyolcsba göngyölte, 60 s a saját új, sziklába vágott sírboltjában h elyezte  el. N agg  
köv et gördített a sírüreg szájához és elm ent. 61 Ott volt pedig a magdalai Mária 
s a másik Mária is, akik a sírral szem ben ültek.

62 Másnap, a pén tek i nap után, összegyű ltek  a főpapok és  farizeusok Pilátus
hoz 63 s ezzel e lő : Uram, em lékszünk, hogy  ez a szédelgő m ég éle tében  azt m ond
ta: Harmadnapra feltám adok! 64 Parancsold hát m eg, hogy harmadnapig őrizet- 
alatt legyen , a sír, n eh ogy m ég tanítványai odalopódzva ellop ják s azt m ondhas
sák a n ép n ek : Feltám adott a halálból! — s ez a végső  csalás rosszabb legyen  az  
elsőnél. 65 Pilátus így válaszolt n ek ik : Van őrségetek , m en jetek , őriztessétek  ti* 
ahogy tudjátok (v. ahogy jónak látjátok). 66 A zok  ftját elm en tek  s őrséget állítot
tak a sírhoz, miután lep ecsételték  a követ.

H ú svétvasárnap  
L k 24, 1—12

. . .  a hét első napján pedig kora hajnalban a sírhoz m en tek  s m agukkal vit
ték  az elkészített illatszereket. 2 A  k öv et a sírról elhen gerítve találták, 3 s ami
kor bem entek, nem  találták az Ür Jézus testét. 4 Nem  tudták m ire vélni a dolgot 
am ikor egyszerre  két fér fi állt m eg m ellettük ragyogó ruhában. 5 Rém ülten m e
red tek  m aguk elé a földre, de azok így szóltak hozzá ju k; Mit k eresitek  halottak
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k ö zt az élőt? 6 (Nincs itt! Feltám adott!) E m lékezzetek  csak, hogyan beszélt m ég  
Galileában, 7 am ikor m egm ondta nektek , hogy az Em berfiának (bűnös) em berek  
k ezére  kell jutnia, kereszthalált szenvednie, de harmadnapon feltámadnia. 8 A k 
k or  eszükbe jutottak Szavai, 9 s visszatérve a sírtól m indezt hírül adták a tizen
eg yn ek  s az összes több ieknek . 10 A  magdalai Mária, Johanna, Mária, a Jakab 
anyja és velük  más asszonyok m ondták el m indezt az apostoloknak, l l  nekik  
azonban m indez üres fecseg ésn ek  tűnt s nem  adtak hitelt az asszonyok beszédé
nek. (12 P éter azonban kapta magát és elszaladt a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy  
csak a lepedők hevern ek  ott. Aztán hazafelé vette  útját, váltig csodálkozván a 
történ teken .)

M egjegyzés. A  zárójelbe tett részek  eg yes  fontosabb szövegtanuknál h iányoz
nak.

H ú svéth étfő
Lk, 24., 36—45

Épp erről fo ly t  a szó, am ikor egyszerre  maga (Jézus) állt m eg közöttük  (és  
íg y  szólt: B ékesség  n éktek !) (En vagyok, ne fé lje tek !) 37 A zok  pedig döbbent ré
m ületükben  azt hitték, szellem et látnak. 38 De ő így folyta tta : M iért ijed tetek  
m eg? M iért támadtak szívetekben  kétked ő gondolatok (v. okoskod ások)? 39 N éz
zétek  m eg kezem et, lábamat, hogy én  va gyok  az m agam! Tapogassatok-nézzetek  
m eg! Szellem nek nincs teste és csontja, nem  úgy, m int nekem , amint veh etitek  
észre. (40 S m iközben  ezeket mondta, kezét-lábát mutatta nekik.) 41 öröm ü kben  
hinni m erték  s a bámulatból m ég m agukhoz se tértek , am ikor m egkérdezte: 
Nincs itt valami harapnivalótok? 42 Erre eg y  darab sült halat adtak neki, 43 am e
ly e t  elvett és szem ük láttára m egevett.

