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Csendben Isten előtt

Négyszázötven éves a reformáció
Ez a cikk bevezető folyóiratunk más helyen kezdődő, 

hasonló című rovatához, amelyben már most megkezdi olyan 
egyháztörténeti és rendszeres teológiai cikkek közlését, ame
lyek a jubiláris év megünneplését segítik.

Elévülhetetlenek a reformáció kincsei, mert az Isten igé
jére épültek. A  reformáció nem is akart mást, mint a Szentírás
nak az érvényesítését. Fundamentuma ezért biztos és szilárd. 
Erre az alapra Isten drága értékeket helyezett. Ezek az evangé
likus egyház kincsei. Kifejezetten ránk bízta. De nemcsak azt 
várja, hogy megőrizzük, hanem azt is, hogy éljünk ezekből, s 
keresztyén hitünk és életünk hajtóerejévé váljanak. M elyek  
ezek a kincsek? i

A  hit által való megigazulás bibliai tanítását különös erő
vel emelte ki Luther, s ennek nyomán az evangélikus egyház. 
Ez azt jelenti, hogy Isten ingyen, kegyelemből, egyedül a Jézus 
Krisztusban való hit által ajándékoz meg minket bűnbocsánat
tal, új élettel, üdvösséggel. A  Szentírásnak a lutheri reformáció 
által oly megbecsült üzenete drága kincset jelent számunkra: 
Jézus Krisztus érettünk ontott vérével megváltott minket a 
bűntől és a haláltól. Ez a bizonyosság fényesíti át az evan
gélikus kegyességet, ad gyermeki bizodalmát és örömöt. H ogy
ne örülnénk, amikor Krisztuson keresztül bizonyosak lehetünk  
Isten üdvösségünket akaró szándékában! Ezért öleljük oly m e
legen szívünkre az Újszövetséget és ezért tartjuk az Ószövet
ségben is a kegyelmes Istenről szóló örömhírt a legfontosabb
nak.

A z  ige és a szentségek jelentőségének felismerése egy
házunk másik drága kincse. Luther tanítása nyomán a Szent
írás keresztyén hitünk és életünk zsinórmértéke, amelyhez 
mindent mérünk és viszonyítunk. Keresztségünk egész életünk
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re kiható erőt jelent, általa hívott el Isten gyermekének. Az  
Űrvacsorában Jézus Krisztus valóságos testét és vérét vesz- 
szük, hogy életünk legyen Őbenne. A z  evangélikus istentisz
telet gazdagságát ez a hitbeli meggyőződés hatja át: „Itt az 
Isten köztünk.” Hozzá fordulunk imádságunkkal, hitvallásunk
kal, énekünkkel. A z evangélikus templom is az igének és a 
szentségeknek a felszentelt hajléka.

A z  egyházról szóló tanításunk is úgy, amint azt az Ágostai 
Hitvallás kiemeli, az ige és a szentségek köré gyülekezett hí
vek közösségét jelenti. Nem  tartjuk egyházunkat egyedül üd
vözítőnek. Krisztus egyháza nem zsugorítható bele egyik fele - 
kezetbe sem, hanem ott valósul meg, ahol az evangéliumot 
tisztán hirdetik és a szentségeket Krisztus rendelése szerint 
szolgáltatják ki. Ez a döntő kérdése az egyháznak, ehhez ké
pest másodlagos a szertartásnak, az egyházszervezetnek az 
ügye. Az ezekben való egység nem feltétele Krisztus egyháza 
egységének. A z egyházról szóló tanításunk tesz alkalmassá 
minket az ökumenikus kapcsolatok ápolására.

Hitvallásaink megbecsülése alapvető jellemvonása az 
evangélikus egyháznak. Hitvallási iratainkban nemcsupán az i 
első századok, vagy a X V I. század egyházi életének megnyil
vánulását látjuk, amely csak a maga korában volt érvényes, s 
amellyel a ma embere már nem tud mit kezdeni, hanem a 
Szentírás tanításának eddig leghűségesebb összefoglalását lát
juk bennük, s ezért mindig aktuálisnak, elevennek, hitet építő
nek tartjuk hitvallási iratainkat, mert ha nem ezt tennénk, 
magát Isten igéjét vetnénk meg, amely egyedüli alapja és for
rása hitvallási iratainknak. A  világ valamennyi evangélikus 
egyháza drága kincsként becsüli meg a hitvallásokat. Minden  
vasárnapi istentiszteleten az Apostoli Hitvallás szavaival te
szünk bizonyságot hitünkről. Luther Márton Kis Kátéja min
denütt ott van a világon, ahol evangélikus gyermekeket taní
tanak atyáik hitére. A z Ágostai Hitvallás mindenütt kiemel
kedő tekintélyű hitvallási irat az evangélikus egyházakban.
A  magyarországi evangélikus egyház törvényeinek elején ki
jelenti, hogy Isten igéjének és a vele megegyező hitvallások
nak az alapján áll és szolgál. Ezekre a hitvallásokra tesznek 
esküt lelkészeink is.

A  történelmi érzék ugyancsak a reformáció kincseihez tar
tozik. A  lutheri reformáció nem vetette meg mindazt, amit 
Isten az egyháztörténelem folyamán cselekedett, ezért átmen
tett az egyház múltjából minden igazi értéket, csak azt refor
málta meg, ami a Bibliával ellentétes elemet jelentett. Ez tük
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röződik egyházunk tanításában, istentiszteleti rendjében, ének
kincsében is. A  magyarországi evangélikus egyház életében a 
történelmi érzék azt jelenti, hogy megbecsüljük mindazt, ami
re Isten múltunk során elvezetett minket. A  magyarországi 
reformáció képviselői kimagasló szolgálatot végeztek hazánk 
javára is. Evangélikus eleink a hazaszeretetnek, a népünket 
előrevivő társadalmi törekvéseknek öntudatos szolgálattevői 
voltak. Közismert, hogy a nép felemelkedéséért, a nemzeti füg
getlenségért folytatott szabadságharcokban jelentős szerepük 
volt a protestánsoknak. Különösen példamutató volt ezek so
rában, ahogyan az 1848-as szabadságharcot támogatta egyhá
zunk. Ezeknek a haladó hagyományoknak a nyomdokán já
runk ma is, amikor részt veszünk népünk élete felvirágozta
tásának munkájában.

A  világban való evangélikus magatartás körvonalai is a re
formáció kincseihez tartoznak. Luther adott példát arra, hogy 
a keresztyén ember elveti a világtól elzárkózó magatartást, 
otthagyta a kolostort, s kiemelte a földi hivatás fontosságát a 
keresztyén ember életében. A  munkaszeretet és hivatáshűség 
a lutheri erkölcs legfontosabb jellemvonásai sorába tartozik. 
Az evangélikus ember hite tükröződik abban, ahogyan minden
napi munkája becsületességével helytáll. A  lutheri erkölcsre 
sohasem jellemző az egyéni érdek hajszolása, hanem mindig 
az a közösségi magatartás, amely a maga munkáját mások ja 
vának és előmenetelének, az egész nép és az egész világ fejlő
désének szolgálatába állítja.

A  reformáció kincsei így válnak ma is mozgató erővé, élő 
és ható tényezővé, mert ezek a kincsek Isten igéjéből valók, 
bennük és általuk maga az élő Isten cselekszik és uralkodik.

Dr. Ottlyk Ernő
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Tanulmányok

Fejezetek az ótestámentomi kor 
történetéből

A  kispróíéták

A legtöbbször igen mostohán bánik velük a bevezetéstudomány, 
mintahogy keveset tud róluk a közvélemény is. Ezt az áldatlan hely
zetet jelzi a summásan elintéző „kis” jelző is, amit olyan könnyen 
biggyesztünk a nevük elé és az a tény, hogy ha a prófétákról esik 
szó, akkor nekik meg kell húzódniok a „nagyok” árnyékában: egy 
kicsit a szürke jelentéktelenségben.

Pedig nemkevésbé érdekes és értékes a munkásságuk, a szemé
lyiségük, mint bárki másé az Ószövetségben, lett légyen bár oly’ ki
magaslóan „nagy”, mint Ézsaiás vagy Jeremiás. S ha szabad vala
mit megkockáztatnunk, akkor az előbbihez még azt is hozzátehet
jük, hogy —  ha lehet —  világuk még színesebb, változatosabb, mun
kásságuk sokrétűbb, mint azoké, akikről aránylag többet beszélünk, 
többet tudunk.

Ez utóbbi megállapítás érthető és könnyen magyarázható. Ért
hető, mert azok a férfiak, akiknek nemegyszer még a nevüket sem 
tudjuk pontosan, Izráel történelmének különböző szakaszaiban mű
ködtek. Ugyanannyira a különböző időszférákban, hogy ha eltekin
tünk az amúgyis önkényes időfogalom használatától s a valóságos 
nagyságára szélesítjük ki a kört, akkor nyugodtan mondhatjuk: 
ezek az írásbeli emlékekben szerényebb megnyilatkozású próféták 
jelen vannak az izráeli nép és vallás születése pillanatától egészen 
annak bukásáig.

S éppen ezért, az évszázadok eseményeinek, általános jelensé
geinek különböző voltával, magyarázható is sokszínű, sokrétű, mun
kásságuk, szolgálatuknak más és másfajta változata, formája. Ma
gyarázható és érthető, mert az évek, évtizedek múlásával, az ő szol
gálatuk formája —  de nem lényege —  is törvényszerűen változott.

Ide, ebbe a világba szeretnénk az elkövetkezendőkben elvezetni 
az olvasót. Előbb úgy, hogy felvillantunk néhány képet abból a szí
nesen kavargó közelkeleti világból, amelyből kinőtt a prófétaság 
„intézménye” . Kinőtt úgy, hogy később túlnőjjön rajta, nagyobb je
lentőségre jusson mint bárhol másutt. Majd pedig azt is be szeret
nénk mutatni —  az izráeli nép történetének egy-egy szakaszát szem-
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ügyre véve —  hogyan és miért kell valóban nagyra értékelni a „kis- 
próféták” munkásságát, szolgálatát.

A XI. Ramses fáraó korában élt.

WEN AMON

„útinaplójában” rögzítette benyomásait, miket Kr. e. 1100 táján Fö
níciában tett —  gyaníthatóan hivatalos —  látogatása alkalmából 
szerzett. A  ránk maradt papirusztekercs érdekes olvasmány még ma 
is. Érdekes olvasmány még akkor is, ha napjainkban se-szeri, se 
száma az ilyen jellegű írásműveknek, kalandos útleírásoknak. Hát 
hogyne lenne az, amikor ezek a terjengős mondatok, nehezen ért
hető utalások egy régen letűnt kor általános —  többnyire hétköz
napi —  viszonyairól, eseményeiről tudósítanak, vallanak.

Wen-Amon, rögtön útjának elején, Zakarban, kellemetlen ka
landba keveredik, egy számára kellemetlen eseménynek lesz szen
vedő alanya: valaki ellopja tőle 455 g súlyt kitevő arany és 2,821 g 
súlyt kitevő ezüstkincseit.

Reggelre kelve —  kárvallottan —  elmegy az „ország királyá
hoz”, azaz: a vidék kényurához és többször is erőteljesen, tekinté
lyének tudatában követeli, hogy a király kerítse elő a tolvajt és az 
eltulajdonított kincseket, értékeket juttassa vissza kezeihez.

Napok telnek el, a tolvaj nem kerül elő és a környék kiskirálya 
— ki tudja, hogy miért —  ahelyett hogy igyekeznék teljesíteni Wen- 
Amon nyomatékos követelését, ilyeneket üzenget neki: „Hallgass! 
Hagyd el a kikötőt!”

Űjabb napok múlnak el —  és most szószerint idézzük Wen- 
Amon útinaplóját — , „amikor ő (ti.: a király) az istenének áldoza
tot mutatott be. Ekkor az istenség megragadta az egyik apródját 
és megőrjítette (dühöngővé tette) és az pedig mondotta: ,Hozd’ (az 
istenséget) elő! ,Hozd’ a követet, aki magánál tartja! Amon az, aki 
küldte, aki ide jönni engedte. ,Mialatt az őrjöngő ezen az éjszakán 
tovább dühöngött. . .” 1

A  történet további része nem érdekes a számunkra. Wen-Amon 
a hathatós isteni útmutatás alapján visszakapja kincseit s egy él
ménnyel gazdagabban folytatja útját —  ahogyan ezt naplójában ol
vashatjuk.

Még az előbbinél is régebbi az az írásemlék, amelyet 

SNEFRU FÁRAÓ

nevével, személyével kapcsolt össze a hagyomány.
A  szöveg maga több formában: papiruszra, faitáblákra és kő

lapokra írva maradt ránk —  töredékesen —  s a végső lerögzítés idő

i H. Gressmann: Altorientalische Texte zum Altén Testament (AOT) 
71—72. 1.
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pontját —  természetesen: elég nagy idői eltéréssel —  vagy a 18. 
(1580— 1380) vagy a 19. dinasztia korába tehetjük. Ennek ellenére
— a nyelvi kifejezéseket és a történelmi utalásokat figyelembe véve
—  azt kell mondanunk, hogy az eredeti írasbafoglalás már sokkal 
előbb, 2000— 1800 között megtörtént, s így születésének dátumát eb
ben a korszakban jelölhetjük ki.

A  szövegben pedig a következőket olvashatjuk: Snefru fáraó 
(Kr. e. 2950 körül) körülnéz udvarában és azt tapasztalja, hogy hi
vatalnokai, tanácsadói megint otthagyták. Nincs mellette senki, aki 
„édes szavakkal” szórakoztatná, elütve az időt és feledtetve a prob
lémákat.

Majd a fáraó parancsára előlép egy pap, Nefer-rehu, a bubastisi 
Bastet istennő papja és hajlandónak mutatkozik a király szórakoz
tatására. Csupán egy kérdése van: miről beszéljen? Az elmúltakról 
vagy az elkövetkezendőkről? S amikor az uralkodói kívánság az 
utóbbinál állapodik meg, a következőképpen kezd szólani:

(26) Arról akarok beszélni, ami előttem van. Nem mondok sem
mi olyat, ami már be ne következett volna. Egyiptom folyója ki
száradt. Bárki (27) lábbal áthághatja. Az emberek víz után kutat
nak, hogy hajóikkal közlekedhessenek. Futása homokpaddá lett. És 
a homokpad (28) lesz mintegy vízzé . . .  A  déli szél felkel az északi 
ellen és az ég (29) nemcsak egyetlen egy szelet küld majd . . .  (31)
. . . minden, ami jó volt, elszállott. Az ország a gonoszság karmaiba 

került, mint a beduinok zsákmánya. . .
S folytatódik Nefer-rehu „próféciája” —  ugyanebben a hang

nemben: telve keserűséggel és a még keserűbb jövő ígérgetésével. 
Folytatódik, de az egyik pillanatban mégis hangnemet vált:

Egy király jön majd Keletről, Ameni a neve. Egy núbiai asz- 
szony (59) fia, Felső-Egyiptom gyermeke. . .  Vele az igazság jön 
vissza az ő városaiba (69) és az igazságtalanságot messzire űzi. 
Örül majd, aki ezt látja (70) és a király követője lehet. . .

A  történet vége: Snefru fáraó maga jegyzi le a hallott szava
kat a késői utókor Okulására s Nefer-rehu jóslatainak igazolására.2

A  Kr. e. 800 körül élt

ZAKfR, HAMATI URALKODÓ

feliratos kőtábláját. 1903-ban találták meg Aleppóban a régészek. A  
király, aki pontosan felsorolja összes címét, minden rangját, megle
hetősen kényelmetlen helyzetben lehetett, mert a ránk maradt töre
dék-szövegben keserűen panaszolja el, hogy kik azok a környékbeli

2 H. Gressmann: I. m. 46—48. 1. A szöveg különben azzal fejeződik 
be, hogy a pap már maga is előre látja szavainak igazságát és azt, hogy 
ezért az utókor tisztelni fogja őt.
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uralkodók, akik összefogtak ellene, hogy hatalmát megdöntsék. A ke
serű panasz után így folytatja a felirat:

„Ekkor felemeltem a kezemet Be’elsmainhoz (szószerint: az 
„egek urához”) és Be’elsmain meghallgatott engem (és így szólt) 
Be’elsmain látók és igazmondók (?) által. (Akkor szólott) hozzám 
Be’elsmain: Ne félj, mert királlyá (én tettelek téged és melletted 
akarok állni ) és én foglak megmenteni mindazoktól (a királyoktól, 
akik) felkeltek ellened. Akkor szólott (hozzám Be’elsmain: Én meg
semmisítem mindazokat a királyokat, akik . .  ,”3

Nem hiszem, hogy valaki is félreértené azt, amit az előzőekben 
röviden elmondottunk és azt gondolná, hogy Wen-Amon udvari hi
vatalnok útélményei, Snefru fáraó „szórakoztatása” és Zakír, a baj
bajutott hámáti uralkodó keservesen átkozódó panasza az, ami ér
dekelne bennünket. De hogy még véletlenül se ez legyen a látszat 
—  negyedikként —  idézünk még egy, a Kr. e. 7. századból való do
kumentumot. Ez is érdekes és mindenképpen figyelemreméltó.

„Asarhaddon, országok királya, ne félj! Figyelj (?) a szélfuva- 
latra, amely körülleng téged, mert megszakítás (?) nélkül szólok. A  
te ellenségeid, mint a nádi disznók (?) siwan havában lábaid elé fut
nak. A  nagy Beltu vagyok. Én vagyok az arbelai Istár, aki a te el
lenségeidet lábaid előtt megsemmisíti. Melyek azok a szavak, ame
lyeket hozzád szóltam volt és te nem hagyatkozhattál volna rájuk? 
Én vagyok az arbelai Istár, a te ellenségeidre én fogok leselkedni. 
Én (neked) adom őket! Én az arbelati Istár, előtted és utánad fo
gok vonulni. Ne félj! Te (maradj) örömben (?)” „Ne félj Asarhad
don! Én vagyok az, Bél, aki beszél veled . . .” 4

S végül, röviden összegezve a négy idézettöredék számunkra 
érdekességet jelentő mozzanatait, azt mondhatjuk, hogy ezekből a 
különböző korokból és kultúrkörökből származó tudósításokból va
lami olyas’ légkör csap felénk, amivel a Szentírás ószövetségi részé
ben is találkozhatunk.

De melyek ezek a mozzanatok?
Elsőnek az apród esetét említhetjük. Azét az apródét, akit az 

istenség szobra „ragad meg”, tesz őrjöngővé és, aki ebben a termé
szetellenes, eksztatikus állapotban közvetíti az istenség akaratát 
vagy ahogy másképp mondani szoktuk: kinyilatkoztatását.

Másodiknak a Zakir féle feliratban a „látó” és „igazmondó” sza
vak, kifejezések látszanak nagyonis ismerősnek s harmadikként az 
utolsó három töredékben maga az a tény, hogy egy istenség valami
lyen formában közli hívével a bekövetkező jövőt, mégpedig meg- 
fellebezhetetlen érvénnyel.

3 H. Gressmann: I. m. 443—444. 1. — A zárójelbe tett szövegrészek 
pontos jelentése, olvasása, a tábla megrongálódott volta miatt kétséges.

4 H. Gressmann: I. m. 281—283. 1. — A szövegben szereplő Asarhad
don Asszíria uralkodója volt (Kr. e. 681—669), a szöveget magát pedig az 
Asarhaddon korából való jövendölésekként tartjuk számon. — A zárójel
ben levő kérdőjelek a kifejezések kérdéses voltát jelzik.
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Mindezeken felül pedig azt is hozzátehetjük a summázáshoz, 
hogy az idézett négy példa csak töredéke azoknak az eseteknek, 
amelyekkel lépten-nyomon találkozhatunk az ókori Kelet vallásos vi
lágában. Parányi töredéke, mert a vallástörténetben nem egy példá
ját láthatjuk annak, hogy bizonyos személyek —  többnyire kivált
ságosnak tartott személyek —  az említett jellegű módon, valamiféle 
titokzatos összeköttetésben vannak vallásos körük istenségével. —  
Persze ez a megállapítás mit sem von le annak a ténynek a külön
legességéből, hogy az általunk bemutatott dokumentumokban az 
Ötestámentomon kívüli világ legrégebbi ilyen jellegű írásos emlé
keivel állunk szemközt.

De ugyanakkor szinte nincs is szükségünk —  és ezzel kell foly
tatnunk —  arra, hogy időben és térben ilyen messzire elkalandoz
zunk az Ötestámentom térbeli világától, a Jordán mellékéről, hogy 
a benne és a rajta kívül álló világban egyformán meglevő vallásos 
jelenségekkel találkozhassunk. Nincs szükségünk erre, mert a ká- 
naáni őslakosság ránkhagyott különféle emlékei azt bizonyítják, 
hogy ebben a körben nagy tere, szerepe volt azoknak a vallásos je
lenségeknek, amelyeket az előbb egyiptomi, asszíriai, hámáti doku
mentumokkal mutattunk (be.5

AZ ŐSI KÁNAANI

viszonyokat —  érdekes módon —  elsősorban az Ószövetség kort- 
idéző részei mutatják be a leghűségesebben, a legpontosabban, — 
ha nem is éppen dokumentum-szerűen, hanem közvetett módon. 
Ugyanannyira teszik ezt, hogy a többiek, a rajtuk kívül eső, az ása
tásokból származó leletanyag, források csak alátámasztják, mintegy 
mellékesen egészítik ki a már tudottakat.

S ennél a megállapításnál érdemes megállnunk. Érdemes, mert 
nemcsak egy módszertanilag regisztrálható tényről, hanem sokkal 
többről van ebben az esetben szó. Sokkal többről és ez a sokkal 
több jelenti az Ószövetséggel való foglalkozásunknak a múlthoz ké
pest megváltozott —  nyugodtan mondhatjuk —  korszerűbb formá
ját.

Nem szeretném elismételni azokat a „túliskolázott”, teológiailag 
„kiegyensúlyozott” , „írásszerűnek” mondott és nem is egy esetben 
ma is divatosnak tartott jelszavakat, melyek egyrészt mereven el
zárkóztak a történet- és társadalomtudományi kutatások eredményei 
elől és másrészt —  adott esetekben —  hivatkoztak ezen eredmé
nyekre. S nem szeretném felidézni —  nagyon egyszerűen szólva —  
azokat az adatszerű tények elől a „teológiába menekülő” kísérlete

5 A pontosság kedvéért még megjegyezzük azt, hogy H. Gressmanrt 
forrásanyagként használt munkájában az egyiptomi „prófétai” szövege
ket a 46—55. lapokon, az asszír-babilóniaiakat a 283—284. lapokon talál
juk meg. Ezekből itt csak egyet idéztünk, s nem használtunk fel olyan 
szövegeket, melyek indirekt módon mutatják be az említett jelenségeket.
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két sem, melyeket még az én nemzedékem is kénytelen volt, hazai 
viszonyaink között, hitelesnek, egyedül üdvözítőnek elfogadni. Nem 
szeretném ezt tenni, mert éppen ideje lenne, ha le tudnánk számolni 
minden olyanfajta „megoldási kísérlettel”, amely az Ószövetséget, 
annak általános történeti és társadalomtörténeti hagyományait ala
posan félreértette és sok esetben, egyenesen lebecsülte, mellőzte.

Mindezek helyett csak azt szeretném jelezni, hogy a múltbéli 
ószövetségi bevezetéstudomány és a talaján felnövekedett teológia 
ott követte el a legnagyobb hibát, ott értette félre leginkább felada
tait, amikor készségesen egyenlőségjelet tett a különböző korokban, 
különböző társadalmi, anyagi feltételek között létrejött események, 
jelenségek között azzal a meggondolással, hogy ezek minden esetben 
megfelelően egyenlő értékűek és egyenlő értelműek. Egyenlő érté
kűek és értelműek még akkor is, ha mögöttük más és más a törté
nelmi s társadalmi szituáció, tehát a valóságos helyzet.

S a
KITÉRŐ UTÁN

maradjunk kiindulópontunknál: a kánaáni, az ősi vallási, társadal
mi keretek között —  ahogyan ezt éppen az Ószövetség jónéhány 
helye bizonyítja —  megtalálhatók azok a jelenségek, melyek utóbb 
részben az ótestámentomi prófétaságra is jellemzőek. Ha pedig en
nek a ténynek az illusztrálására vállalkozunk, akkor ezt a legtalá
lóbban az ún. Bálám történettel (Numeri 22— 24.) kapcsolatban tehet
jük.

Az ősi Közel-Kelet mondáinak, mesés elbeszéléseinek egyik 
„vándormotívuma” a daliás vitéz és egy oktalan állat különös, gro
teszk históriája. A  motívum itt is, ott is felbukkan és az emberiség 
egyik legrégebbi hagyományanyagaként tartjuk számon. A  külön
böző népek, néptörzsek kollektív alkotókedve, természetesen más
képp és másképp színezi a történetet magát, de abban minden ha
sonló elbeszélés megegyezik, hogy a bátor, nevezetes hőst egy ál
lat, lehet hogy éppen egy szamár, alaposan megszégyeníti. Megszé
gyeníti úgy, hogy a kritikus pillanatban megszólal és megszólalásá
val megakadályozza a neves daliát valami nagy ballépéstől, eszte
len cselekedet elkövetésétől.

Ez a vándormotívum természetszerűen találta meg a maga he
lyét a palesztinai, többnyire sémi, őslakosság mondavilágában is. A 
történet anyaga —  magátólértetődően —  itt is módosult, a sajátos 
szituáció miatt tovább színeződött. Ilyen módosítást hozhatott létre 
a vallásos jellegű motívumok jelentkezése, tehát éppen az a jelen
ség, aminek a bemutatására vállalkoztunk.

Így, innen érthető az, hogy e helyen a főhős nem katona, ha
nem „látnok”, aki olyan nagy tekintélyt szerzett magának, hogy nem
csak törzsének, nemzetségének életében, hanem a szomszédos vidé
keken is jelentős szerepet játszik s éppen a „szellemi hatalmak” és 
az ember közötti, közvetítő munkássága, „szolgálata” révén.

A  „vándormotívumból” kinövő, a helyi szituációnak megfele
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lően módosuló hagyományanyag, aminek már kezdettől fogva szer
ves része lehetett a szamárral kapcsolatos mozzanat is, az ősi ká- 
naáni elbeszélés-anyagot tartalmazza. Persze az elbeszélés, a mond- 
da a főhős nevét, alakját —  újabb vonások, történések hozzátoldásá- 
val —  ismertté tette a távolabbi körökben és megőrizte az utókor 
számára is. (Persze az- nagyon nehezen ellenőrizhető, hogy az egy
szer minden valószínűség szerint a valóságban is élő személyhez mi
lyen és mennyi módosító vonás tapadt az idők folyamán.) S végül: 
így vált ismertté a letelepült zsidóság körében is s amikor ez a nép 
rendezni kezdte a maga eredeti hagyományanyagát, akkor ez az 
,örökölt” motívum, történet is helyet kapott a honfoglaláskori, az azt 
megelőző időszakbeli mondák, elbeszélések csoportjában.

A  különösen nagyon bonyolult rendezési, alkalmazási folyamat 
végső mozzanata az lehetett, hogy a zsidóság vallásos csoportjai a 
maguk sajátos szempontjainak megfelelő módon adták meg a törté
net végkicsengését: Bálám, a megtéveszthetetlen és a szamár által 
mégis alaposan megcsúfolt „látnok”, megáldja Izráelt s „jövendőt 
mond”  a nép elkövetkezendő nagyságáról. Ez a „jövendölés” —  mi
vel beleillett a krónikás „történészek” koncepciójába —  így bele
kerülhetett a honfoglalás eseményeit bemutató anyagba.

