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C s e n d b e n  I s te n  e lő t t

Feladataink teológiai felmérése
(Elhangzott a békéscsabai teológiai konferencián 1966-ban)

1. A probléma

Meghallgattuk és megvitattuk, hogy melyek azok a teológiai fel
ismeréseink, amelyekkel Isten megajándékozott bennünket a felsza
badulás óta. Ezek a felismerések már szinte közmondásszerűen el 
vannak terjedve közöttünk. Jelmondattá lett a legtöbb. Ilyenek: 
egyház akarunk lenni a szocializmusban, amikoris a hangsúly nem
csak az egyházon, hanem a szocializmuson is rajta van a pozitív 
igenlés értelmében. Azután, hogy az egyház és az evangélium nin
csen kötve a múlt és letűnt társadalmi rendhez. Azután, hogy a bű
nös múlttal szakítani kell. Azután, hogy segítenünk kell világnézeti, 
faji, nemzeti stb. különbségek figyelembevétele nélkül a világbéke 
megmentéséért, fenntartásáért és biztosításáért folyó küzdelmet. 
Vagy, hogy hazánk határain belül támogatnunk kell a népünk fel
emelésére irányuló fáradozást, ideszámítva nemcsak az anyagi élet
szint emelését, hanem a kulturális, erkölcsi, szellemi színvonalat is. 
Azután, hogy az egyházaknak az egész világon össze kell fogniuk 
és együtt kell működniök az emberiség közös feladatainak a megol
dásán, legfőképpen a béke megmentésén. Ennek az együttműködés
nek ki kell szélesednie a nem-keresztyén és nem-vallásos emberek 
béketörekvéseivel és általában a társadalmi haladással való általános 
összefogássá. — Az is köztudomású és egyetértünk vele, hogy leg
fontosabb feladátunk a jó prédikálás, nemcsak a szószéki szolgálat 
értelmében, hanem általában igeszolgálatunkat és lelkipásztori mun
kánkat is ideértve. Vagyhogy az egyház nem élhet öncélú életet, ha
nem az emberért, s az emberiségért kell fáradoznia. Vagyhogy a 
világ dolgaiban való eligazodásunkhoz a józan észre kell hallgat
nunk. És így tovább, ahogyan erről az előző előadásokban szó volt.

Miután ezeket felismertük, s a magunkévá tettük, az a kérdés: 
hogy mint lelkészeknek, s velünk együtt egész egyházunknak mi a 
további feladatunk. Egyáltalán elég-e, hogy ilyen felismeréseink van
nak, s azokat helyeseljük és elfogadjuk. Megállhatunk-e itt? Meg
elégedhetünk-e azzal, hogy ismerjük a jót, vagy van-e ezen túl is va
lami tennivalónk.

Bevallom, hogy már akkor, amikor tudatosult bennem, miről is 
kell voltaképpen beszélnem, Pál apostol Róm. 8-ból ismert szavai
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hatalmasodtak el rajtam. A  jót, amit tennem kell, tudom. De nem azt 
cselekszem, amit kellene. Hanem más törvény van bennem, amely 
ellene dolgozik a jónak. És én ennek engedelmeskedem. Úgyhogy is
merem, tudom mi a jó és mit kell cselekednem, de nem azt teszem, 
hanem a rosszat, amit nem kellene, stb. Egészen odáig, hogy magam 
is felkiáltok nagy elkeseredéssel: Ó én nyomorult ember.. .  Ö mi 
nyomorult papok .. .  Ó mi nyomorult keresztyének .. .  Ó mi nyomo
rult egyház . . .  Anélkül, hogy rögtön hozzá merném tenni, amivel 
Pál apostol zárta le fájdalmas kitörését: hálát adok Istennek a mi 
Urunk Jézus Krisztus által, s így ilyen teológiai rövidzárlattal intéz
ném el egész problematikánkat.

2. Felismeréseink sorsa

Mindnyájan tudjuk, mi a helyzet, hogy hogyan állunk a jónak 
egyházunkban való teljesítésével és szolgálatával. De mégis hadd tu
datosítsuk minél világosabban, mi is a való helyzet, a fájdalmasan 
pafadox valóság. Sorra vehetnénk említett felismeréseinket, s el
mondhatnánk, hogy mi a sorsuk valóságos egyházi életünkben és 
papi szolgálatunkban. Csak néhányra irányítom rá a figyelmet.

a) Békeszolgálatunk nehézségei

Egy német evangélikus lelkész tizenöt évvel ezelőtt négyszem
közt azt mondta nekem, hogy őt hallatlan düh fogja el, ha egyáltalán 
hallja azt a szót, hogy béke, s ő maga a világért se venné a szájára a 
szószéken. Nem szeretném hinni, hogy mi is így vagyunk vele, de 
valljuk be, van valami keletnémet kollégánk vallomásában. Egyik lel
készünk 1956 októberében kijelentette, hogy az ő szószékén többé 
nem fog elhangzani az a szó, hogy béke. Pozitíve azt mondhatnánk- 
ahhoz lelki erő, bátorság, szinte prófétai vakmerőség szükséges, 
hogy úgy beszéljünk a szószéken a békéről, ahogyan azt egymásközt 
tesszük, pl. lelkészi munkaközösségi összejöveteleinken, vagy a papi 
békegyűléseken. Eleinte előfordult, s nyilván még most is attól fé
lünk, hogy ez ma is megismétlődhetik, hogy a „hívek” közül egyesek 
rögtön kivonultak a templomból, mihelyt a béke szót az ajkunkra 
vettük. Az is előfordulhatott, hogy istentisztelet után a „hívek” kere
ken a tudomásunkra juttatták: nem fognak templomba járni, ha „po
litizálunk” . Ránk süthetik azt is, hogy kommunisták vagyunk, ami a 
szemükben egyet jelent azzal, hogy hitetlen papokká lettünk, elárul
tuk Istent és az egyházat. Gondolhatunk arra is, hogyha mi a béké
ért való kiállásunkkal mégis „kompromittáljuk” magunkat, ellensé
geink, mindenekelőtt irigy kollégáink egyházunkon belül, de a más- 
vallású helybeli papok is a maguk javára használják ki „népszerűt
len” politizálásunkat. És hozzá — gondoljuk — nem érünk el vele 
semmit a pártemberek felé sem, a feszültség ideológiai és gyakorlati
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síkon az ateista pártemberek és az egyház között megmarad. Meg 
egyáltalán: egy fecske nem csinál nyarat. Mit számít az a világbéke 
szempontjából, hogy mi hogyan prédikálunk viszonylag kicsiny gyü
lekezeteinknek. Örüljünk, hogy egyáltalán kíváncsi még ránk valaki. 
Ezt is nyilván annak köszönhetjük, hogy gondosan kerülünk min
dent, amivel megbántanánk érzékenységüket. Könnyű a püspökök
nek, meg a teológiai tanároknak, de nekünk, gyülekezeti lelkészek
nek okosan kell viselkednünk. Ők elmennek, s mi itt maradunk né
pünk közt a gyülekezetünkben, ahol ismernek bennünket, korábbi 
esetleg reakciós politikai megnyilatkozásainkkal együtt. Vagyis: 
egyetértünk egyházunk teológusaival, igazuk van, szívesen hallgat
juk, olvassuk is őket, de a szószék és a templom az más, ott más
képpen kell beszélni, ha nem akarjuk, hogy kicsi nyájunk szétszalad
jon. — Van egy másik megfigyelésem is idevonatkozólag. Észrevet
tem, hogy a békéről s hasonlókról való megnyilatkozásainkat olykor 
idegen testnek érezzük igehirdetéseinkben, valamilyen a cipőnkbe 
szorult kavicsnak, ami nem odavaló, ami kényelmetlen és kellemet
len.

De miért mondom én el ezt ilyen őszintén? Hogyan tartozik ez 
feladataink teológiai tisztázásához? Úgy, hogy segíteni akarok nek
tek is, magamnak is. Igehirdetéseinkben s egyházi szolgálatainkban 
a való helyzetből kell kiindulnunk s a valóság talaján kell mozog
nunk. Gondolom, ha olyan őszintén beszélünk gyötrelmeinkről, mint 
ahogyan én próbáltam megtenni, akkor máris előbbre jutottunk. Fel
tárult előttünk sok minden békeszolgálatunk problémáiból és felada
taiból is. Kiderült, hogy a békeszolgálat nemcsak hogy nem könnyű 
dolog, hanem hatalmas lelki és morális erő, erkölcsi bátorság szük
séges hozzá. Enélkül nem megy. A  békeszolgálat ma — prófétai szol
gálat annak legbiblikusabb értelmében. De azt is észre kell ven
nünk, hogy miként állnak híveink a béke ügyével, mennyire más ér
zelmek és vágyak töltik be őket sokszor, mint a béke akarata. Leg
alábbis a templomban. Az életben más a helyzet, de: „A z egyház le
gyen reakciós, s a pap is” — így gondolkodnak gyakran. Ez azon
ban éppen azt mutatja ismét, hogy mennyire szükséges éppen annak 
a munkálása, ami olyan nehezünkre esik, a béke ügyének szolgálata. 
Milyen nagy és szép és nyilván üdvösséges dolog is az, ha a gyüleke
zetben nemcsak beszélni lehet a békéről, hanem már a béke-gondolat 
szépségében is gyönyörködhetünk,. érte a gyülekezettel együtt buz
gón imádkozni, s benne magunk lelkileg is megpihenni tudunk.

Jól kell tehát prédikálni a békéről, ez a titok nyitja. Mit jelent 
ez? Azt, hogy őszintéknek kell lennünk. Fel kell tárnunk magunk és 
mások előtt is a béke és a megbékélés, egyáltalán a békés együttélés 
belső és külső nehézségeit, a felelőtlenségünket, önzésünket, megbo
csátani nemakarásunkat, stb. Kicsiben és nagyban egyaránt nagyon 
hasonló a helyzet, ha a békéről, illetve annak hiányáról, a gyűlölkö
désről, civódásról, stb. van szó. Csak a világbéke kérdése sokkalta na
gyobb és fontosabb valami, mint két rokon vagy szomszéd szeretet
len civódása, vagy az, hogyha valakinek nincs belső lelki nyugalma,
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hanem idegesen nyugtalan, ki tudja miért. Ezt meg kell modanunk 
híveinknek, és természetesen munkálnunk kell lelkipásztori sze
retettel és hozzáértéssel híveink belső és egymás között való békes
ségét is.

A  történelem — sajnos — évről évre igazolja békeszolgálatunk 
szükségességét. Mondjuk meg gyülekezeteinknek is, hogy lám: ami
kor kezdődött a békemozgalom, milyen képtelenségnek tűnt fel, hogy 
újra háború lehetne. Most pedig gyakran micsoda nehéz helyzetben 
van az emberiség, olykor micsoda rosszak a kilátások a világbéke 
szempontjából! Most már gyülekezeteinkben is egyre többen lesznek 
azok, akik belátják, mennyire szükséges az emberiség egyetemes ösz- 
szefogása a béke érdekében, s hogy ebben milyen fontos szerepük 
van, illetve lehet az egyházaknak. Másfelől az is egyre világosabb 
lehet már a mi napjainkban, hogy milyen iszonyú bűnben válik egyre 
részesebbé az egyház is, ha nem tesz hatékony lépéseket a béke érde
kében (Vietnam; USA, mint keresztyén állam stb.).

b) Szakítás a bűnös múlttal

Egy másik pélla: tudunk-e igazán szakítani a bűnös múlttal?
Úgy látom, hogy nekünk papoknak nehezebb szakítanunk a múlt 

bűneivel, mint bármilyen más társadalmi osztályhoz tartozó réteg
nek. Ne tagadjuk: a múlt kiváltságos osztályainak előnyeiben mi is 
részesültünk. Ezt többen említették is. Gubcsó András dr. azt mond
ta: „Az úri Magyarországon az egyház is úri egyház volt” . Így volt 
ez különösen a két világháború között, amikor az uralkodó réteg úgy 
vélte, hogy a bolsevizmus ellen a legjobb és leghatásosabb fegyve
rek: az egyház, a vallás, a pap. Ezért a protestáns egyházak papjai
nak is kiváltságos helyzetük volt a nép túlnyomó többségéhez ké
pest. Az egyházi adót közadók módján beszedette az állam. Volta
képpen mindenkinek kellett egyházi adót fizetnie, akár kellett neki 
az egyház, akár nem. Ez is többször szóba került. Nagyon kevesen 
voltak azok, akik, ha el is akartak végképpen szakadni az egyháztól, 
tudták volna, hogy ennek mi a módja, nem is szólva arról, hogy az 
egyházon kívüliséggel kellemetlenségek jártak együtt elhelyezkedés 
stb. terén. Ismerjük be: a bűnös múlttal, illetve a múlt bűneivel való 
szakítás l e m o n d á s t  jelentett társadalmi és anyagi előnyökről. 
Gondolhatunk a földreformmal járó „anyagi veszteség’ ’-einkre is. 
Abban a helyzetben voltunk a két háború közt, a felszabadulás előtt, 
hogy a földreform, tehát a hárommillió koldus igazának a megterem
tése hátrányos volt a papokra nézve. És ez más téren is így volt. 
Ezért is mondom: bizony nagy erkölcsi erők szükségesek ahhoz, hogy 
az ember tényleg szakítani tudjon a múlt bűneivel.

Nehezíti a szakítást a múlt bűneivel az is, hogy ez a múlt, s ezek 
a bűnök ma is virulnak, mégpedig tőlünk nem is olyan messzire, pél
dául mindjárt a szomszédos Ausztriában. Az idegenforgalom fellen
dülése, kapcsolataink felújítása a kapitalista világban levő testvér
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egyházakkal nyilván nem könnyíti meg a szakítást a múlttal. Ez így 
lenne még akkor is, hogyha a nyugati testvérek nem nyújtanának se
gítséget a bűnös múltnak. De nyújtanak. És ha nem tudtunk és nem 
tudunk szakítani? Hogyan tudnánk akkor egyház lenni a szocializ
musban? Hogyan tudnánk szívvel-lélekkel küzdeni a békéért? A  mos
tani, itteni társadalmi rend fennmaradásáért és erősödéséért?

Ezek a példák is világosan érzékeltetik velünk, hogy miért nem 
könnyű igazán vállalni és cselekedni a jót, új és helyes egyházi, egy
házpolitikai és teológiai felismeréseinket. Azt is, hogy miért jár azok 
vállalása belső harccal, külső harccal is, és főleg hogy miért kíván 
meg tőlünk szinte emberfeletti erkölcsi erőket.

3. Feladataink erkölcsi kötelességek

De vajon teológiai felmérése-e az feladatainknak, amit tettem 
eddig előadásomban? Nem inkább az ember, á lelkész, mint ember 
szempontjából vettem-e szemügyre teendőinket, mint Isten szem
pontjából, tehát teológiai szempontból? Azon lehet vitatkozni, vajon 
mi a teológia, melyik a sok és különféle teológiai irányzat közül a 
teológia. — Lehet-e embernek tökéletes teológiája? Nem kisebb teo
lógus, mint Kierkegaard azt írja, hogy pl. a történelem értelmének 
és céljának az áttekintésére és megismerésére csak Isten maga ké
pes. Csak ő képes a múlt és a jelen teológiai felmérésére. Mi emberek 
még a sokkal kisebb dolgokban sem vagyunk képesek tisztán látni. 
Kierkegaard ezért nem is foglalkozott a történelemmel, hanem in
kább az etikummal, abszolútummal, mivel szerinte a legkisebb er
kölcsi törvényben jobban lehet észlelni az örök érvényt, tehát azt, 
ami isteni, mint a legnagyobb történelmi eseményekben. A  történel
mi eseményeket lehet így vagy úgy magyarázni, —  írja Kierkegaard. 
De mondhatnánk a mi mai nyelvünkön —  erkölcsi téren „nincs 
mese” , kötelességeink abszolút jellegűek, amelyek feltétlenül köte
leznek és feltétlenül érvényesek. Tehát csak erkölcsi kötelességeink 
adnak szilárd támaszpontot, gerincet, fundamentumot életszemléle
tünknek és magatartásunknak. — Milyenek tehát ebből a szempont
ból a mi nyilvánvaló s az elhangzott előadásokban felvázolt felada
taink? Megfelelnek-e az abszolút (isteni) erkölcsi követelmények
nek? — Mi foglalja magában az abszolút isteni erkölcsi törvényt? 
A szeretet nagy parancsolata. Isten-szeretet és ember-szeretet, konk
rété pedig az emberszeretet, hiszen ha nem szeretjük embertársun
kat, akit látunk, hogyan szeretnénk Istent, akit nem látunk (1. Ján. 
4,20, vagy Máté 25 vége). Kérdezem: békeszolgálatunk megfelel-e a 
szeretet abszolút (nagy) parancsolatának? Mi a felelet? Az, hogy föl
tétlenül. A  népünk jólétének, szellemi és anyagi életszínvonalának az 
emeléséért folytatott munka megfelel-e a szeretet isteni, abszolút pa
rancsolatának? Mi a felelet? Az, hogy feltétlenül megfelel. A  faji 
gyűlölet ellen való küzdelem megfelel-e a szeretet abszolút isteni pa
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rancsának? Mi a felelet? Csak az, hogy feltétlenül megfelel. Az, hogy 
minden egészséges ember becsületes munkával keresse meg életfel
tételeit, s ne mások kizsákmányolásával és becsapásával — megfe
lel-e az emberszeretet abszolút parancsolatának? Mi a feleletünk? 
Csak az, hogy igenis megfelel, csak ez felel meg. És így tovább. Az 
elmúlt két évtizedben felismert feladataink tehát nem tetszőleges, re
latív kötelességek, történelmi esetlegességek, amin vitatkozni és al
kudozni lehet, hanem abszolút isteni parancsolatok. Pontosan olya
nok, mint az, hogy: Ne ölj, Ne lopj, Ne tanúskodjál hamisan, vagyis 
Ne hazudjál, stb. Erkölcsi alapon álló ember kívánhatja, akarhatja-e 
a háborút? Erkölcsi alapon álló ember ellene lehet-e társadalmi igaz
ság érvényesülésének? Erkölcsi alapon álló ember akadályozhatja-e 
az arra irányuló törekvést, hogy ne legyen többé háború? Akadá
lyozhatja-e, hogy az ember tudása, felfedezései, találmányai, mun
kája, termelése az életet szolgálják s ne a halált, népek és egyének 
halálos pusztulását? NEM abszolút érvényű, isteni parancsolatok-e 
ezek? Mondhatjuk-e, de főleg gondolhatjuk-e, hogy ez nem bizonyos, 
hogy talán másképpen fest az igazság? Hogy: lehet, hogy így van, 
lehet hogy úgy! Gondolhatjuk-e, lehet-e az a véleményünk, hogy Is
ten akaratát M A hirdethetjük ezek elhallgatásával? — Bizony a „tör
vény” , az erkölcsi jó fényesen ragyog előttünk. Valóban gyönyörköd
hetünk bennük. Az örökkévalóság dicsősége tükröződik rajtuk. Va
lami a változó mindenségben, ami nem változik, ami nem viszonyla
gos, ami abszolút és örök, egyszóval: i s t e n i .

4. Nem cselekedni a jót: bűn

íme akkor mérjük fel teológiailag feladatainkat jól, ha Isten 
akaratát látjuk meg feladatainkban. Ügy gondolom, ezzel mérjük fel 
igazán feladatainkat teológiailag. ÉS ÍG Y  V Á L IK  MÉG NEHEZEB
BÉ A  HELYZETÜNK. Mert most már világos, hogy nem cselekedni 
a jót, a felismert jót, annyi mint szembehelyezkedni Isten szent aka
ratával, tehát: b ű n !  Szembehelyezkedés lenne ez szolgálatunk ér
telmével is, az egyház mai és mindenkori küldetésének a lényegével 
is. A  bátortalanság is bűn, a félelem is attól, hogy sok bajunk lesz 
emiatt, talán a próféták sorsa ér utol: félreértés, rágalom, gúny és 
bántalmazás. És itt megint csak Pál apostollal együtt sóhajtozhatunk: 
Ó én nyomorult ember! Honnan vennék én bátorságot, lelki, erköl
csi erőket erre a szolgálatra, a jónak szólására és szolgálatára?

Ügy tűnik nekem olykor, hogy feladataink tisztánlátása nem fog 
többet eredményezni ma sem, mint annak idején a mózesi törvény: 
csak arra jó, hogy bűneinket, gyengeségünket, bűnös mivoltunkat 
mintegy tükörben elénk tárja. Mintha csak azért látnánk, tudnánk a 
jót, mai feladatainkat, hogy a mai keresztyénség s a mai keresztyé
nek menthetetlenek legyenek. Látjuk a jót, de nem tesszük, nincs 
hozzá erőnk. Más erők működnek tagjainkban is. Mehetünk-e Pál
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apostollal együtt a bűnünk meglátásán túl? Mondhatjuk-e mi is Pál
lal, hogy H ALÁT ADOK ISTENNEK A  MI URUNK JÉZUS KRISZ
TUS ÁLTAL? Ha nem mondhatnánk, nem lenne értelme együttlé- 
tünknek.

5. Van okunk a hálaadásra

Van okunk arra, hogy h á l á t  a d j u n k  I s t e n n e k .  Amikor 
arra gondolok, hogy Isten iránti hálánkat megokoljam, úgy érzem, a 
rendelkezésemre álló idő aligha lesz elég arra, hogy mindent elmond
jak, ami egyszerre az eszembe jut, amikor erre gondolok. A  legfon
tosabbal kezdem.

A  legfőbb tény, amiért hálásak vagyunk Istennek, az Ö MAGA. 
Hogy Ő VAN. Hogy Ő nekünk is kijelentette és kijelenti magát. 
A  valláspszichológia nyelvén azt kell mondanunk: hogy lehet vallá
sos élményünk, hogy átélhetjük Istent, Isten jelenlétét, valóságát ma 
is. A  Biblia nyelvén, hogy Ő ma sem hagyja magát „megbizonyítatla- 
nul” (Csel. 14, 17), hogy ma is igaz az, hogy: „ŐBENNE ÉLÜNK, 
mozgunk és vagyunk” , hogy „Ő nincs távol egyikünktől sem” (Csel. 
17, 27—28), vagyis közel van hozzánk, annyira közel, hogy azt is 
mondhatjuk: Ö ván bennem, Isten bennünk lakik, köztünk lakozik, 
lakást vett stb. (János 14, 23), vagy hogy „él bennem a Krisztus” (Gal. 
2, 20). Ez azonban már tulajdonképpen nem csupán pszichológia, ha
nem inkább PNEUMATOLÓGIA, az Isten Szent Leikéről szóló tudo
mány, amely nem csak hittételekből áll, hanem az egyén által meg
tapasztalható és sokak által meg is tapasztalt tényvalóságokon 
alapszik. Azon vitatkozhatnak a kívülállók, hogy ez mi, hogy ennek 
a szubjektív tapasztalatnak megfelel-e valamilyen „külső” valóság: 
arra nézve, aki újra meg újra átéli Isten jelenlétét, ha tetszik: közel
ségét, ez éppen olyan valóság, mint a Nap melege, melyet behunyt 
szemmel érezünk és élvezünk vagy szenvedünk a külső, anyagi világ
ban. Meg kell mondanom, hogy a gondos lélektani vizsgálatok, me
lyek a világi pszichológia módszereivel folynak le, sokkal többet tud
nak erről elmondani, mint amennyit és amit az évtizedek óta divatba 
jött és elhatalmasodott ún. „ige-teológia” sokszor ellentmondást nem 
tűrő hangon képvisel. Aki „hisz” , pontosabban, akinek jelent vala
mit a vallás, az egyház, a keresztyénség, az nemcsak azért hivő; val
lásos, egyházias stb., mert ez meg ez „meg van írva” , hanem mivel 
pontosan úgy megtapasztalja Isten valóságát és jelenlétét, mint 
mondjuk Ábrahám, Izsák és Jákob, vagy Mózes, vagy az ótestamen- 
tom más hivő egyéniségei, vagy az újtestamentomi gyülekezetek tag
jai, pl. az emmausi tanítványok. Vannak olyanok is természetesen, 
akik tekintélyi alapon hisznek ma is, tehát akik azért vallásosak és 
ragaszkodnak az egyházhoz s annak szokásaihoz, mert gyermekko
rukban erre tanították őket, vagy mert számukra az, „ami meg van 
írva” , ma is annyit jelent, mint azokban a régi időkben, amikor más 
könyvet, mint a bibliát közönséges halandó nem is látott, azt se tudta 
olvasni, hanem azért tartotta a papot, hogy az olvassa neki a bibliát.
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Ilyenek tehát ma is vannak. De egyre kevesebben. Az ige-teológia 
egyes hívei azt szeretnék, ha továbbra is úgy lenne. De minél többen 
fognak tudni minél több könyvet olvasni, annál kevesebben lesznek 
az ilyen „hívek” . A  népegyházi korral együtt a tekintélyi vallásosság 
is letűnik. Csak az fog számítani, ami mindenki számára hozzáfér
hető, megismerhető, megtapasztalható éppen úgy, mint a Nap mele
ge, vagy az elektromosság, és még sok minden más. Régóta mond
juk, hogy a tekintélyi vallásosság alacsonyrendű valami. Készakarva 
nem kívánjuk rombolni, de nemcsak egymás közt kell vele tisztában 
lennünk, hanem világosan ki kell modanunk, tehát a szószékeinken 
is megfelelő formában hirdetnünk kell, hogy a hit nem e l h í v  é s, 
hanem az ember megnyílása, kitárulása, lelkének a kinyitása a je
lenlévő, közeledő, minket kereső, szerető Isten előtt. Talán szabad 
itt elmondanom, hogy azt is kiderítették a valláslélektani kutatások, 
hogy az Isten jelenlétének, valóságának az átélésére, megtapasztalá
sára való készségünk egyénileg változik. Lehet, hogy csak öreg ko
runkban fejlődik ki, ha tetszik: adatik meg. Miért él az ember so
káig? Miért öregszik meg? Miért nem fejeződik be mindenkinek a 
földi élete akkor, amikor testileg elkopott? Erre a kérdésre a nagyon 
öreg emberek közül sokan azt a választ adják, hogy azért, mert így 
lettek alkalmassá Isten megismerésére. Rendkívül érdekesek az ide- 
vonatkozó valláslélektani kutatások eredményei. Megjegyzem, nem 
könnyű az öregek lelki világába behatolni. Sok okuk van arra, hogy 
zárkózottakká legyenek, ezek közt az is szerepet játszik, hogy a fia
talok részéről kevés megértést és szeretetet tapasztalnak. Viszont 
miért nem értik meg őket a fiatalok, vagy fiatalabbak? Mert egészen 
más lesz az öregek lelkivilága, mint a fiataloké, vagy ahhoz képest, 
amilyenek ők maguk voltak fiatal korukban. Mi ez a más? Miben 
különböznek? A  legöregebbekről van szó! Villiam Grönbaek dán val
láspszichológus 69 öreget kutatott át valláspszichológiai módsze
reink módosított formái segítségével. Többségük 80 éven felül volt, 
14 90-en felül. Minél öregebbek voltak Grönbaek „kísérleti sze
mélyei” , annál többet tudtak mondani Isten közelségéről. Ez tette 
számukra elviselhetővé, illetve értelmessé rendkívül magas korukat. 
— Ehhez hozzáfűzöm, hogy az orvostudomány szakemberei — s ezt 
is jó tudnunk — azt is megállapították, hogy a testi-pszichikai meg- 
öregedéssel általában nem jár együtt a szellemi elgyengülés: aki fia
tal korában tudott gondolkodni, szellemi életet élni, írni, alkotni, az 
öreg korában is tud, sőt talán jobban tud mint korábban. Sokkal 
plasztikusabban, világosabban látják az öregek gondolataik tartal
mát, mint a fiatalabbak. Szinte úgy vannak vele, mint a gyermekek, 
akiknek a szemében összefolyik az álom és a valóság. CSAKHOGY 
AZ ÖREGEK nagy és hosszú élettapasztalataik alapján a gyermekek
től eltérően t u d j á k  mi az álom és mi a valóság. És ezért megmo
solyogják azokat, akik kétségbevonják, amit ők Isten közelségéről 
tudnak beszélni. Ilyen szubjektív adottságok alapján az öregek ter
mészetesen egészen másképpen olvassák és hallgatják a Biblia szavait, 
mint ahogyan fiatal korukban hatottak azok reájuk, s egészen más
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képpen imádkoznak is, mint a fiatalok. Isten és a lélek, ezek a régi 
fogalmak így tartoznak össze ma is. DEUM ET ANIM AM  SCIRE: 
CUPIO, — nem hiába volt ez a jelszava Augustinusnak, Lutherünk 
régi nagy tanítómesterének, s minden időben másoknak is. Ez a nem
zedékek egymáshoz való viszonyának a problémája szempontjából is 
tanulságos. — Ezzel a valláslélektani illusztrációval akarom azt érzé
keltetni, hogy mit értek ez alatt: Istennek elsősorban magáért Iste
nért kell hálásaknak lennünk. ISTENT SZERETNI, —  ez az első és 
legfőbb dolgunk az egyházban. Az egyház ott van, ahol Istent isme
rik és szeretik. Ahol nem ismerik és nem szeretik — ott nem sok idő 
kérdése az egyház megszűnése. Akik a templomot, az egyházat szere
tik, azok ezért széretik. Azért mivel valamilyen gyöngébb, vagy erő
sebb módon valóság, tény, tapasztalat számukra Isten, Isten közel
sége, szeretete, kegyelme, stb. Ez ellen a HIT nevében tiltakozni azt 
jelenti, hogy az illetőknek fogalmuk sincs a hitről (vallási értelem
ben), s keresztyénségük és vallásosságuk primitív tekintélyi, Isten 
nagykorúvá lett gyermekeihez méltatlan valami, amiből ki fognak 
nőni, s akkor vagy teljesen hátat fordítanak a vallásnak, vagy a 
szektáknál keresnek több bizonyosságot.