44 Aztán így szólt hozzájuk: Ezt m ondtam  én  m eg n ek tek  igéim ben, m ég v e 
le tek  lévén, hogy be kell teljesedn ie mindannak, ami m eg van írva felőlem  a M ó
zes törvén yében  (v. tanításában), a prófétáknál és a zsoltárokban. 45 S akkor  

m egn yitotta  elm éjüket, hogy értsék  az írásokat.

H úsvét u . 1. vas.
Jn 21, 1—14

Ezek után ism ét m eg jelen tette  magát (v. m egjelent) Jézus a tanítványoknak a, 
Tibériás-tónál, éspedig a következőkép p en .

2 Együtt voltak Simon Péter, az Ikern ek  is n evezett Tamás, a galileai Kánába 
való Natanael, a Z ebedeus fiai és m ég két tanítványa. 3 M egyek  halászni — szó
lalt m eg Sim on P éter. E lm együnk veled  mi is — m ondták am azok. E lm entek hát 
és  bárkára szálltak, de azon az éjszakán sem m it sem  fogtak. 4 Már rájuk virradt, 
am ikor egyszerre  Jézus ott állt a parton, csakhogy a tanítványok nem  tudták, 
hogy Jézus az. 5 A k k or  így  szólt hozzájuk Jézus: Fiaim, nincs-e valami ennivaló
tok?  Nincs — fe teték  ezek . 6 V essétek  ki a hálót a bárka jobb  oldalán — folytatta  

—  s akkor lesz. Ki is vete tték , de felhúzni m ár nem  bírták a tem érd ek  haltól. 7 
Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, azt m ondta P étern ek : A z Űr az! Simon 
P éter tehát, hallván, hogy az Űr az, magára kapta ingét, hiszen fe l se  volt ö ltözve  

*  a tóba ugrott. 8. A  többi tanítvány a bárkával tartott k ifelé, m ert nem  voltak tá
vol a parttól, csak olyan kétszáz kón yökn yire , és vontatták a halakkal telt hálót. 
9. A m ikor aztán partra léptek, parázson piruló halat pillantottak m eg  s m ellette  
ken yeret. 10. H ozzatok a m ost fog o tt  halakból! — m ondta Jézus. 11. E kkor Simon 

P éter  visszam ent a bárkára és partra húzta a hálót, am elyben  nagy halak nyü 
zsögtek , százötvenhárom ! S noha ennyi volt, nem  szakadt el a háló. 12. G yertek , 
eg yetek  —  hívta ők e t Jézus. S egyik  tanítvány se  m erte m egkérdezn i tő le : Ki 
vagy? — tudván, hogy az Űr az. 13. Jézus odam ent, ve tte  a k en yeret s adott ne- 

2clk a halból ugyancsak. 14. Ezzel már harmad ízben  jelent, m eg Jézus a tanítvá
n yok n a k , miután feltám adott a halottak közül.

H ú svét u. 2. vas.
1. P t 5,1—5

A  közö tte tek  s z o l g á l ó  presb iterek et kérem  (v. intem ), mint presbitertárs, 
vtf i s szenved ésén ek  tanúja, s a jöv őb en  feltáruló dicsőség' részese: 2. Pász- 

? í2a í° k  az Istennek k ezetek re  bízott nyáját, nem  kelletlenül, hanem  öröm est, 
*sten  a k a r j a, s nem  rút haszonlesésből, hanem  odaadóan, 3. s nem  is

ikodva a g yü lek ezeteken , hanem  példaképeikén t a nyájnak! 4. S akkor, ha
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maid. m egjelen ik  a főpásztor, e ln y e r je k  a dicsőség hervadhatatlan koronáját. 5. Ti 
pedig, fiatalabbak, ehh ez hasonlóan en gedelm esked jetek  a presbitereknek .

A z alázatosság szolgaruháját öltsetek  fö l egym ással szem ben, m ert Isten a 
kevélyekke.l szem beszáll, de az alázatosoknak k egyelm et ad.