Összefoglalva és leegyszerűsítve az elmondottakat: az ószövet
ségi Bálám történet megőrizte az utókor számára az említett „daliás 
katona —  oktalan állat” .vándormotívum egyik változatát. Azt a vál
tozatot, amely az eredeti vallásos elemekkel színezi (Bálám: látnok). 
A történetet, mondát átvette a letelepülő, vallásos •beállítottságú zsi
dóság egy csoportja s az általa (kialakított hagyományanyagot illesz
tette be a maga koncepciójába a Pentateuch szerzői kollektívája. 
S tehette ezt márcsak azért is, mert a történetben található vallá
sos elemek megfeleltek nemcsak a koncepció, hanem az izráeli hely
zet szempontjából is. Megfeleltek, mert a zsidóság körében is kiala
kult az a .—  történetileg és a valóságnak is megfelelő —  felfogás, 
hogy a tradíciót nemcsak át lehet venni, hanem át is lehet értékelni.

S végeredményben ez az átértékelés: bizonyos jelenségek egészen 
„mássá” tevése, a sajátos izráeli vallási, társadalmi viszonyokra va
ló alkalmazása nemcsak ebben az egy esetben történt meg, hanem 
nagyobb, átfogóbb vonatkozásban is. Megtörtént valójában, mert —  
mint látni fogjuk —  éppen tárgyunkra, a prófétaság ótestámentomi 
szolgálatára nézve nyugodtan mondhatjuk, hogy az nem is inkább 
formailag, hanem tartalmilag- —  úgy is mondhatnók, hogy dimen- 
ziónálisan —  tért el a környező népek, népcsoportok hasonló gya
korlatától.

Mindezzel, az eddig elmondottakkal azonban egy kicsit már 
„előreszaladtunk”. Előreszaladtunk úgy, hogy elébevágtunk esemé
nyeknek, kihagyva azt a fejlődési fokot, amely a vallástörténetből 
ismert közösségek és az izráeli kegyesség kezdeti formáira egyfor
mán jellemzőek. Éppen ezért, következő szakaszunkat majd ezek
nek a jelenségeknek a bemutatásával kell kezdenünk.

Dr. Vámos József
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József Attila és Luther Márton 
diadalmi himnusza

József Attila összes versei és műfordításainak „a könyvnyomtatás öt
századik esztendejében a XII. magyar könyvnapra” megjelent Cserép
falvi kiadásából ismerős általában, mint a kötet utolsó darabja, az Erős 
vár a mi Istenünk c. műfordítás.

Luther Márton világhírű Ein feste Burg ist unser Gott c. diadalmi 
himnuszának közel kétszáz magyar fordítása van. A nevesebbek a mű
fordítók között Csengey Gusztáv, Kozma Andor, Masznyik Endre, Sántha 
Károly, Stromp László, Székács József, Torkos László, Vietorisz József. 
(Az evangélikus egyházban ma énekként használt szöveg műfordításként 
ismeretlen eredetű, valószínűleg több kéz dolgozott rajta). De élvonalbeli 
nagy költő nem foglalkozott vele. Csupán József Attila. Ennek a történe
tére bukkantam rá az Evangélikus Országos Levéltárban. íme, közre
adom.

1960 őszén anyagot kerestem a Luther-ének magyar fordításai között 
egy megírandó cikkhez s megkerestem az Evangélikus Egyházegyetem 
(a magyarországi Evangélikus Egyház közigazgatási csúcsszerve) 1934-ben 
kiírt pályázatának iratanyagát az említett Levéltárban. Az Evangélikus 
Egyházegyetem ti. az 1933. november 10-én tartott egyetemes közgyűlésen 
elhangzott egyetemes felügyelői javaslatra bizottságot küldött ki azzal a 
megbízással, hogy az Erős vár a mi Istenünk egységes szövegére és dal
lamára terjesszen elő végleges javaslatot. Remélte ui., hogy a ma is hasz
nálatos, s a Keresztyén Énekeskönyv 256-ik énekjeként ismert és hasz
nált szöveg helyett jobb fordításhoz jut, amit majd ahelyett felvehet egy 
későbbi kiadású általánosan használt magyar evangélikus énekeskönyv
be. A bizotttság 1934. március 6-án, ugyanaz év augusztus 31-i határidő
vel 300 pengő pályadíjjal pályázatot írt ki „a reformáció hymnusának 
költői értékű s egyszersmind a zenei követelményeket kielégítő, énekel
hető fordítására. Az egyetemes egyház nem akarja meddő kísérletekkel 
szaporítani a fordításoknak eddig is nagy számát, hanem olyan műfordí
tást kíván, mely hű tükre legyen a reformátor lelkének, éreztesse a XVI. 
század vallási válságából diadalmasan kiemelkedő hit erejét és oly ma
gyar nyelven szólaljon meg, mintha Luthernek e műve valamely magyar 
lélek költői alkotásvágyából született volna. Megkívánja a fordítástól a 
hitvallásszerűség tömörségét és méltóságát. A fordításnak a kiegyenlített 
dallamhoz kell alkalmazkodnia, mivel az egytemes egyház közhasználatra 
ezt a dallamot fogadta e l . . .  Az egyetemes egyház a jutalmat csakis ab
szolút értékű s a követelményeknek minden tekintetben megfelelő fordí
tásnak ítéli oda . . .  A pályázni szándékozók az ének eredeti német szö
vegét, a szövegnek helyes theológiai értelmezését, valamint az irányadóul 
szolgáló dallamot az evangélikus egyetemes felügyelői irodában díjtala
nul szerezhetik meg ..

A „szövegnek helyes theológiai értelmezését” Payr Sándor professzor 
dolgozta ki: Jegyzetek az „Erős vár” magyar szövegéhez — címen. Eb
ben a két teljes ívoldalnyi nyomtatott szövegben részletes tájékoztatást
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adott az ének keletkezéséről, viszonyáról a 46. zsoltárhoz, alapgondolatá
ról. Közli a műfordítással szemben támasztott követelményt: „tartalmi 
és alaki hűség, énekelhetőség, jó hangzás, jó vers és jó magyarság, a 
természetes egyszerűség és népiesség s végül, amiben Luther énekének 
titka rejlik: az erő” . Továbbá közli a versalak és versmérték követelmé
nyeit, majd sorról sorra exegetikai megjegyzéseket fűz az eredeti német 
szöveghez.

A pályázók az eredeti szöveggel, a kottával s Payr jegyzeteivel va
lóban bő és részletes segítséget, de erős kívánalmakat és megkötéseket 
is kaptak.

A pályázat kiírását és feltételeit közlés kérésével megküldötték az 
akkori evangélikus egyházi lapoknak, valamint az egyház akkori hivata
los sajtótudósítójának, ezzel a kéréssel: „szíveskedjék az erre vonatkozó 
hírt a MOT útján közzétenni s gondoskodni arról, hogy a jelentősebb 
napilapok azt át is vegyék” (Egyetemes felügyelői irattár, ad 222/1934 sz).

Az egyházi lapok a kérésnek eleget tettek s a sajtótudósító több na
pilapban is elhelyezte a hírt. A pályázat határidejéig, 1934. augusztus 
31-ig, 136 pályamunka futott be. Közöttük sorszám szerint a 124-ik volt a 
„Pál II. lev. a kor. VI. r. 7. v” jeligéjű, amelyről — a pályázat jeligés, 
titkos lévén — hosszú időn keresztül nem derült ki, hogy József Attiláé. 
A bíráló bizottság tagjai s az anyagot ismerők is csak akkor figyelhet
tek fel rá, amikor — kétségtelenül jóval a pályázat lezárulta után — elő
ször jelent meg nyomtatásban. Hogy ez mikor, és hol történt, megjelent-e 
a Cserépfalvi kiadás előtt is, nem tudom. Én az említett Cserépfalvi ki
adásból ismertem meg s a háború után az evangélikus egyházi sajtó is 
ennek alapján közölte (Evangélikus Élet c. hetilap 1948. november 20-i és 
1957. október 27-i számaiban, forrásmegjelölés nélkül).

Maga a bírálóbizottság nem emelte ki József Attila műfordítását, de 
én emlékszem egy érdekes szóbeli megjegyzésre. Kemény Lajos néhai 
fasori esperes közléséből tudom, hogy egy alkalommal Raffay Sándor 
evangélikus püspök társaságában, ahol a bírálóbizottság tagjai közül is 
voltak néhányan, visszatekintve ezt a megjegyzést tette „Kétségtelenül 
azé a betyár József Attiláé a legjobb magyar fordítás” .

Ezt a bírálóbizottság annak idején nem vette észre.
József Attila a pályázathoz szükséges iratokat az alábbi szövegű le

vélben kérte 1934. április 3-án;
József Attila 
Hódmezővásárhely 
Horthy Miklós út 14.

Hódmezővásárhely, 1943. ápr. 3.

Méltóságos
Radvánszky Albert báró dr. 
úrnak
a Magyarországi Evangélikus 
Egyetemes Egyház 
egyetemes felügyelő-elnökének 
Budapest, VIII.
Üllői út 24. (I.)

Méltóságos Uram!

A Magyarországi Evangélikus Egyetemes Egyház a Magyarságban és 
más lapokban pályázatot hirdetett Luther „Ein feste Burg ist unser Gott”
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kezdetű himnuszának megfelelő fordítására.' Arra kérem Méltóságodat, 
hogy nékem, ki szeretnék részt venni a pályázaton,

az ének eredeti szövegét, 
helyes theológiai értelmezését és 
dallamát
méltóztassék megküldeni.
Teljes tisztelettel 
Méltóságod kész híve 
József Attila

A levél eredetije negyedívnyi papíron (17. 21. cm), petitbetűs gép
írással írottan, csak a névaláírás kézírású, az Evangélikus Egyház Orszá
gos Levéltár Egyetemes felügyelői irattárában ad 25/1934 sz. alatt talál
ható, 1934, ápr. 4-i érkezési megjelöléssel. (Fenti közlésben a szavak el
helyezése követi az eredetit). Boríték nincs a levél mellett. E levél és a 
pályamű írása ugyanazon írógépen történt.

A levél tanúsága szerint József Attila a pályázatról a Magyarság c. 
napilapból értesült s a dátumok szerint a műfordítást 1934. április 6. és 
augusztus 31. között készítette.

A pályamunka géppek írt pontos eredeti szövege a következő:

E r ő s  v á r  pályamű

Jelige: Pál II. lev. a kor. VI. r. 7. v.
1

Erős vár a mi Istenünk,
Kemény vasunk és vértünk.
Ínségben együtt van velünk,
Megvált és harcol értünk.
Kél az ősi rossz,
Bajvető gonosz,
Csel vad fegyvere,
Erőszak ővele,
A földön ő az első.

2.

önnön erőnk csak délibáb 
És bizony esnénk esten;
De harcba küldte Egy Fiát 
Értünk maga az Isten.
Kérded-é, ki az?
Jézus, az Igaz.
Sok had, Egy a fő 
Nincs Isten más, csak Ö,
Krisztus, a Győzedelmes!
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3.

S ha földön ördög nyüzsgene 
És elnyelni akarna,
Meg nem riadnánk — ellene 
Győz hitünk diadalma.
A világi úr 
Tombolhat vadul,
Semmit sem tehet; 
ö  megítóltetett.
Megrendül egy szavunkra.

4.

Él, áll az Ige igazul, 
akárki vesse-hányja.
Táborainkra száll az Úr 
Szent Lelke, adománya.
Jóhír, nő, család,
Jószág, test, világ 
Veszhet — vihetik 
Veszendő kincseik’, —
Miénk marad az Ország.

Kézírásos bejegyzés mindössze egyetlen szójavítás: a 4. versszak 6. 
sorában a nyilván gépelési hibából eredő, az előző sorból tévesen lecsú
szott „nő” szót javította „test”-re.

A  jelzett idő előtti korábbi próbálkozása aligha lehetett ehhez a mű
fordításhoz, mert a pályamunkához mellékelt Egyes sorok változatai cí 
mű két gépelt ívoldalas mellékletében olvasható magyarázatok és indo 
kolások oly mértékben ragaszkodnak, ill. utalnak Payr Sándor Jegyze
tek . . .  c. teológiai értelmezéséhez, hogy kétségtelenül teljes egészébert 
annak ismerete alapján alkotott.

József Attila géppel írt magyarázatai, szavak elosztásához is ragasz
kodó másolatban, a következők:
Egyes sorok változatai. Jelige: Pál II. lev. a kor. VI. r.

7. v.
Melléklet, 1.

I. Magyarázat

1. sor: Szilárd erőd az Istenünk. „A mi Istenünk” kifejezésnek az
a mellékíze, hogy van „nekik is 
Istenük”, „az ő Istenük” , — tehát 
mintha több Isten volna.
„Erős várunk az Istenünk” — en
nél többet mond jobb, az „erős 
vár”, vagy — ami a világháború 
után már népies — „szilárd erőd” . 
Az Isten önmagában erős vár, 
szilárd erőd, először és csak má
sodszor a mi erős várunk. Ez a 
motívum elég, ha a második sor
ban jut kifejezésre.
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5. sor: Kél a rosszban ős
6. sor: Azt hiszi, ma győz.
9. sor: A földön nincsen mása. 

vagy
Hasonló nincs a földön.

II.

1. sor: A magunk ereje hiú
2. sor: És bizony esnénk esten.
3. sor: Küzd értünk Igaz Férfiú,
4. sor: Kit küldött maga Isten.
5. sor: Kérded-é, ki az?
6. sor: Jézus, a vigasz.
7. sor: Zebaoth, a Fő,
8. sor: Nincs Isten más, csak ő.
9. sor: Krisztus a győzedelmes.

9. sor: Egyetlen győzedelmes.

Ez a kifejezés talán hivebb, amazt 
költőibbnek, erősebbnek találom. 
A pályázati teljes szövegemben 
— a pályázók számára nyomta
tott Jegyzetek tanácsához tartván 
magamat — e sort így fordítot
tam: „A földön ő az első” . Ez a 
változat azonban hivebb és én 
nem is érzem, hogy ezt a szólás
formát „nincsen mása”, feltétle
nül jó értelemben vennék mi 
magyarok. Csak úgy vesszük jó 
értelemben, mint ezt a szót: ki
váló. Azonban a gonoszságban is 
kiválhat valaki a gonoszok kö
zött.

Az 1—4. sort- így hívebbnek, 
amúgy szebbnek, erősebbnek ta
lálom és a szöveg hűsége amúgy 
sem csorba. A 6. sorban a „vi
gasz” kell a változatban, mert az 
„igaz” motívum már előbb szere
pel a változat 3. sorában.
Ami a 7. sorban a Zebaoth kife
jezést illeti, nem hiszem, hogy a 
németben használatosabb volna, 
mint a magyarban. De úgy ér
zem, mégis jobb a „Sok had, Egy 
a fő” kifejezés. A „had” szó je
lentése eredetileg ugyanaz, ami a 
sereg szóé.
A 9. sor így kiemeli, külön mon
dat lévén, hogy Krisztus győz, 
vagyis „muss das Féld behalten” . 
Amúgy azonban, hogy „Nincs Is
ten más, csak Ö, Krisztus, a Győ
zedelmes” — szintén kifejezi, im
manensen, hogy „behaltet das 
Féld” , de minthogy a győzedel- 
messég Krisztus állandó jelzője- 
ként, mint epitheton ornans sze
repel és nem oldódik föl külön 
mondatban, diadalmasabban és 
lelkesültebben hangzik.

Ebben a formában az egyetlen 
szó gondolattársítással húzza alá 
az előbbi sort, hogy „Nincs Isten 
más, csak Ö”, de minthogy az 
egyetlen itt a győzedelmesre vo
natkozik, annál többet is mond,
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9. sor: Megrendül puszta szóra.

III.

Erős vár pályamű. 

Melléklet 2,

IV.

1. sor: Mert áll az Ige igazul 
vagy

l.sor: Igénk áll mozdulatlanul

1. sor: Valljuk az igét igazul,
2. sor: Senki se vesse-hányja.

kifejezi a „muss”-t is. Talán ép
pen ez a változati sor zárná le a 
legszebben, legerősebben a sza
kaszt. Ezt eldönteni a bírálóbi
zottság hivatott.

Nem osztom dr. Payr Sándor né
zetét, hogy ez a kifejezés „Ein 
Wörtlein” az igét jelentené. Ez 
csak asszociatív úton készíti elő 
a köv.

Jelige: Pál II. lev. a kor. VI. r. 
7. v.

sor. „Das Wort” kifejezését. „Ein 
Wörtlein” és „Das Wort” közt, 
nemcsak a kicsinyítő képzőt, ha
nem a határozott és határozatlan 
névelőt is figyelembe véve, ép
pen annyi a különbség, mint a 
magyarban „a szó” és „az ige” 
kifejezések között. Én magam a 
változatot éppen olyan jónak tar
tom, mint a pályázati eredeti szö
veget, már ti. fordításomét.

A „Mert” keményebbé, határo- 
zottabbá teszi az után következő 
sorokat.
Ez kapcsolódik az előző szakasz 
„megrendül” kifejezéséhez. Ám 
ennél jobban szeretem ezt: „Él, 
áll az Ige igazul” — annyiban 
igazolhatóan is jobb, hogy „az 
Ige” szerepel benne és nem 
„Igénk” . Hasonló különbség ez, 
mint az ének első sorában az 
„erős vár” meg az „erős várunk” 
között.

Ez a kifejezés talán hívebb, mind
két sorban. De a pályázatra be
nyújtott eredeti szöveget mégis 
jobbnak és költőibbnek érzem.
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3. sor: Táborainkra száll az Ür
4. sor: Szent Lelke, adománya

5. sor: Test és tisztelet
6. sor: Pénz, asszony, gyerek

Ámbár lehet, hogy az a két sor 
így amannál nem is hívebb. Ti. 
az, hogy

' Das Wort sie sollen lassan stan 
Und kein Dank dazu habén.

nem kell, hogy fölszólításnak vé
tessék. Jelentheti azt is, hogy te
hetnek, amit akarnak, az Ige áll, 
vagy még inkább azt, hogy mást 
nem tehetnek, mint hogy az Ige 
álljon, anélkül, hogy jóváhagy
nák, vagy helyeselnék. Azt hi
szem, ennek a két sornak ez a 
legmélyebb értelme. Nekik mu
száj állni hagyni az igét, anélkül, 
hogy vallanák, vagy helyeselnék, 
nem tehetnek ellene semmit. 
Ezért ez a változat, hogy „Vall
juk az Igét igazul”, nem jó. Azért 
írom mégis ide, mert hátha az 
alaposabb tanulmányú, tisztelet
reméltó Bíráló Bizottság úgy ta
lálja majd, hogy ebben az értel
mezésében tévedek.
Ez ugyan nem változtat, azért 
írom ide, hogy indokolhassam, 
miért hagytam ki, hogy az Ür ve
lünk küzd. Ez már ismétlés vol
na és a költemény belső feszült
ségét csökkentené. Luther nem is 
ismétel itt, mert itt már nem az 
Úr küzd velünk, hanem a Szent 
Lélek. Előbb Jézus, a seregek 
Ura küzdött velünk, most pedig 
az Űr Szent Leikével van köztünk 
a harctéren. Az Ür előbb Fiával 
küzdött értünk, most pedig Szent 
Leikével. így is, úgy is Isten küzd 
értünk és ezért ezúttal már a 
Szent Lélek motívuma a lényege
sebb a költeményben, nem pedig 
a harc. De hogy harcról van szó, 
azt kifejezi a tábor-képzet.
Ez hívebb, de talán félreérthetik 
a „tisztelet” kifejezést, tekintettel 
a tisztességre. Pedig itt, úgy ér
zem, arról van szó, hogy megvon
hatják tőlünk a tiszteletet — 
úgysem igazi érték az. Az első 
pályázati szövegemben ezért is 
„jóhírt” írtam tisztelet helyett:
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5. sor: Jóhír, test, barát
6. sor: Jószág, nő, család

Elveszhet jóhírünk. Ügy azonban 
be kellett szúrnom a „világ” szót, 
ami azonban mintegy foglalata a 
fölsorolt világi értékeknek.
Az eredetiben nincsen barátról 
szó, de a barátság a világi érté
kek közé tartozik. Ezzel nem is 
volna baj, de rosszul hangzik. 
Ügy pedig, hogy „Jóhír, nő, barát 
— Jószág, test, család” — a nő, 
és a barát szavak egymás mellett 
profán asszociációkat kelthetnek.

Kézírásos bejegyzései, ill javításai a két oldalon mindössze a követ
kezők: az 1. versszak 9. sorához adott magyarázat első sorában a „szö- 
vegben”-nek gépelt szót „szövegemben”-re javította. Ugyanott a harma
dik sorban az „úgy” -nak gépelt szót ,,így”-re javította. A második olda
lon a IV. vers 1. sorának harmadik változatánál a magyarázó szöveg első 
sorában eredetileg így gépelte: „a leghívebb” . A névelő és a szó elejének 
erős függőleges vonalú kihúzgálása után föléírással javította így „talán 
hívebb” . Ugyanezen bekezdés első harmadában az aláhúzott mondatot 
tintával húzta alá.

Magyarázatai ugyanazon a gépen íródtak, mint maga a pályamunka, 
vagy a feltételeket kérő levél.

József Attila műve a Cserépfalvi kiadásban közölt szöveg alapján 
vált ismertté az evangélikus egyházban. Ebben, az eredeti pályamunká
val szemben, csak írásjel-eltérések vannak. Mégpedig: II. 2. sorban az 
eredetiben a végén pontosvessző van, — a II. 6. sorban az „Igaz” szó 
nagy I-vel íródik, — a II. 9. sorban a Krisztus szó után vessző áll, — a 
III. 5. sorban a végszó „úr” (Cserépfalvinál nyilván nyomdahiba az „út”), 
— a III. 7. sor pontosvesszővel végződik, — a IV. 1. sorban az „Ige” nagy 
I-vel íródik, — a IV. s. sorban a két szó között gondolatjel van, vessző 
nélkül, — s végül a IV. 9. sorban az „Ország” nagy O-val íródik.

Kevesen tudták csak a háború előtti években, hogy ez a mű a pályá
zatra készült, s mint ilyet, nem publikálták. Bár amikor már — bizony
nyal maga József Attila — közreadta, a pályázati titoktartás nem kötött. 
Én magam, amikor a pályázat anyagában cikkanyagot kerestem, még csak 
gyanút fogtam, hogy itt kell lennie József Attila eredeti műfordításának 
is. Az akkor megírt cikkben (Evangélikus Élet 1960. okt. 30-i szám) erről 
még nem tettem említést, csupán így: „Kétszázra tehető hát az Erős vár 
a mi Istenünk magyar műfordításainak száma. Az igazi jó fordítás nin
csen közöttük. Ezzel még adós egyházunk is a magyar irodalom is. Egyet 
ismerek, ami közel van hozzá — soron kívül persze — a József Attiláé” . 
Akkor még nem voltam biztos benne, hogy nem „soron kívül”, hanem 
pontos sorban, mégpedig a 124-es sorszámmal e pályázat anyagához tar
tozik az övé is.

A gyanút az utolsó sor ébresztette: „Miénk marad az Ország” . Az 
ismert fordítások között szokatlan ez a sor, bár nem egyedülálló. A pá
lyázaton befutott 136 pályamunka némelyikében előfordul, pl. Duszik La
jos egykori miskolci lelkészében. Erre figyeltem fel, emlékezvén József 
Attilánál e sorra, s kutatni kezdtem utána. Kérésemre Dr. Sólyom Jenő 
professzor az Evangélikus Országos Levéltár tudományos munkatársa
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meg is kereste az eredeti iratokat, amiket fent idéztem s amelynek a 
vonatkozó dokumentumokkal együtt 262, 703, 716/1934 sz. alatt találha
tók, valamint az uo. elhelyezett Luther Társaság Levéltára 20 csomójá
ban.

Eddig a kutatásig, pontosabban 1965. március 16-ig, felbontatlan volt 
a pályamű melléklete, a jeligés boríték. A jeligés pályamű azonosítása 
az Evangélikus Élet 1957. október 27-i számában közölt s oda a Cserép
falvi kiadásból átvett, József Attila neve alatt szereplő vers alapján tör
tént. A jeligés borítékban a következő gépírásos szöveg található:

Erős vár pályamű — jelige Pál II. lev. a kor. VI. r. 7. v.
József Attila 

Budapest, VII. Korong u. 6. II. 8

A jeligés pályamű mellé tűzött borítékon ez áll: 
ad 703/1934.

Az Erős vár pályaműhöz
Jelige: Pál II. lev. a kor. VI. r. 7. v.

Sajátkezű írása ebben a szövegben nem található, de az eddigiek 
alapján minden kétséget kizáróan József Attila művéről van szó.

Jellemző a jelige választása is. Az idézett bibliai szöveg így hang
zik: (ajánljuk magunkat) „igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak 
jobb és bal felől való fegyvereivel” . Jellemző a textusmegjelölés módja 
is, ami ugyancsak arra mutat, hogy nem protestáns ember írta le, mert 
protestáns körökben általánosan ismert módon ezt a textust így jelölik: 
II. Kor 6, 7. Magának a pályaműnek protestáns teológiai értékelésétől 
eltekintek, csupán megjegyzem, hogy abban is vannak olyan kifejezések, 
amelyek a protestáns teológiában nem általánosan használtak. Bár az is 
igaz, hogy főképpen a magyarázataiban meglepően világos a teológiai 
okfejtése.

Maga a pályázat egyébként eredménytelen maradt. A beérkezett 136 
pályamunka egyikét sem találta a bíráló bizottság a kívánalmak szerint 
megfelelőnek. A díjat azonban kiadták, kétfelé osztva. József Attila mű
ve nem részesült díjazásban. A bíráló bizottság tagjainak írásba foglalt 
véleményeiben, amelyek ti. fennmaradtak, semmiféle tartalmi vélemény 
sincs József Attila pályamunkájáról. Payr Sándor rövid feljegyzését is
merjük, amelyet Kovács Sándorhoz írt s amelyben 11 pályamunkát sorol 
fel, mint „a sok gyengéhez képest figyelemre méltókat” . Közöttük van 
József Attila művénék sorszáma is. Geduly Henrik — ugyancsak a bí
ráló bizottság tagja — 1934. október 24-én kelt iratában nyolc kategóriá
ba sorolta a pályműveket. 1. Egyáltalán nem felel meg a pályázat kiírt 
feltételeinek. Ebben nyolc jeligét sorol fel. József Attiláé nincs közöttük. 
2. Abszolút sikertelensége miatt nem jöhet figyelembe. Ebben a kategóriá
ban osztozik József Attila jeligéje hatvanad magával. Meg kell jegyez
nünk, hogy ez a mondat főképpen a pályázat célszerűségére utal s nem 
elsősorban a költői értékre. A cél az egyházi használhatóság volt gyüle
kezeti énekként. Más bírálatot, amely érintené József Attila művét, a pá
lyázat iratai között nem találtunk. Meg kell jegyeznem azt is, hogy a 
bíráló bizottság egyházi emberekből állott, akik ha az irodalomban jár
tasak voltak is, még sem voltak szakemberek s így válogatásuk és bírá-
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latu k  egyházi, érdekek szerint, történt. Erre mutat az énekköltészetben 
egyébként igen jeles Kovács Sándor általános véleménye. „Csak kevés
sel jutottunk közelebb a célhoz”, mert „a mi korunk nem congeniális 
Luther korával s így hite is gyenge mécsvilág az ő hatalmas lángú hite 
mellett”. Szerinte a pályázókra s a pályamunkákra „rányomta bélyegét 
a kor, mely — mivel igazán élő hite nincsen — a hitnek nyelvét sem 
ismerni.”

József Attila e műfordításával kétségtelenül nem elsősorban vallá
sos, egyházi művet, hanem költői művet alkotott. Szóhasználata nem 
mindenütt egyezik meg az evangélikus egyházban akkor általános fra
zeológiával. Ő diadalmi, harci éneket fordított s ebben kimagaslót alko
tott. Az egykori bírálók véleményére rácáfolt a gyakorlat: az evangélikus 
sajtóban azóta, mint idéztük, visszatértek többször e műre s vallásos ösz- 
szejöveteleken gyakran szavalják. De értékét ma sem az egyházi hasz
nálhatóság, hanem a költői erő jelenti.

