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Csendben Isten előtt

Számvetés a „jubileumi év”  végén

Az 1967. esztendő a magyarországi evangélikus egyház éle
tében is —  a külföldi evangélikus egyházakéhoz hasonlóan —  
„jubileum i év” volt: a  reform áció megindulásának 450. évfor
dulójára emlékeztünk. Ez az emlékezés nem szorítkozott októ
ber 31-én tartott ünnepélyekre, még csak nem is a „reform áció 
hónapjá” -nak ünnepeire, hanem kiterjedt az egész esztendőre. 
Még nincs meg a kellő összehasonlítási alap a külföldi evan
gélikus egyházak vonatkozásában, azt azonban már az eddigi 
ismereteink birtokában is bátran elmondhatjuk: kevés olyan 
egyháza van az evangélikusság nagy családjának világviszony
latban, amely olyan tudatosan és tervszerűen a „reform áció 
jegyében”  végezte volna szolgálatát az egész esztendőben, mint 
a mi magyarországi evangélikus egyházunk. Voltak olyan gyü
lekezetek, amelyek az 1967. esztendő első napjától kezdve m in
den szolgálatukban (gyermek-bibliakörök, hittanórák, biblia- 
órák, konfirmációi oktatás, istentiszteletek, „csendes napok” , 
igehirdetés-sorozatok) a reformáció nagy örökségét tartották 
szem előtt, azt ismertették és alkalmazták a mára. Teológiai 
Akadémiánk pályadíjakat tűzött ki. Az egyházi sajtónk folya
matosan a reform ációról közölt cikkeket. A  Lelkipásztor és 
Evangélikus Élet valamennyi számának felét teszik ki azok a 
cikkek, amelyek a reformációval vannak összefüggésben. Sajtó- 
osztályunk több könyvet jelentetett meg az évforduló alkalmá
val (egyesek még sajtó alatt vannak). A  presbiterek számára 
külön előadássorozatok voltak. A  reform áció-heti igehirdetés
sorozatot a gyülekezetek túlnyomó többségében megtartották. 
Maguk az október 29-i és október 31-i jubileumi ünnepek min
denütt gazdag műsorokkal folytak le. A  Lelkészi Munkaközös
ségekben igen sok előadás hangzott el a reformáció témájával. 
Mindezért az Egyház Urának legyen dicséret és dicsőség!
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A  lelkészek  idevonatkozó munkájával, szolgálatával kap
csolatban érdemes —  most a számvetésnél —  néhány jelen
ségre felfigyelni.

1. Általánosságban örömmel mondhatjuk el, hogy lelké
szeink nagy része váratlanul nagy kedvvel foglalkozott a refor
máció témájával. így  volt ez a gyülekezetekben, a sajtóban és 
a Lelkészi Munkaközösségekben. A  reformáció ,,ügyé” -vel való 
foglalkozás megtermékenyítette a lelkészek igehirdetését és 
egyéb szolgálatait. Többen mondották azt, hogy új kedvet kap
tak „Luther olvasásá” -ra és hogy olyan felfedezésekre jutottak 
olvasás közben, amire eddig nem  figyeltek. Luther tanulmá
nyozása közben lelkészeink két tapasztalatukra állandóan visz- 
szatértek. Az egyik az, hogy „Luther még mindig mennyire új 
és milyen sokat lehet tőle ma is tanulni” , a másik az, hogy 
„sök minden van Luthernél, ami számunkra már idejétm últ” . 
Tegyük mindjárt hozzá, hogy ez a két megállapítás egyáltalá
ban nincs egymással ellentétben. Vannak „állandó és változ- 
hatatlan” elemei a reformációnak és vannak amelyek ez alá a 
mondat alá tartoznak” semper reformai debet” . Mindenesetre 
örülnünk kell mind a két „felfedezés” -nek. Egyfelől azért, mert 
talán a következő években lesznek, akik az eddiginél többet 
foglalkoznak majd Lutherral, másfelől azért, mert mások nem 
fogják minden kérdés „végső megoldásaként” Luthert idézni, 
mint valami „szent hagyományt”  (majdnem rám. kath. érte
lemben!), hanem hozzáfognak, hogy merjenek bizonyos kérdé
sekre korunkban más feleletet adni, mint amit Luther a maga 
korában adott. Ez utóbbira ugyanis legalább olyan nagy szük
ség van egyházunkban, mint az előbbire!

2. A  Lelkészi Munkaközösségekben elhangzott előadások 
kapcsán a lelkészek „felfedezték”  néhány lelkész-társukat, 
akikről csak most derült ki, hogy m ilyen jó „egyháztörténeti 
véná” -juk  van. Az történt ugyanis, hogy több lelkész saját gyü
lekezeti levéltárában vagy országos egyházi és világi levél
tárakban szinte kutatási szenvedéllyel vetette magát bele egy- 
egy egyháztörténeti személyiség vagy probléma alapos m eg
ismerésébe és feltárásába. Jó néhány lelkésszel találkoztam az 
elmúlt hónapokban, akikkel szinte alig lehetett más témáról 
beszélni, mint arról, hogy itt és itt milyen, eddig nem ismert 
iratra bukkantak a magyar reformátorokkal, lelkészekkel, fel
ügyelőkkel vagy gyülekezetekkel kapcsolatban. Számomra úgy 
tűnik, hogy a „jubileum i év” több lelkészünket elindította az 
egyháztörténeti kutatások, tudományos feldolgozások útján.
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Egyesek esetleg még a „doktori disszertáció” megírására is ked
vet kaptak. A  fontos most az, hogy akik az egyháztörténeti 
kutatásokra kedvet kaptak, azok ezeket a kutatásokat, tanul
mányozásokat, módszeres feldolgozásokat, általában az egyház- 
történeti „igé;nyesség” -et fel ne adják.

3. Annak a feladatnak a kapcsán, hogy „írjuk  meg gyüle
kezetünk egy-egy haladó papi egyéniségének életét és munká
ját” , kitűnt, hogy a magyarországi evangélikus egyházban 
sokkal több azoknak a lelkészeknek a száma, akik a maguk ko
rában előremutató, „haladó”  egyéniségek voltak, mint az a köz
tudatban van. Nemcsak Székács József, Haubner Máté, Tesse- 
dik Sámuel, Rázga Pál volt életével és tanításával előremutató, 
hanem sok más egyszerű falusi pap, felügyelő és presbiter. Jó, 
hogy lelkészeink kutatásai nyomán a reflektor-fény most rá
esett sok „elfelejtett”  haladó gondolkodású papra. Ezeknek be 
kell vonulniuk egyházunk történetébe! A  kutatást azonban 
ilyen irányban sem szabad abbahagyni! Szép feladat volna a 
kutatások eredményeképpen egy olyan könyvnek a kiadása, 
amely azokról szólna, „akikről eddig nem szóltunk” !

4. E pozitív jelenségek mellett, több negatív jelenséggel 
is találkozhattunk a „jubileum i év” végén. Az a nagy szen
vedély, amellyel egyesek belevetették magukat a múlt kuta
tásába, néha ezt a gondolatot ébresztette bennem: vajon 
nincs-e emögött bizonyos m enekülési vágy a jelen  problémái 
elől a múltba? Nemegyszer arra gondoltam, hogy ha több lel
készünk ugyanolyan szenvedéllyel feszülne neki azoknak a 
problémáknak a megoldásába, amelyeket a ma egyházának keli 
„kibontania” , mint amilyen szívóssággal a múltat kutatja, ak
kor bizonyára még előbbre lenne magyarországi evangélikus 
egyházunk szolgálatának mai betöltésében. Nem vitás ugyanis, 
hogy könnyebb munka kimutatni valakiről, hogy 200 évvel 
ezelőtt „haladó”  volt, mint itt és most megviaskodni a mai 
kérdésekkel éspedig olyan eredménnyel, amely személyes dön
tésünket juttatja kifejezésre éppen a „haladás” irányában! 
Pedig éppen a reformáció jubileumi évében kellene megtanul
nunk egyszersmindenkorra azt, hogy éppen nem az a „lutheri 
magatartás” , amely menekül a problémák elől, hanem amely 
szembe fordul azokkal, „igéhez kötött lelkiismerettel”  végig 
gondolja és tusakodja azokat és az így született döntés követ
kezményeit vállalja azokkal szemben is, akik elvileg ugyan 
vállalják a „sem per reformari debet”  igazságát, csak a végre
hajtását nem. A  „m últba fordulás” -nak azonban nem kell
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szükségképpen a jelen problémái elől való meneküléssé lennie, 
hanem úgy kell a múltat kutatni, hogy abból indítást kapjunk 
a ma feladatainak elvégzésére.

5. Több cikkben és előadásban bizonyos eltorzítását érez
tem a lutheri reformációnak. Kétségtelenül igaza volt azoknak, 
akik Lutherra hivatkozva nagyon erősen hangsúlyozták, hogy 
„az egyház igazi kincse Isten kegyelmének és dicsőségének 
legszentebb evangéliuma” . Tény, hogy ez az evangélium volt 
a reformáció alapja és ennek az evangéliumnak minden terü
leten való érvényesítése volt a reformáció célja. Az is tény, 
hogy ez az evangélium az egyház egyik legbiztosabb ismertető- 
jegye. Az is tény, hogy az egyház éppen ennek az evangélium
nak a hirdetésére hangsúlyozottan kapott Urától megbízást. 
A  torzítás azonban több esetben abban állt a jubileumi évben 
elhangzott előadásokban, hogy több lelkészünk úgy állította be 
a dolgot, mintha az evangélium hirdetése „az egyedüli fe l
adata”  lenne Krisztus egyházának. Ez ugyanis sem Krisztus 
parancsának nem felel meg, sem a reformáció tanításának. 
Ellenben Krisztus arra küldte tanítványait, hogy hirdessék az 
evangéliumot és gyakorolják a szeretet cselekedeteit, Luther 
pedig olyan mértékben hangsúlyozta a „ felebarát iránti sze- 
retetet” , hogy néha már egyoldalúságnak tűnik („Légy feleba
rátod ,,Krisztusá” -vá!). Arra tanított, hogy Istent „nem  a 
mennyei régiókban”  kell keresni, hanem a felebarátban! Azt 
tanította, hogy „Istenhez csak a felebaráton keresztül lehet 
megérkezni” . Aki tehát ma arról beszél, hogy az „egyháznak 
egyetlen feladata az evangélium hirdetése” , ilyet ugyan 
vélhet, de Jézusra és Lutherra nem  hivatkozhat! Legfeljebb a 
rajongókra! A  jubileumi évben Luthertől csak azt tanulhattuk 
meg, hogy az evangélium hirdetése és a szeretet-szolgálat, a 
hit és a szeretet elválaszthatatlanul összetartozik. Ezzel össze
függésben azt is megtanulhattuk, hogy a világot nem lebe
csülni, hanem megbecsülni kell, a világi munkával együtt. 
A  világban is Istennek szolgálunk nemcsak az evangélium hir
detésével, hanem a hétköznapi munkával is, amit felebarátaink 
javára végzünk. Aki tehát a jubileumi év tanulságaként azt 
viszi tovább, hogy „nincs más tennivalója az egyháznak, mint 
az evangélium hirdetése” , az Luthertól nem tanulta meg jól 
a leckét!

6. A  lelkészek néhány előadásában jelentkezett egy hamis 
„analogizálás”  is. Ez a jelenség leginkább a Lelkészi Munka- 
közösségekben „H ogyan prédikáltak a magyar reformátorok
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koruk kérdéseiről?”  címen elhangzott dolgozatokban volt meg
figyelhető. Több dolgozathozó nagy gondossággal szedte össze 
Bornemisza Péter és más reformátorok írásaiból azokat a 
részleteket, amelyek arról szóltak, hogy miképpen ostorozták 
saját korúik bűneit a reformátorok. Mit mondtak a főurak 
bűneiről, a jogtalanságokról, igazságtalanságokról stb. Eddig ez 
rendben is volna, hiszen az volt a  dolgozathozók feladata, hogy 
ezt napvilágra hozzák. Ott azonlban már hamis hangok csúsz
tak a dolgozatokba, amikor néhány esetben a „reform átori 
stílust”  dicsérve annak a mába való átvitelét igényelték. Holott 
sem az a „stílus” , sem az a probléma-felvetés nem vihető át 
egyszerűen a mába! Ez hamis analógia volna! A  dolgok „köny- 
nyebbik végé” -nek a megfogása! Ma más a társadalmi, gazda
sági és politikai helyzet hazánkban és ez azt igényli, hogy más 
oldalról, más alapállásból közelítsük meg azokat a kérdéseket, 
amelyekre vonatkozólag nekünk kell hirdetnünk nemcsak Isten 
evangéliumát, hanem törvényét is. Az ilyenfajta szolgálat 
azonban ma semmiképpen sem nélkülözheti a „diakóniai” je l
leget. Az ún. „prófétai szolgálat” a mi időnkben nem folyhat 
másképpen, csak népünkkel való közösségvállalásban, szeretet- 
ben és reménységben. És ha már mégis „analögizálni” kívá
nunk, azt kell megfigyelnünk, hogy Bornemisza és a többiek 
előbb mindenestül vállalták népük sorsát és csak azután szól
tak! Mint „sorstársak” hirdették Isten igéjét! A  „k ívül- és 
felülállók” -ra tehát nem illik a prófétai köntös . . . Luther pe
dig nem a „világ  m egreform álásáéval 'kezdte a reformációt, 
hanem ezzel a mondattal: „A m ikor a mi Urunk és Mesterünk 
Jézus Krisztus azt m ondja: „Térjetek m eg” , azt akarja, hogy 
az ő híveinek  egész éléte a földön naponkénti (egyetlen!) meg
térés legyen” .

A  95 tétel eme első tétele legyen a mi utolsó mondatunk 
is, amikor „számvetést végzünk a jubileumi év végén” !

D. Káldy Zoltán
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Négyszázötven éves a reform áció

A reformáció mint 
nemzeti, európai és evangéliumi ügy

A reformációban kétségtelenül Németország ügyéről is volt szó. 
Luther ismételten vallást tett arról, hogy ő német, és a németek 
számára született. Egyik irata egyenesen ezt a feliratot viseli: „Sze
retett németeimhez” . De német gőg és német fölényesség nem érez
hető abban, amit Luther Németország számára mond. A német bű
nöket ugyanúgy ismerte, mint a németség jó tulajdonságait. Német
ország iránt teljes szeretettel volt, és Németország ügyét magáévá 
tette. A német nemzet keresztyén nemességéhez intézett iratában 
minden német szenvedélyes tiltakozása szólal meg Németországnak 
a római kúria részéről folyó pénzügyi kiszipolyozása ellen. Kell-e 
más bizonyítékot felmutatni arra, hogy a reformációban egész nyo
matékosan Németország ügyéről volt szó?

Ha meg akarjuk magyarázni, hogy mennyiben volt szó a refor- 
mátori harcokban egészen döntő módon az európai kultúráról is, 
akkor csak ezt az egyetlen szót kell kimondanunk: humanizmus. A 
reformáció minden képviselője humanista. Luther is az. Életének 
egyik csúcspontja a vitája Európai szellemi fejedelmével, Rotter
dami Erasmusszal, a főhumanistával betű szerinti értelemben. A harc 
egymástól való elidegenedéshez vezetett, és maradandó szakítás
hoz, amelyet többé senki sem tudott megváltoztatni, sem maga 
Luther, sem Erasmus, sem valaki más. Ezért úgy látszik, mintha a 
humanizmus és a reformáció ellentétek volnának, és nem tartozná
nak össze. De ez a látszat mégis csal. Az emberi akarat szolgaságáról 
alkotott nézetében Luther szövetségese egy olasz humanista kortársa 
is: Laurentius Valla. Abban az időben nem mindig beszéltek huma
nizmusról, hanem néha egészen egyszerűen nyelvismeretről. A nyel
vek, a klasszikus latin, a héber és a görög, és végül a német nyelv 
felfedezése mellett Luther nyíltan és egyértelműen tett vallást. Mit 
is mondunk: a német nyelv mellett tett vallást? Üj formát adott 
neki itt a Wartburgban! Sokat beszéltek arról, hogy mások már 
elébedolgoztak, például a Habsburg császárok cseh kancelláriájá
ban. De nem volna szabad olyan meggondolatlanoknak lennünk, 
hogy félreismerjük Luthernak azt a nagy nyelvtteremtő teljesítmé
nyét, amely a bibliafordításban van adva. Luther óta az istentiszte
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letet ismét nemcsak Németországban tartják német nyelven, hanem 
mindenütt, ahol evangélikusok vannak, a nép nyelvén. A humaniz
mus Németországban természetesen német ügy. De egészében véve 
európai ügy, az európai szellem vagy az európai kultúra ügye. Az 
egész reformáció annyira összeszövődik a humanizmussal, hogy bát
ran értelmezhető az európai kultúrtörténet eseményeként.

     Ha megkérdeznénk a reformátorokat, elsősorban Luthert, hogy 
mi volt az ő szándékuk, miért harcoltak, és miért szenvedtek, akkor 
egészen más feletet adtak volna: Isten igéjéért. Az első evangélikus 
fejedelmek katonái megkülönböztető jelül zászlóikon és köpenyükön 
ezt a bibliai mondást viselték: „Verbum Dei manet is aetemum.” 
Másképp ezt így lehetne kifejezni: Az evangéliumért, a hit által való 
megigazulásért, a Krisztusról szóló örömüzenetért harcoltak. Ezen a 
ponton különbségek is vannak a különböző reformátori irányzatok 
között. Némelyik reformátor szájából azt is lehetett hallani: Mi Isten 
törvényéért harcolunk. Ha itt előadásom témájába felveszem ezt a 
kifejezést is: az Isten dicsőségéről és kegyelméről szóló evangélium, 
akkor ezt azért teszem, mert ez a szép és Lutherre jellemző kifejezés 
a 95 tételből ered, amelyet Luther 1517. október 31-én a wittenbergi 
vártemplom ajtajára szegezett. Luther 62. tétele így hangzik: „Ve- 
rus thesaurus ecclesiae est sacrosanctum evangélium glóriáé et gra- 
tiae Dei” : „Az egyház igazi kincse az Isten dicsőségéről és kegyel
méről szóló szent evangélium.”

A reformációnak nemcsak ezt a hármas ügyét szeretném a le
hető legvilágosabban kifejteni. Ezt is szeretném, mert hiszen egye
lőre csak néhány célzást tettem, de elsősorban az a szándékom, hogy 
ez a három ügy hogyan tartozik össze. Közös középpontjukat kere
sem. A reformáció hármas tendenciáját egyszerűen egymás mellé 
mellé állítani egyáltalában nem kielégítő. Ha az Isten dicsőségéről 
és kegyelméről szóló evangélium ügye a másik két ügy fölött áll, azt 
már majdnem kimondtam. De nem olyan egyszerű a dolog, hogy a 
reformáció létrehozta a lutheránus egyházat, és hogy a lutheránus 
egyház önmagát ünnepelhetné a reformáció emlékünnepén. Hogy mit 
jelent számunkra ma az Isten dicsőségéről és kegyelméről szóló 
evangélium, azt a végén szeretném kifejteni.

I.

A reformáció idején rosszul állott Németország ügye. Míg min
den nyugat-európai állam belsőleg eggyé lett, vagy eggyé fejlődő
ben volt, addig Németország egyes államok konglomerátuma volt. 
Nagymértékben felelős volt ezért az a német császár, aki mögött a 
többihez képest sokkal hosszabb uralkodási múlt állott, de az össz- 
német kezdeményezésben éppen csak a minimumot teljesítette. III. 
Frigyes volt ez a császár. Utóda egész más képességű személyiség 
volt, a kiváló I. Miksa, akinek feje tele volt tervekkel. Mint egyide
jűleg osztrák főherceg és burgundi herceg, természetesen erősen be
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lebonyolódott a nemzetközi vitákba, és eközben nem mindig kép
viselte a német birodalom érdekeit. Főként pedig ellenlábasa is volt 
a német birodalomban: a német rendek. De egészen különböző ki
terjedésű országok fejedelmei, a lovagi nemesség, a városi köztársa
ságok szövetkeztek, és így léptek fel saját érdekükben a német bi
rodalmi üléseken. Kinyilvánított akaratuk az volt, hogy védekezze
nek az őket állítólag fenyegető „állati szolgaság” ellen. Birodalmi re
formjuk arra törekedett, hogy minél több jogot harcoljanak ki ma
guknak, mint a birodalom társuralkodóinak. A császár szándéka az 
volt, hogy hatalmát erősítse a rendekkel szemben, hogy birodalmi 
adózást teremtsen, amellyel hadat viselhet, és hogy a birodalmi ka
marai törvényszéket úgy fejlessze ki, hogy ítéleteit valóban végre 
tudja hajtani, és az egymás közötti háborúskodást megfékezni.

A német rendek magukban véve egyáltalában nem voltak homo
gének. Némely nagyobb államalakulat, mint pl. Szászország, Bajor
ország és Hesszen, meglehetősen fejlett volt, és az országos fejedel
mek minden más hatalmat maguk alá hajtottak a püspökökkel 
együtt, akik már csak névlegesen voltak közvetlenül a birodalom alá 
rendelve. Más urak egészen jelentéktelenek voltak. A lovagi nemes
ség csak testületileg tudott fellépni, ismét más országok, mint Cseh
ország, csak államszövetségekből álltak, amelyek kizárólag a háború 
esetén voltak kötelesek a királynak megfelelő mennyiségű katonát 
állítani. Nagyon kritikus volt a viszony a városok és a nemesség 
között. A  városok gazdaságilag erősebbek voltak, de nagyon gyenge 
volt a politikai képviseletük. A lovagi nemesség elszegényedett, és 
a hadseregnek a zsoldos rendszerre való átállása következtében sze
rep nélkül maradt. Egészen súlyos ügy volt az, hogy a parasztság 
politikailag egyáltalában nem volt képviselve, eltekintve néhány 
egész kevés helytől a birodalomban, ahol a parasztság az illető 
országban képviseletet kapott. A paraszt szolga volt, megvetett, 
kigúnyolt és megalázott. Hasonló helyzetben voltak a városi népréte
gek, amelyeknek méreteit csak most kezdjük áttekinteni, mert a 
maguk idejében nem számlálták meg őket. Idők folyamán olyan sok 
robbanó anyag gyűlt össze, hogy ez a szó, „Bundschuh” , amelyet 
krétával az útra, vagy a falakra írtak, pl. a wormsi birodalmi gyűlé
sen is, félelmetes rémületet keltett mindazokban, akik egy paraszt
vagy proletárfelkelés esetén kárt szenvedhettek.

Mindig volt egy férfi, akiben mindenki reménykedett, amikor 
elődjének halála után megválasztották: a német császár. Minden 
várakozás V. Károly felé fordult, amikor 1519-ben nagyatyját, Mik
sát leváltotta. Persze, ő még nagyobb mértékben belekeveredett 
nemzetközi konfliktusokba, mint elődje. Birodalmának csak nagyon 
kis része volt a német terület, hazája Flandria. Eleinte Genti Károly- 
nak nevezték. Anyja az új Spanyolország megalapítójának, Aragóniái 
Ferdinándnak és Castíliai Izabellának a leánya volt. Atyja a korán 
elhalt osztrák Fülöp, aki Miksa császár és a híres, sőt majdnem mesés 
hírű burgundi Mária fia. Birtokaiból alig adódott annak szükséges
sége, hogy a német császári koronára törekedjék, mert birtokai lé
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nyegileg Németországon kívül feküdtek, és még az új világ is jórészt 
hozzá tartozott az Atlanti-óceán túlsó partján. A német császár kivé
teles helyzete azon alapult, hogy ő volt a római egyház patrónusa. 
Erre a császári méltóságra, amely fényt és dicsőséget kölcsönzött, 
mások is törekedtek: I. Ferenc, francia király, sőt, VIII. Henrik, Ang
lia királya is. A császári koronáért folytatott harc V. Károlyt élet
fogytiglan, sőt halálán túl tartó konfliktusba vitte a franciaországi 
I. Ferenccel és a római pápával. Háborúikat a történelemben itáliai 
háborúknak nevezik, és már a reformáció korában ,,a mi korunk 
nagy világháborúiként” emlegették. Ezek közben dőlt el a német 
nemzet sorsa is.

Nem beszélem el háborúk történetét, bármilyen érdekes is volt. 
Csak a frontokat vázolom fel. Minden harcoló fél kifejezetten kato
likus volt, valamennyien, egy kivételével, és ez nem is keresztyén 
hatalom volt. A török volt benne a játékban, mivel egyre tovább 
terjeszkedett a Balkánon Nyugat felé, és a Földközi-tenger mentén 
is. V. Károly határozottan katolikus volt. I. Ferenc szintén, jóllehet 
a franciák katolicizmusa gondot okozott a kúriának. Részt vett a 
harcban a pápa, aki olasz fejedelem is volt Észak- és Dél-Itália között 
elterülő Egyházállamával, és egyúttal feje a keresztyénségnek. Fél 
a Habsburg császár túlerejétől, és miután V. Károly császárrá lett, 
gyakran keresett kapcsolatot Franciaországgal, vagy még a törökkel 
is. Egyébként volt még egy nem katolikus harcoló fél is. A katonák, 
akik zsoldosként harcoltak a katolikus hatalmak szolgálatában, a 
tisztek ugyanúgy mint a legénység, jelentékeny részben lutheránusok 
voltak. A rettenetes Sacco di Roma-nál 1527-ben a fosztogató lands- 
knechtek Luther-énekeket énekeltek.