Aki valamennyire is ismeri közülünk gyülekezetének templom
járó, hűséges és áldozatkész tagjait, az előtt mindez nem új dolog. 
Az tudja azt is, hogy ezért és ezekért kell elsősorban hálásaknak 
lennünk, lényegileg magáért Istenért. Méginkább hálásak vagyunk 
neki, ha személyesen nekünk magunknak, papoknak is abban a ke
gyelemben van részünk, hogy tudunk Isten közelségéről, nemcsak 
hallomásból, hanem állandó, vagy legalábbis újra meg újra jelent
kező tapasztalat formájában, boldogító valóságban.

Nem szabad a fürdővízzel a gyereket is kiönteni. Amikor küz
dünk híveink és gyülekezeteink befeléfordultsága, a világtól elfor- 
dultsága ellen, ne akarjuk elkergetni őket magától Istentől. Vallási 
szükségleteik, Isten jelenléte, közelsége utáni vágyakozásuk találja
nak táplálékra templomainkban és istentiszteleteinken, bibliaóráin
kon s lelkipásztori beszélgetéseinkben. Csak az a gyümölcsfa terem
het, s élhet egyáltalán, amely megkapja a maga táplálékát és létfel
tételeit, a napfényt és a vizet, s az anyaföld és a levegő sokféle kin
csét. „Aki Bennem marad, az teremhet jó gyümölcsöt” (Ján. 15, 5). 
Ahogyan a gyümölcsfa nem gondol arra, hogy őt azért ültetik és ápol
ják, hogy gyümölcsöt teremjen nekünk, ne feledjük, így van ez az 
emberekkel is. Nem számításból, a juhok gyapjára és húsára való 
spekulálásból, hanem szeretetből, mivel mi magunk is Isten szerete- 
tében vagyunk boldogok, törődjünk s foglalkozzunk velük. Erőltetés 
és erőszak nélkül, lelki terror nélkül. Nem sok értelme van, ha sür
getjük a fát, hogy nőjön, s hogy gyorsabban virágozzék, s érlelje 
gyümölcseit. Tanuljunk meg remélni és várni. A  maga idejében meg
adja az ő gyümölcsét.

MENNYIRE VALÓSÁGOS VALAM I ISTEN KÖZELSÉGÉNEK 
AZ ÁTÉLÉSE, — ezt az is bizonyítja, hogy kisugárzik belőlünk. Az 
emberek észreveszik, van-e kapcsolatunk Istennel. Nem nagy művé
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szet a lelkek közötti különbségtétel (1 Ján 4, 1), amit megkíván tő
lünk a Szentírás. Az átélés és a kontaktus hiányát igyekszik pótolni 
a tudatos képmutatás. A  képmutató, hiába színleli vallásosságát, nem 
sugározza Isten közelségét. Ezt a vallásos lelkek nyomban észreve
szik. Nem kell nekik se a hitetlen pap, se a képmutató. Magára 
hagyja, kerüli, utálja, megveti, gyűlöli, —  amennyire keresztyénsége 
engedi. Ahhoz vonzódik, aki tudja, kiben hisz (2. Tim. 1, 12). Ez is 
mutatja, mennyire valóság a lelkiélet, a hit, a vallásosság, Isten át
élése. Ezt semmi sem pótolja a papnál, az egyházban.

Az ökuménikus versenyben az az egyház fog nyerni, amelyik az 
előzők értelmében pneumatológiai szempontból jól áll. Vagyis, amely
nek erősek és egészségesek a vallásos, lelki, láthatatlan gyökerei. A 
többi előbb-utóbb elsatnyul, felszívódik, beolvad. Akár a katoliciz
musról, akár a protestáns szektákról van szó, vagy az orthodox ke- 
resztyénségről: belső lelki erőik éltetik, vagy azok hiánya pusztítja 
el őket. A  külső körülmények másod- és harmadrendű tényezők. Ide 
sorolhatjuk az egyház szervezeti formáit és liturgiáit stb. is. A  fődo
log itt is (az Isten és) az ember. A  vallás az ember legszemélyesebb, 
legszubjektívabb, legintimebb dolgai közé tartozik. Mint a szerelem, 
vagy valamilyen más szenvedély.

6. Alkalmas emberek kellenek 
feladataink elvégzésére

Igen: emberek kellenek azoknak a feladatoknak az elvégzésére, 
amelyek teológiai konferenciáinkon tudatosultak előttünk. Azért 
most ismét vegyük szemügyre önmagunkat: alkalmasak vagyunk-e 
mi ezeknek a feladatoknak a teljesítésére. Püspöki szolgálatomban 
egyre inkább kénytelen vagyok az ezen a téren feltáruló nagyon lé
nyeges különbségekre felfigyelni. Két konkrét esetet mondok el, a 
nevek elhagyásával.

Az egyik gyülekezetben, mely nem nagylétszámú hívekből áll, de 
hatalmas szórványterülete van s néhány népes szórványgócpontja is 
a másvallásúak tengerében, a lelkész vagy húsz éven át folyton pa
naszkodott, hogy nem bír megélni, hogy a gyülekezete elfogy, s 
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sokat ír, rengeteg kézirata van stb. 
Majd váratlanul bejelentette, hogy világi állásban helyezkedett el, a 
paróchiáról már el is költözött. Az esperes helyettesítő segédlelkész 
kiküldését kérte. De a volt lelkész olyan rossz hírét költötte a szóban- 
forgó gyülekezetnek, hogy csak nehezen találtam olyan segédlelkészt, 
aki nagy rábeszélésre hajlandó volt vállalni kiküldetését, de ő is az
zal, hogy ha nem megy a dolog, legfeljebb egy éven belül elhelyezem 
onnan. A  többiek azzal fenyegetőztek, hogy ha odarendelném őket, 
megválnának a lelkészi pályától. A  gyülekezetnek szép modern pa- 
róchiáját az a veszély fenyegette, hogy mivel üresen állt, magától 
értetődően világi személyeknek adják ki. Nos, a fiatal lelkészkolléga
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szerényen és alázatosan neki fogott a munkának. Az eltávozott lel
kész már régóta nem bírt istentiszteleteket se tartani, mivel nem jött 
senki. Most meg lassan ugyan, de megindult az élet. A  szórványban 
is. Hozzáfogtak az egyházi épületek elhanyagolt külsejének és belse
jének a rendbehozatalához is. Fiatal testvérünkkel írásbeli és szemé
lyes kapcsolatot tartottam fenn. Kérdem tőle egyízben, meg tud-e 
élni, tud-e ruházkodni, nincs-e szüksége segélyre. „Minden rendben 
van” , válaszolta, „ezt az új ruhát, ami rajtam van, most csináltattam. 
Nem kérek segélyt, csak a gyülekezetnek a tatarozási munkák meg
könnyítésére, s ha lehet, járművet a szórványgondozásra.” Körülbe
lül egy év múlva kérdezem, milyen az istentiszteletek látogatottsága. 
,,Kielégítő. De egy problémám van” —  mondotta. „Két olyan szór
ványpontom van, ahol a lélekszám kb. 60, de rendszerint legalább 
80-an vannak a bibliaórákon, baj-e ez . . . ”  Nem sokára az egyik nagy 
gyülekezetünk akarta meghívni lelkésznek. Fiatal testvérünk azt kér
te tőlem, hadd maradhasson ő továbbra is ott, ahol van, mert jól 
mennek a dolgok, szeretné befejezni a tatarozási munkákat. Legfel
jebb azt kérné, hogy a gyülekezet óhajának megfelelően rendes lel
késszé választhassák.

A másik eset. Ugyancsak vidéki, aránylag kis gyülekezet lelkésze 
telesírta a környéket s lelkésztársait, de a püspököt se kímélte, azzal, 
hogya gyülekezet tönkrement, nem fizet neki, nem tud megélni, 
jobb elhelyezkedést kér. Végül sikerült is egy jó távoli másik gyüle
kezetben elhelyezkednie. Volt s szerinte tönkrement gyülekezete 
több évi fizetésével hátralékos maradt. Nehezen sikerült ide is olyan 
lelkészt találni, aki vállalta kiküldetését. Az új lelkész körül félév 
alatt azonban rendbejött minden! Csakhamar rendbehozták az elha
nyagolt épületeket is. Anyagilag annyira felerősödtek, hogy amikor 
hírét vette, a volt lelkésznek az eszébe jutott, hátha most megkap
hatná volt gyülekezetétől a hátralékot, amit az esperes azért vétetett 
annak idején jegyzőkönyvbe, hogy könnyebben megszabaduljon az 
illetőtől, illetve, hogy ne akadályozza távozását a megérdemelt fe
gyelmi lefolytatásával. A  gyülekezetei bizony majdnem megzavarta 
volt lelkészének követelődzése, mivel fizetni neki persze nem voltak 
hajlandók egy fillért se. Esperesemnek is sok kellemetlenséget oko
zott az ügy, azért, mert annak idején tapintatos volt, s gyors meg
oldásra törekedett a volt lelkész és a gyülekezet érdekében.

Bizonyára sok hasonló esetet lehetne még felsorolni. De ezek is 
eléggé illusztrálják, mennyire fontos a lelkész személye, mennyit 
árthat és mennyit segíthet. A  példákat azonban nem azért mondtam 
el itt, hogy megbélyegezzem a levitézletteket, s magasztaljam derék 
utódaikat. Hanem, hogy lássuk, mennyire igaz, hogy a legjobb prog
ram se ér sokat, ha nincsenek megfelelő emberek annak megvalósí
tására. Feladataink tudatosítása és szemügyrevétele megköveteli an
nak a meggondolását, alkalmasak vagyunk-e azok megvalósítására. 
Vagyunk-e, vannak-e olyanok, akiknek megvannak az adottságaik, 
karizmáik a megfelelő jó munkára, szolgálatra?

Nem teológizálhatunk, még ha feladataink teológiai felméréséről 
is van szó, az emberi tényezők figyelmen kívül hagyásával. Különben
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öncélú munkát végeznénk, aminek az egyházban sincs értelme. A  ko
moly teológiai gondolkodás számol az emberi követelményekkel. Mi
lyen tehát az a lelkész, aki alkalmas feladatainknak legalábbis meg
közelítő megvalósítására? Legfőbb jellemvonásait megpróbálom fel
vázolni.

7. Hivő papok kellenek

A legfoatosabb, mondhatnánk a sine qua non feltétel az, hogy 
azok a papok, akik egyházi feladataink teljesítésével vannak elfog
lalva, valóban evangélikus, hivő, vallásos keresztyén emberek legye
nek. Szeretném nagyon hangsúlyozni, egyházi feladatok jó megoldá
sára hitetlen papok alkalmatlanok. Velük nemcsak hogy nem tu
dunk mit kezdeni, hanem ellenkezőleg, az illetők kompromittálják, le
járatják legjobb célkitűzéseinket is, tehát az emberiség más világné
zetű, nem hivő tagjaival együtt végzendő munkánknak is ártanak. 
De önmagukat is súlyos veszedelembe sodorják. Eredményeket nem 
fognak tudni elérni. Ennek előbb belső meghasonlás, majd ennek ve
lejárójaként különféle, de lényegileg mindig azonos élettragédiák ki
robbanása a vége.

Akkor tehát, amikor egyházi feladatainkról van szó, én azok 
vállalására és végzésére hivő, egyházias, elhivatásuk magaslatán álló 
testvéreinket hívom fel. Vagy vállalják, s akkor lesz belőlük valami, 
vagy nem s akkor hiába minden teologizálás, minden reménykedés 
is, akkor szolgálatunktól nem várhatunk jó gyümölcsöket. A  jó teo
lógia pozitív keresztyén hiten alapul, a hit pedig nem önmagában le
begő  absztrakt valami. Hit önmagában nincs, csak hivő emberek van
nak, ha vannak. És nemcsak a jó teológiának, hanem a jó egyházi 
életnek is a hivő, pozitív keresztyén ember az alapja. Feladataink 
teológiai felméréséhez hozzátartozik ennek a megállapítása is.

8. Tisztességes papok kellenek

Lehet, hogy régimódi felfogásként hat, de én a hithez hozzászá
mítom az erkölcsöt is. Fontos, hogy az egyháznak, s az egyházi em
bernek jó bizonyságai (I. Tim. 3, 7) legyenek. Nem avulhat el az 
egyházban az Újtestamentom idevonatkozó néhány legfontosabb kö
vetelménye. Hogy ti. a pap legyen tisztességes ember, aki vigyáz 
önmagára, rendes a családi élete, gondját viseli háza népének, nem 
részeges, nem kicsapongó, nem haszonleső, nem‘anyagias és nyerész
kedő, ellenben kötelességtudó, a munkájából él, tiszteli fölötteseit, 
nem intrikál, nem alakoskodik, nem kétszínű, nem sántikál kétfelé, 
nem kíván magának többet, mint másnak, illetve ami jár neki, tehát 
meg tud elégedni, béketűrő, nem összeférhetetlen, türelmes, nem 
haragtartó, áldozatkész, stb. Nem is tudok minden követelményt fel
sorolni, amit nemcsak régen tartottak az egyházban, különösen a mi
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evangélikus egyházunkban magától értetődőnek, hanem amitől ma se 
tekinthetünk el semmilyen körülmények között sem. Az, aki nincs 
magas erkölcsi szinten, hogyan tudna jó szolgálatokat végezni azok
nak a magasztos célkitűzéseknek az érdekében, amelyekről szó van: 

• a békéért, népünk javáért, az emberiség előrehaladásáért és felemel
kedéséért? Hiszen ezek abszolút erkölcsi odaadást igényelnek, valami 
olyasmit, amit a népükért önmagukat elégető vietnami hazafiak és 
honleányok példája illusztrálhatna, ha az öngyilkosság minden for
máját nem helytelenítenénk. Odaadás, becsületesség, megbízhatóság, 
felelősségtudat, önzetlenség nélkül lehetetlen már általában is komo
lyan előbbre vinni népünk, az emberiség, a haladás és a béke ügyét, 
még kevésbé azok egyházi szolgálatában.

Feladataink tehát megkövetelik, hogy álljunk hivatásunk magas
latán szellemi és erkölcsi téren egyaránt. Törvényeskedés ez? Nem 
az-e a legfontosabb, hogy a bűnbocsánatot hirdessük? Akinek van 
kedve hozzá, vitatkozzék ezen is. AZO N B AN  a bűnbocsánat evan
géliuma nem gyöngítheti, hanem csak erősítheti felelősségtudatun
kat. A  lutheri reformáció nem azért szállt síkra a bűnbocsánat evan
géliumával való erkölcstelen visszaélések ellen, hogy mi meg az in
gyen bűnbocsánattal védjük és elősegítsük azt, ami az isteni és em
beri törvényekkel ellenkezik. A  jó fa nem teremhet rossz gyümöl
csöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt. Ez az igazság ma is.

Feladataink megkívánják a jó együttműködést mindenekelőtt 
egymással, de más jó akaratú emberrel is. Nagyon sokat ér, ha az 
emberek lényegileg ugyanazt hallják az egyik paptól, mint a másik
tól. És nagyon sokat árt, ha a másik pap erkölcstelenül ellene dolgo
zik hiúságból és nagyravágyásból annak, amit az egyik mondott. 
Egyik legnagyobb akadálya volt a jó egyházi szolgálatunknak az, 
hogy amikor elkezdtünk beszélni és írni a békéről, s ez nem volt 
könnyű dolog azok felé, akik a második világháborútól nem azt vár
ták, ami bekövetkezett, —  akkor akadtak olyan papok, akik azonnal 
elárulták a béke ügyét gyakran igen alacsonyrendű egyéni érdekből, 
s boldogok voltak, hogy őket nem csúfolták békepapoknak s nem kel
lett elszenvedniök, a nemegyszer, ezzel járó népszerűtlenséget. Az a 
lelkész, aki így akar jobban érvényesülni ma, szörnyű bűnt követ el: 
elősegíti voltaképpen a gyilkos háborút, akadályozza a béke fenntar
tását és megszilárdulását. A  fokozódó idegenforgalom ránk köszön
tött és örömmel helyeselt éveiben erre különösen kell ügyelnünk, il
letve ettől tartózkodnunk. Ha külföldivel beszélgetünk s nem juttat
juk határozottan kifejezésre feladatainkhoz tartozó békeakaratun
kat, ellenben kétértelmű, vagy nagyon is egyértelmű szavakat halla
tunk olyan reakciós politikai váradalmakról, amelyek veszélyeztetik 
népünk és a világ békéjét, nagyon rossz szolgálatot végzünk s vétke
zünk az ötödik parancsolat ellen. Ugyanígy van akkor is, ha ezt kül
földön tesszük, amit még súlyosbít az a hálátlanság, amellyel viszo
nozzuk egyházi és állami hatóságaink bizalmát és jóindulatát, amely- 
lyel külföldi utunkat lehetővé tették. Csodálatos és még is érthető 
módon rend szerint igen hamar szoktunk értesülni az ilyen kétszínű,

269



a hazaárulás fogalmát is súroló, erkölcstelen és jellemtelen eljárás
ról. Népünk ellenségei maguk gondoskodnak arról, hogy amit egye
sek a fülükbe súgnak, azt ők a propaganda háztetejéről kiabálják 
széjjel. Tudunk pl. olyan esetet, amikor egyik lelkésztestvérünk kül
földön felkérésre nagyon helyesen és jól tájékoztatta vendéglátóit 
egyházunk és népünk életéről. De nem volt könnyű a helyzete, ami
kor az egyik jelenlévő német elmondta, hogy ő beszélt Magyarország- 
gon egy másik egyházi emberrel, aki nem ezt, hanem ezt meg ezt 
mondta, rosszindulatúan s a helyzetet nem jól ismerve. „A  ti beszé
detek legyen úgy úgy, nem nem” (Mt. 5, 37), az igazmondás alól nem 
menthet fel bennünket a „dialektika” szeretete sem, különösen, ha 
úgy értjük, hogy így is, meg úgy is beszélhetünk, aszerint, hogy pil
lanatnyilag melyik látszik egyénileg előnyösebbnek.

9. Befejezés. Jézusra nézünk

Tehát milyen emberek kellenek felismert feladataink elvégzésé
hez? Hit és erkölcs tekintetében pozitív, becsületes emberek. Befeje
zésül szeretnék újra visszatérni ahhoz az igéhez, amelyet döntőmó
don többször említettem előadásom elején. Amikor felvetettük a kér
dést, hogy alkalmasak vagyunk-e felismert feladataink teljesítéséhez, 
Pál apostol drámai kérdése jutott az eszünkbe: Ó én nyomorult 
ember! Minél tisztábban látjuk s őszintébben vállaljuk feladatainkat, 
annál inkább érezzük gyöngeségünket, „nyomorúságunkat” . És mi 
adott Pál apostolnak vigasztalást? Megállapodott-e ő gyöngeségének 
belátásával? Ha ez lett volna tudományának a lényege és a teteje, 
akkor bizony nem maradtak volna fenn levelei s nem tudott volna 
többet tenni az egyházért, Krisztus evangéliumának terjesztéséért, 
mint a többi apostol együttvéve, sőt még annyit se, mint a leghatás
talanabb közülük. DE Ő VÉGEREDMÉNYBEN NEM ÖNM AGÁRA 
NÉZ. HANEM AZT ÍRJA: H ÁLÁT ADOK ISTENNEK  A  M I URUNK 
JÉZUS KRISZTUS  ÁLTAL. És hozzáfűzi: „AZÉRT JÓLLEHET ÉN 
AZ ELMÉMMEL AZ ISTEN TÖRVÉNYÉNEK, DÉ .TESTEMMEL A  
BŰN TÖRVÉNYÉNEK SZOLGÁLOK” (Róm. 8, 25.).

Megvallom, nem azért vettem szemügyre magunkat, egyházun
kat, lelkésztestvéreimet, hittestvéreinket, s nem azért hangsúlyoztam 
én is, hogy mik a feladataink és teendőink, mintha csak ettől várnám 
a helyzet javulását. Helytelenül mérnénk fel teológiailag feladatain
kat, ha annak eredménye csak az lenne, hogy tehát ezt meg ezt kell 
tennünk s mérlegelésünket azzal a buzdítással, esetleg fenyegetéssel 
fejeznénk be, hogy tehát tegyük ezt meg ezt, mert ha nem .. .  Pál, 
apostol józanul nézi önmagát. Amikor hálát adott Istennek a mi 
Urunk Jézus Krisztus által, akkor hozzátette, akkor is hozzá tette: 
„ÉN AZÉRT ELMÉMMEL továbbra is ISTEN TÖRVÉNYÉNEK, 
de TESTEMMEL A  BŰNNEK SZOLGÁLOK” . Nem várja, nem re
méli, hogy ő más emberré lesz, hogy tud nem szolgálni a bűnnek, 
képes lesz nem szolgálni a bűn törvényének. Olyan lesz ő továbbra
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is, mint amilyen volt. A  tövis megmarad továbbra is a testében, s 
gyötri őt a halál angyala (2 Kor. 12, 7—9), éppúgy, mint ahogyan 
az vele korábban történt. De Isten kegyelmében bízik. A  fordulatot, 
a változást, az eredményt, a jót ISTENTŐL várja és reméli: A  JÉ
ZUS KRISZTUS által, aki ÚR ! Vagyis azoktól az isteni erőktől vár
ja, amelyeket Isten Jézus Krisztuson keresztül juttatott és juttat el 
ebbe a mi világunkba, akit ÚRRÁ tett mindének felett, akinek a ke
zébe adott minden hatalmat mennyen és földön, aki által lett és lesz 
minden, ami lett és ami történni fog, akié a hatalom és a dicsőség 
örökkön örökké. Róla azt szoktuk mondani, hogy Ő a történelem 
Ura. Nemcsak a mi Urunk, nem is csak az egyház feje és ura, hanem 
mindené és mindenkié, mindig és most is. RAJTA KERESZTÜL árad 
ma is fény és világosság közénk és hozzánk, nemcsak az egyházba, 
hanem az egész emberiségre. Nem ennek a „jele” -e bibliai értelem
ben, hogy ma azok is, akik vallástalanok, olyan sokra értékelik a bé
két, mint ahogyan erről Ő és az Újtestamentum beszél? És hogy a 
szeretet egyetemes parancsa is — ha szekularizált formában is — , 
pl. mint a koexisztencia elkerülhetetlen szükségességének, vagy a fa
jok békés együttélésének a belátása, mögötte talán az is, hogy sze
ressétek ellenségeiteket stb. egyre elemibb erővel lesz úrrá a lel
keken. Megszűnt a háború magasztalása, a hadi erények dicsőítése, 
ami még gyermekkorunkban az iskolában is történt. Igen, ha REÁ 
nézünk, akkor halljuk az Ő szavát: „M it féltek, ó kicsinyhitűek?” 
Ő, aki betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, vihart csen
desített le, éhezőket elégített k i: ma is munkában van. Ami történik, 
ami jó történik a világban, az végeredményben TŐLE van. Ő az, aki 
a béke erőit nemcsak támogatja, hanem adja is. Ő az, aki nem hagy
ja tunyán és felelőtlenül tétlenkedni az egyházat s minket sem, ha
nem megláttatja velünk teendőinket, azt is, hogy milyen nagyok 
azok s mi milyen alkalmatlanok vagyunk azok teljesítésére, és végül: 
aki mindezt azért teszi — teológiailag —  hogy mi Öreá nézzünk, 
benne bízzunk és reménykedjünk, Őt hívjuk segítségül, belé vetett 
bizalommal fogjunk neki teendőink, felismert feladataink jobb vég
zésének, mint akik valóban hisszük, hogy Ő a történelem Üra, hogy 
neki adatott s ezért övé is ma is és mindig minden hatalom ezen a 
gyönyörű, de oly sokat szenvedő földön és azon túl is, ameddig tu
dásunk és hatalmunk elér mindenütt és örökké. Ő az, aki összegyűj
tött bennünket erre a konferenciára is. Ő az, aki elhívott bennünket 
egyházi szolgálatunkra. Ő az, aki most is szólít és hív és küld az ed
diginél is több, nagyobb és jobb munkára. Ő AZ, AK INEK  A  KEZÉ
BEN A  MÉRLEG S A K I FELŐL NÉZVE, AKIBŐL KIINDULVA, 
AK INEK A  VELÜNK VALÓ JELENLÉTÉT HITTEL TAPASZTAL
VA, PRÓBÁLTAM MEG MOST VELETEK EGYÜTT SZEMÜGYRE 
VENNI S FELMÉRNI FELADATAINKAT. Az Ő áldása legyen, van 
és lesz is a mi jó munkánkon!

Dr. Vető Lajos
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Négyszázötven éves a reformáció

Hogyan vált Luther reformátorrá?
Gyermek- és ifjúkora

1483. november 10-én született Luther Márton, egyszerű szü
lők gyermekeként. „Parasztgyerek vagyok — írta — , őseim mind 
igazi parasztok voltak.” Apja, Luther János, Möhrában, a thüringiai 
erdők egyik kis falujában, nemzetsége ősi fészkében dolgozott, mint 
bányász. Majd a jobb kereset reményében feleségével, Zieglér Mar
gittal, a mansfeldi grófság egyik kis városában, Eislebenben tele
pedett le.

Lutherék gyermekáldásra jöttek Eislebenbe, 1483. november 
10-én fiuk született. Az újszülöttet másnap meg is keresztelték, s a 
keresztségben a nap szentjének, toursi Márton püspöknek a nevét 
kapta. Így lett a gyermek neve Luther Márton.

Hiába égett a dolog Lutherék kezében, csak rájuk nehezedett 
az ínség gondja. Félév múlva újból felkerekedtek, s átköltöztek 
Mansfeldre, a grófság székhelyére. Erre az időre visszaemlékezve 
azt írja Luther: „Apám nagyon szegény bányász volt, anyám min
dennap hátalta a fát. Majd megszakadtak a munkában. Most de
hogy bírnának ki annyit az emberek” . Közben egyre nőtt a család, 
s lassan hét gyermek kért naponta kenyeret Luther Jánostól.

Lutherék gyermekei örökségre úgysem számíthattak, szüleik 
megadták nekik a legjobb örökséget, a jó nevelést. Márton eleinte 
Mansfeldben, majd Magdeburgban és Eisenachban tanult, míg végre 
1501-ben beiratkozhatott az erfurti egyetemre. „Apám szeretete és 
gondoskodása mindennel ellátott az erfurti főiskolán” —  emlékezett 
vissza ezekre az évekre.

A  középkori szellemi megkötöttségek egész sora uralkodott az 
ifjú Luther életén. Ezek között a legfőbb az egyháznak való feltét
len engedelmesség volt. Ez az élet minden területét áthatotta. A  tu
domány és a művészet is az egyházat szolgálta. Az egyetemek ál
talában az egyház intézményei voltak s ott csak olyan tanárt al
kalmaztak, aki hitte az egyház tanítását.

De nemcsak a szellemi élet, hanem a politikai és gazdasági élet 
is az egyház irányítása és ellenőrzése alatt állott.
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A  középkor neveltje volt Luther, mindent elfogadott gondolko
dás nélkül, amit a hatalmas uralkodó egyház hinni parancsolt. Kis
korától fogva a fejébe verték, hogy az igazi keresztyén magatartás
a  világtól való elvonulás, a kolostori élet, a Rómának való feltét
len engedelmesség. Ezt tanulta Luther az alsóbb iskolától az egye
temig. 1505-ben, 22 éves korában az erfurti egyetemen, mint a filo
zófiai tudományok magisztere, már maga is részt vett az alsóbb 
fokú egyetemi oktatásban. Apja is, társai is, sokat vártak a kivaló 
képességű ifjú Luthertől. Éppen ezért döbbentette meg őket Luther 
váratlan kolostorba vonulása. Ez is jellegzetes középkori módon tör
tént.

Az ifjú Luther hazulról, Mansfeldről éppen visszatérőben volt 
(1505. július 2.) az erfurti egyetemre, amikor nem messze Erfurttól 
hatalmas vihar érte utol. A  villámok egymás után csaptak le körü
lötte, s a veszélyben a bányászok védőszentjéhez, szent Annához fo
lyamodott, azzal az ígérettel, hogy szerzetessé lesz, ha megsegíti. 
Ezt a fogadalmát másnap megbánta. A  középkori kötöttség hatal
ma alatt mégsem látott más lehetőséget, mint a kolostorba vonu
lást. Barátai sírva kísérték el, apja erélyesen tiltakozott, a fogada
lomnak azonban eleget kellett tenni. 1505. július 17-én bezárult 
Luther Márton mögött az erfurti ágoston-rendi szerzetesek kolosto
rának kapuja.