Koren Emil

M E G J E L E N T

Lukács evangéliuma magyarázata
Sajtóosztályunk kiadásában megjelent dr. Prőhle Károly 

Lukács evangéliuma magyarázata c. munkája. A lelkészek és 
számos gyülekezeti tag részéről évek óta hangzik az a kérés, 
hogy Lukács evangéliuma magyarázata magyar nyelven je
lenjék meg, tekintettel arra, hogy ennek az evangéliumnak 
tartalma és mondanivalója a mi időnkben különösen is segíti 
egyházunk és gyülekezeti tagjaink szolgálatát. Dr. Prőhle 
:professzor szorgalmas munkával végezte el Lukács evangé
liumának új fordítását és magyarázatát. A nagyon szép kö
tésben megjelent mű megrendelhető Egyetemes Egyházunk 
Sajtóosztályán (Budapest, VIII. Puskin u. 12.). A 384 oldalas 
könyv ára 78,— Ft 4- 2 Ft portó.
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Dietrich Bonhoeffer élete, 
tanítása és hatása 

a m agyar teológiai irodalomra
John Baillie, a nagyhírű ameriki teológiai professzor, 1957-ben a 

New York-i református Teológiai Szemináriumban tartott egy előadást, 
melyben a Barth utáni teológiát három névvel foglalta össze: R. Bult- 
mann, P. Titlich és D. Bonhoeffer nevével.1 A magyar teológiai irodalom
ban a három név közül P. Tillich neve cseng a legbizonytalanabbul.2 
R. Bultmannról és a személyéhez kapcsolódó teológiai vitákról már 
több mint két évtizedes múltra visszatekintő irodalmunk van.3 Aki a ne
ves külföldi teológiai folyóiratok legfrissebb számait lapozgatja egyre 
gyakrabban találkozik D. Bonhoeffer nevével. Milyen helyet foglal el az 
ő személye és tanítása teológiai gondolkozásunkban? Hogy erre a kérdésre 
megkeressük a választ, ahhoz feltétlen szükségünk van Bonhoeffer életé
nek, teológiai fejlődésének és a Bonhoeffer-kutatás vázlatának előrebocsá
tására. így a kitűzött célt, — a feltett kérdésre a feleletet, — a következő 
rendben próbálom elérni:

1. Bonhoeffer élete.
2. Bonhoeffer teológiai fejlődése.
3. A Bonhoeffer-kutatás vázlata és Bonhoeffer helye a teológiában.
4. A magyar Bonhoeffer irodalom.
5. Bibliográfia.

1. Dietrich Bonhoeffer élete
a) Születése, családja, egyénisége

1906. február 4-én Boroszlóban (Breslau) született. Édesapja Kari 
Bonhpeffer Szilézia-szerte ismert psichiáter egyetemi tanár volt. Az ő 
hatása Bonhoeffer teológiai munkáiban is kimutatható. Erre példa többek 
közt remek Judás prédikációja, melyben orvosi precizitással elemzi Ju- 
dás tudathasadását. De a hatás apa és fiú között kölcsönös volt. A Bauer 
szótár a „kolafidzó” szónál Dr. med. K. Bonhoeffer véleményére hivatko
zik, ki időszaki depresszióként (periodische Depressionen) határozza meg 
a szó tartalmát.4 Édesanyja Paula von Hasé, akin keresztül rokon az 
1944 júl. 20-i Hitler ellenes összeesküvésben részt vett Paul von Hasé tá
bornokkal, Berlin városparancsnokával. A család Dietrich születése után 
csakhamar Berlinbe költözött. Bonhoeffer itt nőtt fel hét testvérével 
együtt á Wangenheim utca 17 számú villában. Egyik bátyja Klaus kiváló 
fizikus volt, ki épp úgy mint öccse a Hitler ellenes antifasiszta harc áldo
zata lett. A teológus Adolf von Harnack, a történész Delbrück, a fizikus 
Max Planck, kik az 1920-as években Berlin szellemi életének legkivá
lóbb alakjai voltak, részben baráti, részben rokoni kapcsolatban álltak a 
szülői házzál.

De milyen lehetett Dietrich Bonhoeffer mint ember? Lehel Ferenc, ki 
Berlinben az 1932/33-ban tanítványa volt, így emlékezik vissza rá: „Ha
talmas szál, 26 éves fiatal ember volt. Bár szemüveget hordott, de ez biz
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tonságérzetét egyáltalán nem zavarta. Csupa derű, csupa egészség és su
gárzó értelem volt az egész ember. Inkább sportember megjelenésű volt, 
mint papos vagy tudós” .5

b) Teológiai tanulmányai
A fenti családi előfeltételek után 1923-ban kezdi meg Berlinben teoló

giai tanulmányait. Lehel Ferenc értesülése szerint már ekkor titokban 
úgy néz rá Harnack, mint későbbi utódjára. Ez is igazolja kirobbanó te
hetségét. Berlinből csakhamar Tübingenbe kerül rövidebb időre.

Ebben az időben éli Utolsó virágkorát a liberális teológia. Harnack 
mellett Troeltsch tesz nagyobb hatást a fiatal Bonhoefferre. A fiatal tanít
vány Troeltsch egyházszociológiai elméletével kapcsolatosan végez jelen
tős részletkutatásokat. Teológiai tanulmányait 1927-ben fejezi be Berlin
ben, ahol még ez éviben doktori képesítést szerez a „Sanctorum commu- 
nio” című értekezésével Reinhold Seeberg professzornál.

Tanulmányainak befejezése után 1928—29-ben Barcelonában a kül
földi vikáriátuson segédlelkész. Tanulmányait itt sem hagyja félbe, hi
szen 1929-ben Berlinben megszerzi az oktatói képesítést. 1930—31-ben cse
rediákként New Yorkba kerül. Erre az időre így emlékezik vissza egykori 
professzora John Baillie: „Bonhoeffer tanítványom volt a New York-i 
Union Seminariumban 1930—31-ben s akkor Barth Károly leghűségesebb 
tanítványa volt, a liberalizmusnak pedig olyan nagy ellensége, amelyet 
azóta sem láttam. . .  Barth Károly iránti nagy vonzalma világosan meg
mutatkozott, ezt ő maga is elismerte, azonban nem akart csupán Barth- 
nál megmaradni, hanem belőle kiindulva tovább akart haladni és azt is 
nagyon jól tudta, mit köszönhet a modern teológia a liberalizmusnak.”6

1931-ben Berlinben magántanári képesítést szerez az „Akt und Sein” 
című munkájával. Amellett, hogy a berlini teológián előad a technikai fő
iskola lelkészi állását is betölti. Itt volt tanítványa Lehel Ferenc, aki ri
portszerű frisseséggel emlékezik vissza az előadó Bonhoefferre. „Végte
lenül szuggesztív valaki volt. Egészen belemélyedt a kérdésekbe és épp 
ezért a páthosz távol volt tőle. Prófétai mondanivalóktól terhes, súlyos 
mondatai nagyszerű koncentráló készségről tettek bizonyságot. A kierke- 
gardi mélység, a harnacki analizálókészség, a troeltschi széles beágyazás, 
a barthi kiélezőkészség sok hallgatót vont a szenvedélyes igazságkereső 
előadásaira. Az előadóterem zsúfolásig telt meg, sokszor a légy zümmögé
sét is meg lehetett hallani s mi feszülten hallgattuk mondanivalóját. Egy- 
egy előadás után szinte verejtékezve tettük le a tollat a jegyzetfüzet 
mellé.”7 Ezeknek az előadásoknak gyümölcse a „Schöpfung und Fali” 
(1934) című munkája. Ezenkívül Hegel vallásfilozófiájáról, krisztológiai 
kérdésekről és más témákról adott elő.

c) A Hitvalló Egyház szolgálatában
1933-ban — befejezve egyetemi előadásait, — a londoni német gyüle

kezet hívja meg lelkészének. Az ajánlat csábító, hiszen Németországban a 
fasizmus uralomrajutott és kirobbant már az egyházi harc. Hosszabb töp
rengés után elfogadja a meghívást, így 1933—34-ben külszolgálati lelkész 
Londonban. Bonhoeffer mégsem volt nyugodt. Levelet ír Barthnak, mely
ben feltárja kételyeit, aggodalmát. Barth válaszában többek között a kö
vetkezőiket írja: „Most igazán nincs itt az ideje annak, hogy Illést játsz- 
szuk a fenyőfa alatt, vagy Jónásként gubbasszunk a tökbokor árnyéká
ban, hanem most tüzelni kell minden csőből.”

A Londonban töltött 1934-es év azért is jelentős Bonhoeffer életében,
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mert kapcsolatba kerül az ökumenikus mozgalommal. Az ökumenikus 
ifjúsági bizottság németországi titkára lesz. De a sok tennivaló sem csil
lapítja lelkiismeretfurdalásait. Barth levelének hatására 1935-ben vissza
tér Németországba és bekapcsolódik a Hitvalló Egyház munkájába, mely- 
lyel megalakulása óta kapcsolatot tartott fenn. 1937-ig a mozgalom fin- 
kenwaldi illegális szemináriumának volt a vezetője. Itt komoly teológiai 
munka folyt. .„Bonhoeffer. . .  nem agitátorokat képezett ki, mint ahogyan 
többen gondolják. Az ifjú lelkésznemzedéknek akart szolgálni az Igé
vel” .8 Ekkor már a Hitvalló Egyház vezetőségéhez tartozott. Így nem 
csoda, hogy a Gestapo állandó ellenőrzés alatt tartotta. Az üldözés első 
jele az volt, hogy 1936-ban megvonták tőle magántanárságát. Többször 
eltiltották a szószéki szolgálattól és utazásait is korlátozzák. Ennek elle
nére 1939 júniusában sikerül kiutaznia az USA-ba, de amerikai barátai
nak marasztalása ellenére visszatér hazájába még a második világháború 
kitörése előtt. Tovább folytatja munkáját a Hitvalló Egyházban. 1938-ban 
sógora, Hans von Dohnanyi révén bekapcsolódik a Beck generális által ve
zetett ellenállási mozgalomba, mely 1944. július 2-án merényletet kísérelt 
meg Hitler ellen. Érdekesen fejezi ki etikai álláspontját egy baráti beszél
getésben elmondott példája: „Ha látom, hogy egy részeg sofőr a Kur- 
fürsterdammon 100 kilométeres sebességgel rohan, akkor mint keresztyén 
és lelkipásztor nemcsak abban látom a feladatomat, hogy az őrült áldo
zatainak családtagjait vigasztaljam, hanem fel kell ugranom az autóba, 
mindent meg kell tennem, hogy megkadályozzam sokak életének kiol
tását.”9

Ebben az időben megnő Bonhoeffer ökumenikus tevékenysége. 1942- 
ben, — tehát a háború alatt, — sikerült kijutnia Svédországba, hol Bell 
chichesteri anglikán püspökkel az ökumenikus mozgalom egyik kiemel
kedő alakjával folytatott fontos tanácskozásokat. Kapcsolatait arra igye
kezett felhasználni, hogy a Hitler rezsimmel szemben külföldön, — de kü
lönösen Angliában, — ellenállást szervezzen. Visser’t Hoof egyik találko
zásuk alkalmával ezt kérdezte tőle. „Miért imádkozik ön tulajdonképpen 
a mai helyzetben?” Erre Bonhoeffer ezt a választ adta „Ha ön ezt tudni 
akarja, országom vereségéért imádkozom, mert azt 'hiszem, ez az egyetlen 
lehetőség arra, hogy megfizessünk azért az egész szenvedésért, amit or
szágom a világnak okozott.”

Ennek a világos, megalkuvásnélküli magatartásnak az lett a követ
kezménye, hogy 1943 áprilisában letartóztatják. Eleinte Berlinben, a hír
hedt Lehrter utcai katonai fogházban őrzik. Itt még viszonylag könnyebb 
a helyzete. Többször meglátogatja nagybátyja von Hasé tábornok, Berlin 
városparancsnoka. Helyzete a katonai összeesküvés kudarca után válik 
válságossá (1944. július 20). Ügye ezután a Gestapo kezébe kerül. Berlin
ből a flossenburgi koncentrációs táborba szállítják. A börtönben eltöltött 
idő lelki történéseiről és teológiai eszmélődéseiről számolnak be fogságból 
írt levelei és versei, melyeket barátja Eberhardt Bethge adott ki.10 A kon
centrációs táborban 1945. április 9-én Himmler személyes parancsára fel
akasztják, amikor a szövetséges hadak a táborhoz közelítettek.

2.  Bonhoeffer teológiai fejlődése
Dietrich Bonhoeffer teológiai munkásságáról 1956-ban Hanfried Mül- 

ler a berlini Humboldt egyetem teológiai fakultásának docense doktori ér
tekezést nyújtott be. Az értekezés, melynek címe „Von dér Kirche zűr 
Welt” (Az egyháztól a világhoz) 1961-ben jelent meg nyomtatásban.
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A szerző a eímválasztást megindokolva elmondja, hogy ebben a mondat
ban látja Bonhoeffer teológiai fejlődésének legtömörebb összefoglalását. 
Ezt írja: „Ez az út egy olyan keresztyén embernek ellentmondásos és mé
gis célba törő útja, aki sokkal inkább mint ebben az időben bárki más a 
szellemileg nyílt keresztyén emberek közül, tudatában van a „keresztyén 
nyugat” elkötelező örökségének, egészen addig a pontig, ahonnan át tudja 
tekinteni az eljövendő fejlődést, melyben többé nem a keresztyénség lesz 
az életformát meghatározó vallás, hanem egyedül a bűnbocsánatról szóló 
ige lesz Isten kegyelmének bizonysága egy nagykorúvá lett világ szá
mára.”11

H. Müller Bonhoeffer teológiai fejlődését három szakaszra bontja. 
E szerint a felosztás szerint próbálom Bonhoeffer tanításait áttekinteni.

a) Isten Igéje és az egyház közössége

Az első szakasz jellegzetes teológiai gondolatait a „Sanctorum com- 
munio” (1927) és az „Akt und Sein” (1931) c. tanulmányaiban fejti ki 
Bonhoeffer. Az egyházzal, mint Krisztus földi, történeti létformájával fog
lalkozik. Ezért jellemzi így E. Bethge Bonhoeffer teológiájának ezt a sza
kaszát: „A  húszas évek Bonhoeffere a teológusokhoz szólt: "A  ti témá
tok az egyház!»”

Ehhez a témához iskolázottságánál fogva két irányból közelít: Barth 
és Troeltsch irányából. A barthi dialektikus teológia azt hangsúlyozza 
erőteljesen, hogy az egyház: — Isten teremtése. Ennek az a következmé
nye, hogy az egyház földi, szociológiai valósága szorul háttérbe. Troeltsch 
polgári-liberális teológiája az egyháznak, mint a történelemben meglevő 
keresztyén közösségnek a kérdését szociológiailag dolgozza fel. Ebben a 
rendszerben viszont háttérbe szorul az egyháznak isteni, Isten által te
remtett és megtartott valósága. Bonhoeffer mind a két álláspontot komo
lyan veszi. Ennek a két álláspontnak szintézisére, egy új nézőpontból jut 
el Bonhoeffer. Az emberi közösségtől közelít az egyház közösségéhez.- Jaz 
út — szerinte — az Isten teremtői munkája által alkotott emberi közös
ségtől a bűnesetben megtört közösségben is megmaradó bűnös-közössé
gen át vezet az egyházhoz, a megkegyelmezett bűnösök közösségéhez. 
Így az egyház nem az emberek valamiféle vallásos szükségletéből szár
mazik, mely közösséget hoz létre, hanem azért van, mert Isten Igéje mim 
dig emberi közösséget akart és hozott létre. Ebből az alapelvből kiin
dulva oldja fel a hagyományos látható-láthatatlan, vagy lényegi és em
pirikus egyház-sémát úgy, hogy hármas vonatkozásban szemléli az egy, 
valóságos egyházat.

I. Az egyház Jézus Krisztusban realizált egyház. Az egyház valósága: 
Isten megbékélése az emberrel. Ez megtörtént Jézus Krisztusban, de kö
zöttünk az időben és a történelemben még nem aktualizálódott. Bonhoef
fer ebből a szempontból nevezi az egyházat „realizált egyháznak” vagy 
másképpen „a gyülekezet Krisztusban való életének” (die Gemeinde lebt 
in Christus).

2. A fenti tételből az következik, hogy az egyháznak aktualizálódnia 
kell. Ahogyan a Jézus halálában realizálódott megbékélésnek aktualizálód
nia kell az egyes ember hitrejutásában, ugyanúgy kell a Jézusban realizált 
egyháznak aktualizálódni. Ez azt jelenti, hogy „Krisztus él a gyülekezet
ben (Christus lebt in dér Gemeinde). Ezért írja: „a feltámadás és a 
mennybemenetel közötti idő és a pünkösd utáni idő abban különbözik 
egymástól, hogy az előzőben a gyülekezet él Krisztusban... ez utóbbiban 
pedig Krisztus él a gyülekezetben” .12
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3. Az empirikus egyház az egyháznak az az aspektusa, melyben ez a 
minden idők előtte Krisztusban realizálódott közösség egy konkrét emberi 
közösségben, — mint hitünk tárgya — előttünk áll.

Az egyház szükségszerűen úgy él az időben és a történelemben, mint 
bármelyik más emberi közösség. Végigjárja minden emberi közösség tör
téneti fejlődését. De mi az aktualizált és az empirikus egyház közötti kü
lönbség? Az, aktualizált egyház: egyház az időben. Története van, ez a 
történet a hit tárgya, mely a pünkösdnek szemmel nem látható, csak hit
ben megragadható történetével kezdődik. Az empirikus egyháznak is van 
története, de ez a történet, mint minden történelmi esemény, látható és a 
történettudomány ezközeivel vizsgálható.

Az egyháznak ez a három aspektusa így foglalható össze H. Müller 
szerint: A realizált egyház az egyház nem e világból való eredetének, az 
aktualizált egyház az egyház világban való létének, végül az empirikus 
egyház, mint az egyháznak történeti-szociológiai alakja, az egyház evilági 
formában való létének aspektusa.

b) Elet és cselekvés az egyház közösségében

Bonhoffer teológiai fejlődésének második szakasza mögött ott van a 
Hitvalló Egyház életének és szolgálatának bátor levegője. Bonhoeffer — 
erről életrajza is tanúskodik, — első pillanattól kezdve szembefordult az 
antihumánus és antikeresztyén nácizmussal. Ez a szembefordulás nem 
vitairatokat szült. Bonhoeffer teológus módon igyekszik végiggondolni ala
posan az evangélium aktuális üzenetét és az egyház helyzetét.

Ennek a munkának gyümölcse a „Nachfolge” (1937) és a „Gemeinsa- 
mes Leben” (1938) c. munkái. Mindkettőt a finkenwaldi évek alatt készí
tette el. Érdekesen számol be a „Nachfolge” keletkezésének idejéről egy 
később, a börtönből írt levelében: „Azt gondoltam, hogy meg tudom tar
tani a hitet azzal, hogy magam is megpróbálok valamiféle szent életet 
élni. Ennek az útnak a végén írtam a Náchfolge-t. Ma már világosan látom 
ennek a könyvnek veszélyeit, bár mindenesetre azt most is, amint akkor, 
vállalom.” 13

Az egyház nyomorúságának okát abban látja, hogy az egyház nem 
érti, vagy nem jól érti az evangéliumot és így nem veszi komolyan Isten 
kegyelmét. A „Nachfolge” speciálisán égyházi etika, melyben le akar szá
molni két lehetséges kísértéssél: az evangélium túlhangsúlyozásából szár
mazó libertinizmussal és a törvény túlhangsúlyozásából származó törvé
nyeskedéssel. Bonhoeffer látja, hogy a törvény és az evangélium Isten
nek egy — ugyanazon Igéje, — mint ahogyan a nomizmus és a libertiniz- 
mus egy ugyanazon kísértése a Sátánnak.

Krisztus követésének lényegét három vonatkozásban látja Bonhoeffer:
1. Krisztus követése azt jelenti, hogy Krisztus parancsainak „egy- 

ügyűen” engedelmeskedünk. Nincs ott szó Krisztus követéséről, ahol 
Krisztus hívó szavával ezt a kérdést állítjuk szembe: Csakugyan az Isten 
parancsolta?

2. Krisztus követése passió privatát, a szenvedés szükségességét jelen
ti. A Krisztus követése a kereszthez vezető út, a kereszt felvétele. A szen
vedés az igaz egyház ismérve, nélküle nincs Krisztuskövetés.

3. Krisztus követése az ember kikapcsolódása a világhoz való közvet
lenségéből és bekapcsolódás á Krisztussal való közvétlenségbe. Krisztus 
nemcsak az Isten és az ember közötti közbenjáró, hanem az ember és em
ber, az emberek és a Valóság között is.

Bonhoeffer teológiai munkásságának ebben a szakaszában hat rá leg
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erősebben Barth. Érdekesen világítja meg ennek a korszaknak legjelleg
zetesebb mondanivalóit a Barmeni nyilatkozat. Teológiai fejlődésének ez 
a szakasza lezárja az ekklesiologiai problémát és felvet egy új kérdést: 
Mit cselekedjen és hogyan éljen a keresztyén ember a világban?
c) Isten igéje és az emberi társadalom

Egyik fogságból írt levelének egy részlete így határozza meg ennek 
az utolsó, töredékes korszaknak fő törekvését:

„Az egyháznak ki kell kerülnie a tespedtségből. Ismét a világgal való 
szellemi viták szabad levegőjére kell kijutnunk. Vállalnunk kell azt a 
kockázatot is, hogy támadható megállapításokat teszünk, ha ezzel életfon
tosságú kérdéseket állíthatunk előtérbe”.14

Két alapvető kérdéssel foglalkozik Bonhoeffer ebben a korszakban: a 
világ nagykorúságának és a bibliai fogalmak vallástalan, világi interpre
tálásának kérdésével. Mivel teológiai fejlődésének ez a periódusa fogságá
nak idejére esik, nem tudja teljesen kibontani gondolatait és véglegesen 
megfogalmazni álláspontját, hiszen hiányzott a kellő nyugalom és a meg
felelő szakirodalom.

Ehhez a korszakhoz, mint bevezetés tartozik az E. Bethge által 1949- 
ben kiadott „Ethik” . Jellemzően új a könyv alapszempontja. Az egész eti
kát a gyakorlat felől veszi szemügyre. így egészen új szociáletikát fej
leszt ki. A szociáletika nem egy része az individuális etika mellett az eti
kának, hanem a keresztyén etika egészen és teljesen szociáletika. A mű 
alapvető mondanivalója az, hogy Krisztus emberré-létele lehetetlenné 
teszi azt, hogy az Istent és az embert, az istenit és a világit, a szentet és 
a profánt, a természetfelettit és a természetest, a keresztyént és a nem 
keresztyént két külön területre különítsük el. „Ezzel a Krisztus ügye 
mindig és mindenütt részleges és provinciális üggyé lesz a valóságon be
lül.15 Ha elfogadjuk ezt az álkeresztyén kettéosztott világot, két megol
dás marad hátra: vagy lemondva a valóságról az ember választ a két te
rület között: Krisztust akarja a világ nélkül, vagy a világot Krisztus nél
kül. Ezzel mindenképpen a teljes valóság felét tagadja meg az ember. A 
megoldás, — a másik út, — vállalni a két terület összeütközésének min
den konfliktusát.

A világnak és a világinak ebből az értelmezéséből értjük meg azt, 
amit Bonhoeffer a szekularizációról, illetve a „világ nagykorúságáról” (die 
mündige Welt) ír. Így látja a helyzetet: „Egy teljesen vallástalan korszak 
felé megyünk. Az emberek úgy ahogyan most vannak, egyszerűen nem 
tudnak többé vallásosak lenni. Azok is, akik magukat becsületesen vallá
sosnak mondják, egyáltalán nem gyakorolják ezt, — minden valószínű
ség szerint valami mást értenek a vallás szón” .16 Miben áll ez az alapvető 
vallástalanság? „Az ember megtanulta, hogy ügyeit minden fontosabb kér
désben maga intézze él, az Isten munkahipotézis segítségülhívása nél
kül.”17 Ez az új helyzet a világ nagykorúsága. Szerinte ez egy olyan fo
lyamat teljességrejutása, melyben az ember kikerül a vallás „gyámkodá
sa” alól. „Egész 1900 éves keresztyén igehirdetésünk és teológiánk az em
berek vallásos apriori-ára épül. A keresztyénség mindig a vallásnak egy 
formája (talán az igazi formája) volt. Ha azonban egy napon nyilvánvaló
vá lesz, hogy ez az apriori egyáltalán nem létezik, hanem hogy az em
bernek történetileg meghatározott és múlandó kifejezésformája volt, ha te
hát az emberek valóban radikálisan vallástalanok lesznek, — és én azt hi
szem, hogy többé-kevésbé már ez a helyzet, — mit fog ez ezután jelenteni 
a keresztyénség számára?”18 Bonhoeffer erre a nehéz kérdésre nem adott 
végleges, kidolgozott választ. Ezért a világ nagykorúságát sokan és sok
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szór félre is értették. Bonhoeffer elutasítja azt a kísérletet, hogy az embert 
határhelyzeteiben megzsaroljuk az istenhittel. Világosan látja, hogy a ke
resztyén apologetika minden támadása a világ nagykorúsága ellen értel
metlen szélmalomharc, kicsinyes és nem is méltó a keresztyénséghez. 
A megoldáshoz a keresztyénség evilági voltának hangsúlyozásával igyek
szik közelíteni. Ezeket a kijelentéseit az „Ethik” inkamációval kapcsolatos 
tanításaiból értjük meg. Ezt írja „Az utóbbi években mind inkább meg
tanultam megismerni és megérteni a keresztyénség evilági voltát (Dies- 
seitigkeit des Christentums). A keresztyén ember nem homo religiosus, 
hanem egyszerűen ember, mint Jézus is ember volt.”19

A világ nagykorúságával kapcsolatban három alapvető tételben fog
lalhatjuk össze Bonhoeffer tanítását:

1. A világ nagykorúsága olyan tény, amellyel nem lehet vitatkozni és 
amit nem lehet visszájára fordítani. Feladatunk az, hogy meglássuk és po
zitív módon értékeljük.

2. A vallás és a keresztyén hit két különböző dolog, amelyek lénye
gük szerint élesen szembenállnak egymással.20

3. A keresztyén hit lényege, — szemben a vallással, — az „evilági- 
ság” : részesedés Jézus Krisztus evilági létformájából a világgal való kö
zösségvállalásban, a világért való szolgálatban, a „másokért való létben” .

A világ nagykorúságával kapcsolatos Bonhoeffer másik problémája, 
amire ebben az utolsó korszakban feleletet keresett a bibliai fogalmak 
nem vallásos, világi interpretációja. Nem úgy veti fel ezt a kérdést Bon
hoeffer, mint egy hermeneutifcai szakkérdést (Bultmannü). Nem a Szent
írás magyarázásának kulcsát keresi, hanem az egyház bizonyságtevésé
nek megújulását. Fogságból írt leveleiben sokszor hangsúlyozza, hogy a 
keresztyén ember feladata a tolmácsolás. Mi teszi ezt szükségessé? A dön
tő bibliai fogalmakat mint amilyen a bűn, kegyelem, megigazulás vagy 
az újjászületés, nem érti a mai ember. Ezért ezeket újra, de új módon, 
érthetően kell elmondani. „Ez egy új nyelv lesz, talán teljesen vallástalan, 
de felszabadító és megváltó, mint Jézus nyelve. . .  egy új igazságosságnak 
és valóságnak a nyelve, mely az Istennek az emberekkel való békességét 
és országának eljövetelét hirdeti.”21

Az itt felmerülő kérdést még olyan mértékben sem oldotta meg, mint 
az előbbit. Több levélrészlet mutat arra, hogy ennek a kérdésnek megoldá
sában meg-megtorpant. Pl. egyik levelében ezt írja: „Csak lassanként kö
zeledem a bibliai fogalmak nem vallásos interpretációjához. Inkább a fel
adatot látom, mintsem megoldani tudnám.”22

Bonhoeffer teológiai fejlődésének ez az utolsó szakasza rejtegeti 
számunkra a legtöbb kincset. A világ nagykorúságának kérdése és a val
lásos fogalmak interpretálásának módja az utóbbi idők egyik legégetőbb 
teológiai problémája. Ezek a kérdések a magyar teológiai irodalomban is 
egyre inkább felmerülnek. Jobban kellene ismerni Bonhoeffer munkássá
gát lelkészeinknek. Hiszen a Bonhoeffer által felvetett kérdések nem élet
től idegen teológiai rendszer álproblémái, hanem a lelkészi szolgálatunk 
napi tapasztalataiból fakadó létkérdések.

