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Hirosima  —  Vietnam —  Kennedyek 
—  Martin Luther King

— Az erőszak társadalma —

1945. augusztus 6-án amerikai repülőgépek atombombá
kat dobnak le Hirosima és 9-én Nagaszaki japán városokra és a 
földdel teszik azokat egyenlővé. 1963-ban orvul lelövik John 
Kennedy  amerikai elnököt és az igazi gyilkosokat a mai napig 
sem leplezték le. 1968. áprilisában gyilkos- merénylő kioltja 
Martin Luther King  néger lelkész életét, mert a társadalmi 
igazság, a faji egyenlőség és a polgári jogok egyenlőségének 
eszméjéért harcolt a „demokratikus amerikai társadalomban” . 
Feltételezett gyilkosáról beszél és ír az amerikai sajtó!

Amikor ezeket a sorokat írom (1968. június 7.), Róbert 
Kennedy, a meggyilkolt elnök öccse, New York-i szenátor, 
volt igazságügyminiszter, az egyik legesélyesebb elnökjelölt, 
fölravatalozva fekszik ébenfakoporsójában a New York-i Szent 
Patrick-székesegyházban. Nemcsak családja és még életben 
lévő fivére, nemcsak a meggyilkolt King özvegye és az ameri
kai társadalom jobbik része, hanem az egész világ gyászolja. 
Vietnamban fasiszta eszközökkel és módszerekkel folyik  a nép
irtás s miközben a második Kennedyt gyászolják és Johnson 
elnök imádkozik, az amerikai szenátus újabb dollármilliókat 
szavaz meg Johnson kérésére a vietnami agressziós háború 
költségeire.

A fenti eseményeket csak együtt tudom nézni és látni —  
valami végzetes következességben: az erőszak és embertelen
ség következetes érvényesítésében! Van-e az emberi életnek 
egyáltalában értéke abban a társadalomban, amelynek a fele
lős kormánya akkor oltja ki egy csapásra Japánban százezrek 
életét, fertőzi meg a tenger vizeit, az ég felhőit és légkörét, 
amikor a japán nép kapitulálása csak napok kérdése volt?
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Mennyire becsüli ez a társadalom az emberi szabadság és jo 
gok szent eszméjét, ha a világ közvéleményével dacolva irtja 
Vietnam népét, csak azért, mert az amerikai háborús ipar bu
sás profitot vághat zsebre évről évre és a francia nagytőkét az 
amerikai nagytőke váltotta fel Vietnamban? Mi történt azzal 
a társadalommal, amely tűri, hogy elnökét likvidálják büntet
lenül, mert a megbékélés útját egyengette a világon Hol tart 
etikai szempontból az a nép, amely legjobb fiait sem kíméli, 
ha útjába állnak a profitszerzésnek? Milyen alapon igényeli 
magának ez a társadalom azt a jogot, hogy a szabadságjogok 
védelmében harcoljon azok ellen, akik a társadalmi igazságot 
akarják kiharcolni a közösség létét veszélyeztető kapitalista- 
gyarmati kizsákmányolással szemben? Mit akar még védeni 
ez a társadalom, amely 20 év leforgása alatt ennyire eljátszotta 
társadalmi és erkölcsi becsületét és tekintélyét? Az erőszak 
társadalma, ahol személyi és jogbizonytalanság uralkodik, mer
re tart és mire képes?

A  világ riadtan áll meg a koporsók mellett és azt kérdezi: 
Várható-e valami jó  az erőszak társadalmától? A  demokratikus 
szabadságjogok nyugati értelmezése nem mondott-e csődöt, ha 
ez a szabadság azt jelenti, hogy elveszem életét a nekem nem 
tetsző embernek és a háború borzalmát zúdítom arra a népre, 
amelyik nem akar velem egy húron pendülni?! Lehet-e még 
érvényes és időtálló megállapodásokat és szerződéseket kötni 
egy olyan rendszerrel, amely a háborút a vitás kérdések meg
oldási eszközének tartja ma is, amely egymás után produkálja 
a politikai gyilkosságokat és az erőszak túlfűtöttségéiben ké
pes 1968-ban arról gondolkodni, hogy atomfegyvereket alkal
mazzon a vele egyet nem értők ellen?!

Az erőszak társadalmát akkor kezdték el megformálni 
Amerikában, amikor atombombákat dobtak le a japán váro
sokra. Az „amerikai küldetéstudat” , sőt „kiválasztástudat” az 
atombomba birtokában a hatalmi önigazság, sőt önigazolás út
jára lépett. Az atom morálisan rombolta szét az amerikai társa
dalom szabályozó erőit és az antikommunista hisztéria saját 
fiai ellen fordul. A  kommunizmus elleni védő-támadó vonal 
kiépítése miatt kellett elpusztulnia a két japán városnak, miat
ta kell véreznie a vietnami népnek, miatta kellett meghalniok 
a Kennedyeknek és King lelkésznek!

Az antikommunista amerikai társadalom az erőszak tár
sadalmává „fe jlődött” . Hogy mikor fordul önmaga ellen az erő
szak jegyében, az csak idő kérdése!

Dr. Pálfy Miklós

386



T a n u l m á n yoa k
,311I I I I I I I I  LILI I lllilll 11 Ilii Ilii 11 M I I  1.1.1,1:1.1,1 lilil I.I.I.I I I I 11 ILI IIILLLLLLII ILIIM  I I I I I I I 111 I l i i  I l i  11 M in iü l

A tudományos exegézis jelentősége 
az igehirdetésben

A Lutheránus Világszövetség Kisebbségi Egyházainak 
konferenciáján Budapesten, 1968. április 24-én elhangzott 
előadás.

Otthonunkban, Európa délkeleti sarkában, távolról sem esik 
annyi szó az igehirdetéssel kapcsolatban rezignációról, vagy fáradt
ságról, mint másutt. Lehet, hogy ezért nem vitázunk arról sem, 
hogy az intenzívebb és jobb exegetikai munka vajon hatásosabb 
és elevenebb igehirdetéseket eredményezne-e, vagy sem. Nálunk 
talán inkább az a probléma, hogy az exegézisnek egyáltalán van-e 
jelentősége az idehirdetésre való készülésnél, érdemes-e időt paza
rolni rá, a tudományos teológia használ-e szolgálatunknak, vagy hát
ráltatja, amikor a szolgálatban álló lelkész számára a „tartós nyug- 
talanítás tűzfészke” , melyet ki kell iktatni, vele szemben védelmi vo
nal mögé kellene vonulni, hogy ne fáradjunk bele az igehirdetésbe.

A teológia hivatásos művelői hajlanak arra, hogy a kérdésre, 
pozitív jelentőségű-e a tudományos exegézis az igehirdetés számá
ra, vagy sem, eleve igent mondjanak. Azt hiszik, hogy a szolid teoló
giai bázist a gyakorlat sem nélkülözheti. Azonkívül — miért vé
geztük volna el a teológiát? Hogy mindent elfelejtsünk? Dilettán
sok módjára viselkedjünk? Gyakran nem is sejtik, hogy a gyüleke
zeti munkában álló lelkészek mennyire nem osztják véleményüket — 
nemcsak azért, mert az egyházra vonatkozó kérdéseket probléma- 
mentes formában szeretik tudomásul venni, és másokat utánozva ra
gaszkodnak a megszokott gyakorlathoz, hanem azért is, mert a tra
dícióhoz ragaszkodó gyülekezetek, vagy gyülekezeti csoportok a tu
dományos teológiával szembeni rezervált álláspontjukat kifejezésre 
juttatják és feltétlen igénnyel képviselik „laikus ortodoxiá”-jukat. 
Ez a magatartásuk a lelkészekre is hat.

I.
A „Nincs más evangélium” hitvalló mozgalom és mindaz, ami 

vele kapcsolatos, rég világossá tehette számunkra, amit első téte
lemben így fejeztek ki:

Az egyház és a teológia közti bizalom napjainkban krízisbe ke
rült, ugyanakkor megfigyelhető, hogy a szembenálló felek állás
pontjukat megkísérlik teológiailag megalapozni és védelmezni. Mivel
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tulajdonképpen két teológia áll szemben egymással, a hírhedt ,,ra- 
bies theologorum” is feléledt. Ez az indulat egyrészt becsmérlő mó
don „ignorantia”-ról beszél, másrészt megkockáztatja annak kije
lentését is, hogy a tudományos teológia az „Antrikrisztus útegyen- 
getője” . Az egyik rész a teológiai ellenfél vitairatát „pamflet” -nek 
nevezi, a másik csoport adminisztratív beavatkozást szorgalmaz a 
teológia professzorai ellen. Az eretnek-bíróságok gondolata kísért.

Az a szakteológus, aki elzárva a gyakorlati gyülekezeti élettől 
szobája négy fala között végzi munkáját, természetesen nyugodtan 
várhatja a fejleményeket. Az egyháznak a teológiával szemben tá
madt nyugtalansága még bensőleg sem érinti, mivel jó lelkiásme- 
rettel és figyelemreméltó teológiai okokra hivatkozva helyesli a teo
lógia által az egyházban támasztott nyugtalanságot. Üdvös módon 
a szervezett egyház biztosítottságának elégtelenségére figyelmeztet. 
Abban a meggyőződésben él, gondolkodik és dolgozik, hogy az egy
háznak szüksége van a tudományos teológiára. És noha az általános 
tapasztalat azt bizonyítja, hogy az evangélium új interpretálásának 
jóindulatú kísérlete mindig szemrehányásokat arat — az egyház ta
nítása ellen fordul, detronizálja a Bibliát — mégis kitart amellett, 
hogy a teológusnak kísérleteznie, hipotézisekkel dolgoznia, és a tu
dományt kritikai módon művelnie kell.

Más helyzetben él a lelkész, aki nem izolálva, hanem gyüleke
zete felé fordulva végzi munkáját. Nem az a feladata, hogy a teoló
giai problémákat tudományos alapossággal átgondolja, gyülekezeté
re való tekintet nélkül. Azt sem hagyhatja figyelmen kívül, hogy ige
hirdetésével építi-e a gyülekezetei, vagy sem. Ugyanakkor azonban 
tudományos lelkiismerete megakadályozza abban, hogy a teológiá
nak hátat fordítson. Ha azután a gyülekezet azt állítja, hogy a mai 
teológia annyira túlzottan modern, hogy az evangéliumot az imma
nens világértelmezéshez szabja, kénytelen ezt az ellentétes helyze
tet valami módon kikerülni.

Ezt úgy kísérelheti meg, hogy a teológiával való foglalkozása 
eredményét nem engedi érvényesülni egyházi munkájában, vagy a 
„szokásos teológia” kitaposott ösvényén marad, ahol nincsenek már 
problémák, vagy úgy, hogy az egyházi szervezet mögé bújik, vagy 
úgy is, hogy felhagy a teológiával, különösen az exegézissel, mivel 
ez hajlik leginkább a radikalizmus felé. Textusait a hitvallási ira
tok segítségével fogja magyarázni, vagy a liturgia felé fordul és az 
egyházi év és a textus kapcsolópontjait teszi magyarázatának zsi
nórmértékévé. Az is lehetséges, hogy a lelkész exegetikai és teoló
giai meggondolások nélkül végzi igehirdetési szolgálatát. Sok az 
olyan lelkész, aki a gyülekezetnek a tudományos teológiával szem
ben meglevő ellenszenvét nem küzdi le, hanem inkább elidegenedik a 
teológiától.