„Az igaz ember hitből él”

A  legjobb szerzetesként küzdött Luther a kolostorban üdvös
ségéért. Még teljesen a középkori egyház embere volt, a szerzetesi 
kegyességben kereste a tökéletességet. Rendszeresen sanyargatta 
magát, önfeláldozó hűséggel végezte kötelességét, szigorúan őrkö
dött tetteinek és gondolatainak tisztasága felett, mégis napról napra 
jobban gyötörte az a gondolat, hogy mindez nem elég az üdvösség 
kiérdemlésére. Maga mondta: „Ha valaha egy barát a szerzetesi 
élet útján a mennybe ment, úgy oda akartam jutni én is, sőt, ha 
tovább is így tartott volna, akkor virrasztással, imádkozással, olva
sással és más munkával biztosan halálra gyötörtem volna magam” . 
Nem volt olyan szerzetesi előírás, amit Luther a legpontosabban 
be ne tartott volna. De minél jobban vizsgálta lelki életét, annál in
kább méltatlanabbnak érezte magát Isten kegyelmére, s végül már 
k ezdett kétségbeesni az üdvözülés reménye felett is. A  legjobb szer
zetes összeroppant a középkori egyházi tanítás súlya alatt.

Luthernek meg kellett tapasztalnia, hogy senki sem tudja rá
nevelni magát arra, hogy üdvözüljön, még a legkiválóbb szerzetes 
sem.

I Staupitz János rendfőnök, Luther atyai barátja, a fiatal szer- 
zetes vergődését megszánva, azt mondta neki: „Maga képzelt bűnös 
akar lenni, s Krisztust képzelt üdvözítőnek akarja tartani. Vésse fe
jébe, hogy Krisztus valódi üdvözítő, s maga valódi bűnös. Isten 
nem játszik szemfényvesztő játékot velünk, ő nem tréfált, amikor
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Fiát küldte és értünk feláldozta” . Staupitznak ilyen és ehhez ha
sonló szavai rendkívüli erővel hatottak Lutherre. A  középkori egy
ház azt mondta: igaz vagy, önnön érdemeid alapján — és ő mégis 
elkárhozottnak érezte magát. Staupitztól azt hallotta: bűnös vagy, 
de a Krisztus érted is szenvedett — s Luther máris boldognak érezte 
magát. Letett önigazságáról, amellyel eddig ámították, s a Krisztus 
igazságában fogódzott meg.

Égő vággyal nyúlt újra a Szentíráshoz. A  kolostorban ez vált 
legfőbb olvasmányává. A  holt betűk megelevenedtek Luther előtt. 
Nagy lelki örvendezéssel olvasta, hogy a törvény által megismeri 
bűnös voltát; a törvény megmutatta Isten követelő akaratát, ame
lyet az ember nem tud önmaga erejéből teljesíteni. Isten Jézus 
Krisztus állította oda engesztelő áldozatul, a benne való hit által 
igazul meg az ember Isten színe előtt.

Isten elkezdte Luthert reformálni. Még ekkor eszébe sem ju
tott Luthernek szembeszállni a középkori egyházzal, de már ma
gában véve azzal a ténnyel, hogy a középkori egyház tekintélye 
helyett magára Krisztusra figyelt, önkéntelenül is letért a közép
kori vallásosság útjáról.

Husz János kézirataira bukkant egyszer, amint a kolostor 
könyvtárában kutatott. A  kéziratok Husz János prédikációi voltak. 
Amint olvasta Husz igehirdetéseit, azt látta, hogy a betűkből a 
Krisztus evangéliumának hirdetése árad. Ugyanakkor azt is tudta, 
hogy a középkori egyház máglyán égette meg ezt a nagy keresz
tyént. Luther később visszaemlékezve erre az időre, azt írta, hogy 
olyan nagy átok volt Husz nevén, hogy nem mert igaz szívvel örven
dezni ezeknek az igehirdetéseknek, hanem azzal a gondolattal oldotta 
meg önmaga előtt az egyház máglyája és Húsz evangéliumi ige
hirdetése közötti feszültséget, hogy ezeket a sorokat talán még ak
kor írta, amikor még nem volt eretnek. Így indult meg Lutherben 
az óembernek, a középkori egyház hívének a belső küzdelme az 
új emberrel.

Mint wittenbergi teológiai tanár többek között Pál apostolnak 
a Rómabeliekhez írott levelét is magyarázta. Minduntalan bele
akadt a hit által való megigazulás bibliai tanításába: „A z Istennek 
igazsága jelentetik ki abban hitből-hitbe, miképpen meg van írva: 
az igaz ember pedig hitből él” . A  Római levél azt hirdette: hit 
által igazulunk meg, Isten ingyen kegyelméből. A  középkori egyház 
azt mondta: az egyház rendelte cselekedetek által igazulsz meg. 
Luthernek állandóan vívódnia kellett: miért tanítana a középkori 
egyház mást, mint a Szentírás? Előbb csak önmaga igazságában 
kételkedett, most már felvetődik az egyház igazában való kételke
désnek a lehetősége is.

Rómát kereste fel Luther, rendje megbízásából, 1512-ben. A  ki
tüntető megbízásnak nagyon megörült és boldogan indult el egy 
szerzetestársával, gyalogszerrel, a hosszú útra. Amint a hosszú ván
dorlás után távolról meglátta Róma templomtornyait és pompás 
épületeit, térdre roskadva mondta: „Üdvözlégy, szent Róma!” Tudta,
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mennyi mártírvér folyt Rómában, s nagy reményeket fűzött a pápa 
személyének megismeréséhez. Hetekig járt templomról templomra 
és buzgón misézett. Később így emlékezett vissza erre az időre: „Ró
mában én is egy nekivadult szent voltam, minden templomot és 
zugot befutkostam. Mondtam nem egy, hanem tíz misét is, és csak 
azt sajnáltam, hogy apám-anyám még éltek, mert miséimmel, jó
cselekedeteimmel, imádságaimmal örömmel kiszabadítottam volna 
őket a purgatóriumból.” És Luther végigcsúszott a 28 fokos Pilátus- 
lépcsőn, és megtett mindent, amit a zarándokok megtesznek. Ugyan
akkor megbotránkozott a felcifrázott csődörön pompázó pápán, a pá
pai udvaroncok képmutatásán, a római papság hitetlenségén és ci
nizmusán. Később azt írta: „Ha már az Úristen a gyalázatos üzel
mek közé vezérelt, bizony 100 forintért sem adnám, hogy Rómát 
láthattam, mindig bántott volna különben, hogy a pápával erőszako
san és jogtalanul bánok, de így arról beszéltem, amit láttam” . Most 
már nemcsak az egyház tanításának igazságában kételkedett 
Luther, hanem megbotránkozott a középkori egyház magatartásán 
és életfolytatásán is.

„Az igaz ember hitből él” — ez az ige vezette tovább Luthert 
a maga életútján, s ez az ige tartotta meg akkor is, amikor egyre 
inkább rádöbbent a Szentírás és a középkori egyház közötti kü- 
lömbségre. Rómából hazatérve, egyre jobban lekötötték Luthert teo
lógiai tanári teendői, s egyre világosabban kellett látnia, hogy té
ved az, aki az igazságból tőkét kovácsol, s nem a jó kedvéért akar 
jó lenni, hanem önmagáért. „Igaz az, aki magát bűnösnek tudja” 
— mondja Luther. Luther szerint amikor az ember önmagát bűnös
nek ismeri fel, magáévá teszi Isten ítéletét. A  bűnöket egyedül 
Isten bocsáthatja meg. Innen érthető, hogy miért kezdte Luther re
formációi munkáját a bűnbocsátó cédulák támadásával Isten bűn
bocsátó kegyelmének védelmében. Isten bűnbocsánata új életet te
remtő erő is. Luther szerint Isten a bűnbocsánat által gondoskodik 
a keresztyén ember további életéről is. Isten hasonló az orvoshoz, 
aki beteget gyógyít. A  hit által való megigazulásban tehát Isten 
munkája megkezdődik az ember lelkén, s azután egész életén keresz
tül tart. Az Istenben való bizodalom továbbra is kézen fogva vezeti 
a keresztyén embert a maga életútján.

Ezek az alapvető hitbeli felismerések lassan forrottak ki Luther 
lelkében, de már 1513-ban is, tehát jóval az 1517-es év előtt, nagy
jából kialakultak reformátori tanításának alapvonalai, amelynek 
középponti felismerése Isten igéjének középponti tanítása volt: „Az 
igaz ember hitből é l!”

Luther küzdelme Isten igazságának érvényesüléséért

A  Szentírás igazi és teljes tartalmának felismeréséből szüle
tett Luther reformációja. Jóval a reformáció megindulása előtt idő
ben figyelemmel lehet kísérni, hogyan fejlődött Luthernek Isten 
igazságáról és kegyelméről való felfogása. Évek hosszú sora érlelte 
benne a Szentíráson alapuló reformátori tanítását.
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Luther, mint a wittenbergi teológia tanára, a Szentírás magya
rázását tette munkássága középpontjává. Nagy körültekintéssel és 
alapos felkészültséggel magyarázta hallgatóinak először a zsoltá
rokat, majd különösen Pál apostol leveleit. Hogy minél jobban ért
hesse a Szentírást, megkezdte a görög és héber nyelvek tanulását 
is. A  Szentírást ugyanis a középkori egyház hivatalos latin nyelvű 
fordításában olvasták és magyarázták akkoriban még a teológiákon 
is. Luther fáradhatatlan szorgalmánál fogva olyan jártasságra tett 
szert a görög és héber nyelvben, hogy egyre inkább behatolt a 
Szentírás értelmébe és később fényes sikerrel oldotta meg a Biblia 
német nyelvre fordításának nagy feladatát.

A  Szentírásban a legtöbb gondot Pál apostolnak a Rómabeliek- 
hez írt levele okozta Luthernek. Reformátorrá fejlődéséhez jelen
tős mértékben járult hozzá a felismerés, amelyre Isten éppen a Ró
mai levél magyarázata kapcsán vezette rá Luthert. Mindjárt az első 
fejezetben (17. v.) megakadt, amikor ezt olvasta: „Isten igazsága 
nyilatkoztatik ki az evangéliumban” . Hosszas tusakodás után vilá
gosodott meg előtte ennek az igének az értelme. Végül is meglátta, 
hogy Isten igazsága azonos Isten könyörülő, bűnbocsátó szereteté- 
vel, tehát az evangéliummal. Az evangélium Istennek azt az igaz
ságát nyilatkoztatta ki, amellyel a könyürülő Isten a benne hivő 
bűnös embert igaznak nyilvánítja.

Luther reformátori tette az volt, hogy az evangéliumot, Isten 
igéjét, tisztán és igazán hirdette. Egyetemi előadásai és prédikációi 
egyre világosabban jelzik a tanításban megindult fejlődést, egyre 
erőteljesebben száll szembe a jócselekedetek megigazító hatalmáról 
szóló tanítással; egyre tisztultabban körvonalazza a hit üdvözítő 
erejét.

Lelkészi szolgálata ugyanazt tükrözi, mint teológiája. 1515 óta 
teológiai tanári munkája mellett a wittenbergi városi tanács ké
relmére a vártemplomban is igehirdetői tisztet töltött be. Amint 
egyetemi előadásai is megragadták a figyelmet, úgy templomi prédi
kációi is, mert kiérződött belőlük a szív melegsége, a hitbeli meg
győződés ereje. Igehirdetésében feltűnő volt, hogy nem a szentek 
érdemére utalt, hanem mindenkor Krisztushoz törekedett vezetni a 
lelkeket. Pá l apostol tanítására támaszkodott Luther. A  hit által 
való megigazulás tanítása nem elméletet, hanem életet jelentett 
Luther számára.

Luther élte azt, amit tanított. Teológiailag Isten igéjéhez hűen 
értelmezte a. Szentírást. Világosan látta annak középponti tanítását: 
Isten kegyelmes igazságát. Ennek a helyes teológiai felismerésnek 
megfelelően élt is: amennyire megtapasztalta Isten szeretetét, any- 
nyira fordult szeretettel embertársai felé. Isten irgalmas voltát nem 
hálálhatta meg méltóképpen, csak úgy, ha továbbadja a megtapasz
talt szeretetet embertársai javára és hasznára.

A  középkori egyház tanítása teljes ellentétben állott mindezzel. 
Teológiailag azt vallotta, hogy Krisztus és a szentek érdemeinek fö
löslegében kimeríthetetlen kincstárt örökölt az egyház s ebből a
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pápa tetszése szerint osztogathat, a meghatározott feltételek mellett, 
mindenkinek. Elvben hangoztatták, hogy a száj vallomásának és a 
szív töredelmének is kell követnie ezt, azonban Róma rövidesen 
egyszerű pénzfizetésre változtatta át a dolgot. A  lelki kincseknek 
adása-vevése azt a régi pogány gondolatot idézte fel, amely szerint 
elég, ha valaki meghozta áldozatát az oltárra, ezzel már minden
ben eleget tett és mint követelő fél állott az Istennel szemben.

A  pápák egyre nagyobb mértékben bocsátották áruba a szentek 
érdemeit. Roppant nagy számban bocsátottak ki leveleket, különböző 
árakon, amelyek a vevőt biztosították, hogy a rajtuk megnevezett 
idővel megrövidítik saját maguknak vagy szeretteiknek ideiglenes 
büntetését, hamarabb kikerülhetnek a tisztító tűzből és előbb me
hetnek a mennyországba. A  bűnbocsátó cédulák árusítása különö
sen II. Gyula és X. Leó pápák idejében virágzott. Az előbbi harcias 
egyházi fejedelem volt, aki legnagyobb örömét a hadviselésben 
találta s állandó háborúi miatt pénzzavarban volt. Az utóbbinál 
pedig a pazar fényűzés és az elődje által megkezdett római „Szent 
Péter templom” továbbépítése igényelt folytonosan pénzt. X. Leó 
pápa a bűnbocsátó cédulák árusítását Németországban Albrecht 
magdeburgi és mainzi érseknek s egyszersmind választófejedelem
nek adta át. Albrecht érsek szintén pénzzavarban volt, mert á nem
rég elnyert érseki javadalom fejében 30 000 arany forintot kellett a 
pápának fizetnie. Ezt az összeget a Fugger bankár-ház kölcsönözte, 
s a visszafizetésre napról napra jobban szorította az érseket. Az 
érsek a pápával úgy egyezett meg, hogy a bűnbocsátó cédulák tiszta 
jövedelmének fele őt illette. Albrecht érsek egyik főügynöke, Tetzel 
János, dominikánus szerzetes volt, akit erkölcstelenség miatt élet
fogytiglani börtönbüntetéséből szabadított ki Albrecht.

Luther már 1516-ban értesült Tetzel bűnbocsátó cédula-árusi 
üzelmeiről. Mélyen felháborodott Tetzel kufárságán, s részben ki
kelt ellene prédikációiban, részben írt püspökének is, azzal a ké
réssel, hogy szüntesse be ezt a kereskedést. Levele válaszolatlan ma
radt.

1517-ben Tetzel közelebb jött Wittenberghez, volt idő, amikor 
a négy kilométerre levő Jüterbock-ban tanyázott. Luther hívei kö
zül is sokan felkeresték s így Luthernek közvetlen tapasztalata volt 
a bűnbocsátó cédulák romboló hatásáról. Miután sikertelen maradt 
a főpapok felé intézett panasza, helyénvalónak látta, hogy nyíltan 
fellépjen a hamis tanítás ellen. Erre a célra éppen mindszentek nap
ját választotta, amelyet Wittenbergben is nagy tömegek ünnepeltek 
még, A  megelőző napon délben kiszegezte a vártemplom ajtajára a 
híres 95 tételt, amelyben megtámadta a bűnbocsánattal való keres
kedést is.

A  reformáció indító oka elsősorban az Isten igéjéhez való hűség 
volt. A  Szentírás mindenek fölé helyezése Luthernek a legfőbb re- 
formátori cselekedete. Ez volt a reformáció teológiai indító oka. 
A  Szentíráshoz való hűség természetesen evangéliumi magatartást
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is követelt, s ezért szükségképpen ellentétbe jutott Luther a közép
kori egyház romlottságával.

A  széles tömegek körében óriási visszhangra talált Luther bátor 
fellépése. A  wittenbergi vártemplom 95 tétele a világtörténelem egyik 
legnagyobb folyamatát indította el.

A 95 tétel

Meglepő gyorsasággal terjedt Luther 95 tétele. Luther maga 
mondta, hogy „alig telt bele 14 nap s már bejárták azok egész 
Németországot” . Négy hét múlva pedig tudtak róla az egész keresz
tyén világban. Természetesen oka volt annak, hogy miért terjedt 
ilyen gyorsan a 95 tétel: széles rétegek úgy fogadták Luther fel
lépését, mint egy új korszak hajnalát. Luther bátor hangja a közép
kori egyház minden ellenzékét fellelkesítette.

Kezdettől fogva átérezték Luther 95 tételének nagy jelentőségét 
kortársai. Csakhamar a 95 tétel kitűzésének napjától kezdték kel
tezni a reformáció megindulását. Melanchthon minden évben meg
emlékezett tanítványai előtt a 95 tétel kitűzésének napjáról és 
jelentőségéről. Agricola, Luther munkatársa, később pedig a finnek 
reformátora, méltán mondta: „1517 az evangélium hajnalhasadásá
nak esztendeje” . Valóban, a 95 tételben, ha nem is mindig határo
zottan, de benne lüktet a reformáció szíve: egyedül Jézus Krisztus
ban való hit által igazul meg az ember, a bűnbocsánat tehát Isten 
kegyelmétől függ s nem a pápától.

Luther, az első protestáns, a Szentírás középponti tanításának 
védelmében indul harcba. Az 5. tétel kimondja: „A  pápa nem enged 
és nem is engedhet el semmiféle büntetést, csak azt, amit maga vagy 
a kánonok rendelkezése alapján kiszabott.” Luther szavai szerint 
magával a Szentírással kerül szembe az, aki azt tanítja, hogy a pá
pának hatalma van az isteni jogot megváltoztatni és feloldani azt, 
amit az isteni igazságosság kiszabott. A  6. tétel szerint: „A  pápa nem 
bocsáthat meg egy vétket sem, legfeljebb kihirdeti és megerősíti az 
Isten bocsánatát” . Ezzel Luther máris ellentmondott a búcsú fogal
mának, a pápai büntetés-elengedések elméletének. A  pápa nem 
gazdálkodhat Krisztus és a szentek jócselekedetének kincstárával s 
nem adományozhatja azokat senkinek. A  bibliai és apostoli bűnbo
csánat minden emberi közbenjárás nélkül, pápai udvar és hatalom 
nélkül hirdette Isten bűnbocsánatáról szóló evangéliumát. Isten
nek ez a kegyelmes üzenete, igéje az, ami hirdeti a bűnbocsánatot. 
Ez az ige az egyház szíve. A  62. tételben erről így szól Luther: 
,,Az egyház igazi kincse az Isten kegyelmének és dicsőségének leg
szentebb evangéliuma.” Ebben a vallástételben éri el a 95 tétel csúcs
pontját. Itt találta meg Luther a keresztyén hit és élet középpont
ját. de egyben itt vált nyilvánvalóvá a kibékíthetetlen ellentét is, 
a magát Isten hatalmába helyező pápaság és a Szentíráshoz mindvé
gig hűséges reformáció között.

A  középkori kiváltságok világában új hangot jelentett Luther 
szava, amikor minden ember Isten előtti egyenlőségét hirdeti. Isten
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maga adja a bűnbocsánatot, ezért keresztyénietlen minden maga
tartás, amely a kegyelem vámszedőjévé és haszonlesőjévé akarja 
odaügyeskedni magát: „Minden igaz bűnbánó keresztyén elnyeri a 
büntetéstől és a bűntől való teljes feloldozást, s ez őt a bűnbocsátó 
cédulák nélkül is megilleti. Minden igaz keresztyén — akár él, 
akár már halott — részese a Krisztus és az egyház minden lelki 
javának, amelyeket Isten ugyancsak bűnbocsátó cédulák nélkül 
adott” . (36— 37. és 41.) Ezek a szentírási igazságok hosszú időn át 
nem voltak hallhatók az egyházban, helyettük a pápai hatalomról 
szóló tanítást hirdették.

A  nép körében nagy rokonszenvre találtak ezek a mondatok. Az 
eredetileg latin nyelven írott 95 tétel ugyanis csakhamar német 
nyelven is megjelent nyomtatásban, s így széles rétegek közkincsévé 
vált.

Később elítélte Luther önmagát azért, amiért a 95 tételben még 
annyira bízott a pápában. Akkor Luther egyáltalában nem gondolt 
még a pápasággal való szakításra, azt hitte, hogy annak a keretében 
is lehet élni az igaz egyházat. Ez is azt mutatja, hogy Luther refor
mátorrá fejlődése milyen hosszú, vívódásokkal teli folyamat.

Jóhiszeműen, de éber igazságérzéssel tárgyalja Luther a pápa 
viszonyát a bűnbocsátó cédulák árusításához. Meg van győződve ar
ról is, hogy „a pápa a búcsú osztogatásánál inkább kívánja az áhí- 
tatos imádságot — mivel neki is szüksége van reá — , mint a pénzt” 
(48. tétel). Sőt fel akarja világosítani Luther a keresztyéneket, hogy 
„ha a pápának tudomása volna a búcsúhirdetők zsarolásairól, akkor 
inkább porig égetné a Szent Péter székesegyházat, mintsem az ő 
juharnak bőréből, húsából és csontjából építtesse fel azt” (50. tétel). 
A nép védelmének érdekében azt hangoztatja Luther, hogy az em
berek „mindazt, ami az életfenntartáshoz szükséges, kötelesek háza- 
népük javára fordítani, és semmi esetre sem búcsúra tékozolni” 
(46. tétel). Arról is meg van győződve Luther, hogyha a pápa tudná, 
hogy milyen szegény emberektől csikarják ki a pénzt a búcsúhirde
tők, akkor azokat inkább saját pénzével segítené, s ha kell, még a 
Szent Péter székesegyház eladási árát is a felebaráti szeretet cél
jaira fordítaná.

A  hit bátorságával szóló Luther szavai azért terjedtek olyan 
gyorsan és azért váltak olyan széles rétegekben rokonszenvessé, 
mert az igazság szavát hallották kicsendülni belőle.

„Az egyháznak reformációra van szüksége”

„Az egyháznak reformációra van szüksége, és ez nem egy em
bernek, a pápának, nem is a bíborosoknak a dolga, amint ez a leg
utóbbi zsinaton is bebizonyosodott, hanem az egész keresztyénségé, 
sőt egyedül Istené” — írta Luther a 95 tételhez fűzött magyaráza
tában. Ebben is kifejezésre jut az a meggyőződés, hogy az egyház
nak mindig szüksége van reformációra, mindig nyitottnak kell len
nie Isten igéje helyesebb és jobb megértése előtt, mindig az ige 
mérlegére kell állnia és mindent az ige alapján kell felmérnie. A  re-
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formációnak ez az alapvető igazsága adott olyan nagy erőt és bá
torságot Luthernek ahhoz, hogy a reformáció művét Isten rajta ke
resztül indíthatta el. 

Az igéért való küzdelme a 95 tétel kitűzése után csakhamar 
megindult. A  dominikánus Tetzel egyik rendtársa, Prierias Szil
veszter, pápai udvari pap „Párbeszéd a pápa hatalmáról” címmel 
cáfolatot írt a 95 tételre. Érvelésének lényege az volt, hogy a ke
resztyén egyház egész hatalma a római pápában összpontosul, aki 
akkor, amikor hivatalosan meghatározza az igazságot hit és erkölcs 
dolgában, nem tévedhet, s aki ezt a meggyőződést magáévá teszi, az 
eretnek. Noha csak a XIX . században vált dogmává a pápai csal- 
hatatlanság tana, de a pápai udvar belső emberei ezt már a refor
máció korában is hirdették. Luthert mélyen megdöbbentette a pápa 
csalhatatlanságáról szóló irat. Nyomban válaszolt rá. Kereken kije
lentette, hogy a keresztyén egyházban legfőbb tekintély, a hit és 
erkölcs kizárólagos zsinórmértéke nem a pápa, hanem kizárólag Is
tennek az igéje.

Tetzel János is a pápaság védelmére kelt „Ellentétek” című ira
tában, de Luther nem tartotta érdemesnek, hogy erre a gyenge érve
lésű könyvre választ adjon. Nagyobb jelentőségű volt dr. Eck János 
Luther-ellenes könyve. Ebben 30 megjegyzést tett Luther tételeire. 
Többek között azzal is vádolta Luthert, hogy „a cseh mérget” , azaz 
a Husz János tanítását hirdeti. Luther nyomban válaszolt Eck ira
tára, s többek között kijelentette, hogy „a pápa is csak ember, akit 
rászedhetnek az agyafúrt és képmutató emberek, de Isten maga az 
Igazság, akit senki meg nem csalhat” .

E vitairatok megírása közben állandóan dolgozott 95 tétele ma
gyarázatán. Tanítását sokan félremagyarázták, s azért szükségét lát
ta, hogy a 95 tételt behatóan megmagyarázza. A  bűnbánatról és a 
hitről szóló evangéliumi tanítást különös alapossággal dolgozta 
fel. A  szentek érdemére való hivatkozást megsemmisítő bírálatban 
részesíti, s magát Jézus Krisztust állítja a keresztyén élet közép
pontjába. „Lehetetlen —  írja a 37. tételnél — , hogy keresztyén le
gyen valaki, s a Krisztust mégsem mondhatja magáénak. Ha övé a 
Krisztus, akkor az is mind az övé, ami a Krisztusé. Övé a Krisztus 
igazsága, ereje, türelme, alázatossága. Hiszen az a keresztyén em
ber bizodalma és öröme, hogy a hit által bűneink nem a mieink, 
hanem a Krisztuséi. Őrá vetette Isten azokat és ő hordozta _a mi 
bűneinket. Ő Isten Báránya, aki elvette a világ bűnét. Viszont 
Krisztus minden igazsága a mienk, mert ő ránk veti kezét, szárnyai 
alá vesz és betakar minket, mint áldott üdvözítő” . Jézus Krisztus
nak a középpontba állításával nincs szükség a szentek érdemeire, 
sőt az ilyen tanítás csak „restté és lustává” tesz. A  Szentírásról 
és Jézus Krisztusról volt szó, nem lehetett hát tekintettel Luther 
a pápa személyére és a római egyház tanításának tekintélyére. A  81. 
tétel magyarázatában bátran leszámol az eretnekké nyilvánítás le
hetőségével is: „Bárha az én drágalátos barátaim engem már jó 
idők óta eretneknek, istenkáromlónak kiáltanak is ki, mert a Krisz
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tus egyházát és a Szentírást nem katolikus szemüvegen keresztül 
nézem, mindamellett én jó lelkiismeretemre támaszkodva vallom, 
hogy ők tévednek, én pedig a Krisztus egyházát és annak szépségét 
igazán szeretem” .

X. Leo pápa eleinte nem sok figyelmet fordított Lutherre. Az 
ágostonos és dominikánus szerzetesek veszekedésének vélte az 
egész vitát. Azonban amikor hírét vette, hogy egyre szélesebb ré
tegek állnak a reformáció ügye mellé, egyre növekedőben van a pá-  
paság iránti ellenszenv, parancsot adott Luthernek, hogy 60 nap 
alatt jelenjék meg Rómában, bírái előtt. A  bírák közt volt Prierias 
Szilveszter, inkvizítor is. Bölcs Frigyes, szász választófejedelem köz
benjárására sikerült annyit elérnie, hogy Luthert Németországban 
hallgatták ki. A  szintén dominikánus rendi Kajetán bíboros, pápai 
követ, Augsburgban hallgatta ki Luthert. A  bíborosnak utasítása 
volt arra, hogyha Luther tanítását nem vonná vissza, őt Rómába 
hurcolja, vagy pedig ha ez a tömegek miatt nem volna lehetséges, 
úgy átkot hirdessen ki Lutherre. 

A  vita a katolicizmus és a reformáció döntő ellentétét szólal
tatta meg.

Luther a Szentírással kezében vitatta, hogy a szentek érdemeit 
a pápaság másoknak adományozhatná. Augustinusra is hivatkozott, 
aki azt írta: „Az egész anyaszentegyház a világ végezetéig könyö
rög: bocsásd meg a mi vétkeinket.” Hogyan juttathatná tehát má
soknak a maga érdemeit, mikor az önmagáért sem elegendő —  tette 
fel a kérdést Luther. Majd kifejtette, hogy a szentek sem saját ér
demeikért, hanem egyedül Isten kegyelméből üdvözültek. Majd azt 
ír ja :  „Nem vagyok oly esztelenül vakmerő, hogy egy pápának és 
embernek egyetlen zavaros és téves dekrétuma miatt megtagadjam 
a Szentírásnak annyi s oly világos bizonyítékait: ellenkezőleg, szent 
meggyőződésem, hogy a Szentírás igéje, amely a szentektől meg
tagad minden érdemet, feltétlenül fölébe helyezendő mindenféle em
beri szónak, amely azok érdemét vitatja, mert maga a pápa sem 
áll a Szentírás felett, de igenis alatta, Pál apostol mondása szerint, 
Gal 1,9: „Ha szinte mi is, avagy mennyei angyal hirdetne nektek 
valamit azon kívül, amit nektek hirdettünk, legyen átok.”

Ezzel függ össze a vitának másik kiemelkedő része. Ha ugyanis 
a szentek is Isten kegyelméből üdvözültek és nem saját érdemei
kért, akkor ki kellett fejtenie Luthernek a hit által való megigazu- 
lásról szóló bibliai tanítást is. Kajetán bíboros azt mondta, hogy 
ez a teológia új és éppen ezért téves. Ezzel szemben Luther hatal
mas bibliai alapvetéssel igazolta tanításának a Szentírásban gyö
kerező mivoltát. Bebizonyította, hogy ami fenséges és üdvözítő do
logról az Ó- és Újszövetségben olvasunk, az mind a hit erejéből 
történt, nem cselekedetekből, nem is akármiféle hitből, hanem abból 
a különös hitből, ami Isten hozzánk lehajló kegyelmét ragadja meg.