3. A  Bonhoeffer-kutatás vázlata, és Bonhoeffer helye
a teológiában

Bonhoeffer 1945 után elfelejtett teológus lett. Emlékét, tanításának 
örökségét csak baráti köre, elsősorban Eberhardt Bethge ápolta. Újra fel
fedezéséhez első lépés kiadatlan iratainak sajtó alá rendezése volt.
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Bethge kiadta Bonhoeffer befejezetlen, töredékes etikáját (1949), majd 
börtönből írt leveleit, verseit és imádságait (1945). Ez a két mű terelte a fi
gyelmet Bonhoeffer tanítására. Ezután a baráti kör munkaközösségek
ben, konferenciákon beszélte meg a bonhoefferi teológia problémáit. Az 
első ilyen konferencia 1954 szeptemberében volt Bethelben. Ennek a kon
ferenciának anyaga jelent meg az Evangelische Theologie. c. folyóirat 
Bonhoeffer emlékének szentelt ünnepi számában a következő év ele
jén.23 A teológia ekkor figyelt fel először Bonhoeffer tanításának 
igazi horderejére. A második Bonhoeffer-konferericia egy évvel ezután 
1955 szeptemberében volt Berlinben. Ennek anyaga külön kötetben jelenik 
meg. Jellegzetesen bonhoefferi a kötet címe: Die mündige Welt.24 Ezt a 
kötetet újabb tanulmánykötetek követték, majd 1956-ban H. Müller 
említett tanulmánykötete, mely a mai napig a legjobb összefoglalás Bon
hoeffer teológiai munkásságáról.25

Eleinte a nyugati teológusok körében ellenérzéseket váltott ki Bon
hoeffer politikai állásfoglalása. Jellemző erre egy epizód: amikor halálá
nak egyik évfordulóján Hamburgban a többi antifasiszta mártírral együtt 
utcát neveztek el róla, többen keresték meg levélben édesanyját, hogy ne 
engedje fia nevét ilyen társasággal meggyalázni. A válasz méltó volt Bon
hoeffer emlékéhez: „Fiam ebben a társaságban halt meg, neve ezután is 
jó helyen lesz közöttük.”29 De ezen a gyermekbetegségen hamar túlesett a 
teológia. Az utóbbi évek során az anyag feltárása után Bonhoeffer tanítá
sait próbálta a teológia továbbgondolni, segítségül hívni mai kérdéseink 
megoldásában. Egyre szélesebbkörű lesz ez a segítség. Ezt az állítást né
hány példával is igazolhatjuk. Az utóbbi évek egyik legnagyobbszabású 
teológiai vitája az ún. „Robinson vita” volt.27 J. T. A. Robinson könyvét,
— mely a vitát kirobbantotta, — Bultmann és Tillioh mellett főként Bon
hoeffer tanításaira alapozta. A könyv célja nem más, minthogy Bonhoef
fer töredékes, félbemaradt gondolatait újra végiggondolja. De nem ez az 
egyetlen példa. Bonhoeffer neve szinte minden jelentősebb teológiai vitá
ban előkerül. Csak egy példát. Az utóbbi években Herbert Braun (1903) ta
nítása körül kialakult vitáról jó képet ad a magyar olvasóknak is Th. Lo- 
renzmeier cikke,28 ahol a szerző, — érdekes és figyelemreméltó módszer
rel ,— úgy elemzi Braun teológiáját, hogy Bultmann és Bonhoeffer ered
ményei vek méri le.

Bonhoeffer hatása, — bár a mai teológia egészén nyomonkísérhető,
— mégis két ponton szembeötlő: a gyakorlati teológiában és az ökumené 
gyakorlati kérdéseiben.

A gyakorlati teológiát elsősorban Bonhoeffer tanításának az interpretá
cióra vonatkozó tételei foglalkoztatja. Erről a hatásról tanúskodnak a Die 
mündige Welt tanulmányai is, vagy A. D. Müller29 és M. Fischer30 mun
kái. Az ökumené mai kérdéseiben is egyre nagyobb teret kap a bonhoef
feri gondolkodási mód. A keresztyénség evilágisága, a nagykorúvá 
lett világról szóló tanítás, a mandátumokról alkotott bonhoefferi vélemény, 
etikájának más tételei mind-mind fontos és jól használható alapot nyújt 
a mai ökumené gyakorlati kérdéséinek megoldásához. Ezt igazolja egy
két magyarul is megjelent dokumentum is. Vitalij Boroaojnak, — aki az 
orosz orthodox egyház állandó genfi képviselője, — a II. Keresztyén Béke 
Világgyűlésen elmondott referátuma (a koegzistencia problémája és „az 
élet és béke” szövetsége) Bonhoeffer tételeire épül.31 Másik példaként a 
nálunk is jól ismert Gerhardt Bassarak egyik bonhoefferi ihletésű tanul
mányát említeném: „Az egyház és a keresztyén állampolgár a szekuláris 
világban”,32 melyben a szerző az Ökumené egyik alapkérdését feszegeti, 
a keresztyénség célját a mai szekuláris világban.
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Bonhoeffer tanításának helyét a 20. századi teológiában úgy tudjuk meg
határozni, ha figyelembe vesszük azt a kettős hatást, ami indulásakor 
érte. Professzorai a liberális teológia utolsó nagy képviselői voltak: Har- 
nack, Holl, Deissmann, R. Seeberg. Ennek ellenére, mint ahogyan Lehel 
Ferenc írja „a szabad Bonhoeffer a Harnack-, a Troeltsoh-tanítvány 
Barthéknál kötött ki, de olyan licenciátus módon, hogy a barthi teológia 
szükséges korrekciójával, az etikával ajándékozta meg az egyházat.”33 
Tény az, hogy egész teológiájára Barth hatása rányomta a bélyeget, vi
szont az az állítás nem állja ki a kritikát, hogy teljesen Barth-tanítvány 
lenne Bonhoeffer. John Baillie valószínűleg nem téved, amikor Bonhoef- 
fert Bultmann-nal és Tlillieh-hel a „post-barthiánus” teológia megalapító
jának tekinti.34

Bonhoeffer elutasította Bultmann tanítását.35 Az a véleménye, hogy 
Bultmann amikor a mitológiátlanítással kísérletezett, visszaesett a libe
ralizmus redukciós eljárásában. így elsősorban módszertani fogyatékossá
gai miatt jut téves eredményekhez.

Barth tanításainak kritikájához, életének utolsó periódusában jut el. 
Így ír: „a teológiai fogalmak nem vallásos magyarázatára nézve nem 
adott semmi konkrét útmutatást sem a dogmatikában, sem az etikában. 
Itt van az ő határa, és ezért kijelentés-teológiája pozitivista „Offen- 
barungspositivismus”, ahogyan én fejezem ki magamat.” Ezzel Bonhoef
fer azt akarja mondani, hogy Barth nem látja a kinyilatkoztatással együtt 
az embert, akinek a kinyilatkoztatás szól.36 Ezt a hibát később Barth ön
kritikájában megpróbálta revideálni.37

A „Communio Viatorum” c. folyóiratban J. A. Dvoracek tollából 
nemrégiben egy tanulmány jelent meg.38 A szerző megkísérli a 20. szá
zad három nagy „B” betűs teológusának, Barthnak, Bultmann-nak és 
Bonhoeffernek párhuzambaállítását. Azt állítja, hogy a háromféle fel
fogás nem más, mint az evangélium három dimenziójának külön-külön 
való megértése. Eredményét a következőkben foglalja össze: „Lényegé
ben az egy, dinamikus üdvtörténetről van szó három alapirányultságban: 
extra me (helyes objektivitás), — pro me (valódi existentialitás), ad sa- 
lutus omnium (totus mundi: felelős szekularitás és aktivitás). Az egé
szen konkrét... Krisztus-valóságról és Krisztus-közösségről van szó az 
ige-hit-cselekvés hármas dimenziójú egységében. „Mert az Isten a Krisz
tusban megbékéltette magával a világot” (Barth), ezért „Béküljetek meg 
Istennel” (Bultmann), és éljetek mostmár, cselekedjetek, munkálkodja
tok a világban úgy, mint akik Krisztus által megbékéltettetek és újjá- 
születtetek (Bonhoeffer)! Ez az evangélium békéltető szolgálatának tel
jessége: 2. Kor. 6: 17—20” .

4. Bonhoeffer teológiájának magyarországi hatása
Bonhoeffer hírből már 1945 előtt is ismert volt hazánkban. A Sop

roni Evangélikus Teológiai Akadémia könyvtárában a Schöpfung und Fali 
és a Nachfolge megtalálható, az előbbi két példányban is.39 Tudomásunk 
van arról is, hogy ezekre a munkákra többen felfigyeltek. De megtalál
hatók Bonhoeffer könyvei nyilvános könyvtárainak háború előtti szerze
ményei között is. Pl. a központi Szabó Ervin Könyvtár (volt Fővárosi 
Könyvtár) háború előtti szerzeménye az „Akt und Sein” 1931-es ki
adása.40 Érdemes volna átvizsgálni könyvtárainkat, de teológiai folyó
iratainkat is ebből a szempontból.

Bonhoeffer teológiai felmérése csak az Evangelische Theologie Bon- 
hoeffer-száma után indult meg. Az első magyarul megjelent tanulmány
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hivatkozik is erre. Az első tanulmány szerzője — Groó Gyula — azzal 
indokolja a cikk megírását, hogy Bonhoeffer „élete és műve, magatartása 
és teológiája az érdeklődés középpontjában áll. Cikkek jelennek meg 
róla. Lassanként egész Bonhoeffer-irodalom támad. Illő, hogy mi is fel
figyeljünk reá és megismerkedjünk vele.”41 A felfigyelésre jellemző, 
hogy a Lelkipásztor 1955-ös évfolyamában két tanulmány is foglalkozik 
Bonhoefferrel (Groó Gyula és Lehel Ferenc) és a Keresztyén Énekes
könyv 1955-ös új kiadásában 3 Bonhoeffer-imádságot is felvettek a szer
kesztők (Prőhle Károly munkája az összeállítás.)

Etikájáról és börtönből irt leveleiről részletes könyvismertető tanul
mány jelent meg.42 Folyóirataink a külföldi Bonhoeffer irodalmat is fi
gyelemmel kísérték. Ennek eredménye Jánossy Imre tanulmánynak is be
illő könyvismertetése Hanfried Müller tanulmányáról,43 vagy az a tény, 
hogy a Lelkipásztor átvette Kurt Wiesner tanulmányát, mely a „Glaube 
und Gewwissen” c. folyóirat 1960. áprilisi számában jelent meg először. 
Az éberségre jó példa, hogy a tanulmány három hónap múlva már ma
gyar nyelven is megjelent.44

Nemcsak a Bonhoefferről írt tanulmányok mutatják azt, hogy Bon
hoeffer teológusaink gondolkodását meghódította. A Lelkipásztor 1958-as 
évfolyama magával Bonhoefferrel is meg akarja olvasóit ismertetni, 
olyan módon, hogy a Gemeinsames Leben c. Bonhoeffer könyvből közöl 
fejezeteket, sőt az Evangélikus Élet is közöl rövidebb gondolatokat Bon
hoeffer írásaiból. Benczúr László fordításában — ugyancsak a Lelkipász
torban, — jelenik meg egyik esküvői prédikációja. Kár, hogy ez a jó kez
deményezés megakadt, pedig szívesen olvasnánk az Ethik egyes fejeze
teit vagy egy-két döntő jelentőségű levelet magyar fordításban.

Van egy érdekes jelenség, amely azt bizonyítja, hogy a Bonhoeffer 
által felvetett problémák nagyon korán kezdték foglalkoztatni teológu
sainkat. A külföldi teológiai irodalom ismertetése közben megcsendül 
egy bizonyos várakozó hang abban az irányban, hogy vajon kinek sike
rül valamilyen megoldást találni a Bonhoeffer által felvetett kérdésekre. 
Jellemző erre Gaudy László egyik könyvismertetésének egy mondata: 
„Sokszor úgy érzi az olvasó, hogy lelkileg nemcsak erősen rokongondol
kodású Bonhoefferrel, hanem szinte felszívta magába és továbbviszi 
Bonhoeffer gondolatindító tanításait és hatásait és könyve végén maga 
előtt látja a viaskodó lekipásztorokat, akiknek ugyanilyen teológiai esz- 
mélkedésük van s szinte mutatja nekik egy-egy sorával, hogy miképpen 
is kell prédikálni erről vagy arról az igéről.45 Ugyanez a jelenség fi
gyelhető meg a nagy vitát felkavaró Robinson könyv ismertetésénél is 48

Sokkal nehezebb feladat annak a felmérése, hogy Bonhoeffer teoló
giája hogyan hatott a magyar teológiai irodalomra. Ennek maradéktalan 
felmérése szinte lehetetlen. Itt egy pár jellegzetes példán keresztül pró
bálom a hatás formáját és erejét jellemezni.

Elsősorban a szekularizációval, illetve a bonhoefferi terminológia sze
rinti „nagykorúvá lett világ” -gal kapcsolatos kérdésekre hivatkoztak ta
nulmányíró teológusaink. Példaként Schreiner Vilmos tanulmányát emlí
teném meg, melynek címe: Szekularizmus. A dolgozat az Evangélikus 
Egyház 1956/57 évi belföldi ösztöndíjas témájára készült. Csak egy töre
déke jelent meg nyomtatásban „Szekularizmus és Technika” címen.47 
Ez a részlet épp úgy, mint az egész tanulmány Bonhoeffer etikájának 
alapos ismeretéről és hatásáról tanúskodik. Ezt a folyamatot segítette elő 
az is, hogy a bonhoefferi gondolkodás a különböző ökumenikus konfe
renciák tanulmányi anyagában, kérdéseiben is jelentékeny nyomot hagy
tak, mint ezt már fent láttuk. Ezért hivatkozik pl. Dr. Pákozdy László
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Márton az Európai Egyházi Konferencia 1. melléktémájának feldolgozá
sakor 1959-ben a bonhoefferi tételekre.48

Bonhoeffer Ethik című posthumus könyvének is mély hatása mutat
kozik meg a magyar teológiai irodalomban. A Theologiai Szemlében Já- 
nossy Imre egy hoszabb tanulmányban ismerteti a könyvet.49 Ugyancsak 
ő kísérli meg tanári székfoglalójában az etika mai feladatát Bonhoeffer 
tanítása alapján felmérni.50 Az Ethik tételei közül elsősorban a mandá
tumokról szóló tanítás emelkedik ki leginkább. Ez a tanítás termékenyíti 
meg Jánossy Imre egyik tanulmányát a munkaetika mai kérdéseiről51 
épp úgy, mlint Dr. Nagy Gyula világi erkölosiségről írt munkáját.52 Az 
Ethik-nék a munkaetikára gyakorolt hatása egyre mélyebbé és terméke
nyebbé válik. Az utóbbi irodalomból Schreiner Vilmos tanulmányát em
líteném.53 De a magyar teológusok munkáira az Ethik más tételei is ha
tottak. Jánossy Imre egyik dolgozatát Bonhoeffernek a bűn konfliktusá
ról szóló tanítására alapozza.54 Dr. Nagy Gyula a II. KBK fő témájára 
készült tanulmányában a gyakorlati kérdések megtárgyalásakor a bon
hoefferi „valóságérzék” (Wirklichkeitsgemaessheit) alapján vonja le a 
végső következtetéseket.55

Arra is van példánk, hogy Bonhoeffer homályosan megfogalmazott 
tételeit igyekeznek teológusaink értelmezni, feloldani és továbbépíteni. 
Éppen a legtöbbet emlegetett bonhoefferi tétellel, a világ nagykorúsá
gával kapcsolatban írja Dr. Nagy Gyula a következőket: „Bonhoeffer álta
lánossá tette teológiánkban a „nagykorúvá lett világ” kifejezést. Jó lenne 
azonban a Gogarten által is említett kettősségre is figyelemmel lennünk, 
(ti. a Sákularisierung =  a világ felszabadulása a külső egyházi gyám
kodás alól és a Sakularismus =  a világ megtagadja Isten uralmát), mert 
a szekularizált világ „nagykorúsága” keresztyén hitünk szerint mégis 
csak „excentrikus”, vagyis Istennel együtt a középpontját is elvesztett 
nagykorúság.”66 Ugyancsak Nagy Gyula tollából jelent meg egy régebben 
elkészült, de csak 1965-ben megjelent tanulmány, ahol Barth és Tillich 
valláskritikájával méri össze kritikus módon Bonhoefferi a szerző. Ez 
az alapvető fogalomtisztázás feltétlenül szükséges, ha jól akarjuk érteni 
Bonhoeffer vallásról mondott szavait. Jelentős szolgálatot tett éppen ez
zel kapcsolatban Benczúr László tanulmánya a vallástalan istenes ember
ről, melyben egyszerű gyülekezeti tagokkal próbálja megértetni a szerző 
a bonhoefferi gondolkodás alapjait.57

Bonhoeffer teológiájának másik nagy kérdése a vallásos fogadalmak 
nem vallásos interpretálásának ügye. Ennek a tanításnak hatása nálunk 
is homiletikában jelentkezik elsősorban. Groó Gyula már első Bon
hoeffer tanulmányában is hosszan időzik ennél a tételnél.68 A „Mai pré- 
dikálásunk” c. tanulmányában részletesen próbálja kidolgozni a Bon
hoeffer által felvetett gondolatok mai konzekvenciáit.59 Ennek a hatásnak 
további elmélyüléséről tanúskodik egyik újabb tanulmánya, amit csere
professzori előadásként mondott el 1965 novemberében a helsinki egye
temen.60

De más tanulmányokon is kimutatható Bonhoeffer hatása mai elméle
ti homiletikánkban. Dr. Rózsai Tivadar és jánossy Imre 1963-ban a balaton
füredi és berekfürdői református gyakorlati teológiai szaktanfolyamon el
mondott előadása a bonhoefferi eredményekre épít és az ezzel kapcsola
tos irodalom alapos ismeretéről tanúskodik.64 Ugyanezt a beható tárgy- 
ismeretet látjuk Hafenscher Károly tanulmányánál is. Jellemző, hogy a 
felhasznált irodalom között megtaláljuk Bonhoeffer finkenwaldi homd- 
letikai jegyzeteit is.62 Siklós József több ponton vitatható tanulmánya is 
hivatkozik Bonhoefferre, de a tanulmány hibáit nagyban ellensúlyozta
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volna az, ha a szerző alaposabban ismerte volna Bonhoeffer teológiáját.63
Bonhoeffer teológiájának kidolgozatlansága, befejezetlensége miatt 

nagy a félreérthetőség veszélye. Különösen áll ez Bonhoeffernek az in
terpretációval kapcsolatos szavaira. Ezért fontos Boross Géza figyelmez
tetése: „Ez könnyen félreérthető fogalom: aki nem gondolja át alaposan, 
hajlandó rajta a szituációhoz alkalmazkodó pedagógiai fogást érteni: a 
világi interpretáció a bibliai fogalmaknak a nagykorú világ hétköznapi 
fogalmaira való olcsó lefordítása. Eddig itt inkább arról van szó, hogy 
mit jelent a teremtésnek, inkarnációnak, kereszthalálnak és feltámadás
nak a világ szempontjából való értelmezése? . . .  A világi interpretáció 
kérdése tehát nem formai probléma, hanem tartalmi. A Bibliának ez a 
tartalmilag érett világi interpretációja napjaink egyik lényeges homi- 
letikai problémája”.64

De nemcsak az elméleti homiletikában mutatható ki Bonhoeffer ha
tása, hanem egészen a prédikációig elhat. A Lelkipásztor prédikáció-elő
készítőiben,65 Hajenscher Károly adventi sorozatában66 épp úgy találko
zunk Bonhoeffer gondolataival, mint az „Örömhír” -ben.67 De nem szű
kíthető le Bonhoeffer hatása a homiletikára. A lelkigondozás kérdéseiben 
is hasznos eligazításokat adhatnak Bonhoeffer tanításai. Erre utalnak 
Groó Gyula68 és dr. Rózsai Tivadar69 tanulmányai is.

Bonhoeffer hatásának elmélyülése az utóbbi években abban is meg
mutatkozik, hogy egyházaink alapvető teológiai kérdéseinek megoldásá
ban egyre inkább hívják segítségül teológusaink Bonhoeffer-tanítását. 
Bonhoefferre hivatkozik többek között dr. Pálfy Miklós is „A  keresztyén 
ember az épülő szocialista társadalomban c. tanulmányában.70 A felsza
badulás utáni magyar teológia legjelentősebb lépése az „ötödik út”71 
megtalálása, a diakóniai életforma „felfedezése” volt. Ennek a teológiai 
kidolgozása még ma is folyik és Bonhoeffer eredményei itt is iránymuta
tóak. Hiszen Szerdahelyi Pál ezzel kapcsolatos tanulmánya72 éppen a vi
lággal kapcsolatos bonhoefferi tanításra épül. Ugyanennek a kérdésnek 
egy másik oldalát érinti Cserháti Sándor tanulmánya, melyben a keresz
tyének és a nem keresztyének viszonyával foglalkozik a mai világban. 
Ö is a bonhoefferi „igazi világiasság” fogalomra alapozza mondani
valóját.73

De más, mai aktuális kérdéssel kapcsolatos példákat is említhetnénk. 
Az utóbbi években ismét „felfedezte” teológiai irodalmunk az escha- 
tologiát. Egymás után jelentek meg a tanulmányok az eschatológia és 
etika viszonyáról.74 Itt is van szava Bonhoeffer teológiájának. Erre utal 
mindjárt dr. Prőhle Károly doktori székfoglaló előadása,75 vagy dr. Kása 
Pál keresztyén reménységről írt tanulmánya is.76 De a misszió kérdésé
ben éppúgy tanácsot kérnék teológusaink Bonhoeffertől,77 mint az egy
házfogalom meghatározásában.78

A biztató kezdet és gazdagnak látszó hatás ellenére is azt kell el
mondanunk, hogy még most sem tört be teljes erejével teológiai gondol
kodásunkba Bonhoeffer tanítása. Egy-két vájtfülű teológusunk ismeri és 
használja gondolatait, de gyakorló lelkészeink még nem kapnak ele
gendő segítséget Bonhoeffer tanításától. Az ezzel kapcsolatos feladatain
kat Groó Gyula így foglalja össze: „A  mi feladatunk, hogy örökségét 
megismerjük s felhasználjuk; vitázva is vele, ha kell, hiszen műve töre
dékben maradt, élete oly korán megszakadván mint épület, amit az épí
tők félbehagytak s csak sejteni lehet, milyen lett volana az egész.”79 Jó 
volna gyakorlati lépéseket tenni ezen az úton. Bonhoeffer ökumenikus 
egyénisége és kiterjedt hatása arra is módot ad, ho'gy ökumenikus mun-

224



kaközösségben, testvéri módon dolgozzuk fel életművét, teológiájának 
egyre inkább irányt mutató tanítását.80
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Négyszázötven éves a reformáció

Luther a világ és a 
társadalom kérdéseiről

Luther korában az egyház és a világ, az egyház és társadalom 
határai nem voltak könnyen elválaszthatók egymástól. A  középkori 
egyház világhatalomra tört, emiatt az egyházban bent volt a világ 
és a világban bent volt az egyház.

Róma egyházpolitikai álláspontját a IV. lateráni zsinaton tar
tott pápai megnyitó beszéd fejezte ki: „Az Úr Péternek nemcsak az 
egyházat, hanem az egész világot kormányzásra adta!” Az ún. két 
kard elmélete szerint az egyik kard az egyházi, a másik pedig a vi
lági hatalmat jelképezi. Mindkettő a pápaság tulajdona, csakhogy a 
világi hatalom kardját a pápaság átadja a fejedelmeknek, hogy azok 
forgassák, azonban ez a kard is csak átnyújtott kard s a teljes ura
lom az egyházi hatalom kardját kezelő pápáé. Mindez nemcsak elmé-1 
let volt, hanem a pápák által folytatott gyakorlat is. A  történelem
ből tudjuk, mennyi harc és vetélkedés volt a pápák, valamint a csá
szárok és királyok között a hatalomért.

Mérhetetlen sok vérbe és pusztulásba került annak a kérdésnek 
az eldöntése: ki a nagyobb, a pápa-e vagy a császár? De nemcsak 
ezen a legmagasabb szinten, hanem a főpapok részéről is érvénye
sült a politikai ambíció. Egy-egy püspök olykor világi fejedelmi vagy 
őrgrófi hatáskört is gyakorolt azon a címeh, hogy ő a tartomány 
földesura. Alig lehetett megkülönböztetni, hol kezdődik az egyház, 
és hol a világr-

A  hatalmaskodó, keresztes hadjáratokat vezérlő, mérhetetlen 
vagyonra törő egyházzal szemben Luther szent felháborodással vet
te fel a harcot. Egyházfogalma szerint az egyház ugyan itt a földön 
van, hiszen Jézus Krisztus azt az emberek között alapította, azon
ban mint a Krisztus teste, sohasem élheti ki magát külső hatalom
ban, vagyonhajhászásban, emberek gúzsbakötésében, hanem szere- 
tetben szolgál az Isten igéjével és szentségeivel. Ahol az igét hirde
tik, ott feltétlenül egyház van, mert az ige elvégzi tisztító és új éle
tet adó munkáját.

A  kétféle kormányzásról szóló tanításában Luther világosan el
határolja az egyház és a világi felsőbbség feladatát. A  kettő közép
kori összezavarásától méltán óv az Ágostai Hitvallás is. Az egyház
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és állam közötti határ megvonásával, a különbségek világos kifejté
sével Luther előremutatott az egyház és állam szétválasztása felé. 
Határozottan kijelentette, hogy az evangéliummal nem lehet a vi
lágot kormányozni. Ezzel döntő csapást mért a középkori „keresz
tyén állam”, „keresztyén társadalom” fogalmára. Az egyháztól elha
tárolta a nem-egyházat. Az egyház csakis és kizárólag a Krisztusban 
hívők közössége. Jézus nyája. És semmi más egyéb.

Ez szembenállást jelentett a középkori katolikus egyházi maga
tartással. De szembenállást jelent minden mai kísértéssel, amely a 
világ fölé akar kerülni, uralkodni vagy parancsolgatni akarna annak, 
vagy fölényesen akarná lekezelni. Ma is így kell kiszűrni az egyház
ból minden ilyen nem egyházi célú megnyilvánulást.

Ugyanakkor Luther szembeszállt az egyház és a világ szektás 
felfogásával is, amely a világot átadta az ördögnek, hátat fordított 
neki, tudni sem akart róla, mindenestől gonosznak és megvetésre 
méltónak tartotta. Ez a világtól elvonuló, azzal haragban álló ma
gatartás homlokegyenest ellenkezője a lutheri tanításnak, amely a 
világban végzett munkát olyan nagyra értékeli. A  világ is Istené, ben
ne rejtetten munkálkodik.

A  szektás felfogás világgyűlölő hangulatával szemben, Luther a 
világi felsőbbség vallásos tiszteletben tartásáról ír. A  Szentírás nyo
mán fejti ki, hogy a világi felsőbbségnek, azaz az államnak, a tiszte 
a „Vateramt” , az apai gondoskodás az élet jó rendjéről. Azzal, 
hogy az állam ezt biztosítja, máris méltó a keresztyének igaz tiszte
letére. Aki tehát a világi felsőbbséget megveti és semmibe veszi, az 
a felsőbbséget rendelő Istennel találta magát szemközt. Sem Luther, 
sem az Ágostai Hitvallás nem tesz különbséget államforma és állam
forma között, a keresztyén hit egyaránt érvényesnek vallja a Szent
írás világi felsőbbségről szóló tanítását, bármelyik államforma ese
tében. Ezt ma úgy fejezzük ki, hogy az egyház nincs társadalmi 
rendhez kötve.