Sokszor á lelkész kényelme a baj gyökere. Sokszor az idő hiá
nya is akadályozza a következetes exegetikai munkát. Mindezeken 
felül; az utóbbi évek teológiái irodalma annyi, hogy a docens is alig 
győzi szakterületének irodalmát, hát még a- lelkész. Sokszor a kritikai 
teológia által rendelkezésre boósátott segédeszközökön is múlik. Tele
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vannak komplikált nyelvtani, vallástörténeti és teológiai részletkér
désekkel. Nem nyújtanak eleget az igehirdetőnek, mivel legfeljebb 
az egyes magyarázatok problematikáját és az ellentéteket tárják fel, 
amikkel a lelkész nem tud mit kezdeni.

2 .
Éppen ez utóbbi kényszerít második tételem felállítására: 

Ilyen helyzetben csak a tudományosan megalapozott és metodikai- 
lag is kifogástalan teológia segít rajtunk.

A kegyes óhaj ugyanúgy nem használ az ügynek, mint a hitet
len visszautasítás. Az Újszövetség kérügmájára tájolt teológiára 
van szükségünk. Ezért harmadik tételem:

Lelkészi szolgálatunknak, speciálisan idehirdetésünknek lénye
ges előfeltétele az újszövetségi teológia stúdiuma.

Lényeges feladata, hogy helyesen határozza meg a textus és az 
igehirdetés kapcsolatát.

Teológiai gondolkodásunkban a textust és az igehirdetést ille
tően különböző nézetek alakultak ki. Van közöttük két szélsőséges 
álláspont — néha ugyan kombináltan jelentkeznek és elmosódnak 
az ellentétek. Ezt a két szélsőséget históriailag, vagy metafizikáikig 
meghatározott igeteológiának nevezem.

A történetileg meghatározott igeteológia Isten igéjét az idő mú
lásában három megjelenési formában látja:

a) a kinyilatkoztatásban, tehát az objektív Krisztus esemény
ben,

b) az UT kérügmájában, mely a kánonban „mint „üdvtörténeti 
protokoll” maradt meg számunkra,

c) az igehirdetésben, melv a kérügmát konkrét helyzetben elő
terjesztve reaktualizálja.

E nézet jellemzője, hogy a kinyilatkoztatást az inkarnációval le
zártnak tekinti. Pozitív képviselői a feltámadást, mennybemenetelt 
és a pünkösd eseményét is ideszámítják. A kinyilatkoztatás HAPAX 
voltát következetesen és kizárólagosan képviselik — és ha kissé egy
oldalúan értelmezzük — ez azt jelenti, hogy Isten nagy tettei meg
jelenítésre szorulnak. Megjeleníttettnek vagy úgy, hogy én leszek ak
tív, és kontemplatív módon a múltba helyezem magam, és így bizo
nyos mértékben egy „archeológiái expeditio” által jutok el Krisztus
hoz, vagy pedig a kinyilatkoztatás lesz aktív, és bizonyos módon 
megjeleníti magát. Ebeling ez utóbbit inkább katolikus álláspontnak 
mondja, és megjegyzi, hogy a katolicizmus ontologikus, szakramen- 
tális vagy hierarchikus megjelenítésével szemben a protestanizmus 
legfontosabb, sőt egyetlen megjelenítési eszköze az ige. „Kinyilat
koztatás és jelen olyan messze van egymástól, hogy csak egy híd 
köti össze a kettőt: az ige egyedül” és hozzáteszi, hogy félreértés 
ne essék: „az Ige interpretálva üdvösség, sola gratia, sola fide” . Ez 
azt jelenti, hogy ezen igével bizalommal találkozhatom, fakadjon 
ez a bizalom most akár belőlem, vagy Isten munkálta bizalom 
legyen.
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E nézetek egyik eltévelyedése azt hangoztatja, hogy a Szentírás 
és a kinyilatkoztatás azonos értékű. Itt nemcsak a keresztyénség 
eredetének tulajdonítanak kinyilatkoztatási jelleget és normatív je
lentőséget, hanem az eredetről szóló bizonyságtételnek is. A Krisz
tus-esemény írásbeli rögzítése, az írott ige ugyanolyan jelentőségű, 
mint a kinyilatkoztatás. Isten belépett a nyelv területére. Igéje he
lyettesíti és képes erre, mert a kinyilatkoztatás megváltozhatatlan 
igazságtartalmát olyan precízen adja vissza, mint ahogy az esemé
nyek reprezentálják. Az a kijelentés, hogy „Isten nagy cselekede
tei” igei jellegűek, lényegében azonos a másik fordított kijelentéssel, 
ti. hogy az igének esemény jellege van, testté lett és változhatatlan, 
ezért minden századnak ugyanazt kell betűznie.

Tulajdonképpen ezen teológiai nézetet vallóknak el kellene fo
gadni, hogy csak betűszerinti rekonstrukcióra van szükség, nem kell 
új interpretáció, vagy igehirdetés, elég a textus felolvasása. A tex
tusok nem szólnak, hanem szóltak, szerzőjük nem nekünk írta azo
kat. Azért kell a textust aktualizálva lefordítani az igehirdetésben, 
hogy kisebb legyen a távolság a kinyilatkoztatás (az ige) és a jelen 
között ezért kell az exegézisnek minden módon arra törekednie, 
hogy filológiai, nyelvtani és történeti analízissel megállapítsa az ere
deti szöveget, lényegéiben tehát tárgyi kritikával, amit az írásból 
nyertünk rendszeresen át kell gondolnunk, mert más nyelvet beszé
lünk, másképpen gondolkodunk és másképp látjuk a problémákat, 
más világhelyzetben élünk és mások a feladataink is. Lényeges kü
lönbség van a kinyilatkoztatás, az ige valamint az exegézis és ige
hirdetés között. Az első kettő időileg múlt, a másik kettő jelen. Az 
exegézis és az igehirdetés csak munkamódszerében, fogalmi és nyel
vi vonalon tér el egymástól. Az igehirdetőnek nagyobb munkára van 
szüksége mint az exegétának, hogy a kinyilatkoztatás megértésének 
akadályait elhárítsa az útból.

A biblia „betűzését” azon reménységgel is lehet folytatni, hogy 
végül is az ige erősebbnek bizonyul. Miközben megállapítjuk, hogy 
„hitünk a támadható és kétértelmű históriai alapnak szolgáltatta ki 
magát” , az a veszély fenyeget minket, hogy a liberalizmus vagy a 
historizmus felé hajiunk, éppen azért, mert a kinyilatkoztatást histó
riai tárgyszükséggel távoltartottuk magunktól.

Az ige teológiájának metafizikailag meghatározott iránya a 
múltnak nem egy bizonyos fázisára korlátozza a kinyilatkoztatást. 
A kinyilatkoztatás nem egyszeri a múltban, vagy a jelenben, hanem 
mindig ott történik, ahol Isten mint emberi eszközt az igehirdető 
személyét igénybe veszi.

A formatörténeti iskola szerint így történt az UT korában is. 
Az UT kérügmája bizonyságtételek gyűjteménye, a legrégibb ke
resztyén igehirdetések gyűjteménye. További igehirdetések csatla
koztak hozzá, de nem jutottak az egyházban olyan jelentőségre, mint 
az UT korának igehirdetései. Alapvető különbség azonban nincsen 
az ÜT és a későbbi keresztyén igehirdetés között, mert — kriszto- 
lógiailag kifejezve — „a megdicsőült Krisztus és bizonyságtevő ta-
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núja közötti felbonthatatlan egység” nem szűnt meg. Igehirdetésünk 
által Krisztus ugyanúgy gyakorolja hatalmát és manifesztálja vi
láguralmát, mint akkor. Igehirdetésünk prófécia, a megdicsőült 
Krisztusnak a jelen helyzetbe ható érvényes igéje, vagy Isten útmu
tatása a keresztyénség jelen órájában. Ez az állítás néha pneumato- 
lógiai formában így hangzik: A bizonyságtétel, vagy az igehirdetés 
szolgálata a Lélek munkáján, vagy a Lélek ajándékán nyugszik.

Tulajdonképpen azon kell csodálkoznunk, hogy e nézet vallói 
miért nem kapcsolták ki teljesen a Szentírást, hiszen a mai igehir
detőt véleményük szerint ugyanúgy elérheti Krisztus, vagy a Lélek, 
mint az Újszövetség korának bizonyságtevőjét. Az igéről vallott 
metafizikai elgondolás a Szentír ásnak azonban nagyon jelentős sze
repet biztosít: kialakította az inspiráció tanát, mely az eredeti szó
beli bizonyságtételre és annak későbbi írásbeli rögzítésére vonatko
zóan is elfogadja és vallja a Lélek vezetését és ajándékát. Az írott 
ige, ha kerülőúton is, magában véve is igazság. A kinyilatkoztatás 
örökkévaló forrása, mely vizet ad, amikor a Szentlélek — ,,ubi et 
qando visum est Deo” — meghatározott időben és helyen, amikor 
és ahol a gyülekezet együtt van ezt az igét „vehiculum”-ként fel
használja.

Az exegéziis nem történeti síkon vizsgálja a múlt egy nagysá
gát, hanem a ,,hic et nunc” ihletését. A textus filológiai, történeti, 
irodalomtörténeti, egyáltalán tudományos vizsgálata fölöslegesnek 
látszik. Szükségszerűségét ez a teológiai koncepció egyáltalán nem 
látja. Az újszövetségi bizonyságtétel interpretálója, ugyanúgy a ki
nyilatkoztatás hordozója, mint az UT bizonyságtevője, mindketten 
mondanivalójukat „közvetlenül felülről” kapják. A tudományos 
munka helyére a szív szava lép, az egyéni kegyesség, melyre fi
gyelni lehet. Kiszorítja a realitás szenvedélyes szeretete által hajtott 
tudományt. Dilettáns ötleteknek és rajongó magabiztosságnak tág 
teret enged.

Természetesen rá lehet mutatni arra, hogy vannak a gyüleke
zetekben emberek, akik „tudományos előfeltételek nélkül az írás 
eredeti, tulajdonképpeni értelmét kifejezhetik” , azt is állíthatjuk, 
hogy a. teológus is csak a Szentlélek vezetése alatt alkalmazhatja 
helyesen az igét. Az UT nem igazolja azt a tételt (v. ö Lk 1,1 kk.), 
hogy az igét Szentlélek nélkül nem írhatták, magyarázhatták, hir
dethették volna. Aki lelki bölcsességére és belátására hivatkozva 
olyan igényt támaszt, hogy egyedül ő képes és alkalmas az ige exe- 
getálására és hirdetésére, legfeljebb primitív lelkeknél talál meg
hallgatásra és csak ők viselhetik el. Alapjában véve csak azt doku
mentálja, hogy elszakadt az írástól.