MEG'J. A  ritkított szöveg az ereaeti neikülözhetetien  kiegészítését szol
gálja.

H ú svét u. 3. vas. 
lP t, 1,3—9

Áldott az Isten, a m i Urunk, Jézus Krisztus A tyja , aki nagy irgalmassága 
szerint újonnan szült m inket élő  rem én ységre azáltal, hogy Jézus Krisztus fe ltá 
madt a halaiból: 4. romolhatatlan, m ocsoktalan és hervadhatatlan örökségre, am ely  
a m en nyben  vár ránk, 5. akiket Isten hatalma (v. ereje) őriz hit által az üdvös
ségre. Ez készen  áll arra, hogy a végső időben kinyilatkoztassa (v. nyilvánvalóvá  
tegye) Isten, 6. s ez tölt el benn eteket ujjongással, noha pillanatnyilag egy  ideig  
— ha enn ek így kell lennie  —  szom orúságot okoznak n ek tek  kü lönféle k ísértések, 
7. m e l y n e k  c é l j a  az, hogy hitetek  sokkal becsesebbn ek  bizonyuljon a v e 
szendő, bár tűzben próbált aranynál, d icséretetekre, d icsőségetekre s tisztessége
tekre, a Jézus Krisztus m egjelen ésekor. 8. Szeretitek őt, ha nem  láttátok is, hisz
tek  benne, bár nem  látjátok, s kimondhatatlan, dicsőült u jjongás tölt el bennete
ket, 9. hiszen eléritek  (v. m ivel e lértétek ) hitetek  célját, le lk etek  üdvösségét.

H ús vét u . 4. vas.
Jel 14, 1—5

E gyszerre azt lá tom ; A  Bárány ott áll a Sión hegyén , s vele 144 ezren , akik  
hom lokukra írva viselik az ő n ev ét és A ty já ét. 2 És szózatöt hallottam, m ely ten- 
gerzúgásszerűen, erős m en nydörgéskén t hallatszott a m ennyből, de a hallott hang 
olyan volt, m int am ikor hárfások (v. citerások) pengetik  hangszerüket. 3 S új 
én eket én ekeltek  a trón, a n ég y  L ény s a V én ek  előtt, de ezt az én eket senki 
m ás nem  tudta megtanulni, csak a földről kiváltott 144 ezer. 4 ö k  azok, akik pa- 
ráznasággal nem  szen n yezték  be magukat, m ivel szűziesek, akik a Bárány n y o 
m ában járnák, am erre csak m egy. Ök az em b erek  közül kiváltottak, Isten s a 
Bárány zsen géjéü l: 5 „A jk u k a t nem  hagyta el hazugság*’ , (m ert) fedd hetetlen ek .

M egj. 4. v. „Paráznasággal”  h elyén  szó szerint: nőkkel. K ife jezőb b  és erőtel
jesebb  lenne a „n ő ü g y ek k el”  fordítás, ha nem  hatna visszásán.

H ú svét u. 5. vas.
Rm 8, 24—27 •

(M ert) m eg vagyunk m entve, de a rem énység  jegyéb en . A  rem énység  azonban, 
ha látható, már nem  rem énység, m ert amit lát az em ber, mi abban a rem élnivaló?  
25 Ha viszont valami nem  láthatót rem élünk, azt türelem m el (v. kitartással) vár- 
juh.

26 H asonlóképpen siet seg ítségére  a L élek  gyengeségün knek, hiszen nem  tud
juk , m iként im ádkozzunk úgy, ahogy kell, hanem  maga a L élek jár közben  ér
tünk k ife jezh etetlen  sóhajokkal. 27 Á m  (Isten,) aki a szív ek et vizsgálja, ism eri a 
Szentlélek gondolkozását (v .: érti a L élek  n yelv ét; tudja, m ire gondol, mit akar 
a L élek  —  a fron ém a: mentalitás, a gondolkozás és szándék jellege, m inőségi 
m eghatározottsága; R ien ecker: A rt und W eise des fronein ), m ivel ő  Istennek tet
sző m ódon jár k özb en  a szentekért.