A háborús bonyodalmak következménye az volt, hogy Német
országban a reformáció akadálytalanul, vagy legfeljebb alig akadá
lyozva terjedhetett. Luther ellen kemény rendeletet bocsátottak ki, 
amely megfosztotta becsületétől és jogaitól. Ez más körülmények 
között hamarosan máglyára vihette volna. De majdnem tíz évig azért 
nem lehetett végrehajtani a wormsi ediktumot, mert a császár keze 
meg volt kötve. Miután VII. Kelemen pápa az európai hatalmakkal 
a császár ellen szövetkezett, V. Károly híres kiáltványában a pápát 
a keresztyénség árulójának bélyegezte, mert megakadályozta, hogy 
fellépjen az eretnekek ellen.

Miután a császár a francia királlyal és a pápával nagyjából 
kiegyezett, Augsburgban 1530-ban nagyon keményen léphetett fel a 
protestánsok ellen. Amikor ezek védekezésül a schmalkaldeni szövet
ségbe tömörültek, akkor Anglia és Franciaország és mindazok, akik 
hadilábon állottak a Habsburgokkal, vagy féltek a Habsburg túlerő
től, most a protestánsok kegyeiért versengtek. Végül sikerült a 
császárnak fegyveres erővel legyőzni a schmalkaldeni szövetséget. 
1548-ban úgy látszott, mintha Németország szabályosan vissza akarna 
térni a katolikus hitre. A császár, a franciák és a pápa közötti béke 
még azt is lehetővé tette, hogy egy Németországban ülésező zsinaton 
francia püspökök is hivatalosan képviseltették magukat. Ez a tridenti
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zsinat szabaddá tette a katolicizmust arra, hogy önmagát reformálja. 
A protestantizmus azonban nem engedte magát eltöröltetni, még a 
harmincéves háborúval sem a következő században. Az augsburgi 
vallásbéke 1555-ben és a westfáliai 1648-ban biztosította az evangé
likus egyház létjogosultságát Németországban.

Mit eredményezett ez a német ügy szempontjából? Abból a 
szempontból nagyon sokat, hogy a pápai hatalom Németországban 
minden időkre megtört. Ezt nem szabad lebecsülnünk. De sok baj is 
érte Németországot a reformáció következtében. Az akkori idők 
nagy világháborúinak egyik harci szünetében, az 1525-i páviai ütkö
zet után zsoldosok tömegét bocsátották el, főként német paraszt
fiúkat, s ezzel vált lehetségessé Németországban a parasztforradalom 
kirobbanása. Rövid idő alatt folyt le, és hamar összetört. Miért? 
Hogy Luther elzárkózott a parasztok elől, és hogy sokakban csalódást 
okozott, az közismert. A parasztháborúban való magatartása nagyon 
vitatott. Itt természetesen nem lehet részletezni Luther és a paraszt- 
háború kérdését. Hogy a parasztság ezután évszázadokra jogfosztott 
maradt, és hogy Németország nem jutott belső békéhez, amely egész
séges jövőjét lehetővé tette volna, az, sajnos, kétségtelen.

Még egy más nagy baj érte Németországot a reformáció nyomán. 
A reformáció idejét a hitszakadás korának is szokták nevezni. A hit
szakadás az a magas ár, amelyet Németországnak a reformációért 
kellett fizetnie. A hitszakadás Németország belső szakadásának elmé

lyülését jelentette, és egyáltalában nem ennek leküzdését. A refor
máció századának a vágya Németország egyesítésére nem teljesedett, 
hanem végleg sírba szállt. Az abszolutizmustól, egyetlen uralkodó 
egyeduralmától Németország egészben véve megszabadult. Abszolút 
uralommal kormányzott Németországra gondolni sem lehetett, mióta 
Németországban két egyház volt. De az abszolutizmus bevonult 
majdnem minden német államba, és az apró fejedelemségekbe, ami
ben az volt a legrettenetesebb, hogy a Versailles-t utánzó udvar 
jórészt felélte a nemzeti jövedelmet. Németország egysége és ebben 
az értelemben a német ügy forgott kockán a reformációval. Tragikus 
és végül eredménytelen küzdelem volt ez. Érthető, hogy aki kizárólag 
Németország egysége felől közelíti meg a kérdést, az a reformáció 
miatt csak panaszkodni tud. Németország ügyével kapcsolatban a 
reformáció sajátos és nehéz üggyé lett.

II.

Európában a reneszánsz ideje jóval a reformáció előtt kezdődik, 
majdnem két évszázaddal korábban. Németországban is már a refor
máció előtt kezdődik a reneszánsz. De amikor Luther tanuló, diák 
és szerzetes volt, Németország nagy lendülettel csatlakozott a huma
nista mozgalomhoz. Nem minden német egyetemre vonult be a hu
manizmus egyformán gyorsan. Erfurtban pl., ahol Luther tanult, 
még nagymértékben uralkodott a skolasztika szelleme, amely szilár-
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dán ragaszkodott a hagyományhoz, és hallatlan elmeéllel vont le 
belőle következtetéseket. Dél-Németországban, még inkább Svájc
ban sokkal előbbre voltak. Amikor azonban Luther ismert emberré 
lett, sok humanista sereglett köréje. Bölcs Frigyes választófejedelem
nek, aki csak 1502-ben alapított Wittenbergben egy új egyetemet, 
nem sikerült ugyan, hogy a német humanista tudósok köréből egy 
egészen kiváló személyiséget nyerjen meg. Melyik szellemi nagyság 
lett volna hajlandó a piszkos vidéki városkába menni? Az egészen 
nagyok egyike: Reuchlin János mégis a választó fejedelemnek aján
lotta gyerekifjú unokaöccsét, Schwarzert Fülöpöt, aki a kor szokása 
szerint görögre fordította nevét, és magát büszkén Melanchthon 
Fülöpnek nevezte. Kitűnt, hogy ez nem akárki volt a humanista 
utánpótlásból, hanem a német és európai szellemek egyik legna
gyobbikává fejlődött. A reformáció emlékévében a szomszédos népek 
is szólnak Melanchthon jelentőségéről. És Melanchthon, aki 1518-ban 
21 éves korában a görög nyelv professzoraként ment Wittenbergbe, 
életfogytiglan ott maradt. Majdnem egyedülálló eset a humanista 
tudós világban. Wittenbergben hamarosan fiatal humanisták nagy 
serege toborzódott Melanchthon és Luther körül. Luther, aki kezdet
től fogva kapcsolatban volt a humanistákkal, egyre inkább Melanch- 
thonnak és gondolatvilágának hatása alá került — és Melanchthon is 
egyre inkább Luther hatása alá került. Luther egész életében sokkal 
nagyobb mértékben volt humanista, mint azt rendszerint az Eras- 
musszal folytatott vitájára való tekintettel felismerni szokták. A ke
resztyén nemességhez intézett iratában Luther olyan hangokat ütött 
meg, amely az igazi humanista szívét is megdobogtatta, és Lutherhez 
közel vitte. A lipcsei vita sok humanista érdeklődését keltette fel 
Luther iránt, sőt, nem egyet kifejezetten megnyert Luther számára. 
Ügy tűnhetnék, mintha reformáció és humanizmus egyszerűen azo
nosak volnának, mintha ugyanaz az egy dolog volna, csak más-más 
oldalról nézve. A későbbi történelmi tudatban a reformáció és a 
humanizmus egységbe olvadtak. Az evangélikus humanista gimná
zium, amelyben a mostani idősebb nemzedék nevelkedett, látható 
jele a reformátori és humanista szellem testvériségének.

Ez a látszat azonban csal. Reformáció és humanizmus nem azo
nos egymással. Magát a humanizmust sem lehet egyszerűen egy for
mulával egységbe foglalni. Valamennyi humanistának kétségtelenül 
vannak közös vonásai. A klasszikus ókorért és mindenekelőtt a régi 
nyelvekért lelkesedett minden humanista. A humanista egészen más, 
sokkal jobb latint beszél, mint pl. a kolostorban nevelkedett szerze
tes. A humanista ezenkívül görögül is tudott. A protestáns gimná
ziumba és a protestáns egyetemre is bevonult ezzel együtt még a 
héber is. Az antik világért való lelkesedéssel egyáltalában nem volt 
összeegyeztethetetlen a saját népiségért való lelkesedés. Itáliában a 
római ókorért való lelkesedés egyúttal a nemzeti ügyért való lelke
sedést is jelentette, és a klasszikus latin tanulmányozásához hamaro
san csatlakozott a „volgare” , a népi nyelv tanulmányozása is. Német
országban is voltak a német ügyért odaadóan lelkesedő humanisták.
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Sok más helyett csak Ulrich von Hutten nevét említem. Ezzel szem
ben Erasmus kimondottan kozmopolita volt, akinek hazája az egész 
szellemi világ. A világhoz való viszonyban nagyvonalú humanista 
szellemiség érvényesült. A humanista ember egészen másképp vi
szonyult a világhoz, mint a középkori ember. Sokkal nyíltabban, 
sokkal szabadabban, sokkal őszintébben az élet élvezetei iránt is. Az 
élvezetek számára való nyíltság mértéke kétségtelenül nagyon kü
lönböző volt. A különbség Petrarca természet iránti nyíltságától, 
Boccaccio vagy Navarrai Margit sikamlós tréfáiig terjed, vagy a re
neszánsz udvarok jól ápolt és művelt asztali örömeitől egészen a re
formátor! hadak landsknechtjeinek részegeskedéséig. Minden a hu
manista szellem alapvető egysége és zártsága mellett szól, de nem 
tehet minket vakká a humanizmuson belül megfigyelhető jelentős 
különbségek és ellentétek számára.

A humanisták között kétségtelenül voltak. olyanok, akiknek 
nevét teljes joggal lehet felvenni az atheizmus történetébe. Hogy 
ezek bíborosok voltak, vagy német református fejedelmek és had
vezérek, az ezzel sajátságos ellentétben áll. Evangélikus politikusok 
egymást kölcsönösen bigámistáknak és atheistáknak kiáltották ki, 
olyanok, akik mint nagy személyiségek tartoznak bele az európai 
protestantizmus történetébe. Ezt csak mellékesen említjük. Az ilyen 
végletes esetektől eltekintve, vallásos oldalról nézve nagyon eltérő 
lehetőségek voltak. „Ad fontes” volt minden humanista jelszava. Hol 
voltak az európai szellemnek és hitnek a forrásai, amelyet ismét 
meg akartak nyitni? A Szentírásban? Az egész humanizmus, a kato
likus is kétségtelenül homloktérbe állította a Szentírás tanulmányo
zását. De hogyan kell a Szentírást érteni? Érthető volt mindenki 
számára? Egy öreg néni számára is, akinek mélyebb megértés adat
hatott, mint a pápának? Luther majdnem egy egész tant fejlesztett 
ki a Szentírás világosságáról, amellyel ma nagyon nehezen tudunk 
megbirkózni. Vagy szükség volt a Szentírás megértéséhez a testvéri 
dialógusra, ahogyan azt némelyek a reformáció úgynevezett radikális 
szárnyán, pl. Balthazár, Hubmaier gondolták? Vagy még valami más 
írásmagyarázati segítségre is volt szükség? Az egyházi hagyományra? 
És hol volt ez található? A középkor nagy teológusainál, vagy csak 
a régi egyházi atyáknál? Luther ellenfelei, akik „az új tanítóktól” , 
vagyis a skolasztikusoktól nem tudtak elszakadni, szintén humanis
ták voltak, mint pl. Eck vagy Cochlaeus. Az ellenreformáció ugyan
úgy, mint a reformáció, a humanizmus alapján áll. Hamarosan a 
wormsi birodalmi gyűlés után elhatározták egyszer, hogy az egés2 
német keresztyénségben az Isten igéjét kell tanítani. Értették ezen az 
Isten igéjét a legrégibb nagy egyházatyák és a négy első nagy egy
házi zsinat szerint Niceától Chalcedonig. Ebben az értelemben Luther 
legeltökéltebb ellensége, a szász György is az Isten igéjének teoló
gusa volt. Szeretném ezt tovább is kifejteni, de most nem lehetséges. 
A 16. század minden reformátori irányzata és az ellenreformátori 
irányzatok a humanizmusból indulnak ki: a jezsuitizmus, a lutherá
nus protestantizmus, az angol püspöki egyház, amikor még csak
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annyiban volt evangélikus, hogy elszakadt Rómától és amikor azután 
megnyílt a kálvinizmus tanítása előtt. A  református protestantizmus 
minden árnyalata számára magától értetődő a humanista örökség. 
Az újrakeresztelők, és ha egészen biblicisták voltak, a spiritualisták, 
az antitrinitáriusok stb. a humanizmus gyermekei. A humanista 
örökségre igényt tarthat a reformáció, de nemcsak a reformáció. 
Hibás volna exkluzív módon beszélni a humanizmus jelentőségéről a 
reformáció számára.

Talán még mélyebbre kell hatolnunk, hogy helyesen értsük a 
humanizmus szándékát. A humanista végeredményben új igazság
értelmezésre törekszik. Az igazság nem lehet senkinek biztos tulaj
dona, amely felett rendelkezhet. Igazság csak az igazságért folytatott 
harcban van adva, és az igazságról való meggyőzés, amely minden 
igazságismerethez hozzátartozik, nem érhető el úgy, hogy á másikat 
elnémítom, és az általam megismert igazság elismerésére kényszerí
tem, hanem csak a másik igazságkeresővel folytatott mindig meg
újuló dialógusban. Erasmus nagyon megközelítette az igazságnak ezt 
az értelmezését, és a reformáció néhány mostohagyermeke is, pl. a 
genfi inkvizíció áldozatai, Castellió Sebestyén és Serve tus Mihály. 
De félúton megálltak, szinte valamennyien. Valamilyen szilárd állás
pontot foglalt el azután mindegyik, és ellentétet állított a magáé és 
a másiké között. Végül a lutheránusok és reformátusok olyan élesen 
határolták el magukat egymástól, hogy a lutheránus nem olvashatott 
református könyvet, sőt egyik a másikat kizárta az üdvösségből is. 
A humanizmus és a reformáció találkozásából egyházi kényszer szü
letett. A középkorhoz képest ez nem volt új dolog, jóllehet a katoli
cizmus közvetlenül Luther fellépése előtt lazább lehetett, mint azt 
sokáig gondolták. Az újabb kutatás arra az eredményre vezetett, 
hogy annak idején egyáltalában nem volt egyszerű dolog Luther 
ellen a tételek miatt pert indítani, mert a hit kérdéseiről nyílt vitát 
folytatni nagymértékben megengedett dolog volt, és nem állott püs
pöki cenzúra alatt. Egyébként az egyházi kényszer természetes volt a 
középkori katolicizmus számára, de nagy méretekben, A reformáció 
utáni időben az egyházi kényszer messzemenően kisméretű egyházi 
kényszerré lett, amely az egészen kis fejedelemségekben is érvénye
sült, és amely ezeket a kis egyházakat egyre inkább a művelt világ 
botránykövévé tette. Szinte úgy látszik, mintha az egyház még ma is 
ebben a betegségben szenvedne. A  humanizmus az egyház számára 
a dekompozíció fermentumává lett, amelynél meglehetősen felesleges 
arról vitatkozni, hogy melyikre kell inkább a vádat hárítani, a huma
nizmusra vagy a reformációra. De a reformáció jelentősége ennek 
ellenére is kétségtelen a német ügy és az európai kultúra szempont
jából. Az evangélium a nyelv szárnyain repült szét a világban, és az 
evangélium által a nyelvek is szárnyakat kaptak. De az európai 
kultúra ügye a reformáció révén mégis egészen sajátos és nehéz 
üggyé lett.
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III.

Már szóltunk arról a sajátságos tényről, hogy minden reformátor 
abban a tudatban élt, hogy Németország ügyéért harcol, és szolgá
latot tesz az európai kultúra ügyének. Sőt, valóban meg is tették ezt 
a szolgálatot — hogy egyébről ne szóljunk, Luther a bibliafordításá
val, amelyet itt a Wartburgban kezdett el. De minden reformátor 
csak mellékcélt látott a Németország ügyéért való harcban és segéd
eszközt az evangélium terjesztésére a humanista műveltségben. Mi 
szintén így látjuk ezt. De a reformációnak ez az értékelése is vitatott. 
A politikai történész keserűen szól a német reformáció lefolyásáról, 
és a szellemtörténész még keményebben fejezi ki magát. És ha úgy 
nézzük a dolgot, hogy a reformátori üzenet a német fejedelmi és 
nagypolgári államiság ideológiai kifejezése, akkor a reformációt 
nagyon kétes ügynek kell tekintenünk.

Jóllehet, másként indultam el, jóllehet a reformáció pozitív 
jelentőségét akartam kiemelni a német nemzet és az európai szellem 
története szempontjából, mégis akaratomon kívül a csendesebb hang
nembe mentem át, és végül többet beszéltem a károkról, amelyeket 
a német ügy és az európai kultúra a reformáció által szenvedett. 
Most azt kérdezem, ki szenvedte a legnagyobb kárt a reformáció 
üzenetének a Németország és az európai szellem ügyéért folyó harc
cal való összefonódása következtében? Attól tartóik, hogy maga a 
reformátori üzenet károsodott leginkább. Az egyház igazi kincséért, 
Isten dicsőségének és kegyelmének szent evangéliumáért indult 
Luther harcba. Ha az egyházat reformálni akarta (az egyház refor
mációjáról nagyon ritkán szólt), akkor ezt abban az értelemben gon
dolta, hogy az egyháznak ezt a kincsét, az Isten dicsőségének és 
kegyelmének szent evangéliumát ismét fel akarta ragyogtatni. Ezért 
küzdött egész életén át. Luther előadásai és prédikációi a bizonyság- 
tételek láncolata az Isten dicsőségének és kegyelmének evangéliu
máról. A legnagyszerűbb kifejezéseket használta Luther arra a 
tényre, hogy az ige az élő beszéd, szóbeli bizonyságtétel. Milyen nagy 
jelentőségű volt Luther számára és mások számára is, akik később 
ellentétbe kerültek vele, a Római levél 10. fejezete, amely a hitről 
szól, amely az igehirdetésből ered, az igehirdetés pedig Isten igéjéből. 
De az Isten igéjének értelmezésében váltak el egymástól Luther 
és Zwingli és mindazok, akik azután a reformátori világban eret
nekekké lettek. Isten élő igéjét akarták hirdetni valamennyien. 
Szeretek a reformáció felburjánzásáról beszélni a reformáció ta
vasza idején. Ezzel természetesen Isten igéjének a felburjánzására 
gondolok, amelyre nem lehet bilincseket rakni. Mint történész ter
mészetesen látom a történeti szükségességét annak, hogy vissza
nyessék a vadhajtást, és hogy a vad vizeket szabályozott folyam
ágyba tereljék. Másképpen nem volt lehetséges, minthogy az evan
gélium tanformát és szervezeti formát kapjon. De eközben elfe
lejtették, hogy az Isten kegyelméről szóló üzenet mégis viva vox 
evangelii, az örömhír élő szava. És az evangélium nem tanításban,
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hanem tanításokban rögzítődött. Ezek a tanítások ijesztően eltér
tek egymástól, és a tanítók eretneknek kiáltották ki egymást, és 
növelték a különbségeket. Az egyházat nagyon tervszerűen refor
málták, de úgy, hogy különböző egyházak keletkeztek. Annak tu
data, hogy egyház csak egy van, és a több egyház tárgyi ellent
mondást jelent, mégis sokkal tovább állt, mint ahogyan azt az egy
háztörténeti tankönyvek tudomásul veszik. De az egyház reformja 
is csak egyesszámban lehetséges. Az egyház új reformációja szük
ségességét ma elevenen érzik, a katolikusok talán erősebben, mint 
az evangélikusok. De egy egyház reformációja vajon segíthet-e 
a katolikusnak ugyanúgy, mint az evangélikusnak? Ha egyszer a 
váltókat hibásan állították, akkor nagyon nehéz a zűrzavarból 
kijutni.

Amikor az egyház új reformációjának szükségességére utalok, 
eljutottam a döntő ponthoz. Az egyház reformja mint minden 
időre szóló reform egyáltalában lehetetlen gondolat és utópia. A 
16. század egyházának reformációja mindenesetre a német ügy és 
az európai szellem harcával való olyan szimbiózisban ment végbe, 
hogy az új reformáció gondolata és feladata azonnal adva volt. 
Nem is csitult el ez a gondolat. Második és harmadik reformáció
ról nagyon hamar kezdtek beszélni. A tanítás reformációjára kö
vetkeztetnie kell az élet reformációjának: ezt követelték. Az élet 
reformációja egyáltalában nem érhet véget, mert már az őske- 
resztyénség hét mintagyülekezete egyikének is tudomásul kellett 
vennie, hogy az a neve, hogy él, de igazában halott. A tanítás re
formációja is néha esedékessé válik. Nem úgy van, hogy Isten 
igazsága megváltozott, és mássá lett. Verbum Dei manet in aeter- 
num •— Isten igéje megmarad örökké. De az emberi szó megvál
tozik, amelyben Isten igéjének mindig újra testet kell öltenie. 
A nyelvvel együtt változik az igehirdetés kifejezése is, és ilyen 
értelemben van szüksége az egyháznak mindig a tanítás reformá
ciójára is. Mindenek felett pedig érvényes ez az egy cél: ha már 
reformálni kell az egyházakat, akkor az egy egyház irányában kell 
reformálni. Amíg az egyház egyházakra van szakadva, addig még 
esedékes az egyház tulajdonképpeni reformációja. Az egyházak 
egymásfelé irányuló mozgásában nagy ígéretet látok napjaink egy
házai számára. Szándékosan nem használom az ökumenikus moz
galom elnevezést, mert minden jelszót kerülni szeretnék, és egy 
program minden formulázása magában rejti az időelőtti meg
nyugvás veszélyét. Az egyházak egymás felé tartása lényegesebb, 
mint bármiféle formulázott ökumenikus program. Napjaink egy
háza számára a másik ígéretet az új gyülekezeti tudat növekedé
sében látom. A reformáció és a német nemzet történetének össze- 
szövődéséből adódó fő kár mindenesetre a reformáció egyházai
nak az országos egyházi szervezetekben való megmerevedése 
volt. Lehetséges, hogy ez történetileg elkerülhetetlen volt, és alig
ha volna helyes az országos egyházakat egyszerűen mindenért fe
lelőssé tenni. De mindenesetre igaza van annak a jelszónak, amely
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a hangsúlyt a gyülekezeti életre teszi. Tudomásom szerint ezt a 
lipcsei Albert Hauck mondta ki először.

Az egyház congregatio sanctorum, tehát istentiszteletre egybe
jött gyülekezet, és nem egyházi intézmény. A gyülekezet intéz
ménnyé merevedhet. De akkor ismét reformációra van szüksége.

Az egyház abban a formában, amelyet a reformáció által ka
pott, és amelyben felnőttünk, hálás szeretetünk tárgya. De nem 
örökkévaló. Verbum Dei manet in aeternum: Isten igéje marad 
meg örökké!*

D. Franz Lau
lipcsei professzor

♦ Ez az előadás a W artburg 900 éves és a reform áció 450 éves em lékünnepén 
1967. m ájus 4-én a W artburgban hangzott el, és m egjelent a thüringiai evangéli
kus egyház hivatalos lapjának 12. számában, 1967. június 25-én. A z előadás kísérlet 
arra, hogy a reform ációt a Ném etországban ma szokásos kizárólag teológiai ér
telm ezésén túlm enően is értékelje. Az előadást a m inket kevésbé érdeklő részek 
elhagyásával közöljük .

RÖVIDESEN MEGJELENIK

Egyházi törvények

címen

a Magyarországi Evangélikus Egyház 

Törvénykönyve

Megrendelhető a  Sajtóosztályon

720



T a nulmányok

A teremtés gondolata 
Deuteroezsaiás igehirdetésében

Izrael JW-hitének legősibb gondolataihoz nem tartozik hozzá a 
teremtés gondolata. Az egyiptomi kivonulás, az exodus az a hagyo
mány, amelyhez a JW-hit a legrégibb formájában hozzáfűződött. 
A  másik régi hagyomány, amely Izráel vallásosságában igen jelentőssé 
lett, a Sinai-hagyomány. Azok a főgondolatok, amelyek ezekhez a 
hagyományokhoz kapcsolódtak, Isten megváltó istensége, amellyel 
Izráelt a maga népévé tette, másfelől a haragvó Isten, aki nem tűri 
meg maga mellett más istenek szolgálatát. A monolatria — de még 
nem elvi monoteizmus —, már igen korán Izráel hitének központi 
köréhez tartozott. A teremtés gondolata csak később kapcsolódott 
hozzá, és nyilvánvalóan hatottak rá más szomszédnépek teremtés- 
történetei is. Már a Jahwista leíráshoz is hozzátartozik a teremtés- 
történet, amely a kissé később született Elohista elbeszélésből hiány
zik. Az Elohista az elbeszélést csupán Ábrahámmal kezdi. De 
emlékezzünk arra, hogy a legjobban ismert teremtéstörténet a Papi 
iratból való, amely végső formáját a fogság után kapta. A Jahwista 
történet sokkal egyszerűbb és kevésbé teoretizáló: „Amikor JW Isten 
a földet és a mennyet megalkotta, de még semmiféle mezei fű nem 
hajtott ki, mert JW Isten nem bocsátott esőt a földre, és ember sem 
volt, hogy megművelje a földet, akkor pára szállt fel a földről, és 
átitatta az egész termőföld színét. Akkor formálta JW Isten az em
bert, port a termőföldből, és élet leheletét lehelte orrába. így lett az 
ember élő lénnyé. És ültetett JW Isten egy kertet Édenben napkele
ten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott JW Isten a 
termőföldből mindenféle fát, látni kívánatosat és enni jót, az élet 
fáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának a fáját” (Gén 
2,5—9). Ez az igénytelen teremtéstörténet mindenesetre azt mutatja, 
hogy a Jahwista JW-t a világ teremtőjének látta, és nem vett át más 
vallások teremtéstörténetéből semmiféle mitologikus vonást. Marad
ványokat közölnek ebből a Zsoltárok és Jób könyve. Természetes, 
hogy a szomszéd népek politeizmusa ezeknek a teremtéstörténetek
nek olyan jelleget adott, amely Izrael JW-hitének körében teljesen 
megváltozott. Mellékesen megjegyzem, hogy Claus Westermann úi 
Genezis-kommentárja bevezetésében veti fel azt a gondolatot, hogy
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az embernek a Biblia őstörténeteiben szereplő nemzetségtáblázatai 
más népek teremtéstörténeteihez fűződő theogonián alapulnak.