A fentieket a 4. tételben foglaljuk össze:
A históriailag meghatározott és metafizikailag meghatározott 

ige-teológia között jelentős különbségek vannak:
a) A kinyilatkoztatást és a forrást időileg vagy a múltban vagy 

a jelenben lokalizálják.
b) A tudományos történet-kritikai exegézist egyrészt szükséges

nek, másrészt feleslegesnek tartják.
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c) Az exegézist és igehirdetést egyrészt a múltban való gondo
latbeli visszanyúlásnak tekintik és qualitatíve is elhatárolják a ki
nyilatkoztatástól. Másrészt közvetlen kapcsolatban állóknak tekin
tik azokat a kinyilatkoztatással.

Itt két külön világ tárul fel. Tényleg vagy-vagy előtt állunk? 
Nem lehet a két álláspontot dialektikus egységbe fogni, ahogy ez ed
dig történt? Vagy megállhatnának egymás mellett? Vagy, két koor
dinátarendszert dolgoztak ki teológusaink, melyek mindegyike cső
döt mond, mivel nem helyezhetők el bennük az UT-nek Isten igé
jéről mondott kijelentései? Az a véleményem, hogy ez utóbbi eset 
áll fenn és az a meggyőződésem, hogy az ÜT felől olyan koordináta- 
rendszert kell találnunk, mely a dolog lényegének jobban megfelel.

3.

Helyzetünkben Pálhoz kell fordulnunk, de a megadott keret 
nem engedi meg, hogy ezt részletesebben megindokoljam. Már az is 
igazolja, hogy amikor az ige teológiájáról van szó kiindulási pont
ként — János mellett — főleg Pál következő mondatára hivatkoz
nak Róm 10,17-ből ,,A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus 
igéje által” .

Ezt az igét általában így interpretálják: hitet ébresztő bizony
ságot tenni (prédikálni) csak az ige (Biblia) alapján lehet. Ez igazolná 
a fent leírt történeti koncepciót és az intenzív történet-kritikai bib
liatanulmányozás szükséges voltát. Persze kétségbe vonhatjuk, hogy 
Róm 10, 17-et helyesen interpretáltuk-e? Sajnos az idézet félreérthe
tő, mert a két félmondatban nincsen állítmány. Ezt az exegetáknak 
pótolni kell, meg is teszik, de nem a 16. és 17. versben meglevő hallani 
és engedelmeskedni igéknek megfelelően, hanem az ex és dia pre- 
positióknak és a modern hitfogalomnak (!) megfelelően. Ha a kon
textus által adott állítmányokat figyelembe veszem, akkor ez áll Róm 
10, 17-ben: a hit az igehirdetésből, vagy az igehirdetés által válik 
hallhatóvá, érzékelhetővé.

Pál tehát nem úgy gondolta, ahogy általában interpretálják: 
először elhangzik az igehirdetés és azután hisznek, hanem azt mond
ja: először a hit van jelen, mint Isten akciója, ez nyilvánul meg az 
igehirdetésben. Az igehirdetés annak a jele, hogy van valami „mö
götte” , ugyanis Isten igéje.

Róm 10,17 egy variánsában, Kol 3,16-ban olvassuk: „A  Krisz
tus beszéde lakozzék bennetek gazdagon.” Eszerint Krisztus beszé
dének van, vagy legalább legyen lakása, mégpedig EN HYMIN. Én
nek helyes interpretációja nagyon fontos. Jelenthetné azt, hogy in
dividuálisan egyes személyekben lakozik, függetlenül attól, hogy 
azok a gyülekezet tagjai, vagy sem. Vagy az EN HYMIN már eleve 
a gyülekezetre mutat, vagy a „térre” , melyben a gyülekezet lakozik. 
Krisztus igéjéről ez esetben azt állítaná, hogy ugyanabban a „tér” - 
ben lakozik, amelyben a gyülekezet van. Ez a „tér” láthatatlan (de 
valóságos), és körvonalait csak a gyülekezetről olvashatjuk le.
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A magam részéről ez utóbbi mellett foglalok állást, és ezért az 
elkövetkezendőkre nézve fontos teológiai álláspontot szögezem le: 
Az egyház — egyház alatt nem a gyülekezetét értem, hanem a tör
ténelemben meghatározott keretek között végbement Isteneseményt 
(Gottesgeschehein), másképpen kifejezve: az újsz. kor üdvösségének 
foglalata (Heilsgestalt) — előbb volt az igénél. Az ige az „egyház”- 
ban történik. Helye nem ezen valóságon „kívül” , hanem „belül” van. 
Az ige hallható jele annak, hogy az egyházban valami történik. Ez 
azt jelenti, hogy a hallható ige, a megvalósuló ige megjeleníti az Is
ten által egykor folyamatba tett, de a jelenben is folyó üdveseményt. 
Az ige Isten eleven akcióját mutatja és helyettesíti.

Véleményem, hogy nemcsak a Kol. levél idézett helyét interpre
tálom itt helyesen, hanem Pál apostolt egészében. Ezért nem követ
hetem Kásemannt, mert félreérthető, amikor azt mondja, hogy a 
gyülekezet „regnum Christi” , mert „az ige által épül” . Pálnál az, 
amit Kásemann „regnum Christi” -vel jelöl, előbb van, mint a gyü
lekezet alakulása, léte, vagy igehirdetési tevékenysége. A LOGOS 
TÉS BASILEIAS a BASILEIA-t nem hozza létre és nem való
sítja meg.

Pál ige-teológiáját legjobban 2 Kor 12,19 alapján fejthetjük ki, 
ahol Pál anélkül, hogy az akkori és a későbbi igehirdetők között 
különbséget tenne, a következőket mondja: „Isten színe előtt Krisz
tusban beszélünk, a ti épülésetekre” .

Feltételezve, hogy az „EN CHRISTO” mint üdvtörténeti forma 
valóság, ez az ige kettőt mond: amikor az igehirdető Krisztusban be
szél, Isten előtt szól (KATENANTI TOU THEOU), vagy Isten kont
rollja alatt (KATENOPION TOU THEOU). Azt beszéli tehát, ami 
Isten akarata, vagy ahogy 2 Kor 2,17 mondja: Istenből szólunk (EK 
THEOU).

A második állítás az EN CHRISTO-ban való beszéd célját vagy 
következményét' határozza meg. A Krisztusban való beszéd a gyüle
kezet építését célozza, illetve végzi.

Pál itt nem különös formulát használ, hanem úgy érezte, hogy 
őt és az EKKLESIA-t az isteni történés körülfogja és hordozza. 
Minden keresztyén az EN CHRISTO hatáskörében él. Krisztusban 
lenni a gondolatok és nézetek vonalán bizonyos állásfoglalást jelent 
(FRONEIN), mely a többiekkel összekapcsol, illetve ebbe torkollik 
minden csatlakozó élete. Miután ennek a történésnek részese, nem 
írhatja le, mint egy kívülálló szemlélő. Aki EN CHRISTO beszél, az 
nem tárgyszerűen beszél Istenről, Krisztusról, vagy a Krisztusmisz
tériumról, vagy a kinyilatkoztatás történeti fényéről, mint a törté- 
netieskedő teológusok. Nem is képvisel egy az alany-tárgy séma ka
tegóriáihoz szabott dogmatikus metafizikát, mégcsak a „Púra doctri- 
na”-t sem (C. A. VII.), hanem a térhez kötött gondolkodás alól fel
szabadultan szól, nem tárgyszerűen, történeti-dinamizmussal, hanem 
Isten előtt, Istenből, Isten felől, Krisztusban, mert Isten cselekvésé
nek reprezeritálására, mint beszélő igénybe vétetett. Bizonyságtéte
lében Isten cselekvése hallható, mint élő alany belekapcsolódott az 
alanyfölötti alanyba. (Untersubject-Übersubject.)
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Pálra hivatkozva, aki (Fii 1,12, v. ö. Rm 1,16) az evangélium 
előremeneteléről beszél (PROKOPE nem „haladás” ), az igét vagy 
evangéliumot mozgásnak is nevezhetjük mint a DYNAMIS EIS SO- 
TERIAN-t (v. ö. 1 Kor 1,18; 14,11; 2 Kor 6,7). Időleges koordinátában 
halad a történelemmel. Ezért beszél Ebeling az „igeesemény”-ről, 
Marxsen pedig az „igehirdetési mozgalom”-ról. 2 Tessz 3,1 szerint 
az ige terjed, áthatol ajtókon (ÍCol. 4,3), nem lehet bilincsbe verni (2 
Tim 2,9). Természetesen nem gondolhatunk egy Istentől elszakadt 
mozgásra. Az igeesemény, quasi „pars pro toto” Isten cselekvéséhez 
viszonyítva. Nem önálló létező a tény „mellett” , hanem „benne” . 
Amennyiben Isten cselekvését reprezentálja erő, akarat, mozgás az 
idő változásán keresztül, de sohasem önállóan. Ahol az evangéliu
mot megismerik, mindig több történik mint, hogy emberek be
szélnek.