M en n yb em en ete l ün n ep e  
Rm 8, 31—34

Mi k övetk ezik  hát m indebből? Ha Isten  velünk (értünk, javunkra), ki e lle
nünk?! 32 A ki tulajdon Fiát sem  kím élte, hanem  m indnyájunkért odaadta, ővele  
h ogyn e ajándékozna nekü nk m indentl

33 Ki vádolhatná Isten választottjait? (H iszen ők et maga) Isten m enti fe l! 34 Ki 
ítélhetné el ők e t?  Jézus Krisztus az, aki m eghalt, s mi több : fe l is tá m a d ta k i az 
Isten  jobb já n  van, s aki közb en  is jár értünk!

H ú svét u. 6. vas.
Csel 6, 1—7

A z idő tájt, h ogy m indjobban gyarapodott a tanítványok száma, a görögül be- 
szé lő  zs id ók  kifogásolták, hogy  ö zv eg ye ik e t m ellőzik az arám n yelvű ek  a napon
kénti szeretetszolgálat juttatásainál. 2 Ezért a tizenkettő  összehívta a tanítványok  
egész  g yü lek ezetét és így szó lt: N em  lenne helyes, ha Isten  igéje  h irdetésének ro- 
vására m i végeznénk  az asztalok m ellettv szolgálatot. 3 Inkább m agatok közül sze
m eljetek  ki hét jóhírü , S zentlélekkel és bölcsességgel teljes férfit, s őket állítsuk



(v. iktassuk) l e  e feladat végzésére , A mi p ed ig továbbra is az im ádkozásnak és 
igeszolgálatnak szenteljük  magunkat.

5 Ezt a beszédet az egész g yü lek ezet tetszéssel fogadta, s m eg is választották 
Istvánt, akit eltöltött a hit és Szentlélek, továbbá Fülöpöt, Prochorost, Nikánórt, 
Tim ónt, Parm enast és Nikolaost, az antióchiai prozelitát. 6 E zeket az apostolok  
elé állították, s ők  m iután im ádkoztak, kézrátétellel (m egáldották őket).

7 A z Isten ig é je  pedig m indegyre terjedt, s igen m egn övekedett a tanítványok  
száma Jeruzsálem ben, m ég. a papok közül is nagyon sokan engedelm eskedtek  a 
hitnek.

P ü n k ösd  1. ün n ep e
Jóéi 2, 28—29 (BH:  3, 1—2)

2 8  Mind ezek  után ez .fog történni:
K itöltőm  L elkem et m inden testre (=  em berre) 
s fiaitok-lányaitok prófétálni fognak, 
vén eitek  (kinyilatkoztatásszerű) álm okat látnak 
s i)jattoknak látom ásokban esz részü k ;

29 s m ég a szolgákra és szolgálókra is 
kiön töm  L elkem et abban az időben!

P ü n k ösd  2. ün n ep e  
Ez 36, 25—28

tisz ta  vizet hintek rátok, s ti m egtisztu ltok : m inden m ocskotoktól, m inden 
bálványim ádásotoktól m egtisztítlak titeket. 26 Űj szívet adok n ek tek  s új lelket 
ben sőtökbe; k iveszem  a kőszívet testetekb ől és hús-szívet adok nektek . 27 B enső
tök b e  adom  L elkem et: véghezviszem  (v. azt cselekszem ), hogy rendeléseim  sze
rint é lje tek  s döntéseim et m egőrizzétek és cseleked j é tek . 28 S (bátorsággal) lak
hatjátok akkor azt a földet, m elyet atyáitoknak adtam : népem m é lesztek , én pe
dig Isten etek  leszek.

B o d ro g  M ik lós

A Sajtóosztály iratterjesztése szeretettel értesíti a Gyüleke
zeteket, hogy az iratterjesztésben kapható a

K O R Á L I S K O L A  I.
amely a templomi kántori szolgálathoz szükséges elemi tudni- 

v  valókat és énekeinkhez előjátékot tartalmaz, 
 A Kottafüzet ára 52,— forint.
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