Deuteroezsaiás igehirdetésében a teremtés gondolata igen gyak
ran fordul elő. De nem önálló témaként találkozunk vele. Isten 
teremtő munkáját nem tárgyalja részletesen, csupán a próféta más 
gondolatainak szolgálatában kerül elő. JW-hoz ismételten kapcsoló
dik a teremtő epitetonja, és ez is JW teremtő munkájára céloz. Ez 
viszont olyan gyakran történik, hogy JW teremtő voltát Deutero
ezsaiás istenképének alapvonásai közé számíthatjuk. Ehhez kapcsoló
dik Deuteroezsaiás (D. E.) másik teológiai alapgondolata: világosan 
eljutott a monoteista felfogásra. Izráel korai vallásossága lényegében 
monolatria volt, nem monoteizmus. Más istenek létét nem tagadta, 
más népek isteneit valóságos isteneknek ismerte el. De JW „él 
qanná” , szigorú Isten volt, maga a qanná szó a német „eifersüchtig”- 
nek, az angol „jealous” -nak, a finn ,,mustasukkainen” -nek, tehát a 
magyar féltékenység-nek felel meg. Ezt a szót nem egykönnyen lehet 
Istenre vonatkoztatni, de itt annyit jelent, hogy Isten nem tűr meg 
maga mellett más isteneket, őmellette nem lehet senki mást szol
gálni. A teremtési gondolat azonban az elvi monoteizmus felé vitt. 
Amint a teremtéstörténetből kimaradt az istenek udvartartása s a 
theogonia, JW egyedüli teremtő lett, aki egyedül alkotta az egész 
világot. A teremtőnek természetesen hatalma van mindarra, amit 
tett, s így nem maradt hely más isteneknek, még úgy sem, hogy azok 
más népek istenei. Ha JW kezdettől fogva Izráel istene, a teremtés 
gondolata más népek teremtőjévé is teszi és azok uralkodójává is. 
JW-ről akkor már nem lehet úgy gondolkodni, hogy Izráel istene
ként harcol e nép érdekében más népekkel és azok isteneivel szem
ben, aki vagy győz, vagy elbukik. A vereség többé már nem az 
idegen isten győzelme, hanem JW végzése, az ő büntetése a hűtlen 
Izraelen. Ez az utóbbi gondolat már ismerős a fogság előtti prófé
táknál is, de csupán D. E. látja világosan JW világuralmát. Termé
szetes, hogy mind a teremtésgondolat, mind az elvi monoteizmus 
előtérbe kerülése emeli JW hatalmát és erejét. Ez azonban D. E.-nek 
nem valami egyéni törekvése. Ez ad hátteret más igehirdetéseinek, 
és ennek a háttérnek fontos jelentősége volt azon körülmények 
között, amelyek között D. E. működött.

D. E. a fogság végén működött. Abban a korban, amikor az 
újbabiloni birodalom bukása már a láthatáron volt. Az új hatalmas
ság, Cirus már megindult perzsa tömegeivel, és összezúzta ellenfeleit. 
Babilonban még békében éltek, de a veszély már látható volt. A fog
ságban levő Izráel számára ez a helyzet még nem jelentett semmi új 
reménységet. A nagy tömegek reménytelenségbe süllyedtek, a vár
ható új birodalomról nem gondolhattak semmi jót. Bár a fogságban 
levők nagyobb csoportokban éltek Babilon egyes részein, s így mód
juk volt az érintkezés felvételére és megengedett körülmények között 
istentisztelet tartására, a környezet mégis hatott, s annak vallása is 
meglehetős erősen. Legyőzőik környezetében éltek. Üj jövendőt hiába 
próbáltak remélni pépüknek. Ügy látszik, ezt a reménytelenséget
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csak tetézte az a gondolat, hogy JW elhagyta őket. Sokaknak eszébe 
jutott annak a kornak általános meggyőződése: a legyőzők istene 
erősebb volt az ő istenüknél. Nem iobb-e akkor áttérni az ő szolgá
latára? Másik lehetőség az volt, hogy a helyzetet JW büntetéseként 
fogták fel, de nemcsak a most élő, hanem az elmúlt nemzedékek 
bűnei miatt is. Nem lehet véletlen, hogy mind Jeremiás, mind Ezékiel 
használják beszédeikben a nép között elerjedt közmondást: „Az apák 
ették meg az egrest, s a fiák foga vásik belé.” Bár ez nem jelentette 
JW erejének csökkenését, de magában hordozta azt a gondolatot: 
nincs semmi remény, nincs is mit tenni, JW elhagyta népét.

Éppen ebben a lelki helyzetben szólal meg D. E. bizonyságtétele 
arról a JW-ról, akinek teremtői művét hangsúlyozza. JWT teremtő 
hatalmával munkálkodik, mint teremtő, ő az egyetlen Isten, más 
istenek nincsenek, az ő hatalma szuverén módon terjed szét az egész 
világon, minden nép fölött. És még mindig különösen Izraelnek, az ő 
választott népének Istene. Erről az alapról indul el az új reménység.

Még részletesebben veszek elő egyes pontokat, ahol a teremtés
gondolat előjön. Különösen világosan kapcsolódik ez a gondolat a 
monoteizmushoz a 45,18-ban: „Bizony, azt mondotta az ÜR, aki az 
egeket teremtette — ő az Isten —, aki a földet formálta, és alkotta, 
ő erősítette meg, nem semmiségnek teremtette azt, hanem lakóhelyül 
formálta — : én, az ÜR, vagyok és nincsen több.” Nem sokkal később 
a próféta így folytatja: „Semmit sem tudnak, akik hordozzák bál
vány-képük fáját, és olyan istenhez imádkoznak, aki meg nem szaba
díthat” (20-ik vers), s még: „Nincs más Isten kívülem, igaz Isten és 
szabadító nincsen rajtam kívül (21-ik vers). De ennek a szakasznak 
igazi célkitűzése, ahová mind a teremtési gondolat, mind a mono
teizmus kiformálódása mutat, a 22. vers: „Forduljatok hozzám, és 
megszabadultok, földnek minden határai, mert én Isten vagyok és 
más nincs!” Nehéz megmondani, vajon a teremtési gondolat ala
pozza-e meg itt a monoteizmust, de mindenesetre ezek egymás mel
lett futnak. A monoteizmus itt egy lépéssel tovább vezet, ahhoz a 
gondolathoz, ami ennek természetes következménye, de ami az egész 
Ötestamentumban ritka: a misszió gondolatához. Ha JW teremtett 
mindent, a földet; s nem üressé, hanem lakottá, minden népet, amely 
azon lakik ezentúl, ebből az az egyetlen logikus következmény, hogy 
minden népet JW szolgálatára kell szólítani. Jellemző, hogy a zsidók 
ezt a gondolatot nem vitték logikusan tovább, habár a zsidóság Jézus 
születésének idején végzett missziói munkát. Az ő vallásuk meg
maradt mindenekelőtt nemzeti vallásnak. D. E.-nál azonban rend
kívül tisztán indult ez a monoteizmusból való gondolat, amit végül is 
a keresztyén hit valósított meg a gyakorlatban.

Még rá kell arra mutatnom, milyen más módon indokolja még 
D. E. a monoteizmust. Habár az elvi monoteizmus gondolatának 
megszületésére döntően hatott a teremtési gondolat, egyedül ez nem 
volt elég a próféta hallgatói számára. Egy kissé gúnyos célzást az 
imént idézett részben is találunk: „akik hordozzák bálvány-képük
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fáját” . 40,18—20-ban ezt olvassuk: „Minek képzelitek Istent, és minő 
képmását készíthetnétek? A bálványképet mester önti meg, ötvös 
vonja be arannyal, és ötvöz rá ezüstláncot. Aki szegény ilyen szent 
ajándékhoz, nemkorhadó fát választ, bölcs mestert keres magának, 
hogy olyan bálványképet állítson, amely nem fog inogni.” A bálvá
nyok csak emberi alkotások. Különösen erős ugyanez a gondolat 
44,12—20-ban, amely nyilván későbbi betoldás, de D. E.-hoz igen 
közel áll. A legerőteljesebb része: „Ez lesz az ember tüzelőfája, vesz 
belőlük, hogy melegedjék, befűt és kenyeret süt, istent is csinál 
belőle, aztán leborul, bálványképet készít abból és meghajlik előtte; 
felét a tűzben égeti el, ennél a felénél megeszi a húst pecsenyévé 
sütve, és jóllakik, melengeti is magát és azt mondja: ej, de jó mele
gednem, látom a lángot! Maradékából istent készít.. .” Bábel buká
sát rajzolva D. E. még szól arról, hogyan menekítik az isteneket, 
amikor barmok hátán elindulnak. Az emberek segítségért imádkoz
nak a bálványaikhoz, de amikor itt a szükség, az ember maga kell 
mentse az isteneit.

Megállapíthatjuk, hogy ezek a prófétai szavak igen hatásosak 
lehettek akkor, amikor egyszerű, bálványokba vetett tévhitről volt 
szó. Ilyen valóban sok lehetett a száműzöttek körül, s éppen ezért 
ezek a szavak bizonnyal betöltötték feladatukat. De a bábeli vallá
sosságot nem lehet a maga egészében ezen az alapon megítélni. 
JW-ba, mint az egész világ teremtőjébe vetett hit sokkal inkább azt 
a hitet jelentette, hogy minden más nép istenei csupán agyrémek.

Izráel JW-hitéhez hozzátartozik a történelem. A pátriárkák, az 
egyiptomi kivonulás, a pusztai vándorlás és a honfoglalás történetei 
egységes történelmi elbeszéléssé fejlődnek, s ennek a történelemnek 
a mezején látszik JW működése. A próféták is a történelem keretei 
között vizsgálják JW művét. Abból mutatnak vissza JW múltbeli 
cselekedeteire, különösen a szabadító művére, amikor népét az egyip
tomi rabszolgaságból vezette ki. Általában azonban a régebbi prófé
ták látása elsősorban népi volt. JW univerzális működésének kérdése 
a történelemben természetesen a fogság idején került elő, s ismét a 
teremtés gondolatához kapcsolódik, s ugyanakkor az elvi monoteiz
mushoz. Ez a kérdés különösen az úgynevezett pereskedés képeiben 
kerül elő, amik D. E.-nál gyakoriak. Egyesek ezek között valójában 
nem egész világosak, s úgy tűnik, az ismertetés eltér a pereskedés 
eredeti képétől. Ezekben JW s a népek istenei közötti peres ügyekről 
van szó. Ilyen kezdődik például 41,1-ben: „Hallgassatok rám, szige
tek! A nemzetek ereje megújulhat! Közeledjenek, aztán majd beszél
hetnek: menjünk együtt törvénybe!” Ugyanilyen hely 41,21:
„Adjátok elő peres ügyeiteket! — mondja az ÜR. Terjesszétek elő 
érveiteket! — mondja Jákob királya.” A bálványoknak elő kell hoz
niuk a bizonyítékaikat arról, hogy ők istenek. De erre nem képesek. 
Az eredmény az, hogy JW egyedül Isten. De egyes összefüggésekben 
előkerül az az érv, hogy jóelőre megjelentette az eljövendőket, s hogy 
amit mondott, az valóban beteljesedett. Például 45,21: „Jelentsétek 
be, terjesszétek elő — csak tanácskozzanak egymással! Kicsoda hal
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látott ilyet eleitől fogva, régtől fogva ki jelentette meg? Vajon nem 
én, az ÚR?”

De éppen ez a JW — a Teremtő, a történelem irányítója, az 
egyedül Isten — működik most is, népének megaláztatása idején. 
És ha JW-nak, a Teremtőnek működését univerzálisnak látják is, a 
tulajdonképpeni cél mindig az, amit Isten a saját népe érdekében 
tesz. Most, éppen most kezdődik egy új fordulat JW működésében. 
Erre mutat D. E. programadása könyve elején: „Egy hang kiált: a 
pusztaságban készítsétek az Úrnak útját (a nép visszatérésének útja), 
egyengessetek országutat Istenünknek” — majd tovább: „Megjelenik 
az ÜR dicsősége: és minden test meglátja együtt, hogy az ŰR szája 
szólt.” Ehhez a programadáshoz hamarosan kapcsolódik a Teremtő 
dicsőségének megrajzolása (40,12—17): „Ki mérte meg markával a 
vizeket, és ki mérheti fel az egeket arasszal? Ki mérte le mércével a 
föld porát, és ki tette mérlegre a hegyeket és a halmokat mérleg
serpenyőbe? Ki irányította az ÜR lelkét, és kivel ismertette meg 
tanácsát? Kivel tanácskozott, aki értelmessé tette őt, aki megtaní
totta őt a törvény ösvényére, aki megtanította őt ismeretre, az érte
lem útját megismertette? íme, a népek, mint egy csepp a vödörből, 
csak annyit érnek, mint porszem a mérlegserpenyőn, íme: a kis szige
teket porként emeli föl. A Libanon nem elég a tűzre, és vada sem 
elég az égő áldozatra. A pogány népek mind semmik előtte, semmi
nél, ürességnél kevesebbre tartja azokat.” Ez a szó Izraelhez nem csak 
annyit jelent, hogy JW kiterjesztette hatalmát mindenekre — min
denekelőtt azt jelenti ez, hogy semmiféle hatalom nem bonthatja 
meg azt a tervet, hogy Izraellel kapcsolata van. És az, amit most 
JW teremtő erejével és hatalmával megvalósít, új szabadulás kez
detét jelenti, új exodust. Habár a száműzetés idejét is JW adta. 
Büntetés volt ez tőle: „Ki adta rablott holmivá Jákobot és Izraelt a 
prédálóknak? Vajon nem az ÜR? Őelőtte vétkeztünk! Mert nem 
akartak útjain járni, és nem hallgattak tanítására. — De most azt 
mondotta az ÜR, a te teremtőd, ó Jákob, a te formálód, ó Izrael: ne 
félj, mert kiváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen 
kelsz át, veled vagyok, és ha folyókon, nem borítnak el. Ha tűzben 
jársz, nem perzselődsz meg, és a láng nem éget el. Mert én, az ŰR 
vagyok a te Istened, az Izráel Szentje, a te Szabadítod!” (42,24—43,3) 
Figyeljük meg, hogyan irányul itt ia teremtési gondolat Izráelre: 
„JW, a te teremtőd, ó Jákob, a te formálód, ó Izráel.” Éppen az 
átkapcsolás a JW, mint világ-teremtője-gondolatáról az Izráel terem- 
tője-gondolatára, ad erős hangsúlyt a szavaknak. Ehhez kapcsolódik 
közvetlen az az ígéret, ami Izráel népének abban a helyzetében 
rendkívül központi volt: a hazatérés ígérete. JW teremtő munkájá
nak gondolata előjön akkor is, amikor újat ígér teremteni: „Az előb
biek, lám, beteljesedtek, most újakat jelentek be” (42,9), és: „Ne 
emlékezzetek az előbbiekre és a korábbiakon ne tűnődjetek. íme, én 
újat cselekszem, most sarjad, hát még nem tudjátok? Bizony, utat 
rakok a pusztába és folyókat a sivatagba” (43,18—19). Az az út a 
pusztában ismét JW útja, amelyen az izraeliták hazatérhetnek. De az
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új megvalósulását a hazatérésben még világosabban jelzi 44,26-bán: 
„Én vagyok az, aki megtartja szolgája beszédét és követei tanácsát 
beteljesíti. Én mondom Jeruzsálemnek: lakjanak benne, és Juda 
városainak: épüljetek föl, mert romjait helyreállítom.” Egészen köz
vetlenül szól teremtőként JW ezekben a szavakban. Tovább egye
nesen hozzá is fűzi: „Én vagyok JW, aki ezeket cselekszem, aki 
egyedül feszítettem ki az eget, aki kiterítettem a földet — ki volt 
énvelem?”

JW megváltókénti működéséhez, aki Izraelnek ismét hazatérési 
lehetőséget ad, még egy mozzanat kapcsolódik, amelyben a teremtési 
gondolat hangsúlyozottan kerül elő. Ez az a dolog, :ami könnyen 
szerezhetett volna Izraelnek megbotránkozást, nevezetesen, hogy JW 
szabadító műve eszközéül Cirust, a pogány uralkodót használta fel. 
Már korábban is előjött, hogy a pogány népek JW ítéletének meg
valósítói lehetnek Izraelnek, de a pogány, mint JW szabadításának 
megvalósítója — ez valami egészen új volt, váratlan és egyenesen 
megbotránkoztató. Már 41,2—5 így emlegeti Cirust: „Ki keltette fel 
őt napkeletről? Igazság hívja őt a maga lábanyomába. Népeket ad 
eléje, és királyokat terít le. Olyanná teszi kardja, mint a por, ijja, 
mint a repülő polyva. Üldözi őket békén, oly ösvényen vonul, melyen 
lába nem járt még. Ki tette, ki cselekedte ezt? Aki elhívja kezdettől 
fogva a nemzedékeket (íme, itt van a teremtési gondolat!): én, JW, 
vagyok az első és az utolsókkal is ott vagyok én.” Cirus első hódító 
útjának a híre nyilván eljutott Babilonba. Hadseregeket vert szét, 
népek vettettek az új hatalmasság alá. Babilonban is eláradt a féle
lem. A próféta azonban arról szól, hogy ezt nem Cirus, sem a had
serege, hanem ö  tette, aki kezdettől fogva előhozza a nemzedékeket. 
Épp ezért ezekhez az eseményekhez nem félelemmel kell viszonyulni, 
mert ebben van Izráel szabadulásának reménye: „Ne félj, mert én 
veled vagyok; ne tekintgess ijedősen körül, mert én vagyok a te 
Istened.” A teremtési gondolat húzódik meg 44,27—28 szavai mögött 
is: ,Én mondom a tenger mélységének: száradj ki, mert folyamaidat 
szárazzá teszem! Én mondom Cirusnak: Pásztorom! Minden akara
tomat ő teljesíti be, amikor azt mondja Jeruzsálemnek: épüljön meg, 
és a templomnak: rakják meg alapját!” A pogány uralkodó itt jelleg
zetes epitetont kapott: pásztorom. A Cirusról szóló beszéd folyta
tódik a következő fejezetekben, a 45. elején: „Azt mondotta JW 
fölkentjének, Cirusnak . . . ” Az itt található epiteton: „JW fölkentje” 
— még többet mond, mint az előbbi. Itt jelentkezik legerősebben JW 
szuverén működése annak javára, annak a közvetítésével, akinek 
akarja. A beszéd a továbbiakban elmondja, hogyan ad JW Cirusnak 
győzelmet: „ . . .a k inek  megragadtam jobb kezét, leterítve előtte 
pogány népeket, megoldva a királyok derékszíját, megnyitva előtte 
szárnyasajtókat, hogy a kapukat be ne zárhassák . . .”  Ennek a tovább 
folytatódó képnek a befejezése ez: „Én öveztelek föl, noha nem 
ismertél. Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy rajtam 
kívül senki nincs, én vagyok JW és más nincsen.” Figyeljünk külö
nösen erre a kijelentésre: „Noha nem ismertél.” Ott is, ahol JW-t
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nem is ismerték, szuverén módon működik. Ehhez a bizonysághoz 
még egyet kell hozzá tennünk: Cirusról, aki nem volt JW szolgája, 
nem is lett soha azzá — a próféta nem tételezte föl róla — , használ
hatták ezt az elnevezést: „pásztorom” , sőt ezt is: „JW felkentje” , de 
ezt soha: „JW szolgája” , „ebed JHWH” , amit egyes kutatók föltéte
leztek Cirussal kapcsolatban.

Valószínű, hogy amikor D. E. Cirust JW eszközének mondotta, 
hallgatóiban ez botránkozást váltott ki. Nem hiába fűzte hozzá érve
lését arról a szuverenitásról, amely JW hatalmához tartozik, mivel 
teremtő. Az embernek nincs joga, sem lehetősége, hogy bírálja JW 
tetteit. „Jaj annak, aki formálójával perbe száll, bár cserép a föld 
cserepei között! Vajon mondhatja-e az agyag a formálójának: mit 
csinálsz, és csinálmányod ezt: nincsenek kezei! Jaj annak, aki atyjá
nak ezt mondja: miért nemzesz? és egy asszonynak: miért vajúdói? 
Ezt mondja JW, az Izráel Szentje és formálója: a jövendőt tőlem 
kérdezzétek; fiaimat, kezemnek munkáját bízzátok csak rám! Én 
alkottam a földet és az embert rá én teremtettem. Az én kezeim 
feszítették ki az egeket, minden seregüket én parancsoltam elő. 
Én serkentettem föl őt (mármint Cirust) az igazságban, és minden 
útját elegyengettem. Ö építi meg az én városomat, és foglyaimat 
hazaküldi, nem fizetségért, nem ajándékért, mondotta a Seregek 
Ura.” (45,9—13) Ennél erőteljesebben aligha lehetne megrajzolni a 
teremtő s a teremtmény viszonyát. Az ember semmi, az értelme 
nem elég arra, hogy megmagyarázza JW munkáját. De ő, aki min
dent alkotott, tudja, hogy miért működik éppen így. Az ember bízhat 
abban, hogy JW-nak van terve, amelynek célja a szabadítás, de ez 
olyan terv, amely sok vonatkozásban érthetetlen lehet az embernek. 
Ugyanehhez az összefüggéshez tartozik D. E.-nak talán a legbátrabb 
szava JW-ról, az a szó, amely ismét úgy beszél róla, mint teremtőről: 
„Én formálok világosságot és teremtek sötétséget, én szerzem a jót 
és teremtem a rosszat (a magyar fordításban: én szerzek békességet 
és én teremtek rosszat. Finnben: aki szerzek boldogságot és teremtek 
boldogtalanságot), én, JW, cselekszem mindezeket.” Ha íme az egész 
Cirus-orákulum D. E. igehirdetésében Isten szuverén működését a 
végtelenségig hangsúlyozza, úgy ez a rész annak a csúcspontja. Min
den teremtett és minden megtörtént JW-tól ered. Nem úgy volt 
tehát, hogy kezdetben volt a sötétség, és Isten világosságot teremtett. 
Mindkettőt ő teremtette. A világban nem Isten erői és a gonosz erői 
harcolnak, hanem minden Istentől ered. Természetes, hogy ebből 
nem lehet általános következtetéseket levonni, az lehetetlen volna. 
Bizonyos céllal terjeszti ezt elő, s azt is észre kell vennünk, hogy 
aligha értelmezhetjük ezt másképpen, mint Isten saját szavát. Abban 
a helyzetben, amikor erre szükség volt, a végtelenségig hangsúlyozni 
kellett a teremtő elidegeníthetetlen szuverén működését. Ez előtt a 
szó előtt az ember — a teremtmény — elnémul és remeg. Hadd emlé
keztetek arra, hogy a Papi irat teremtéstörténete Gén. I-ben máshol 
vonja meg a határt: Isten teremtette a világosságot, de nem a sötét
séget. A sötétség megvolt. Ugyanakkor a Jahwista teremtéstörténet
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ben a rossz utólag került bele Isten teremtett világába. A dolog 
magyarázat nélkül marad. A gonosz azonban Isten akaratával szem
ben működik, Isten csak határt szab annak. Ezekkel szemben D. E. 
teremtési gondolata arra mutat, hogy Isten teremtette a sötétséget, 
éppúgy, mint a világosságot, a rosszat (amiben benne van általában 
minden embert érintő szerencsétlenség) éppúgy, mint a jót. Minden
féle dualizmust radikálisan kizár. Az ördögnek nincs területe, hiszen 
Isten hoz létre minden rosszat is. De milyen Isten az, aki szándékolja 
a rosszat is? Amikor Isten Cirusban és Cirus felhasználásával cselek
szik, olyan módon működik, ami meghaladja azt, amit ő maga kije
lentett népének. Éppen ezzel kapcsolatban kell rámutatnunk arra, 
hogy Isten istensége meghaladja azokat a határokat, amiket az em
ber mondhat, vagy gondolhat Istenről. Ez annyit is jelent, hogy ez 
a szó meghalad minden teológiai határt is.