Talán szükséges még egyszer hangsúlyozni, hogy az igehirdető 
bizonyságtevésének Jézus Krisztus nem tárgya. Sokat emelegették, 
amikor a magyarázat során az EUANGGELION TOU CHRISTOU 
interpretálásában a liberalizmus gén. sub.-t felváltotta a gén. obj. 
A Názáreti Jézus evangéliuma helyett a Jézus Krisztusról szóló 
evangéliumról beszélni, nem jelenti a teológiai fejlődés csúcspontját. 
Jézus tanítása helyett a gyülekezetnek Jézusról szóló tanításai ke
rültek előtérbe. Mindkét esetben Krisztussal „szemben” találjuk ma
gunkat, nem Krisztusban és jogtalanul igényeljük a „krisztocentri- 
citás” jelzőt. Ott beszélhetünk krisztocentricitásról, ahol az ige és 
Krisztus dinamikus egységet alkotnak Krisztus igéje és Krisztus
evangélium — gen. identif.! —, ahol Krisztus valósága bizonyos 
mértékben az igehirdetés alanya lesz, ahol az ige nem Krisztusra 
mutat, hanem Krisztus felől jön (v. ö. Lk 10,16). Igehirdetésünk kö
zéppontjába a történetileg-tárgyszerű tény került: Krisztus kereszt
je. Ezen esemény emlegetése nem azt jelenti, hogy valakiről beszé
lünk, aki férfias módon meghalt elveiért, hanem tisztán történetileg 
is azt jelenti, hogy az ószöv. nagyjai „vallásos meggyőződésből” 
erőszakos módon vetettek véget életének, és ezzel megpecsételődött 
a szándéka (Jézusnak volt szándéka), és az ószöv. intenciói közti el
lentét. Véleményem szerint téves a keresztről szóló prédikáció, ha 
eltekint a történeti tényéktől. A keresztrefeszítésről szóló történeti 
tudósítás azonban csak a felszínen mozog, a keresztről való beszéd
nek pedig a mélybe kell hatolnia. Ha a keresztben az OT és UT kö
zött üdvtörténeti fordulópontot látunk, akkor ez azt jelenti, hogy a 
történeti tényekben, azokkal és azok alatt Isten különös történeté
nek egy eseményét ismerjük fel. Történetileg is a kereszt eseménye 
felé tart Jézus élete és igehirdetése, és a kereszt messzemenő hatá
sok forrása. Ezt Jézus után a gyülekezet igehirdetése is vallja és 
hangoztatja, és ezzel nem marad a felszínen, hanem a dolgok „mé
lyére” hatol. Ha csak történetileg szemléljük is, a kereszt több, mint 
katasztrófa, több, mint gyalázatos vég, azt jelenti, hogy az új vallá
sosság leváltja a régit. Mivel az OT és az UT közti alapvető különb
ség abban van, hogy az embert mindkettő különböző szituációban 
látja az Isten előtt, kézenfekvő, hogy itt Isten történetében bekövet
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kezett fordulatról beszélhetünk. Ha Bultmann úgy gondolja, hogy a 
kereszt tényét abban merítjük ki, hogy belőle tudomásul vesszük 
egzisztenciális megfeszíttetésünket, úgy ezt akkor fogadhatjuk el, ha 
a megfeszíttetés alatt az embernek Isten előtti újszövetségi szituáció
ját érti, ti. együtt megfeszíttetünk Krisztusban. Ez a nyelv persze 
homályos. Azon állítást, mely szerint Jézus ránkmaradt igehirdetése 
és cselekedetei nem tudnak az OT és UT közti fordulópontról, csak 
a visszatekintő őskeresztyén gyülekezet így keresett volna értelmet 
kultuszherosa halálának, az evangéüumi források kritikus vizsgála
ta alapján nem látom igazoltnak. Kérdéses csupán az maradhat, 
hogy Jézus isteni megbízatás alapján cselekedett és beszélt-e úgy, 
ahogy azt az evangéliumok tanúsítják. Ha nem fogadjuk el, hogy 
Jézus Isten felhatalmazottjaként, Isten terve szerint halt meg a ke
reszten és ezzel új szövetséget szerzett, nem beszélhetünk egyház
ról sem. Nem felejthetjük el, hogy exegetikai teológia csak azért 
van, mert igét kell hirdetnünk Pál 2. Kor 5,16 és kk-ben nem abban 
látja a kereszt küszöb jelentőségét, hogy Jézus életét felváltja a 
megdicsőült Krisztus, hanem abban, hogy az EN CHRISTO követi. 
Utóbbira, tehát az újszövetségi szituációra helyezi a hangsúlyt. Ez 
a szituáció: új teremtés, új teremtmény, Isten új világa, mert Isten 
eljövendő világának erői már itt hatnak ezen időben.

A páli igehirdetés egyébként is az új szövetség felé fordul. A 
történeti Jézus (v. ö. 2 Kor 5,16!), a megfeszített (v. ö. 1 Kor 1,23 2,2!), 
a feltámadt Krisztus (v. ö. 1 Kor 15!), — Jézus szavai is (1 Kor 
7,10.12.25.40), mind beletartozik az UT igehirdetésébe, mert vagy 
keletkezésében részes, vagy az UT következménye. A Názáreti Jé
zus EN CHRISTO beletartozik a szövetségbe, mert csak életére, 
szenvedésére és halálára visszatekintve van, a feltámadt Krisztus is 
beletartozik, mert mint zsenge EK NEKRON ama szövetség uralkodó 
centruma (1 Kor 15,20; v. ö. Fii 2,9 kk). Minden, ami az EN CHRIS
TO üdvtörténeti formával összefügg, evangélium, evangélium az 
EN CHRISTO-val, azaz az UT-vel egybehangzó beszéd. Ez az össze- 
csengés arra is vonatkozik, hogy mint érdekelt tudja az ember, „há
nyat ütött az óra” (V. ö. Filem. 19). Mindent, ami az egyházban tör
ténik konkrét módon üdvtörténeti helyére kerül. Az 5. tételben rö
viden összefoglaljuk az újszövetségi ige-teológiáról mondottakat:

Mivel az UT legeredetibb bizonysága szerint, ahogy az Pálnál 
található, a kinyilatkoztatás nem velünk „szembeni”  történeti vagy 
metafizikai kategória, hanem isteni esemény-valóság (az UT. EN 
CHRISTO), a hirdetett igét nem az alany-tárgy séma kategóriáival 
határozhatjuk meg.

Az igehirdető egész egzisztenciájával az EN CHRISTO megvaló
sulásában áll. Ezért beszéde dinamikus egységben van e folyamat
tal. Ama történés-valóságnak egy funkciója.

4.
Innét meghatározhatjuk most a tárgyszerű exegézis és az igazi 

igehirdetés feladatát.
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Az UT nem tartalmaz egységes igehirdetést. Miután ezt meg
állapítottuk, feltehetjük a kérdést, az újszövetségi bizonyságtételek 
sokaságából vajon mi fejezi ki legjobban az EN CHRISTO valósá
gát. Különféle értékeket állapíthatunk meg az UT-ben. Ez az exegé- 
zis féladata és minden bibliakritika értelme.

Mivel csak a legjobb tudományos eszközökkel ismerhetjük fel 
az UT legeredetibb és tárgyszerű bizonyságtételét, igehirdetésre va
ló készülődésünknél is ezt kell alkalmaznunk, hogy a múlt legerede
tibb igehirdetése legyen jelen igehirdetésünk példaképe.

Ezért 6. tételünk: Nem a történelem kedvéért exegetálunk, ha
nem azért, hogy megvizsgáljuk, textusunknak mi a centrális, nem 
periferikus üzenete, belőle akarjuk megtanulni, hogy tölthetnénk 
meg az EN CHRISTO ügy-formát tárgyszerű és vele egybehangzó 
bizonyságtétellel.

Az igehirdetés reális alapja az EN CHRISTO üdv-forma, isme
retének alapja az egész egyháztörténet során az UT volt. Az újszöv. 
igéhez kötött. Bár az egyháztörténetből is állíthatnánk bizonyság- 
tételeket az újszöv. bizonyságtétel mellé, de mindig ez utóbbi a fon
tosabb.

OT textusokat is állíthatunk az UT mellé, de igéjük csak előre
mutató és nem kifejtő. Kifejezetten mondja idevonatkozólag Zsid. 
4,2k: „Mert nekünk is hirdettetett az evangélium, mint azoknak, de 
nekik nem használt a hallott ige, mert nem forrt egybe hittel azok
ban, akik hallották. Mi ellenben, akik hiszünk, bemegyünk a nyugo
dalomba.” Figyeljük meg, PISTIS és KATAPAUSIS itt szinonim fo
galom. Mindkettő azt a teret jelenti, melyben Istennel együttlako
zunk, az EN CHRISTO üdv-formát. Akik a kereszt és a TELOS kö
zött meghallják az igét, ebben az Isten által megjelölt térben hall
ják meg. Az OT emberei nem voltak ebben. Ezért hangzott hiába az 
ige. Mióta van UT, nem hangzik hiába, még az ószövetségi előre
mutató, magán túl utaló ige sem. Krisztusban való beszédünk nem 
hiábavaló. Sokat lehetne beszélni arról, hogy Isten eme terében, la
kóhelyén, a nyugalomban hogy prédikáljunk az OT módján.

5.
Ha az UT bizonyságtételeinek sokaságában megtaláltuk a leg

eredetibbet — az őslogiában, ős Márkban és főleg Pálnál keresem — 
megkezdhetjük a kritikát, mert akkor kritériumát találtuk meg, az 
isteni valóság-esemény kevésbé eredeti forrásainak. így pl. a ká- 
nai menyegző szimbolikus elbeszéléséről (Ján 2,1 kk) megállapíthat
juk majd, hogy kevésbé alkalmas az EN CHRISTO-ban végbemenő 
folyamat meghatározására. A legeredetibb forrás azt mutatja jól, mi 
illik a Krisztusban (Fii. 2,5), mi van egységben az isteni eseménnyel. 
A másodlagos hirdetésére nem mond átkot. Mindenekelőtt azonban 
a bibliakritika nem dönthet abban a kérdésben, hogy az EN 
CHRISTO valóságos-e, vagy sem, ahogy azt az újkor szelleme a ma
ga valóságértelmezése felől tette. Így lesz 7. tételünk: Kritikánk 
tárgyai csupán azon eszközök, melyeket az újszöv. szerzők az EN
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CHR1STO megírására felhasználtak, de ezen valósághoz nem nyúl
hat, mert akkor már emancipált exegézis. Mai exegézisünk túlságo
san profán szférában él. Pedig az exegézis az EN CHRISTO szférá
jába tartozik, mert az első bizonyságtevők is ebben a szférában él
tek. Csak így szolgáltatunk igazat az UT-nek. Egyébként nemcsak a 
jövőjét féltő egyházi szervezet tartja az exegézist feleslegesnek, ha
nem a tudomány is. Ezért következik 8. tételünk:

Az újszövetségi textus három feladatot szab az igehirdető elé: 
át kell dolgoznia, el kell sajátítania (gyülekezettel is) és arra kell tö
rekednie, hogy megszólítson.

Közvetlenül következik 9. tételünk:
Átdolgozás alatt azt értjük, hogy felhasználja az összes tudomá

nyos eredményt, a textus megértése érdekében, amennyiben azok az 
EN CHRISTO valóságos eseménnyel való összecsengését megállapí
tani igyekeznek.

Az igehirdető első dolga, hogy a szövegkritika segítségével 
megállapítsa az újszöv. szerzők hiteles szövegét. A legújabb bibliai- 
archeológiai leletek azt bizonyítják, hogy egy-egy textussal mindig 
újra kell foglalkozni.

Az UT eredeti nyelvének, grammatikájának és syntaktikai sza
bályainak ismerete lehetővé teszi az EN CHRISTO valóságának an- 
lízisét és eredeti értelmezését.

Az exegézisnek egyik fontos előmunkálata az összefüggés tisz
tázása. Ehhez tartozik az egész irat jellegének meghatározása. (Be
vezetési kérdések!) Itt könnyen eltévelyedhetünk, ha pl. a Filippiek- 
nek írott levelet hálairatnak vesszük, pedig igehirdetésével betekin
tést akar adni az üdv-eseménybe.

Ismernünk kell a bizonyságtevők és elfogadók környezetét is, 
újsz. kort.), más fogalom- és képzeletvilágukat, a vallásos, szocio
lógiai és politikai struktúrákat, de nem azért, hogy fennakadjunk 
ezeken, vagy azért, hogy azt hirdessük, a PLEROMA TOU CHRO- 
NOU (Gal. 4,4) ezen struktúrák függvényeként következett be, ha
nem azért, hogy megállapítsuk, mit használtak fel az újszöv. szer
zők koruk világából, hogy az EN CHRISTO-t megfelelően kifejezzék.

Szükségünk van vallástörténeti összehasonlításokra is. Nem an
nak megállapítására, mennyire nem eredeti jelenség a keresztyén- 
ség a vallástörténetben, hanem azt kell kikutatnunk, mi foglalkoz
tatta a gyülekezeteket abban a korban, és mit használtak fel teoló
gusaik a Krisztus-valóság körülírására.