Luther Kajetán bíboros előtt is bebizonyította, hogy nem kö
tekedő, és nem hiú ember, aki szégyelné visszavonni azt, amiben 
tévedett, hanem az az ember, aki életét az Isten igéjéhez való hű
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ségre tette rá. Maga írja: „Egyetlen örömöm és boldogságom azt lát
ni, hogy az igazság győz.” Kész lett volna tanítását is visszavonni, 
ha az igéből bebizonyították volna szavai helytelenségét. A  helye
sen értelmezett Szentírás igazsága mellől azonban nem volt eltán
torítható.

Luther a zsinathoz fellebbez

„Én meg nem tagadhatom azt, amit az Írás tanít”  —  ezekkel 
a szavakkal fejezte be Luther Kajetán bíboros, pápai követtel foly
tatott tárgyalását. Nem is tehetett mást Luther, a Szentírás dok
tora, hiszen a bíboros azt állította, hogy a pápának a zsinat, sőt 
az egyház és a Szentírás felett is hatalma van. Az Isten igéjének 
hatalmát és tekintélyét mindhalálig kész volt védelmezni Luther.

A  pápa felszólította Kajetánt, hogy Luthert, mint eretneket, a 
világi hatalom segítségével, fogja el és vigye Rómába. A  bíboros 
nyomban levelet írt Bölcs Frigyes szász választófejedelemnek, az
zal a felszólítással, hogy vagy küldje Rómába Luthert, vagy szám
űzze országából. Amint megtudta Luther, hogy milyen levelet ka
pott Frigyes fejedelem, nyomban megírta neki, hogy nem akarja 
bajba keverni, kész elhagyni az országot. Úgy tervezte, hogy Fran
ciaországba fog menni.

Általános rokonszenv kísérte Luther fellépését, egyáltalában 
nem lett volna könnyű a harcias pápai rendeletnek eleget tenni. 
Jelentős tömegek állak a reformáció mögött. A  közhangulat ha
tására Frigyes szász választófejedelem megírta Kajetán bíborosnak, 
hogy nem érti hevességét, Luther kész magát meggyőzetni a Szent
írásból, bizonyítsák be, hogy eretnek, de amíg eziránt meg nem győ
ződik, addig a vádlottat nem hajlandó sem Rómába küldeni, sem 
száműzni. Frigyes bátor fellépése nagy örömmel töltötte el Luthert 
s a reformáció minden hívét.

Egyre világosabban látta Luther, hogy nincs mit keresnie a pá
pánál. Egy ideig még abban reménykedett, hogy a rosszul értesült 
pápától fellebbezhet a jobban értesült pápához, ha saját írásából, 
leveleiből és fejtegetéseiből ismeri meg X. Leó, hogy ő nem eretnek, 
hanem a Szentírás doktora, foglya és szerelmese, de egyre inkább 
be kellett látnia, hogy ez csak ábránd, a pápa magával törődik, s 
mindinkább ki akarja terjeszteni hatalmát az egyházban.

Egyetemes keresztyén zsinatra akarta bízni Luther a maga 
ügyét. Ha a pápával nem boldogul, jöjjenek a keresztyén emberek 
tömegei, akik eddig is segítették a reformációt, tegyenek ők igaz
ságot a Szentírás alapján, keresztyén lelkiismeretük alapján.

1518 őszén Luther hites jegyző által, törvényes tanúk jelenlé
tében, írásban adta fellebbezését a pápától az egyetemes keresztyén 
zsinathoz: „Apellatio F. Martini Luther ad Concilium” (Luther Már
ton szerzetes fellebbezése a zsinathoz). Ebben a hat külön kiadást 
ért iratában Luther kifejti, hogy a zsinat hit dolgában felette áll a 
pápának, ezért a pápa senkinek sem tilthatja meg, hogy vele szem
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ben a zsinathoz fellebbezhessen. Majd arra hivatkozik Luther, hogy 
Pál apostol a Galácia-beliekhez írt levél második fejezetében leírja, 
hogy intette az evangélium jobb és helyesebb megértésére Péter 
apostolt, „azért mi hivő keresztyének, a Szentlélek által az egyház 
számára a Szentírásban nyújtott fenséges példából tanuljuk és ért
sük meg, hogy ha a legmagasabb polcon ülő pápa hasonló péteri 
gyengeségből hasonló tévedésbe esnék, s olyasmit rendelne vagy ha
tározna, ami az Isten parancsolatával ellenkezik, akkor nekünk nem
csak jogunk, de kötelességünk is nemcsak az engedelmességet meg
tagadni, hanem vele Pál apostolként szembe is szállni” . Majd ki
fejti, hogy mi történt a bűnbocsátó cédulák árusítása során, milyen 
gonosz visszaéléssel csúfolták meg Isten kegyelmét, hogyan szállt 
szembe Luther ezzel a botránkoztató jelenséggel, hogyan kezdték 
őt eretneknek nyilvánítani ezért azok, akiknek egyúttal a zsebéhez 
is nyúlt az egyházi élet tisztítása során, hogyan nyomták el az 
evangéliumot, s ezzel a keresztyén népet.

Az igaz keresztyénség védelmében fordul Luther a pápával 
szemben az egyházi közvélemény felé. A  zsinaton keresztül a szé
les tömegekhez fellebbezi valójában ügyét. Ezt világosan ki is fe
jezi: „Ügyemet ezennel a jövőben szabályszerűen és biztos helyre 
összehívandó egyetemes zsinat elé fellebbezem, mindazok elé, akik 
elé az szokás, jog, és szabadság szerint tartozik, s ezért kérem, 
ismételve kérem a fellebbezésem igazolását mindenki részéről, aki 
azt teheti és akarja.” Luther és a pápaság vitája ezzel újból ki
került a közvélemény elé. Luther nem félhetett ettől, csak nyerhe
tett volna, mert az igazság, Isten igéjének az igazsága, vele volt, 
s tudta, hogy széles rétegek döntenek majd az igazság mellett.

A  zsinathoz való fellebbezéssel Luther jelentősei lépett előre. 
Ennek a cselekedetének az a legfontosabb mozzanata, hogy az Isten 
igéjét mindennél előbbre valónak tartotta, a pápa is, az egyház is 
az ige mértéke alá került, rábízta az egyház életét az igére, 
s egyedül az igére. Ugyanakkor meg volt győződve afelől, hogy az 
ige erős és hatalmas tényező, megcselekszi azt, amit Isten végezni 
akar általa, el fogja végezni az egyház reformációját.

Luther megkísértése

Szentelt aranyrózsát, magas pápai kitüntetést küldött X. Leó 
pápa Bölcs Frigyes szász választófejedelemnek, hogy hála fejében 
Luthert szolgáltassa ki Miltitz Károly pápai kamarásnak. Miltitz már 
útközben meggyőződött arról, hogy az erőszak használata igen 
nagy bajjal járna, mert hiszen maga látta Luther egyre növekvő 
népszerűségét. Hamar felmérte a tömeghangulatot, s ehhez -szabta 
magatartását is. Luthert nagy nyájassággal hívta magához, s ami
kor megjelent előtte, ezekkel a jellemző szavakkal fogadta: „Ó Már
tonom! azt hittem, hogy te valami öreg teológus vagy, aki a cellá
ban ülve magaddal vitatkozol, s most látom, hogy te javakorabeli, 
erőteljes ember vagy. Ha 25 ezer fegyveresem volna, sem vállal
koznék arra, hogy téged Rómába hurcoljalak, mert én az egész
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úton puhatolóztam, hogyan érez a nép irántad, s bizony, míg a pápa. 
pártján egyet, a te pártodon hármat találtam.”

Miltitznek ez a beismerése világosan mutatja, milyen mérték
ben fordult a közhangulat Luther felé. Most már szó sincs Kajetán 
bíboros fölényes fellépéséről. Miltitz barátságos, egyenrangú tár
gyaló félként közeledett Lutherhez. Ez a módszer sokkal veszélye
sebb volt, mint a Kajetáné. Luthert is és a fejedelmi udvart is bi
zonyos fokig lefegyverezte ez a módszer. Luther abban állapodott 
meg Miltitz-cel, hogy mindkét részről beszüntetik a további harcot, 
az egész ügy tisztázását pedig valamelyik német püspökre bízzák. 
Ezenkívül Luther megígérte, hogy a pápának egy alázatos magya
rázó levelet ír, a néphez pedig a kedélyek lecsillapítására alkalmas 
nyilatkozatot intéz.

Az egész egyház ügye volt már ekkor a reformáció, nem egy 
ember ügye. Sokkal elterjedtebb volt már Luther tanítása, semhogy 
az egész ügyet el lehetett volna tussolni. A  95 tétel kitűzése során 
jelentkező első megdöbbenésből és a pápai hatalomtól való féle
lemből sokan kezdtek felocsúdni, egyre többen ismerték el a refor
máció igazságát, s egyre többen látták meg a középkori egyház és 
a pápaság bűneit, most már nem lehetett hallgatni a felvetett kér
désekről.

Luther megkísértése Miltitz Károly részéről azért volt veszé
lyes, mert mint középkori ember, mindenestől benne élt a pápaság 
iránti tiszteletben. A  reformáció nem úgy ment, mint a karikacsa
pás, hanem az Isten igéjének való engedelmesség jegyében, nagy töp
rengések, tusakodások között alakult ki. Luther mindenáron meg 
akart maradni a pápa iránti hűségben. Ezért engedett Miltitznek. 
De ugyanakkor az Isten igéjéhez való hűség szorongatta, amely bá
tor lépéseket köveiéit az egyház reformációja érdekében. Ma már 
hajlamosak vagyunk megfeledkezni a középkori ember lelki vilá
gáról, a négyszáz év távlatából túlságosan egyszerűnek találjuk a 
tennivalókat. Annak azonban, aki a reformációt végigtusakodta, 
nem volt magától értődő a reformáció. Luther legyőzte a hallga
tásnak és visszavonulásnak a kísértését, és teljes erővel beállott a 
reformáció művének folytatásába.

A  lipcsei vitán a vitatkozás főtárgyát a pápa isteni tekintélyé
nek a kérdése képezte. Eck terelte ide a dolgot, de Luther sem 
bánta, hogy éppen ezen a döntő kérdésen keresztül villan fel a 
Szentíráshoz való hűségnek a problémája. Eck azt bizonygatta, 
hogy az egyháznak látható főre van szüksége, aki nem lehet más, 
mint a római pápa. Luther azt állította, hogy az egyház feje Jézus 
Krisztus, de őt semmiféle emberi mesterkedés nem tudja helyette
síteni, pótolni vagy képviselni. A  pápa állítólagos tekintélyét sem a 
Szentírásból, sem a régi atyák irataiból nem lehet igazolni, sőt az 
egész görögkeleti keresztyénség tanúsítja, hogy a pápaságon kívül 
is van egyházi élet.

Eck erre azzal vádolta Luthert, hogy Húsz Jánosnak a pápa 
által elítélt eretnekségét képviseli, s azt emlegette, hogy a csehek
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máris új Husz Jánost látnak Lutherben. Luther készséggel elis
merte, hogy Husz és a csehek tanításában igen sok evangéliumi, 
keresztyéni vonás van. Azt tartotta, hogy több hitelt érdemel az 
egyszerű hivő, mint minden zsinat és pápa, ha jobban érvel a Szent
írással. Kijelentette Luther, hogy nem veti alá magát semmiféle te
kintélynek, legyen az zsinat, pápa vagy bármi, bátran vallást tesz 
mindenről, amit a Szentírás tanít, akár katolikus, akár eretnek ál
lította is azt, akár jóváhagyta a pápa. akár nem, mert neki és min
den keresztyénnek az igazság megvallása és megvédelmezése a kö
telessége.

Luther kimutatta, hogyan növelték a pápák hatalmukat a leg
utóbbi zsinatokon keresztül is. A  konstanzi zsinat (1414—1418), 
amely máglyahalálra ítélte Husz Jánost, még elismerte azt, hogy a 
zsinat a pápa fölött áll. Ezt megerősítette még a bázeli zsinat is 
(1431— 1443), azonban már a Rómában tartott IV. lateráni zsinat 
(1512— 1517) megszüntette ezek határozatait és azt hirdette, hogy a 
pápa még a zsinat felett is áll. Ezek után feltette Luther a kérdést, 
hogy most már melyik zsinat eretnek: az-e, amely a pápa hatalmát 
még legalább a zsinat fölé emelkedni nem engedte, vagy az, amely 
már mindent kiszolgáltatott neki? Hogyan lehet tehát azt állítani, 
hogy a pápa isteni jogon az egyház feje, amikor még csak a leg
utóbbi zsinat teljesítette ki a pápa hatalmát s nyilvánvaló a pá
paság fokozatos történelmi .előretörése. Luther szerint: „Azt, hogy a 
római szentszék mindenek fölött való, igazolják ugyan a római pá
pák négy évszázad alatt kibocsátott rideg dekrétumai, azonban ezek
kel szemben áll ezeregyszáz év egyháztörténete, maga a Szentírás 
és a niceai zsinat végzése.”
    Nagy vízválasztó volt a lipcsei vita. Eck azt hitte, célt ér, ha 

Luthert belehajszolja a pápasággal és a legutóbbi zsinatokkal való 
ellentétbe, pedig ezzel csak arra adott alkalmat, hogy Luther még 
jobban ragaszkodjék a Szentíráshoz s ennek alapján még világosab
ban feltűnjék a krisztusi és evangéliumi keresztyénség és a korlát
lan hatalmú pápaság közötti ellentét. Most már erőteljesen bonta
kozott ki a reformáció igazsága, egyre növekedett azoknak a száma, 
akik belátták, mennyire eltért az egyház eredeti alapjától, a Szent
írástól.

A  csehországi husziták megküldték Husz János hátramaradt ira
tait Luthernek tiszteletük jeléül. A  humanista tudósok közül is so
kan felfigyeltek a reformáció igazságára.

Három alapvető reformátori irat 1520-ban
A  lipcsei vita után irodalmi téren küzdött tovább Luther. Egyre 

jobban megismerte a középkori egyház tanrendszerét, s az ebből 
eredő problémákat. Ezért tovább folytatta a munkát, s három alap
vető műben írta meg a reformáció programját.

a) 1520. augusztus közepén jelent meg „A  német nemzet keresz
tyén nemességéhez” című irata. Ebben már nem a klérushoz for
dult, mert eddigi tapasztalata alapján tőlük hiába várt reformot,
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hanem a nemességhez. Luther ugyan büszke volt paraszt származá
sára, ezt sokszor hangsúlyozta is, de a történelmi helyzet kény
szerítette arra, hogy a nemesekhez forduljon, kimutassa, Róma ho- 
gyan veszélyezteti érdekeiket. Vergiliustól kölcsönözte azt a képet, 
hogy írásával hármas falat ostromol meg, amellyel Róma magát kö- 
rülsáncolta. Ezek közül az elsőben rámutat arra, hogy a klérus 
kiépítette a világiak, többek között a nemesek felett való uralmát 
is. Ezt a jelképes falat az egyetemes papság gondolatával kívánja le
dönteni, amely nem ismer külön papi rendet, sem annak a hatalmi 
gépezetét, mert a papok csupán a gyülekezet megbízottjai. A  Szent
írás alapján fejtette ki a lelkészi tiszt igazi mibenlétét.

Ezzel azután a másik két fal is magától összeomlik, amelyet 
Luther abban látott, hogy a pápa kizárólagos jogának tartja a Szent
írás magyarázatát és az egyetemes zsinatok összehívását. Célja az 
volt, hogy a német egyházat függetlenné tegye Rómától. Ezért le
hetségesnek tartotta, hogy a német egyház külön prímással az élén 
alakítja ki szervezetét. Az egyetemes zsinat összehívását világiak 
kezében kívánta látni. Az így egybehívott egyetemes zsinat vizsgálja 
meg a pápa. világi hatalmának, a szentek kultuszának az ügyét, 
szüntesse meg a búcsút és az azzal kapcsolatos visszaéléseket, enge
délyezze a papok házasságát, korlátozza az ünnepeket, karolja fel a 
népiskolai oktatást, törölje el a szerzetesi rendeket, reformálja meg 
az egyetemi oktatást, viselje gondját a szegényeknek, tiltsa be az 
uzsorát és orvosolja a társadalmi bajokat.

Ennek az iratnak rendkívül nagy volt a hatása, mert a német 
nemesség jogainak kiszélesítését remélte. Egyre elterjedtebbé vált a 
nézet, hogy a fennálló bajok okait Luther helyesen jelölte meg.

b) Két hónappal később, 1520 októberében megjelent „Az egy
ház babiloni fogságáról” (De captivitate Babylonica ecclesiae) című  
műve, amelyben a hét szentségről szóló tanítást támadta meg. Ez 
lényegében csupán a 12. század óta állt fenn. Luther két szentséget 
ismert el ige szerintinek, a Keresztséget és az Úrvacsorát. Az úrva
csorai tanban elvetette a transzszubsztanciáról szóló tanítást, amely 
szerint az Ürvacsorában a kenyér és a bor külső vonásai meg
maradnak ugyan, de amikor a pap a szereztetési igéket mondja, a 
lényeg átváltozik Krisztus testévé és vérévé. Luther azzal támadta 
a mise-áldozatot, hogy az háttérbe szorítja a Krisztus egyszeri s 
érettünk hozott áldozatát. Ez az irat már a középkori egyház dogmái 
ellen intézett támadás volt, s határozott reformátori programot tű
zött ki az egyház tanításának igeszerűvé tételére. A  latin nyelven 
írt mű a teológusok számára készült

c) Ugyancsak ebben az évben írta latin és német nyelven har
madik reformátori iratát: „A  keresztyén ember szabadságáról” . Ez 
a mű mind formailag, mind tartalmilag egyike a reformátor leg
sikerültebb műveinek. Kísérő levéllel elküldte a pápának is, de az 
nem vette figyelembe.

Ebben a művében Luther az egyházban uralkodó szolgasággal 
szemben azt a szabadságot vázolja, amelyet az evangélium biztosít
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a hívőnek. Kettős tételben így fejezi ezt ki: „A  keresztyén ember 
mindeneknek szabad ura és nincs senkinek sem alávetve. A  keresz
tyén ember mindeneknek készséges szolgája és mindenkinek alá van 
vetve.”  Ezt úgy érti, hogy amint Krisztus odahagyta Isten mivoltát 
az emberért, úgy kell nekünk is krisztusi magatartással odaszán
nunk magunkat a felebarát javára. Mivel Isten Krisztusban min
dent odaadott értünk, azért nékünk is oda kell adnunk magunkat 
a felebarát számára. „Amint egyik-másik embertársunk ínséget lát 
és ránk szorul, ugyanúgy voltunk mi is Isten előtt ínségben, és úgy 
szorultunk rá az ő kegyelmére” . Ezzel a művével Luther megalapozta 
az evangéliumi etikát. 

A pápai átokbulla elégetése

Amíg Luther a reformáció művét megalapozó irodalmi munkás
sággal foglalkozott, egyházi peres ügye eldőlt. Eck maga ment Ró
mába Luther bevádolására. Főként neki lehet tulajdonítani, hogy 
X. Leó 1520. június 15-én az „Exsurge Domine” kezdetű feltételes 
átokbullát kiadta. A  pápa Luther negyvenegy tételét nyilvánította 
eretneknek, különösen az egyházról és a pápáról szólókat. Ezért 
tanári és papi hivatalától megfosztotta, könyvei elégetését elren
delte, átokkal (interdictum) sújtott minden személyt és helységet, 
amely őt  és híveit befogadja. Mindezt azonban csak akkor hajtja 
végre a pápa, ha Luther „meg nem tér” és tanait vissza nem vonja. 
Ennek megfontolására hatvan nap határidőt kapott. Luther szemére 
vetette a bulla, hogy nem jelent meg Rómában, ahol más belátásra 
bírták volna.

Már ősz felé járt az idő, amikor Eck a bullát Németországban 
hirdetni kezdte. A  wittenbergi egyetem azonban megtagadta a köz
zétételt. Luther eleinte kételkedett a bulla hitelességében, de amikor 
meggyőződött valódisága felől, iratot adott ki, amelyben visszafor
dította az átkot s egyetemes zsinathoz fellebbezett. Amikor hírét 
vette, hogy Lövenben iratait megégették, a wittenbergi egyetem hir
dető tábláján tette közzé, hogy a pápái átokbullát el fogja égetni. 
December 10-én nagy tömeg jelenlétében a wittenbergi Elster kapu 
előtt tűzbe vetette a pápai átokbullát, a középkori egyház törvény- 
könyvét, Eck és Emser könyveit, ezekkel a szavakkal: „Mivel az Úr 
Szentjét megszomorítottad, .emésszen meg az örök tűz!”

Ezzel Luther a visszavezető hidat maga mögött felgyújtotta. 
Az alázatos középkori szerzetes reformátorrá vált, nem volt többé 
visszaút az egyház reformációjának megvalósításában.

Dr. Ottlyk Ernő
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T a n u l m á n y o k

„Emlékezzetek meg a ti e lö ljá ró ito k ró l..."
(Szeretetvendégségek alkalmára)

Az emlékezés mindig a múltba viszi az embert: az egyháztörténet és 
a történelem szereplői, eseményei és adatai elevenednek meg; így egy kö
zelebbi vagy távolabbi korszak kérdései, problémái kerülnek hozzánk kö
zelebb, hogy lemérhessük fejlődésünket, életünk megváltozását, világunk 
előrehaladását és kitágulását.

De az emlékezés mindig a jelen és a jövő felé is irányul: a reformá
ció felfedezett értékei, és haladó hagyományaink segítenek a jelen és a 
jövő nagy feladatainak a jobb meglátásában, értékelésében, és jó megol
dásukban. A  fejlődés, amellyel egyházunk, népünk, hazánk és az emberi
ség eljutott a jelenig, a múlt, a jelen és a jövő kapcsolódása. Olyan forgó
színpad, amely mögött ott van az éber Rendező. A  szereplők is Reá mu
tatnak.

1967 — drága jubileumi esztendő. Amikor a reformáció 450 évvel ez
előtti megindulására emlékezik és hálát ad egyházunk Istennek, szeret
ném, ha a következő két előadásvázlat is segítené a megemlékezést.

„TI VAGYTOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA ...”
— A  reformáció korának egyházi és vallási élete —

A  magyar reformátorok híven ragaszkodtak a reformáció követelésé
hez: Isten igéjét tették az egyházi és vallási élet alapjává.

Istentiszteletünket eleinte még nagyobb hagyomány-tisztelet jelle
mezte, mint egyházalkotmányunkat. Hosszabb átmeneti idő múlt el, amíg 
a liturgikus formák, és az egyházi szokások kialakultak és megszilárdul
tak. Az evangélikusok továbbra is megtartották az oltárt, az oltárképet, 
a feszületet, gyertyákat, orgonát, ostyát, a magángyónást és az albát. Kál
vin követői is csak idővel és fokozatosan hagyták el ezeket. Kálmáncsehi 
Sánta Mártonnak korai radikális reformjai miatt kellett elmenekülnie 
Debrecenből. Nemcsak Kassán, hanem Dunántúlon is voltak kálvinista 
lelkészek, akik a 17. sz. elején is ostyával osztották az úrvacsorát.

Másutt, pl. a Felvidéken a kálvinisták már kevésbé voltak türelme
sek: Pilcz Gáspár, és Lám Sebestyén kihordatták a képeket és az orgoná
kat. E tárgyban is heves vitájuk volt Horváth Gergellyel és Lányi Illéssel.

Az evangélikus egyházban sem voltak egyformák a templomi szoká
sok. Sőt, az istentisztelet rendjében is eltértek egymástól. A  magyarok 
liturgiája ugyanis — különösen a Dunántúlon —, a kálvinizmus hatására, 
egyszerűbbé vált, mint a, német és szlovák aj'kúaké. Thurzó Szaniszló ná
dor, Brunswick püspök segítségével kísérletet tett az egységes liturgia 
meghonosítására, de sikertelenül. A  dunántúliak nem voltak hajlandók a 
felvidékiekhez alkalmazkodni. Sőt, a Dunáninneni kerületekben is ragasz
kodtak a magyarok a saját, külön szokásaikhoz. Brunswick tehát leg
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alább ezeket igyekezett megnyerni a tervének, és ezért Felsőszeliben 
(Pozsony-m) lé22-ben külön zsinatot tartott, amelynek határozatai szerint:

1. megállapították az úrvacsora kiszolgáltatásának módját;
2. a kereszt használatát temetéskor a magyarok is elfogadták;
3. az alba használatának a kérdését, a magyar lelkészek tiltakozá

sára, elhalasztották.
De a hőn óhajtott egység így sem jött létre, mert a magyarok ellen

szegültek és súlyos pénzbírsággal sem lehetett velük elfogadtatni az új 
liturgiát.

Az istentisztelet rendjét az e korból fennmaradt agendákból ismer
hetjük meg. Ezek közül a legelső Honterusz Jánosé volt (Agenda für die 
Seelsorger, Brassó, 1547), amely a Luther-féle Deutsche Messe alapján ké
szült. Heltai Gáspár agendája 1559-ben már a 2. kiadásban jelent meg. 
Heltai még' ez évben kinyomatta Lavater Bajos zürichi lelkész agendáját 
is, amelyet Huszár Gál kérésére Buliinger küldött meg a magyaroknak. 
Agendát állított össze Méliusz Juhász Péter (Debrecen, 1563),"Károlyi 
Péter nagyváradi lelkész (Bonus Pastor, 1570). Beythe István (Németúj
vár, 1582), Reczés János és, esperestársai (Németkeresztúr, 1598 — ez volt 
a dunántúli evangélikusok első hivatalos agendája), és Melotai Nyilas 
István gyulafehérvári lelkész (Kolozsvár, ,1621) is.

Hazánkban is eleinte egészen a Luther-féle istentiszteleti rendet fo
gadták el, amely a következő volt:

1. Bevezetés: a) Introitus, b) Kyrie; c) Glória;
2. Igeolvasás: a) Salutatio; b) Collecta; c) Epistola és evangélium;
3. Credo.
4. Igehirdetés.
5. Ürvacsoraosztás: a) Offertorium; b) Praefatio és Sanctus; c) Ürva- 

csorai igehirdetés; d) Előkészítő imádság és Miatyánk; e) Consecratio; f) 
Agnus Dei; g) Kiosztás; h) Hálaadó collecta; i) Áldás.

Még Zwingli 1523. évi zürichi rendtartása is majdnem teljesen meg
egyezik ezzel. Azért nem meglepő, hogy Huszár Gál is, aki 1559-ben Zü
richből kért agendát, 1573. évi énekeskönyve szerint eléggé gazdagnak 
ismerte a hazai protestáns liturgiát. Még nála is szerepelt a Kyrie, az an- 
tiphona, a gyermekek és a kar responsoriuma, versiculus, benedictio, li- 
tania, stb. Mindezek az erdélyi reformátusoknál még a 17. sz. közepén 
túl is megvoltak. Az egyszerűsítés csak a heidelbergi agendák hatására 
és a puritanizmus fellépése után indult meg.

Különösen fontos volt a reformáció megerősödésére, hogy Károlyi Gás
pár gönci református esperes elkészítette és kiadta a Biblia teljes ma
gyar fordítását, 1590-ben.

A  protestáns istentisztelet középpontja és leglényegesebb része ná
lunk is az igehirdetés. A  perikóparendet nemcsak az evangélikusok, ha
nem a reformátusok is megtartották. Méliusz Juhász Péter és Geleji Ka
tona István még perikápák alapján írták igehirdetéseiket, de a refor
mátusok idővel a perikóparendet elhagyták. A  puritánok honosították 
meg a hétköznapi istentiszteleteken az igeolvasást és az igehirdetést, 
amelyek az evangélikusoknál már kezdettől fogva megvoltak. A  reformá
tus egyházban vasárnap délutánonként a Heidelbergi Kátét magyarázták 
a szószékről, az evangélikusok pedig az ifjúsággal tartottak katekizáció- 
kat.

A prédikáció szerkezetében legtöbb lelkész Bornemisza Pétert kö
vette, aki több kötetre terjedő igehirdetéseivel valóságos, „igehirdető is
kolát” hozott létre. Nála a következő részleteket találjuk:
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1. Summácska (az evangélium veleje)
2. Az evangélium felolvasása;
3. Rövid értelme (saját szavaival összefoglalása);
4. Magyarázat;
5. Tanulságok, sorrendi elosztással;
6. A  gyülekezethez intézett kérdések.
Prédikációk és írásmagyarázatok a lelkészek és a hívek számára nagy 

számban jelentek meg már az első időszakban is. Azonban zsinatok és 
egyházlátogatók szigorúan őrködtek, hogy a lelkészek ne mások, hanem a 
saját igehirdetéseiket mondják el. Jelentős prédikációsköteteket adtak ki: 
Huszár Gál, Méliusz Juhász Péter, Károlyi Péter, Bornemissza Péter, Kul
csár György, Beythe István, Zvonarics Mihály, Alvinczi Péter, Geleji Ka
tona István és Madarász Márton.

A  régi egyházi zenéből megmaradt istentiszteletünkön a szertartá
sos, vagy liturgikus éneklés is, amellyel a lelkész, a kántor, ill. a gyer
mekek és a templomi énekkar felelgettek egymásnak.