De visszatérhetek még ahhoz, hogy Isten határtalan szuverén 
működése a teremtő működése. Ehhez hozzátartozik a tervszerűség: 
előre kinyilatkoztatja, amit tesz. Biztos cél felé vezet. Ennek a műkö
désnek a mezeje a világtörténelem. Kezdettől végig meghatározza 
azt Isten megmentő akarata. A minden népek teremtője, minden 
népek megmentője is: „Azt mondotta Isten, JW, aki az egeket terem
tette és kifeszítette, kiterítette a földet és sarjadékait, leheletet ad 
rajta az emberiségnek és lelket a rajta járóknak: én, JW, hívtalak el 
igazsággal, erősen tartom a kezed. Én őrizlek meg és benned ajándé
kozom meg szövetségemmel az emberiséget, világosságommal a 
pogány népeket. Megnyitom a vakok szemeit s kihozom a börtönből 
a megkötözöttet, a fogházból a sötétben ülőket.” (42,5—7)

Átfutottam eddig D. E. azon beszédein, amelyekben előhozta 
JW-ról a teremtésgondolatot. Amint már az elején említettem, ez a 
gondolat kombinálódik másokkal. Mellette fut egy elvi monoteizmus, 
s ez a kettő erős fogantyút ad a próféta igehirdetésének voltaképpeni 
fő gondolatához. Amikor ezt az előadásomat írtam, vettem kézhez a 
Vetus Testamentum folyóirat új számát, amelynek „Creation Faith 
in Deutero-Isaiah” című cikkében Ph. B. Harner azt próbálja bizo
nyítani, hogy D. E. igehirdetésében a teremtési gondolatnak sokkal 
önállóbb teológiai jelentősége van, mint amit általában a kutatók 
(főképpen von Rád) tulajdonítanak neki. Különösen is rámutat 
45,18-ra: „Bizony azt mondja JW, aki az egeket teremtette — ő az 
Isten —, aki a földet formálta és alkotta, ő erősítette meg, nem sem
miségnek teremtette azt, hanem lakóhelyül formálta: én JW vagyok, 
és nincsen több.” A fontos itt az utolsó szó: a monoteizmus hang- 
súlyozása. Mellette fut hasonló fontossággal a teremtési gondolat. 
De ezt a mondatot kölcsön véve Harner elhagyja a középrészt. 
Mondatszerkezetileg ez valóban mellérendelt szerepű. De az én fel
fogásom szerint, ha D. E. logikájára gondolunk, mégis központian 
fontos szerepe van. Mivel JW nem semmiségnek, pusztaságnak 
teremtette a földet, hanem hogy lakjanak azon, a teremtés munkája 
ebben is az emberhez való viszonyára összpontosul, a történelemre, 
s abban az ő hatalmára.
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Amikor most D. E. igehirdetésében a teremtési gondolattal fog
lalkoztam, sok fontos dolog figyelmen kívül maradt. Mindenekelőtt 
az „ebed JHWH” részeket kell említenem, amelyeknek roppant ne
héz a magyarázata, de amelyek igen központi jelentőségűek a keresz
tyén egyház köreiben. A hagyományos tolmácsolása azonban proble
matikus. Ehhez többet ma aligha tudunk mondani. Azért mutattam 
csak rá, mert régi keresztyén felfogás szerint különösen az 53. feje
zetben JW szenvedő szolgáját Jézusról szóló jövendölésnek tartják. 
Célom most az volt, hogy rámutassak, hogy D. E. igehirdetésének 
súlypontja, hasonlóan a többi prófétáké is, abban van, hogy mit 
akartak közvetlenül meghirdetni koruk emberének. Csekély kivé
teltől eltekintve nem akartak olyan dolgokról beszélni, amelyek csak 
az eljövendő nemzedékekre vonatkoznak, s így majd csak azokat 
fogja érdekelni. Figyelmeztető és bátorító szavuk saját koruk embe
réhez szólt, akikhez azt természetesen intézték is. De mindenekelőtt 
éppen ez a felfogás hozza a prófétákat és mondanivalójukat hozzánk 
közel. Ha megtanuljuk a prófétákat és igehirdetéseiket a saját koruk
ban megérteni, sőt az egyes prófétáknak sajátos jelentőségét éppen 
abban a korban és környezetben, személyüket és életkörülményei
ket sokkal emberibbnek fogjuk látni, mint eddig. És csak akkor 
fogjuk jobban felfogni mondanivalójukat és annak mai jelentőségét 
a mi környezetünkben.

A teremtési gondolat D. E. igehirdetésében sokkal világosabban 
és erőteljesebben jön elő, mint bárhol másutt az Ótestamentumban. 
Jób könyvének egyes részletei vannak hozzá közel, hasonlóképpen 
néhány zsoltár. Mindenütt kitűnik — nem az, ami egykor történt —, 
hanem Isten mindenható ereje irántunk, emberek iránt. Ugyanakkor 
ez az ember kicsiségét és tehetetlenségét jelenti, különösképpen is 
tehetetlenségét, amikor teremtőjének cselekedeteit bírálja: „Jaj azok
nak, akik vitáznak alkotójukkal. . . ”  D. E. igehirdetésében különösen 
is erőteljesen jön elő Isten szuverén munkálkodása a történelemben 
— emberi szemmel nézve mind a jóban, mind a rosszban. De Isten
nek ehhez a szuverén működéséhez tartozik ugyanakkor a terv- 
szerűség és bizonyos történelmi cél. JW lényegének megfelelően ez 
nem lehet más, mint a szabadítás — erre mutat már az exodus, az 
egész JW-hit alapeseménye. D. E. látókörében még elsősorban Izráel 
népének, saját népének megváltása van. de a teremtési gondolatban 
meginduló univerzalitás előremutat a népek, a pogány népek meg
váltására. Az emberi szem az események folyását gyakran máskép
pen látja: gyakran tűnik úgy, hogy a rossz győz a világban, s Isten 
ügye elbukónak látszik. Az emberek tettei igen gyakran mindent 
mutatnak, csak bölcsességet nem. Az önzés jobban meghatározza 
azokat, mint a közös jó. Ez ma már világosan látott, általános pszi
chológiai igazság. De mindamellett Isten munkálkodik és megváltó 
akaratát véghez viszi.

Gyakran úgy tűnik, hogy túl könnyen és helytelenül szétválaszt
juk a világit a lelkitől. így kísérjük figyelemmel a világ eseményeit 
és saját életünk eseményeit, hogy elfeledkezünk a teremtő Isten
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létéről. Valóban élénken, érdeklődéssel, részt vállalva kell azokat 
figyelemmel kísérni. De nem szabad a lelki életből külön- területet 
csinálni, mint ahová egyedül tartozik a bűnöket megbocsátó Meg
váltó. Az kétségtelenül központi jelentőségű. De ez a központi jelen
tőségű dolog akkor válik elevenné és valóságossá, ha meglátjuk az 
egész világtörténelemben és minden eseményben Isten munkáját, 
megváltásra vivő tevékenységét, még a magunk közvetlen környeze
tének eseményeiben is. Erre vezet az a látás, hogy Isten teremtő, 
mindeneknek szuverén kormányzója és irányítója. Ő, aki az asszír 
és babiloni hadsereget büntetésül engedte saját népére, aki felemelte 
Cirust, bár az nem ismerte el JW-t megválótjának, s még a „pászto
rom” és „felkentem” elnevezést is adta neki, ő felhasznál terveiben 
szabadító munkájának eszközéül számtalan népet, amelyek nem tud
nak róla. Nincs módunk arra, hogy akár megközelítőleg is megértsük, 
miért tartozik ehhez a tervszerűséghez sok dolog, ami felfogásunk 
szerint azt semmiképpen sem segíti. A régmúlt történelmet sem 
tudjuk így megmagyarázni, bár D. E. Cirus-magyarázatát helyesnek 
fogadjuk el. Nem is kell megértenünk és megmagyaráznunk. Meg 
kell tanulnunk hinni. Mit tudunk mi Isten jó terveiről, megváltásá
ról?! Csak töredéket. Mi teremtmények vagyunk, ő a Teremtő. Végül 
szeretnék, mintegy csattanóul összefogni két D. E.-i igét. „Én vagyok 
JW, és más nincsen. Én formálok világosságot, és teremtek sötétsé
get, én szerzek békességet, és én teremtek rosszat: én, JW, cselek
szem mindezeket.” (45,6c—7), és erre az ember felelete: „Bizony, 
titokzatos Isten vagy te, Izráel Istene, te Megváltó” . A titokzatos 
Isten valóban a Megváltó.*

Dr. Ilmari Soisalon-Soininen

* Ez az egyike Dr. Ilmari Soisalon-Soininen helsinki finn p ro 
fesszor előadásainak, am elyeket Budapesten az Evangélikus Teológiai 
Akadémián tartott 1967. szeptem ber 18—SO-ig.
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S z e m l e

Egyház a mai világban
Dr. Nagy Gyula teológiai szociáletikája

1. Hazai egyházunk könyvtermésének és teológiai munkássá
gának témájánál fogva ma legfontosabb alkotása van a kezünkben.

Volt a magyar protestáns keresztyénségnek a második világhá
ború után számos tennivalója. A gyülekezeti és egyházi élet új 
formáit alakította ki. Megtalálta helyét a szocialista államban. Ke
resnie kellett a friss igét az avult mondanivaló helyett. Megvál
tozott történelmi körülmények között, gondolkozásban, lelkiség
ben, életkérdésekben mássá váló embereknek kellett hirdetnie 
Krisztus örömhírét. Mindez és még sok más időszerű feladat já
ratlan utak törését jelentette. Talán mindennél nehezebb elvi és 
gyakorlati kérdés volt, hogy miképpen viszonyuljon új társadal
mi, gazdasági és politikai rendünk etikai, elsősorban szociáletikai 
természetű elméletéhez és döntéseihez.

Míg hazánk belső élete újjáalakult, közben az egész világon 
nagy változások mentek végbe. Régi és új nemzetközi kérdések 
izzottak fel. Világossá vált — mint soha azelőtt —, hogy az em
beriség egymásra van utalva, s a nagyvilág minden ügye minden 
nép és ember felelősségére nehezedik. A gazdasági, társadalmi és 
politikai fejlődés problémái világszerte a keresztyénség látóhatá
rának előterébe kerültek. S az egyháziakban sokfelé megindult a 
teológiai erjedés a helyes állásfoglalásért korunk nagy kérdései
ben.

így ezekről a kérdésekről folytatott hazai egyházi eszmélke- 
désünk belekerült a külföldi egyházak szociáletikai álláspontjai
nak, teológiai munkásságának hullámzásába. Egyházunk immár 
hosszú évek óta hallatja hangját nemzetközi keresztyén porondon 
korunk mai kérdéseiben, teológiai alapvetéssel, de világos, hatá
rozott gyakorlati megnyilatkozásokkal. Történelmi helyzetünk hoz
za magával, hogy a világ alakulásának új oldalán állva, felismeré
seinkkel jelentősen hozzájárulhatunk a korszerű keresztyén maga
tartás kialakításához nemzetközi egyházi viszonylatban is.

Mindez együttvéve jelzi, hogy aligha lehet ma lényegesebb 
tette hazai egyházunknak, mint egybefogni, elmélyíteni, tovább
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vinni, szilárd gondolatrendszerbe önteni, a nemzetközi teológiai 
kutatással összemérni, és a külföldi keresztyénség előtt is repre
zentálni a magyar evangélikus szociáletikai elvi és gyakorlati fel
ismeréseket. Erre vállalkozott, ezt végezte el a feladathoz méltóan 
dr. Nagy Gyula teológiai akadémiánk rendszeres teológiai tanszé
kének tanára. (Dr. Nagy Gyula: Egyház a mai világban. Teológiai 
szociáletika. A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztályá
nak kiadása. Budapest, 1967. 399 lap. Felelős kiadó: D Káldy 
Zoltán.)

2. Feladatát a legszélesebb módon, tudományosan, mégis 
konkrétan és megszólítóan oldotta meg.

a) A teológiai szociáletika témakörét nem értelmezte szűkén. 
Nemcsak a szokásos közösségi-etikai kérdésekkel foglalkozik, ha
nem átgondolja az egyház - szolgálatát a világban, s foglalkozik 
a keresztyének legkülönbözőbb irányú emberi kapcsolataival.

így kerül bele a műbe olyan rész, mely az egyház szolgálatá
nak krisztológiai és ekkléziológiai alapját tárgyalja. Krisztus igé
jének és cselekvésének, Isten igéje szó- és tett-formájának meg
különböztetésével szól az egyház ige- és szeretetszolgálatának 
egységéről. Ennek folytatásaként az egyház mai igehirdetésének 
tartalmi és formai kérdéseit is kifejti. Ez a látszólag homiletikai 
jellegű pont a legszorosabb kapcsolatban van a szociáletikával. 
Itt nyílik alkalma annak elmondására, hogy az egyházi igeszolgá
latnak egyszerre kell a gyülekezet hitére és szeretetére irányul
nia. Idézi többek között J. A. T. Robinson híressé lett írásaiból: 
„Az istentisztelet szeretetünket akarja megtisztítani és korrigálni 
Krisztus szeretetének fényében.” Itt szól arról, hogy az igehirde
tés témaköre nemcsak Isten és az ember személyes viszonya, ha
nem a mai emberi élet teljes egésze, mindennapi életünk és a 
világ élete, sorsa, kérdései. „Szinte nincs olyan kérdése a mai 
emberi életnek, amelynek helye ne lenne az egyház jól és hűség
gel végzett igeszolgálatában; a családi élet problémáitól napi mun
kánk végzéséig, imádságunktól a világ háborús feszültségéig, a tár
sadalmi fejlődéstől az örök élet reménységéig.”

A könyv széles közösségi látóhatárának jele, hogy irányt 
mutat az egyházak közötti ökumenikus kapcsolat etikai követel
ményeiben. „Gyülekezeti etikát” is ad. mert a gyülekezet emberi 
közösségnek is számít. Itt Bonhoeffer megkapóan szép kis köny
vecskéjét szólaltatja meg a gyülekezet közösségi életéről („Ge- 
meinsames Leben” ). A széles témavezetés következtében helyet 
kap a keresztyének és Izrael népe, a keresztyének és a nem-ke
resztyén vallások, valamint a keresztyének és ateisták viszonya. 
Mindegyiknél a keresztyén hivő ember követendő magatartását 
rajzolja meg. Itt mutat rá többek között a keresztyének és marxis
ták mai viszonyát döntően meghatározó közös feladatra, az em
beriség jövőjéért való felelősségvállalásra.

b) A könyv tudományos alaposságát a szöveg tartalmi elmé-
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lyültségén kívül jól tükrözik a jegyzetek, melyek kis könyvet al
kotnak a nagy könyvben. A könyv végén elhelyezve, 50 oldalra 
rúgnak, s így mennyiségileg is jelentős részt képeznek a műben. 
A fejezetek és pontok szerint csoportosított jegyzetekben a szer
ző fontos teológiai anyagot közöl, mely csak kisebb részében szak
fogalmak magyarázata, nagyobb részében a főszövegen túlmenő 
teológai problematikát fejteget, különböző teológiai állásfoglalá
sokat ismertet. A jegyzetekben számos idézetet közöl a szerző, 
s korunk jelentős szociáletikával foglalkozó teológusaival beszél
get. Irodalmi útmutatója is nyomon kíséri a könyv fejezeteit, s 
a felsorolt könyveknek az illető résztémához vágó részletét pontos 
oldalszám megjelöléssel nyújtja. Ez nagyban megkönnyíti azok
nak a teológus olvasóknak dolgát, akik egyes témáknak másutt 
is utána karnak nézni.

Ennek során jelentős újítása, hogy részletesen közli az oda
vágó magyarnyelvű teológiai szakirodalmat. A Lelkipásztor-ban 
és a Theológiai Szemlé-ben az évek során igen komoly, sajátosan 
magyar evangélikus ill. protestáns önálló kutatási, értékelési ered
mény gyűlt egybe a teológia különféle ágaiból. Ez visszamenő
leg sokszor holt anyagként hever, mert nincs a bibliográfiájuk té
ma szerint feldolgozva. Ebben az irányban az első lépést Nagy 
Gyula tette meg, aki a szociáletika körében, tárgy szerinti cso
portosításban feldolgozta e folyóiratokat, s áttekinthetően, ponto
san adja az ott található mai magyar teológai szaktanulmányok 
jegyzékét. Erre a jól használható és fontos összeállításra külön fel
hívom a figyelmet. (Betűrendes névsor alkalmazása jó lett volna!)

c) Rendkívüli előnye a műnek, hogy kitűnően egybe tudta 
kapcsolni az elvi tudományossággal, teológiai tisztasággal a konk
rétság szempontját. Ezt különösen az „Egyház és emberiség” nagy 
fejezetben figyelhetjük meg, ahol a nemzetközi kérdéseket, faji 
kérdést, a fejlődő országok problémáit, a béke kérdését tárgyalja. 
A teológiai etikai irányelvek mellett megvilágítja a mai valósá
gos helyzetet. Példái, dokumentációja azért illenek bele a tudo
mányos jellegű műbe, mert pontos adatokkal, történeti háttérrel 
dolgozik. Így vet részletes pillantást a keresztyének lakta Dél- 
Afrikára és Észak-Amerikára, ahol a faji feszültség a legéleseb
ben jelentkezik napjainkban. Beszámolója megrázó leírásokkal 
szolgál (206, 232, 234.). Vagy: a jómódú népek bősége és a szegény 
népek nyomorúsága közötti kiáltó ellentétet az ENSZ egyik sta
tisztikájának adatával szemléletesen érzékelteti (240). Tisztázza, 
hogy milyen szerepet játszottak az egyházak a gyarmatosítási 
korszakban a meghódított országokban (242). Részletesen felsorol
ja az egyházak helyes állásfoglalásait a háború és béke kérdésé
ben az utolsó félszázadban a stockholmi keresztyén világkonferen
ciától a legutóbbi prágai keresztyén békevilággyűlés üzenetéig, 
valamint a II. vatikáni zsinat megnyilatkozásáig.

A  könyvnek ez a konkrétság két olyan többletet is kölcsönöz, 
mely meghaladja a többnyire csak elvi síkon mozgó, legfeljebb
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illusztráló példákkal dolgozó teológiai etikákat. Egyrészt hű tük
révé válik korunk helyzetének, melyben a keresztyén szociáletikai 
felelősséget ébreszteni akarja. A kettő — a helyzetkép és az eti
kai útmutatás —, annyira egybetartozik, hogy a jelen állandó vál
tozásai ellenére is maradandó a jelentősége: így, a konkrét kérdé
sek megvilágításával marad a könyv tanúja egyházunk felelős
ségteljes etikai állásfoglalásának a történelem adott pontján, ahol 
most élünk és szolgálunk. Másrészt a könyvnek a mai valóságot 
az egyes problémák szerint világviszonylatban bemutató doku
mentációja eszközévé lesz a mű szándékának, feladatának: a tény
leges valóság súlyával és késztetésével is indít a megjelölt etikai 
irányban cselekvésre. A meggyőzés fegyvere e műben nemcsak a 
teológiai gondolkozás logikája, és az igére, egyházunk tanítására 
hivatkozás, hanem az olvasó elé odavetített valóságkép is.

d) A szerző nem csupán szabatos, szép nyelvezetre törekszik, 
érthető gondos magyar teológiai stílusra, hanem az olvasó lelkét 
meg akarja ragadni, szívhez is szól. Ilyen mondatot olvasunk pél
dául az özvegyek „etikájában” : „Az özvegyi sors mindenképpen 
fájdalmas, mert magányos életsors. De Istennel együtt csendes, 
békés életté is lehet. Ugyanakkor pedig szeretetté, szolgálattá a 
tágabb családban és a gyülekezet közösségében” (43).

3. Feleleteit jellemzi az evangélikus teológiai meggyőződés, 
valamint az egybevetés szocialista társadalmi rendünk etikai ál
láspontjával, továbbá a belehelyezés a világon folyó etikai munka 
körvonalakban kibontakozó keretébe.

A szerző lutheri hitvallásos teológus. Jelentős szerep jut gon
dolkozásában a sajátos evangélikus teológiai örökségnek. Ismétel
ten hivatkozik hitvallási iratainkra, főleg Lutherra. Konfesszio- 
nális teológiai verete azonban nem akadályozza meg, hogy tartal
mi mondanivalójában elfogadja más irányzatú jelentős teológusok 
segítségét. Köztük olyanokét, akiknek a mai keresztyénség éppen 
korszerű gondolkozásban, a világ felé fordulásban végtelenül sokat 
köszönhet. Elsősorban Bonhoefferre gondolok, akinek töredékek
ben ránkmaradt, posztumusz etikájára és más írásaira lépten- 
nyomtm utal a könyv. Ez a vonal a műnek egyik fő erőssége. 
Általában könyvéből kibontakozik a teológiai etikai körkép, mely 
ma a keresztyénségre világviszonylatban jellemző. Egyéni teológiai 
gondolkozását jellemzik a harmonikus, egyértelmű válaszok, a 
problémák lehető megoldása; nem hagy nyitva kérdőjeleket.

Teológiai, közelebbről evangélikus etikai eredményeit beleál
lítja abba a világba, amelyben egyházunk él és dolgozik. Megke
resi a keresztyén erkölcs és a mai társadalmi, gazdasági, politi
kai rendünk törekvései között az egyes kérdésekben a tényleges 
kapcsolópontot. így tisztázottá válik az itt élő hivő ember közös
ségi magatartásának keresztyén etikai alapja, mégpedig úgy, hogy 
nem szembekerül hazánk mai belső és külső erőfeszítéseivel, ha
nem éppen keresztyén meggyőződése alapján támogatja azokat.
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Ugyanakkor megőrzi keresztyén etikai felfogásának és cselekvé
sének sajátságát, eredeti szempontjait. Nem cseréli fel a keresz
tyén erkölcsöt a szocialista erkölccsel, de vállalja annak humaniz
musát, a világnézeti háttere nélkül, A könyv az élet területén lé
pésről lépésre haladva elvileg és gyakorlatilag megmutatja, mi
ként illeszkedhet bele jó lelkiismerettel a hivő ember és a refor- 
mátori keresztyénség népünk mai törekvéseibe gazdasági, társa
dalmi, kulturális, politikai és nemzetközi téren. Erre az útmuta
tásra azért van szüksége a hivő embernek, hogy belső meghason- 
lás nélkül tudjon Krisztus-hivő, templomjáró keresztyén, s ezzel 
együtt társadalmunk hasznos, építő tagja lenni. Még inkább azért, 
hogy hitből folyó etikai indításai ne a levegőbe oszoljanak el, 
hanem vágányt kapjanak, melyen szolgálni tud Isten szeretetéből 
kapott áldozatos erőkkel az emberi közösségeknek, melyekben él.

A sajátosan keresztyén közösségi erkölcsnek az adott társa
dalmi helyzetbe történő belehelyezését elvi és gyakorlati síkon 
jól oldja meg a szerző. Néhány részletre hívom fel idevonatkozó 
példaként a figyelmet: a keresztyén állampolgári magatartás a 
szocialista államrendben (78—81), a keresztyén erkölcs és a társa
dalmi erkölcs viszonyának vizsgálata (207—211), a lelkiismereti 
szabadság értelmezése (318—323), az „eszhatologíkus béke” és a 
földi béke ügye (254—256). Álláspontját az egyház és világ etikai 
magatartásának érintkezéséről ezek a mondatai foglalják össze ta
lán legvilágosabban: „Az egyház szociáletikai gondolkodása előtt 
ma az a fontos feladat áll, hogy jól lássa a megváltozott világot 
maga körül, és komolyan számoljon vele szolgálatának végzésé
ben. Közben meglepetve fedezi föl, hogy az egyház és világ gon
dolkodásának, alapvető döntéseinek el nem mosható különbségei 
ellenére éppen etikai téren milyen sok egyezés, közös érdek és 
együttműködési terület kínálkozik keresztyének és nem-keresz
tyének között. Ezeket az egyezéseket, mint Isten nagy világrend
jének jeleit, örömmel veszi tudomásul, és építi bele a maga etikai 
életrendjébe. De közben nem feledkezik meg sajátos egyházi kül
detéséről sem: hogy Isten megváltó-megszentelő szeretetének a 
követe legyen a mai világban.” (14)

4. K i  k ell e m e ln e m  n é h á n y  je le n tő s  e r e d m é n y é t , a m e ly  akár  
ú jsá gá n á l, a k á r m eg v ilá g ítá sá n á l fo g v a  fo k o z o t t  é r d e k lő d é sr e  ta rt
h at sz á m o t  a k ö n y v  o lva sóin á l.

Recenziómban eddig érintetteket itt már nem sorolom fel. — 
Az egyháznak úgy kell végiggondolnia „teológiai igazságrendsze
rét, hogy reális segítséget nyújtson vele a mai keresztyéneknek, 
életük konkrét társadalmi viszonylatában” (13). Szép a haza teo
lógiai értelmének kifejtése. Korszerű kérdés: megváltoztathatja-e 
az ember népét és hazáját? (60—62). A népegyház fogalmának 
újfajta, helytálló meghatározása (65). A keresztyén ember for
radalmi mozgalmakban való részvétele, szemben Trillhaasszal és 
más lutheri irányú etikusokkal (75—78). A gépesített munkafo
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lyamat humán problémája (92). A termelő eszközök köztulajdona 
és közös ellenőrzése „keresztyén felfogásunk szerint jobban meg
felel az anyagi javak erkölcsi rendeltetésének, mint magántulaj
donuk” (116). Jelentős szempontja: akiknek a gazdasági élet for
radalmi átalakulása hátrányt jelent, mérjék hozzá az eddigi sze
gények és nélkülözők nyereségét, az egész társadalom érdekeit 
(117). Schweitzer Albert nagy gondolatának megszólaltatása az 
„élet tiszteletéről” a világi humanizmus és a keresztyén hit ta
lálkozásáról szóló részletben (133—136). Az egyház „világi” és 
„egyházi” kísértéseinek felsorolása (162— 166). Bonhoeffer híres 
kifejezésének kifejtése: a „nagykorúvá lett világ” fogalmának je
lentése (166—173). A könyv középpontjában: az egyház társadalmi 
és politikai diakóniájának meghatározása és kibontása, belevonva 
Káldy Zoltán e témáról szólt díszdoktori értekezésének eredmé
nyét is (183—202). Időszerű nemzetközi kérdések között elsőnek a 
vietnami háborút, majd a faji megkülönböztetést, európai vonat
kozásban pedig az ún. német kérdést említi példaként (212—215). 
Megfelelő alkalomkor szószéken is jól használható a megkapó né
ger imádság (231), valamint Luther ökumenikus imádsága (304). A 
háborúról szóló hagyományos keresztyén tanítás kritikája, és az 
atomkorszak háborújával kapcsolatos új, határozott nemleges fe
lelet (251, 257— 265). A leszerelés sürgető és reális etikai felada
táról (273—274). Végül jól keretezi a könyvet a szerző előszavá
nak kezdő bekezdése (7) és művének utolsó oldalán Bonhoeffer 
fogalmának, a „keresztyén valóságérzéknek” mai mélyértelmű, 
megragadó alkalmazása.