Az újszöv. exegezis alapjai ellen elkövetett durva eljárásnak 
tartom, ha kötelességszerűen a vallástörténet segítségével az UT 
mögé tekintünk, de megakadályozzuk, hogy ugyanakkor a gyüleke- 
ze teológiája és az evangélisták teológiai látása mögé is betekint
sünk. A formatörténeti módszert csak azon pozitív szándékával tu
dom elfogadni, mellyel kimutatja az UT kérügma jellegét, és meg
mutatja, hogy az nemcsak történelem. Ha azon feltételből indul ki, 
hogy a kérügmát a gyülekezet költötte, és talán „nincs mögötte sem
mi” , nem lehet komolyan vennünk.
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Többet várhatunk a redakciótörténeti módszertől — az újszöv. 
szerzők teológiáját vizsgálja —, de csak akkor, ha nem áll meg an
nak megállapításánál, milyen teológiát képvisel az illető újszöv. szer
ző. Ha ezzel megelégszünk, félúton állunk meg.

A kérügmával összefüggő események történeti tényszerűségé
nek kérdése jelentős akkor, ha Isten cselekvésének eszköze az UT 
létrehozásában. Jelentéktelen akkor, ha újszöv. szerzők a történetit 
eszközként használták fel az EN CHRISTO üdvtörténeti forma le
írására. Nem tilthatjuk meg a tudományos kutatónak azon kérdés 
tisztázását, hogy a felhasznált híranyag megbízható-e, vagy sem. Az 
igehirdetőnek azt kell tisztáznia, milyen céllal használták fel az ese
ményt. Hogy az „Und die Bibéi hat doch recht” ízű konzervatív apo- 
logetikának van-e értelme, és „kint” elfogadják-e — mert kibeszél 
az ablakon — nagyon kérdéses. A gyülekezetei ettől meg kellene kí
mélnünk.

Az eredetinek, Jézus igehirdetésének megtalálása szempontjából 
még mindig az irodalomkritikai és forráskritikai módszert találom 
legeredményesebbnek. Nem azért, mert az igazit a hamistól, hanem 
azért, mert az eredetit a kevésbé eredetitől különbözteti meg. Illuzó
rikusnak tartom azt a véleményt, hogy a gyülekezetnek szövegkri
tikai problémák tálalásával szolgálhatunk. Mindenesetre erősen függ 
a hallgatók szellemi szituációjától.

6 .

A textustól az igehirdetésig vezető út következő fázisa az elsa
játítás. Erről szól 10. tételünk:

Az elsajátítás fázisában az igehirdetőnek két hibát kell elke
rülnie: nem rekedhet meg az exegézisben, de az igehirdetésre való 
áttérés során nem veszítheti el a textust sem.

Megreked az exegézisben, aki igehirdetés helyett a Biblia kije
lentéseit reprodukálja, szószerinti értelmét mechanikusan az újkori 
helyzetre vonatkoztatja, az exegézist parafrázisszerűen megismétli; 
ez utóbbi veszély különösen a homiliaszerű igehirdetésnél nagy.

Az igehirdetés legnagyobb nyomorúsága az, amikor a lelkész az 
elsajátítás fázisában elveszíti a textust és a vele való kapcsolatot. 
Ha figyelmen kívül hagyja az exegézist, legfeljebb azt kérdezzük, 
miért exegetált. Látnunk kell azonban, milyen lelki kár származik 
abból, ha az igehirdetés leszakad az eredeti keresztyén igehirdetés
ről. Nem hat pozitív módon a lelkész előtt megnyílt lehetőség, hogy 
kötetlenül ,,eredeti” -t mondjon dagályos terminológiával, a frazeoló
gia széles regisztrálásával „szívet-lelket” ostromolva.

Talán itt kapcsolódik beszélgetésünkbe a metafizikailag megha
tározott ige-teológia (mondjuk inkább a rajongó), és azt állítja, az 
igehirdető belső hozzáállását nem garantálja az a tény, hogy az UT 
kérügmáját gondolkodása során elsajátította. Ez legfeljebb jó refe
renssé teszi. Az igehirdetés nem csupán a gondolkodás, hanem a 
Szentlélek munkája. Talán még Pált is citálják, pl. 2. Kor 3,6: „Aki 
alkalmasokká tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk,
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nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig meg
elevenít.”

Pál félreértése, ha azt állítjuk Pál a Lélek munkálkodásának 
prioritását hangsúlyozza az ige előtt. A C. A. V. cikkelye autentikus 
és exakt módon magyarázza, amikor azt mondja: „nam per verbum 
et sacramenta, tamqam per instrumenta, donatur Spiritus Sanctus, 
qui fidem efficit, ubi et quando visum est Deo” . A Lélek ajándéka 
az igehirdetésnek nem sine qua non-ja. (Ez rajongás!) Előbb van az 
ige, az ige Krisztusban, az ige „az ő nevében” (Mt 18,20). Ebben az 
igében ő lesz érzékelhető, és ez teremti meg a lehetőséget a Lélek 
munkája számára.

Ezért 11. tételünk:
A Szentlélek több, mint a hiányzó elsajátítási képesség pótléka, 

ott munkálkodik, ahol a Krisztusesemény valósul, ahol emberek ve
le összhangban élnek és az igét hirdetik. A Szentlélek munkája az 
igehirdetésnek nem feltétele, hanem „ gyümölcse

Amikor Pál az igehirdető CHARISMA-járól beszél, nem a Lé
lek direkt adományát érti, hanem a CHARIS — ez az üdvtörténet 
lefolyásában Isten impulzusa — által való lefoglaltságot, igénybevé
telt. A Szentlélek csak azután következik. Krisztushoz, vagy az igé
hez csatlakozó adomány (EPICHOREGIA, Fii. 1,19) megerősítése an
nak, hogy Krisztusban, Isten előtt exisztálunk, de exegetálunk, a ku
tatás minden eszközével dolgozunk, gondolkodunk és beszélünk. Az 
igehirdető nem idegen, más, hanem saját szavaival fejtegeti, aminek 
Isten akarata szerint meg kell történnie. Ha EN CHRISTO van Is
tennel együtt, sikerülhet neki az igét elsajátítani, rendelkezését en
gedelmesen átvenni, lefoglalhatja Istennek az igében megnyilvánuló 
szándéka.

Ezt végzi el az igehirdetés és az exegézis között a meditáció. 
A meditáció „átrakodóhely, amelyen textus kérügmájának Isten 
mai igéjévé kell lennie” . A meditáció mégis az exegézis más formája. 
Nem szakadhat el a textustól, hanem azért van, hogy azt felvegyük 
és belemélyedjünk. 2 Kor 12,19 szerint ez EN CHRISTO szólni. Az 
igehirdető mégsem lesz akaratnélküli eszközzé. Én-jét nem kapcsol
ják ki, hanem inkább bekapcsolják. Pál 1 Kor 9,16-an ugyan a szük
ség kényszeréről beszél az igehirdetéssel kapcsolatban, de ez csak an
nak kifejezése, hogy Pál és minden keresztyén ember igehirdetése 
tervszerűen belefoglaltatik Isten akciójába. Az igehirdetés nem aka
rás nélküli kényszer, hanem lehetőség, szabad. Az igehirdető Isten 
munkatársa (1 Kor 3,9), és Krisztus részestársa (1 Kor 9,23), amikor 
Isten „előtt” végzi el funkcióját. „Alalany” az EN CHRISTO-ban 
aktív „alanyfeletti” alanyban. Isten művének adja meg a lehetősé
get, hogy szavain keresztül mások észrevegyék és azokhoz forduljon 
(1 Kor 14,36).

Az újszövetségi tanúk igéjének elsajátítása azáltal éri el célját, 
hogy a textus rejtett — de az exegézis által feltárt tartalmát —, 
tehát a perikópa speciális scopusát, szavai, fogalmai és formulái nél
kül — nem úgy, hogy témámat ráerőszakolom — kifejtem. Igehir
detésem elkészítésénél gondolatkomplexumait utalások vagy taná-
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csők formájában felhasználom, az exegetikai leletet rendszerezem 
és összefoglalom. Ügy gyakorlom, ahogy a 12. tételben mondom:

Hogy a prédikációnak textushoz kötöttségét garantáljuk, az 
igehirdetés egyes részeinek címét közvetlenül a textusból kell ki
alakítani, a gyülekezet exisztenciális létét érintve kell az igehirdetés 
témáját sajátos módon fordítva megformulázni, úgy, hogy az össz- 
téma és a részletcímek az exegézisból eredjenek.

7.

Ha tudom, mit akarok mondani a gyülekezetnek, még az a prob
léma, hogy mondjam, hogy megszólítson.

A történetileg meghatározott ige-teológia túlságosan hangsú
lyozza, hogy a prédikáció variálható pontját a megszólítandó gyüle
kezet határozza meg. Természetesen, az ŰT bizonyságtevőire is hi
vatkozhatnak, hiszen azért van több evangélium, mert tekintettel 
voltak a címzettek különböző szituációjára.

Világos, ha hallgatóimat valóságos helyzetükben akarom meg
szólítani, meg kell találnom a megfelelő igét. Az üzenet lefordítása 
viszont nem jelentheti azt, hogy meghajlok az emberi kívánságok 
előtt. Egy újszöv. korabeli példán mutatjuk be, hogy ez a veszély 
valóban megvan. Ma újra a viták központjába került Schweitzer 
és J. Weiss 1900-as álláspontja: néhány újszöv. redaktor, különösen 
MkR és MtR túlságosan figyelembe vette kortársai igényét — be
folyásolta őket a késői zsidó apokalyptika — és a keresztyén üzene
tet eszhatologizálták. Ezzel a környezetükben dívó koncepció szerint 
modifikálták az evangéliumot, azaz modernizálták. Az újszöv utáni 
korban is előfordult, mivel konkrét embereknek bizonyos szituáció
ban kedvezni akartak, az evangéliumot szituációjukhoz szabták. Nem 
arra törekedtek, hogy az evangélium a szituációra kifejtse hatását. 
Ezért 13. tételem így hangzik:

Az igehirdetést nem lehet a jelenkor összefüggéseiből levezet
ni, küldetése, feladata van a jelenben. Jézust sem érthetjük meg ab
ból a környezetből, melyben működött, hanem abból a küldetés
ből, mellyel népéhez jött.

A prédikáció, miközben megmutatja, hogy az evangéliumnak, 
mint isteni esemény-valóságnak szerepe van a gyülekezet életében, 
döntésre hív. Elsősorban tehát azt kell hirdetnem, hogy az EN 
CHRISTO valóság, az egyházban ható erő, ha a gyülekezetek kü
lönböző szituációkban élnek is. Vagy csak olyan embereknek prédi
kálunk, akik nem az egyházban, hanem másutt vannak otthon, csak 
„peremlakók” az egyház körül? Nem a Jézus nevében összegyűltek- 
nek beszélünk már?