Helyenként a gyülekezet is megszólalt az ilyen responsoriumokban. 
E szertartásos énekeket az ún. graduálok foglalták magukban, amelyek ál
talában csak 1—1 írott példányban voltak meg a gyülekezet tulajdoná
ban. Nyomtatott graduálunk csak egy jelent meg, 1636-ban, Gyulafehér- 
várott, I. Rákóczi György költségén. Ez a híres öreg Graduál, amelyet 
Keserűi Dajka János és Geleji Katona István szerkesztettek. A  graduá- 
lökban előforduló szertartásos énekek: az antiphona, a responsorium, 
sequentia, versiculus, prosa, benedictio, litania, lamentatio és passió. Eze
ken kívül még gyülekezeti közös énekek is vannak bennük, invicatio, 
hymnus és psalmus néven.

Ez utóbbi háromféle ének volt a rendes tartalma a gyülekezeti éne
keskönyvnek, amelynek az írott graduállal szemben impressum, vagy can- 
tionale volt a neve. A  halotti énekeskönyvet pedig funebralisnak mond
ták. Majdnem minden reformátornak maradt egy-egy éneke, amely az 
evangélium terjesztésének is kitűnő eszköze volt. Kitűnő énekíróink vol
tak: Batizi András, Sztárai Mihály, Szkhárosi Horvát András, Szegedi 
Gergely, Skaricza Máté, Szenczi Molnár Albert, Regius Király Jakab, 
Péczei Király Imre, Bornemisza Péter.

A  maga nemében egyetlen, új és nagyjelentőségű volt Szenczi Mol
nár Albert elterjedt zsoltároskönyve, a Psalterium Hungaricum, amely 
Hembornban jelent meg, 1607-ben először. E művében Béza és Marót 
francia verseit Lobwasser német fordításának a felhasználásával ültette 
át magyarra. Magyaros, szép nyelve, rövid sorai és változatos verselése 
által különbözik Sztárai és más korábbi énekíróink zsoltáraitól. A  szöveg
gel együtt azonban igen sok francia dallamot is átvett, amelyeket, mint 
idegenszerűt, eleinte vonakodással fogadott népünk, de később megked
velte. E református zsoltárok sok kiadásban jelentek meg, és a magyar' 
evangélikusok is elfogadták őket. Több zsoltárt most is ebben a feldol
gozásban énekelünk.

Templomi használatra szánt imádságokat az agendákban és az éne
keskönyvekhez csatoltan találunk. Ezeknek az imádságoknak meghatáro
zott formájuk volt, mint a collectáknak. Külön templomi imádságos 
könyv ebben az időszakban még nem jelent meg.

A  reformáció leghatalmasabb erkölcsi nevelőeszközei voltak: az ige
hirdetés, a tanítás, a lelkipásztorkodás, és az egyházi fegyelem, amelyet 
a lelkészek, a zsinatok, az egyházlátogatók és a presbitérium gyakorol
tak, a földesurak és a világi hatóságok támogatásával.
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Társadalmi téren is a reformáció már a XVI. sz.-ban is sok jó gyü
mölcsöt termett: a jobbágyságra nehezedő feudális elnyomás korában is 
akadtak, akik a szegények, betegek és az árvák segélyezésével, ingyenes 
gabonaosztással, kórházak alapításával és ingyenes gyógyfürdők berende
zésével siettek az emberi nyomorúság enyhítésére. Erre szép példát mu
tatott Zrínyi Kata, a szigetvári hős leánya, aki a Trencséni Regulák sze
rint állandó szabályzattal gondoskodott az ilyen emberbaráti intézmé
nyek működéséről.

Serkentőleg hatott a reformáció a családi életre is. Reformátoraink 
sürgették a nőnevelést, hogy művelt családanyák neveljék a gyermeke
ket. Magyar protestáns zsinataink indokolt esetekben megengedték az el
válást, viszont őrködtek, hogy a török világban gyakori nőrablások és a 
tatár rabság idején a szabadon maradt fél ne léphessen könnyelműen új 
házasságra, hanem várja meg élettársának a hazajövetelét. A  presbitériu
mok bíráskodása elsősorban éppen a házasfelek és a szülők-gyermekek 
közötti viszony tisztaságát és zavartalanságát célozta.

A  régivel szemben hasonló haladás tapasztalható a papság erkölcsi 
életében is. A  coelibatus botrányai eltűntek, hogy helyébe lépjen az ároni 
papi ház, a maga tiszta, puritán erkölcsiségével, hogy tükörnek és vonzó 
például szolgáljon az egész eklézsia családi élete felé. Egyházi kánonaink 
szigorú fenyítékkel követelték meg a tiszta életet a lelkésztől: felelőssé 
teszik őt feleségéért és gyermekeiért is, és ha ezek vétkeznek, akkor is 
őt büntetik. Az esperes és a püspök ellenőrizte a lelkipásztorok életét, 
munkáját, családi életüket, sőt még öltözködésüket és szórakozásukat is 
szabályozta.

A  hagyományos „eklézsiakövetés” elől, Erdélyben áttéréssel sem le
hetett megmenekülni: a bűnös régi egyháza kötelékében maradt mind
addig, míg büntetését ki nem töltötte. Az egyháztagok feletti fegyelmet 
nagyrészt a.lelkipásztor gyakorolta.

A  „V IZ S O L Y I B IB L IÁ " - IG  

— Bibliafordításaink múltjából —

A  reformáció egyik nagy vívmánya az volt, hogy minden népnek a 
saját nyelvén hirdette az igét. Nagyon fontos volt, hogy az „örök életnek 
beszédét”, a Bibliát az igehirdetők a hívek kezébe tudták adni. Hadd ol
vassák a végvári vitézek, katonák, kereskedők, diákok, polgárok, főurak 
a maguk nyelvén, — magyarul!

A reformáció szellemében működő, külföldi egyetemeken tanult, 
apostoli lelkületű és buzgóságú magyar ifjak nemcsak arra törekedtek, 
hogy a néppel élőszóban a templomi prédikációkban, a nyilvános hitvi
tákban, a piaci és a vásártéri beszélgetések alkalmával a nép nyelvén, te
hát magyarul ismertessék a reformáció elvét és céljait, hanem arra is, 
hogy magyar nyelvű könyveket is adjanak az emberek kezébe.

A  középkoron át, a pápás egyház révén uralkodóvá lett latin nyelvet 
elvetette a reformáció és minden országban nagyjelentőségűvé tette a 
nemzeti nyelv használatát. A  középkor holt nyelvének a helyét hazánk
ban is az élő, nemzeti nyelv foglalta el a beszédben, az igehirdetésben és 
az irodalomban egyaránt. Megkezdődhetett a nemzeti nyelvű irodalom 
kialakulása.

A  törekvés, hogy a Bibliát magyar nyelvre lefordítsák, már a refor
máció előtt is megvolt, de ezek a próbálkozások többnyire befejezetlenek 
maradtak. Zsigmond király idejében két huszita pap, Tamás és Bálint 
fordította le az Üjszövetséget. Ebből a fordításból csak töredékek ma
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radtak meg. Tamás és Bálint papoknak és követőiknek a kiirtását, a hu
szitizmus hazai híveinek a megsemmisítését Lépes György püspök Mar- 
chiai Jakab szerzetes-inkvizítorra bízta. Mátyás király idejében Báthory 
László pálosrendi szerzetes fordította le szintén az Újszövetséget, a ha
gyomány szerint egy budai barlangban.

A  reformáció elterjedésével egyre több bibliai részt fordítottak ma
gyarra. Komjáthy Benedek 1533-ban Pál apostol leveleit adta ki Krakkó
ban. Három év múlva Pesthy Gábor Újszövetség-fordítása jelent meg 
Bécsben: ez a részldtfordítás a négy evangéliumot tartalmazza. A  refor
mációt követő lelki igényesség hozta létre a teljes Újszövetség-fordítást, 
amelyet Erdősi János készített el, és a reformáció ügyét szóval és tettel 
segítő patrónusának, Nádasdy Tamásnak a költségén adott ki a Sárvár 
melletti Űjszigeten. Ez a fordítás azért is nagyjelentőségű, mert ez a Ma
gyarországon megjelent, legelső, tisztán magyar nyelvű könyv. Erdősi 
éneket is írt: tőle való a legelső magyar drámai kísérlet, és ő írta Újszö- 
vetség-fordítása elejére és végére a legelső időmértékes verseket. Korá
nak kitűnő tudósa volt. Fordítása a korabeli irodalom megbecsülhetetlen 
emléke. Erdősi Erasmus hatása alatt állt. Fordításánál Erasmus magyará
zatos Újszövetség-kiadását is felhasználta.

Erdősi Újszövetség-fordításának a megjelenése után 7 évvel új bib
liai részlet, a Zsoltárok könyve jelent meg, Benczédi Székely István szik
szói lelkipásztor fordításában, Krakkóban. Ez a közszükséglet hatására 
megjelent fordítás, prózában, magyarázatokkal. Ezt a fordítását a tudós 
fordító úgy tekintette, mint a nemsokára kiadandó bibliafordításának az 
első részletét.

Heltai Gáspár kolozsvári lelkipásztor, Gyulai István, Ozorai Imre és 
Vizaknay Gergely segítségével vállalkozott a teljes Biblia lefordítására. 
Első kötetül Mózes öt könyvét adták ki, 1551-ben Kolozsvárott, Csáky Mi
hály költségén. Ez a fordítóközösség együttes munkája volt, de á legtöb
bet Gyulai tette. A  második kötet (1551) az ószövetségi apokrifusok közül 
Jézus Sirák Könyvét tartalmazta. Ez volt az első apokrifus könyv, ame
lyet magyarra lefordítottak. Ez az apokrifus könyv — amelyet valószínű
leg tolnai lelkipásztorok, Zigericus Imre és Tövisi Mátyás fordítottak le, 
és Gyulai is átnézte a fordítást, — az 1552-ben kiadott A  Bölcs Salamon 
Király könyveivel (Példabeszédek, Prédikátor, Énekek éneke, Bölcsesség 
könyve c. apokrifus könyv) egybekötve került forgalomba. Ugyancsak 
1552-ben jelent meg a Heltai-féle bibliafordító-program negyedik része, 
amely a próféták könyveit tartalmazza. Ez a fordítóközösség munkája. 
Nyolc évi szünet után, 1560-ban Heltai a saját neve alatt adta ki a Zsoltá
rok könyve fordítását. Ajánló levelében felkérte János Zsigmondot a sok 
bajtól szorongatott erdélyi kálvinizmus védelmére.

1562-ben jelent meg az Újszövetség-fordítás. Ez már újabb fordítókö
zösség munkájának az eredménye: Ozorai és Vizaknai helyét Egri Lu
kács és Szegedi Lajos foglalták el. Az utolsó kötet Heltai neve alatt 1565- 
ben jelent meg: A  Bibliának második része címen (Józsué, Bírák, Rúth, 
Sámuel és Királyok könyvei). A  még hiányzó könyvek (Krónikák, Ezsd- 
rás, Nehémiás, Jób, Eszter könyvei) kiadásáról le kellett mondaniok, 
mert nem volt, aki a költségeket fedezze. Ez lett volna a harmadik rész. 
Ezek valószínűleg kéziratban maradtak.

Heltaival egyidőben dolgozott bibliafordításán Méliusz Juhász Péter 
debreceni lelkész. 1565-ben adta ki Sámuel két könyvét és Királyok két 
könyvét. Úgy fordított, hogy sem a szöveget, sem az értelmét nem hagyta 
el. Ugyanabban az évben kiadta még Jób könyvét Váradon. Ezekkel a 
fordításaival Méliusz nyilván a Heltai-féle, csonkán maradt bibliafordí
tást akarta kiegészíteni. 1567-ben (tehát éppen 400 éve!) megjelent Űj-
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szövetség-fordításából, sajnos, egy példányt sem ismerünk. Elveszett 
Ezsaias-fordítása is. Tervezte a Krónikák, és a többi történeti könyvek le
fordítását, és kiadását is, de megjelenésükről nincsenek adataink. K ifeje
zései nyelvtörténeti szempontból is nagyon figyelemreméltók.

Félegyházi Tamás debreceni lelkész újra lefordította az Újszövetsé
get, és világosabb magyarázatokkal is ellátta. Halála meggátolta a befe
jezésben és a kiadásban. Lelkésztársa, Gönczy György adta ki Debrecen
ben, 1586-ban. (A  hiányzó Júdás-levelet ő fordította le.) Második kiadása 
1609-ben jelent meg, de ebből egy példány sem maradt reánk. Nem ma
radt reánk a csepregi lutheránus kollégium 1589-ben megjelent Újszövet
ségéből sem példány.

Ezek azonban csak a Biblia kisebb-nagyobb részletfordításai. A  teljes 
Bibliát még nem fordították le. Erre a nagy munkára vállalkozott Károlyi 
Gáspár, gönci református lelkész, kassavölgyi esperes. Fordításának elő
szavában így írt: „...meggondolván azért az anyaszentegyháznak az mi 
nemzetségünk között való fogyatkozását és jövendő épülését, másfelől az 
mi tisztünket, az Istennek nevét segítségül híván, minek utánna hozzá 
kezdettem volna egynéhány jámbor tudós atyafiakkal, kik nekem az for
dításban segítségül voltak, meg nem szűntem addig, mígnem véghöz vit
tem az bibliának egészben való megfordítását, melyben munkálódtam kö
zel három esztendeig . . . ” „ . . .  A  caputoknak (részeknek) summát (tartal
mi összefoglalást) csináltam szép értelemmel, hogy az, amit keres az ol
vasó, az summát megtekintvén, hamarább megtalálja a zt. . . ”  „ . . .  Az for
dításban éltünk, az mennyire lehetett, tiszta igaz, magyar szóval, idegen 
szólásnak módját nem követtük. . . ”

Munkatársai közül csak Pelei János nevét tudjuk megemlíteni. A  bib
liafordítás befejeztével nyomdáról kellett gondoskodni. Pártfogói voltak: 
Rákóczi Zsigmond, Mágocsy Gáspár, Homonnai Drugeth István, Báthory 
István. Nyomdász is akadt, Mantskovit Bálint. Galgócról hívta Vizsolyba 
Báthory István. Itt 1586 körül szerelte fel nyomdáját a templomhoz épí
tett kis szobában. 1589. február 18-án indult el a vizsolyi nyomda munká
ja. Bizonyára, a többi magyar reformátorhoz hasonlóan, Károlyi is értett 
a nyomdatechnikához. A  házánál levő kis Szenczi Molnár Albertét sok
szor küldte utasításokkal és korrektúraívekkel Vizsolyba.

A  hosszú munkában ellankadva, sokszor fohászkodott így Károly i: 
„ . . .  csak az Isten addig éltessen, míg e Bibliát kibocsáthatom. . . ” Isten 
meghallgatta kérését: 1590. július 20-án kiszedték az utolsó betűt is, és 
augusztus 10-én megláthatta fordításában az első, teljes magyar nyelvű 
Bibliát. Címe ez: „Szent Biblia, azaz Istennek ó- és újtestamentomának 
próféták és apostolok által megíratott szent könyvei. Magyar nyelvre for- 
díttatott egészben és újonnan Károlyi Gáspár által Istennek Magyar- 
országban való anyaszentegyházának épülésére. Vizsolyban nyomtattatott 
Manskovit Bólint által MDXC. Boldogasszony havának 10-ik napján” .

A  bibliafordítás 3 részből áll, ív  alakban, előszóval és tájékoztatóval 
együtt 2412 lapja van. Ennél csak egy' nagyobb, magyar könyvet isme
rünk. az „öreg graduál” c. énekeskönyvet. „ . . .  Szabad mindennek (min
denkinek) az Isten házában ajándékot vinni. Egyesek vigyenek aranyat, 
ezüstöt, drága köveket, én azt viszem, amit vihetek, tudniillik magyar 
nyelven az egész B ibliát. . . ”  „ . . .  Ha valói (valahol) az fordításban téve- 
lyegtem, és az célt nem találtam, azt ne tulajdonítsák vakmerőségnek, 
hanem az én gyarlóságomnak.. . ” — ezt olvassuk „Az olvasónak” írt 
részben. Valójában Károlyi nagy ajándékot adott Istennek és hazai pro
testantizmusnak, hanem a nemzetnek is, amely többet ér aranynál és 
ezüstnél.

A  „vizsolyi biblia” majdem 300 kiadásban jelent meg évszázadok
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alatt. A  legtöbb bibliafordító azután az ő fordítását is figyelembe vette. 
A  vizsolyi nyomdában 1600 körül jelent meg a 2. kiadása. Harmadszor 
Bártfán adták ki, 1607-ben. Ezután a hálás tanítvány, Szenczi Molnár A l
bert rendelte sajtó alá. Nagyobb javításokat végeztek Károlyi szövegén 
az 1660. évben megjelent nagyvárad—kolozsvári bibliafordítás sajtó alá 
rendezői. Hazánkban még Lőcsén, Debrecenben, és Pozsonyban jelent 
meg néhányszor Károlyi Gáspár fordításában a Biblia, külföldön pedig a 
majnai Frankfurtban, Amsterdamban, Utrechtben, Lipcsében, Boroszló
ban, Baselben. Már 1813-ban felvetődött az a gondolat, hogy Károlyi for
dítását át kellene dolgozni, mert a fordítás óta eltelt időszak alatt nyel
vünk sokat fejlődött. Ez az átdolgozás csak 1905—1908 között történt meg. 
Most ez a szöveg van használatban. Napjainkban, külön ó- és újszövet
ségi szakbizpttságban új bibliafordítás van készülőben, amely szintén te
kintetbe veszi a Károlyi-féle bibliafordítást. Különösen az ószövetségi 
szakbizottság ért el már szép eredményeket.

A  kisebb-nagyobb javításokkal kiadott Károlyi-féle bibliafordítás ál
talánosan elterjedt a hazai protestáns egyházakban. Mi, evangélikusok is 
ezt a fordítást használjuk. Ez a fordítás sokban felülmúlja másokét: za
matos magyar nyelve, közérthető kifejezése, az eredeti nyelvhez való ra
gaszkodása lehetővé tette, hogy az istentiszteleti használat mellett minden
napos olvasmány legyen. Ezen a bibliafordításon tanult meg írni-olvasni 
népünk. Sok szólásmondás, hasonlat is Károlyi fordításából ered.

A  katolikusok támadták Károlyi fordítását. „Patvaros nyel vének ostoro
zásával” fordult ellene Pázmány Péter és Káldy György. Káldy György 
azt akarta, hogy a protestánsok is az ő, 1626-ban kiadott bibliafordítását 
olvassák.. Íme, a próbálkozás eredménye: az első két évtizedben Károlyi 
fordítása 34 kiadást ért meg, Káldyé csak 3-at! Káldy bibliafordítását 
csak 106 év múlva, 1632-ben adták ki másodszor!

Köszönjük meg Istennek, hogy Károlyi Gáspárt egyházának, a hazai 
protestantizmusnak, és nemzetének — tehát a reformációnak adta!

Barcza Béla
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Ökumenikus szemle

D. Dr. Vető Lajos püspök:

Ügyvezető elnöki megnyitó beszéd a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsának közgyűlésén

Évről évre megtartott közgyűléseinken számot szoktunk adni az 
elmúlt évi munkáról. Tárgysorozatunkat ennek megfelelően állítot
tuk össze. Az elmúlt esztendő ökumenikus téren is fontos, mozgal
mas év volt. Hazai egyházaink, maga az ökumenikus tanács s annak 
irodája igen intenzív munkát folytatott. Nagyjából két főrésze van 
ökumenikus munkánknak. Sorrendi fontosság igénye nélkül azt 
mondhatnánk, hogy annak a) itthoni-hazai és b) külföldi része van. 
Olykor némelyek szemében mintha a külföldi munkán lenne a hang
súly. Pedig annak, amit külföldön munkálkodhatunk, annak az 
alapja itthon van, az előkészítése itthon történik, nem is szólva ar
ról, hogy legalább olyan fontos az, hogy külföldi vendégeink milyen 
benyomásokkal távoznak 1—2 hetes magyarországi útjukról hazá
jukba, mint az, hogy egyházaink képviselői és küldöttei mit tesznek, 
mit mondanak egy-egy külföldi útjuk során. Különösen lényeges, 
hogy a kétféle munka közt jó összhang legyen. Ahogyan helytelen 
lenne, ha külföldön valótlan dolgokat mondanánk akár pozitív, akár 
negatív értelemben hazánk, népünk, egyházaink itthoni életéről, 
ugyanúgy rendkívül nagy baj lenne, ha itthon nem nyújtanánk meg
felelő tájékoztatást, tájékozódási lehetőségeket külföldi vendégeink
nek, s ezzel támogatást külföldön tevékenykedő küldötteinknek. Kül
földi munkánk során egy-egy emberünkre nehezedik rendkívül nagy 
felelősség. Idehaza viszont egész népünkre, közelebbről egyháza
inkra, s különösen lelkészeinkre nehezedik egyetemlegesen a felelős
ség, hogy azok a külföldiek, akikkel találkoznak, megfelelő útba
igazítást és tájékoztatást szerezhessenek. Kormányunk idegenfor
galmi politikájának egyre növekvő volumene egyházaink említett 
felelősségét csak növeli és fokozza.

Hazánk felszabadulásának 22-ik évfordulóját ünnepeltük ezen a 
héten. Huszonkét esztendő elegendő lehetett egyházaink lelkészei s 
hívei számára, hogy jobban értsék egyházaink és népünk útját, ha
zánk és népünk érdekeit megfelelően tudják a maguk diplomáciai 
ténykedésében képviselni és szolgálni. Ökumenikus tanácsunk kez
dettől fogva nem végzett valamiféle titkos szolgálatot, hanem igye
kezett egyfelől egyházainkat a maguk teljes egészében képviselni,
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másfelől gyülekezeteinket is belevonni ökumenikus ténykedésünkbe 
3 áthatni őket azzal az ökumenikus szellemmel és gondolkodással, 
mely egész külügyi szolgálatunkat kezdettől fogva jelemzi. Mégis 
az a helyzet, hogy míg 15— 20 esztendővel ezelőtt mindössze néhá- 
nyan voltunk, akik ezt a munkát elkezdtük, elindítottuk s akkori 
lehetőségeink és meglátásaink szerint igyekeztünk végezni, addig ma 
már ez a munka a benne közvetlenül résztvevők számát tekintve 
is nagyon kiterebélyesedett, szinte általánossá lett, úgyhogy mind
nyájan akár itthon vagyunk, akár külföldre utazunk, akár hivatalos 
minőségben, akár magánlátogatás, avagy üdülés céljából —  mindig 
népünk s egyházunk diplomatáinak kell érezzük magunkat s ennek 
tudatában s felelősségében legyünk kapcsolatban külföldi ismerő
seinkkel és azok egyházaival.

Arról, hogy mindez az elmúlt esztendőben miként történt, fo
gunk tárgyalni ezen a közgyűlésen. Erre vonatkozó jelentések, be
számolók fognak elhangzani. Mielőtt azonban rátérnénk tárgysoro
zatunkra, s meghallgatnánk mindenekelőtt ökumenikus tanácsunk 
elnökének, Dr. Bartha Tibor püspök úrnak jelentését, engedjék meg, 
hogy kegyelettel emlékezzünk meg ökumenikus tanácsunk elmúlt 
évi halottéiról.

Az elmúlt esztendőben nagy veszteségek érték elhalálozás kö
vetkeztében ökumenikus tanácsunkat s tagegyházainkat. Az el
hunytak élén látjuk visszaemlékezésünk során a magyar protestan
tizmus kezdeményező nagy prófétai személyiségét, ökumenikus taná
csunk hosszú éveken át elnökét, legutóbb pedig tiszteletbeli elnö
két, D. BERECZKY ALBERT püspököt. Igazi ökumenikus törté
nelmi nagyság volt, az ökumenizmus volt az eleme, a lelke, a szava, 
a gondolkodása. Ha nevét beírta egyháza, a magyarországi reformá
tus egyház legújabbkori történetébe, s ez így van, akkor a magyar 
ökumenikus tanácsban egyesült összes más tagegyházak is egyen
ként és összességükben egyaránt veszteseknek érezték magukat el
hunytakon Hiszen ő volt a kezdeményezője a magyarországi ökume
nikus munkának, az úttörő, aki akkor hallatlan prófétai bátorsággal 
és ihletett éleslátással merte és tudta tenni azt, amit Isten igéjéhez 
kötött lelkiismeretünk diktál, aminek az igazsága és helyessége csak 
jóval később, s különösen a legutóbbi esztendőkben igazolódott be 
fényesen.

Azonban egyedül nem lehetett volna ökumenikus munkát kez
deményezni se. A  jó munkához jó munkatársak kellettek. Közülük 
többeket szintén elvesztettünk az elmúlt esztendőben. Kegyelettel 
emlékezünk róluk. Az evangélikus Gádor Andrásra, a református 
Czeglédy Istvánra és Nyáry Pálra. Nagy és nehéz munkát végeztek 
valamennyien. A  sajtóban, a bibliafordítás terén és speciálisan az 
ökumenikus tanácsban is.

Halottainkra kegyelettel emlékezve, megköszönjük őket a nagy 
Istennek, őket atyái örök szeretetébe ajánljuk s kegyeletünk látható 
jeléül néma felállással adózunk emléküknek.

Köszönöm.
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Most pedig ökumenikus tanácsunk szellemének és lényegének 
megfelelően hadd vessünk rövid pillantást arra a világhelyzetre, 
amelyben szolgálatunkat végezzük. Közelebbről hazánkban részesei 
vagyunk annak a nagyszerű békés építőmunkának, melynek alapjait 
népünk a felszabadulás után kezdte lerakni, s amelyért sokat küz
dött, szenvedett, jóreménységgel dolgozott, melynek a nagyszerű s 
valóban nagy eredményei azonban az elmúlt néhány mögöttünk lévő 
esztendőben kezdtelc beérni. Lenyűgöző az a fejlődés, mely hazánk 
s népünk életét jellemzi. Az a lelki összeforrottság is mögötte, mely 
különösen a legutóbbi hetekben a képviselő és tanácstagválasztások 
során impozáns erővel, lelkesen nyilvánult meg. Jó jele és biztosí
téka ez annak, hogy azok a nagy tervek, melyek a harmadik ötéves 
tervben állnak előttünk, az eddigieknél is jobban meg fognak való
sulni mindnyájunk örömére. Ahogy eddig, úgy ezután is részt ve
szünk mindnyájan, mi vallásos hívők is népünket buzdítva-lelkesítve 
a nagy építő munkában, melynek célja az igazságos, tehát szocialista 
társadalmi rend felépítése.

Gondolunk arra is, hogy a velünk baráti államokban is folyik 
tovább a nagyszerű küzdelem a szebb jövőért. De gondolunk arra 
is, hogy fejlődésünknek, haladásunknak számot .tevő ellenségei is 
vannak, akik megpróbálják a lehetetlent, az idő kerekét visszafor
gatni, a történelmi szükségszerűséget akadályozni. Vietnamra s az 
amerikai imperializmus agresszív és semmivel sem menthető hábo
rújára gondolunk. Világos példája ez annak, hogy miről van szó, 
amikor az egyházaknak is tisztán kell látniok a haladás és a politikai 
reakció kérdésében. Haladni nem annyit jelent, mint a leggyorsabb 
járművön száguldani, vagy pedig valamiféle kelletlen nyüzsgésbe 
kezdeni. A  mozgás még nem haladás. A  haladás: előre törekvés a jó 
úton, a jó megvalósítása érdekében. Vagyis a testvériség, az ember
ség, a szocializmus útján előbbre jutni. Ezzel együtt a béke és a bé
kés együttélés útját járni. Az haladó, aki ezen az úton jár. És az 
nem haladó, aki nem ezen az úton jár, vagy és sőt akadályozza a 
népeket, hogy ezen az úton járjanak.

A  haladás útjára léptek egyházaink akkor, amikor ezt az utat 
választották a felszabadulás után. Haladók azok is, akik később csat
lakoztak fel jó lelkiismerettel és igaz meggyőződéssel hozzánk. DE 
NEM HALADÓK AZOK, akik nem az emberiség közös javán, a 
béke és szocializmus érdekében fáradoznak. Ilyen szempontból érté
keljük az egyházi világszervezeteket is. A  (prágai) KERESZTYÉN 
BÉKEKONFERENCIA azért áll az egyházi haladás élén, azért sze
retjük és segítjük minden erőnkkel, mivel a haladást szolgálja s an
nak az eszköze. És ilyen értelemben kíván haladó lenni a magyaror
szági egyházak ökumenikus tanácsa is. így  haladt a múltban. Így 
akar haladni a jövőben is. Ehhez s ezzel kapcsolatos szolgálataink
hoz kívánjuk a történelem Urának áldását és segítségét.

Ezekkel a gondolatokkal, köszöntve a közgyűlésen megjelente
ket, közöttük vendégeinket, közgyűlésünket Isten nevében megnyi- 
tottnak nyílvánítom.
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Főtitkári jelentés a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
tanácsa közgyűlésén

Ökumenikus Tanácsunknak az elmúlt közgyűlés óta végzett 
munkájáról szóló jelentésemet négy pontba foglalom össze: először 
a tanulmányi munkáról, másodszor a külföldi szolgálatokról, har
madszor ökumenikus vendégeinkről, negyedszer a hazai ökumené 
eseményeiről szeretnék szólni.