A könyv olvasása közben egyes részletkérdésekben adódtak 
kisebb kérdőjeleim. Csupán azért említem őket, hogy hitelesebbé 
tegyem a mű értékelését. A mű tartalmi súlyával kapcsolatban ma
gam sem tekintem többnek e megjegyzéseket, mint szubjektív 
teológiai megnyilatkozásoknak. Lelkipásztori szemmel bonyolul
tabbnak érzem a fiatalok házasság előtti nemi kapcsolatának kér
dését a hagyományos etikai álláspontnál (vö. 36). Keresztyén 
szempontból pozitívabban értékelem a 20. század művészetének 
jelentőségét, nem tekintve a legutolsó évek, főleg amerikai irány
zatait (vö. 138—140). Bultmann teológiai szolgálatát jelentősebb
nek tartom, annál inkább, mert az eljövendő eszhatologiai betel
jesülést ma már nem kapcsolja ki látóköréből (vö. 328, 381). Kér
déses előttem, vajon Luther tanítása Isten „kétféle kormányzá
sáról” nélkülözhetetlenül szükséges-e szociáletikai tanításunk mai 
kategóriájaként? (vö. 149—162). A helyes értelemben vett „szi
tuáció-etikát” aligha tudom mellőzni a magam teológiai látásából.

E néhány egyéni kérdésem nem érinti a mű teljességét és 
jelentőségét. Megismétlem — most már a mű alkotói munkájának 
értékelésével kiegészítve — , kezdő megállapításomat: hazai egy
házunk könyvtermésének és teológiai munkájának témájánál fog
va ma legfontosabb eredménye van kezünkben, mely nagyon vi
lágosan, komoly lutheri teológiai irányzékkal, széles teológiai és
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világi tájékozottsággal, tudományos precizitással és. bizonyságtevő 
hangon nyújtja egyházunk megalapozott, megbízható szociáleti- 
kai álláspontját az élet és a ma kérdéseiben — segítségül a keresz
tyén ember és egyház szolgálatához az emberi közösségekben, kü
lönösen is itt a szocialista társadalmi rendben.

A könyvet bevezető „Ajánlás” — D. Káldy Zoltán püspök 
írása — a mű mögött rejlő két évtizedes közösségi munkának, 
a szerző mély tárgyi felkészültségének és egyéni kutatási ered
ményeinek, főleg pedig a teológiai szociáletika mai égető jelentő
ségének igaz és szép felmutatása. A mű méltó kiállítása Sajtóosz
tályunkat és az Egyetemi Nyomdát dicséri. Fedőlapja a kozmosz 
és a Kereszt egybekapcsolt jelével mélyértelmű szimbólum, Dé
nes Pál tervezte.

Azzal búcsúzom, aki elkísért e lapokon egyházunk legújabb 
kiadványának értékelő áttekintésében, hogy a könyvet kitűnően 
lehet használni nemcsak dolgozószobánkban, tanulmányaink köz
ben, hanem gyakorló lelkészi szolgálatunkban is igehirdetésekben 
és lelkiDásztori beszélgetésekben.

Veöreös Imre

RÖVIDESEN MEGJELENIK

A reformáció öröksége 
és kötelezése

című

reformációi jubileumi kiadvány

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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H alottunk

Népi pap volt az úri Magyarországon. Még szava járásában 
is, hangja lejtésében is! Sopron: gimnázium — Halle: egyetem 
— németnyelvű szolgálati helyek: semmi se tudta kilúgozni be
szédéből a jó kiskamondi és vasi ízeket.

Nyughatatlan tervező a tespedő és tunyító falun. Nagyveleg 
kései Tessedikje volt sok-sok hasznos gazdasági segítéssel.

Hogy miket eszeltetett ki vele népe javára az a meleg, pász
tori szíve!

Gyümölcsfákat telepíttet: ne lopottat harapjanak, hanem sa
játjukat egyék a velegi gyerekek.

Tanfolyamokon, számos könyvben, naptárban, cikkek tucat
jával ismerteti-propagálja szenvedélyes szeretettel a méhészetet. 
Merthogy a méz jóttesz a szívnek, még a jellemnek is a méhészet, 
közösségi tudatra késztet. ,,.. . Látod a méherajt? Ezer munkás 
jár összevissza. De az egész mint állandó egyén, Együttleges szel
lemben él, cselekszik. Kitűzött célját bizton létesíti. . . ”

Koporsójára az általa honosított fenyők küldték el örökzöld 
búcsú-ágaikat.

Nagyszorgalmú s egyik legszélesebb érdeklődésű kollégánk 
volt. Diákkorában irodalmi, művészeti, zenei, gyorsírói körök lel
kes tagja. Halléban a teológia mellett bakteriológiát és művészet- 
történetet is hallgatott. Egyik szünidejében tanítói képesítést, a 
másikban logopédiai képesítést szerzett, s lelkészkedése mellett 
szolgált is mindkettővel. Nyilvános tanfolyamokon dadogókat ta
nít a helyes beszédre. Azt hiszem, ebben egyedüli volt közöttünk.

Erős szociális érzékével, csöndes szívósságával sok jó dolgot 
művelt faluja javára.

Közbenjár a székesfehérvári Prohászka püspöknél, s az ered
mény: parcellázás a velegiek részére; közbenjár a kisgyóni bá
nyánál, s az eredmény: a bánya munkásainak tíz százaléka Ve- 
legről kerül ki. Kedves feleségével együtt folytatott nyomoreny
hítő akciói — ingyen tej gyerekeknek s a többi — fitogtatás 
nélkül is jól mutatták, hogy Görög Ernő papi szíve a népért do
bogott.

G örög Ernő
1882-1967
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Ügy, ahogy rövid életnaplójában olvasom:
„Igen szerettem a falu népét, és örömmel dolgoztam érte ..
Mindez a tettek prédikációja volt!
Gyülekezeti munkájában a külső-belső építés embere volt. To

rony épül, megújul a templom, az orgona, könyvtár, napközi ott
hon létesül.

Fáradhatatlanul szervez, korában korszerű módokat próbál 
meg, hogy minél több csatornán vigye közel híveihez az igét. Több 
egyházmegyei tisztséget viselt közmegbecsülésre. Mindehhez szép 
családi élete adja az inspiráló-segítő hátteret.

Közegyházi szolgálata országos méretű, szép kiteljesedésben: 
Kapernaum íiétévi hasznos gazdasági vezetésével tetőzött.

Személyes emlékként mondhatom: sugárzott belőle a vidám 
hilaritás. Olyan mélyről, ahol már nem a tréfák teremnek, hanem 
az evangéliomi derű tiszta vizei csobognak.

S mert az ember még oly értékes munkáinál is mindig töb
bet ér maga az ember, Görög Ernőben is ez az örömsugárzó ha
bitus volt a legnagyobb érték. Hiszen ez fénylett a munkáin is.

Ezzel szolgálta végig az életét. S mikor utoljára —  a kórház
ban — több olyan betegség is gyötörte, hogy közülük egy is elég 
lett volna, akkor is „meglátszott lelkében Jézusnak békéje. . Lá
togatóit ő vigasztalta, betegtársai mosolygó nyugalmától megcsen
desedtek.

„Megköszönünk minden áldást, amit benne adott Isten. . . ” — 
mondja róla nagyon szeretett családja.

„Mindenkinek barátja volt, valamennyiünk testvére. . . ” — 
vallja róla a szomszédlelkész.

Fáradhatatlan derék ember, hűséges pásztori pap volt, írhat
ja róla jólélekkel és megilletődött búcsúszóval volt püspöke és 
— barátja.

Szabó József
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Az igehirdető műhelye

VIZKERESZT UTÁN 1. VASÁRNAP

Ef 5, 11— 14

A vízkereszt ünnepét közvetlenül követő vasárnap témája: Isten 
dicsősége. Az oltári ige (Mt 5,13—16) a tanítvány rendeltetésében tükrözi 
e dicsőség megvalósulását (só, világosság, gyertya hasonlat), a szószéki 
ige viszont intelem és buzdítás a gyülekezet felé, hogy miképpen halad
jon az Istent dicsőítő élet útján.

Az Efezusi levél 5. fejezete, melynek kiszakított része mai szövegünk, 
buzdító és mozgósító jellegű. Ajánlatos ezt a tendenciát igehirdetésünk
ben is érvényesítenünk. Csatlakozhatunk vízkereszt ünnepének öröm
üzenetéhez: Az igaz világosság már fénylik! Aki Öt követi, világosság
ban fog járni! Szövegünk nem tartozik az áttetsző szövegek közé. Nehéz
kes fogalmazású, képe is bonyolult, az elítélő mondat tartalma általános, 
de még az idézet is, a himnusz-szerű zárómondat többféle problémát 
vet fel. Mégis ez így együtt igazi vízkereszt ünnepköri textus, amely azt 
az örömhírt hangsúlyozza, hogy az igaz világosság Jézus, aki megsegít 
bennünket életünk sötétségei ellen folytatott küzdelmünkben.

Bár az igaz, hogy a 11. versben Pál apostol nem nevezi nevén, mit 
ért pontosan a „sö tétség  gyü m ölcstelen  cselek ed etei”  kifejezésen, a feje
zet elején felsorolt bűnöket vehetjük úgy, mint amikre ezt összefoglaló 
megjelölésként használja. Nevezetesen a nemi életben elharapódzott sza
badosságot, a gazdasági életben a gátlástalanságot, a társaséletben a tisz
tátalan beszédet és a szeretetlenséget, és általában mindazt,, ami a gyüle
kezeti életből, annak közösségéből kiszakít. Sötétség cselekedeteinek 
nevezi ezeket, mert gyakorlásukhoz hozzátartozik a fizikai és lelki sötét
ség, és annak minden kísérője (éjszaka, nyilvánosság kizárása, homályos
ság, szeretetlenség, az Isten népétől való elkülönülés stb.). Csupa olyan, 
ami a világosság fiai számára is mindennapi kísértés ugyan, de amit 
azok a Krisztussal való örök közösség okából elutasítanak. Ezeknek a 
bűnöknek megvannak a korszerű megjelenési formái, amit gyakran mo
dern magatartásnak neveznek, de ami nem előrevivő új, hanem régi 
sötétség. Gyümölcstelenek olyan értelemben, hogy nem építik, gazdagít
ják az életet, sőt éppen ellenkezőleg. Eszméltető, hogy az apostol szó- 
használata szerint a sötétségnek csak cselekedetei vannak, a világosság
nak pedig gyümölcsei. Ezt azonban csak az új élet világosságában látja 
meg az ember, hogy tegnapja milyen szegény, megkötözött volt, és a 
halál útján vezetett. Elvesztegetett idő, elmellőzött üdvösség minden 
perc, amit benne töltünk (Rm 13,12).

„N e  leg yen  k ö z ö sség e tek . . Vagyis teljes mértékben forduljunk 
szembe a sötétség mindenféle megnyilvánulásával. Ne alkudozzunk rajta,
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hiszen az első bűnbeesés is ilyen alkudozás eredménye! Az apostol jól 
ismerte a megosztott szív veszedelmét. „Avagy nem tudjátok-é, hogy 
egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja?” (1 Kor 5,6). A pos- 
hadás természete, hogy gyorsan halad. Kicsiből induló romlás folyama
tát megdöbbentően ábrázolja Rm 1,21. Nagyon határozott ez az intelem, 
bármikor is szól erről az apostol: 1 Kor 6,16, 10,20, 2 Kor 16,14, 2 Tim 
3,5. Egyáltalán nem jelent ez elzárkózó érdektelenséget, hanem világos 
döntést és benső elhatárolást attól, ugyanakkor felelősségérzetet. „ . . .  ha
nem inkább meg is feddjétek azokat.” Ez az atyafiakkal kapcsolatosan 
a kulcsok hatalmának gyakorlásában áll (Mt 18,15). A kívülállókkal és 
a megátalkodókkal nem kezdünk törvényeskedni, mert erre ez a mondat 
sem ad felhatalmazást. A bűn belső elítélése azonban elindít a helyes 
viszonyulás útján. Ügy tekintünk az emberre, mint betegre, veszélyben 
levőre. Az ilyen érdekében mindent megtenni embertársi kötelességünk. 
Ugyanaz a felelősségtudat vezet, mint az autóst, aki elsősegélyt nyújt. 
Az is lehetséges, hogy az illető nincs szörnyű helyzete tudatában. Nem 
bírói székre van ilyenkor szükség, hanem mentőcsónakra; nem suhogó 
pálcára, hanem terhét átvállaló gerendára! Amikor veszélyeztetettsége 
tudatára jön, akkor már maga is fog kapaszkodni. Ennek lehetünk mi 
áldott eszközei.

„ . . .  amelyeket azok titokban cselekszenek . . Ezek a test cseleke
detei (Gál 5,19), amint azok az élet különböző területein aktualizálódnak. 
E cselekedetek titkolásában látjuk jelentkezni a „szívbe írott törvény”-t, 
amely így saját magában is megítéli a bűnt. A világosság fiainak élete 
a kontraszt révén elindítja a bűn benső elítélését, vagyis katalizátor 
szerepet töltenek be.

„ . . .  éktelen dolog csak mondani is . . . ”  Abban, hogy az apostol nem 
sorolja fel a bűnöket, ne nehézséget, hanem az építő célzatosságot érzé
keljük. Mennyi szenny ragad ránk hallomás útján! Sokszor nagyon dics
telen a jól értesültségünk! Gyakran kell vállalnunk azt a szerepet, ami 
a portörlőé, amely felveszi mások szennyét, hogy azok megszabadulja
nak. A portörlőt azonban kirázzák, nehogy máshová hordja át a szeny- 
nyet. Különösen ügyeljen az, aki ilyen szolgálatot teljesít, nehogy nála 
a romlás csírái megtapadjanak. Az apostol tudatosan óvakodik attól, 
nehogy lelki „bacilusgazdá” -vá váljék! Énélkül a szigorú ítéletű ember 
is a Gonosz ügynökévé válhat (gyakran milyen szorgalmas az ilyen!), 
nem is marad el gazdája jutalma.

„Ha mindezek megfeddettek, a világosság által napvilágra jönnek.” 
Jézus szavai szerint is ez cselekedeteink patika-mérlege. Minden go
noszság a napvilágon halálra van ítélve, mint a penészgomba. Ami
kor magunkban is elítéljük, megfeddjük, kiszolgáltatjuk, napvilágra 
hozzuk a bűnt (gyónás), akkor az fedetlen állapotba kerül, nem védi a 
tulajdonosa, — ezzel a gyógyulás útja megnyílott, „ i .  . minden, ami nap
világra jött, világosság. . . ”  Ismert dolog, hogy a tudatban napvilágra 
jött és megítélt gonoszság is elveszíti már sötét hatalmát. A bűnvallás
ban megtagadott bűn nemcsak, hogy nem fertőz, hanem egyenesen épü
lésünkre szolgál. Olyan szerepet tölt be, mint a védőoltás, mely legyen
gített kórokozókat tartalmaz, de az egész szervezetet mozgósítja a kór 
ellen. így az nem pusztulásunkra, hanem ellenkezőleg, épülésünkre 
szolgál. „Ezért mondja. . . ”  Ki mondja? Ügy hat, mintha bibliai idézet 
lenne (talán Ézs 60,1 lenne?), de így nem fordul elő a Szentírásban 
sehol sem. Az apostol egyszerű hivatkozása arra enged következtetni, 
hogy a gyülekezet előtt közismert volt. Éppen ezért egyesek gyülekezeti 
énekre, ősegyházi himnuszra gondolnak. Mindenesetre a Szentlélek eszr
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köze. Általa is azt munkálja, hogy ami sötétség, arra napvilág derüljön, 
ami javunkra van, az ismertté legyen.

„S erk en j fel, aki a lu szo l. . Télidőben keltegető hangra is nehezen 
ébredünk, nyáron a napsugár hang nélkül is megébreszt. Szervezetünket 
a világosság észrevétlen előkészíti az ébredésre. Ugyanígy hozza el az 
alkonyat az álmot. Ez az életünket vezénylő bioritmus alapja. Ugyanígy 
van hatással ránk lelki téren is, amit a külvilágban tapasztalunk. A nap- 
támadatnak azonban saját törvénye és időrendje van, nem fog a mi 
alvókánkhoz igazodni. Most szólít ébredésre. Lehet, hogy a külső homály, 
fáradtság vagy fertőzöttség a testet ellenállásra készteti. így a keltegető 
szó nem számíthat rögtön örömteli fogadtatásra. A keltés miatt öröm 
csak később, a felkelő nap sugárzása láttán tölti el az ember szívét.

VÁZLATOK

I.
Bioritmus. Érzékeljük végre, hogy az igaz Világosság is fénylik!
1. Ne közösködjünk homályos ügyekkel és emberekkel!
2. Ne tegyünk engedményeket! A vipera kicsiben is az. A gonosz 

szemlélése is, elmondása is hat ránk. A hivő közösség oltalom a negatív 
hatások ellen.

3. Alvásból ébrenlétbe! Ez folyamat. Fölötte az igaz Világosság éb- 
rentartó sugárzása.

II.
1. Utunkat sötétség, magunkat álom környékez. A világosság is rea

litás. A legkisebb világosság is legyőzi a sötétséget!
2. Teljes szakítást még azzal is, ami homályos, ami álomra késztet! 

Több fényt!
3. Énekeljük együtt a Világosság himnuszát!

III.
E parancsoló igék lelkemben rezonálnak:
1. Távozz Sötétség!
2. Oszolj álom!
3. Ragyogj bennem Világosság!

Virágh Gyula

VÍZKERESZT UTÁN 2. VASÁRNAP

Zsid 13, 20—21

SEGÍTSÉG A SZÖVEG MEGÉRTÉSÉHEZ

Textusunk feldolgozása megtalálható a Lelkipásztor 1950. évi áprilisi, 
1953. évi decemberi és 1961. évi novemberi számában.

A 21. vs.-ben a Próbakiadás szövege: „azt munkáljátok magatokban . 
Luther: „munkálja bennetek” . Üj német fordítás: „munkálja bennünk” . 
A Zürichi Biblia is így fordítja. Ezzel a változtatással idézem majd a 
Próbakiadás szövegét.
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Az új német fordítás magyarázatából: Feltűnő ebben a szakaszban 
az egyéb újszövetségi iratokkal való rokonság. Pál Is beszél a „békesség 
Istené”-ről. Rá emlékeztet a gyülekezet tökéletesedéséért elhangzó kö
nyörgés is. Jánossal Jézusnak pásztorként való említése kapcsolja össze. 
Ugyanakkor e szakasz összefoglalja a levél fő mondanivalóját is: a Jé
zusban való kiengesztelődést.

Strathmann: „Dér Brief an die Hebráer” c. kommentárjából: Az irat 
szerzőjét a gyülekezet jövőjéért való gond emészti. Annak belső megerő
södését kívánja. Vívódásában Istent keresi ezzel az imádsággal, hiszen 
az akarást és az eredményt Isten munkálja bennünk. Ez „Jézus Krisz
tus által” lesz számunkra valósággá. Istennek erre a munkájára épít, mert 
Isten a békesség Istene. Ez a kifejezés itt, — mint Pálnál is — az 
Ö mindent átfogó üdvakaratát jelenti. Ennek az akaratának Isten ak
kor adta bizonyságát, amikor „a mi Urunkat Jézust” kivitte a halálból 
az „új szövetség vére által” . Így jutott Jézus a mennyei szentélybe, ahová 
e vér nélkül nem mehetett volna. Ott végzi főpapi engesztelő művét. 
Jézus így szerezte meg nekünk az üdvösséget, és „a juhok nagy pász
tora” lett. A „nagy” egyetlent, igazit jelent, ahogyan 4, 14-ben a „nagy” 
főpap „egyetlen igazi” főpapot. Ez a nagy pásztor a nyáj élén haladva 
„mennyei dicsőségbe” ment, miközben hűségesen szolgálva életét adta. 
Ezzel Isten szándéka valósult meg, „hogy sok fiat vezessen dicsőségre” . 
(2, 10) Istennek erre a tettére épít a szerző könyörgésének bizodalma: 
Isten azt a munkát, amelyet Krisztusban kezdett el, végbe is viszi! Egé
szen természetesen megy át a könyörgés magasztalásba, akár Istenre, 
akár Krisztusra vonatkozik az.

OttoMichel: „Dér Brief an die Hebráer” c. munkájából: Szövegünk
ben bizonyos ritmus figyelhető meg:

A békesség Istene,

aki kihozta a halálból 
a juhok nagy pásztorát 
örök szövetség vére által, 
a mi Urunkat Jézust,

tegyen készségessé titeket minden jóra 
hogy cselekdjétek az ő akaratát, 
és azt munkálja bennünk, ami kedves őelőtte, 
a Jézus Krisztus által,

akinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.

Feltűnő, hogy az imádkozó tekintetét Isten tartja fogva. A 20. vs. 
Tőle indul, az Ö akaratának teljesítésére biztatnak a felszólítások, öt 
illeti a dicsőségmondás. A 20. vs. Isten üdvcselekedetét írja le, amelyet 
Jézus Krisztus által valósított még, a 21. vs. erre a cselekedetre vissza
tekintő kérés a gyülekezettel kapcsolatban. Mindkét mozzanat Jézus 
Krisztusra való pillantással zárul. Istentől indul ki tehát a gondolat és 
Krisztusnál jut nyugvópontra. Nem véletlen, hogy Jézus neve nem ön
magában áll! (Űr és Krisztus) a „békesség Istene” : üdvösség Istene. 
Isten lényege és adománya a békesség-üdvösség. (Az összefüggésből nem 
következik az az értelmezés, hogy a gyülekezet helyzetétől fakadó nyug
talanságot a békesség Istene le tudja győzni.) „Kihozta a halálból” :
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Isten hatalmának megnyilatkozása. Ünnepélyes hitvallás kezdődik ezzel. 
Hozzá kapcsolódik az „örök Szövetség vére által” kifejezés. Az „örök 
szövetség” prófétai fogalom. Eljövendő eseményre utal, amely az Isten
nel való maradandó közösséget hozza magával. A „tegyen készségessé” 
tartalma: valamire alkalmassá tenni, valamire felkészíteni A „jó” szó 
nem etikai tartalmat hordoz (? Szerk.), hanem jó az, ami megegyezik 
Isten akaratával; jó az, ami Istennek tetsző. Erről a jóról a gyülekezet 
akkor szerez tudomást, amikor hallgat Jézus igéjére. A gyülekezet 
akkor valósítja meg ezt a jót, amikor meghajol Jézus igéje előtt.

MEDITÁCIÓ v é g s ő  k ic s e n g é s e

Isten hatalmas ereje miénk Jézus Krisztusban'!
1. Ez az erő előttünk először úgy mutatkozott meg, mint szeretet. 

Bizonysága: Jézus vére örök szövetségnek az alapjává lett. Istené let
tünk, mert Jézus az Ö nyájába fogott be” minket.

2. Ez az erő reménységessé teszi életünket. Isten a halálból hozta ki 
Jézust. Ö mint nagy Pásztor jár előttünk, és halálunkat is életté tudja 
változtatni.

3. Ez az erő bennünk is erővé válhat. Míg önmagam ereje sok min
denben cserbenhagy, és megszégyenít, Istennek felém megbizonyított 
szeretete és a Jézus feltámasztásával megalapozott reménység elindíthat 
az Isten akarata cselekvésének útján. A Jézus halálában minket szerető 
és feltámasztásában minket új reménységgel megáldó Isten cselekedeté
nek visszhangjává válhatnak a mi tetteink is.

4. Ahol ez megvalósul, ott a dicsőség az Istené!

A  VASÁRNAP JELLEGÉRŐL

A Vízkereszt utáni vasárnapok összefoglaló témája: Krisztus dicső
sége megjelenik a világban. A 2. vasárnap igéinek iránya: Isten akarata. 
A vasárnapi üzenet így alakulhat: Krisztus dicsősége megjelenik a vi
lágban mindenütt, ahol Isten akarata megvalósul.

Érdemes figyelni az óegyházi igékre (Ján 2, 1—11; Rm 12, 6—16) 
is. „Akinek dicsősége a mennyet és földet beragyogja, részt vesz övéi 
mindennapi életében és kegyelmes jelenlétével megszenteli az otthont, 
a családot, a földi közösséget i s . . .  Az epistola pedig azokat a követe
léseket állítja elénk, amelyeket (hűséget-szeretetet) a kisebb-nagyobb 
közösségekben való élet egyaránt megkíván.” (Jánossy L.: Az egyházi 
év útmutatása.)