A  reformáció üzenete eligazít minket az egyház és a világ mai 
helyzetében is: megóv mind a középkori egyházi hatalmi vágytól, 
mind a szektás világgyűlölettől, ugyanakkor az ige mérlegén mu
tatja meg az „apai” tisztét, az emberek javára végző felsőbbség tisz
tességét és dicsőségét. Az emberszeretet cselekedeteiben olvad ösz- 
sze —  az egymástól világnézetileg elhatárolandó két tényező —  az 
egyház és az állam, mert mindkettő végeredményben egyet akar, 
az emberek boldogulását és felemelkedését. Az életnek ezen a terü
letén oldódik fel az egyház és világ feszültsége, ezért tudnak a jó 
keresztyének egyben jó hazafiak lenni, mert az emberek javának 
munkálása egybefűzi őket mindazokkal, akik bár más alapról, de 
ugyanezekért a célokért fáradoznak.

A  középkor folyamán az egyház elvilágiasodása kapcsán a mun
kaszemlélet is a feudalizmushoz alkalmazkodott. Platón és Aristote- 
les arisztokratikus társadalomszemléletének megfelelően Aquinói 
Tamás a munka hierarchiáját hirdette, amelyen legalul van a job
bágy-paraszt gazdasági munkája, feljebb a kézművesek és polgárok

229



munkája, majd a nemesek vezető tevékenysége következik, a feje
delmekkel együtt, míg a legmagasabbrendű munka a papok, szerze
tesek, apácák munkája, akik földre hozzák az isteni értékeket. Vilá
gos, hogy a keresztyénség leple alatt a világi feudalizmus állásfog
lalása húzódik meg az ilyen értékelés mögött, amely szerint az úr 
nem dolgozik a gazdasági munkában, mert az hozzá méltatlan vol
na, s Petőfi versével kifejezve a feudalizmus álláspontját: „A  pa
raszté a dolog.”

Luther valósággal forradalmi újítást jelent azzal, hogy a Ró
mai levélhez írt magyarázatában a testi munkát egyenlő értékűnek 
tartja a lelkészi szolgálattal, sőt a szerzetesi életformát táfnadó ira
taiban a becsületesen dolgozó parasztnak vagy cselédlánynak mun
káját többre értékeli a terméketlen és dologtalan szerzetesi életnél 
Ezzel a pogány gyökerű arisztokratikus antik forrásokból táplálkozó 
skolasztikus középkorral szemben újraértékeli Luther a munkát a 
keresztyén ember életében. Míg a középkor a feudalizmus szellemé
ben osztályozta a munka egyes ágait, addig Luther a munka értékét 
függetlennek tartotta annak feudális rangsorától. Az egyszerű em
berek lenézett munkáját ugyanúgy a teremtés rendje iránti engedel
mességnek tartotta, mint a szellemi munkát, s így minden munkát 
azonosan Isten parancsaira vezet vissza. A  munka minőségét nem 
lehet azzal mérni, hogy mennyi annak a lelki dolgokkal való kapcso
lata —  ez a tomizmus spiritualista nézete volna — , hanem aszerint 
kell értékelni, hogy a világ teremtésével adott rendet mennyiben 
szolgálja. A  munkának nem kell egyenesen Istent szolgálnia, hanem 
azzal, hogy embereket szolgál, találja meg a munka legigazibb mű
ködési mezejét, a cselekvő keresztyén testvérszeretet szolgálatát. 
Mert azzal, hogy a munka embert szolgál, Isten akaratát szolgálja, 
ezért a világi-gazdasági munkában való szorgosság nem távolít el 
Istentől, hanem az éppen az iránta való engedelmességet jelenti. 
Természetesen Luther látta a munka erőfeszítéssel és fáradsággal 
járó jellegét, aminek 9 bűnbeeséssel való kapcsolatát hirdette, de ez 
senkit sem jogosíthat fel arra, hogy meneküljön a munkától. Nem
csak a kolostorélet dologtalanságának volt Luther kérlelhetetlen el
lensége, hanem elítélte a munkátlanságnak azt a formáját, amire a 
kialakuló kapitalista pénzgazdálkodás során már egyre több példa 
szolgáltatott okot, ti. valaki tőkéje kamatjából éljen dologtalanul. 
Különösen a Fugger-bankházat támadta ismételten.

Mivel a cselekedetek senkit sem tesznek kegyessé s nincs ben
nük érdemszerző erő, ezért nyilvánvaló, hogy a. keresztyén ember 
nem érdekből, hanem szabadon és ingyen cselekszi mindazt, amit 
tesz, tudja, hogy üdvössége mindenestől Jézus Krisztus érdemeiért 
van, de ugyanakkor hálából mindent megcselekszik, csakhogy Isten
nek tessék. Ezért a keresztyén ember minden törekvésének arra kell 
irányulnia, hogy másokat szolgáljon.

A  felebarátok összességének, a társadalmi közösségnek a szol
gálata a hivatásban végzett hűséges munka útján valósul meg. „Egy 
csizmadiának, egy kovácsnak, egy parasztnak, szóval kinek-kinek
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megvan a maga mesterségével járó hivatása és foglalkozása és 
mindegyiknek kötelessége, hogy a maga hivatásában és foglalkozá
sában másoknak szolgáljon, szóval, hogy a sokféle foglalkozás mind 
az egy közösségre irányuljon, a test és lélek javát munkálja éppen 
úgy, mint ahogy a testnek tagjai mind egymásnak szolgálnak.’” (A 
német nemzet keresztyén nemességéhez.) Ugyanezt mondja más he
lyen: „Mi mindannyian egy test vagyunk, de minden egyes tagnak 
megvan a maga külön munkája, hogy azzal szolgálja a többit.” (Uo.) 
Majd ezt olvassuk: „Valóságos imádság, ha valaki a maga dolgát 
folytatja.” (Uo.)

Ennek teljesítése a munka egyetemes emberi szükségletében 
nyer megvalósulást. Isten az emberi értelem és kéz felhasználásával 
is végezni akarja gondviselő és világfenntartó munkáját. A  keresz
tyén ember úgy tekinthet a világbeli munkájára, mint ami egy pa
rányi része Isten világról és emberekről gondot viselő akaratának. 
Ugyanakkor azonban minden jól végzett munka egymagában is ré
szese Isten gondviselő munkájának, mert részt vesz Isten munkára 
küldő parancsa teljesítésében.

A  reformáció kora óta evangélikus egyházunk tanítása mindig 
kiemeli Istennek az élet rendes viszonyai között való szolgálatát. A  
lutheri erkölcsiségnek, ha nem is kizárólagos, de fő megnyilvánulási 
területe a családi élet és a hivatásszerű munka köre. A  családias
sággal együtt a hivatáshűség a lutheri erkölcsiségnek egyik legjel
lemzőbb vonása s elsősorban annak az útján igyekszik betölteni leg
messzebbmenő társadalmi, nemzeti és egyetemes emberi feladatait 
is. Ezért van a keresztyénség lutheri típusának bizonyos józan, egész
séges, munkaszerető jellege.

A  reformáció nemcsak teológiai vita volt, hanem az egész életet 
átható erő, mert benne Isten hatalma valósulhatott meg. Ezért ho
zott új erkölcsiséget is.

Ennek most két csomópontját emeljük ki. Az egyik a család 
megbecsülése, a másik a társadalometikai tisztaságért folytatott küz
delem.

a) A  reformáció adta vissza a családi élet becsületét. A közép
kor erkölcsi eszménye a férfi vagy női szerzetesi élet volt. Luther 
igazsága tudatában kemény szavakkal ítélte el a kolostori élet ma
gányában zsolozsmázó szerzetesi életet, hiszen ő, mint egykori szer
zetes, tudta legjobban, mennyire ellenkezik ez az elzárkózó életfor
ma a keresztyén felebaráti szeretet tevékeny aktivitásával. Házas
ságával és családalapításával maga is példát nyújtott az evangélikus 
papi ház tisztaságára, bensőségességére és meghittségére. Közismert 
kép: Luther lanttal családja körében.

A  legelső protestáns papi ház családfője joggal taníthatta a ke
resztyén családi élet útját. Szerinte az emberi élet alaptényezője a 
család, mint a teremtés rendjén alapuló legtermészetesebb szeretet- 
kötelék, amelynek gyömölcsei és új hajtásai a gyermekek. Itt törté
nik a nevelés legelső munkája: a közösségi életre való előkészítés, a 
kisgyermekek lelki és szellemi befogadóképességeihez mért aránya.
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Luther szerint sokan vannak azonban olyanok, akik megházasod
nak, apák és anyák lesznek, anélkül, hogy maguk is igazán imádkozni 
tudnának, vagy ismernék Isten parancsolatait s gyermekeiket helye
sen tudnák felnevelni. Pedig nincs annál nagyobb dolog, mit ami
kor tiszta és békés családban nőnek fel a gyermekek s viszont nincs 
annál szégyenletesebb, mint amikor a gyermekek gondozatlanul, el
hanyagoltan, saját kényük-kedvük szerint élve, gonosz indulatban 
és beszédben nőnek fel. Azért a nyilvánvaló botrányos bűnök után 
rögtön az a bűn következik, amikor a gyermekkel nem törődnek. Azt 
a közmondást idézi Luther, hogy nem kisebb dolog egy iskolás gyer
meket elhanyagolni, mint egy szüzet megrontani.

A  családból származik az egész emberi nem. Tetszett Istennek, 
hogy az apát és anyát tegye meg az embervilág alapjává és kiindu
lópontjává. A  nevelés első és egyik legfontosabb része a szülők ke
zében van. Luther Kis Kátéját azért írta meg, hogy a családfő en
nek alapján tanítsa a háza népét. Luther idejében többet jelentett 
az apai ház, mint ma. Ebből érthető meg, hogy a családi nevelésnek 
miért tulajdonít olyan nagy fontosságot. Wittenbergben annak ide
jén a 2216 lakosra csak 403 ház jutott, így házanként 5— személy 
lakott. A  gyermekek rendszerint nem hagyták el a szülői házat mind
addig, míg maguk is új családi otthont nem alapítottak. A  gyerme
keken kívül a meg nem házasodott vagy özveggyé lett rokonok is a 
családfő vezetése alá tartoztak, így meglehetősen nagy kört jelen
tett a családfő házanépéhez tartozók száma.

Természetesen a családi élet korunkra jellemző problémáira 
nem lehet Luther korából megoldást hozni, a négy évszázad a csa
ládi viszonyokat illletően is igen sok. De követhetjük Luthert a csa
ládi élet megbecsülésében, tisztaságában és megszentelésében. Tanít
ványai lehetünk az otthon barátságossá, vidámmá, kellemessé téte
lében. Példánk lehet a családi szeretet közösség kialakításában, a 
gyermekért érzett testi és lelki felelősség hangsúlyozásában.

b) A  reformáció voltaképpen egy vallásos palást alá takart pisz
kos üzletnek, a bűnbocsátó cédulákkal folytatott üzérkedésnek a 
megtámadásával kezdődött. A  pápaság egész kapzsisága és harácso- 
lása lelepleződött rövid idő alatt. A  tiszta társadalmi és egyházi er
kölcsöt követelő szerzetes szavát visszhangozta csakhamar egész 
Európa. Később sem tágított Luther a szigorú erkölcsi mértéktől. 
Amilyen melegen tudott Isten szeretetéről és az abból folyó keresz
tyén felebaráti szeretetről szólni, olyan keményen tud rámutatni a 
felebaráti szeretet megrontóinak bűneire. Szava egyáltalában nem 
csúszik el az emberek feje fölött, hanem egészen konkréttá válik.

Hangoztatja, hogy a felebaráti szeretet parancsának kijátszá
sában az emberi önzés mindent megpróbál, „hisz jönnek segítségünk
re ebben némi jogtudósok és ügyvédek is, akik úgy forgatják és hí
gítják fel az igazságot, ahogy csak kívánják az érdekek” (Nagy Ká
té). Konkrét példát is felhoz ezekre: „Fordulnak elő hasonló esetek 
a kereskedelmi életben és a szerződéses ügyekben is, amikor valaki 
egyszerre csak úgy elragad valamit a másik kezei közül, hogy az
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illető ugyan nézhet utána”. „Vagy fizetési kötelezettségekkel szo
rongat s tör rád valaki, mert úgy véli, hogy te abban a. szorult hely
zetben, adósságok közepette nemigen tudsz tovább kitartani, s csőd 
nélkül felszámolni, ő viszont akkor ráteheti a kezét legalább a felére, 
ha nem többre. S minderről pedig meg kell állapítanod, hogy nem 
jogtalanul vette vagy tulajdonította el tőled, hanem „becsületesen” 
vásárolta meg. Az a szólás járja itt: „Szemesnek áll a világ!” „Min
denki a maga gátjára ügyeljen, mindenki nézzen a magáéra!” Ki 
tudná félreérteni ésszel, hogy az ilyen szép látszattal mi mindent 
lehet szerezni?” —  írja Luther a Nagy Kátéban.

A  próféták igehirdetése nyomán Isten nevében veszi védelembe 
az elnyomottakat, akiknek kiáltása a Seregek Urának fülébe jut. 
„ . . .  uzsoráskodol, fösvénykedel, nyúzod róluk a bőrt, büszkén s or- 
cátlanul visszautasítod azt, akinek adnod kellene, a szegénység majd 
nyomorultan tovamegy, de mivel senkinek sem panaszkodhatik, az 
égbe kiált. Őrizkedj ettől (mondom néked még egyszer), mint ma
gától az ördögtől. Mert az ilyen sóhajnak és kiáltásnak olyan hatása 
lesz, amely borzalmas neked és az egész világnak. Mert azokhoz jut 
majd el, kik a szegénynek és a sanyargatottnak pártját fogják és 
nem akarják bosszulatlanul hagyni. Nem gondolod meg ezt és da
colsz? Akkor meglásd, mit vontál szegény fejedre!” (Uo.) Kikel 
azok ellen is, akik „a szabad és nyílt vásárból rabló és uzsora alkal
mat csinálnak, hol minden nap megcsalják a szegényt, új nyomorú
ságot és drágaságot okoznak és mindegyik ad-vesz vakmerőén, da
col és dölyfösködik, mintha joga volna áruját olyan drágán adni, 
ahogyan neki tetszik, és senkinek sem szabadna ebbe beleszólni” . 
(Uo.) Luthernek fáj a nép fájdalma és a tömegek panaszának így 
ad hangot: „Mennyi baj van napjainkban csak a hamis pénzzel, és 
a kereskedelem, az üzleti élet mindennapos nyomorgatása és meg
terhelése miatt azok részéről, akik önkényükkel a szegény köznépet 
nyomorítják s fosztják meg mindennapi kenyerétől.” (Uo.)

Különösen élesen támadja Luther a képmutatást, amikor a szép 
külső látszata alatt vétkeznek a felebaráta szeretet ellen: „Ezek az 
uzsorások ugyan nem útonállók, nem betörők és titkos tolvajok, kik 
a készpénzt dézsmálják, ezek a gazok nyíltan mutogatják magukat, 
nemeseknek címezik őket, tisztes, jámbor polgárok, kik szép külső 
alatt lopnak és rabolnak.” (Uo.)

Pogány álláspont az, amely az emberek közötti versengést arra 
akarja használni, hogy mindenki magának akarja megszerezni az 
anyagi javak lehető legnagyobb mennyiségét. így egy ember meg
gazdagodásának sok más, nyomorba döntött ember adja meg az árát. 
Az önzés és kapzsiság eredménye az egyiknek győzelem és uralko
dás, ellenben a másiknak vereség és halál. A  felebaráti szeretettől 
mindez olyan messze van, mint az ég a földhöz. A  keresztyén em
ber csak a jóban versenghet, csak abban, ami előbbre viszi az em
beri közösség életét.

A  bibliai Isten- és emberszeretet felől tájékozódó keresztyén eti
kának hangoztatnia kell, hogy az ember csak a közösség javára vég
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zett munkában találhatja meg Isten jótetszését. A  keresztyén em
ber számára nem lehet meddő kérdés az élet értelme és célja. Ez a 
kegyelemből, hit által megigazult ember számára a felebarátok ösz- 
szességének, a hazának és az emberiségnek a javára kifejtett cselek
vő keresztyén életben található meg. Ennek alapján a keresztyén em
ber természetes érdeklődéssel fordul minden olyan ügy felé, amely 
a társadalom jólétét érinti. Idegen tőle az a nyárspolgári „aranysza
bály” , amelyet ezek a mondások fejeznek ki: „nem tartozik rám”, 
„semmi közöm hozzá”. Hanem szívén viseli hazája sorsát, további 
fejlődésének ügyét.

így válik a reformáció tiszta erkölcsi magatartást követelő erő
vé. Követelheti, mert Jézus Krisztusban Isten minden ajándékot 
megadott az új élet lehetőségére.

Összegezve Luthernek a világról és társadalomról szóló tanítá
sát: Míg a két kard elmélet a pápára vezeti vissza a világi és egy
házi hatalmat, addig a kétféle kormányzásról szóló tanítás Istenre 
mutat, nem az egyház, nem a pápa, hanem Isten a világ és az egy
ház Ura. Az egyház sohasem uralkodik, hanem mindig szolgál. Istent 
szolgálja, aki azt akarja, hogy a hitből való megigazulás jó gyümöl
csöt teremjen az emberi társadalom körében végzett becsületes mun
kában és a hivatás hűséges betöltésében. A  szolgáló szeretetnek a 
családi életben megvalósuló területéről különösen meleg hangon szól 
a lutheri etika. Természetes, hogy a harcos Luther megvesztegethe
tetlen erkölcsi tisztaságot követel a társadalometika terén is. Ke
resztyén erkölcsi felfogása társadalomkritikát jelentett kora egyházi 
és világi kufárkodásának jelenségeivel szemben. Bátor hangon pel- 
lengérezte ki kora kizsákmányoló módszereinek és trükkjeinek leg- 
kiáltóbbjait. Mindezt magának Luthernek az Asztali Beszédek so
rán tett magvas nyilatkozatával lehet összegezni: „Isten egyházának 
benne kell élnie az emberi társadalomban (Gesellschaft). Azért he
lyezte Isten egyházát a világba, azért szerzett annyiféle világi fog
lalkozást és munkát, hogy a keresztyének ne szerzetesek legyenek, 
hanem a társadalmi közösségben (communis societas) éljenek, hitük
ről és cselekedetükről legyen felismerhető keresztyén mivoltuk.”

Luther Márton helyesen értelmezte Isten akaratának summáját, 
amikor Jézus Krisztus nagy parancsolata nyomán az Isten iránti 
szeretetet szoros összefüggésbe hozta az embertársak iránti szere
tettel. A  felebaráti szeretetre alapozódik a keresztyén ember világ
hoz és társadalomhoz való viszonya. Az emberek szeretetének és 
szolgálatának állandó bibliai motívuma az univerzalizmus, azaz 
egyetemesség, amely minden emberre kiterjed. A  keresztyén ember 
nemcsak azokat szereti, akik vele egy hiten vannak, hanem minden 
embert felebarátjának tart és minden ember iránt szolgálatra van 
kötelezve.

A  szeretet nagy parancsolatán nyugszik a keresztyén ember lel
kesedése minden igaz és jó ügy iránt, azért természetesnek kell tar
tanunk, hogy a keresztyén emberek foglalata, az egyház az a hely, 
ahol mindezeket a törekvéseket végső komolysággal kell vállalni, és
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Isten hivatásaként kell őket cselekedni. A  hit meglátja a szolgálato
kat és feladatokat a templomban, a gyülekezetben, de ugyanakkor 
a szántóföldön, a gyárban, a közéletben. A  keresztyén ember az 
egyházban való kötelességét, de a hazában reá váró kötelességét is, 
hűséggel akarja teljesíteni. Nem akar uralkodni a világ felett, mint 
a középkori egyház, de elszigetelődni sem akar a világtól, mint a 
szektás magatartás, hanem az emberszeretetet cselekedetei területén 
termi meg hite a maga jó gyümölcsét. Evangélikus lutheri életfel
fogásunkat tagadja meg az, aki a való élettől elvonatkozva, úgy 
akar prédikálni vagy hivő életet élni, hogy kiszakítja magát a ha
zánkban pezsgő élet lendületéből, és a célkitűzések és tervek éppen 
csak reá váró feladataiból.

Dr. Ottlyk Ernő

Evangélium és törvény
A reformáció ideje óta a keresztyénség életében nem történt olyan 

nagy dolog, esemény és változás, mint aminő az első világháború után 
a mi nemzedékünk életében végbement az evangélium teljességének 
megismerése tekintetében.

Jóllehet Lutherünk a reformációban, Isten kegyelméből, az evangé- 
lum teljességét napfényre hozta és azt prédikációiban és egy egész 
könyvtárra menő írott műveiben ránk örökítette, mégis a reformáció nagy 
fordulata után utódai az evangéliumnak arra az elsődleges, alapvető tar
talmára helyezték a hangsúlyt: megigazulunk egyedül kegyelemből, hit
ben, a Jézus Krisztus érdeméért.

Tették pedig ezt a reformáció háttere miatt, a középkori egyház 
evangélium nélküli, jócselekedetekből való megigazulás tanításával és 
gyakorlatával szemben. A középkori rabságából kiszabadult evangélium 
400 évig szinté főleg mint megigazulástan, mint az „articulus stantis et 
cadentis ecclesiae” érvényesült. Így vitte tovább a száraz ortodoxia. 
Gyakorolt rajta kritikát a pietizmus.’ Ezt kellett megtartani az ellenre
formáció zivataraiban, a felvilágosodás korában, a racionalizmusban és 
a kultúrprotestantizmus idején. „Mert nem szégyenlem a Krisztus evan
géliumát, mivel Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidó
nak először, azután görögnek. Isten igazsága jelentetik ki abban hitből- 
hitbe, amint meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él (Róm. 1. 16— 
—17.). Ugyanakkor Lutherünk wormsi bizonyságtételét is hangoztatva: 
„Itt állok, máskép nem tehetek, Isten engem úgy segéljen!”

Luther előtt a paradicsom ajtaja a római levél olvasása kapcsán tá
rult fel. Előtte azonban végrehajtotta a középkori egyház tanította úton 
az érdemszerzés minden cselekedetét, kezdve a szerzetesi fogadalommal, 
hogy rátaláljon az irgalmas Istenre. Íme mily sokatmondó és jellemző, 
hogy az 1920-as évektől fogva nemzedékünk teológiájában is újra csak 
a római levéllel való foglalkozás révén indul el az új reformátori moz
galom, indul el az Írásnak gazdag tanulmányozása és tárul fel előttünk 
az evangéliumnak-teljessége, újjáéled az evangéliumnak eddig mosto
hán kezelt része: az evangélium eszkatológiai tartalma.

Nemzedékünk teológiája döbbent rá a Szentlélek áldott munkája ál
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tal, hogy elhanyagoltuk az evangéliumnak a hittel megfogható része mel
lett, annak a reménységgel párosult másik főrészét, a Krisztusban való 
hit beteljesedésre váró és biztosan eljövendő ígéretét: az eszkatológiát.

Lutherünk a római levélről szóig magyarázatnak előszavát éppen 
ezzel kezdi: „Ez a levél az Üjtestamentumnak igazi fő darabja és maga 
a mindenkinek hangosan szóló Evangélium, mely szerfelett méltó és drá
ga arra, hogy a keresztyén ember ne csak szóról szóra, kívülről ismerje, 
hanem hogy azzal naponta, mint a lélek mindennapi kenyerével, éljen 
is.” Azt is mondja, hogy ez a levél az egész írást bevilágítja és meg
érteti.

A római levélben szólal meg az evangélium teljessége. Ebben a két, 
egymástól soha el-nem-választható idézetben jut kifejezésre az evangé
lium teljessége: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, 
sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, 
sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremt
mény nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől, amely a mi Urunk 
Jézus Krisztusban van.” (Róm. 8, 38—39.) és az a másik: „Tudjuk, hogy 
az egész teremtett világ együtt nyög és együtt vajúdik mind mostanig. 
De nemcsak ez, hanem mi is, a Lélek zsengéjének birtokosai, mi ma
gunk is sóhajtozunk magunkban, és várjuk a fiúvá fogadtatást, testünk 
megváltását. Mert reménységre tartattunk meg; a reménység pedig, ha 
látható, nem reménység, mert amit lát az ember, miért remélje is azt?” 
(Róm. 8, 18., 22—24.). Tehát egyfelől már most elszakíthatatlan közösség 
Istennel a Jézus Krisztusban és másfelől annak teljességre jutása Krisz
tus paruziája révén az új „eon”-ban.

És most nézzük meg, hogyan fejti ezt ki korunk embere számára 
Kari Heim, a nagy tübingeni lutheránus teológus: „Dér evangelische 
Glaube und das Danken dér Gegenwart” című több kötetes művében egy
szerűen és klasszikusan.

„Az evangélium magva nem egy új filozófia, vagy egy új társadalmi 
rend — messze nyúló szociális reformókkal — hanem, mint Pál apostol 
mondja: a megbékéltetés igéje, (II. Kor. 5, 18.), melyben a bűnről és an
nak megoldásáról van szó.” (III. kötet: Jesus dér Weltvollender, 59. ol
dal).

Akkor értjük meg igazán Jézust és küldetésének munkáját, ha az 
isteni sorrendhez tartjuk magunkat.

így értjük meg, hogy Jézus kimondottan és koncentráltan arrafelé 
a cél felé ment, — még saját tanítványainak rendkívüli megütközése el
lenére is — hogy a bűn, a vétek kötelékét törje meg. Körülötte pedig az 
emberek, tanítványai és ellenségei, minduntalan azt az igét várták tőle: 
„Kelj fel és járj!” Nála az első mindig éz volt: „Megbocsáttattak a te 
bűneid!” Azért végzi tanítói munkáját, mondja el gyönyörű példázatait, 
hangoztatja intelmeit, ül le a bűnösökkel egy asztalhoz, Ihogy a bűnbocsá
nat evangélumával megajándékozza őket. A bűn kérdésének megoldá
sáért tanúskodik a Gecsemáné kertjében és küzd utolsó leheletéig. Ezért 
volt engedelmes mindhalálig, még pedig a keresztfán történt haláláig.

Ismerjük az evangéliumokból hatalmának jeleit, csodatételeit, melye
ket a benne hívők számára nyilvánvalóvá tett, de a maga számára so
hasem. Akkor sem — minden tanítványai követelés és várakozás elle
nére sem — mikor a nagy, döntő órák jöttek el számára. Szemei szünte
lenül Jeruzsálemre irányulnak és minden lépésével alább száll az enge
delmesség mélységeibe.

„Meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Krisz
tus, mondd meg nekünk nyíltan” (J. 10, 24.) — mondják neki ellenfelei,
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a zsidók; ami azt jelenti: egyáltalán van-e erőd, hatalmad, amit mi Tőled 
várunk, avagy nem alkalmazod azt? Ez a nagy feszültség végigvonul az 
evangéliumok tudósításaiban. Nem csodálkozhatunk, — írja Ottó Borchert 
_ hogy az evangéliumok írói oly hosszadalmasan tárgyalják Jézus cso
datételeit, hogy ezt a feszültséget, mely őket is gyötri, feloldhassák.

Most értjük meg Jézusnak tanítványaihoz intézett szavait is: „Ezen 
az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok énbennem.” Ez foglalkoztatta 
Keresztelő Jánost is a börtönben. Ezt vágták fejéhez a kereszt alól el
lenfelei is: „Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani.”

Űjra eljövetelének kitoldása komoly nyugtalanságot és gondot kel
tett később az apostoli gyülekezetekben is, amint arról a levelek tanús
kodnak. „Hol van az Ö eljövetelének ígérete?” (II. Pt. 3, 4.). Péter apos
tolnak mindent meg kell tennie, hogy a gyülekezeteket megnyugtassa: 
„Ezt az egyet ne felejtsétek el, szeretteim, hogy egy nap az Ürnál olyan, 
mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem halogatja az 
Ür az ígéretet, mint némelyek halogatják, hanem hosszútűrő irántatok, 
és nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki ta
lálja meg a megtérés útját.” (II. Pt. 3, 8—9.).