1. A  tanulmányi munka

Az Egyházak Világtanácsa a társadalmi—politikai—gazdasági 
kérdések felé irányítja tagegyházainak figyelmét. Ennek jegyében 
szervezte meg 1966 júliusában az Egyház és Társadalom nevű kon
ferenciát, amelyre sok évi alapos munkával készültek fel, amit a ki
adott tanulmányi kötetek bizonyítanak. Isten úgy vezeti a világ ke
resztyénéinek életét, hogy abban egyre nagyobb szerepet játszanak 
az ember életével összefüggő kérdések. Ezért tanulmányi munkán
kat úgy szerveztük meg, hogy abban a mai egyházi gondolkodás köz
ponti kérdései szerepeljenek, amelyek az egyház társadalmi felada
taival foglalkozzanak. Amikor bekapcsolódtunk az Egyházak Világ
tanácsa tanulmányi munkájába, ezt úgy tettük, hogy megszólaltat
tuk a mi magyar teológiai felismeréseinket, amelyekre Isten itt, a 
szocialista hazában vezetett el bennünket, az elmúlt két évtized 
során.

a) Ennek jegyében készült el a magyar hozzászólás az EVT 
Egyház és Társadalom nevű konferenciájának teológiai anyagához. 
Ezt a munkálatot a magyar delegáció sokszorosított formában vitte 
ki Genfbe, az Egyház és Társadalom konferencia részvevői számára. 
Magyar nyelven egyházi sajtónk közölte, német és angol nyelven az 
Ökumenikus Tanács sajtótudósító kőnyomatosa, Berlinben pedig a 
„Keresztyén-demokrata unió” külön füzetben is kiadta német nyel
ven. A  szociáletikai tartalmú munkálat ismertetésével nem foglalko
zom, mivel azt a sajtóban publikáltuk.

b) Ez a magyar hozzászólás, az egyház és társadalom témához, 
jelentős érdeklődést váltott ki, többfelől kaptunk biztatást a munka 
folytatásához, ezért Dr. Bartha Tibor református püspöknek, az Öku
menikus Tanács elnökének vezetésével a tanulmányi munkát tovább
fejlesztettük azzal a céllal, hogy könyvalakban ife megjelentessük an
nak eredményét.

„Az egyház szociáletikai felelőssége korunkban” címmel készül 
újabb tanulmányi munkálatunk, amely négy nagy területre oszlik. 
Az első rész az alapvetés kérdéseivel foglalkozik, áttekinti a huma
nizmus kérdését, mai szociális gondolkodásunk teológiai alapjait, 
összefoglalja a szociáletikai kérdések helyét a m agyar protestáns 
egyházak teológiai újraeszmélésében.

A  második rész az egyház és a szocialista társadalom témájával 
foglalkozik. Ennek során megvizsgálja a mai keresztyén tanítást az
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államról, körvonalazza az állampolgári etikát, a társadalomban szol
gáló egyház feladatát, a diakóniai életformát, az egyház prófétai 
szolgálatát, a világi kérdésekben nyilvánított szavát, a család, a 
munka problémáját.

A  harmadik rész „Egyház a szociális világrendért” címmel meg
szólaltatja a keresztyén felelősséget a szociális igazság megvalósulá
sáért a társadalomban, foglalkozik továbbá a forradalom kérdésével 
a teológiai gondolkodásban, a keresztyének részvételével korunk 
szociális és nemzeti felszabadító forradalmi mozgalmaiban, a fejlő
dő országok szociális világrendért folytatott harcával, a fajok küz
delmével a szociális igazságosság érvényesüléséért.

A  negyedik rész „Az egyház a békéért és együttműködésért a 
veszélyeztetett világban” címmel a békés együttélés és együttműkö
dés keresztyén értelmével, az atom- és világűrkutatás problémáival, 
a vietnami háború elleni küzdelemmel, az atomháború körüli mai 
vitával, az ökumenicitás és az internacionalizmus összefüggéseivel, 
a leszerelés külső és belső feltételeivel foglalkozik.

c) Tanulmányi munkánk másik területe a H it- és Egyházalkot- 
mány témáinak területére vezet. Az Egyházak Világtanácsa hit- és 
egyházalkotmányi bizottsága a magyar tanulmányi csoporttól a „Te
remtés, újjáteremtés és az egyház egysége” témával való foglalko
zást kérte, különös tekinetttel „Az Isten cselekvése a történelemben” 
szempontra. A  magyar csoport a fenti témát hét melléktémára 
bontva vette vizsgálat alá, amelynek során foglalkozunk az ószövet
ségi teremtéshittel, az újjáteremtés teológiájával, a krisztológiával, 
mint a teremtéstan és az ekkléziológia összefüggésével, a hit és tu
domány viszonyával, a történelmi események értelmezésének kérdé
sével, Jézus Krisztus egyházon kívüli cselekvésének mai teológiai 
problémáival, valamint a világi történet-magyarázók reménységével 
és a keresztyén reménységgel.

A  tanulmányi munkákat a püspökök vezetésével és szolgála
tával a teológiai professzorok, valamint az egyházi vezetőségek által 
felkért lelkészek végzik.

2. Külföldi egyházi szolgálatok

a) Az Egyházak Világtanácsával á lltienn a legsűrűbb kapcsolat, 
hiszen a magyar ökumené itt kapcsolódik be a világszervezeten 
keresztül a világ egyházait foglalkoztató problémákba. A  minden
kori ökumenikus főtitkár részt vesz az EVT Központi Bizottságának 
ülésén, így jelentem meg a magyar egyházi delegáció tagjaként 
a februárban tartott genfi központi bizottsági ülésen, majd utána az 
egyes országok ökumenikus főtitkárainak összejövetelén.

Az EVT által évek óta előkészített Egyház és Társadalom kon
ferencián is részt vehettem a magyar egyházi delegáció tagjaként. 
Ez a konferencia igen jelentős volt, mert témáival hosszú időre meg
szabta az ökumenikus gondolkodás útját. lennek a konferenciának 
a tematikáját dolgozza fel a már említett munkabizottságunk is.

Vendégül láttak az EVT Bosseyben működő ökumenikus inté
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zetében, ahol mintegy ökumenikus műhelyben készítik elő a világ- 
keresztyénség nagy problémáira adandó feleletet. Azóta sikerült 
megszervezni azt is, hogy egy-egy segédlelkészünk ösztöndíjasként 
tanulhat a bossey-i ökumenikus intézetben.

b) A  Keresztyén Békekonferencia munkájába két ízben kapcso
lódtam be, 1966 márciusában Moszkvában és Zágorszkban ülésezett 
az ökumenikus kérdésekkel foglalkozó bizottság, amelynek munká
jában részt vehettem, 1966 októberében pedig Szófiában ülésezett a 
K B K , Tanácsadó Bizottsága, ahol a magyar egyházi delegáció tagja 
lehettem.

c) Az Európai Egyházak Konferenciája Svédországban és Ro
mániában rendezett vezetőségi ülést, ahol a magyar egyházakat kép
viselhettem. Ez év -szeptemberében lesz az EEK nagygyűlése Auszt
riában, az ún. Nyborg V, amelyre egyházaink delegációját is vár
ják. Ezt a gyűlést készítették elő az említett vezetőségi értekezletek. -

d) A  Lutheránus Világszövetség Strassburgban működő öku
menikus kutató intézete által rendezett konferencián részt vettem, 
ahol katolikus és protestáns előadók szóltak az aktuális ökumenikus 
problémákról.

e) Az európai protestáns sajtó képviselőinek elnökségi és tag
gyűlésén vettem rész. Az utóbbi Rómában volt 1966 szeptemberé
ben, ahol egy napig a vatikáni egységtitkár vendégei voltunk. 
Willebrands püspök katolikus részről tartott előadást a konferen
cián a sajtó ökuménikus feladatairól.

f ) Az egyház és társadalom témát tanulmányoztam a Német 
Szövetségi Köztársaság münsteri egyetemén Wendland professzor 
intézetében, ahol mód nyílt a legújabb teológiai eredmények áttekin
tésére az említett témával kapcsolatban.

3. Külföldi vendégeink

Itt is nyilvánvaló, hogy az ökumenikus tanács csupán összekötő 
szerv a tagegyházak között, tehát a vendégek egyúttal a tagegyhá
zak vendégei is voltak. Csak azokat említem meg közülük, akikkel 
mint ökuménikus tanács kerültünk kapcsolatba.

a) Az Európai? Egyházak Konferenciájának egyik munkabizott
ságát láttuk vendégül 1966 júliusában, amely „Európa felelőssége 
más kontinensek iránt” című témával foglalkozott a berlini Bren- 
necke missziói igazgató vezetésével. A  budapesti munkaülés dolgo
zata Nyborg V  dokumentumai között fog szerepelni.

b) A  genfi központból érkezett vendégeink voltak Dr. Williams, 
az EEK főtitkára, és a budapesti evangélikus teológiai akadémia ál
tal díszdoktorrá avatott D. Hansen, az LVSZ európai kisebbségi 
egyházak osztályának titkára.

c) Csehszlovák, lengyel, finn vendégeken kívül nagyszámú né
met vendégünk is volt, akik közül kiemelkedett Wischmann egyházi 
külügyi elnök, és Stauffer professzor a neves újszövetségi kutató.
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Három nagylétszámú német segédlelkész és teológus csoportot is fo
gadtunk a friedbergi, marburgi, bajor teológiák részéről.

d) Afrika képviselőjét köszönthettünk, Tolbert baptista lelkész
ben és államférfiben, valamint kenyai és ugandai vendégeinkben.

4. Hazai ökumenikus szolgálatok
A  januári ökumenikus imahét során gyülekezeteink ország

szerte közösen vitték imádságukban Isten elé a keresztyénség egy
ségének ügyét.

A  reformáció hetében a magyar protestáns összetartozás jegyé
ben országszerte ünnepségek voltak. Az ökumenikus Tanács a re
formációi emlékünnepélyt a Deák téri evangélikus templomban tar
totta meg Ráski Sándor református püspök igeszolgálatával és 
D. Káldy Zoltán evangélikus püspök előadásával.

ökumenikus irodánk bonyolította le a magyarországi protestáns 
egyházak gyűjtési akcióját a sokat szenvedett vietnami nép javára. 
Hazánk társadalma „egy kórház, egy iskola” gyűjtési akciójához 
csatlakoztunk gyülekezeteink 324 912 Ft-os adományával.

Ökumenikus irodánk bonyolította le a Hazafias Népfront által 
megyénként szervezett papi békegyűlések rendezési munkáját több 
ízben, legutóbb pedig az országgyűlési képviselői és tanácstag vá
lasztásokkal kapcsolatban.

Gyülekezeteinket az ökumenikus Tanács ECLOF bizottsága eb
ben az évben is kölcsönsegéllyel tudta támogatni templom és pap
iak építések, illetve javítások eseteiben, összesen 421 000 Ft kölcsön- 
segélyt nyújtottunk.

Az ökumenikus Tanács egészségügyi bizottsága az Egyházak 
Világtanácsa útján az elmúlt, évben is tudott gyógyszereket kérni a 
rászoruló egyházi alkalmazottak számára.

Irodánk bonyolította le az Egyházak Világtanácsától érkező se
gélyek szétosztását, különösen a nyugdíjas lelkészek és lelkészözve
gyek, árvák számára érkezett jelentős pénzsegélyt, de hálával kell 
megemlékeznünk arról a könyv- és folyóirat adományról is, ame
lyet a teológiák és tudományos intézmények kaptak.

*

Ezekkel az adatokkal szemléltettem azt a munkát, amelyet öku
menikus irodánk végzett. E felsorolás mögött azonban Isten cselek
vése húzódik meg, aki emberek munkáján keresztül irányította és 
formálta egyházaink ökumenikus szolgálatát, egyedül övé a di
csőség.

Az élmúlt év munkájára visszatekintve hálás köszönetét mon
dok dr. Bartha Tibor református püspöknek, az ökumenikus Ta
nács elnökének, aki rendszeresen foglalkozott irodánk munkájával 
és bölcs vezetésével irányította azt. Hálás köszönetét mondok az Öku- 
ménikus Tanács Elnökségének, a tagegyházak vezetőinek az öku
menikus szolgálatokban való szíves részvételért, az ökumenikus bi
zottságok tagjainak szolgálatkészségéért, a tanulmányi munkákban 
részt vevő testvéreink áldozatos fáradozásaiért, és az ökumenikus 
iroda dolgozóinak jó munkájáért. Dr. Ottlyk Ernő
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K ö n y v s z e m l e

Dr. Prőhle Károly:

L U K Á C S  E V A N G É L I U M A

Dr. Prőhle Károly: Lukács evangéliuma. — Fordítás és magyarázat. 
— Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest, 1966. 383 lap. Felelős 
szerkesztő és kiadó: D. Káldy Zoltán.

Sajtóosztályunk — eléggé meg nem becsülhető módon — céltudatos 
munkával gyarapítja kiadványainak számát. A  céltudatos munka azt je
lenti, hogy évekkel ezelőtt olyan terv megvalósításába fogott, amely 
hazai egyházunk történetében egyedülállóan páratlan: az ó- és újtestá- 
mentomi iratok magyarázatos kiadása. Ennek a jól átgondolt tervnek a 
keretében került sor 1966 szeptemberében dr. Prőhle Károly teológiai 
professzor „Lukács evangéliuma” című könyvének megjelentetésére.

A  megjelent könyv értékelését egy jólismert, közhelynek számító 
megállapítással kell kezdenünk: Lukács evangéliuma nem tartozik az 
újszövetségi egzegéták „kedvenc” témái közé. Ugyannyira nem tartozik, 
hogy az irodalomban alig-alig találkozunk a könyv címével és ha mégis, 
akkor a megjelent művek alig-alig idősebbek 2—3 évtizednél.

Ennek a jelenségnek az okát bizonyára abban kell keresnünk, hogy 
a kutatók többnyire a három „szinoptikus” evangélium egyikének tekin
tették csupán és értékítéletük megalkotásában mindig is jelentős szere
pet kapott az a tény, hogy Lukács e sorban harmadikként írta meg a 
maga „evangéliumát” . Így történhetett meg aztán az, hogy Lukács iratá
nak anyagát a szinoptikusokkal foglalkozó írásmagyarázók, újszövetségei 
kortörténészek amolyan összehasonlító „táblázatnak” tekintették és a 
másik két evangélista — Márk, Máté — recenzeseként, kiegészítőjeként 
tárgyalták. Hogy ez a summázás mennyire helytálló, arra a legékesebb 
bizonyíték az a tény, hogy a bevezetéskritika szótárába kiirthatatlanul 
került be — Lukács evangéliumával kapcsolatosan — a „kis” és a „nagy” 
betoldás kifejezés. Mármint annak a regisztrálása, hogy Lukács egy rö- 
videbb és egy hosszahb szakasz közlésével „eltér” a másik, -két szinop
tikus evangélista tudósításától s ezzel együtt — ezt is tegyük hozzá — 
mind a hárman, több ponton, „ellenkeznek” János evangélista „különálló” 
koncepciójával.

A  vázolt problémák megemlítésével együtt már azt is kimondottuk, 
hogy dr. Prőhle Károly témaválasztása, önmagában is, figyelemreméltó. 
De még figyelemreméltóbb az az indoklás, amivel megokolja — ha in- 
direkt módon is — azt, hogy miért éppen ezt az evangéliumot, Luká
csét, kívánta kommentálni. Ennek bizonyítására idézzük a szerzőt:

„Más apostolról (ti.: Jánosról) nem hallunk ebben az időben. Minde
nütt a második nemzedék embereit, az apostolok tanítványait találjuk. 
Nagy feladat hárult erre a nemzedékre. A  keresztyénség akkor már el
jutott a római birodalom majdnem minden részébe, és jelentős gyüle
kezetei vannak a nagy kulturális és politikai központokban: Alexandriá
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ban, Antióchiában, Efezusban, Korinthusban és mindenekelőtt Rómában. 
Most már nemcsak a zsidósággal érintkező körök és az alsóbb népréte
gek érdeklődtek iránta, hanem magára vonta a műveltek és az állami 
szervek figyelmét is. A  második nemzedéknek ezek előtt is világossá 
kellett tennie, mit akar a keresztyénség a római birodalomban.”

„A  második nemzedéknek azonban nemcsak a kívülállók számára, 
hanem befelé is tisztáznia kellett a keresztyénség viszonyát a világhoz.” 
„Nyilvánvaló, hogy a második nemzedék semmit sem adhatott fel az 
első nemzedék keresztyén reménységének tartalmából, de ebbe a remény
ségbe bele kellett illeszteni azt a tényt, hogy Jézus még nem jött el, 
és azt a reális lehetőséget, hogy tovább is késik. Ennek mérlegelésével 
igyekeztek újra végiggondolni és meghatározni a keresztyénség helyze
tét és feladatát a világban.”

„Lukács, a második nemzedék kimagasló egyénisége és teológusa, eb
ben a történeti helyzetben írja meg a Jézusról szóló evangéliumot és az 
Apostolok Cselekedeteiről szóló könyvet, együttvéve az első egyháztörté- 
neti művet. Ezzel válaszol korának arra a kérdésére, hogy mit akar a 
keresztyénség a világban. Jellemző, hogy a problémák megoldására nem 
bocsátkozik teológiai fejtegetésekbe, hanem a történeti valóságot kutat
ja fel, és mutatja be. E mögött az a meggyőződés áll, hogy a keresz
tyén hit nem időtlen, elméleti igazságokon alapul, hanem azon a Jézus 
Krisztuson, aki az emberi történelem egy bizonyos időpontjában jelent 
meg a világban.”

„Ezért az a nemzedékváltás, amely a 70 es évek táján ment végbe, nem 
egy a sok közül, hanem egyedülálló jelentőségű, mert akkor lép a szem- 
és fültanúk első nemzedéke helyébe a történeti távlatból visszafelé tekin
tő második és valamennyi következő nemzedék. Ettől fogva a Jézusról 
szóló evangéliumi hagyományba, a keresztyén igehirdetésbe szándékosan 
vagy jóhiszeműen beszüremlő tévedéseket nem igazíthatják helyre a 
szem- fültanú apostolok, hanem az egyház rá van utalva a történetku
tatásra, amely fényt derít Jézus életére és működésére, valamint az 
evangélium útjára az egyház kezdetétől a további történelem folyamán. 
A második nemzedéknek ebben az új helyzetében szükségszerűen meg 
kellett születnie az egyháztörténetnek. Lukács páratlan jelentősége ab
ban van, hogy ezt a feladatot meglátta, és legjobb tehetsége szerint tel
jesítette. Egyháztörténeti munkáját azonban nem egyszerűen a múltért, 
hanem a jelenért végzi: útmutatásul saját korának egyháza számára.”

„Egyszóval: az első egyháztörténész a múltba néz, és jelenéhez szól. 
Nem mesévé szépített történetekkel, hanem a történeti valóság feltárásá
val hirdeti kortársainak az evangélumot Jézus Krisztusról.” (Az idézetek 
a könyv 6—9. oldaláról valók.)

De a témaválasztást megindokolja még egy másik, ugyanilyen fon
tos tény is. Ez pedig Lukács evangélista megkülönböztetett helyet elfog
laló teológiai álláspontja. Az az álláspont, amely egyformán leszámol a 
zsidó eszhatológia „rövidlejáratú” reménységeivel és azzal a reménytelen 
fásultsággal is, amely éppen az előbbi eszhatológia hatására elárasztotta 
a nemzedékváltás korában élők hitét, sőt mindennapi életét. Leszámol 
úgy, hogy helyesen értelmezi a maga nemzedékének történelmi helyzetét, 
de méginkább úgy, ahogy ebben az értelmezésében — teológiailag — 
visszautal Jézus tanítására, egész életművére. A  szerző ezt így summázza:

„Lukács sem képvisel Jézustól tartalmilag eltérő eszhatológiát, de 
nem is reprodukálja szolgai módon, hanem saját történeti helyzetére 
alkalmazza. Abban van nagysága és jelentősége, hogy amikor az őske
reszténység reménysége a zsidó eszhatológia hatása alatt rövid lejáratú

303



vá, és ezért tarthatatlanná vált, akkor érvényesíti Jézus eszhatológiáját, 
amely a már megjelent Krisztusra és a keresztyén ember jelen felada
taira néz.” (25. 1.)

S végül még egy idézet, amely megintcsak a szerző szándékáról 
— és egyúttal a könyv vezérlő koncepciójáról — tanúskodik:

„Lukács evangéliumát összefoglalóan azzal jellemezhetjük, hogy az 
az egész világra néző ió reménység jegyében íródott. Mindjárt az evangé
lium elején a karácsonyi angyalok éneke hirdeti, hogy Üdvözítő szüle
tett. Ennek az örömüzenetnek a távlatai már a kezdet kezdetén túlmen
nek Izráel népének határain, és kiterjednek az egész emberiségre, ami
kor elhangzik a béke szózata: ,.. .. és a földön békesség!’ Azután Lukács 
kettős műve, az evangélium és a Cselekedetek könyve bemutatja, ho
gyan indul el ez az örömüzenet a jelentéktelen Názeretből, és hogyan 
érkezik meg Jeruzsálemen át Rómába, a hatalmas világvárosba. A  re
ménységek beteljesülésének sorozata ez a történelmi folyamat.”

„ . . .  Ez a történeti vonalvezetés tovább folytatódik a Cselekedetek 
könyvében is. Lukács mindvégig azt szemlélteti, hogy Isten hogyan ve
zeti egyházát Szentlelkével arra, hogy kinyissa ajtaját, kilépjen elzárkó 
zottságából, és vigye a világba az evangélium örömhírét és az irgalmas 
szeretet etikáját. Ez az egész világfa néző örvendező szolgálat Lukács 
evangéliumának az irányító gondolata.

Ez az Evangélium, Lukács szerint.” (29—30.1.)
Ha pedig ezekután azt vizsgálgatjuk, hogy dr. Prőhle Károly hogyan 

és miképpen váltotta valóra a saját maga elé állított célkitűzést: bemu
tatni Lukácsot és kommentálni az evangéliumot Lukács szerint, akkor 
erre nagyon röviden azt mondhatjuk, hogy tudományos és teológiai szem
pontból egyaránt; nívósán. Szóval, annak a mércének megfelelően, amit 
sajátmaga állított, maga elé.

S ennek a színvonalasságnak nemcsak az az ékes bizonyítéka, hogy 
„pontosan utána járt mindennek”, tehált hogy a korabeli történeti híradá
sokat, dokumentumokat. csakúgy „kivallatgatta”, mint a Lukáccsal fog
lalkozó mai, modern irodalmat, hanem az is — és ez nem kis dolog —, 
hogy ezeknek az ismereteknek a birtokában határozottan állást is foglal. 
Állást foglal úgy, hogy nem bocsátkozik felesleges vitákba, hanem ki
fejti a maga véleményét. Azt a véleményt, amely írásszerű és teológiailag 
alaposan indokolt. Ezek illusztrálására legyen szabad ismét egy hosszabb 
szakaszt — a kenyércsodáról szólót — idéznünk:

„Mind a négy evangélium szól Jézus kenyércsodájáról, Máté és Márk 
kétszer is. Ez önmagában is mutatja, hogy az őskeresztyén egyház fon
tosnak tartotta ezt az eseményt Jézus működésében, de nem könnyű 
eldönteni, hogy mi az eredeti helyé és értelme. Feltevések egész sora szü
letett . . . ” „A  különböző szövegek egybevetéséből megállapítható, hogy a 
történet szövegezése alakult az őskeresztyénségben, de éppen ebből kö
vetkeztethetünk eredeti tartalmára, és kaphatunk feleletet arra a kér
désre, hogy mi volt Jézus szándéka ezzel a jellel. Az elbeszélés mindenek
előtt arról tanúskodik, hogy Jézus enni adott az éhezőknek. Nem nézhe
tett el az ember testi szükségei felett, hanem az egész embert egy egysé
ges egésznek tekintette. Ez az evangéliumának jellemző vonása. Nem vá
lik tehát hűtlenné a kísértéskor vállalt irányvétellel szemben, sőt azzal 
egyezik, amikor a tanítását hallgató sokaságnak az eledeléről is gondos
kodik (4,34.). A  másik vonással Lukácsnál már többször találkoztunk: Jé
zus számára az együttétkezés fejezi ki a közösség vállalását. Ezért for
dult meg bűnösök és farizeusok házában egyaránt. Most a sokasággal 
létesít ilyen közösséget. Jézus számára ez a földi közösség egyúttal az 
Isten országa közösségének is előképe. Példázataiban gyakran hasonlítja
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Isten országát ünnepi lakomához, hogy ennek közös örömét éreztesse. 
A kenyércsodának ilyen értelemben van messiási jellege. Az eljött Mes
siás már most együtt van és együtt örül népével. Ezt igyekezett megér
tetni János evangélista, amikor a kenyércsodát párhuzamba állítja Mózes 
mannacsodájával, amely szintén a Messiás eljövetelének előképe (Jn 
6,30 kk). Végül azt is észre kell vennünk, hogy a kenyércsoda és az úr
vacsora szerzésének a története bizonyos kiíejezésekben összecseng: ke
zébe vette, megáldotta, megtörte és tanítványainak adta. Többnyire fe l
tételezik hogy az úrvacsora liturgiája hatott erre az elbeszélésre. De 
valószínűbb megfordítva, hogy Jézus hasonló közös étkezéseinek emléke 
nyomta rá a bélyegét az őskeresztyén úrvacsorai liturgia szövegére. Mind
ez együttvéve hirdeti azt az evangéliumot, hogy Jézus az egész ember 
testi, lelki jólétét és üdvét akarja.” (153 k. 1.)

Ez a nem vitázó, de ugyanakkor határozott állásfoglalás az olvasók 
közül néhányat — leginkább a „szakmabelieket” — bizonyára ellenkezés
re indítja majd. (Gondoljunk itt elsősorban az eszhatológia kérdésének 
arra az újszerű interpretálására, amely nemcsak ebben a könyvben, 
hanem a szerző más írásaiban, tanulmányaiban is jelentkezik.) Ha ne
talán így történnék, akkor Prőhle professzor kétszeresen is elérte célját. 
Egyrészt úgy és akkor, hogy kifejtette a maga véleményét — amely ál
láspont az új teológiai felismerésekből táplálkozik elsődlegesen és 
ugyanakkor ezeket erősíti —, tanítva ezzel, és másrészt úgy, hogy elavult 
vélemények felszámolására adott ösztönzést, begyökeresedett balhiedel
mek eloszlatására lehetőséget.

Én, a magam részéről, elsősorban ez utóbbi kettőben látom — a 
már említettek mellett — a könyv legfőbb érdemét, legfontosabb szolgá
latát. Abban, hogy — jó értelemben használva a szót — tanít, hogy — 
tartalmilag s formailag egyaránt — helyes, járható utat jelöl ki az ige
hirdetők és igehallgatók számára, hogy beleillik abba a teológiai önesz- 
mélésbe — ugyanakkor eredményeivel erősíti is —, amely egyházunk
ban a felszabadulást követő időszakban indult el s amelynek egyszerre 
vagyunk „haszonélvezői” és elkötelezett munkásai.

Mindezek után, mivel is fejezhetnénk be stílusosabban „könyvszemlén
ket”, mint a könyv befejezésének utolsó mondataival. Azokkal a szavak
kal, amelyek egyformán jellemzőek az egész könyvre és mai felada
tainkra:

„A  bevezetésben elmondtuk, hogy Lukács olyan korban írta meg 
evangéliumát, amely nehéz idők után tele volt a békés fejlődés remény
ségével. Nem igazolódott azoknak a várakozása, akik a háborúkból és 
szenvedésekből azt következtették, hogy közel van Jézus eljövetelének 
ideje, és rövid időn belül vége lesz a világnak. A  keresztyénségnek le kel
lett vonnia ebből a következtetéseket, és újra végig kellett gondolnia, 
mi a helye és feladata ebben a világban. Ugyanakkor a keresztyénség 
iránt érdeklődő körök is választ vártak arra a kérdésre, hogy mit akar 
a keresztyénség. A  bevezetésben azt mondtuk, hogy Lukács ezekre a kér
désekre evangéliumával ad feleletet. Most visszatekintve pontosan meg
határozhatjuk ennek tartalmát. Válasza szigorúan krisztocentrikus. Hir

* Könyvismertetésünkben szándékosan nem tértünk ki Lukács evangéliumának 
a könyvben található fordítására. Szándékosan, mert — tartalmilag — a fordítás 
mindig „egzegézls”  (ha jól emlékszem, Luther mondott valami ehhez hasonlót) és 
így a értékelés pozitívumai itt Is érvényesek. Másrészt — nyelvi szempontból — 
a jő fordításnál csak még jobb fordítás létezik, de az eredetit pontosan visszaadó 
és ugyanakkor „magyaros” fordítás sohasem. Ezért, a már, említett „szakmabe
liek” egy-egy részletmegoldásra tehetnek észrevételt, de a fordítás egészére — 
mint „egzegézisre” — annál kevésbé.
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deti azt a nagy örömöt. . „A keresztyénségnek tudnia kell, hogy Jé
zushoz hasonlóan nem uralkodnia, hanem szolgálnia kell ebben a világ
ban, a feszülő ellentétek között is meg kell valósítania az igaz ember- 
szeretetet, és magától értetődően kell teljesítenie földi kötelességeit.”