VÁZLAT

A szószéki szolgálatot legtöbb gyülekezetünkben, — a miénkben is 
ezzel a mondattal szoktuk befejezni: „Dicsőség az Atyának és a Fiúnak 
és a Szentléleknek. . . ” Előbb még az Isten szólott hozzánk, most pedig 
már elszakadóban vagyunk a templomtól. Hamarosan megindulunk ha
zafelé. Ez a mondat vajon azt akarja kifejezni, hogy ami eddig itt a 
templomban történt, az szolgáljon Isten dicsőségére? Vagy azt, hogy az 
ezután következő, — az élet különféle dolgai — hozzon dicsőséget Is
tenre? Tévedés így vélekedni: ami eddig történt, az magasztalja Istent.
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De tévedés ez is: ami most következik, az váljék dicséretére. A 
helyes: a kettő együtt!

1. A templomi együttlét azt a drága alkalmat jelentette számunkra, 
hogy belekerültünk azoknak a tetteknek a sodrásába, amelyeket Isten 
érettünk vitt végbe Jézus Krisztus által. Részesei lettünk a kereszt és 
a feltámadás eseményeinek. Az előttünk járó pásztor hangja szólított 
meg, és hívott maga után valamennyiünket.

2. Templomi együttlétünkön kapcsolatba kerültünk az eljövendő vi
lággal is. Az igéből felénk hangzó elítélő vagy bűnbocsánatot hirdető 
szó titokzatosan elénk hozta egyszer megvalósuló sorsunkat. Most, ma 
még minden szó azért hangzott el, hogy életünk legyen. Isten minket 
nyugtalanítva vagy megcsendesítve az eljövendő, megígért békesség felé 
akart lendíteni valamennyiünket.

3. Isten múltban megvalósult és eljövendő tettei között haladunk 
tovább. Hogy számunkra ez-e az igazság, az majd kiderül otthon stb. 
azokban a tettekben, amelyekben életünk mutatkozik meg igazi mi
voltában.

És most összeszorul a szívünk_ Hiszen ismerjük erőtlenségünket. A 
természetünket, emberi gyengeségeinket. Aggodalmasan gondolunk kí
sértéseinkre. Nem tudjuk letagadni bűneinket. Nagyon kicsivé zsugo
rodik annak lehetősége, amire a mi erőnkből telik.

Meg kell látnunk, hogy nem maradunk magunkban. Velünk jön, 
mellettünk jár az az Isten, akinél végtelen lehetőségek vannak. Aki le
győzte a halált, aki Fiát pásztorul rendelte mellénk, aki megújította 
szeretetét és kegyelmét irántunk, nem hagy meg minket tehetetlensé
günk kétségbeesésében. Az igében, az imádságban, a bűnbocsánat ado
mányában, a Jézussal és egymással való közösségben, stb. alkalmak 
várnak minket, amelyekben semmivé váló erőnk helyébe léphet Isten 
ereje. Övé az erő és Ő adja az erőt, hogy azt cselekedjük, ami kedves 
előtte.

„Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a gzentléleknek. . . ”
Azé a dicsőség, aki fel tud minket készíteni minden jóra!

Bohus Imre

VÍZKERESZT UTÁN 3. VASÁRNAP

1 János 3, 10—12

TÚLSÓ KAPCSOLAT — ITTENI MAGATARTÁS

A keresztyén élet fő vonásait tárja elénk János apostol, s mindezt 
három pontban foglalja össze:

a) Megszabadulni a bűntől;
b) Szeretni a testvért;
c) Hinni Krisztusban
Megfogalmazások özöne látott már napvilágot, hogy mit jelent ke

resztyénnek lenni. Voltak, akik leértékelték, voltak, akik magasztalták 
ezt az életideált. Olyanok is akadtak, akik kicsi követelményt állítottak
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a praktikumban állóknak, de akadtak olyanok is, akik nagyon magasra 
tették a mércét. Nem minden korban volt azonos a megterhelés.

Sajátos módon jut ez kifejezésre Jánosnál.
1. Az, hogy valaki keresztyén-e, mindig konkrét esetekben dőlt el, 

természetesen nem a torokerősség a döntő. A keresztyén élet mindig az 
igazságszolgáltatás megvalósításában mutatkozik meg, nem pedig „ha
bos” érzésekben. Gyakran térnek vissza ebben a fejezetben az „ergon” 
és a „podein” szavak. Ez pedig azt jelenti, hogy mindez Istentől szár
mazó rend. Ez a cselekedet sohasem az ember teljesítménye, hanem az 
Ő akaratának kifejezése és gyümölcse. Ez a gyümölcs a fokmérője an
nak, hogy a gyümölcsöt hozó fa milyen talajon áll, hová eresztette gyö
kereit, honnan szívja táplálékát, s az a talaj gazdag-e?

Jánosnál az „igazság” és „bűn” fogalmak nem filozófiai értelemben 
kerülnek elő, de erkölcsi megfogalmazásban sem, hanem valódi, racio
nálisan konkrét esetekben.

2. Két egymással szembenálló „nagyhatalom” van-, akik mozgásban 
tartják az embert és uralkodnak fölötte, Isten és a Hátramozdító, ellen
fél (diabolos), aki Isten rendjének a rombolója, megzavarója. A „bűn” 
értelme szerint nem más, mint ami eltávolít, távoltart Istentől. Az „el
lenfél” megjelölése ez, kinek lényege: ellenállás, lázítás Isten ellen.

A keresztyén n em  tud bűnt cselekedni, mert ő része az Atyának. 
Nem fogadott gyermeke Istennek, Aki nevére írta őt, hanem valóságos 
gyermeke (3,1 kk). Életét és lényét ö  adta. Atya! Bátrabban kifejezve: 
benne van magva, benne marad, sőt tovább munkálkodik (3,9). Ez nem 
fogyhat ki, de ki sem fagyhat. Évelő, mégpedig generációkon keresztül. 
A kígyó fejére mégsem a keresztyénség lépett rá, hanem Jézus Krisztus. 
Ö az, aki végleg megszünteti a szétszakítottságot az Atya és gyermekei 
között. S ez úgy történhetett meg, hogy engedelmeskedett Neki egészen a 
keresztfa haláláig. Ugyanakkor lerombolta a gonosz művét, s lerombolja 
azokban ma, akik hisznek őbenne, akik Benne maradnak, s így marad 
Ő bennük. Isten így helyezett bennünket vissza az életbe. Azért küldte 
Jézus Krisztust, hogy elvágja mindazt, ami köt gátol minket az új élet
ben. A bűnnek akkor van vége, ha mi azt tesszük, ami Urunknak tet
szik. Csak az szabad a bűntől, aki nem cselekszi. Aki őbenne van; az 
nem úgy nyilatkozik, hogy ezt nem akarom, vagy nem szabad tennem, 
hanem azért nem teszem, mert nem tudom. Nincs meg az „adottságom” 
erre, elveszítettem „hallásom” a rosszra. Így cselekszik az igazságban 
levő igazat. Hiába beszélünk az olyan távbeszélő készülékbe, amelyik
ben nincs áram. Nem „képes” az üzenetet továbbítani, rossz. Isten gyer
meke rendelkezik ezzel a képességgel, hogy teljesítse az Atya akaratát. 
A bűnös is ugyanúgy cselekszik, mint a másik, csak azon van a hang
súly — mit és hogyan tesz!? János visszavezeti a cselekedetet gyökeré
hez, s itt mutatja ki a különbséget.

3. Hibrid faj azonban nincs, amelyik átmenetet képez az Isten 
gyermekei és az ördög fiai között. Arra vigyáznunk kell, nehogy az ol
vasottak után úgy vázoljuk fel igehirdetésünket, hogy hallgatóinkat áru
lóknak tüntessük fel, s ezzel olyan terhet rakjunk rájuk, amit magunk 
is képtelenek vagyunk elhordozni.

4. Vörös fonálként húzódik végig ezen az igén az a felismerés, hogy 
Isten szeretete Jézus Krisztusban jelent meg, Ő a mi szeretetünk ere
dete. Csak azért szerethetjük őt, s szerethetünk, mert Tőle kaptuk. 
Ennek a szeretetnek a betöltése azonos az Isten parancsolatával. Ez
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az igazi rend alapja. Aki őbenne van, annak nemcsak be szabad töl
tenie ezt a parancsolatot, hanem az b e  is  t u d j a  tölteni.

Hol lehet mindezt megvalósítani?
Isten rendjének megvalósítási helye mindig ott van, ahol a másik 

is ott van! A testvér!
Feltűnő a 11. versben használt „kezdetben” szó használata. Vannak 

írásmagyarázók, akik ügyet sem vetnek rá, de többen ezt a magyará
zatot hozzák: „kezdetben” kifejezés a szeretet parancsolatára vezet visz- 
sza. Ez nem idői meghatározás, de idői kezdetet sem jelöl, hanem e r e 
d e t e t  — princípium, ami mindennek magva és közepe.

5. Amit itt mondtunk, azzal ne zavarjuk meg hallgatóinkat. Nehogy 
abba ringassuk, s arról biztassuk, nincs itt semmi baj, hisz bűntelenek 
vagyunk. Ne tegyük beképzeltté őket, de arra is vigyázzunk, hogy mi se 
váljunk azokká. Ne engedjük, hogy engedelmesség és engedetlenség to
vábbra is megférjenek egymás mellett. Igehirdetésünk célja nem lehet 
más, mint, ami Jánosé:

Ne engedjétek magatokat megtéveszteni!
Igehirdetésünkben essék hangsúly arra, hogy a keresztyének ki

tüntető nevet kaptak: Isten gyermekei — igazak. Ennek ismertetőjele: 
igazságot cselekedni. Ezt meg is tudják cselekedni, mert Jézus Krisztus
ban bűnbocsánatot kaptak, s így szabadok, mert Ö magára vette bűnei
ket. Kezesük van. ő t  nem a világ ismerteti meg a keresztyénekkel, mert 
a világ nem fogadta be Őt, de nem is a keresztyénség az Ő felfedezője, 
tehát nem mi vagyunk a felfedezők. Isten küldte Krisztust, mint bűn- 
törőt és bűntörlőt. Általa helyez vissza mindannyiónkat az életbe. Űj 
életet kezdhetünk, ha „meghaltunk a bűnnek” (Rm 6,2). Aki annak 
meghalt, az nem tud annak többé élni. Igazság szolgájává vá
lik. Nem tud többé gyűlölni, mert már „nem ért” hozzá. E lfe 
lejtett bűnözni! Mindennek pedig Isten a teremtője és szerzője, Tőle 
született ember az ilyen, aki magában hordja az Isten képmását? Jel
lemévé válik az igazság cselekedete. Az ilyen ember mindig reagál arra, 
amit Isten akar (Jn 8,47; Jn 18,37 b).

Káposzta Lajos

VÍZKERESZT UTÁN 4. VASÁRNAP

Kol 1, 15—20 

A TEXTUS ÉRTELME

Monumentális ige Krisztus monumentalitásáról. Már maguk az egyes 
építőkövek is tömör, robusztus, súlyos sziklatömb-mondatok. A modern 
írásmagyarázók egyetértésben és joggal állítják, az igeszakasz, beleértve 
a 13. és 14 verset is, egyike a Pál leveleiben szép számmal fellelhető 
himnuszoknak.

Lohmeyer úgy véli, hogy a himnusz gondolatköre a zsidóságban, pon
tosabban az évi nagy engesztelési ünnep teológiájában van. Ezzel szem
ben Kásemann többekkel együtt gnosztikus eredetűnek gondolja a him
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nuszt, amely azután, persze módosításokkal, a keresztyén gyülekezetek 
keresztelési liturgiájába került. Van olyan is, aki a szerzőséget Pálnak 
tulajdonítja arra hivatkozva, hogy Pál himnuszalkotó készségét — lásd: 
1 Kor 13; Róm, 8,31—39 — nem lehet kétségbevonni. Sok közös vonást 
lehet felfedezni az igeszakaszunk és a hellenisztikus zsidóság ún. Sophia- 
költészete között is, (Sál. Bölcs. 7 fej.!). Kétségtelen, hogy Pál felhasználja 
a körülötte levő szünkretisztikus világ fogalmait és szókincsét, talán egy 
kész himnusz is lebegett a szeme előtt, mondanivalóját elsősorban mégis 
az az aktuális lelkipásztori feladat határozza meg és alakítja ki, ame
lyért az egész levél íródott. A szóban forgó himnikus rész nem áll el
szigetelten a levél gondolatmenetében, hanem mint a tévtanítók elleni 
küzdelem evangéliumi alapja, a levél szerves része.

A Kolosséban fellépő tévtanítás jellege még rendkívül vitatott. Az 
valószínűnek látszik, hogy itt nem a Galata-levélből ismert tévtanítók - 
ről van szó, bár a levélben van utalás a tévtanítók törvényeskedő elő
írásaira (2,16; 2,20 kk.). A tévtanítás gerince azonban szünkretisztikus 
filozófiai (2,8.), amely a világ elemeiről tanít, és ezek kultuszát propa
gálja. A világnak ezek elemei minden bizonnyal azok a „fejedelemségek 
és hatalmasságok” , amelyek az emberi sorsot, a „heimarmené”-t intézik. 
Nincs arról szó, hogy a tévtanítók elutasítanák Krisztust, csak nem ta
lálják elég hatalmasnak arra, hogy a sors erőin uralkodhatna. Elfogadják 
Krisztust mint szabadítót a bűntől és a halálból, de úgy gondolják, hogy 
a világ sora és az ember élete a sorshatalmak kezében van.

Pál nem igazítja helyre a tévtanítók tudományos tévedéseit, a vilá
got mozgató erőkről ugyanolyan korhoz kötött, mitikus elképzelései van
nak, mint ellenfeleinek, de hirdeti, hogy ezek az erők Krisztusnak van
nak alárendelve.

Mit jelent Krisztus a világ számára? Ö a láthatatlan Isten képe. Az 
„Isten képe” a hellenisztikus zsidó, irodalomban a megszemélyesített Böl
csesség vagy a Logosz. Pál 2. Kor. 4,4-ben ezen a vonalon halad, amikor 
is a kinyilatkoztatás mozzanata kerül előtérbe az „Isten képe” kifejezés
ben. A Krisztus méltóságának tehát egyik legdöntőbb vonása, hogy Istérf 
csak általa ismerhető meg. Valószínű, hogy a kifejezés használatában 
Gén. 1,26—27-re való utalás is található. Eszerint Krisztus szolgált min
tául az ember teremtésekor, Ö tehát a humánum foglalata is. A követ
kezők azonban világosan mutatják, hogy Istennek ez a „képe” nem pasz- 
szív minta, mint a szobrász modellje, hanem teremtő, formáló és alakító 
kinyilatkoztatás.

Krisztus méltóságának rendkívül tömör megfogalmazása a 15. v. má
sodik fele. A Károli-fordítás és az 1952. revízió szövege úgy oldja fel ezt 
a tömörséget, hogy az „elsőszülött” -ből Krisztus születésének mindene
ket megelőző idejéről tett kijelentés válik. A születés gondolata azon
ban, itt talán fel sem merül, mert az „elsőszülött” szó Krisztusnak az 
Atyához való páratlan viszonyát jelzi. Az „eísőszülött” már az Ótesta
mentumban sokkal több, mint az a szószerinti jelentésből kitűnik. Az 
„egész teremtés” genitívuszból áll, s ez nemcsak az „elsőszülött” minde
nek felett való nagyságának — a „pro” nemcsak idői, hanem minőségi 
különbséget is jelenthet — kiemelését szolgálja, hanem az elsőszülöttnek 
és az egész teremtésnek „testvéri” kapcsolatát is.

16. versben az apostol indokolja Krisztusnak ezt a nagyságát. Benne 
teremtetett minden! A „benne” többet jelent, mint általa. Pál sajátos 
szóhasználatában egyaránt jelentheti a Krisztussal való közösséget és a 
Benne való meggyökerezést is. Eszerint a „benne” jelentheti azt, hogy
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Isten a Krisztusban nyilvánvalóvá lett szeretettel teremtette a világot, 
de ugyanakkor azt is, hogy a teremtett mindenségnek benne van a lét
alapja. V. ö .: Csel. 17,28!

A 16. versben váratlanul felenged a fogalmazás eddigi tömörsége. A 
teremtett világot több felől is körülírja. Gén. 1,1. cseng vissza a „menny 
és föld” kifejezésben. A „láthatók és láthatatlanok” ellentétpár a görög 
világszemléletet tükrözi. A „trónusok”, „uralmak” , „kezdetek” (fejede
lemségek), „hatalmak” angyali lényekként megszemélyesített sorsformá
ló erők, s a mindenségnek már azt a körét érintik, amely a kolosséi tév- 
tanítók spekulációiban nagy szerepet kap. Nemcsak az angyalok között 
való különbségtevésnek nincs értelme tehát — az „akár. . .  akár. . . ” kö
tőszóval való szerkesztés mutatja, hogy Pál ebbe az irányba is vág egyet 
— hanem értelmetlen a tőlük való félelem is, mert hiszen ezek a lények 
is Krisztusnak köszönhetik létüket, s tőle is függenek.

A 16. vers végén figyeljünk fel arra, hogy mennyire dinamikussá 
válik a Krisztusról szóló bizonyságtétel! A „ta pánta” a sztoikusok által 
kedvelt megjelölése a teremtett világnak. Ezt a mindenséget nemcsak 
Krisztus által, hanem reá nézve is teremtette. Ez a „reá nézve” pedig azt 
jelenti, hogy a világ nem befejezett alkotás, hanem a történelem drámai 
eseményein keresztül jut el a Krisztusban adott tökéletességig.

A 17. vers a himnusz fordulópontja. Summázza az eddig mondotta
kat Krisztus kozmikus jelentőségéről azzal, hogy Ö minden előtt van — 
és nem volt! —, és a mindenség benne találja meg existenciáját. Ugyan
akkor azonban —, s ezzel válik az ige evangéliummá —, Ö a feje a test
nek, ami az egyház. A világ ura és az egyház ura ugyanaz a Krisztus! 
Aki a teremtő akarat megvalósítója a világban, az az új teremtés meg
valósítója is az egyházban, és az egyház által.

A 18. b. — 20. versig terjedő rész Krisztusnak ezt az újjáteremtő 
munkáját bontja ki. Ö a „kezdet”, de a hellenisztikus gondolkodásmód
ban a „kezdetnek” meghatározó szerepe van a folytatásban is. Valóban 
új kezdet, hiszen elsőként törte meg a halál egyeduralmát. „Elsőszülött” 
a halottak közül, s ez azzal a kiváltsággal jár, hogy, mint a 15. versben 
az egész teremtés elsőszülöttének, neki jusson a mindenkit megelőző 
hely, vagyis az uralkodói méltóság.

Ez a méltóság nem üres cím. Alapja egyrészt az a tény, hogy Isten 
Öt választotta ki lakóhelyéül, és ami csak isteni, azt mind Ö foglalta ma
gába. H a 2,8—9-re gondolunk, akkor világossá válik, hogy az apostol 
már itt a kolosséi tévtanítás elevenébe vág, hiszen eszerint a világ ele
mei is az isteni szférába tartoznak. Másrészt azért illeti meg Krisztust a 
legfőbb méltóság, mert az ö  kereszthalála kiengesztelte Istent a világ 
iránt, ez ezzel megteremtette az egyetemes megbékélés lehetőségét. Rm. 
8,19, a tanújele annak, hogy Pál a bűn rontását kozmikus méretűnek 
látja. Ennek megfelelően kozmikus méretű a megváltás is. Ügy tűnik, 
hogy az apostol abban megegyezik a tévtanítókkal, hogy a kozmikus 
megrázkódtatásokat mögöttük rejlő szellemi erőkkel magyarázza, viszont 
szembeszáll velük akkor, amikor azok ezeket a szellemi erőket kivonják 
Krisztus fennhatósága alól. Ezért záródik ez a monumentális ige azzal, 
hogy Krisztus keresztjének engesztelő vére nemcsak a földön szerez bé
kességet, hanem az egekben lakók között is.

Igénk mondanivalóját így summázzuk: Bátran élhet és szolgálhat 
Krisztus népe széles e világban, mert nincs olyan terület, amely Krisz
tusé nem volna, s nincs oly erő, mely Krisztus hatalmában nem volna.
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Az az ige, amellyel ezen a vasárnapon fel kell mennünk a szószékre, 
komoly próba elé állítja az igehirdetőt: Vajon tud-e egyszerre modernül 
keresztyénként gondolkodni világunkról? Pál korának legfrissebb világ
képét használja fel arra, hogy Krisztus kozmikus méretű jelentőségéről 
tanúskodhasson.

Fel kell mérnünk azt a változást, amely a kolosséi gyülekezetéhez 
képest a mi gyülekezeteink gondolkodásmódjába beállt. Az antik ember 
félt a természettől, mert tele volt megfoghatatlan és elháríthatatlan ve
szedelmekkel. Ezeknek a természeti erőknek isteni jelleget adott, s tisz
teletükkel próbálta leszerelni őket. Ennek a kozmikus félelemnek a je
lentősége a mai ember életében csökkent, mert az emberiség a matema
tikai formulákban megtalálta a kulcsot a természethez, az irreális spe
kulációk helyét elfoglalta a tudomány, s így nagyobb eséllyel veheti fel 
az ember a küzdelmet a természet erőivel. A tudomány eredményei op
timizmussal töltik el az embert (különös módon ugyanakkor a régi világ
képből élő asztrológia is feléled jó keresetet biztosítva a horoszkópkészí
tőknek. Az ige a tudománnyal együtt arra tanít, az égitestek nem ab
szolút urai sorsunknak). Ahogy az ember egyre jobban belelátott a vi
lág titkaiba, úgy apadt a természettől való félelme, de a világ ma semmi
vel sem ad nagyobb biztonságérzetet, mint a Kolosséi-levél megírásának 
idején.

Ha a létünk bizonytalansága reánk nehezedik, akkor ez annak a 
jele, hogy csonka képünk van Krisztusról, mert amilyennek látjuk Krisz
tust, olyan a hitünk is. Súlyos lelki örökséget hordozunk. Jézus Krisztust 
száműztük a világból a lélek, a személyes problémák területére. Az ilyen 
„megcsonkított” Krisztus természetesen az élet legnagyobb területén 
erőtlenné vált.

Igénk egyik döntő mondanivalója az, hogy Krisztus munkaterülete 
nem korlátozódik az egyházra. Igaz, Krisztusnak ez a „profán” munkája 
el van rejtve előlünk. A keresztyén ember innen merít bátorságot arra, 
hogy az élet minden területét Krisztus hatalmában levőnek lássa. Ez 
sohasem jelentheti azt, hogy az élet minden területének keresztyén irá
nyítás alá kell kerülnie. Ha a világ Krisztusban teremtett, akkor ez azt 
jelenti, hogy a mindenség akkor szolgál Krisztusnak, ha az megfelel te
remtésbeli céljának. A tudománynak tudományosnak kell lennie, a jog
nak az igazságosságot kell szolgálnia, s így tovább.

Krisztus megváltó munkája sem korlátozódik az egyházra. A bűn
bocsánat helye, Krisztus keresztje olyan erőforrás, amely kiegyenlítheti 
e világ ártó feszültségeit is. Ez történik meg mindenütt, ahol a békét 
akarják és megvalósítják. A kozmosz sorsa az ember magatartásától 
függ, ez a mi korunk egyik legfontosabb felismerése. Igénk nem a végső 
pusztulás, hanem a nagy kiengesztelődés perspektíváját vetíti a világ 
elé. Az egyház pedig azoknak a közössége, akikben folytatódik Krisztus 
földi szolgálata, az eljövendő újnak a kiábrázolása.

Igénk Krisztus arányait a végtelenbe növeli, de azok számára, akik 
ismerik Öt. Nem lehet a kozmikus méretű Krisztus az evangélium kez
dete. Pál is először arról a Krisztusról beszél, akiben van bűneink bo
csánata. Azután beszél arról a háttérről, amely a történeti Jézus mögött 
van. A mi feladatunk sem az, hogy a kozmikus Krisztussal toborozzunk

A TEXTUS ÜZENETE
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híveket, nevében vitába szálljunk tudományos tételekkel, hanem az, 
hogy azoknak, akik ismerik a Krisztusban nyert bűnbocsánat erejét, látó
körét kitágítsuk, és ezzel hitük ereje is megnövekedjék.

AZ IGEHIRDETÉS ELINDÍTÁSA

Elképzelhető a következő bevezetés:
Keresztyén Gyülekezet!
A magas hegycsúcsoknak nemigen van lakója. Ott ahol ritka a le

vegő, gyér a növényzet nehéz megélni. Időnként azonban nagy élmény 
egy-egy ilyen hegycsúcsot megmászni. Onnan óriásivá tágul a horizon
tunk, eltűnnek az apró részletek, s átfogó képet kapunk az alattunk el
terülő vidékről. A Szentírásnak egyik hegycsúcsa a mai igénk. Ritka, 
nehezen befogadható a levegője, hideg, tömör kőszál-mondatok vesznek 
körül. Mennyivel több az élet egy evangéliumi történetben! Mégis fel 
kell ezekre a csúcsokra küzdenünk magunkat. Lent a síkságon megvan 
az a veszély, hogy a dolgok elvesztik igazi arányukat, a mindennapos 
gondokban leszűkül a világunk. Pedig keresztyén életet csak úgy lehet 
élnünk, ha messzire ellátunk. Igénk tekintetünket visszairányítja a kez
detre, feltárja a jelen hátterét, és felcsillantja a célt, hogy hitünk meg
növekedjék, reménységünk megerősödjék és szeretetünk kitartóvá váljék.

Mert hitünk, szeretetünk és reménységünk ereje attól függ, hogy 
mennyit látunk meg Krisztusból. így volt az Kolosséban is.