Péter szavaiból már megragadóan és érthetően elővillan a megol
dás. Isten hosszútűrő kegyelmének áldott időszakát, az evangélium hir
detésének, elterjedésének és a gyülekezet gyűjtésének idejét adta meg az
zal, hogy a Krisztus paruziája elhalasztatott. „Ami elhalasztatott, az nem 
marad el” — mondta Heim klasszikus rövidséggel. Az igazi világkérdés: 
a bűn kérdése megoldást nyert Krisztus művében, Isten megváltó kegyel
mében. Mikor neki tetszik, véget ér a kegyelmi idő, a gyülekezet gyűjté
sének ideje, és a Szentlélek megszentelő munkája és Krisztusnak, mint 
Küriosznak, Úrnak megjelenésével dicsőségben beteljesedéshez érkezik 
el személyéhez fűződő reménységünk.

Itt a helye, hogy az evangélium eszkatológiai tartalmának megújho
dásával részletesebben is foglalkozzunk.

A húszas években, amikor a teológiai stúdiumokat végeztem Sopron
ban, az eszkatológia, mint a dogmatika végső fejezete volt ismeretes szá
munkra. Részletes kifejezésére, a dogmatika bevezetésének és gerincé
nek előadása után, már nem jutott elég idő; a litografált dogmatikai 
jegyzet szűkszavú vázlata foglalkozott vele. Az eszkatológiát függelék
nek éreztük.

Milyen más kép tárult elém, amikor a harmincas évek elején Ber
linbe és Erlangenbe jutottam ki a középkori szkolaszticizmus tanulmá
nyozására. Két dolog kapta meg figyelmemet. Egyfelől a Szentírásnak 
sokrétű egzegézise, az evangélium eszkatológiai tartalmának szokatlan 
túlsúlyban való jelentkezése, másfelől a filozófiai karon az új filozófiai 
irányzatok, (főként az existentializmus), világnézetek előadásaira alig 
lehetett helyet kapni az egyetemek legnagyobb előadó termeiben. Ansel- 
mus: „Cur Deus homo?” tanulmányozását Erlangenben már majdnem egé
szen abbahagytam, mert Elért dogmatörténeti és Althaus eszkatológiai 
előadásai erősen lekötöttek.

Németországban ekkor már hatalmas kritikai harc folyt az evangé
lium eszkatológiai tartalmáért, jellege felől és körül. Barth Károly, Alt
haus, Hoffmann, Tillich, Bultmann s mások részéről könyvek sorozata, 
előadások sokasága foglalkozott kimondottan az eszkatológiával, az evan
gélium eszkatológia jellegével és a túl messzemenők, mint Bultmann, 
kezdték az evangéliumból lefaragni mindazt, amit az Újszövetségben 
mitológiának ítéltek.

Először legnagyobb hangot az a krízis-teológia ért el, mely az idő és

237



tér filozófiai alapvetéséből indult ki és mérlegelt mindent az eszkatoló- 
gia terén is. Az örökkévaló, „az egészen más”, — mint Barth mondotta 
tehát az Isten világa minden pillanatban egyenlő közel és távol van az 
időben és térben felépült világhoz. Minden pillanat egyben utolsó és dön
tő pillanat is. Isten ítélő és ítéletbe rejtett kegyelmes cselekedetei verti
kálisan áttörik az idővonalat és ezek a betörések krízist jelentenek exis- 
tenciánk számára. Ezért a véget, az eszkatont várni, mint végkatasztró
fát, már tökéletes mitológia — mondja Bultmann. Az eszkaton, a vég ál
landóan eljövendővé, a hit pedig reménybeli várakozássá válik. A dia
lektikus típusú eszkatológia a megváltás, a Vég transcendenciáját, a vi
lágon túllevőségét hangsúlyozza. Itt a Krisztus újra eljövetele, és az utol
só ítéléit lényegében jelképpé vékonyodik az eszkatológia kiürül.

Az eddig szokásos, eszkatológiával szemben a krízis-teológia „esz- 
katológiája” hatalmas és döbbenetes változást jelentett. Erősen kihúzott 
jánosi íze a synoptikus evangéliumok eszkatológiai anyagát mellőzi.

Elsöpri a krízis-teológia létfilozófiai eszkatológiája a múlt században 
divatossá vált fejlődéstörténeti eszkatológiát is: Isten országának e föl
dön a fejlődés révén való megvalósulását. Ez utóbbit egyébként sem iga
zolja az élet valósága, drámai fordulatai; csak a fejlődéstörténet opti
mizmusa képezte alapját.

Nekünk a Lutherre visszanyúló lutheránus teológusok táborában 
(Althaus, Heim stb.) megújhodásra jutott evangéliumi eszkatológia vég
történeti, vagy inkább beteljesedési típusa mellé kell állanunk. Az evan
gélium szerves és elszakíthatatlan részét alkotó, újszövetségi, jézusi esz
katológiát képviselik ők, megtisztítva azt az apokaliptikus vonások és ké
pek sokrétű és megtévesztésre vezető, sokszor érthetetlen s idegen ele
meitől. Az evangéliumok egybehangzó bizonyságtételéből kiindulva ju
tunk el az evangélium teljességéhez. Ahhoz, ami már most Krisztus 
Urunk nagypénteki áldozatában, húsvéti feltámasztásának örömében, a 
pünkösdi Szentlélek kiárasztásában, mint bűnbocsátó kegyelem, azon fel
épülő hit és reménység Isten végtelen szeretetéből nekünk adatott és ami 
ezután beteljesedésre jut Krisztus Urunk paruziájában végbemenő ha
talomátvételkor az új ég és új föld eonjában.

Althaus eleinte (1926) erősen a dialektikus teológia hatása alá került, 
de már 1933-ban megjelent, egészen átdolgoztt „Die letzten Dinge”-ben 
már bibliai, lutheri eszkatológiát nyújt.

Lássuk gondolatmenetének főbb pontjait. Az evangéliumi eszkato
lógia megalapozása — az újszövetségi igei bizonyságtétele alapján, — ab
ban van, hogy Isten, a Jézus Krisztusban végérvényesen kinyilatkoztatta 
irántunk való megmentő szeretetét, kegyelmét. A bűnbocsánat adományá
ban megteremtette a Vele való elszakíthatatlan közösségünket. Isten ré
széről megtörtént már most, ebben az ó-eonban a döntő lépés a mi üd
vünk tekintetében. Istennek a Jézus Krisztusban ingyen, kegyelemből és 
hitben nekünk ajándékozott bűnbocsátó és ezért megigazító kegyelme per- 
fektum prasens: megtörtént jelen. Üdvösségünk ma, most, egyszermin- 
denkorra, örökre elvégeztetett. Ez a mi igazi evangéliumunk Krisztusban 
egyfelől, melyet Pál apostol nyomán Lutherünk a megigazulás hitének 
központba heylezésével az evangélikus keresztyénség szívverésévé tett, 
hogy az evangélium soha többé ne juthasson a félreszorításnak, elfele- 
désnek és lefokozásnak arra az útjára, melyre a középkori keresztyénség- 
ben került.

Ugyanakkor azonban valljuk az újszövetség igei bizonyságtételét
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másfelől abban is, hogy az üdvösség megvalósulásának teljessége még 
nincs itt, még jön, még eljövendő. A beteljesedés még várat magára, még 
nem következett be, de biztos beteljesedésre jut Krisztus Urunk paru- 
ziájában, az új eon dicsőséges elérkeztével.

A mi Krisztusban való evangéliumunk tehát hit és reménység elsza
kíthatatlan egységben.

Ebben az ó-eonban itt van már közöttünk Istenországa, de még el
jövendő az új eon uralomra jutása. Tényleges állapotunkat a legszem
léletesebben Lutherünk azon megállapítása fejezi ki: simul justus et pec- 
cator — vagyok, vagyunk. Ezek a simul justus et peccator-ok már most 
hitben, megbékélésben és reménységben néznek Krisztus hatalomátvé
telére minden közbeeső, az apokaliptika képeihez tartozó „ezredéves 
uralom” nélkül. Ebből az evangéliumból támad új élet, szeretetből való 
szolgálat és kapja meg igei helyét és értelmét Isten parancsolata, a tör
vény.

Mindezekkel persze az evangélium teljességének csak a magvát, leg
főbb vonásait tártuk fel és nem mentünk bele annak részletes kifejtésé
be. Ez nem is férhet bele ennek a dolgozatnak a keretébe. A cél az volt, 
hogy az evangélium teljességének kincse, gyönyörűséges fénye felragyog
jon előttünk és bevilágítsa utunkat, feladatainkat, hivatásunkat ebben a 
világban.

Az evangélium tehát hit és reménység. Két ikertestvér, melyet vál
togatva használ az újszövetség az evangélium megjelölésére. Mindkettő, 
elválaszthatatlan egységben, Isten megmentő szeretetének, jóságának és 
irgalmának szülötte bennünk a Szentlélek megszentelő munkája által. 
Mikor hitről és reménységről szólunk, akkor az evangéliumot szubjektív, 
azaz emberi oldalról jelöljük meg, mikor pedig Isten megmentő szerete- 
téről, jóságáról és irgalmáról beszélünk, akkor az evangéliumnak objek
tív, azaz isteni oldalát szemléljük örök hálaadással. Ki az, akinek külön 
is meg kellene magyarázni azt, hogy az evangéliumban Istennek hozzánk 
lehajló, csodálatos szeretete, jósága és irgalma, meghálálhatatlan kegyel
me a legnagyobb, a legdrágább, mely nekünk bűnösöknek a Jézus Krisz
tusban kinyilatkoztatott. Nemcsak nekünk, minden embernek, az egész 
világnak és teremtettségnek.

Mindaz, amit most elmondottunk, a legszebben és tömörebben J. 3,16- 
ban található megírva: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egy
szülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örökéletet 
vegyen.”

A hitben visszanyúlunk Isten bűnbocsátó és Vele közösséget teremtő 
szeretetére, a reménységben örvendezve szemléljük azt az örökséget, me
lyet elkészített és beteljesít az Öt szeretőknek. A hit arra hallgat, ami 
már elvégeztetett, a reménység elénk ragyogtatja mindazt, ami a meg
hallott, a megtapasztalt és megtörtént kegyelem után bizonyosan eljön, 
megvalósul és beteljesedik. A hit és reménység elszakíthatatlanok egy
mástól. Külön-külön egyik sem ér semmit sem. Mert „ha csak ebben az 
életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak 
vagyunk.” (I. Kor. 15, 19.). A hit az ige szavával úgy támogatja a remény
séget, mint a fénycső képét a vele kapcsolódó hangsor. Az evangélium 
igéjére figyelő hit eligazít a reménység képsoraiban és megőriz minket 
az eltévelyedéstől. Egyik támogatja a másikat: bűnből megtérésre, bűn
bánatból bűnbocsánatra, megfáradásból megújulásra, csüggedésből, el
idegenedésből, halálfélelemből, minden gonoszból Isten gyermekeinek 
örömébe, üdvbizonyosságba emelnek bennünket. Megpróbáltatásokat, csa
pásokat, szenvedéseket és kereszteket segítenek elhordoznunk csodála
tos békességben.
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A hit a mostani eonban arra alapoz, ami már elvégeztetett érettünk, 
miattunk és helyettünk, érdemtelenül s ezért csodálatosan. A reménység 
az új eon mostani fogalmainkban bele nem férő, csak földi képekkel 
leírható, de felfoghatatlan új ég és új föld boldog beteljesedését látja és 
várja örvendezve. Ez a kettő együtt az a drágagyöngy, amelyet az em
ber: „Mikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, mindenét eladja és 

     megvásárolja azt.” (Mt. 13, 46).
A hitben és reménységben kapunk erőt ahhoz, hogy Isten elrejtett- 

ségét, amiről Lutherünk oly sokat beszélt, megértsük és elviseljük ebben 
az idővel és térrel meghatározott, bűn alá vetett eonban. A hit arról van 
megbizonyosodva, hogy a bűn fejedelme már megítéltetett; a reménység 
arra néz, uralmának ideje a beteljesedésekor lejár.

Most még egy igen fontos megállapítást kell tennünk, hogy ne reked
jünk meg az evangélium dogmatikai tanszerűségében, amit a szkolasz- 
ticizmus emelt tökélyre a középkori egyházban. A keresztyénség nem 
tantételek, dogmák és hitcikkelyek összessége. A teljes evangélium több 
és másabb, mint tan és belőle levonható tanrendszer. A keresztyénség 
élete nem merülhet ki abban, hogy újra meg újra „visszaemlékezünk” a 
latin végződése szerint semleges nemű evangéliumra. A szkolaszticiz- 
mus tanná és tanrendszerré tette, sőt süllyesztette le az evangéliumot. 
Örömhírének szárnyait lenyírbálta emberi elgondolások ollójával és jó 
híréből egyre kevesebbet tett közhírré s végül a mise-áldozatban torz szü
löttként emelte magasba, mint legfőbb értékét a mindennapi misében. 
Az evangéliummal való szolgálat helyébe, az evangéliummal való ural
kodást tette.

Nekünk az evangélium sohasem tan és belőle levonható tanrendszer, 
hanem Istennek a Jézus Krisztusban hozzánk lehajtó szeretéte, irgalma, 
személyes bűnbocsánata; megigazító kegyelmének kinyilatkoztatott öröm
híre. Mi az evangéliumot, az örömhírt a Jézus Krisztusban való hitben, 
sőt még rövidebben és igazán: magában az Ür Jézus Krisztusban szem
léljük és találjuk meg. Az evangélium teljessége az Ür Jézus Krisztus, és 
akkor jutunk élő, személyes hitre, ha elmondhatjuk és vallhatjuk: „Élek 
pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig 
most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem 
és önmagát adta értem.” (Gál. 2, 20.).

„Jézus Krisztusban hisszük mi az emberré lett, a megfeszített és fel
támadott Istent. Az emberré-levésben ismerjük meg Istennek az Ö te
remtményéhez való szeretetét, a keresztrefeszítésben Istennek ítéletét 
minden „test” felett, a feltámadásban Istennek akaratát egy új világ
hoz.” — mondja Bonhoeffer: Die letzten und die vorletzten Dinge című 
írásában.

Ezt a hármat mindig együtt kell tartanunk a hitben, hogy az evan
gélium teljességét megtarthassuk. Az Űr Jézus Krisztusban valósult meg 
és teljesedik be ez az ige: „A régiek elmúltak; íme újjá lett minden.” 
(II. Kor. 5, 17.).

A teljes evangélium alapján értjük meg a gyülekezet, az egyház lé
nyegét is: az a Jézus Krisztus teste, a benne hivők közössége. Tehát nem 
valami kegyes egyesület vagy szervezet, mely emberi elgondolásból és 
akaratból jött létre. Nem valamiféle párt, mely hatalomratörés céljából 
alakult. A gyülekezetét, az egyházat a Szentlélek hívja, gyűjti és világo
sítja meg az evangélium által. Léte, élete, ereje a Jézus Krisztus szemé
lyéhez van kötve. Amint „féjét” , tehát Urát elveszti, léte, élete és ereje 
megtörik és értelmetlenné lesz; önállósulása szervezetbe, tan- és törvény
rendszerbe ragadja, a Lélek helyett fegyelmező paragrafusok özöne
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árasztja el és megkövesedik. Egymás után jönnek „az egyházi paran
csok” , hogy épületének falai, kövei szét ne hulljanak. Sztatikus nagyság
gá nőheti ki magát, de dinamikáját már elvesztette. „Emberi” egyházzá 
lesz, mert Jézus Krisztust, aki az új élet „zsengéje”, hite és reménysége, 
félretette. A gyülekezetnek, az egyháznak mindig az Ür Jézus Krisztus
ban van a világ legfőbb problémáit: a bűn és hatalom kérdését megoldó, 
az egész világra szóló ereje, mely célját a beteljesedésben, Krisztus pa- 
ruziájában éri el. Számunkra Jézus Krisztus a teremtettség, a világ be- 
teljesítője, bevégzője.

Mielőtt áttérnénk témánk második felének kifejtésére, a törvényre, 
a következőket kell erőteljesen hangsúlyoznunk és aláhúznunk. Mi most 
Isten üdvtervének gyülekezeti szakaszában élünk. A teljes evangélium
ban megjelent számunkra Isten megmentő szeretete, jósága és irgalma. 
Isten Szentlelke által a Jézus Krisztusban való hitre és reménységre 
szült bennünket újonná. Életünk a hit és reménység feszültségében tükrö
ződik és folyik. A hitben Istennel való elszakíthatatlan közösségünk Jézus 
Krisztusban létrejött, megvalósult csodálatosan és ezért a Jézus Krisztus 
személyéhez fűződő reménységünk az egész teremtettséggel együtt a be
teljesedés elmaradhatatlan ígérete felé tart. Amit elérni szerettünk vol
na, mindaz „elvégeztetett” miattunk, helyettünk és érettünk; s amit re
mélni sem mertünk, az üdvüsség teljessége a beteljesedés biztos ígérete 
alatt áll a mi Urunk a Jézus Krisztusban.

Mi akkor a törvény helye, értelme és jelentősége az életünkben? Mint 
feleslegessé lett ószövetségi örökséget egyszerűen kidobhatjuk életünk 
hajójából? Lejárt az ideje, mert az evangélium lépett a helyébe? Nem! 
Sőt ellenkezőleg, most jött el annak igazi, Isten szerinti helye, értelme 
és jelentősége!

A teljes evangélium alapján nyeri el, találja meg az Isten törvénye 
életünkben a ma igei helyét, értelmét és jelentőségét. Azzá lesz, annak 
kell lennie, a törvénynek életünkben, aminek azt Isten eredetileg is szán
ta és rendelte: megtartása által szolgáljuk, valósítjuk meg Isten terem
tési rendjét. Isten parancsolatainak megtartásával visszasugároztatjuk 
a nekünk adott szeretetet Isten és felebarátaink felé. Parancsolatai meg
tartásával Istennek munkatársaivá, hűséges sáfáraivá, szőlős kertjének 
hálás munkásaivá lehetünk. Most értjük meg, hitben és reménységben, 
hogy parancsolataival minket, újonnanszült gyermekeit megtisztel és 
megbecsül, világfenntartó munkájába bevon, feladatokkal ruház fel, szí
ne előtt enged élni. Törvénye, parancsolatai ránk ruházásával gyermekei
nek, embereknek tekint minket. Parancsolatai mind meg annyi megtisz
telő mandátumok számunkra, melyeket örömmel és örvendezve kell gyer
meki, hálás szeretettel véghezvinnünk, amíg nappal van s munkálkod
hatunk.

A középkori kereszityénségben az evangélium és a törvény egy szint
re, még pedig a törvény helytelen használatának szintjére került. Az 
evangélium ennek a helytelen törvényhasználatnak az elsőrendű pótlé
kává vált. Az evangélium azzá a kegyelmi erővé lett, melynek felhaszná
lásával a törvény betöltése elérhetőnek mutatkozott azoknak, kik így 
akarták az Istennel való közösséget és azután az üdvösséget a maguk 
számára megszerezni. Ezt eddig a törvénynek a maguk erejével történő 
megtartásával igyekeztek elérni. Jól jött nekik az evangéliumban jelent
kező, kipótló többlet-erő, mely a hiányosságaikat, mint opus operatum, 
mint magától ható többlet-erő minden misehallgató számára könnyen el
érhetővé vált. A cselekedetek útján való megigazulásban a bűnbocsánat 
elérése és az érdemszerzés egyensúlyi helyzetet teremtettek az üdvös
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ségre törekvőkben. így a középkori keresztyénségben az ószövetségi ál
dozat- és kultuszvonal, melyet a próféták szüntelenül ostoroztak, keresz
tyéni magaslatra került és egyeduralmat gyakorolt az áldozó papság ré
vén.

A reformáció nagy áldása éppen abban van, hogy az evangéliumot 
kiszabadította kegyelmi pótlék helyzetéből és újra örömhírré tette és 
ugyanakkor az önző célokra használt törvénynek is visszaadta igei he
lyét, rendeltetését és jelentőségét.

H. Thielicke írja: „A  törvény és evangélium éles elválasztása alap
érdeke a lutheranizmusnak, mert egyfelől ezzel biztosítjuk az evangélium 
csodájának megőrzését, másfelől a kinyilatkoztatás történetiségét, hogy 
ti. „az Ige testté lett” . (Theologie dér Anfechtung. 83. oldal).

Nem lehet belefáradnunk abba, hogy fáradhatatlanul és lankadatla
nul hirdessük és hangoztassuk az evangélium csodáját, melynek révén 
a szent Isten és a bűnös ember között döntően új helyzet, viszony és kö
zösség jött létre. Isten minket a bűnbocsánat kegyelmével ingyen, kirá
lyién, a törvény betöltése nélkül — sőt annak minden vádja és átka el
lenére — közösségébe fogadott, gyermekeivé tett és üdvösségünk betel
jesedésének reménységével ajándékozott meg. Ez adja azt a teljes kvie- 
tívumot, Istennel való megbékélést, mely az evangélikus keresztyén em
berre oly szembetűnően jellemző. Ez töltötte el mély bűnbánat után a 
tékozló fiút is, amikor eltékozolt életével, rongyos ruháival az atyai ház
ba befogadást nyert és ott új élete elindulhatott.

Ez történik velünk is, amidőn a Krisztushitben az evénglium cso
dája, a Szentlélek áldott, megszentelő munikája révén megragad és ma
gáévá tesz bennünket. Jézus Krisztusban lettünk „helyreigazítottak”, 
Pál apostol szavaival: „megigazultak”, Lutherünk szavaival: simul justus 
et peccator-ok, Istennel szemben „újra emberek” (Bonhoeffer), a Krisz
tus testének tagjai, elhívottak (ec-clesia), szent néppé, szent életre ren
delt gyermekei, Krisztus örököstársai, e világban Krisztus követői, Isten 
parancsolatainak, akaratának cselekvői. Szeretjük Istent, mert Ö előbb 
szeretett minket. Szeretjük az Ö teremtését, annak rendjét és önként, 
szívből tartjuk meg parancsolatait Isten és felebarátaink irányában.

Althaus mutat rá etikájában és újabb etikai irataiban részletesen 
arra, hogy nekünk a törvény vizsgálatában vissza kell menünk a terem
tő Isten parancsolatára (Gebot), mert a törvény már összetettebb foga
lom és erősen összekapcsolódott Isten parancsolatainak helytelen hasz
nálatával. Lásd a judaizmust, farizeizmust és később keresztyéni válto
zatát, a középkori érdem- és üdvösségszerző használatát. Más szóval: 
meg kell keresnünk a törvénynek teológiai, Isten szerinti helyét, értelmét 
és rendeltetését.

Isten a teremtésben magát Teremtőniknek, Urunknak és ugyanakkor 
minket szerető Istenünknek nyilatkoztatta ki magát. A dekalogban, a tíz- 
parancsolatban, a szövetségkötés bevezető szavait: „Én vagyok a te Urad 
és Istened” — nem lehet figyelmen kívül hagynunk, mert a parancsola
toknak csak így lesz meg az igazi értelmük. Mint Urunk és Istenünk 
azért adta a parancsolatot, hogy ineki tetsző és nekünk igazán jó rendben 
éljünk. A parancsolatát (Gebot) megelőző az előtte álló ígérete, ajánlata 
(Aufgebot): Urad, Istened vagyok, szeretlek, ezért tartsd meg parancso
latomat. Isten első igéje evangéliumi kinyilatkoztatás és csak azután kö
vetkeznek parancsolatai, melyek közül a legfontosabb az első: „Ne le
gyen más Istened”, míg a többi a kitűzött életrendek rövid részletezése.

Bonhoeffer: Das Gebot Gottes c. kis írásában így kezdi a mondani
valóját: „Isten parancsolata átfogja az egész életet, nemcsak feltétlen, ha
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nem egyben totális is. Nemcsak tilt és parancsol, hanem megenged is. 
A parancsolat az egyetlen felhatalmazás az etikai beszédhez.” Egy má
sik idézetben ugyaninnen azt írja tételszerűen: „Istennek a Jézus Krisz
tusban kinyilatkoztatott parancsa ér el hozzánk az egyházban, a család
ban, a munkában, és a felsőbbségben. „Bonhoeffer ebben a négy életrend
ben: mandátumban látja összefoglalva Istennek hozzánk szóló akaratát, 
parancsolatát ebben a világban. Földi életünk rendjei tehát Istennek hoz
zánk és nekünk szóló meghatalmazások, minket megtisztelő parancsola
tok. Így tudja azt mondani: Isten személjen mi a Jézus Krisztusban való 
hitben „emberek” lettünk.

Mi a lényeg mindezekben? Az, hogy nekünk hitben és reménységben 
Isten teremtési rendjét kell, lehet és szabad szolgálnunk, megvalósíta
nunk parancsolatainak megtartásával. Erre adott nekünk felhatalmazást, 
míg a beteljesedés be nem következik. Ez a törvénynek, Isten parancso
latának, életfolytatásunknak (etika) igei helye, értelme és rendeltetése. 
A teljes evangélium által erre hívott fel, erre szabadított fel munkatár
saiul, Krisztus követőiül, erre hatalmazott fel bennünket hűséges sáfá
raiul.

Ebben a vonatkozásban Lutherünk Kis Kátéja a maga pozitív tör
vénymagyarázatával elévülhetetlen kincsünk, el nem vesztegethető érté
künk marad minden időben. Gyermekkorunkban ráállít minket a törvény
nek, Isten parancsolatainak igei használatára, Isten akaratának megfelelő 
életfolytatásra.

„Ha a ti igazságotok nem több az írástudók és a farizeusok igazsá
gánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába” Jézus aj
káról azt jelenti számunkra, hogy a mi életfolytatásunknak, etikánknak 
különbnek kell lennie, mint azoké volt. Nem rekedhet meg a parancso
lat látszat-betöltésében, képmutatásban, nem süllyedhet le az érdemszerző 
cselekedetek gyűjtögetésében, hanem Istentől kapott, Jézus által megerő
sített életrendnek a szolgálatában és megvalósításában kell realizálódnia 
ebben a világban, hogy a szeretet kettős nagy parancsolata domináljon 
közöttünk, körülöttünk, míg a teljesség Jézus Krisztus paruziájában be
következik.

Számunkra egyszersmindenkorra vége a törvény elhibázott, önző 
használatának: a bűnbocsánatot és üdvösséget megszerző gyakorlatnak, 
az érdemszerző cselekedetek gyűjtögetésének. Az evangéliumot sem en
gedhetjük lesüllyeszteni ennek a gyakorlatnak a kitoldására, kipótlására. 
Mert mi is lett ennek a törvény- és evangéliumhasználatnak az eredmé
nye? A mindennapi életből való önző kivonulás, elzárkózás (remeteség, 
szerzetesi élet), eretnekek üldözése, színes népek rabszolgasorba döntése, 
szégyenletes keresztes háborúk és az inkvizíció szörnyűségei.

A teljes evangéliumhoz csaik az a törvényhasználat csatlakozhat, amit 
atyáink teológiája usus civilis-nek vagy politicus-nak nevez. Lutherünk a 
két birodalomról szóló, ma is érvényes iratában fejti ezt ki teljes érte
lemben. Isten a világot, a törvény kardjával: parancsolataiban adott te
remtésrendjével kormányozza, hogy a világ káoszba ne rohanjon. Az 
evangélium kardjával a gyülekezetei, az egyházat hívja, gyűjti, erősíti, 
szenteli meg, hogy újjászületett gyermekei szívből, önként, szeretetből 
cselekedjék akaratát ebben a mostani „eon” -ban.