„Lukács evangéliumának megírása óta közel kétezer esztendő telt el. 
Ezért az evangélium magyarázata közben többször kellett megállapíta
nunk, hogy idegenné vált számunkra az a világ, amelyben Jézus szavai 
először elhangzottak. De azt is többször, láttuk, hogy amit Jézus eredeti
leg a farizeusoknak és írástudóknak mondott, azt Lukács saját korának 
egyházára alkalmazta. Példát mutatott arra, hogy Jézus szavát akkor 
értjük és követjük helyesen, ha a megváltozott viszonyok figyelembe vé
telével saját helyzetünkre alkalmazzuk. (A kiemelések a recenzensé.) 
Jézus az irgalmasság parancsát a samaritánusokhoz való viszonyra alkal
mazta, a ma egyházának ugyanezt a népeknek és a különböző nézeten 
levő embereknek egymáshoz való viszonyában kell képviselnie. Jézus 
az anyagi javak helyes használatával kapcsolatban a szegények támo- 
gatására szólított fel, és a személyes felelősséget ébresztette fel. Az anya
gi, gazdasági és társadalmi kérdések azonban ma világtávlatúkká lettek. 
A  ma egyházának tehát ebben a nagy távlatban is kell törekednie olyan 
igazságos rendre, amely minden embernek biztosítja az emberi élet fe l
tételeit. De a változott viszonyok között is változatlan az az örömhír, hogy 
Jézus nem a világ pusztulását, hanem életét akarja, és ezért egyházának 
ma is az a helye és feladata ebben a világban, hogy az új körülmények 
között ezt a Jézust kövesse szeretetben." (374 k. 1.)

S legeslegvégül: köszönet a könyvért — elsősorban — dr. Prőhle 
Károlynak, és — a kiadásáért, a kiállításért, a gondos munkáért — Saj
tóosztályunknak s az Egyetemi Nyomdának!

Dr. Vámos József
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Az igehirdető műhelye.

S Z E N T H Á R O M S Á G  U . 2. V A S Á R N A P
Mt 23, 37—39

Aki részletes igemagyarázatot keres, annak szeretettel ajánlom Sza
bó Lajos esperesnek a Lelkipásztor 1961 áprilisi számában (254. old.) 
megjelent exegézisét és meditációját.

Ehhez még néhány megjegyzés: az anyaimadár és a szárnyai alá me
nekülő kiscsibék képe az Ótestamentumban nemcsak a zsoltárokban, 
hanem V. Móz. 32,11-ben és Ézs. 31,5-ben is szerepel. Ott azonban a fel- 
rebbenő sasról van szó. Jézus kimondottan a tyúkanyó mozdulatához ha
sonlítja a maga hívását, s nem valamiféle nagy, hatalmas sashoz. Nem az 
erejét akarja tehát hangsúlyozni. Mi ismertünk „császári sasokat” , azok 
félelmetesek és taszítok voltak. Jézus azonban oltalmat, védelmet kínál 
szeretetével, mint tyúk a kiterjesztett szárnyai alatt. Ebben a képben nem 
az imponáló fölény, hanem az evangélium melegsége dominál.

Azután: Jézus ítélete nem egy város, Jeruzsálem ellen irányul, ha
nem az egész nép ellen, sőt a „jeruzsálemien élők és gondolkodók” el
len. Az elutasítás miatt kollektíve felelősek mind. Nagy dolog meglátni: 
ez a magatartás az enyém is. Én is ilyen vagyok. Ebben egy vagyok az 
egész emberiséggel. K. Capek: Az ember végső dolgai — című elbeszélé
sében Skrivanek pirulva, szégyenkezve mondja el súlyos betegségére
való visszaemlékezésében: .....az a látomásom volt, hogy aki itt szenved
és jajgat, az az emberiség... maga az Ember.. És én csak tanúja vagyok 
ennek a szenvedésnek... amolyan éjjeliőr a fájdalom ágyánál” . A  láz
álom persze torzít. Mi nem kívülről nézzük az emberiséget. Részesei, ré
szei vagyunk egészen.

„Pusztán hagyatik a ti házatok” — értelmezésében a Schlatter által 
felvetett értelmezési lehetőségek közül az elsőt fogadom el: e mondat 
cselekvő alanya Isten! Isten elhagyja a templomot. Átadja átengedi la
kóinak: a magaalkotta kegyességben tetszelgő zsidóságnak. Jeremiási 
(22,5—6) s egyéb prófétai ige visszhangzik ebben. Az ígéret földje elveszti 
centrum jellegét, Isten jelenlétének helyét. Pusztává lesz. (Nem akkor 
üres a templom, ha nincsenek benne emberek, hanem ha Isten hagyja 
üresen. Tolonghatunk és serénykedhetünk hiába, ha Ő távol marad, v.ö. 
Zsolt. 127,2)

Szabó Lajos figyelmeztet az igehirdetőre itt leselkedő veszedelem 
miatt: van, aki Jézus idevonatkozó „jóslatai” alapján azért beszélj Jeru
zsálem pusztulásáról, hogy ezzel „igazolja” a Biblia szavahihetőségét. 
Egy másik dologra viszont ennek kapcsán Georges Casalis (Göttinger 
Predigt Meditationen) emlékeztet, arra ugyanis, hogy ezzel a történelmi
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ténnyel, Izrael szétszóratásával kapcsolatban a meditációnak még a leg
halványabb antiszemita gondolatokat is össze kell törnie bennünk.

Izrael rászolgált az ítéletre, s arra, hogy „pusztán maradjon a háza” . 
De nem ez a végső szó. Az utolsó szó még hátra van: s ez az Isten min
deneket teljességre vivő kegyelme. Amikor Krisztus, mint világbíró eljön 
— az egész nép ujjongva fogja köszönteni, úgy, ahogyan az Messiáshoz 
illő. Ezt már néhányan Jézus szerény és szegényes jeruzsálemi bevonu
lásakor kiáltozták ugyan (Haliéi zsoltár), de eljő egy nap, egy titokzatos 
nap, amelyen mindnyájan ujjangva fogják köszönteni. A  parúziára gon-, 
dől Jézus ezzel, amikor minden nép felismeri a megfeszített és feltáma
dott Üdvözítőt Benne.

Mi a kettő között vagyunk: a jeruzsálemi bevonulás és a parúzia 
közt. A  mi korunkban nemcsak olyanok élnek, akik visszautasítják a 
hívó szót, hanem olyanok is számosán, akik felismerték az „Űr nevében” 
érkezőt. E világ történelme nem vég nélkül és értelmetlenül folyik. Isten 
készíti azt a napot, amelyen mi is mindnyájan megérünk arra, hogy uj
jongva fogadjuk Jézust. Ezért feladatunk is van: a szolgálat és engedel
messég feladata. Hirdetni Isten hívó szavát és azt, hogy az emberi élet 
értelme kiáltani: „Áldott, aki jön az Úrnak nevében!” Korén Emil espe
res igehirdetési gondolatait a Lelkipásztor 1953 májusi számában (212. 
old.) közli. Hárompontos vázlata ez: Panasza van Jézusnak, mert 1. Jeru
zsálem, Isten városa, Isten népe ellen van mondanivalója. Mert 2. az el
igazító, prófétai szóban nem ismerte fel az ő népe Isten melengető, életet 
védő és keltő szeretetéit, s mert 3. nem él Isten népe a lehetőséggel. A  
hirdetett ige előtt kellett volna megnyitni az ajtót.

Igehirdetésemben én Jézus utolsó szavaira tenném a hangsúlyt. Mert 
ez a hatalmas vádbeszéd (23. fejezet) a farizeusok és írástudók ellen, s 
az egész nép (Jeruzsálem) ellen — reménységgel zárul! Jézus nemcsak 
panaszkodni tud! — Ezt értjük mi is, mesterei vagyunk. — S Jézus nem
csak ítéletet hirdet! — Megítélni másokat jól tud az ember is. — Jézus 
reményteli bizonyossággal beszél a jövőről. S ezen a téren mi bukott diá
kok vagyunk. Nem azért, mert nem tudunk reménységben élni, hanem 
azért, mert nincs bizonyos reménységünk. A  mi szavunk a: talán, eset
leg, feltételezve, hogy; egyszóval a bizonytalanság. Jézus szava határo
zott és bizonyos. Miért? Mert nemcsak az embert ismeri (azt ismerjük 
mi is), hanem ismeri Istent. Ismeri Isten szeretetét, s azt, hogy Isten sze- 
retete az ítélet közben sem fogy el. Isten szeretete és ítélete nem két kü
lönböző hangulat kifejezője. Benne szeretet és harag, kegyelem és ítélet 
együttesen vannak jelen. Isten nem szűnik meg igazi atya lenni még ak
kor sem, amikor fényit és dorgál. <5 nem feledkezik el mivoltáról (vagy 
inkább: Ki-voltáról!), amiként mi sokszor, ha kihoznak sodrunkból. Mi a 
szívünkben csak egy indulatnak tudunk helyt adni. Isten szívében elfér 
mind a kettő — s így ha büntet is, kegyelmet gyakorol. Ez a bizonyos re
ménységünk lehet: szerető Atyánk ő nekünk az ítélet közben is!

Jézus ismeri Isten tervét és szándékát. Ö tudja: Isten mindent tel
jességre visz. Nem azoké a végső szó, akik akár barátságosan, akár bru
tálisan visszautasítják — hanem az Ö szeretetéé és irgalmáé. Ez vezette 
az őskeresztényeket abban, hogy az ostrom előtt elhagyták Jeruzsálemet. 
Nem akartak Isten ügyéért fegyverrel harcolni. Ugyanakkor a harcoló 
Izrael felett sem mondtak ki ítéletet, mert bizonyos reménységük volt 
afelől, amit Jézus mondott: egyszer hozzá (térnek ők is. Az őskeresztyén- 
ség és elsősorban Pál ezek alapján alakította ki teológiai látását Izraelről
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és Jézus szeretetétől szorongatva kereste a zsidósággal a kapcsolatot. A  ke- 
resztyénség szégyene, hogy sokszor elhagyta ezt az utat! (Prőhle: Lukács 
ev. 231. o.)

A  jézusi reménység bátoríthat meg minket. Merjük hinni szolgál
tunk, munkánk, szeretetünk, hívó szavunk nem hiábavaló!

Bencze Imre

S ZE N T H Á R O M S Á G  U. 3. V A S Á R N A P
fik 7, 36—50

Ez a történet nem azonos a másik három evangéliumban található
val (Mt 36,7—13; Mk 14,3—9; Jn 12,3—8), melyeket Jézus megkenetésének 
történeteként tartunk számon, Simon farizeus nem egyenlő a „poklos” 
Simonnal, sem pedig az utóbbi három textus a „bűnös nő” történetével; 
lásd Prőhle: Lukács ev., 134—135. o. Felületes azonosítások tévútra vihe
tik az igehirdetést, s tárgyilag is jogosulatlanok. Egy bizonyos megkene- 
tés történik ugyan itt is, de a hálásan elfogadott bűnbocsánat nyomán 
feltörő nagy szeretet oly szemléletes kifejezésre juttatása első renden kü
lönbözteti íneg ezt a történetet a párhuzamosnak látszóktól. Ügy látszik 
— jegyzi meg Rengstorf — a hagyomány Jézusnak két megkenetéséről 
tud, s Lukács írói eljárásával és céljával összhangban szerkeszti be ezt 
a történetet evangéliumába, hogy ezzel is a bűnösök Üdvözítőjére mutas
son rá.

Textusunk mai nyelvű lefordítására a Lelkipásztor 1959. szeptemberi 
számának végén találhatunk kísérletet.

MEGJEGYZÉSEK A z  ALAPIGÉHEZ

36. vers. A  farizeusokkal való végérvényes szakítás még nem követ
kezett be. Jézusnak nemcsak kemény szava volt hozzájuk; ezúttal külö
nösen nagy szeretettel és tapintattal, mintegy közvetve hívja bűnbánatra 
őket. Simon alkalmasint még nem döntötte el, kinek vélje ezt a nem 
céhbeli, eléggé „rendhagyó” rabbit. Most nagyvonalúan megtiszteli a Ga- 
lileait, akinek ilyen jó társaságot csak egy farizeus biztosíthat asztalánál. 
Ez azonban valamelyest „munkaebéd” is: alaposan szemügyre vehetik 
Jézust s eldönthetik, próféta-e, vagy sem. Természetesen nem sejtik, hogy 
törököt fognak benne, bár Jézus nem legyőzni, hanem életre menteni 
akarja őket — ezzel a szándékkal ül a „Jézus-kutatók” pillantásainak 
kereszttüzében, a magas, puha párnára, melyen balkarra támaszkodva, 
sarutlan lábát hátra nyújtva fogyasztja a bizonyára nem akármilyen ét
keket.

37. vers. „És íme!” =  jön a „bomba”. Kínos incidensként indul, az
tán mintha direkt alkalmasnak látszanék a Jézussal nem túlságosan 
szimpatizáló farizeusok számára — míg Isten bűnbánatra, döntésre hívó 
szeretetének kiábrázolásává nem lesz.

Keleti szokás szerint ugyanis kíváncsi szemlélődök vehetik körül a 
választékos vendégkoszorút — ez talán még emeli is a „minőségi” tár
saság rangját. De egy nyilván városszerte ismert cégéres jelenik meg — 
„A  szégyentelen!” — s nem átallja megzavarni a példás erkölcsű „el
különültek” emelkedett hangulatú együttlétét. (Nemigen lehet kizárni 
esetében éppen a paráznaságot, mint „bűnösségének” okát, csak mert
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„ezétt meg kellett volna kövezni” , Prőhle: Lk, 135. o., hiszen az esetek 
nagy többségében ezt úgysem hajtották végre.)

38. vers. Következetes volt a bűnben, „edzetten” viselte a láthatatlan 
bélyeget — amíg meg nem hallotta Jézus igehirdetését arról, hogy milyen 
komolyan kell vennünk a bűnt és Isten szeretetét. (Hirtelen megjelenése 
Jézus lábánál nem magyarázható másképpen, mint hogy már korábbról 
mély benyomása volt a Mesterről.) És elkezdték őrölni a Lélek malmai. 
A  kegyesek részéről tapasztalt masszív megvetés csak egyre mélyebb 
kétségbeesésbe taszította. S egyszercsak meghallja, hogy megint itt van 
Jézus — és „nincs semmi gát” : most már a bűnbánatot vállalja követ
kezetesen, nyilvánosság előtt is. Szavakat nem talál, tettei annál beszéde
sebbek; jobb ez, mint ha a nyelv szól csupán, s a cselekedetek hallgat
nak. (Rienecker.)

Szolgája volt a bűnnek; most könnyeivel végez rabszolgai feladatot, 
így mossa Ura lábát, de mert erre sem méltó — mintha csak foltot hagy
nának tisztátalan könnyei a Mester lábán (Schl.) — mély megalázkodása 
jeléül kibontott hajával törli le „méltatlan” könnyeit. „Utolértek bűneim, 
melyeket végig sem nézhetek; számosabbak fejem hajszálainál. . (Zsolt 
40,13) S a lábcsók: feltétlen hódolat a korlátlan Űr előtt, teljes kapitulá- 
lás =  „fej-odavivés” , kegyelemre vagy halálra.

Jézus mindezt elfogadja, s ezzel bátorítja a bűnbánót. így hálaáldo
zatként következhet a finom, drága illatszert tartalmazó alabástrom am- 
forácska eltörése. De még ezt sem Jézus fejére tölti — erre még mindig 
nem tartja magát méltónak — csak a lábára. A  bűn izzó kínja után a 
boldog feloldódás mérhetetlenül gazdag üzenetű 'képe ez. Valaki haza
talált!

39. vers. De mindez tökéletesen hidegen hagyja a „tiszta” farizeust, 
aki az Istenhez való viszonyban más platformot el sem tűd képzelni, 
mint a sajátját, mely szerint az „ilyennek” veszni kell, utálatos, csak el
taszítani való. „Jézus viselkedését csak úgy képes megmagyarázni magá
nak, hogy az mit sem tud az asszony viselt do’ gairól. Akkor azonban 
hiányzik belőle az a megvilágosítottság, amely a prófétát megkülönböz
teti, hogy az isteni Lélek pillantásával belelát az ember szívébe, akit 
aztán Isten ítélete alapján kezel.” (Schl.)

40: vers. Jézus persze sokkal mélyebbre lát, mint a házigazda, aki 
lesújtó diagnózisa után is még mintegy „kolléga urazza” őt (didaskale), 
kimért udvariasságával. A  farizeus feltehetően kíváncsi, hogy javíthat-e 
még helyzetén vendége, miután akaratlanul is elárulta, hogy nincs pró
fétai lélekbe-látása.

41—43. vers. A példázat műfajában járatos a derék Simon; annál 
kínosabb lehet számára, hogy valószínűleg még válaszadásakor sem sejti: 
hova akar „kollégája” kilyukadni.

Jézus elismeri, hogy Simon sokkal kevesebbet vétett a Törvény ellen, 
mint „az” a nő, akit szinte észre sem akar venni gőgjében, de ugyan
akkor rámutat, hogy azért adós ám ő is, csak éppen a bűn halálos beteg
ségében az ő kórtünetei leplezhetőbbek, kevésbé feltűnőek, nem olyan 
fájdalmasak, mint önmagában szintén „gyógyíthatatlan” beteg-társánál, 
aki tulajdonképpen egy sorban van ővele, hiszen „ugyanoda” tartoznak 
mind a ketten, s egyikük sem képes fizetni. Így aztán nem az „összeg” 
a lényeges, hanem a kiegyenlíthetetlen tartozás ténye, illetve, hogy meg- 
könyörülnek-e rajtuk?

44—48. vers. Az imént a farizeus mondta ki a végszót, s Jézus most 
ebből következtet vissza, hiszen a megtapasztalt, vagy elmaradt szeretet
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_ mivel válasz a kegyelemre — megmutatja azt is, hogy egyáltalán
megragadtuk-e a Nagy Szeretetet, mely Jézusban megjelent. _Tény, hogy a 
farizeus Jézussal szembeni hűvös büszikesége, önigaz nyugalma, három 
lépés távolságról tárgyaló, grammonként adagolt udvariassága s végered
ményben szeretetlensége a legriasztóbb jele annak, hogy nem nyerte el 
azt a bűnbocsánatot, amely pedig Jézusban ott áll számára is hozzáfér
hetően! S kiderül az is, hogy ellentétben „azzal” a nővel a farizeusnak 
nincs sem bűnbánata, sem hite, ezért hát örömtelenségre ítéli magát!

A 47. vers hoti-ja („mert”) nem azt jelenti, mintha a bűnös nő nagy 
szeretetével érdemelte volna ki a bocsánatot, hanem azt, hogy a bűn
bocsánatot hittel igénylő kitárulkozásában lehetett csak az övé, amit 
egyedül kegyelemből kapott. A  döntő: hogy ez megvan-e nálunk?! (A  fa
rizeusnak Jézus nem hirdette bűnei bocsánatát — ahol nincs zsilipfel
húzás, ott nem ömölhet be az „élő víz” !)

49—50. vers. Jézus cselekvése nyomán világos a polarizálódás: egy 
„utolsóból” első lett, s elsők lettek utolsókká. Utóbbiak hűek önmaguk
hoz: önigaz rendíthetetlenségükben csak elméleti kérdés alapanyagát lát
ják a történetekben, s nem Isten bűnbánatra indító cselekvését.

Az Áldott Orvos rendelőórájáról csak egy páciens távozik gyógyul
tan, ez pedig éppen a legsúlyosabbnak és legreménytelenebbnek látszó 
eset. Jézus békességgel elbocsátja, vagyis visszaállítja az Istennel és em
berekkel való közösségbe (az eis eirénén =  lösálóm mindkettőre utal), 
s hogy ez a rehabilitálás nyilvánosság előtt történik, illetve, hogy Jézus 
pedig ennek a mandátumnak valós erejével já rj! (Hálák =  magatartás 
kettős jelentősége van: 1. Tessék ezt tudomásul venni, farizeusok! 2. Te 
a bűnbocsánatot, hitet és békességet szinte külön is hangsúlyozza, annak 
is.)

„ÉPÜLETELEMEK” AZ IGEHIRDETÉSHEZ

Két kategóriát ismert a zsidó-farizeusi gondolkozás: bűnösök és iga
zak. Ez az asszony kétségtelenül előbbiekhez tartozott. Ám Jézust Mes
siásnak kijáró tisztesség-nyilvánítással s bűnbánó könnyekkel kereste. 
Három dolog fonódik itt egybe: 1. Felismerte a megígért Messiást. 
2. Bűnbánattal ismerte fel saját vétkét. 3. Megismerte a hálát, amit túl
áradó szeretete mutat. (Karl-Gerhard Steck)

Minden akadályon áttör Jézushoz! Nem cselekvésének részletei fon
tosak, hanem az, amit vele kifejez. Ezekben a könnyekben minden benne 
van: köszönet, bűnbocsánat, önmaga megsiratása, bűn vallás, jobbulás foga
dása, s mindezt újra meg újra az öröm és hála hatja át. Ilyen emberien 
történik az, ha a bűnbocsánat nem csupán dogmatikai fogalom, hanem 
az életünkbe nyúl bele. — Nincs már szüksége a megátalkodottság pán
céljára lenézőivei szemben. — A  farizeust kínosan érinti ez a jelenet'. 
Magatartásában a tulajdonképpeni farizeusi vonás az, hogy nem képes 
megérteni, mit is tesz itt ez az asszony, s hogy az elnyert bűnbocsánat 
öröme számára teljesen idegen. (Helmut Gollwitzer)

Ami egészen általános, mindenkinél, nálad s nálam is föllelhető do
log: a bűn. S ami egészen ritka: ha igazán fáj a magunk bűne. De akkor 
égetően fontos lesz, hogy bocsánatot nyerjünk. Erről a nőről leszakadt 
minden más bánat, csak a bűne miatti maradt. Bűnét siratta, s nem 
annak következményeit: megvetettségét és kitaszítottságát. — Tulajdon
képpen nem is tesz semmit azért, hogy bocsánatot nyerjen, hiszen erre 
is méltatlan. De éppen méltatlansága viszi a legjobb helyre. S még eb
ben is szerény, nem akar drámai jelenettel hatni az érzelmekre. Ez a
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cselekedetek csöndje. Így teszi nyomorúságát az Isten elé. (Sörén Kier- 
kegaard)

Simont íJézus egy közösségbe állítja a bűnös növel, s felfedi Istenhez 
való viszonyának alapvető baját, hogy vétkes tartozását nem veszi ko- „ 
molyán, s hogy a hiányzó szeretet bizony szegénység s nem előny. (Adolf 
Wischmann)

Jézus fölötte áll emberi különbözőségeinknek, „kis” és „nagy” bűn őt 
nem korlátozza — bármelyiknek adhat bocsánatot! Ezzel azonban új ren-  ̂
det alkot. Amivé újjáteremt kegyelmével, az az egészen rendkívülit 
(Wolfgang Trillhaas)

Jézus megmutatja, hogy kell dolgoznunk mindennapi életünkben. 
Megbocsátó szeretete az az alap, amelyen minden emberrel találkozik.^ 
Itt ellenséges érzületű társaságba hívják ugyan — de elképzelhető len
ne-e, hogy Jézus bizalmatlanul, sanda gondolatokkal megy közéjük? 
Egyre gondol: ebben a házban mindenkinek bocsánatot kell nyernie, ha 
sok, ha kevés bűnére. Érezzük-e, micsoda hatalom rejlik ebben? De ha 
nekünk csak elítélő szavak tolulnak a szánkra, akkor elhibáztuk szolgá
latunkat. Öt követve azonban lehet nyílt szavunk mindenkihez, s persze 
másoknak is hozzánk. — A  mennyei Atya nem féltette Fiát, nem mondta 
azt neki: „Oda nem mehetsz, maradj távol onnan!” Menjetek be az em
beri társadalomba, — egy út sem tilos nekünk, sehol sem kell elkülö
nülnünk. De hordoznunk kell a bűnbocsánatot! (Christoph Blumhardt)

ALAPGONDOLATOK

A) A nyugodt és a nyugtalan adós. 1. Halálos nyugalom, oktalanul.
2. Életes nyugtalanság (evangelica desperatio), okkal. 3. Nyitott ajtó: út 
a békességre.

B) Egy bánat, egy öröm. (A  megújulás titka.) 1. Krisztus nélkül: át
lag-bánatok, lopott örömök. 2. Az öntörvényű vallásosság tévútja: kény
szeres öngyötrés, kompenzációs „igaz vagyok” -illúziók, s ennek lélektani 
következménye: a „nem igazak” lenézése és gyűlölése. 3. A  túlsúlyra jutó 
„egy bánat” : bűneim s alap-bűnöm megbánása révén (2 Kor 7,10!) kapok 
tiszta lapot s lesz életem-magatartásom alaphangjává az ebből fakadó 
öröm. Bodrog Miklós

S ZE N T H Á R O M S Á G  U. 4. V A S A R N A P
Lk 16,10— 12

ISTEN HÍVÁSA ÉS FÖLDI HIVATÁSUNK
. 1. Megjegyzések a textushoz

a) Feltűnő a „Kiosztott pénz” példázatának gondolatával való kap
csolat (Lk. 19,11—25). Mintha e példázat csattanója lenne a 10. és a 12. 
vers.

b) Ha a „Hamis sáfár” példázatával való kapcsolatra gondolunk, így 
értékelhetjük együttesen: a hűség és hűtlenség elrettentő példája ez.

c) Négy értékpár hívja fel magára a figyelmet, mely a textus ki- 
élezettségét fejezi ki:

PISZTOSZ — ADIKOSZ (hű, megbízható — hűtlen, becstelen).
ELACHISZTOSZ — POLYSZ (igen kicsiny, jelentéktelen — sok).
ADIKOSZ— ALÉTHINOSZ (becstelen, hamis — igazi, megbízható).
ALLATRIOSZ — HÉMETEROSZ (idegenszerű, ellenséges — miénk).
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2 . M e d it á c ió

A hamis sáfár példázatát követi textusunk. A  10. vers azonnal kor
rigálja a félreértést: Jézus nem a gonosz sáfár hamisságát helyeselte, ha
nem a hűség fontosságát emelte ki. A  legkisebben való hűséget! De nem 
morális értelemben (pl. aki hűséges abban, hogy megváltja a villamos- 
jegyét 1 forintért, nem biztos, hogy hű lesz millió forintokon!). Itt a lelki 
és az anyagi javakról van szó! „A  csekély a földi javakat, a sok az üd
vösség javait jelenti, melyeket Jézustól kapunk” (Prőhie Károly). Jézus 
etikájának döntő tétele az, hogy mind a földi javak, mind áz üdvösség 
javai az Isten tulajdona. Tehát nem a miénk, csak ránk van bízva. Sáfá
rok vagyunk!

A  11. vers kérdése feloldva kijelentéssé: amilyen hű valaki az anya
giak kezelésében, olyan hű az Isten országa javainak kezelésében. De a 
hűség itt már nem a pontosságot jelenti, tehát hogy el tud számolni, ha
nem — visszagondolva a 10. versre — hűségesen kezeli. Nem tekinti a 
magáénak, hanem rábízott javaknak tekinti, amit gazdája és embertár
sai javára kell használnia. Amit Istentől kaptunk — lelkiekben és anya
giakban —, Isten akarata szerint kell egymásnak szolgálnunk azokkal.

Meglepő talán, hogy első helyen az anyagiakkal való sáfárkodás áll! 
Bár a 12. vers az anyagiakat ALBATRIOSZ-nak jelöli (idegenszerű, 
ellenséges, jövevény a szó jelentése). Mondhatnánk idegen javaknak, 
amelyeket átmenetileg bízott ránk az Isten. Ezzel szembenállnak az 
örökkévaló javak, amit ezzel jelöl: tiétek. Ezek a miénk a földön is, a 
mennyben is. Ez a birtoklás a hűségtől függ! A  hűség pedig az Isten 
akaratának cselekvését jelenti, a hűtlenség pedig az önfejűséget, ezzel 
együtt a felelőtlenséget is.

Aki nem tud bánni Isten akarata szerint az anyagiakkal, az az evan
gélium szolgálatára — Jézus szavai szerint — alkalmatlan. Ahhoz, hogy 
Isten ránk bízza a „miénket” , az örökkévaló javakat, a földi javakkal 
Isten akarata szerint (magunk és embertársaink javára, hasznára és Isten 
dicsőségére) kell gazdálkodnunk!

3. Megjegyzések az igehirdetéshez
a) Ne az igaz és hamis kincs különbségében keressük a megoldást 

az igehirdetésben. Életidegenné válik a keresztyénségünk így, sőt maga' 
az igehirdetésünk is! A  földi javakat Isten gondviselésének tekintjük, et
től elfordulni, lehetetlen igény lenne.-

b) Az ember igazi kincse a mennyország kincse: az ige, a bűnbocsá
nat. Ez a tiétek. Mögötte az áll, hogy az Isten országa polgárai vagytok. 
S akik ezen a földön idegenben járnak, azoknak a mammon legyen ide
gen jó. Ez nem a tiétek! Tehát, hogy közünk legyen az igehirdetéshez 
(s annak ajándékaihoz), az anyagiakhoz való hűségünkön (hogy ezt Isten 
akarata szerint alkalmazzuk-e, vagy sem) múlik!

4. Vázlat
Sokszor nerh is gondolunk arra, hogy mi is múlik az anyagi javak 

kezelésén! Nemcsak a becsületesség, a jó hírnév, a megbízhatóság, a csa
lád anyagi egyensúlya, életszínvonala, hanem az ige, a bűnbocsánat, az 
élet, az üdvösség is! Hogy miben és mennyiben múlik ezen, erre int az
ige:

1. Nagy felelősség az anyagiakhoz való viszony, az anyagiak hűséges 
kezelése. Bár könnyűnek tűnik, amikor ránk bízott pénzről van szó, hisz 
nem a miénk (a társadalmi tulajdon hűtlen kezelése újságjaink állandó
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témája). Nehezebbnek látszik a fizetésünkkel való gazdálkodás, mert a 
miénknek tudjuk, s „skótok vagyunk”, „fogunkhoz verjük a garast” is.

a) az ige arra int, hogy m i n d a z ,  a m i n k  van,  az  I s t e n é !  
Ránk van bízva, nem a miénk. Sáfárok vagyunk, akiktől „azt kívánják 
meg, hogy mindegyik hűnek találtassák” (1. Kor. 4,2)

b) a hűség: I s t e n  a k a r a t a  s z e r i n t  használjuk fel javain
kat (Maga és embertársai javára, Isten dicsőségére). A  k i c s i t ,  mert 
így leszünk Isten gondviselő munkájában eszközök. Ennek azonban mesz- 
szebbmenő következménye is van!