Azt hiszem igehirdetésünk szegénysége főleg onnét ered, hogy 
az EN CHRISTO talaját elhagyva olyan területre tévedünk, amelyen 
Jézus Krisztusról, mint szilárd alapról már nem esik szó. Gyülekeze
tei kellene építenünk, és olyan helyzetben kerülünk, mintha meggyő
ződést szeretnénk éleszteni. Ne térjünk oda, ahol a kérügma elszáll, 
mert az EN CHRISTO nincsen a látóhatáron, és ahol legfeljebb né
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mi kíváncsisággal fogadják az igét. Az a feladatunk, hogy EN 
CHRISTO beszéljünk, ez persze az ESO állók számára (1 Kor 5,12k; 
Mk 4,11 pár.) azt is jelentheti, hogy az „egészen másról” beszélünk. 
Komoly megbízatás EUSCHEMONOS (1 Tessz 4,12) és EN SOFIA 
(Kol 4,5) viselkedni, ez a viselkedés még szóhasználatunkat is befo
lyásolja. (Mitológiátlanítás!) A vallásos frazeológiával takarékoskod
nunk kell, azaz mérlegelnünk, mennyit bír el hallgatóságunk. Mégis 
több kifejező ereje lesz igehirdetésünknek, ha nem szégyelljük ki
mondani Jézus Krisztus nevét, mintha helyette határnélküli „nem 
vallásos interpretációba” kezdünk.

Mindenki számára világos, hogy az igehirdetésnél minden oldal 
felé tapintattal kell lennünk. Mindenkor legyen tiszta a lelkiismere
tünk, akkor még az sem fog megrendíteni, ha másképp fogtak fel 
valamit, mint ahogy mi értettük. Döntés elé kell állítanunk a gyüle
kezetei, tetszésnyilvánításuk és örök rendeltetésük a mérleg két ser
penyőjében legyen egyensúlyban.

Ezen gondolatkört a 14. tétellel zárom:
Az igehirdető nem könnyítheti meg a gyülekezetnek a Krisztus

tól való eltérést, igehirdetésünk állja el a kijárást és marasztalja 
őket Krisztusban.

8 .
Még néhány szót arról, mennyire fontos ez a maradás (v. ö. 

Ján 6,65; 8,31; 15,4kk).
2 Kor 12,19-t úgy értelmeztük, hogy az evangélium hallgatóinak 

feladata, hogy Krisztusban felépüljenek. Felesleges véleményem 
szerint arról beszélni, hogy itt nem romantikus, vagy pietisztikus 
„épülésről” van szó. Arról van szó, hogy reálisan belevonassuk, 
bele tagozódjunk, beleépüljünk az EN CHRISTO isteni valóságese
ménybe. Ez még egyszer emlékeztessen minket arra, hogy egyházun
kat és annak legfontosabb megnyilvánulási formáját az igehirdetést 
az élteti, hogy itt és most létezővel van dolgunk, nem a múltból, 
nem metafizikából és nem a jövőből, tehát a még elnemértből élünk. 
Isten egyháza „kész” , mert alapja világkorszakunk számára leraka
tott. Kész arra, hogy magába foglaljon, hogy benne éljünk, mozog
junk és legyünk (Csel 17,28; v. ö. Ef 3,10).

Ehhez az utolsó 15. tételben mondom:
Krisztus a középpontja annak az Isten felől jövő történésnek, 

mely erőteret alkot ebben a valóságban. Embereket fogad be és sa
játít ki magának. Ebben a térben él a gyülekezet, és az a rendel
tetése, hogy az egész emberiség javát szolgálja.

Dr. Binder Hermán 
Sibiu, Románia

(Fordította: Kráhling Dániel)
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Igét — m a !

Állítatok és igehirdetés! előkészítők 
a lelkészi munkaközösségekben 1967-ben

ELEVEN prédikátori szolgálatunk minen követelménye benne 
van a cím két szavában. Ha az elsőt feloldanánk, az egyet jelentene 
„közönségünk” , s általában a szellemi-lelki „piac” igényeinek kiszol
gálásával. „Ha még mindig embereknek igyekezném tetszeni, Krisz
tus szolgája nem volnék.” (Gál 1,10) Ha viszont a másiktól tekinte
nénk el, a legtáplálóbb tartalmú konzervet tennénk nyithatatlanná. 
Hiszen az csak kézenfekvő, hogy nekünk nem Jeruzsálemben, vagy 
Filippiben, hanem Iharosberényben, vagy Nyíregyházán kell az igét 
hirdetnünk, s nem 1900, vagy akár 30 évvel ezelőtt, hanem ma. „Min
denki számára mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak 
némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy benne ré
szestárs legyek.” (1 Kor 9,22—23) Ez azt is jelenti: minél krisztus- 
szerűbbek vagyunk a magunk korában, annál mélyebben és hatható
sabban tudunk szolgálni-segíteni, mint a jó orvos, aki az élet törvé
nyeiből adódó konzekvenciákat adott páciensre alkalmazza, adott 
helyzetben s pillanatban, miközben a gyógyulás szempontjai vezér
li, és csak másodsorban érdekli az, hogy betege nyög-e, vagy lelke
sedik. Nálunk persze döntően fontos, hogy amennyire magunk is 
komolyan vesszük az Áldott Orvost, annyira lehetünk gyógyító esz
közeivé lehetőségeink legszélesebb skáláján.

AZ IGE SZÓLJON! Ez az alap-követelmény döntő módon ha
tározta meg a lelkészi munkaközösségekben elhangzott ige-alkalma
zásokat. Mintegy 80 áhítat, úrvacsorái előkészítő, exegetikai-homile- 
tikai feldolgozás, esetleg kész, gyülekezetnek szánt prédikáció között 
egyetlen egy sem akadt — hála Istennek — amely a textus alap
mondanivalójától idegen témát akart volna „körülszónokolni” , 
amelynek a számára csak ugródeszkát jelentettek volna a Szentfrás 
szavai, hogy belevethesse magát a lelkész saját kedvenc problemati
kájának, vagy a hallgatóság valamely fogyasztói igényének hullá
maiba.

Az exegézis többnyire elég erős oldala az igehirdetési előkészí
tőknek. Elnagyoltság, általánosságok és közhelyek laza összefüggése 
aránylag ritka. Korántsem fehér holló viszont az alapos írásmagya
rázat, mely exegétákra és az eredeti szövegre nem a jó „akusztika” 
kedvéért hivatkozik. Ki kell emelni Brebovszky Gyula, valamint 
Pintér Károly és felesége egy-egy munkáját, melyekben a beható 
szövegmagyarázatot igen jó, maian csengő, hiteles erejű alkalmazás 
követ, utóbbiban egy kis egyháztörténeti tanulmánynak megfelelő 
részeredményeit is közbefűzve, a 46. zsoltárról s azzal kapcsolatban 
Luther énekéről lévén szó.
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MÁRIS AZ ALKALMAZÁSNÁL VAGYUNK. Ez ugyanis az 
előbbinél jóval nehezebb pont. Nem kis dolog ugyan felismerni nyel
vi. vagy kifejezésbeli árnyalatokat, vagy néhány jellemző vonással 
felvázolni a kortörténeti hátteret, de mégis: hamarabb megtanulha
tó, illetve szakismereteink alapján aránylag könnyebben eligazodunk 
ilyen kérdésekben. Az ige mai megszólaltatásánál azonban annyira 
..mozog a célpont” , sőt akár megsokszorozódik, hogy igen könnyű el
hibázni, ha ugyan akarunk „célozni” , s nem a beidegződött, vagy 
elképzelt irányba „lövünk” . A közgondolkodás, az emberek életér
zése olyan nagy mértékben változott, vagy legalábbis színeződött az 
utóbbi évtizedekben, s az igeihallgatók lelki-szellemi alapállását is 
annyira többrétűvé tette a világ változása, „pluralizálódása” , hogy 
a feladatunkat rendkívül megnehezíti. Világunkban a jó és rossz le
hetőségek nagy mértékben megnövekedtek, hatalmas eredmények 
mögött néha fcleknetes árnyak sötétlenek, egészséges és kevésbé 
egészséges feszültségek, polarizálódások teszik próbára az embere
ket és emberi közösségeket, s ezek közepette és ezek közepébe hir
detni Isten üzenetét — bármennyire is kegyelmi ajándék, mert 
az, de emberi feladat is „hogy minden módon megtartsak (!) né
melyeket” -— s mint ilyen, bizony nagyon komoly, sokrétű és ne
héz. Mert soha még ilyen éles kanyarban nem volt a történelem s 
benne az emberi gondolkozás és egzisztenciális életérzés. S ennek a 
felelősségnek a tudatában nem lehet hidegvérrel tölteni be azt a 
puskaport, amely csak volt száraz, de közben elázott.

Bátor problémamegragadás és válasz a hit Istenbe fogózó ere
jével — ez minden esetre nélkülözhetetlen. Zsolt 46,3-mal kapcsolat
ban Pintér Károlyén igehirdetésében ezt olvassuk:

„A történeim mgtanított félni. (Nyolc éves kislányom sírva 
riad egy este: „Nem lesz háború?”) . . .  Isten mentsen minden köny- 
nyelmű lelkendezéstől, hogy mi nem félünk. . . Gyermekeinket 
egyenesen megtanítjuk félni. Ujját érintjük a kályhához: süt! Olyan 
funkció a félelem az életünkben, mint a láz. Szükséges rossz. Fan- 
csalon egyszer meghalt egy néni tüdőgyulladásban, mert nem volt 
láza. — Az egyetlen helye ahol jogosult feladni a félelmet, ahol nor
málisnak lehet mondani a félelem nélküli állapotot: az Isten közelé
ben . . .  Igen, de ösztöneink ott is rugódoznak. Az orvostudomány is
mer olyan jelenséget, hogy teljesen indokolatlan, ésszerűtlen fájda
lom tör elő az ösztönök, az idegek, a tudatalatti furcsa játékából. 
Amputálnak egy lábat és a beteg arra ébred egy éjjel, hogy 
a levágott lába fáj. Mondjuk a sarka, ami nincs. És úgy fáj, hogy 
felébred rá. Kifejező neve van ennek a fájdalomnak: fantomfájás. 
Ilyen fantomfélelmeket érzünk mi Isten mellett is. Isten mellett 
nincs értelme a félelemnek, de az ösztönünk, az idegünk fél. Taláp 
éppen azért, mert nem tud felejteni. Mit kell hát tennünk? — Attól 
félek, túl egyszerű lesz, amit mondok. Azt kell tenni, amit Luther: 
énekelni. . .  Tisztázni a helyzetet, újra és újra tisztázni a helyzetet, 
hogy t. i. mégiscsak erős vár a mi Istenünk. — Ez a mi utunk is 
félelmeink között: énekelni az igét.”