Cserháti Sándor

VlZKERESZT UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP

Ap. csel. 26, 9—20 

AZ ALAPIGÉRÖL

Mint tudott dolog Pál apostol megtéréséről, a „Pál-fordulásról” há
rom megközelítőleg hasonló híradásunk van. Mind három az Aktában 
olvasható a 9., 111. 22. fejezetben és a mi mostani alapigénkben. Ide kell 
számítanunk még a Galatákhoz írt levélből az 1,11-től olvasható szakaszt 
is, mely hangsúlyában más. A három híradás közül alapigénk látszik a 
legteljesebbnek, és minden okunk meg van arra, hogy magától az apos
toltól származtassuk. Különösen három ponton érezzük azt, hogy a hír
adás közel van az apostolhoz. — Valószínűleg a zsidó II. Agrippára való 
tekintettel hangsúlyozza az apostol, hogy héber nyelven szólott hozzá az 
Űr, tehát a megszentelt kultikus nyelven, noha a közbeszéd az araméi 
volt. Többlet ez a mondat: nehéz néked az ösztöke ellen rúgódoznod. Ezt 
úgy értelmezhetjük, hogy Sault Krisztus már régebben „kezelésbe vette” . 
Talán már akkor' amikor István vértanú megkövezésénél jelen volt. A 
szelíd Gamáliel vad tanítványa, Saul fokcsikorgatva küzdött, míg a da
maszkuszi úton — végleg megadta magát! Egyik jelentés sem részletezi 
ennyire a küldetés történetét. A pogányok közt kell hirdetnie a bűnbo
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csánatot, hogy megnyíljanak a szemeik és Istenhez térjenek. — Ezen túl 
a textusról nincs különösebb megjegyezni valóm; az összefüggésből min
den érthető.

AZ ALAPIGE TEOLÓGIÁJA

Pál apostol megragadja az alkalmat, hogy II. Agrippa, „nagy” Heró- 
des unokája előtt, a maga élet-útjának teológiáját kifejtse. Magatartá
sát, „pálfordulását”, a zsidó teológiával szemben tanúsított viselkedését 
kell megértetnie egy olyan emberrel, aki maga is zsidó; aki ismeri népé
nek múltját, hagyományait, prófétáit és várakozását. Hogy Agrippa meg
érthesse a magatartását, az életéről kell beszélnie. Mint buzgó farizeus 
ezt nem győzi hangsúlyozni: az apák hitében élt! Várta az idők teljessé
gét, amikor az apáknak adott ígéret beteljesedik. Az apostol, illetve ak
kor még Saul, valami szent lángolással várja az ígéret teljesülését, mert 
az ígéretet nagyon komolyan vette. A damaszkuszi úti élményig nem 
látta az országút vándorában — akinek nem volt hová a fejét lehajta
nia — a beteljesedett ígéretet. Számára éppen úgy botránkozást jelen
tett Jézus személye, mint a főpapnak, aki megszaggatta ruháit, kétségbe 
esett Jézus vakmerőségén, amikor az Isten fiának vallotta magát. A 
damaszkuszi úton történt kinyilatkoztatás hozita meg számára azt a bizo
nyosságot, hogy az ígéret beteljesedett, mert a halott: él! Az a „Iszürke 
szomorú” ember, aki Palesztina poros útjain járt, valóban Istennek Fia, 
mert feltámadott és él! Tehát minden gyengesége, szegénysége ellenére ő 
az, akiben Isten minden ígérete 'betölt; akire várt a zsidóság; akinek az 
eljöveteléért ő maga is naponként buzgón imádkozott — minden hivő 
farizeussal egyetemben. Új aión tört be a világba! De ez az új világ-idő 
nem a rómaiakkal való leszámolást és a Dávid trónjának helyreállítását 
jelentette, hanem a bűnbocsánatot, üdvösséget, feltámadást, örök életet! A 
halott Jézust Isten Krisztussá, Úrrá tette és minden teremtmény zsen
géjévé; elsővé az új létforma új teremtményei között. Boldog volt Pál, 
mert megérte mindazt, amire vágyott amiért imádkozni tanították!

Most éppen ezért éri támadás! Ezért kívánták a kegyes zsidók és 
egyházvezetők a halálát! Az volt a vád ellene, hogy nagyon szeretett zsi
dó népének ellensége, mert a szégyenfára szegezett Názáretiben látja az 
Isten Fiát! Ezt a hitét nem titkolja el, sőt inkább nem szűnik meg a régi 
buzgalommal hirdetni az új világ hajnalhasadását! Pedig nem tehet 
mást. Aki megmutatta magát neki, az el is küldtel Pogányok közé fő
képpen, hogy megnyissa szemüket; hogy a sötétségből világosságra tér
jenek; hogy bűneik bocsánata által Istenhez találjanak; hogy új életük
höz méltó új cselekedeteket cselekedjenek. S Pál nem engedetlen! Nem 
tehet mást. Ez az életútja; a hit és engedelmesség életútja. A zsidók sze
mében ez: a bűne!

MEDITÁCIÓ

Nem prédikálhatunk egyszerűen a múltról. Lehet, hogy valaki na
gyon élvezné, ha Pál apostol megtérésének lelki vonatkozásait tárgyal
nánk. De nekünk az a feladatunk, hogy a jelenbe „tegyük át” ennek az 
igének a mondanivalóját. A múlt annyiban érdekel, hogy Saulból de 
faktó Pál lett; a Krisztust gyűlölőből Krisztus szerelmese. Vigyáznunk 
kell arra is, hogy ne tévedjünk az élmény-teológia bizonytalan talajára,
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hiszen Pál megtérése egy objektív kinyilatkoztatási aktus átélése volt. 
Élmény, de tárgyi alapon nyugvó élmény. Kétségtelen, hogy nincs keresz- 
tyénség személyes átélés, élmény nélkül, de — nem akármilyen élmény 
a hit élménye. Reagálás a magát kegyelmesen kinyilatkoztató Isten ak
tusára. — Ott kell tehát megközelíteni az igét, ahol életté  lett. Az élő 
Isten — Krisztus — hívta el Pált, hogy szolga és tanú legyen a világban; 
embereket sötétségből világosságra vezessen; új engedelmességre segítsen. 
Ü j életútra ju tott az apostol. Ezt kell prédikálnunk, mint akik magunk is 
új életútra jutottunk (vocatio interna). Ügy kell prédikálnunk, hogy a 
hallgatók maguk is új életútra jussanak; az új életúton való járásban 
előbbre jussanak; megtéréshez illő cselekedeteket vigyenek véghez. — 
Ez adja meg a prédikáció irányát.

Ú J É LE T Ú T J A N !

A minap egy kis menyasszony keresett fel, természetesen vőlégényé- 
vel együtt, hogy „beiratkozzék” . Ismeretlen volt. Nem a gyülekezetből 
való; még csak nem is evangélikus. Megkérdeztem tőle: könnyű szívvel 
jön-e evangélikus templomba esküdni. Mire azt felelte: Ó, igen. Neki 
mindegy! Arra a kérdésemre: mikor volt templomában, azt felelte: Csak 
mint múzeumban voltam templomban. Érdekeltek a festmények; a fres
kók, szobrok; szeretem a szépet!

Érzem, hogy a tekintetekből felém sugárzik a tiltakozás: a kis meny
asszonynak nincs igaza! A templom nem múzeum. Nem a múltra emlé
keztető hely, ahol a múltról esik szó; amelynek semmi köze ahhoz az 
emberhez, aki itt és most harcolja meg egy új életnek, egy boldogabb 
emberi életnek, egy békével áldott emberi életnek nagy harcát. A temp
lomban is, az evangélikus templomban is a ma emberének életéről van 
szó. A mai ember új életéről esik szó! Éppen úgy van ez, mint a mai, bár 
régi történetben, alapigénkben. Ott is egy embernek új életéről van szó, 
akit Isten kijelentése új életútra segített; aki a múltból a jövő felé for
dult: aki új feladatot kapott; aki új életre érkezett. — EztóI van itt szó. 
Isten ma is erről az új életről beszél nekünk, egy régi történeten keresz
tül, és azt mondja: Ú j élet útjára kell ju tn u n k !

1. Űj élet útjára segít el, hív el maga az élő Jézus Krisztus. Szolgája 
és tanúja vagyok közöttetek az élő Jézus Krisztusnak. Szolga és tanú 
vagyok azért, hogy megszólaljon itt is a Jézus Krisztus hívó szava. S ve
lem együtt szolga és tanú itt minden keresztyén testvérem, akinek szívé
ben megszólalt az Isten hívó szava; akinek szívében megszólalt Jézus 
magáról szóló bizonyságtétele. — Az elmúlt napokban a vízművek mun
kásaival beszélgettem, akik vízcsövet fektettek a házunk előtt. A hitre 
került a szó. S azt mondja az egyik: „Mióta meghallottam az igét, hiszem, 
hogy Jézus Krisztus él, és az én megváltóm!” Tehát ma is itt a Jézus el
hívó szava vezet ez új útra. És nekünk nem a múlton kell elmélkednünk, 
hanem „szivet kitárni, s irgalmat kérni”, hogy ez az új életre hívó szó 
elérjen hozzánk, és — meg is halljuk!

2. A meghallott ige kinyitja a szemünket; sötétségből világosságba 
vezet. Istent láttatja meg a hívó szó, és Istenhez vezet! Bűnbocsánatot ad!

Amikor az Isten világossága felragyog, meglátszik a mi szegény éle
tünk számtalan bűne és vétke. Ügy járunk mint Péter, amikor felragyo
gott neki a Krisztus nagysága. Térdre hullott, és így szólt: Menj el tőlem. 
Uram, mert én bűnös ember vagyok!
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Sok szó esett a múlt évben Luther Mártonról a reformáció 450 éves 
fordulóján. Ö is buzgó ember volt, mint Pál. Kereste a kegyelmes Isten 
felé vezető utat! Hogyan jutok kegyelmes Istenhez, gyötörte a kérdés. 
Azután az őt is elhívó Isten megnyitotta a szemét. Sötétségből világos
ságba vezette. Krisztusban megtalálta a bűnbocsánatot, az új élet útját.

Isten ezt akarja ma is. Ezért vágyónk tanú és szolga közöttetek, hogy 
Istenhez térhessetek bűneitek bocsánata által.

3. Valaki azt írja a második világháború rettenetéinek láttán, hogy 
titeket kedves híveim és az emberiséget ez a kérdés nem nagyon, vagy 
semmit sem érdekel. Inkább az foglalkoztat: Hogyan találtok irgalmas 
felebarátra? Felebarátra, ki nem megy el mellettem testvértelenül; aki 
kész velem összefogni mindnyájunk jövőjének jó alakításában.

Isten az új élet útjára azért akar levezetni, hogy ha megismertük őt, 
ha bűneinket bánva hozzá tértünk, akkor cselekedjük a megtéréshez 
m éltó cselek ed etek et. Isten feléje fordított tekintetünket az embertár
saink felé, az élet felé, a hétköznap felé fordítja. Itt és most keresztyén- 
ségünkhöz m é l t ó  cselekedeteket kell végeznünk. Az Isten, aki emberkö
zelbe jött, minket embereket is emberközelbe vezet. Itt és most!

Menjünk ki tehát a templomból, az életbe, az új élet útjára: az em
berek közé. S ha ők nem kapnák meg az „égi” elhívást a ma hangzó 
evangélium által, kapjanak hívást megtérésből, hitből fakadó életünk 
cselekedetei által. Mindnyájunknak szolgáknak és tanúknak kell lennünk 
a világban.

Dr. Kosa Pál

HETVENED VASARNAP

1 Pt 2, 1—5 

PÉTER ELSŐ LEVELE

Lelkipásztori szándék hatja át ennek a körlevélnek minden sorát. 
A hit és reménység kettős pólusa közé állítja az embert, és úgy szólítja 
meg. „A  ti hitetek reménység is legyen Istenben” (1,21) — ez a belső 
célja. Eszméltetni akarja azokat, akik már „ízlelték, hogy jóságos az 
Űr”, nehogy holtpontra jussanak a keresztyén életfolytatás, a szeretet 
gyakorlásának az útján.

A levél „alapanyaga” (1,3-tól 4,11-ig) eredetileg keresztelési igehir
detés, vagy fiatal keresztyénekhez intézett intelem lehetett. A 4,12-vel 
kezdődő versek arra mutatnak, hogy új, későbbi időben készült szakasz 
következik. A történelmi háttér Domitianus uralkodásának korára (81— 
96) jellemző. Az új helyzetbe került, fiatal pogányból lett keresztyén 
gyülekezet tagjait akarja erősíteni az egész levél, s ehhez felhasználja az 
említett, korábbi eredetű keresztelési igehirdetést.

A kutatók többségének megállapítása szerint, alig lehet Péter apos
tol közvetlen szerzőségére gondolni. A jó görög stílus, az Efézusi és 
Kolosséi levél teológiájának felvetette a gondolatot, nem Sylvánus-e a 
szerző (5,12). Jelenlegi formájában Péter apostol tekintélyére támaszko
dik a levél, s ezért igehirdetésünkben nyugodtan említhetjük őt. Attól 
azért tartózkodjunk, hogy Péter személyéből és igehirdetéséből kiindulva 
értelmezzük a levelet.
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„Vessétek le” — a keresztségre utal. A keresztséggel Krisztus fel- 
öltözése és a régi élet levetése kezdődik el életünkben (Gál 3,27; Rm 
13,12; Ef 4,22; Ef 4,31; Ef 6,10).

„mint most született csecsemők” — Luther prédikációjából: „Íme 
így veszi Krisztus magához a mi születésünket, belesüllyeszti a maga 
születésébe, és nekünk adja a maga születését, hogy benne megújuljunk 
és megtisztuljunk, mintha az a saját tulajdonunk lenne.” (Idézve: Göt- 
tinger Predigt-Meditationen 1964. 229. o.)

„hamisítatlan tej” — „Az újjászületésből növekedés következik, a 
növekedésnek pedig táplálkozás a feltétele. 1 Kor 3,lk-vel ellentétben 
itt nincs elmarasztaló értelme a gyermekkornak és a gyermekeledelnek.” 
(U. o. G. Steck.)

„ízleltétek” — Luther: „Akkor ízlelem, ha szívből hiszem, hogy 
Krisztus magát nekem adta, és sajátommá lett, viszont az én bűnöm és 
boldogtalanságom az övé lett, s így az ő élete az enyém. Amikor mindezt 
szívünkre vesszük, akkor ízleljük, hogy milyen jó.” „Legjobbnak azok 
érzik ízét, akik halál veszedelemben forognak, vagy akiket rossz lelki- 
ismeretük sanyargat. Beigazolódik itt a közmondás: az éhség a legjobb 
szakács.” (U. o.)

„élő kő” — Jézus Krisztus történelmi, kozmikus jelentőségét a hit 
érti meg csupán. Luther: „Ez a kő nem önmagának szolgál. Hagyja, 
hogy rálépjenek, hogy elássák a földbe annyira, hogy ne láthassa senki, 
hogy a többi kövek rajta jussanak helyhez, és azok legyenek látha
tókká.” (U. o.)

„szent papság” — Az újszövetségi értelemben vett papságnak az a 
feladata, hogy hirdesse és magasztalja a Jézus Krisztus által megtörtént 
kiengesztelődést. Ilyen értelemben hirdeti Luther a gyülekezet egyete
mes papságát ennek az igének az alapján: „Nagyon szeretném azért, ha 
ez a szó — pap — éppen úgy vonatkozna ránk, mint a keresztyén név, 
mert megkeresztelt keresztyénnek lenni és papnak lenni ugyanaz.” (U. o.)

A PRÉDIKÁCIÓHOZ

A Lelkipásztor 1961. évf. 760. oldalán közölt meditáció így fogal
mazza meg az igehirdetés témáját: képmutatásból szolgálatra. Felosztás: 
í. Vessük le a képmutatást. 2. Növekedjünk a szolgálatban. 3. „Épüljetek 
fel lelki házzá.” A perikópa erkölcsi felszólításaira teszi a hangsúlyt a 
vasárnap megtérésre hívó jellegének megfelelően. De érvényesíti követ
kezetesen a prédikáció elején hangoztatott megállapítást: „Minden ke
resztyén erkölcsi felszólításnak az az alapja, hogy Jézus Krisztus erőt 
ad annak teljesítéséhez.” Ezt ajánlatos szemünk előtt tartani, ha a 
perikópa üzenetének más vonatkozásait emeljük is ki.

Perikópánk inkább az aléltságból hív megtérésre, s nem az elbizako
dottságból, mint ahogyan a vasárnapra kijelölt többi textus. Amire 
viszont el akar vezetni, az jól jelölhető az 5. v. alapján az Agendában 
említett „odaadó istentisztelettel” .

VÁZLAT

Péter első levele h e l y e s  keresztyén öntudatot akar kialakítani 
bennünk. Ne ijedjünk meg a szótól. A helyes keresztyén öntudatnak 
semmi köze az önhitt elbizakodottsághoz. Akinek meggyengül a kap-

K ÉPEK, FO G A LM A K
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csolata a keresztyén élet alapjaival, akiben meggyengül a hit, és akiben 
elhalványul a reménység, alélttá válik, letargiába esik, nyomasztó rossz
kedv, szorongás vesz erőt rajta — öntudatát veszti. így nem lehet ke
resztyén életet élni. Magához kell térnie. Vissza kell nyernie öntudatát. 
A helyes keresztyén öntudathoz megtérés útján jutunk el. Megtérés útján 
tudatosul bennünk, mit jelent keresztyénnek lenni, mit jelent az, hogy 
hihetünk, hogy reménységre hívattunk el. A megtérő keresztyén magá
hoz tér aléltságából. Erre, szólít fel egyik énekünk is: „Térj magadhoz, 
drága Sión. . . ” A témát tehát így fogalmazhatjuk meg: aléltságból Istent 
örömmel magasztaló, szolgáló életre (szójátékkal: letargiából liturgiára).

1. Az öntudatra ébredés jelei
a) Az első jel az, hogy felhagyunk minden lazasággal, újra küzdeni 

kezdünk bűneink ellen. Az 1. versben említett többféle bűnt egy szóval 
szeretetlenségnek, könyörtelenségnek vagy embertelenségnek lehetne ne
vezni. A letargiába esett keresztyén rosszkedvű, önmagába görbéd, nem 
érzékeli a másik ember örömét, bánatát, és ezért nem is törődik vele. 
Figyelmetlen, türelmetlen, fegyelmezetlen. A keresztyén öntudat erősö
dése a „régi élet szerint való ó-ember” cselekedeteinek levetkezésében 
jelentkezik azonnal.

b) Az öntudatra ébredés másik jele, hogy „megjön az étvágyunk” . 
Éhezni és szomjúhozni kezdjük azt az igazi életet, amelyet az evangé
lium szava támaszt és táplál bennünk. Az áléit keresztyén kedvetlenül 
lapozgatja Bibliáját. Az öntudatra ébredt számára az ige tanulmányo
zása és hallgatása olyan boldog pillanat, mint a táplálkozás a csecsemő
nél. (2. v.)

c) Az öntudatra ébredés harmadik jele igénk szerint a növekedés. 
(2. b.) Megszűnik a-stagnálás. Előrehaladunk ismeretszerzésben és a sze
retet gyakorlásában. Mi mindent ismert fel mi korunkban a keresztyén- 
ség s a közös keresztyén felismerések, ökumenikus élmények mily ke
véssé ismertek a legtöbb gyülekezeti tag előtt. Sokan alig tudják elkép
zelni, hogyan folyik le pl. egy keresztyén békekonferencia, s mi történik 
ott. Hogy elmélyült, hogy kiszélesedett a keresztyén szeretet gyakorlá
sának köre. Milyen szűk körre szorítkozik, és milyen sekélyes sokszor 
szeretetünk!

2. A  megtérés isteni lehetőség

Helyes keresztyén öntudatra csak megtérés útján juthatunk. Nem 
mellünknek szegezett pisztoly a megtérés. Páratlan lehetőség, Isten nagy 
ajándéka. Miért élhetünk vele?

a) Jézus Krisztust nekünk adta Isten. Ez az első. A ő jósága vonzó 
jóság (3. v.). Mátét a vámszedő asztal mellől vonzotta. Azért emeltetett 
fel a keresztre és az Atya jobbjára, hogy mindeneket magához vonz
zon (Jn 12,32).

b) Jézust kikerülhetetlenné tette Isten. Nemcsak a vallási élet, ha
nem a teljes emberi élet alapja ő. Megtaposták, megölték, sírba zárták. 
Láthatatlanná vált, hogy a mi nagyon is látható életünk reá épüljön. 
(4. v.) y

c) Él, noha megvetettük. Megvetettük, mert életünk helyett inkább 
álmainkat építenénk rá. Életre csak életet lehet építeni. Ha életünk he
lyett elképzeléseinket, keresztyén rendszereinket építjük rá, megbotran- 
kozunk benne. Elfog a kétség. Hátha csak az ókor ittmaradt holt köve.
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Isten nem törődik véleményünkkel. Fáradhatatlanul hirdetteti: az embe
rektől megvetett Jézus élő, választott, becses kő. (4b. v.)

3. A megtérés következménye Isten odadó tisztelete (5. v.)
a) A lelki házban. Otthonunkká válik a gyülekezet. Otthonunk, há

zasságunk és családunk gyülekezetté lesz hitünk által.
b) Papi magatartás útján. Szavaink és tetteink Isten jóságát hirdetik 

és magasztalják, mert mélyről jövő hála határozza meg azokat.
c) Diakóniai életformában. Figyelmesekké, türelmesekké és fegyel

mezettekké válunk az emberek között, életünk elrejtett alapjával való 
kapcsolatunk következtében.

Benczúr László

HATVANAD VASÁRNAP

Zsid 4, 12— 13

SZÖVEG

Az alapszöveg megbízható, az eltérések tartalmilag is, előfordulásuk 
gyakorisága szerint is jelentéktelenek. Eszméltető néhány görög szóra 
figyelni.

12. vers. energész =  hatékony, ható. Véleményem szerint a magyar 
szó köznapi használatában halványabb. A görög szóban, talán meghono
sodott mai használata révén, jobban benne érezzzük a „hatás” mellett 
az „erőt” is. — machaira: kifejezetten kard, Károli fegyvernek for
dítja. — pszüché kai pneuma: fordításban szív és lélek. — kritikos: íté
letre, ítélkezésre képes. Nem egyszerűen csak bírálatra kell gondolnunk 
szokásos magyar használata szerint, hanem Isten végső ítéletére.

13. vers. trachélidzó =  az áldozati állat nyakát hátra csavarni; fel
tárni; szabaddá tenni (Kiss Sándor: Üjszövetségi görög—magyar szó- 
magyarázat). Az ember szeretné magát leplezni, védeni, mentegetni, de 
ez lehetetlen próbálkozás. — pros hémin ho logos: a kifejezés Kiss 
Sándor szerint kétféleképpen fordítható: akiről beszélünk, vagy: akinek 
számot kell adnunk. Az elsőbbi olvasható Károli fordításában, az utóbbi 
a revideált Újszövetségben. Hasonlóképpen megoszlanak más fordítások 
is. Mindkét fordítás értelmes, mindkettő beleillik az összefüggésbe.

EGZEGÉZIS

A két mondat szoros egységet képez, de az első az ige szívet meg
ítélő képességéről, a második pedig „az ő szemei előtt” való leplezetlen- 
ségünkről szól. Ez a csere nem engedi feledni, hogy az élő ige mögött 
élő Isten van. Nem lehet tehát arra gondolni, hogy az ige valami ügye
sen megfogalmazott tanítás, betű csupán. Az ige azért élő és ható, mert 
az élő és ható Istené, aki igéje által munkálkodik.

A régi idők fegyverforgató katonájának kezében veszedelmes fegy
ver volt a kétélű kard vagy tőr. Nem ok nélkül félt tőle, aki szembe
került vele. Isten igéje azonban minden kétélű kardnál élesebb, tehát a 
vele való találkozás következményeiben sokkal veszedelmesebb. Ebben
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félreérthetetlenül kifejezésre jut, hogy Isten igéjének ítélő jellegéről van 
itt szó. Másokkal ellentétben az ige életünk, egész embervoltunk leg- 
elrej tettebb, legtitkosabb összefüggéseire, részeire tapint. Képes megítélni 
azt is, amiről még magunknak se tudunk teljesen őszintén számot adni: 
szívünk gondolatait és szándékait. Nem elégszik meg a külszínnel és 
semmi titok sincs előtte.

Ebből következik, hogy Isten előtt az ítéletben nem tudjuk elrejteni 
legbelső valónkat, önzésünket, és semmit se tudunk mentségünkre hozni. 
Valóban olyan védtelenek vagyunk, mint az áldozati állat, amelynek 
nyakát hátra csavarva szabaddá teszik a vágókés előtt.

Textusunk a 3,7-ben kezdődő szakasz befejezése. Ebben a szakasz
ban 3,7—19 Izráel engedetlenségét hozva fel például, óv a hitetlenségtől; 
4,1—10 int: még nem teljesedett be az ígéret Isten nyugalmáról, ezért 
„féltő gonddal ügyeljünk, hogy senki se lássék közületek kimaradott
nak” . 4,11 újra igyekezetre buzdít, mivel ki lehet maradni. Ezután követ
kezik textusunk, amely csak nyomatékosabbá teszi az intést annak hang- 
súlyozásával, hogy egész valónk, egész emberségünk Isten ítélete alá 
kerül. Amikor tehát a Zsidókhoz írt levél szerzője hirdeti, hogy Isten 
igéje páratlan hatalom, akkor ezt semmiképpen se úgy érti, hogy kény
szert alkalmaz az emberen. Nem kapcsolja ki akaratunkat, hanem ki
kerülhetetlen döntés elé állít. Ez valóságos döntés, nem látszólagos, és 
messzeható következményei vannak. Nyilvánvaló feltétele ennek az in
tésnek, hogy még tart a „ma”, vagyis még van lehetőség, hogy felké
szüljünk az ítéletre. Hogyan kell felkészülni? Járuljunk bizalommal a 
kegyelemi királyi székéhez (4,14kk)!