Itt kell most különösképpen rámutatnunk arra, hogy a törvénynek 
ez az ún. „első használata” teszi keresztyénségünket „e világban való 
helytálló keresztyénséggé”, kissé szabadon szólva: „világias” keresztyén- 
séggé, melyet Bonhoeffer is „Diesseitigkeits-Christenheit” -nek nevez, pe
dig átélte egy elferdült „törvényesség” alatt a keresztyén élet minden 
megpróbáltatását, beleértve halálát is.
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Arra is itt kell rámutatnunk, hogy a világban helytálló keresztyén 
életünk rugója, igaz mozgatója és ereje a bennünk uralomra jutott evan
géliumban, rövidebb és személyesebb: az Űr Jézus Krisztusba vetett hi
tünkben és reménységünkben (eszkatológia) van. A megtapasztalt bűn
bocsátó kegyelem és a még eljövendő és beteljesedést hozó biztos re
ménység a Jézus Krisztusban, ez a kettő együtt, a maga csodálatos örö
mével és örvendezésével indít minket arra, hogy a szeretet kettős paran
csolatát megtartsuk és Isten teremtési rendjét eleven erővel szolgáljuk 
ebben a világban.

A régi és újabb szekták ezerszínű arca az eszkatológikus remény
ségnek kozmikus képeiben gyönyörködik. Arra néz és arra vár amit az 
„új kozmos” , az új világ hoz az ó-„eon” helyébe és ezért a mostani „eon”-t 
megveti, lenézi és abból kivonulni kíván. Nem nagyon érdekli, „miért 
lett Isten emberré”, milyen nagy a bűnnek a súlya, milyen áldozatot ho
zott Isten annak eltörlésére a bűnbocsánat evangéliumában, Jézus Krisz
tus szenvedésében és halálában. Csak a Krisztus személyéhez fűződő hit 
és reménység szül Isten akaratának megfelelő életfolytatást, etikát.

Bultmann Jézus eszkatológiáját kora világszemléletének tekinti, me
lyet Jézus arra használt fel, hogy existenciális döntés elé állítsa híveit. 
A mitologiátlanítás nála elvitte az evangéliumból az eszkatológiát.

A következetes etikai irányzat, hívei Jézus etikáját interim etikának 
tekintik, melynek érvénye elveszett azzal, hogy a közeli vég nem követ
kezett be, ezért az etikát humánus alapokra fektették. Idézem Sehweit- 
zer Albertét:: „A keresztyénség egész története a késésen alapul, vagyis 
a paruzia be nem következésén, és ezzel kapcsolatban a vallás fokozatos 
eszkatológiátlanításán.” Ezek után mi más maradhatott meg nála, mint 
az élet szépségének, szeretetének és megbecsülésének ritka humanitása, 
ami életének, munkásságának legfőbb gazdagsága is volt.

A barthiánusok élesen elutasítják azt. a Lutherre visszamenő felfo
gást, hogy Isten a világ rendjét a törvénnyel kormányozza, amelyet Is
ten a teremtéssel együtt beírt értelmünkbe és szívünkbe. Ez szerintük 
„természeti teológia” . Az etikát, szerintük, a Jézus Krisztusról szóló bib
liai üzenetből kell levezetni és annak analógiájára kell megtalálnunk az 
erkölcsi normákat. Eltekintve attól, hogy ez milyen bizonytalan tapoga- 
tódzással sikerülhet csak, azt jelenti végeredményben, hogy a világot az 
alkalmazott evangéliummal kormányozzák, amit régebben már sokan 
hiábavalóan meg is próbáltak.

Az újszövetség igei bizonyságtétele, az apostoli levelek tartalmi és 
szerkezeti felépítése Pálnál, Jánosnál, Péternél és a többieknél minket, 
evangélikusokat igazolnak. Az első szó az evangéliumé, de ettől mindig 
elválaszthatatlan az Isten parancsolataira való felhívás, intés és figyel
meztetés, a törvénynek hűséges megtartása a szeretet által. I. Kor. 13 
életfolytatásunkban a szeretetet, a szeretetből való cselekedetet a legma
gasabb polcra helyezi. Itt, most, ebben az „eon” -ban kell, lehet és szabad 
nekünk szolgálnunk Isten teremtési rendjét a törvénynek szeretetben való 
megtartásával.

A törvénynek első használata mellett megmarad számunkra annak 
második használata is: az usus theologicus vagy elenchticus is.

Simul justus et peccator voltunkban a törvény bűneink, mindennapi 
bűneink kapcsán megfélemlít, vádol és átkával súlyt, hogy méltatlanok 
vagyunk Isten nagy szeretetére. A kísértések és elbukások ez óráiban a 
törvénynek Krisztushoz vezető mesterünknek kell lennie és újra át kell, 
lehet és szabad élnünk a bűnbocsánat örömét, az evangélium csodáját. 
Azt, hogy Isten közösségébe fogadtatásunk, megváltásunk, hitünk és re
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ménységünk Isten irgalmának, szeretetének és jóságának nem magától 
értődő, természetes esete, hanem a Jézus Krisztusban drága áron meg
valósított, felmérhetetlen kegyelme és soha meg nem hálálható szeretete, 
mellyel minket, megtérő gyermekeit újra meg újra úgy ajándékoz meg. 
A törvénynek ebben a használatában bűnös emberünk a bűnbánatban 
Krisztus kegyelméhez folyamodik és újra átéli a megigazulásnak örö
mét a Szentlélek áldott megújító, megszentelő munkájában.

Nincs helye azonban a megigazult, a Krisztusban élő ember életében 
a törvény harmadik használatának: a tertius usus legis-nek, ennek a ki
mondottan protestáns területen keletkezett törvényhasználatnak! Törté
nelmileg a későbbi Melanchthontól és Calvintól kiindult és a pietizmus- 
ban jellegzetes alakját elért törvényihasználatnak. Lényege abban van, 
hogy az ember az evangélium által szemmel-láthatóan újjászületett és 
megtért ember lesz. Élete a megtérés után két részre szakad: ó-emberi 
és új emberi részre. Mivel a megtért időszakban a bűnnek a maradvá
nyai (Sündenreste) jelentkeznek, így azokat értékes cselekedetekkel és 
nyilvánvaló bűnvallomásokkal le kéll győznie a megtörtnek. Ez által Is
ten akaratának jobb megértésére jutunk és ugyanakkor a törvény meg
erősíti bennünk az Isten iránti hűséges engedelmességet, ami végered
ményben azt jelenti, hogy üdvbizonyosságra jutunk, kiválasztottságunk
ban megerősödünk.

R. Bring, svéd evang. teológus foglalkozik részletesen a törvény har
madik használatával külön e címet viselő könyvében. Keletkezésétől 
kezdve végig kíséri e törvényhasználatot. Melanchthon usus tertius in 
renatis-nak, tehát kimondottan az újjászületettek törvény használatának 
nevezi azt. Vizsgálata eredményeképpen megállapítja, hogy Luthertől 
idegen a törvény harmadik használata, bármennyire szól ő is az újjá
születésről és pl. a mindennapi megtérésről szóló szavai általánosan is
mertek előttünk. Luther a hangsúlyt mindig az objektív oldalra helyezi: 
Isten igéje elért bennünket, Krisztus lakozást vett bennünk, simul justus 
et peccator-ok vagyunk ebben az életben. Itt a halálomig „Fleisch” va
gyok külsőkben és maradok is és csak a halálban szűnik meg ó-embe
rem. Justus voltunk, szabadságunk nem látható, elrejtett a hitben. Ha 
nem így lenne, úgy már látásban élnénk.

Itt a földön hitben és hitnélküli élők a törvény első használáta, igaz
sága és ítélete alatt vannak. Ez köt össze bennünket minden emberrel. 
Hogy az igazán hivők szívesen és önként teljesítik a törvényt, míg a töb
biek belátásból, kényszerből és büntetése mellett engednek neki, az már 
a kérdés másik oldala. A Krisztushitben és reménységben mindeneknek 
a szeretet szolgálatával tartozunk.

A szokásos Törvény és Evangélium cím helyett azért választottam 
az Evangélium és Törvény címet, mert a mi nemzedékünk keresztyénsé- 
gének híve, embere az evangélium megismerésének, hirdetésének és el
fogadásának útján indult él; a gyülekezetben, az egyházban nevelődik, 
jut el evangéliumi hitre és reménységre. A teljes evangélium felől ve
zet az útja a keresztyén életfolytatáshoz, a törvényhez, Isten parancsola
tainak szeretetben való megvalósításához. Ügy pozitív, mint negatív ered
mény esetében is ezt az utat, ezt a látást, tanítást, bizonyságtételt tárta 
eléje egyháza, evangélikus gyülekezete, a családi kör és környezete.

Etikánkat, életfolytatásunkat Krisztushitünk öröme mellett, a tőle 
elválaszthatatlan egységben, Krisztus személyéheiz, paruziájához fűződő 
örvendező reménységünk még elevenebbé teszi és e világban való igazi 
keresztyén helytállássá növeli.

Novák Elek
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H a lottunk

„ Ím e nyitott ajtót adtam eléd, m elyet senki be 
nem  zárhat”  Jel. 3, 8.

1900. esztendő elején egy fiatal lelkész — Sommer Gyula — kerék
páron érkezett Pozsonyból Vácra. A gyülekezet Ura itt nyitott számára 
ajtót ötven esztendőre terjedő lelkészi szolgálatra.

Akinek az Űr megnyitja a szolgálati terület ajtaját, azt fel is készíti 
a szolgálatra. Sőt vele megy. Odaküldi „ahová ő menendő vala” . ;(Lk 10, 1.) 
A műhely, ahol a Mester felkészítette szolgálatra: a pozsonyi (1895—1899), 
majd a lipcsei (1899—1900) akadémia. Tanítói oklevelet is szerzett, sőt 
a gyógypedagógiai tanulmányokat is elvégezte. Vácott a szolgálati nyelv 
magyar volt, de 'ha a szolgálat úgy kívánta, németül és szlovákul is 
szolgált.

Igehirdetés-szolgálatáról ÍKoch Aurél, volt egyházközségi felügyelő, 
így számol be ötvenéves szolgálati jubileumán: „Sommer Gyula minden 
szavával, minden ténykedésével tisztán és igazán hirdette Isten igéjét, 
Krisztust és az ő evangéliumát” . Szóval és élettel való Krisztus-hirdetés
nek a következménye volt: „Ez alatt az ötven esztendő alatt evangélikus 
egyházközségünk hatalmas léptekkel haladt előre a fejlődés terén s e fej
lődést jórészben az ő fáradhatatlan, áldásos munkájának köszönjük” . 
Munkatársai voltak: áldozatkész presbiterek és a gyülekezet „Etus néni” - 
je (lelkész neje) vezetése mellett szorgos női kezek.

Szolgálati területei a szokásos templomiakon kívül: lelkipásztori lá
togatások, tanítványaival való foglalkozás, ezenkívül a rádi leányegyház- 
község, szórványok hatalmas területe: Szob—Zébegény—Nagymarostól 
kezdve egészen Szód—Gödig. „Fáradhatatlan volt szórványainak gon
dozásában is. Mindkét háború utáni években gyalogosan, majd kerék
páron, esőben, sárban, fagyban, hóban felkereste a szórványokat.”

Az első világháború alatt Vác alsóvárosi katonai laktanyájában hadi- 
kórlház létesült, melynek elnöke az akkor már köztiszteletben levő Som
mer Gyula volt. Szinte éjjel-nappal levelezett, kérvényezett a Vác és 
környékéről származó sebesültek érdekében s azokat az egykori Mo
narchia legtávolabbi kórházaiból is Vácra kérvényezte, hogy a szegény 
szenvedők legalább szeretteikhez közel legyenek. Protestáns betegek szá
mára szeretet-alkalmakat tartott tanítványai bevonásával.

Nagyobb szabású építkezések is voltak szolgálati ideje alatt: Rúdon, 
a leányegyházközségben templom, Alsógödön, Sződligeten szórvány
templomok, Vácon modern épületek, köztük a lelkészi lakás.

SOMMER GYULA
1876— 1966
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A z igehirdető  műhelye.

PÜNKÖSD VASÁRNAP

Lukács 11, 9—13.

EXEGÉZIS

A perikópa szorosan kapcsolódik a megelőző szakaszhoz (11, 1—8. 
v.). Itt általában az imádkozásról van szó. Tanítványait az imádkozó Jé
zus látványa arra indítja, hogy kérjék: tanítsa őket imádkozni. Jézus a 
Miatyánk szövegével válaszol, abban a megfogalmazásban, amint azt Lk 
feljegyezte s amely több ponton eltér Mt szövegétől. — Ezt követően Jé
zus elmondja az éjszaka bekopogtató barátról szóló hasonlatát, amely 
a kitartó imádságra buzdít; a barát akár barátságból, akár azért, hogy a 
kellemetlen csendháborítótól megszabaduljon, de mindenképpen teljesíti 
a kérő kívánságát.

Perikópánk közvetlenül csatlakozik ehhez a hasonlathoz. Ezt a „Ka- 
gó” is mutatja. Jézus ebben a szakaszban is folytatja a kitartó, meg nem 
lankadó imádkozásra való buzdítását. A paralelisztikus londolatritmu- 
sok: kérjetek — keressetek — zörgessetek, stb. jellemzőek a héber gon
dolkodásra s ismétlődésükkel ugyanazt az igazságot kívánják nyomatéko
sítani. Keresni valami elrejtettet kell, zörgetni pedig a bezárt ajtón. Ta
lán e kifejezések mögött meghúzódó képek Isten országára utalnak 
(Mt. 7, 13. 21; 25, 10—kk), amelybe be kell, ill. lehet lépni — mint ahogyan 
az ajtón belép az ember, s amit „keresni” kell (Mt 6, 33).

A 11. verssel kezdődő hasonlat következtetés „a minori ad május”. 
Ha a földi atyák igyekeznek jó dolgokat adni gyermekeiknek, mennyi
vel inkább a mennyei Atya. A „ponérosz” kifejezés az- ember bűnös vol
tára, gyarlóságára utal. Annak ellenére, hogy a szülői szeretet sem men
tes az ember egész valóját meghatározó elesettségtől, alig gondolható el, 
hogy egy szülő hal helyett kígyót és tojás helyett skorpiót adjon enni
valót kérő gyermekének. A „követ ad, amikor kenyeret kér tőle” mon
dat a legjelentősebb kéziratokból hiányzik, Máté feljegyzésében (7,7—11) 
viszont benne van s talán onnan került Lk szövegébe. Mennyivel inkább 
ad jó adományokat Isten, aki mentes azoktól az emberi indulatoktól, kor
látoktól, amelyek a legmélyebb földi szülői szeretetet is végessé, gyarló
vá teszik. Ezért lehet, érdemes imádkozni, könyörögni a mennyei Atyá
hoz, aki egészen más és végtelenül több, mint a legondosabb, legszere- 
tőbb földi szülő.

Perikópánk tehát kétségkívül az imádkozásról szól. Pünkösdi jelle
gűvé csak utolsó mondata teszi, melyben Jézus azt ígéri, hogy az Atya 
szívesen ad Szentleiket azoknak, aki tőle kérik. A gondolatmenet itt is a 
fninori ad május halad. Előbb a legegyszerűb Palesztinában megszokott 
eledelekről volt szó: hal és tojás. Most pedig a legnagyobbról: Isten lel
kének adományozásáról.

Szentlelkében Isten azért adja a legtöbbet, mert önmagát adja. A 
gondolatmenetben ez is benne van: Ha Isten a legnagyobbat odaadja,
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hogyne adna meg sokkalta kisebb értékű ajándékokat azoknak, akik őt 
kérik. Ez emlékeztet Mt 6, 32/b—33-ra. Először a nagyobbat kell kérnünk, 
innen vezet az út a kisebbekhez. S az is benne van: merjünk — mert 
lehet — kérni a nagy ajándékokat, sőt a legnagyobbat is: Istent magát, 
vagyis a vele való közösséget, jelenlétét szívünkben, gondolatainkban. 
„Abban vagyunk keresztyének, hogy a Szentlélekért könyörgünk”, mond
ja Luther.

Az egész perikópában Isten atyaságáról, atyai szeretetéről van szó. 
„Lám, amikor imádkozni akarok, először boldogult édesapámra gondo
lok, aki oly jó volt hozzám s oly szívesen adott ajándékokat. S akkor az 
egész világot úgy képzelem el, mint az atyai hajlékot... , s Istent, amint 
jobbját kiterjeszti a tenger fölé s elér vele a világ végéig, s a másik ke
ze is tele van üdvösséggel és minden jóval, s a hegyormok körös-körül 
zengeni kezdenek. . .  — s akkor hozzákezdek én is: Mi Atyánk...” 
(Matthias Claudius, id. HJ. Iwand: Predigt-Meditationen, 1964. 73. o.l. 
Amikor Isten Szentlelket ad, akkor kitárja atyai szívének egész gazdag
ságát, ezért foglalata ez az ajándék Lukácsnál a „jók”-nak, amiket Mt 
említ parallel szövegében. Mert a Szentlélek az Atyával való közösség 
valósága s ebben a közösségben valóban mindent megkapunk bőséggel, 
amire csak szükségünk van (Lk 22, 35). Már ez az utóbbi igehely is em
lékeztet azonban bennünket arra, hogy Isten atyasága Jézus Krisztusban 
jelent meg közöttünk. Őbenne fogadtattunk gyermekké, a Fiú testvérei
vé. Őbenne van Isten keze kiterjesztve az egész világ fölé, telve gazda
gon jó adományokkal és tökéletes ajándékokkal. (Iwand, u. o.). A Szent
lélek: az Atyának és Fiúnak lelke, s ez azt is jelenti: az Atya jelenléte 
számunkra a Fiú által. Így is mondhatjuk: az Atya atyaságának bizo
nyossága bennünk (Rm 8, 14—17). Ez bizonyosság viszont, hogy ti Isten 
gyermekei vagyunk — tartalommal Jézus Krisztusban, a Krisztusese
ményben telik meg számunkra. A Szentlélek műve épp abban van, hogy 
mindig újra bizonyossá tesz bennünket istengyermekségünk felől. (Fritz 
Lieb: Dér Heilige Geist, als Geist Jesu Ghristi. — Ev. Theologie, 1963. 
évf. 6. sz. 281—kk old.).

Az, hogy az Atya Szentlelkével jelen akar lenni bennünk, „Isten sze- 
retetének végleges, minden korlátot áttörő megjelenése a világban” 
(Lieb u. o.). Annak valósága, hogy Isten ebben a világban akar jelen 
lenni, még pedig tartósan jelen lenni, amelyért Fiát is odaadta. „A Szent
lélek arról tanúskodik bennünk, hogy Isten nem hajlandó feladni meg
teremtett világát, hanem annak minden ellenkezése ellenére ragaszkodik 
hozzá s mindig új életlehetőségeket ad neki, meg akarja változtatni s 
nem akarja megsemmisíteni, s nem engedi -meg, hogy egy atomháború 
új vízözönében elpusztuljon. Isten világfenntartó és megtartó, soha nem 
lankadó atyai akaratának leghatallmasaibb jele éppen a pünkösdi esemény. 
Amit Isten pünkösdkor oly ígéretesen elkezdett, azt nem ejti el. Szent
leikében magáénak vallja ezt a világot, mint az ő saját világát. Ez a mi 
bizodalmunk a világban, ezért a világért” . (Lieb, uo.)

MEDITÁCIÓ
Pünkösd ünnepe kétségkívül egyike azon ünnepeknek, amikkel a hí

veink nem sokat tudnak kezdeni. Ez azért van, mert a Szentlélek való
sága sokkal kevésbé megfogható a számukra, mint pl. Jézus történeti 
személye. Ezért a Szentlélekért való imádság jelentősége sem világos és 
az sem, miért oly nagy ajándék az, amit Istentől kapunk, ha Szentlelket 
ad, azoknak akik kérik.
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Ez persze összefügg azzal, hogy az ember éppen a_zt az utat nem 
hajlandó járni, amire az exegezis során rámutattunk Mt 6, 32—33-ra utal
va. Azt ti, hogy először Isten országát, vagyis Isten akaratát, a vele való 
közösséget, a tőle való vezettetést, a neki való engedelmességet keressék, 
erre igyekezzenek s csak ezután törődjenek minden egyébbel, sőt bizo
nyosak legyenek abban, hogy minden egyéb, amire szükségük van ráadá
sul megadatik nekik. Még a rendszeres imádkozók közül is ki kér Isten
től Szentlelket? Sok minden egyebet igen és szinte mindent inkább. Pe
dig, — s talán ezt kellene a prédikációban megmutatnunk — Szentlélek 
nélkül olyanok vagyunk, mint akik kulcs nélkül állanak egy gazdag kin
csesház bezárt ajtaja előtt. Persze ez a kép is mint minden efféle na
gyon gyarló. Mégis, jobb híján, megkockáztatjuk: Isten Szentleikében kul
csot ad nekünk önmagához. De ezt a kulcsot nem adja a kezünkbe — az 
ő kezében marad. (Ág. Hitv. V. e.!). Hiszen voltaképpen, amikor valaki 
Szentlelket kér, akkor már Szentlélek által imádkozik, másként ezt ho
gyan is tehetné? „Az imádság csodája — s ez egészen más, mint a he
lyes imádkozásra képesítő belénktöltött kegyelem — a Szentlélek köz
benjárása az imádkozóért, az ő fohászkodása, amely a mi ajkunkon 
hangzik el, mégis egészen az övé.”  (K. Barth: Zűr Lehre vöm Heiligen 
Geist, 1930.). A kulcsnak is ez a teljesen Isten kezében maradása a ke
gyelemnek az a totalitása, amit a reformátorok olyan elszántan hirdettek 
(sola gratia).

Pünkösd arra emlékeztet, hogy a kegyelemnek ez a lehetősége — bár 
egészen és végképp csak Isten felől való lehetőség — megadatott a szá
munkra. Perikópánk ezt így mondja: Lehet, szabad, a bizonyos meghall
gatás reménységével kérni Szentlelket, vagyis a kulcsot, amely a mi szí
vünket — horribile dictu: még a mi szívünket is! — megnyitja Isten szá
mára. Isten, mert atya bennünk, gyermekeiben, akar lakozni. S éppen 
úgy akar atya lenni, hogy mint gyermekeit tanácsol, vigasztal, fedd, ok
tat, vezet és újít meg bennünket.

Mindezt így is mondhatjuk: Keresztyén életünk feltétele, annak fel
tétele, hogy Isten gyermekeiként élhetünk gyümölcstermő, hasznos, ál
dott, boldog, örvendező életet már most, dbben a világban s lehetünk e 
világ javára abban Isten szeretetének tanúi, — mindennek feltétele a 
Szentlélek jelenléte bennünk. Ezt a feltételt azonban Isten maga teremti 
meg a számunkra.

Dr. Groó Gyula

PÜNKÖSD HÉTFŐ
Lukács 12, 32—34.

ADJATOK ALAMIZSNÁT!
I.

A 12. fejezetben Jézus nagy sokasághoz intézi beszédét, aki követője 
akar lenni döntenie kell, vállalja-e azt a hivatást és életfolytatást, ame
lyet számára a Mester jelölt ki. Ezért vállalni kell követőinek, úgy az 
artyagi javakhoz való viszonyt, ahogy azt Jézus megmutatta, megszabta. 
Beszéde tele intéssel. Szavaiból mégis mennyi szerető buzdítás csendül 
ki, hogy oszlassa a döntés előtt álló tétovázók bizonytalanságát.

„Ne félj” . . .  hangzik alapigénkben (32. v.) az erőtadó biztatás. Az 
Atyának úgy tetszett, úgy döntött (eudokészen), hogy az országot a ki-
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csiny nyájnak adja. Az ország (baszileiá) Isten országát jelöli. Itt sem 
jelenti a választottak világuralmát s nem jelentheti az emberiség törté- 
nelmének azt az eljövendő korszakát sem, amelyben tökéletes boldogság 
lesz, mivel minden ember Isten akaratát cselekszi majd. Az „ország” ki
fejezés Isten mindenhatóságára vonatkozik. Övé minden és mindenki, 
mert teremtménye. Számon kéri akaratának cselekvését. Az Ótestámen- 
tum Jahvet királynak nevezi, amikor mindenhatóságát akarja körül írni 
(pl. E 15,18: Zsolt. 5,3; Ézs 6,5; Jer 46,18). Ilyen értelemben használják a 
Jahve országa, illetve Mennyek országa kifejezést is. Jahve országát és 
uralmát a választott nép azonosította Israel földi országával és uralmá
val. A próféták reménysége, hogy Isten uralma majd teljességgel meg
valósul teremtményein. Elsősorban a választott népen teljesül be (pl. 
Zak 14,16; Ézs 24), de minden népre is kiterjed.

Isten országa reménységgé lett. Egyesek szerint Israelnek kell meg
valósítania uralmával Isten országát mások — főleg a próféták szerint 
— úgy 'hitték, hogy Isten majd maga valósítja meg küldötte által (Mes
siás, Jahve szolgája, Emberfia).

Keresztelő János azért sürgeti kortársait megtérésre, mert Isten or
szága közel jött az emberhez (Mt 3,2; Lk 3,8kk). Jézusról úgy tesz bi
zonyságot, mint akiben beteljesedett a próféták reménysége. Jézus is így 
tesz bizonyságot magáról (4, 18 k). Pl. akkor is, amikor Emberfiának ne
vezi magát (9,56.58). -Bizonyságot tesz arról is, hogy személyében itt van 
Isten országa) (17,21 — közöttetek! Mt 12,28). Vagyis Jézus Krisztusban 
Isten lett emberré, követése az ember számára Istennel való közösséget 
jelent. Jézus hatalma, amely megtöri a gonosz erőit, amely felette áll a 
természet erőinek s amellyel életet ad az embernek (9,38kk; Mt 14,22kk, 
Jn 4,14) Isten hatalma. A szeretet parancsában, pedig Isten akaratának 
tökéletes betöltése útját mutatta meg. Hiszen Ö jött az Atyától, akarata 
szerint cselekszik. Isten Jézus kezébe tett le mindent, mer Ö egy az 
Atyával (Jn 8,16; 14,11; Lk 10,22; Jn 10,30). Az Atya tehát arról döntött, 
hogy Jézus Krisztusban hatalmát dicsőségét, akaratát kinyilvánítja és 
megvalósítja (v.ö. 22,29). a kicsiny nyáj számára.

A poimnion kifejezés elterjedt az Ötestámentum szóhasználatában 
és választott népre vonatkozik (Zsolt 77,21; Ézs 40,11 Ez 34,46), az Űj- 
testámentumban azonban Jézus Krisztusban kiválasztott és elhívott 
népre. (Csel 20,28k; és I. Pt 5,2). Jellemzi azt a közösséget, amely Isten 
és ember közt Jézus Krisztusban és általa jött létre. Jelzője (mikron) fi
gyelmeztet, hogy a Jézust követő ember nem tipikus, nem az emberiség 
döntő többségét alkotja. Éppen ezért nem a közfelfogást, a közhangulatot 
képviseli. Figyelmeztet tehát arra is, hogy a közfelfogás szerinti „ala- 
csonyság” (mikron másik jelentése) jellemzi. Nem lehet olyan hatalmi té
nyező, olyan gazdasági erő képviselője, amellyel világhatalmi vággyal él
hetne és világuralomra törhetne. Erre nincs is szüksége, mert Isten neki 
adta országát, „egész királyságát” Jézus Krisztusban. Ez nem jelenti 
azonban azt, hogy itt a földön nincs semmije, de amije van azt nem 
használhatja fel öncélúan (33. v.)

Az alamizsna (eleémoszyné) eredeti jelentése az irgalomra utal. Az 
alamizsnálkodás az irgalmasság gyakorlását jelenti. Már a mózesi törvé
nyek is figyelmeztetnek az irgalmasság gyakorlására. (Lev 19,9k; Deut 
15,7kk). Később nagyon felszínes szokás alakult ki belőle, az alamizsna 
adás könyöradomány formája. A feleslegből származó filléres adakozás.

A kegyes izraeliták Isten iránti szeretetüket mutatták meg az irgal
mas adakozásban. A késői zsidóság az igével ellentétben már azt val
lotta, hogy az alamizsna adásának bűntörlő jelentősége van. Jézus korában
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ez a felfogás terjedt el. Így válik fontossá a kegyesek számára a nyil
vános alamizsnálkodás. Máté tudósítása szerint az áldozat bemutatásánál 
használatos kürtökkel kürtöltettek alamizsnálkodásnál, hogy kérjék Is
tentől jócselékedetük gazdag megjutalmazását. (V. ö. Mt. 6,2.) Az ala- 
mizsnálkodónak a gyülekezet tagjaitól kijárt a tisztelet, elismerés s ez 
lett azután fokmérője Isten jótetszésének.