Néhány részlet Brebovszky Gyula igehirdetéséből (Lk 18.1—8):
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„Az imádságnak van reális alapja, az Isten. D. dr. Vető Lajos írja 
a Tapasztalati valláslélektanban: 'Minden ember szokott imádkoz
ni, keresztyének és pogányok, nagyon művelt és elmaradott embe
rek, őrültek és gonosztevők, gyermekek és öregek is.’ Ami nem tar
tozik az alaptermészethez, azt nagyon nehéz fenntartani csak egy 
ideig is. ’Van-e valami biztosabb, mint az, hogy ha valamilyen em
beri funkció állhatatosan megmarad, el nem hervasztja az idő múlá
sa, le nem törik a nehézségek, sőt mind magasabbra fejlődik, akkor 
annak a funkciónak valami realitás az alapja.’ (Fosdick.) Az imádság 
a lélek alaptermészete! — Shakespeare a „Vihar”-ban, amikor kitör 
az orkán, ezeket a szavakat adja a hajósok ajkára: „Végünk van! 
Térdre, térdre! Végünk!” —• A nem állhatatos imádság rendszerint 
antiszociális imádság. Csak az én, az egyén érvényesülése lenne ben
ne a döntő . . .  A nem állhatatos imádság rendszerint türelmetlen. 
Tragikusan gyerekes, mint amikor iskolából hazafelé menet a gyere
kek megnyomják a házak ajtajánál a csengőt, de már nem várják 
meg, hogy a gazda kijöjjön, elfutnak. Ebből lesz a vétek.”

Valahogy így hangzanék a mai igehirdetés, mely nem a kor lég
köréből kinyújtózkodva próbálja lehozni a csillagot az égről, vagy 
inkább csak mutogatni rá, hanem a kor atmoszférájában hangzik 
fel, mellbevágó hitelességgel, úgy hogy megtántorodik a címzett, és 
hirtelen Isten színe előtt találja magát.

Milyen üdítő egy-egy „jó mondatot” olvasni-hallami! „Isten csak 
olyan imádságot vesz komolyan, amelyet az ember maga is komo
lyan vesz.”  (Hegyháti János) „Az emberek nem vették észre, hogy (a 
farizeusok) hamis pénzzel fizetnek, de Isten látta, hogy pénzhami
sítók. — Nem az volt tehát a bűnük, amit tettek. Hanem ahogy tet
ték. És az, amit nem tettek. — Minden álarcosbál egyszer véget ér. 
Minden farsangot böjt követ. Aki belát az álarc mögé, ismeri ál- 
keresztyénségünk minden álnokságát.” (Dr. Fabiny Tibor) „Mily sok 
szorongással készültetek a tegnap esti beszámolóra! Pedig az igazi 
vizsga osak ezután következik.” (Tarjáni Gyula, konfirmandusokhoz.) 
„Az igazi szeretet mindig mozgósítja az akaratot.” (Tarjáni) „Az egy
ház kontárrá züllik akkor, amikor Urának hatalmát a saját tekinté
lyével akarja reprezentálni.”  (Rőzse István) „Az út Istenhez emberek 
között vezet.” (Bozorády Zoltánné) „A  középkori egyház a felnőttet 
játszotta Isten felé, okosabb volt a Szentírásnál, de ugyanakkor 
gyermek módjára a híveit is kiskorúságban tartotta.” „A  test tagjai 
együtt nőnek, mert amelyik nem nő, korcs lesz, nyomora az egész 
testnek” (Molnár Gyula). „Egyszer megunhatja Isten, hogy Jézusnak 
valamiért mindig hallgass legyen a neve.” (Aláíratlan.) „Isten igé
je életet formáló tett. A nagy halászatnál nem új halászati mód
szerre tanít Jézus.” (Nagy István) „A  nyájat nem a bárányok egy
sége, sokasága teszi nyájjá, hanem a pásztor.”  (Németh Ferenc) „Nem 
a hivatás rontja meg az embert, hanem az Istentől elrugaszkodott 
ember él vissza hivatásával. — Krisztus útkészítője. . .  jó idegen- 
vezető, akivel nem téved el, hanem Célhoz érkezik az ember.” (Józsa 
Márton)

Csupa frappáns rríondatból természetesen nem állhat egy ige
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hirdetés sem, ezek azonban friss ízt adnak a prédikációnak, mintegy 
a védjegyeit képezik. Akárcsak egy-egy jó kép:

„Szolgájának mikrofonná és megafonná kell lenni, hogy felve
gye azt, amit Isten üzen és továbbadja.” (Dr. Gubcsó András) „Mint 
amikor a nézőtéren kialszanak a lámpák, felhúzzák a függönyt s a 
reflektorok fénye a színpadot világítja meg, hogy minden figyelem 
a színre lépőre összpontosuljon, — úgy a miénk is Jézus Krisztusra, 
Isten Bárányára, aki elveszi a világ bűnét.” (Povázsai Mihály) A kép- 
mozaik-kockáknak „úgy kell egymás mellé kerülniük, hogy kijöjjön 
a kép a megadott séma szerint. Isten igéje felmutatja nekünk Jézus 
Krisztus arcát, s azt mondja: úgy kell egymás mellé kerülnünk, hogy 
önmagában értelmetlen életünk másokkal együtt szeretetben és bé
kességben mutassa mindenkinek Jézus Krisztus arcát.” (Lábossá 
László)

Hasonló illusztratív szerepet töltenek be találó irodalmi idéze
tek, vagy pl. tv-hivatkozások, természetesen módjával, a maguk he
lyén. Szebik Imre Dreiser Amerikai tragédiájából idézi a megtérő 
gyilkos bizonyságtételét: „A  halál árnyékában legforróbb kívánsá
gom megbizonyítani, hogy rátaláltam személyes Megváltómra . . .  
Sajnálom, hogy nem korábban találtam rá és nem követtem példá
ját, míg módomban lett volna, hogy dolgozzam érte.” Illyést is ci
tálja : „ . . .  lassan kezdek mégis odavágyni, ahol ők Vannak, akárhol, 
akármi formában, kiket ideát szerettem, s azt kezdem hinni, hogy 
bármilyen alakban az az odatűnt boldogság is megvan, ha emléke oly 
örök a szívemben!” A legkeményebb, az iszonyatig megrázó idéze
tet — a hit kemény belső harcával kapcsolatban — Rőzse István 
hozza: Weöres Sándor Kazamatában c. versét. „Falusi kovácsra em
lékezem, kisfiát agyonverte részegen: kalapács zuhogott, csont re
csegett, kormos, véres gubanc hörgött: „Vizet!” Mert nem volt senki 
más bizalmasa a meggyilkoltnak, csak a gyilkosa, vékony karját an
nak nyakába fonta, az apának a gyilkost panaszolta, s meghalt. így 
ölsz meg, Istenem, rád hullok, mert más nincs nekem.” Ez a rettenetes 
erejű vers — elejét elhagytuk . . .  — azonban arra is int, hogy ha pró
fétai merészséggel idézünk, akkor meggyőzően kell utalnunk arra is, 
hogy Istenünk mégis irgalmas, még ha sub contraria spécié kemé
nyen bánik is velünk néha — nehogy utóbb a különben bátran vál
lalt feszültség negatív pólusa emlékezetesebbnek bizonyuljon.

Az emberiség legátfogóbb problémái eddig sem maradtak em- 
lítetlenül. Másik Weöres-idézet vezessen át ide: „Az ember még nem 
ember, csak hadonászó, veszélyes kamasz.” (Németh Géza) Jézus 
„imádságában az egész embervilágért könyörög. A mi embervilá
gunkért is, mely aggódó félelmek között jár a harmadik világhá
ború szörnyű poklának határainál.” (Nagy István) „Jogunk és köte
lességünk azon gondolkozni, vajon miből fog majd élni az emberi
ség, amely naponta 70000 fővel szaporodik?” (Buchalla Ödön)

A nagyobb és kisebb emberi közösségek problémáira vonatko
zó reflexiók, sőt igei üzenetek természetesen a textus mondaniva
lójából kinőve, annak szerves részeként vannak helyükön, amint az
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tapasztalható is. A legszorosabban idetartoznak olyan égető erköl
csi kérdések, mint például a nem csupán elvétve található cinizmus, 
pénzimádat, nyílt önzés, élvhajhászat. Jó és szükséges szolgálatot te
szünk akkor, amikor az ilyen bűnökre is keményen rámutatunk, hi
szen leplezetlen diagnózis nélkül a „beteg” el sem hiszi, hogy kell 
a radikális terápia. Langyos hangszerelésű általános szólamok elhal
nak a dobhártyákon. A Szentírásnak nem egy részlete illusztrálja, 
milyen meghökkentő szókimondással nevezi nevén a bűnt Isten, 
mégpedig konkrét vétkekre mutatva rá. Az elhordozó szeretet szük
ségességével kapcsolatban Bozorády Zoltánné így vázolja a reális ve
szélyeket: „Élettársunkat, aki eddig megértő, gyöngéd volt hozzánk, 
betegsége talán egészen megváltoztatja. Rossz hangulat, aminek eset
leg okát sem tudjuk, kötekedővé, türelmetlenné tesz. A munkahe
lyen ért sérelem miatt az ember sokszor családtagjaival szemben 
igazságtalan. Kicsinyes pénz-gondok vádaskodást, elhidegülést szül
nek. A gyermek, aki eddig minden gondját megosztotta szüleivel. .” 
és így tovább — főnök, beosztott, munkatárs egyaránt megkapja a 
figyelmeztetést, pózolás, pátosz nélkül, nagyon józan stílusban — 
hogy „életünk egy területén se uralkodjék a Gonosz” . „Sértett ön
érzet helyett megbocsátó szeretetet. . .  az embereket szeretni kell, 
nem megváltoztatni. . . ”

A „modern” nihil monológját Rozsé István így fogalmazza meg: 
„ ’Szeresd Istent teljes szívedből’ ?! Hát engem már rég hidegen hagy 
a családi boldogság. Szerelem? — csak cinikus röhejre ingerel. Az 
alkotó munka gyönyörűségét még sohasem éreztem: kapjam meg a 
pénzt s jónapot.” Az adott helyzettől függ, hogy stílusban, kifeje
zésekben, mennyit engedhetünk meg magunknak, de azt határozot
tan állítom, hogy az átérzett szituáció és a befogadott kérügma belső 
feszítőereje nem barátja a bágyadt óvatoskodásnak, hanem villám
ként lecsap, s — horribile dictu — esetleg még dördül is, amiért 
megharagszanak az álmukból felriasztottak.

Ugyanez a leplezetlen őszinteség csak lelkészeknek szóló áhíta
ton is nyerhet megdöbbentő kifejezést. Fenyvesi László: „Még min
dig szívembe mardos annak a lelkésztestvérnek a szava, aki azt 
mondta 30 évi szolgálat után nekem: Míg én lelkész leszek, kibírom 
valahogy, de te hogyan fogod csinálni?” Bogya Géza Zsolt 39,5-tel 
kapcsolatban: „Több középkorú lelkésztestvérünk halála a közel
múltban . . .  mintha csak nekünk jelentenék: íme, ez vagy! Mert nem 
akarjuk tudni, hogy mulandók vagyunk mi is! . .  . Pedig Isten tenye
rünkbe véste az emlékeztető két M betűt — amit azonban mi nem a 
bölcsek józanságával értelmezünk úgy, hogy „memento móri!’, ha
nem a világba szerelmesedett balgák mámorával úgy, hogy 'Mar
kolj Magadnak’ ! Tegyük szívünkre a kezünket: nem tekintélyt, po
zíciót, anyagi javakat, mindennemű előnyöket hajszolunk és halmo
zunk? Nem vámszedők vagyunk-e ténylegesen — hivatásunk vám
szedői? Híveink halálfélelmének, túlvilágfélelmének, rossz lelkiisme
retének vámszedői?” S ez nem „pesszimizmus” , hanem az a kínos, de 
szükséges felismerés, amely orvoshoz kerget: Beteg vagyok!