M E D IT Á C IÓ

1. Érdekessé is, nehezebbé is teszi textusunkat, hogy csak ebből a 
két versből áll. (Legtöbbször 4,9—13 szokott szerepelni. Ezért nehéz 
hozzá irodalmat találni.) Hiszen perikópánknak ez az elhatárolása hang
súlyeltolódást jelent, és így nem is kerek egész. Ebben a két versben 
a hangsúly Isten igéjének ítélő erején van.

2. Beszéd dolgában túltelítettek vagyunk. Isten igéje is emberi be
szédben jön hozzánk. Emberi képekbe, gondolatokba, érvekbe van 
ágyazva. A sok beszédben nehéz meghallani Isten beszédét. Nehéz meg
látni és hinni, hogy igéje élő és ható, s hogy más, mint a mi beszédünk. 
Gyülekezeteinknek kis töredéke lehet, amely a II. Helvét Hitvallással 
vallja: „Praedicatio Verbi Dei est Verbum Dei.” S vajon mi merünk-e 
ebben a bizonyosságban készülni és szószékre állni?

3. Isten beszédének ereje nem a hangerőtől, nem értelmi belátástól, 
nem a hallgatók vagy elfogadók számától függ. De nem is „papi fogá
sokon” múlik. Az ige csak azért élő és ható, mert Isten él és hat. Nem
csak szól, hanem szavai és cselekedetei egységben vannak. Élő és ható 
azért is, mert bűnösségünknek nem pusztán tüneteit regisztrálja, hanem 
rejtett gyökerét, önző szívünket érinti.

4. Textusunk tehát nem úgy beszél Isten igéjéről, mint valami sem
leges nagyságról, amelyet érdemes körbenézni. Szól arról is, merre irá
nyul az ereje. Luther írja a Zsidókhoz írt levél magyarázatában: „Aho
gyan Isten igéje a hívőket elevenné, erőssé, egységessé és ezért nyu- 
godttá teszi, ugyanúgy megfordítva, a hitetleneket holttá, tehetetlenné, 
egyenetlenné és ezért teljesen zavarttá.” (WA 57; 25,16). Meghamisíta
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nánk az igét, ha az ítéletet tompítani akarnánk. De helytelen lenne úgy 
beszélni az ítéletről, mintha éppen azok nem volnának jelen, akiknek 
szól. Ez az ige a gyülekezetnek szól. Ez összhangban van a Zsidókhoz írt 
levél általános irányával, azzal, hogy fejtegetései „a gyülekezetre nézők: 
támogatást és bátorítást ad olvasóinak a hit harcában”, és ez a levél 
„közös keresztyénekhez intézett hitébresztő irat” (Prőhle: Újszövetségi 
bevezetés, 1959). De képmutatásra is ösztönöznénk, ha nem a jelenlévő 
gyülekezettel fordítanánk szembe az ítélet szavát.

5. Igénknek az a kijelentése is, hogy Isten előtt leplezetlenül állunk, 
mert még szívünk gondolatait és szándékait is megítéli, leginkább a 
(jelenlevő) gyülekezet számára intés. A gyülekezetnek kísértése az, hogy 
megelégedjék a látszattal, és csak a látható cselekedetekben engedelmes
kedjék — úgy, ahogy — Istennek. Így ez az ige ítéletet mond a világban 
végzett sok szolgálatunk, embereknek adott sok segítségünk felett is, 
hiszen szolgálatunk, segítésünk, szeretetünk nagyon sokszor csak a kegyes 
látszat megőrzéséért van, és nem szívünk gondolatából és szándékából 
származik. Mennyivel odaadóbb lenne szolgálatunk, ha mindig szívből 
jönne!

6. Mindebben világosan kifejezésre jut az ítélet hallatlan kemény
sége. De kitűnik az is, hogy Isten sokkal bensőségesebb kapcsolatot akar 
velünk, mint letűnt idők zsarnokai, akik megelégedtek — mert meg kel
lett elégedniük — a külső, lojális cselekedettel. Isten azt akarja, hogy 
kedvére éljünk, de szívünk szerint. Többet kíván mindenki másnál, de 
mégse szolgai, hanem „emberi” kapcsolatot akar. Mi azonban éppen 
erre az „emberi” , vagyis külsőnket és belsőnket igénylő kapcsolatra se 
hajlandók, se képesek nem vagyunk. Nem lehet véletlen, hogy a követ
kező szakasz Krisztusról, mint az igazi főpapról szól: mert nincs más 
megoldás, mint a megtérés és az újjászületés.

7. Isten igéje élő és ható, mert Istené és ő beváltja szavát. Meg
döbbentő példája ennek többek között Csel 12,20kk híradása Heródes 
Agrippa haláláról. — Barth írta a Kirchliche Dogmatik második köteté
ben (II, 1. 499. old., idézi: Heinz Zahrnt, Die Sache mit Gott, 114. old.): 
„Egy az Isten, ennek a tételnek az igazságán Hitler Adolf Harmadik 
Birodalma tönkre fog menni.” Megdöbbentő, hogy ez a prófécia milyen 
gyorsan és végzetszerűén teljesült.

TÉMA ÉS DISZPOZÍCIÓ

Jól figyeljünk Isten szavára!
1. Mert előre figyelmeztet az ítéletre, hogy felkészüljünk. Az elmúlt 

ünnepi idő emlékeztetett, hogy Isten mindent megtett üdvösségünkre, 
amikor Krisztus dicsősége megjelent a világban. Böjtelő böjtbe vezet 
azzal, hogy hangsúlyozza: Krisztus dicsőségében való részesedésünk 
nem automatikusan, akaratunk és emberségünk kikapcsolásával történik, 
ítélet jön. Fel kell erre készülnünk. A gyülekezetnek! Erre most megvan 
a lehetőség.

2. Mert mindent ismer és belsőnk szerint ítél.
Ez az ítélet minden más „kritikától” különbözik abban, hogy egészen 

mélyre hatol. Megítéli azt is, amit emberek nem látnak. Sőt azt is, ami
ről mi magunk se tudunk mindig számot adni. Szívünket is megítéli Is
ten. Akkor kiderül, hogy szívből jött-e szolgálatunk, szeretetünk. A felké
szülés tehát nem lehet felületes, formális. Egész valónk átformálódására 
van szükség.
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3. Mert igéjén élet és halál múlik,
A felkészülést ezért is komolyan kell vennünk. Nem közömbös az 

ítélet. Isten igéje élő és ható, öl és megelevenít: olykor lélegzetelállító 
erővel tapasztalhatjuk egyiket vagy másikat már itt a földön is. Pedig 
mindez csak előjele, előjátéka a végső nagy ítéletnek. Örök sorsunk 
múlik azon, hogy jól figyelünk-e Isten szavára.

Reuss András

ötvened vasárnap
Jakab 3, 13—18.

A  SZÖVEG MEGÉRTÉSÉHEZ

Dr. Groó Gyula Jakab levelében igénket egységes gondolatmenetű 
szakasznak mondja, mely a bölcsességről, mégpedig nem elvi, spekulatív 
értelemben vett bölcsességről szól, hanem gyakorlati életbölcsességről. 
Fr. Hauck kommentárjában az egész levél üzenetét tizenkét intelemben 
summázza. Igénk mondanivalóját a hetedikben így foglalja össze: kerül
jétek a földi, válasszátok a mennyei bölcsességet! Agendánk a vasárnap 
jellegét ebben a mondatban jelöli meg: vakságból isteni bölcsességre. 
Mindezek alapján nem kétséges, hogy munkánk során mire kell külö
nösen figyelnünk.

13. vers: A szónoki kérdésre: „Kicsoda az, aki bölcs és belátó közü- 
letek?” adott válasz arra figyelmeztet, hogy ennek a bölcsességnek a 
gyakorlatban kell megmutatkoznia. Ezek a jó cselekedetek a bölcsesség
nek a gyermekei. Elsőül Jakab a szelídséget említi. Ez a szelídség azon
ban nem gyengeség, hanem megértés, mely az élet helyes felmérésén 
alapszik.

14. vers: „Ha azonban keserű irigységet és viszályt hordoztok szí
vetekben . . Groó szerint lehetséges, hogy Jakab itt egy konkrét gyüle
kezeti helyzetet tart szem előtt. Az sem lehetetlen, hogy egyes bölcs 
mesterek körül kialakult tanítványkörök ellentétére s viszálykodására 
történik célzás. Bárkinek is szóljon az intelem, egy mindenképpen nyil
vánvaló: az az életbölcsesség, mely féltékeny irigységben és viszály 
keresésben akar előbbre jutni, Isten gyermekei számára megengedhe
tetlen, megvetendő.

15—17. versekben Jakab a felülről való és a földi bölcsességet állítja 
egymással szembe. Az utóbbit három súlyos jelzővel szemlélteti, epi- 
geios — földi, mivel csak földi tényezők határozzák meg, pszühikos — 
testi-éraéki, mivel testünk kívánságainak felel meg, s végül daimoniodes 
— ördögi, mivel démoni befolyás alatt áll. Az igazi bölcsesség azonban 
Isten vezetése és fegyelme alá tartozik, ellenkező esetben ilyenné torzul, 
ahogyan Jakab írja. Ennek a felülről való bölcsességnek hiánya idézi elő 
a gyülekezetben a szakadásokat és pártoskodást, melyek már annyit 
ártottak Isten egyházának. Groó szerint lehetnek viták a gyülekezetben, 
de nem szabad ezeknek viszállyá fajulni. Lehet versengés a jóban, s a 
még jobban, de nem lehet irigykedés. Milyen más a felülről való böl
csesség! „Őszinte, azután békeszerető, szívélyes, engedékeny, irgalommal 
és jő gyümölcsökkel teljes, nincsen benne széthúzás, sem képmutatás." 
Ezeknek a jellemvonásoknak az élén a tiszta őszinteség áll. Ez másképp 
nem is lehetséges, hiszen ez a bölcsesség felülről adatik, Isten ajándéka,
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tehát szenvedély nem mérgezi, indulat nem teszi zavarossá. A többi 
tulajdonságra meg az a jellemző, hogy mind az emberi, igazi együtt
élésre vonatkoznak.

A 18. vers így érthető: Az igazság gyümölcseit Isten csak azok szí
vébe veti, akik maguk is a békességen munkálkodnak. Groó így fordítja: 
„Azok, akik a békén munkálkodnak, békében vetik el az igazság gyü
mölcsét.” Hauck szerint itt arról a „jutalomról” van szó, amely az igazi 
bölcsességgel kapcsolatos. Az igazság az a jutalom, amelyet Isten azok
nak ajándékoz, akik a békén munkálkodnak. Groó szerint is az igazság 
gyümölcse Isten ajándéka az övéi számára. Igazság és békesség össze
tartoznak. Akiket Isten megigazít, azoknak békességét kínálja.

MEDITÁCIÓ

„Kicsoda bölcs és okos?” — ez az a kérdés, melyet a bölcsek és 
okosak sem tudnak megválaszolni. Egyértelműen legalábbis nem. Milyen 
jó, hogy nekünk nem megmondanunk kell, hogy kicsoda a bölcs és az 
okos, hanem megmutatni. Jakab apostol nem arra szólítja fel olvasóit, 
mondjátok meg, hogy közületek ki a bölcs és okos, hanem arra, hogy 
mutassátok meg ezt életetekben, cselekedeteitekkel. Persze ez a nehe
zebb, hiszen lényegesen könnyebb a bölcsességről bölcselkedni, mint a 
bölcsességből élni, és a ' bölcsességben elszenvedni egymást.

Ez a bölcsesség soha sincsen ellentétben az értelemmel és tudo
mánnyal. „Vesd meg az értelmet és a tudományt”, ez nem egy bölcs em
ber tanácsa, hanem Goethe Mefisztójának ajánlata. Ördögi dolog volna 
tehát a felülről való bölcsességet szembeállítani az értelemmel és tudo
mánnyal, s miatta ezeket megvetni. A bölcsesség kezdete az Ürnak félel
me. Ez a bölcsesség az az ismeret, amelyből gyakorlatilag élünk, és amely 
egész létünket átfogja. Istenről ugyanis csak azt és annyit tudhatunk, 
amennyit Ö nekünk megmond és megmutat, és sohasem annyit, amit mi 
róla elgondolunk vagy kitalálunk. Ez a bölcsesség Isten megismerésének 
egyetlen lehetősége.

Isten ezt a bölcsességet az övéinek megadja, azoknak, akiknek éppen 
akarja, és akik tőle kérik. Nagy a kísértés arra, hogy csak azokra a rend
kívüli esetekre és alkalmakra gondoljunk, amikor ez a felülről kapott böl
csesség olyan módon nyilvánul meg, mint pl. Dániel és társai életében. 
Helytelen volna csak olyan alkalmakra emlékeztetnünk, amikor ez a felül
ről való bölcsesség olyan kérdésre ad választ és olyan titokra derít fényt, 
mint Nabukodonozor király kérdése és álma. Ezek ugyanis határesetek, s 
mint ilyenek nem általánosíthatók. Könnyen dicsekedésre és fölényeske
désre is vezetnek. De éppen ezek a példák mutatják, hogy az igazi böl
csesség ilyen helyzetben is őszinte, békeszerető, irgalommal teljes. Mit 
tesz ugyanis Dániel, amikor a nagy titok birtokában ott áll a király 
előtt? Mindenekelőtt védelmébe veszi azokat, akik ezt a titkot nem tud
ták megfejteni, s emiatt halálos veszedelembe kerültek: „A titkot a böl
csek, varázslók, írástudók meg nem fejthetik!” A király lehetetlent köve
tel tőlük. S a másik, amit Dániel tesz: elfordítja tekintetét az adomány
tól az adakozóra. „Nem bölcsességből, mely énbennem minden ember 
felett volna jelentetett ki nékem e titok.. .  de van Isten az égben !” Gon
doljunk és emlékeztessünk inkább azokra a gyakori, hétköznapi alkal
makra és esetekre, amikor ez a bölcsesség egyszerű, de az egyes ember 
életében nem jelentéktelen kérdésekre ad feleletet, s adott helyzetekben 
megoldást. Mi nem a király előtt vizsgázunk erről a felülről kapott böl
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csességről, hanem az élettárs, vagy gyermek, vagy gyülekezeti tag, a kel
lemetlen elöljáró, vagy kiállhatatlan beosztott előtt. Itt lehet megmutat
nunk, hogy ki az okos, és ki a bölcs közöttünk. Arra a kérdésre, mi a 
tudás, egy bölcs így válaszolt: Embereket ismerni! S mi a bölcsesség? — 
erre azt felelte: Embereket szeretni.

Ez a bölcsesség közösség formáló és fenntartó erő is. Egyszerűen 
azért és úgy, mert van szíve. Milyen szívtelen és kegyetlen tud lenni a 
tudás! Ami számításába nem fér bele, egyszerűen elsöpri. Ami nem tet
szik néki, azon átgázol. A bölcsességnek szíve van. Nem véletlen, hogy 
az apostol külön is hangsúlyozza, hogy szíves és irgalommal teljes. Ez 
pedig a gyakorlatban azt jelenti, képes a másikat meghallgatni és meg
érteni. Aki csak parancsolni tud, akivel nem lehet szótváltani, az a kö
zösség legnagyobb ellensége. Ez a közösség természetesen elsősorban a 
gyülekezet közössége, azoké, akik ezt a bölcsességet Istentől kérik és 
várják. Az egyház, s ez mindig azt jelenti a konkrét gyülekezet, az a 
hely, ahol az az igazi bölcsesség gyümölcseit, békeszeretet, engedékeny
séget, szívességet és őszinteséget érvényesíteni kell! De az egyház hatá
rain túlra, a világ felé sem lehet türelmetlenséggel és elbizakodottsággal 
közelednünk. Ennek a bölcsességnek a megszemélyesítője Jézus. Ő taní
tott meg és kötelez el reá, hogy mindenki irányában ilyen bölcsességgel 
viseltessünk. Brecht egyik költeményében ezt mondja: „Vajha nagyon 
bölcs lehetnék! Mi a bölcsesség — megtalálod régi könyvekben!” Ha így 
lenne, akkor csak a régi könyveket kellene megkeresni és elolvasni. 
A bölcsesség Istentől van. Hisszük, hogy erre az ő ajándékára is áll: 
Aki kér, mind kap!

Weltler Ödön

A GYÜLEKEZETI SEGÉLY VASÁRNAPJA

Zsid 13, 12—16 

AZ ALAPIGE ÉRTELME

12. v. Az alapige megértésében különös jelentősége van a „kapun 
kívül”, „táboron kívül” kifejezéseknek. A templom és Jeruzsálem kapu
járól van szó. Általában úgy gondolják, hogy a zsidók megátalkodott- 
sága űzte ki Jézust a szent városból, hogy megkínozzák és keresztre fe
szítsék, mint istenkáromlót, aki egyenlővé tette magát Istennel és meg
rontotta Isten törvényét. — Ez volt szerintük Jézus gyalázata. — De ha 
tekintetbe vesszük az előző, 10—11. verseket is, kiderül, hogy Jézus ma
gától ment ki a kapun kívül szenvedni, magát feláldozni. Ezzel is az 
Írást töltötte be — Lev 16, 27 —, Isten akaratát.

A zsidók szakítanak Vele, mint „a törvény megrontójával”, hogy 
hűek maradjanak Istenhez. Valójában azonban nem ők szakítottak Vele, 
hanem Jézus kimenetelével kiszakadtak az Isten országából. A Jézus a 
kapun kívül szenvedett — arra utal, hogy áldozata nem fér bele egy 
kultikus rend, vallás, nemzet keretébe, még ha a választott népről is van 
szó. Áldozata nem hozható közös nevezőre semmiféle egyéb áldozattal. 
Továbbá a „kapun kívül” azt is jelenti, hogy Jézus a világban a világért 
lett engesztelő áldozat. Megváltói műve univerzális, kozmikus.
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13. v. Ezért a Krisztusban hívők sem tartoznak a zsidókhoz, ha
nem a kapun, táboron kívül van a helyük. Jézussal kell lenniük, vál
lalva a sorsát.

14. v. Jeruzsálem többé nem városuk. A jövevénység nemcsak az ott- 
hontalanság, hanem a múlandóság kérdését is magában hordozza. Nem 
olyan értelemben, hogy a földi élet devalválódik előttük, hanem a jö
vendő, a „mennyei Jeruzsálem” válik számukra irányadó céllá jövevény- 
ségükben.

15—16. v. Jézus engesztelő áldozata egyszeri és tökéletes. Semmiféle 
kiegészítésre, megismétlésre nem szorul. Minden engesztelő áldozat az
óta értelmetlen, sőt Krisztus áldozatát kisebbíteni akaró istenkáromlás. 
Mégis van helye a keresztyén ember és gyülekezet áldozatának. De ez 
lényegében más, mint a kultuszi áldozat. Ez az áldozat Isten dicsérete 
Jézus áldozatáért. Az ajkak gyümölcse — Hós 14, 3. Ezt az áldozatot 
csak Jézus által vihetjük Isten elé, mindenkor, mint Istennek tetsző ál
dozatot imádságban, hálaadásban, bizonyságtevésben. Röviden: Isten 
imádásában. Az ajkak áldozatához elválaszthatatlanul hozzátartozik a ke
zek áldozata: a jótékonyság és az adakozás, az irgalmasság cselekedetei. 
Röviden: az ember szeretete. Ebben az a mélység van, hogy Isten any- 
nyira egynek tudja magát az emberrel, hogy az ember iránti jótékony
ságunkat Neki bemutatott áldozatnak tekinti. S éppen ebben gyönyör- 

  ködik. Az adakozás konkrétabb megjelölése az emberek iránti szeretet
nek. Az ajkak és kezek áldozata mögött az az ember áll, aki odaáldozta, 
odaszentelte tagjait, önmagát Krisztusnak.

AZ ALAPIGE MONDANIVALÓJA

A textus mondanivalóját nem általánosságban keressük, hanem be
folyásol minket, hogy Gyülekezeti Segély vasárnapja van. Ez a speciáli- 
tás nem könnyíti meg a feladatunkat, hanem inkább megnehezíti. Ezért 
kíséreltem meg két vázlatot összeállítani: az egyik az áldozatra, köze
lebbről a Gy. S. lényegére teszi a hangsúlyt, a másik az alapige menetét 
követi, de ez is az áldozathoz jut el.

A) Istennek tetsző áldozat. Bevezetésében röviden vázolnám a Gy. S. 
lényegét, jellegét, célját. Így jutok el az áldozat gondolatához. Az áldo
zat lehet általános kötelesség, teher, vallásos aktus. — Milyen az Isten
nek tetsző áldozat?

a) Krisztus áldozatát dicsérő hálaáldozat. Boldog adakozás Krisztus 
szeretetére feleletül. Ha az Úr életét adta értünk engesztelő áldozatul, 
hogyne tennénk meg mi is mindent, amit elvár tőlünk. Jó alkalom 
Lutherra hivatkoznunk.

b) Jövőbe tekintő. Jövevények vagyunk, akik semmit sem vihetünk 
magunkkal a földi életen túl. Könnyű szívvel, vidáman adakozhatunk, 
mert reménységünk van örök kincsekre.

c) Emberszerető. Nem egymás mellett élünk, hanem egymásért. So
kan — egyének és gyülekezetek — szorulnak rá a mi szeretetünkre. 
Adakozásunkat istentiszteletnek tekinti az Ür.

Ezek szűkszavú vázlatpontok csupán, amik az egzegézis nyomán egé
szíthetők ki.
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A másik vázlatot részletesebben fejtem ki. Inkább ragaszkodom az 
alapigéhez, de ugyanakkor mai kérdésekre keresek benne feleletet, így 
jutva el a Gy. S. kérdéséhez.

B) A táboron kívül.
Az Ige valami olyanra helyezi a hangsúlyt, ami a kapun, sátoron, 

táboron kívül történik. Beszél arról az előző versekben, hogy a táboron 
kívül égették meg az áldozati állatokat, amikből a sátorban szolgálók 
nem ehettek. Jézus Jeruzsálem kapuján kívül szenvedett. Ezért a mi 
helyünk is a táboron kívül van. A tábor jelenti a választott nép vallásos, 
kultikus szervezetét, kereteit. Rajta kívül van a világ, az e világ. Igénk 
ezt a színhelyet állítja most elénk. S egyben örök feleletet ad néhány 
mai égető kérdésünkre.

1. (A kiszorított Krisztus.) Gyakran hallhatunk olyan panaszt, hogy 
a mi korunk kiszorította Krisztust a közéletből. Valóban volt idő, amikor 
a Krisztus-kép vagy a feszület ott díszelgett a hivatalokban. Benne volt 
„Krisztus” a honvédelmünkben, az ünnepi szónoklatokban, vezércikkek
ben, divathölgyek nyakláncán és mindenütt.

Az Ige viszont arról szól, hogy Jézus maga ment ki a „táborból” . 
Nem óhajtott egy nemzet, egy frázisos keresztyénség, egy önmagát ma
gasztaló kultusz Istene lenni. A kapun kívül, minden kicsinyes kereten, 
önző kisajátításon túl Ö az egész világ megváltó Istene, aki nem fér bele 
semmiféle kategóriába. És aki ezt nem akarja tudomásul venni, elsza
kadt Tőle, mert a táboron kívüli, a világban levő Krisztus az Isten.

2. (A jövőtlen egyház.) Egyesek számára az is kérdés, hogy az egy
ház mért nem marad a saját keretein belül? Miért világiasodik el, és 
ártja magát olyan dolgokba, mint például a politika? Szerintük ez az út 
az egyház teljes feloldódásához, megszűnéséhez vezet. Féltik az egyház 
jövőjét. Ugyanakkor elfeledkeznek arról, hogy az egyháznak a „táboron 
kívüli” Krisztusnál van a helye.

3. (A tönkremenő gyülekezetek.) Kétségtelen, hogy a gyülekezetek 
anyagi helyzete nem a -legrózsásabb. Rengeteg probléma akad egy-egy 
gyülekezet háztartásában. A nehézségek okát általában abban látják, 
hogy megszűnt az egyházadó s a párbér. Az önkéntes megajánlások — 
úgymond — nem biztosíthatnak szilárd anyagi bázist.

A gyülekezetek azonban mégis élnek, és Krisztus hívei nem ideges
kednek a gyülekezet anyagi állapota miatt. A törvénnyel bekényszerí- 
tett adók az emberi bebiztosításnak, a táboron belüli életnek a jelei. 
Táboron kívül lenni bátor hitet, teljes bizodalmát jelent Isten gond
viselésében, amit úgy gyakorol a mi Atyánk, hogy elfogadja, sőt gyö
nyörködik a mi áldozatunkban.

A Gyülekezeti Segély ilyen, Istennek tetsző áldozatokra épül. össze
gyűjti az adományokat minden gyülekezetből és széjjelosztja a szegény 
gyülekezeteknek, hogy rendben legyen templomuk, hangozzék benne az 
evangélium, és eljusson a legkisebb szórványokba is.

Nemcsak a Gyülekezeti Segélyre és az adakozásra vonatkozik alap
igénk, hanem szól mindenről, a táboron kívüli teljességről, s ezzel kap
csolatban Krisztus áldozatáról, az egyház útjáról, az emberszeretetről, 
a teljességről. De ma, a Gyülekezeti Segély vasárnapján úgy lássuk meg 
a nagy összefüggéseket, hogy adakozásunk Istennek tetsző áldozat 
legyen.

Bártfai Lajos
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