Jézus, amikor alamizsna adásra buzdít, aikkor irgalmaságra — szív
ből fakadó alamizsnálkodásra szólít fel (v.ö. 11,41). Nem feleslegből tör
ténik, hanem amink van, abból. Amiről le kell mondjunk, hogy tovább 
adhassuk. Ennek a segítő irgalmas cselekedetnek csak egyik formája a 
szőkébb értelemben vett alamizsna. Azt kell adnunk, amire embertár
sunknak szüksége van.

Az irgalmassággal összefüggésben van az elavulhatatlan, kifogyhatat
lan „mennyei kincs” . Ez pedig nem más mint az örök szeretetközösség 
Istennel, üdvösség. Az örök élet Isten legnagyobb kegyelmi ajándéka. Is
tennek országa Jézus eljöttében valósággá lett, teljessé azonban paruziá- 
jakor lesz. Jézus szavára aki hallgatott itt a földön, azé a legnagyobb 
kincs. Minden más kincs elfogy, múlandó. Veszélyezteti ezeket a féreg 
(szész) és tolvaj. Az örök életet nem veszélyeztetheti senki és semmi. Is
ten hatalmában van és a Krisztusban Öt követők „nyájának” ajándé
kozta.

Az ember számára, aki a legtöbbet érő kincs, ami a legfőbb érték: 
arra áldozza életét, anak megszerzésére szenteli életét (34. v.)

II.
Pünkösd első napján az igehirdetés alapigéje arra biztatott, hogy Is

ten Lelkét kérjük, mert Isten ad Szentleiket azoknak, akik kérik Tőle. 
Milyen fontos is Ő számukra. Hiszen a Szentlélek Isten a megelevenítő 
lélek. Ő teszi élővé Krisztus testét, az egyházat, testének tagjait, köve
tőit. „Istenünk, ha kibocsátód Lelkedet, élet támad, és megújítod a föld
nek színét.”  (Zsolt 104,34) hangzik pünkösd második napján a zsoltárbeve
zetés. A biológiában csak ott beszélnek élőről, ahol kimutathatók az élet
jelenségek (mozgás, növekedés, fejlődés, anyagcsere stb.). Ha az élet je
lenségek huzamos ideig szünetelnek, ott csakhamar beáll a megmásítha
tatlan halál állapota. A Szentlélek által élővé vált egyháznak s tanítvá
nyoknak is megvannak a jellemző életjelenségeik. Ezek a Lélek gyümöl
csei. Akár az egyház, akár a keresztyének életéből hiányoznak az életje
lenségek (a Lélek gyümölcsei), itt is ott is beáll a megváltozhatatlan ha
lál, a kárhozat.

1. „Adjatok alamizsnát...” Ha csupán e parancs hangzott volna Jé
zus ajkán, hamar elengednénk a fülünk mellett. Legfeljebb a kételyeink
re és kétségeinkre figyelnénk. Adjunk alamizsnát. Eggyel több kiadás a 
listánkon. Á villany-, gáz- stb. számla mellé Isten is leteszi számláját, 
amit nekünk kell kiegyenlíteni.

Adjunk, de miből?! Talán rossz cipő akad a háznál, egy-két elko
pott ruhadarab is kallódik valahol. Az a kis ételmaradék, meg igazán az 
állatoké lett volna, vagy a kukába kerül. Az a néhány fillér, amit a ré
szeg koldus elvisz igazán nem vág a földhöz. „Adjátok el amitek van..." 
— hogy gondolta ezt Jézus. Nem túloz? Nem rajongóknak való tanítás-e 
ez? Mi lesz akkor nekünk, ki fog megsegíteni minket, ha a tartalékot 
felszámoljuk. Kockázatos dolog. Mit szólnának az emberek ilyen segít
ségnyújtás láttán. Esztelenek ezek — gondolnák. Legalábbis felesleges-
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nek tartanák. Vannak szociális intézmények árváknak, öregeknek, el
esett szerencsétleneknek.

2. A kemény felszólításon kívül más is elhangzott, amin keresztül a 
Szentlélek megvilágosít bennünket. Isten országát nekünk adta. A nélkül 
a bizonyosság nélkül, hogy életünk Istentől függ (Tőle kaptuk), életem
mel neki tartozom, életemért felelősségre is von (19,12—27); mindenek 
feletti hatalma Krisztusban és Krisztus által kegyelmes szeretettől átfor
rósodva lesz valósággá énrajtam és életemen, senki sem képes az igazi 
adakozó életre.

A gazdag ifjú története és méginkább a bolond gazdag példázata rá
mutat az embernek anyagi javákhoz való helytelen viszonyára. A termé
szetes ember úgy látja, hogy élete elsősorban ezektől s azután más javai
tól függ. Minél többet gyűjt, minél több van, annál biztosabb az élete. Is
ten azonban mindenkitől számon kéri sáfárságát, bár hatalma rejtve 
marad.

Jézus az, aki megmutathatja az embernek Isten igaz valóját. Hatal
mát és dicsőségét. Az „Atya” és „nyáj”, kifejezések mutatják hogy Is
ten hogyan gyakorolja mindenek feletti uralmát. Az Istentől kapott nagy 
kincs, hogy szeretetébe zárt örökre Isten, egyedül olyan érték, amiért 
oda lehet mindenünket és életünket adni. (Mt 13,44—46.)

3. Amit Jézus megmutatott, arra támaszkodva lehet igazi alamizs- 
nálkodó életet élni. A legdrágább kincsért adni életünk. Ezzel Isten meg
határozta az ember életének célját és rendeltetését. Nem könyörado- 
mányt vár Isten, hogy adjunk embertársainknak, hanem amink van. Üt- 
mutatás számunkra Isten, aki érdemtelenül ajándékoz meg szeretetével.

Javaink meg vannak. Isten az egyházat ellátja javakkal és alkal
makkal. Régen is, most is. Tanítványait is ellátta anyagiakkal, testi és 
lelki képességekkel. Sok mindent kapott a kicsiny nyáj a szolgálatra. 
Valóban szolgálunk ezekkel? És úgy szolgálunk-e, hogy az emberek tudo
mást szereznek általa Isten szeretetéről és a nagy „kincsről” ?

Az alamizsnálkodásnak sok alkalma és eszköze van. Anyagi javaktól 
a szellemi javakig. A hivatás felelősségteljes betöltésétől az erkölcsi jón 
való fáradozásig. Minden szolgálatot át kell hatnia a szeretetnek, mert 
csak akkor igazi alamizsnálkodás. Isten mindenkire bízott valakit, akinek 
az életében csak az illető tud a Szentlélek által megmutatott módon ala
mizsnát osztani.

4. Isten rajtunk keresztül akarja segíteni az embertársainkat és a mi 
javainkkal végzett alamizsnálkodás által akarja szeretetét érvényesíteni 
a világban. Ébresszen minket felelősségre az eljövendő ítélet, amikoris a 
kérdés nem lesz'más; mint ez: hogyan használtad fel Istentől kapott éle
ted és javaid: adtál-e alamizsnát?! (Mt 25,31—46.) De akkor a kérdés fel
tevése nem döntésre, hanem számadásra szólít.

Rőzse István

SZENTHÁROMSÁG ü n n e p e

János 17, 1—10.

Miután az igehirdetőnek gondolkodó emberek elé kell állania, nem 
hagyhatók figyélmen kívül azok a kérdések, melyek a gyülekezet tagjai
ban az ige hallatán természetszerűleg felmerülnek. Az igehirdetés nem 
jogosíthat fel bennünket arra, hogy a jelentkező, bár ki nem mondott 
kérdéseket semmibe vegyük. Az újszövetségi üzenet igévé csak akkor vá-
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lik, ha a kérdésekben megnyilatkozó exisztenciális érdekeltségünk kielé
gítően nyugvóponthoz jut. Szentháromság ünnepén erre fokozottabban is 
gondolnunk kell.

A textussal kapcsolatos exegetikai anyag bármely kommentárban 
megtalálható. Ezenkívül elmondandónak érzem az alábbiakat:

1. A megismerés kérdésében Jézus nagyon aktuális és „modern” 
mozzanatra hívja fel a figyelmet (3. vers). Olyan mozzanatra, mely a ko
moly embert a maga törekvéseiben mindig is jellemezte és jellemzi, mi
dőn szeretné önmagát, világát, sőt a láthatatlant és titokzatosat is meg
ismerni. A gnosztikus gondolkodásról elmarasztalóan szól a keresztyén 
hivő világ talán elsősorban azért is, mert a görög megismerésre törek
vés a seauton-ban kapta meg középpontját. Jézusnál pedig — bár szolgá
latában az ember a fontos, — a középpont s a gnóthi iránya: Isten, ö fe - 
lőle világosodik meg minden s lesz valósággá az örök élet.

2. Attól nem kell megijedni, hogy Jézus itt nem hitre hív és szólít 
fel, hanem ismeretre. A mai ember számára ez az érthető szó. A mikro- 
és makrokozmosz nagysága az utóbbi évtizedekben nőtt meg az áttekint
hetetlen végtelenségig, azon ismeretekből, mely a mindennapi élet meg
könnyítésének szándékából indult el. Sem egy pohár víz, sem egy falat 
kenyér, sem a sebkötözés samaritánusi mozdulata nem képzelhető el a 
szükséges ismeretanyag birtoklása nélkül. Ez ismeret a megnőtt világ 
„határaihoz” jutott már el a matematikai gondolkodásban. A materiális 
üdvösség feltételei, úgyszólván, ismeretek az ember, a tudományos isme
reték birtokában lévő ember előtt; az „örök élet” is ott rejtőzködik a la
boratóriumi lombikok és sikeres kísérletek mélyén. Az ismeret és az 
ember lehetősége világot teremtő erő, melyben — hitünk szerint — az 
erőt ajándékozó Isten van jelen. Isten, a maga dicsőségének keretében: 
a materiális világban.

3. Az ismeret fáradságot, fájdalmat, gyötrődést jelent. Sokszor nem
csak tisztázatlanságot, de tisztátalanságra lehetőséget és kísértést is. Az 
ismeret nemcsak felemelkedés, de a mélység felett táncolás is, borotva
élen. Az ismeret s az arra való törekvés egy állandó nyugtalanság; sőt, 
soha békességre nem jutás. Nagyon is érthető tehát, ha a keresztyén em
ber és az egyház úgy érezte, ez mindenféle veszedelmeket jelenthet csak 
az emberre és az üdvösségre nézve; jobb magunkat távoltartani tőle. Az 
Isten különben is hitet kíván az övéitől.

Ebben az alapállásban viszont a keresztyén ember és az egyház el
feledkezik arról, hogy az ismeret nem szakítható el a hittől, és fordítva: 
nem lehet hinni egy bizonyos ismeretanyag nélkül. Aki ezt nem akarja 
vagy nem képes felismerni, az akár nem is kezdjen „igét hirdetni jobb 
ha nem szól, mintha olyat mond, ami — minden Igére hivatkozás mellett 
és ellenére — sem igaz.

4. Nem gondolhatjuk, hogy az Isten megismerése csak Jézus Krisz
tuson keresztül lehetséges. Az egyház hosszú százéveken át kemény küz
delmeket vívott mindazokkal, akik ilyen „pogányságot” vallottak. Sok ke
resztyén szerint Isten felőli egyáltalán lehetséges ismeret csak Jézuson 
keresztül és benne lehetséges. — Jézus azonban nem azért jött a Földre, 
hogy megismertesse az Istent, akár az ö  szeretetét is, hanem hogy az 
Isten korábbi ígérete „igenné és ámenné” legyen. Isten az embert a te
remtéskor szerette, és változatlanul, minden bűne ellenére úgy szerette, 
hogy amikor ideje elérkezett, egyszülött Fiát adta érte. A szeretetnek 
ebben az ősi gyökerű tényében van az örökélet és üdvösség. A történe
lemben magát kijelentő és az emberekkel magamagát megismertetett Is
ten Jézus Krisztusban korábbi kinyilatkoztatásainak bizonyosságát adja.
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Aki Jézusban nem ismeri fel a Fiút, az korábban nem ismerte fel a ma
gát kinyilatkoztató Istent sem.

5. Az Isten és Jézus Krisztus megismerése — éppen az ismeretanyag, 
valamint a megismerés teljességére törekvés következtében — egy állan
dó nyugtalanságot, feszültséget, kockázatvállalást, újrakezdő próbálko
zást, keskeny utat jelent. Mindez azonban olyan természetű, hogy önma
gában hordja értékét; sőt ez az érték az emberi életet magához köti és 
el sem engedi többé. Lehet, hogy ezerszer megbánja az ember, hogy ta
lálkozott vele, de szolgálatát, a vele s benne való élést nem lehet többé 
abbahagyni. Az örök élet megígért üdvössége ezen a Földön ilyen boldog
talansággal kezdődik.

6. Csak egy ilyen ismeret teszi lehetővé, hogy az élet és szolgálat fe
szültségei közepette az ember felismerje az „órát”, melybep valami befe
jeződik s amelyben valami új kezdődik. Azt az órát, amelyben a figyel
met a láthatók „mögé” kell irányítani, amikor a halál ellenére az életet 
lehet látni, s a megsemmisülésben az Isten dicsőségének ragyogását le
het felfedezni. És egy ilyen ismeretben lehet észrevenni azt is, hogy az 
ember életének szolgálata, gondolkodása és magatartása valamint Jézus 
Krisztus között egy rendkívül érdekes összefüggés van (10. vers).

7. A 17,9 vers alapos meglepetéssel szolgál: Jézus nem a világért .kö
nyörög. Ő, aki jött, hogy szolgáljon és váltságot adjon, mint hisszük, min
denkinek. A mi képünk Jézusról már-már igen egyszerű és sablonos. E 
kép szerint Jézus kivétel nélkül mindenkiért jött, könyörög, meghal. Az 
egész világért. Hitünk és diakóniánk nem lenne „tökéletes” , ha mást mer
nénk gondolni és mondani.

Jézus arra figyelmeztet, hogy a „világért” gondolkodás és szolgálat 
nem egy ellaposodó kép kereteiben lesz igaz; sablonokkal a Jézus-kép
ben nem juthatunk messzire.

8. Az örökélet a hitben egyszerűnek látszik, de a megkívánt ismeret
ben bonyolult és összetett. Aki egyiket a másikkal szemben játssza ki, 
az az Istent játsza ki. Néha gondolnunk kellene arra, hogy mit kockáz
tatunk.

Szentháromság ünnepén merüljön fel bármilyen kérdés s legyen bár
mily bizonytalan és esendő a válasz, egy dolog nyugalmat s új biztatást 
adhat: „az enyémek mind a tiéid” (10. vers). Azonban csak a fenti érte
lemben „enyémek” a tiéid ....

Csengődy László

SZENTHÁROMSÁG U. 1. VASÁR NAP

János 5, 44—47.

1. A SZÖVEGHEZ FŰZÖTT MEGJEGYZÉSEK
44. Pisteüsai aor. inf. a múltban beálló cselekvést fejez ki, de befeje

zettséget nem jelez. Miután az „eljövendő” megjelent, aktuálissá vált: 
hinni. Isten ezt a hitet újra és újra igényli tőlünk. A hit jelenti a kap
csolatot az eszkatonnal a számunkra. A „doxa” szó általában a több mint 
emberi, az isteni dicsőség jelzésére szolgál. Itt a magyar „elismerés” je
lentését vette fel. „Doxan para alélón lambanontes” kifejezés a farizeu
sok újtestamentomi jellemrajzának egyik fő vonása. Nemcsak szívesen 
fogad el az emberi elismerést, törekszik is rá. Ennek az elismerésre való 
törekvésének visszataszító módját rajzolja meg Jézus a farizeusokat vá-
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doló 23. fejezetben. (6.—8.) Hallgatólagos megállapodás van ennek a tár
saságnak a tagjai között: becsüljük meg egymást kölcsönösen, így számít
hatunk mások megbecsülésére. A vallási élet példátlan megüresedését, 
Isten-nélkül valóvá válását hozza magával ez. Az ember sajátmagát ke
resve és szeretve vallásoskodik. Így jellemzi Jézus a farizeusokat Mt 
6.-ban is. Alamizsnálkodásu'kat, böjtölésüket, imádkozásukat úgy rende
zik, hogy közfigyelem tárgya legyen. Mivel ez ösztönzi őket, Isten így 
nincs abban, amit tesznek. Emberek dicséretét megnyerték, másra nem is 
törekszenek, mivel Istentől nem várnak. Hogy is várnának, mikor nem 
hisznek — hát nem is kapnak semmit. Még mielőtt erre kerülne sor el
vették jutalmukat a maguk vágyának megfelelően. Istentől eredő juta
lom nem kellett nekik. A „Theou” szót hozza a syrc, hogy több kéziratból 
hiányzik, nem lehet ok arra, hogy ejtsük a szövegből. Jelzője az Isten 
szónak a: „thou monou” . Kizárólag Isten az, aki Ő. Ő az egyedüli. Senki 
és semmi mással nem helyettesíthető. Ahol ő fellép, ott ő teljesen kitölti 
a teret, nem léphet melléje, vagy helyére senki más. (v. ö. Es 37,20.)

45. vs. A „katégerésó” ige fut. formában s a „prós tón patera” össze
függésben az eljövendő ítéletre vonatkozik. Ennek akart igazságot szol
gáltatni a magyar fordítás: a „kárhoztat”. A szó voltaképpeni jelentése 
„vádol”, valaki ellen beszél. János evangéliumának egyik jellegzetessége 
annak hangsúlyozása, hogy Jézus nem ítélni jött, .hanem megmenteni, 
Jézus az ő voltaképpeni küldetését egy percre se engedi elhomályosodni, 
hogy bárki pl. a Keresztelőnél ismert szórólapátos és fejszés Messiást 
lássa benne. A „kategerón” part. praesense azt mutatja, hogy Mózesnek, 
azaz a törvénynek a szerepe nem korlátozódik az eljövendő ítéletre, bele
szól az a mánkba már, figyelmeztet, irányít, óv, de legfőképpen vádol 
már most, hisz naponként szolgáltatunk is arra elegendő okot. Azonban 
ami ma történik a törvény felhasználásával Isten részéről az életünkben, 
annak az ad félelmetes komolyságot, amit Jézus itt is az utolsó napra 
helyez kilátásba. „Élpikate”, perf. Mózes különleges szerepét jelzi az iz
raeli mentalitásban. Izrael a múltjának szent embereire, azok közt is 
különösen Mózesre nézett az olyan időszakokban, amikor magában és 
sorsában kevés vigasztalást talált. A Mózesben reménykedés a törvény
ben reménykedés is volt. Ha a nép, vagy a kegyesek kis csoportja, a „ma
radék” a törvényt megtartja, biztos esélyese Isten országának, mikor az 
eljön.

46. —47-vs. Jézus nem veszi át Mózes szerepét, mert ezzel voltakép
peni küldetése elhomályosodna. Viszont Mózes szolgálja Jézust. Mint ki
fejezetten a Messiásra vonatkozó jövendölést Dt. 18,15-t lehet ezzel kap
csolatban említeni. Viszont az újtestamentom gyakran fejezi ki azt a 
meggyőződést, hogy Mózes Jézusról, illetve a Messiásról írt (Ján 1,46; Lk 
24,44; Csel 3, 22—23; 7,37; II. Kor 37.) A meglepő csak az, hogy János 
evangéliomának ezen az egyetlen helyén Jézus odáig jut, hogy azt 
mondja: a Mózes írásainak való hivés biztosítéka a Benne hívésnek. 
Bauer így hívja fel a figyelmet erre: „Evangélistánk szemében az ótesta- 
mentom átment a keresztyén gyülekezet tulajdonába, ahogy alátámasztja 
a keresztyének igényét, ugyanúgy kárhoztatja a zsidók hitetlenségét. 
Ezért adódik ezen helyen számára pozitivebb Mózes értékelés mint bár
hol egyebütt, egész művében.”

2. A TEXTUS ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN
Egy nagy krisztológiai beszéd befejező versei ezek. Jézus konstatálja 

azok nem-hívését, akikhez szól, egyúttal kifejezi, hogy mélyebben gyöke
redzik az, mint bárki gondolná. Főleg pedig, hogy nem szépíthető az.
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mintha az egyetlen mesterükhöz, Mózeshez való hűségük tartaná vissza 
őket abban, hogy máshoz, vagyis Jézushoz csatlakozzanak. Az Istennel 
való kapcsolatuk normalizálására Jézus szerint nem elegendő a törvény. 
János a Jézusban lett kinyilatkoztatás újságát igen erőteljesen dombo
rítja ki. Evangélioma és levelei értelmében új az, ami Jézus által lett. 
A testté lett ige által lett a „cáris” és az „aletheia” , azelőtt nem voltak 
elnyerhetők. Jánosnál nemcsak mint ajándék új az, amit Isten Krisztus
ban nyújtott, hanem mint parancs, követelés is újként hangzik felénk az 
ő írásaiban s ez az új a hitet engedelmesség formájában igényli tőlünk. 
Jézus felette áll a mózesi törvénynek. A szóban forgó krisztológiai be
széd a bethesdai beteg meggyógyításához fűződő szombat-vitával indul 
el. Jézus azt támasztja alá vele, miért járhat ő el szuverén hatalommal 
ilyen a farizeusok szerint isteni jogkörbe vágó kérdésekben, mint a szom
bat-ügy. Jézus igényli, de nem könnyíti meg a benne való hivésünket. Hisz 
a textusunkat megelőző mondatokban felcsillan ez a jézusi szuvereni
tás igény az ítélettartásban és a halott feltámasztás vonatkozásában, az 
Atya és a Fiú titokzatos egységében. Mindamellett Jézus nincs ellenke
zésben Mózessel. Nem tekinti azt az utat, amelyet ő népével járt, elté
vesztett útnak. Azon a vonalon, amely a Jézus földre küldésével fut a 
célba, ott van Mózes is. Az apostoli missziói munkában; ahogy azt az új
testamentomi iratok őrzik, nagy szerepe volt az ótestamentommal való 
bizonyításnak. Ez érthető is, hisz elsősorban Izraelt akarták megnyerni 
az apostolok a Krisztus-hitnek. Az újtestamentomi kijelentés újságát ne
künk ugyanúgy tanítanunk kell, mint ahogy meg kell adnunk az ótesta- 
mentomnak az őt megilletőt. Hogy történjen ez? Nem elég ótestamen- 
tomi és újtestamentomi diktumokat hozni fel. Még az is kevés, ha kimu
tatjuk, hogy az újtestamentomi kijelentést hordozó fogalmaknak — mint 
megváltás, megigazulás — ótestámentomi a gyökere, Isten tervét és aka
ratát kell meglátnunk és megláttatnunk a valóraválás különböző stádiu
mában Mózestől, sőt a teremtéstől Jézusig.

3. A TEXTUS ÉS A VASÁRNAP HAGYOMÁNYA
Az átlag vasárnap elszürkül a sorban, a szóbanforgó vasárnapnak, 

mint a húszegynéhány közül az elsőnek, inkább van kialakult s a gyüle
kezetek köztudatában számon is tartott jellege.

Ha ez merőben mást tartalmazna mint a textus, értelmetlen, sőt hi
bás volna erőltetni, de erőltetésre a.jelen esetben nincs szüksége. Az óegy
házi evangéliom és epistola (Lk 16, 19.—31 és I. Ján 4, 16.—21.) több pon
ton találkozik textusunk mondanivalójával, a legjellegzetesebb mégis az 
arra való utalás, hogy a földi életre „Mózest és a prófétákat” adta Isten 
az ő örök veszedelemtől megmentő akarata bizonyságaképpen. Adnunk 
kell azokra, akiknek Istentől rendelt szerepe van az Isten akarata elénk 
kerülése és megtérésünk dolgában. Viszont ha hitünk, a szeretetünk 
van hivatva tanúskodni hitünk valódisága mellett.

4. A TEXTUS ÉS A GYÜLEKEZET
Van á gyülekezetet mire tanítani, ha az ember textusunkból merít 

mondanivalót. S ez a tanítás alapvető jellegű azoknak a vasárnapoknak 
az élén, amelyeket az egyház ezen tanító tevékenységének szentelünk. 
S ez a tanítás Isten igéjéről szólhatna, ahogy az ótestamentom és 
újtestamentom összefüggésében és különbözőségében előttünk áll, kieme
lendő lenne az egyháznak, Ura megbízásából ma folyó ily jellegű tevé
kenysége.
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A gyülekezetnek azonban nemcsak a kellő világossága nincs meg a 
fentiek terén, hit és szeretet dolgában is eléggé hátra van. A jánosi chris- 
tológia jellege így hát a textusunkhoz való hűség szempontja a hitre és a 
szeretetre való felhívást eschatalógiai megvilágításba állíttatja majd ve
lünk. Ez a szempont adódik akkor is, ha akár csak egy futó pillantást is 
vetünk az óegyházi hagyományra. Az üdvösségnek eszközlője Isten hoz
zánk való kegyelme Krisztusban. Isten úgy fogad minket kegyelmébe, 
ha hitet ébreszthetett Krisztusban megjelent szeretete felől.

Istennek ez a szeretete, a magát értünk mindenestül odaszánó Krisz
tus, feltárja, hogy az ember énközpontúságában milyen akadályt vet a 
kegyelemnek, a hitnek. Mindent magunkért és magunknak ez pont az el
lentétes út ahhoz, amelyen az Isten elindított és amelyen életünk értel
met nyer. Ezen az úton nincs Istenre-tálálás, nincs hit. így szembenál- 
lunk Istennel és ellentétben embertársunk érdekével. Ebben a mi elesett- 
ségünkben a hitre-hívás, egyúttal szeretetre való felhívás is. Isten egész 
ótestamentomi és újtestamentomi kijelentése sajátos egységében, Isten 
életünk megmentését célbavevő akarata-nyilvánítása, a nagy parancso
lat, amely a kettősségében is egy, amelyben, ha hangzik, összecsendülnek 
ótestamentomi és újtestamentomi hangok. Ennek gyakorlati megnyilvá
nulását kell feltárnunk családi, gyülekezeti, társadalmi, sőt világ-vonat
kozásban. Ahogy abban a christológiai beszédben, amelynek textusunk 
egy részét képezi és az azt megelőző gyógyításban tette, úgy Jézus ma is 
hitünk szerint odalép az ő gyülekezete elé a róla szóló bizonyságtétel
ben. Odalép feddésével, hogy miért nem hiszünk benne, de suverén ha
talmával is hitrehívóan, hitrebátorítóan.

S végül egy pillantást a végkifejlésre! Rendszerint messze vissza
nyúlnak annak a gyökerei, amiben a végzetünket látjuk, átkozzuk. Vala
hol elkezdődött amiről talán ma már, vagy ha ma nem majd egyszer azt 
kell megállapítani: nem lehet másképp. Félelmetes megállapítása Jézus
nak hallgatóiról, hogy nem hisznek, de mi módon is hihetnének? De 
mégis úgy érezzük ezzel is hitre hív. Az ítélet a láthatáron van, de azért, 
hogy nagyobb nyomatékot adjon a kegyelmezés készségének. Ez az eszka- 
tológiai vonatkozása a prédikációnak, amelyet úgy gondolom nem mellőz
hetünk, akár a textusra, akár a vasárnap kialakult hagyományára gondo
lunk.

Szabó Lajos
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I S O M V IR A Q
címen verseket is tartalmazó elbeszélő kötet jelent meg Sajtó- 
osztályunk kiadásában. A könyvet, amelyet D. Káldy Zoltán

I püspök szerkesztett, 18 szerző írta. Valamennyien magyar- 
országi evangélikus egyházunk lelkészei. A szép kiállítású, 
ajándékozásra is alkalmas könyv ára 35,— Ft +  portó. Meg- 

t rendelhető Egyetemes Sajtóosztály, Budapest, VIII., Pus-

Hűség Istenhez és népünkhöz 
egyházunk történelmében

címen jelent meg . * .
Dr. Ottlyk Ernő új könyve.
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