2. Amilyen hű valaki az anyagiak kezelésében, olyan hű az Isten or
szága javainak kezelésében!

a) Jézus is hűségesen adja ajándékát
(1) az igét: alkalmassá tesz az evangélium elfogadására.
(2) bűnbocsánatot hoz! Ez az élet alapja!
b) Ránkbízza a „miénket” : az örökkévaló javakat,
(1) alkalmassá tesz az evangélium szolgálatára („sokat bízok rád” 

Mt. 25,21): bűnbocsánat hirdetésére!
(2) az Isten országa polgárságát Isten bízza ránk! Erre hívott el a 

keresztségben, a konfirmációban, ezt erősíti az úrvacsorában.
c) Olyan javakat bíz ránk, melyek kincsek a mennyben!
Ügy használd, forgasd anyagi javaidat, hogy ez az iskolád: a meny- 

nyei kincseidre alkalmas vagy-e? Bár hűnek találtatnánk!
Délre János

S ZE N T H Á R O M S Á G  U. 5. V A S Á R N A P
Lk 8,16—18

„VIGYÁZZATOK, HOGYAN HALLGATJÁTOK!”

Perikópánk része annak a beszédnek, amelyet Jézus Krisztus az ige 
hallgatásáról mondott. Az előző részben a magvető példázata hangzott 
el. Az itt következő mondások hozzátartoznak az előzőkben elmondottak
hoz. Lukács továbbra is az evangélium 'hallgatásának kérdését szerepel
teti.

A  textusunkban levő mondások Márk és Máté evangéliumában is 
megtalálhatók, de magában Lukács evangéliumában is szerepelnek 
(Lk 11,33; 12,2; 19,26), noha más összefüggésben. A  perikópánkban levő 
mondások jelentését az összefüggés határozza meg, az előző példázatban 
Jézus Krisztus az igehirdetés útjáról, eredményességéről, illetve kudar
cáról szólt, s ennek folytatásaként a perikópánkban szereplő mondások 
is azt hirdetik, mi az értelme, következménye, ereje, hatása az Isten igé
je hallgatásának.

A 18. vers adja meg perikópánk témáját, innen nyer fényt textusunk 
többi mondanivalója is. Igénkből vett idézettel a téma így kínálkozik: 
„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok!” Textusunk három verse önként adja 
a felosztást is.

1. Krisztus világossága fénylik (16. vers)

Aki lámpát gyújt, nem azért teszi, hogy annak fényét elrejtse, kárba- 
veszni hagyja, hiszen ez önellenmondás. Értelmetlen volna a meggyúj
tott lámpát edénnyel letakarni, vagy ágy alá dugni, mert a lámpának az 
a célja, hogy világítson mindazoknak, akik a házban vannak. A  meggyúj
tott gyertya vagy olajlámpa a korabeli Palesztinái vidéki ház egyetlen
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helyiségében mindenki számára fényt jelentett, aki oda belépett. A  lám
patartó, vagy gyertyatartó nagy szerepet játszott a kultuszban is, a jeru- 
zsálemi templom hétágú arany gyertyatartójának képe számos korabeli 
emléken található, mert a tóra olvasásához kapcsolódott a szerepe.

A fény és a világosság már az Ószövetségben is az Isten szféráját 
jelentette. Az Újszövetség pedig kifejezetten azt tanítja, hogy „az Isten 
világosság és nincsen őbenne semmi sötétség” (1 Jn 1,5). Majd pedig Jé
zus Krisztust nevezi „világ világosságának” , „az élet világosságának” 
(Jn 8,12). Jézus Krisztus világosságáról esik fény tanítványaira, általa és 
érte válhatnak azok is világossággá: „T i vagytok a világ világossága” 
(Mt 5,14).

A  teljes írás tanítása alapján érthetjük úgy textusunkat, hogy Jézus 
Krisztus az a világosság, akit ha befogadott valaki, nem rejtheti el, 
nem tagadhatja meg, hanem éppen ellenkezőleg: örömmel tárja mások 
elé is, hogy a Megváltó személye és tanítása mások számára is világít
son és az „élet világosságát” jelenthesse.

Igénknek ez a krisztocentrikus értelmezése arra mutat rá, hogy a 
számunkra világító fényt meg ne vessük, ki ne oltsuk, mert ezzel ma
gunkat is megfosztjuk, de másokat is megszegényítünk az evangélium
nak egész életutunkat bevilágító erejétől. A  Krisztus világosságának az 
a rendeltetése, hogy fénylő erőforrás legyen mindazoknak, akik a ház
ban vannak!

2. Isten titka tárul ki (17. vers)

Az ebben a versben szereplő mondás értelme is az összefüggés fé
nyében válik világossá. Márknál ez a mondás a tanítványok hivatásá
nak összefüggésében szerepel, itt pedig az ige hallgatásával kapcsolatban.

A  18. vers felől kell tájékozódnunk. Ebben az esetben nem az ige 
emberi bűnöket leleplező és nyilvánosságra hozó jelentésére esik a hang
súly, hanem Isten titkainak megértésére.

Bár a természetes ész világánál sokmindent tud már az ember, de 
a lét végső dolgai mégis rejtve vannak előtte. Isten útjának megismerése 
pedig titok az ember számára, amíg az önmagát kinyilatkoztató Isten 
meg nem fejti azt az ember előtt. Éppen a perikópánk előtt álló példá
zatban mondja Jézus Krisztus tanítványainak: „Néktek megadatott, hogy 
az Isten országának titkait ismerjétek” (Lk 8,10; v. ö. Mt 13,11; Mk 4,11). 
Sok dolog maradt titok a gyülekezet előtt az Isten útjából. Az igehir
detés feladata ennek a megmagyarázása, illetve textusunk kifejezése sze
rint: nyilvánvalóvá tétele, világosságra hozatala.

Melyek azok a titkok, amiket megvilágít, „leleplez” , megfejt a tanít
ványok igehirdetése? Az apostoli bizonyságtétel főtémái ezek: miért lett 
Isten emberré, miért jött Jézus, miért tanított és szenvedett, miért halt 
meg és támadt fel, mi a jelentősége számunkra a megváltás művének? 
Ezekre a kérdésekre és titkokra ad választ az evangélium, amikor ki
fejti, hogy miattunk és érettünk ment végbe mindez.

Jézus Krisztus ebben a mondásban azt az ígéretet adja, hogy nem 
lesz az üdvösség útjának, egész életművének olyan titka, amely nyilván
valóvá ne lenne. Nem lesz az emberek előtt olyan rejtett dolog, amely 
ne válna köztudomásúvá és világossá. Mindezt az önmagát kinyilatkoz
tató Isten végzi, aki nem akarja .magának megtartani művét, hanem 
mindent oda akar ajándékozni az embernek.

Csak addig titkos és érthetetlen valami Isten dolgaiból, amíg a Jézus 
Krisztusban való hit elfogadó és befogadó alázatossága meg nem hall
gatja az igét, Isten önmagáról, az emberről és a világról szóló szavát.
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Amint erre már utalás történt, a perikópa témáját ez a vers adja 
meg, innen vettük a mondások összefűző szálát, amelyet ez az idézet 
fejez ki: „Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok!”

Az igét mindig csak vigyázva, szinte elővigyázatossággal hallgathat
juk, mert döntő események tanúi vagyunk az igehallgatáskor. Amikor* 
valaki sorsdöntő eseményhez érkezik, minden idegszálával odafigyel,, 
mert jól tudja, milyen sok fordul meg néhány perc alatt.

Isten adományt oszt minden igehallgatáskor. Ez az a döntő mozzanat, 
amely teljes odaadásunkat kívánja. Akinek igét befogadó hite van, az 
előtt tárulnak ki Isten ajándékai. Mert Jézus Krisztus nemcsak megnyi
totta az utat Istenhez s lehetővé tette, hogy a bűnös és a nem-igaz ember 
mégis igaznak számítson Isten előtt, hanem adja a Szentlélek ajándé
kait: a bűnbánatot, hitet, szeretetet, örömöt, békét, türelmet, jóságot, szí
vességet, tisztaságot, a felebarátok testi javát is előmozdító fáradozást. 
Mindenki, aki hűségesen és készségesen, hallgatja az igét, átveheti Isten 
ajándékait.

„Akinek van, annak adatik” (Lk 8,18). Isten a hit ajándékához a cse
lekedetek, a hitből fakadó életfolytatás ajándékát is nyújtja. A  hit soha
sem jár önmagában, hanem mindig a hozzáfűződő tettekkel együtt. Ezek 
a cselekedetek a felebarát javát, a haza felemelkedését, az emberiség 
haladását szolgálják. Isten ezt a teljességet kínálja fel az ige hallgatása 
által. Ezért van szó olyan nagy tétről, amikor megszólal az evangélium, 
ezért int a Biblia olyan nyomatékkai: „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg 
ne keményítsétek szíveteket, mint a megkeseredéskor, a kísértés napján 
a pusztában” (Zsid 3,7)

Viszont ahol ez a megkeményedés áll fenn, amelyben csak képzeli 
és gondolja magáról az ember, hogy valami köze is van az Istenhez, 
„még az is elvetetik tőle, amiről azt gondolja, hogy az övé” (Lk 8,18), azt 
az illúziót is elveszti, amit magáénak vél, hogy félszívvel, ernyedten, 
fásultan, az igét meg nem becsülve is átvehet valamit Istentől.

Textusunk kiválóan alkalmas arra, hogy az igehirdetőt is rádöb
bentse felelősségteljes szolgálatára, de az igehallgatót is felrázza annak 
a felismerésére, hogy minden igehirdetésben nagy lehetőség tárul ki 
előtte: elnyerheti Jézus Krisztusban az új élet ajándékát, ugyanakkor 
azonban fennáll annak a lehetősége is, hogy eltékozolhatja azt, amit az 
Isten készített.

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok!”
Dr. Ottlyk Ernő

S ZE N T H Á R O M S Á G  U . 6. V A S Á R N A P
Lk 3, 7— 14.

TEREMJETEK JÓ GYÜMÖLCSÖKET!

1. A reformáció 450. évfordulója arra figyelmeztet, hogy hangsúlyoz
zuk ki igénkből azt, hogy a keresztyén ember jócselekedete gyümölcs. 
Nem az ember saját érdeme, áldozata, hanem a hit gyümölcse, ami egy
úttal azt is jelenti, hogy Krisztus áldozatának a gyümölcse. Keresztelő 
János szava, amelyben arról beszél, hogy a fejsze a gyümölcstelen fa 
gyökerére van vetve, arra int bennünket, hogy menjünk a kegyelemhez,

3. A já n d é k o s z t á s r ó l  v a n  szó  ( 18. v e r s )
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térjünk a Krisztushoz, az igazi szőlőtőhöz, a szelíd olajfához, hogy belé- 
oltassunk, és sok gyümölcsöt teremjünk.

2. Ha a jócselekedet gyümölcs, akkor mi értelme van Keresztelő Já
nos biztatásának, hogy a megtéréshez illő gyümölcsöket teremjünk, és 
miért kell a megtérő sokaságnak azt kérdeznie, hogy mit cselekedjünk? 
A  gyümölcstermésnek szigorú törvényei vannak. Olyan természetes, 
hogy a beoltott nemes farész már nem a vadalany gyümölcseit termi, 
hogy ha ezt analógiaként használjuk a keresztyén ember életére, akkor 
e szerint feleslegesnek tűnik minden biztatás a jó gyümölcs termésére. 
A  keresztyén ember e szerint az analógia szerint a megtérés után mást 
nem is tud cselekedni, csak a jót.

Ez így a kérdésnek túlságos mechanizálása lenne.
Nem lehet azt mondani, hogy értelmetlen, és csupán szónoki a soka

ság kérdése, hiszen ha megtértek, akkor a bennük munkálkodó Szent
lélek úgyis megvilágosítja az értelmüket és szívüket Isten akarata fel
ismerésére, és nem tévedhetnek vissza a gonosz cselekedetek területére, 
mert a saját szívük lesz a legtökéletesebb tájékoztatójuk arról, mit nem 
szabad cselekedni, hiszen van belső eligazítójuk, a bűnt megutált szívük.

Miért szabad, és kell kérdeznie a kegyelemből élő embernek, hogy 
mit cselekedjen, és miért van szüksége eligazításra?

a) Mi keresztyén emberek nem vagyunk sem gyümölcsfák, sem ro
botgépek. Isten nem nukleinsavakkal, semf nem lyukkártyákkal vezérli 
a mi lelki életünket, hanem Szentjeikével. Ez azt jelenti, hogy a hivő 
ember nem kényszer alatt cselekszik. Az új élet nem abban áll, hogy 
cselekednem kell a jót, hanem, hogy cselekedhetjük a jót.

b) Hit által vagyunk igazak, és most még rész szerint van bennünk 
az ismeret. A  megtérésünk majd egyszer hazatérés is lesz, de most még 
nem az ígéret földjén vagyunk, csak a pusztai vándordiát járjuk. Igazak 
és szabadok vagyunk, de az igazságunk és szabadságunk még nem azo
nos az üdvösségben kiteljesedett igazsággal és szabadsággal. Most min
den hit által a miénk. Ezt nagyon komolyan kell vennünk. Jó emlékeze
tünkbe idézni a habokon járó Pétert, aki pillanatok alatt elcsüggedt, és 
süllyedni kezdett. Nem szabad szemünk elől veszíteni azt a Pétert sem, 
aki kinyújtotta a segélykérő kezét a tengeren járó Jézus felé.

Az a hivő keresztyén ember, aki kérdezi, hogy mit cselekedjék, hit
ből cselekszik, hiszen tulajdonképpen Krisztus felé nyújtja ki a kezét, 
hiszen aki az egyháztól, vagy a hivő testvértől kérdez az a Krisztustól 
kérdez, mert az egyház a Krisztus teste. Aki pedig eligazítást ad, az a 
Krisztus szája, mert tetszett az Istennek az igehirdetést felhasználni esz
közül a kegyelme közlésére.

c) Azt is meg kell gondolnunk, hogy a Sátán még Jézust is meg 
akarta zavarni a helyes cselekvésben. A  pusztai megkísértés a példája 
annak, hogy a Sátán a siker reményével oly bölcsen vette fel a küzdel
met Jézussal, hogy az ítélet napjáig kimeríthetetlenül vitatkozhatnak az 
írásmagyarázók azon, hogy mi volt a kísértés a Jézushoz intézett sza
vaiban. Ha Jézust meg akarta zavarni a Sátán, mennyivel inkább meg 
tud zavarni bennünket, Isten naponként megtérő népét.

3. János a kérdésekre válaszolva a megtérés három gyümölcsére mu
tat rá, az irgalmas szeretetre, az igazságosságra és békességre való tö
rekvésre.

Érdemes felfigyelnünk arra, hogy János útmutatása milyen sze
mélyre szabott, és milyen időszerű. Tanulhatnánk Jánostól, hogy tudjunk 
időszerűen, korszerűen a ma emberének a helyzetéhez szabott útmutatást 
adni. Ne nyargaljunk el beszédeinkkel korunk, és híveink feje felett, 
hanem a ma emberét érintő kérdésekben adjunk eligazítást.
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Fel kell figyelnünk arra is, hogy János szavai milyen örökké kor
szerű igék. A szeretet, igazság, békesség kérdése ma is égető emberi 
kérdés, amit nekünk korszerűen kell megvilágítanunk, hogy beszédeink
ből ne elveket tanuljanak csupán a híveink, hanem ma kapjanak ko
moly és kielégítő feleletet arra a kérdésükre, hogy mit cselekedjenek.

4. Keresztelő János felelete a mit cselekedjek kérdésre egyértelmű. 
Teremd a megtérés gyümölcseit. A  hit gyümölcsei megszületésénél bá
báskodik útmutatásával. így tehát az alapmondanivalója: térj meg!

Ezért figyelmeztet arra, hogy kígyó módra ne akarjuk megkerülni 
az igaz megtérést, és megtérés nélkül ne akarjunk belopakodni az üd
vösségbe, és ezért figyelmeztet arra is, hogy lelki gőgben, Ábrahám fiai
hoz való elbizakodottságában nehogy elmulasszuk a megalázkodást a ke
reszt alatt.

A  mi igazságunk alapja nem a mi jóindulatunkban rejlik, mely a 
helyes cselekvést tűzi ki legszentebb céljául, sem nem bölcs eligazító 
szavak segítenek rá bennünket az igazság útjára. Az egyházban kapott 
eligazító szóban is a Keresztrefeszített támogat bennünket, hiszen az ő 
teste az egyház.

Benkő Béla

S ZE N T H Á R O M S Á G  U. 7. V A S Á R N A P
Jn 12, 44—50
EGZEGÉZIS

44—45. vers
Jézus kiáltva hirdette: Aki bennem hisz, hitét (tulajdonképpen) nem 

énbelém veti, hanem abba, aki nekem megbízást adott, s aki engem lát, 
(voltaképpen) azt látja, aki elküldött engem. A hebraisztikus megfogal
mazású kezdőszavak krádzó-qáráh kifejezése prófétai kiáltásra utal; 
utána Jézus beszédének summája következik. A  pisteuein-heemin szino
nimái: hűnek, megbízhatónak tart, bízvást rá támaszkodik, bízik, rá 
„épít” . Pempó-sálach: megbízatással, felhatalmazással kiküld, pl. követ
ként. A „látás" nyilván lényeglátásra vonatkozik, s azokra, akiknek meg
adatott, hogy isteni dimenziókban, felsőbb optikával lássák, mi is történik 
valójában., Mt 13,11 Jn 14,14. Isten „karaktere” Jézusban ábrázolódik ki, 
Zsid 1,3 — éspedig kizárólagosan.

46. vers
Én világosságul jöttem el e világra, hogy aki csak hisz bennem, a 

sötétségben ne maradjon. A földdel kapcsolatos első teremtő aktus: Le
gyen világosság! Egyben eszhatológikus fogalom is, a sötétséggel együtt. 
„Az egész emberi lét vagy-vagya bennük foglaltatik.” (Iwand) Ézs 5,20; 
2 Kor 6,14; Rm 13,12; 1 Jn 2,9; Amós 5,18; Mt 22,13; Jn 11,10. 12,35; 
stb. Fontos, hogy nem általános fogalmakkal van dolgunk, melyek a szel
lemtörténet megfelelő fiókjába tartoznának. A  világosság a hitben meg
újult, Istennel életközösségbe forrott egzisztencia létalapja és akciószfé
rája: 1 Pt 2,9. Valóság már e földi életünkben: Ef 5,8 — lehetőség és fel
adat. Nemcsak elméleti tisztánlátás, de hordozó erő: „világosságban jár
ni” kifejezés eszközhatározói jelentésű is.

A  bűntől megrontott „természetességből” csak az telik ki, hogy a 
sötétségben maradjon, vesztegeljen. A  sötétség: az abszolút hiányfoga
lom — de ebbe a lelki légüres térbe bármi betörhet.
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47— 48. vers
S ha valaki hallja igéimet, de meg nem tartja, azt nem én ítélem 

el, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy meg
mentsem. Aki megvet engem és nem fogadja be igéimet, meglesz an
nak a bírája: az a beszéd, amelyet szólottám, az fogja őt elítélni az 
utolsó napon. Réma-dábár: szó, ige, dolog, ügy. Jézus igéi nem puszta 
szavak, témák, gondolattartalmak, hanem mindig a Nagy Ügyben hív
nak döntésre, még részletkérdésekkel kapcsolatban is. Fülassein-sámar: 
megtart, gondosan, féltékenyen megőriz; rémata fülassein (értelmileg): 
kitartóan érvényesíteni »  szóba került „dolgokat” . Halálraítéltekhez jött, 
de nem hóhérnak, hanem megmentőnek, ám akinek mint ilyen nem kell, 
annak ítéletévé kegyelmet felkínáló szava lesz. Jézust nemcsak látvá
nyosan lehet „megvetni” , hanem úgy is, hogy egyszerűen elsétálunk mel
lette, nem vesszük komolyan, félretesszük, mint használhatatlant. A  meg
kerülhetetlen ítélet: a feltárult, de kihasználatlanul hagyott lehetőség. 
Ilyen „veszélyes” az Ige!

49. vers
Mert én nem magamtól hirdettem igét, hanem az engem elküldő 

Atya: ö adott nekem parancsot, mit mondjak, mit beszéljek.
Jézus nem „vallási zseni” , „nagy ember” , stb. Nem „gazdag leiké

ből merített” , mint egy hatalmas elme, még ha egyedülálló „jelenség” 
is az említett területeken. Nincs magasabb minősítés annál, hogy mara
déktalanul Isten mondanivalóját adja! Az eipó-lalésó párhuzam erősítő 
jellegű: mindenestül az Atya mandátuma alapján szólok! NEB: what to 
say and how to speak =  mit mondjak, hogyan beszéljek.

50. vers
Es tudom, hogy az ő parancsa örök élet (felkínálását jelenti). Amiket 

tehát én hirdetek, úgy mondom, ahogy az Atya mondta meg nekem.
Oida: istenismereten alapuló belső „tudás” (daat), összefüggésben az 

ebből fakadó engedelmesség-közösséggel. Jörg Zink: In diesem Auftrag 
hat er den Menschen das ewige Leben angeboten =  E megbízatásban 
ajánlotta Ö fel az embereknek az örök életet. Ludwig Albrecht: Sein 
Auftrag bringt das ewige Leben. Eiréken perf.: megmondta, végérvénye
sen!

ISTEN ELŐTT DÖNTESZ!

Ismerőseinkkel elcseveghetünk arról, hogy milyen típusú tévét ve
gyünk, vagy hová menjünk nyaralni, s aztán úgy döntünk, ahogy nekünk 
tetszik. De ha valakinek a sebész mondja, hogy a műtét elkerülhetetlen, 
akkor nem lehet többé elcsevegni a lényeget, nincs alku és nincs ki
térés, mert ezt a kérdést nem lehet tárgyalások útján megoldani, hanem 
csakis operációval. Akkor is mi döntünk ugyan, de nemleges, vagy halo
gató döntés a halált jelenti. S az orvos ilyenkor nem vitapartner, hanem 
a való tényállás feltárója, az élét törvényének képviselője, s ha valaki 
mégis szembehelyezkedik vele, az a saját halálára szavaz.

Ehhez hasonlóan figyelmeztet Jézus: Ember, amikor az Igét hallod, 
Isten szól hozzád, s nem a szomszédoddal társalogsz! Az Élet beszédét 
hallod! Az Ö színe előtt állsz válaszúton, s ha ö  szólít meg, akkor nincs 
kitérés, mert abból életre szóló döntés lesz!

1. Isten előtt döntesz: akarsz-e látni. Jézust sokan megnézték, pontos 
személyleírást adhattak volna róla, akárhány cselekedetét el tudták
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volna mondani részletesen — és mégis kevesen vallhatták az apostol
lal: „Láttuk az ő dicsőségét!” Azt, ami már nem az optika, hanem a lé
lek és hit területére tartozik; ami ugyan teljesen Isten kegyelmi aján
déka, amit azonban Ö igéjében mégis mindenkinek felkínál: hogy képe
sek legyünk — legalább bizonyos fokig — „istenszemen” látni, vagyis 
a jelenségeket (magunkon kívül és belül) isteni összefüggésükben ismerni 
és dolgozni fel lelkűnkben, és ebből fakadóan élni, cselekedni. Jézusban 
Isten szeretete jelent meg, s az evangéliumi látás ebből a szemszögből 
történik. Tudjuk-e, akarjuk-e önmagunkat, embertársainkat s egész vilá
gunkat Őrajta keresztül látni? Nevelődünk-e erre az Igéből?

2. Isten előtt döntesz, hogy az Ő világossága válik-e életelemeddé. 
Nem éleselméjűségről van itt szó, vagy valami vallásos színezetű mű
veltségről; a világosság az isteni erők világába történő mind teljesebb 
bekapcsolódást jelenti, ami viszont megint csak nem csupán elméleti 
síkon történik, hanem úgy, hogy elkezdünk engedelmeskedni az Igének 
s így lesz nagyobb bennünk s körülöttünk a világosság, miközben árad 
belénk — felhasználásra! — a „felülről való” energia. (Negatív alterna
tíva: a sötétség, a bűn =  az Istentől való folyamatos elszakadás alap- 
ténye és részlet-konkrétumai. A  világosság: magatartás, a megőrzött ige 
szüntelen érvényesítése hétköznapjaink sodrában, emberek s közösségek 
gondjainak tevékeny vállalásában; tulajdonképpen Krisztus érvényesü
lése, félelmeink, vágyaink s indulataink uralma helyett.

3. Am it az Igéről döntesz, az dönt fölötted! Jézus komoly figyelmez
tetése nem ijesztgetés, hanem a szeretet valóság-feltárása. Ahogyan a 
repülőtér tornyában az irányítótiszt nem tanácsokat ad, a rosszul navi
gáló pilótát nem rémisztgeti, s tevékenységét nem az jellemzi, 'hogy kény- 
re-kedvre dirigálja a repülőket, hanem szava azt jelenti: ha élve akar
tok földet érni, akkor ezt meg ezt tegyétek, és ha netalán akadna olyan, 
aki utasításán túlteszi magát, az ellen a rádióirányítást rögzítő magneto
fonszalag fog tanúskodni — úgy fordulhat ellenünk az Életet felkínáló 
Ige, ha nem vesszük komolyan, mert mi „jobban tudjuk” , mi a „jó ”. 
Ahogyan az irányítőtiszt nem ítélőbírónak ül be helyére, hanem az élet 
„közvetítőjének”, biztosítójának, de szava mégis lehet ítéletté, mert le- 
tagadhatatlanul elhangzott, úgy lehet bíránkká Jézus Krisztus szava, ha 
szépen félretesszük, ahelyett, hogy követnénk.

Napsütéses, derűs időben aránylag könnyű tájékozódnia a repülőgép
nek. De koránt sincs mindig így. Hány áldozata van — az élet „repülésé
ben” ! — a sötétségnek, a tisztánlátás hiányának, s főleg annak, hogy 
annyian csak hallják, de nem követik az isteni irányítást. Mindannyian 
„navigálunk” , kisebb-nagyobb emberi közösségekben, sorsunk összefügg 
másokéval, családban éppúgy, mint a népek nagy családjában. S ez fo
kozza felelősségünket: a bűn nem magánügy! Annál komolyabban kell 
szent világosságért könyörögnünk s életes következetességért, hogy Isten 
eligazító igéjét hallva ne magunk ellen, hanem magunk és embertár
saink javára tudjunk dönteni az engedelmesség jegyében, hiszen gondo
latainkban, szavainkban, cselekedeteinkben — mondhatnám: döntéseik
be — szüntelen Öelőtte állunk!

Bodrog Miklós
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FELVÉTEL A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁRA
Evangélikus Egyházunk leendő lelkészeinek kiképzé

se a budapesti Teológiai Akadémián történik.
Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, 

felvételi kérvényüket — az Akadémia Felvételi Bizott
ságához címezve — legkésőbb augusztus 15-ig küldjék 
be a Dékáni Hivatalhoz (Budapest, V ili., Üllői út 24. 
II.)

A  felvételi kérvényhez a következő okmányokat kell 
mellékelni: a) születési bizonyítvány, b) a legmaga
sabb iskolai végzettség bizonyítványa, c) helyhatósági 
vagy más olyan bizonyítvány, amely a kérvényező la
kását, szociális helyzetét, szüleinek foglalkozását és 
keresetét, ill. szociális viszonyait feltünteti, d) orvosi 
bizonyítvány (részletes), e) keresztelési bizonyítvány, 
f ) konfirmációi bizonyítvány, g) részletes önéletrajz, 
mely feltárja a kérvényező családi és társadalmi kö
rülményeit, valamint a lelkészt szolgálatra indulás 
okait,, h) esetleges egyházi működésről szóló bizonyít
vány. A  felvételhez szükséges továbbá az illetékes lel
késznek és esetleg még a vallástanító lelkésznek rész
letes bizonyítványa, mindenesetre annak a lelkésznek 
a jelentkezőt részletesen jellemző bizonyítványa a lel
készt pályára való alkalmasságáról, aki a folyamodónak 
a legutóbbi években lelkipásztora volt. Ezt a lelkészt bi
zonyítványt a lelkészt hivatal a kérvénnyel egyidejűleg 
levélben, közvetlenül az Akadémia dékánja címére 
küldje meg. Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, 
de indokolt esetben hiteles másolatban is lehet mellé
kelni. A  másolatokat „egyházi használatra” megjelö
léssel egyházközségi lelkész is hitelesítheti. Az aka
démiai tanulmányi idő öt esztendő.

A  felvételi kérvénnyel egyidőben a jelentkezők kér
jék felvételüket a Teológus Otthonba is, ahol az Aka
démia hallgatói lakást és ellátást kapnak. Ez a kérvény 
is a dékáni hivatalba küldendő részletes önéletrajz 
kíséretében.