A kiút felvázolása sem hiányzik viszont a legtöbb esetben. Kö
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zös nyomorúságunk inkább talán az, hogy a megoldást, illetve annak 
lehetőségét sokkal nehezebben tudjuk szemléletesen, meggyőzően s 
főleg gyakorlatilag használhatóan megmutatni. S itt nagy feladat vár 
az élmény hitelességével hangzó személyes bizonyságtételre — azért 
még nem kell élményvadásznak lenni — mert ez sem nélkülözhető. 
..Minden igehirdetés előtt valami szent remegés fog el. Nem lámpa
láz, nem drukk ez. Azon már rég túl vagyunk. Valami más ez. Mys- 
terium tremendi?!” (Fábry István) De ugyanígy idézhetném — akár 
a megragadó személyesség, akár a tízesbe találó üzenet-megfogalma
zás szempontjából — Deme Károly, Ittzés Gábor, Szirmai Zoltán, 
vagy mások mondatait.

Ideális összképről persze azért nem lehet beszélni. Akad fe
lületes exegézis, kegyes általánosságokból kilábalni nem tudó „al
kalmazás” , cammogó unalom 20—30 mondaton át, riasztóan hanyag 
külalak és fogalmazás, magyartalanság, képzavar, de többnyire csak 
néhány esetben. Viszonylag általános gyönge pontunknak talán az 
eleven mai alkalmazást lehetne nevezni — persze nem véletlenül, hi
szen ez igen nehéz feladat. Megállapítani a textus problematikáját, 
észrevenni, hogy az milyen vonalon érintkezik a miénkkel, megtalál
ni a transzponálás fokát és módját, egy mondatban megfogalmazni 
— de világosan — a mondanivalót, azt összefüggő, egymást folytató 
részekre bontani, de úgy, hogy azok lehetőleg egyenként is érde
kesek és megjegyezhetőek legyenek, az egészhez olyan frappáns be
vezetőt állítani be kezdő éknek, amely „egyből” megragadja az ér
deklődést és szinte belelök az Üzenet sodrába, (mint pl. a Sárkány 
Tibornéé az istentiszteletről elmaradó kifiúról, aki szerint „úgyis lőt
tek az egyháznak” ,) majd találó, jobbára a mai életből s irodalom
ból vett sok illusztrációval, szavalásmentes, érdekes stílusban, jól 
megfogalmazott mondatokban vinni végig mindezt a zárókőszerű 
ámenig — bizony nem gyerekjáték. Van miért tusakodnunk, hit
tel és értelemmel, hogy legalább megközelítően így prédikáljunk, 
megküzdve a legkülönfélébb akadályokkal.

Sokáig szaporíthatnám még a jó példák idézését: szemléletesen, 
eleven kifejezések, nagyszerűen „ülő” mondatok, mellbevágó megál
lapítások, feloldást hirdető, sugárzó szolgálatra mozgósító igék, me
lyek a leggyakorlatibb módon lesznek és tesznek áldássá, hiszen az 
Ige „mindenre hasznos” — csak jó csatornái legyünk.

80 meditáció és igehirdetés. Volt miből tanulnom. És van miért 
tanulnunk. Istennek legyen hála érte.

Bodrog Miklós
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,,Szeressétek ellenségeiteket!"

MARTIN LUTHER KING prédikációját olvashatjuk az 
alábbiakban. Benne „korszerűen” hirdeti és egészen „élet
közei” hozza a mai emberhez Jézus parancsolatát: „Szeressé
tek ellenségeiteket!” Különös jelentőséget ad ennek az ige
hirdetésének King nemrég történt meggyilkolása. Így ezt 
nemcsak élete hitvallásának tekinthetjük, hanem egyben vég
rendeletének is. Bár sajátosan tükrözi a mai amerikai viszo
nyokat, és csak egy fajgyűlölettől átitatott társadalomban 
hangozhatott el így, mégis sok áldással olvashatjuk mi is.

Sz. P.

Bizonyára Jézusnak egyetlen követelését sem olyan nehéz tel
jesíteni, mint éppen ezt a parancsolatát: „Szeressétek ellenségeite
ket!” Vannak, akik őszintén igyekeztek betölteni, de úgy érezték, 
hogy ennek a parancsolatnak a gyakorlati megvalósítása lehetetlen. 
Úgy gondoljuk, könnyű azokat szeretni, akik minket szeretnek, de 
hogyan lehet azokat is szeretni, akik nyíltan, vagy hátunk mögött 
életünkre törnek? Mások, mint pl. Nietzsche, a filozófus, azt állítják, 
hogy Jézusnak az ellenségeink szeretetére vonatkozó parancsa világos 
bizonyítéka annak, hogy a keresztyén etika a gyengéknek és a gyá
váknak való, nem pedig az erőseknek és a bátraknak. Jézus — mond
ják ezek — életidegen idealista volt.

E szorongató kérdések és meg nem szűnő kifogások ellenére is 
újra meg újra szorongat minket Jézusnak ez a parancsolata, és 
szüntelenül nyugtalanítva, állandóan arra figyelmeztet bennünket, 
hogy a mai, modern ember a gyűlölet útján jár, melynek a végén 
azonban átok és pusztulás vár reá. Anélkül, hogy utópista álmodo
zók rajongásában esnék, szeretném hangsúlyozni, hogy az ellenség 
szeretetének parancsolata ma már abszolút követelmény, ha egyál
talán életben akarunk maradni! Az ellenség szeretete a mai világ 
súlyos problémái megoldásának egyetlen kulcsa. Jézus pedig egyál
talán nem volt életidegen idealista, hanem nagyon is józan realista.

Egészen biztosan ismerte Jézus is azokat a nehézségeket, me
lyek az ellenség szeretetét nehézzé teszik. Ö sohasem tartozott azok 
közé, akik meggondolatlanul beszéltek erkölcsi dolgokról. Tudta, 
hogy minden igazi szeretet csak az Isten iránti állhatatos és odaadó 
szeretet gyümölcse lehet. Ha egyszer Jézus azt mondta: szeressétek 
ellenségeiteket, akkor Ö teljesen tisztában volt azzal, hogy ez mit 
jelent. De Ö pontosan így gondolta is! Nekünk, keresztyéneknek az
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a kötelességünk, hogy ennek a parancsolatnak az egész jelentését 
kifejtsük, és szenvedélyesen arra törekedjünk, hogy azt hétköznap
jainkban valóra is váltsuk.

1. H o g y a n  szeressük ellenségeinket?

Először is meg kell tanulnunk a megbocsátásra való készséget. 
Akinek nincs ereje a megbocsátásra, az nem tud szeretni sem! Tel
jesen lehetetlen úgy szeretnünk ellenségeinket, hogy be ne látnok 
annak szükségességét, hogy újra meg újra még kell bocsátanunk 
azoknak, akik nekünk fájdalmat és szenvedést okoznak. Továbbá azt 
is tudnunk kell, hogy a megbocsátás gesztusának attól kell kiindul
nia, akit megbántottak, aki a jogtalanságot elszenvedte, vagy bor
zalmas elnyomás alatt él.

Mindazonáltal a megbocsátás nem egyenlő azzal, hogy „napi
rendre térünk a történtek felett” de nem jelenti a gonosztettnek 
hamis etikett szerint való elnézését sem. A megbocsátás sokkal in
kább azt jelenti, hogy a minket ért sérelem nem állhat sokáig ket
tőnk útjában. A megbocsátás olyan atmoszféra megteremtését jelen
ti, amelyben benne rejlik az újrakezdés lehetősége is. A megbocsá
tás a teher levétele, a bűn eltörlése. Nem igazi megbocsátás az sem, 
ha azt mondjuk: „megbocsátok neked, de soha nem fogom elfeled
ni, amit ellenem vétettél” . Épp oly kevésbé mondhatjuk azt, hogy 
„megbocsátok neked, de többé szóba sem állok veled, elválnak út
jaink” . A megbocsátás kiengesztelődést, újra való közeledést, újbóli 
egymásratalálást jelent. Más módon lehetetlen szeretni ellenségein
ket! Amilyen mértékben tudunk megbocsátani, oly mértékben tud
juk ellenségeinket is szeretni!

Másodsorban arra is rá kell jönnünk, hogy az a hántás, az a 
sérelem, melyet elszenvedünk, sohasem fejezi ki ellenségünk egész 
lényét. Még a legádázabb ellenfélben is lehet találni egy sereg jó
tulajdonságot! Mi mindnyájan „meghasadt” személyiség vagyunk. 
Szüntelen belső harcban állunk saját magunkkal. Joggal panaszol
hatjuk el Ovidius, a latin költő szavaival: „Bár látom és ismerem 
a jót, mégis a rosszat követem” . Vagy belátjuk Plátóval, hogy az 
ember olyan, mint egy kocsis, akinek két önfejű lovat kell hajta
nia, melyek a kocsit két különböző irányba akarják húzni. Avagy 
elmondhatjuk Pál apostollal: „Nem a jót cselekszem, melyet akarok, 
hanem a gonoszt cselekszem, melyet nem akarok.” (Róm 7,19.)

Ez azt is jelenti, hogy a legrosszabb emberben is lakik valami 
jó, és a legjobb emberben is lehet rosszat találni. Ha mi ezt felis
merjük, akkor sokkal kevésbé vagyunk hajlandók arra, hogy ellen
ségeinket gyűlöljük. S ha csak kicsit is a felszín alá tekintünk, és az 
ösztönösen elkövetett bűn mögé pillantunk, akkor ellenségeinkben is 
felfedezünk valami jót, és elismerjük, hogy az elkövetett bűn és al
jasság nem ad hű képet ellenségünkről, amilyen ő a valóságban. Így 
új megvilágításban látjuk rosszakarónkat. Észrevesszük, hogy gyű
lölete alapjában véve félelemből, büszkeségből és tudatlanságból 
ered, előítéletből és félreértésből táplálkozik. Mégis, ennek ellenére
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Isten képét hordozzák magukon, Isten képére teremtettek, és ez ha
tározza meg egész mivoltukat. Tehát akkor is szeretjük ellenségein
ket, ha tudatossá lesz bennünk, hogy ők sem mindenestül rosszak, 
és ők is Isten világában és az Ő irgalmas szeretetéből élnek.

Harmadsorban: nem szabad arra törekednünk, hogy ellenségün
ket teljesen tönkretegyük és megalázzuk, hanem meg kell nyernünk 
barátságát és megértését. Néha képesek lennénk arra, hogy legádá
zabb ellenségünket egészen térdre kényszerítsük és porig alázzuk. 
Valóban jöhetnek ilyen kísértő pillanataink, amikor oldalába döf
hetnénk a gyilkos tőrt. De nem szabad engednünk, hogy idáig fa
juljanak a dolgok! Minden szavunknak és minden cselekedetünknek 
az ellenféllel való megértést kell szolgálnia, és szabad folyást kell 
engednünk a kiengesztelődésre való hajlandóság folyamának, me
lyet eddig a gyűlölet áttörhetetlen fala vett körül.

2. M i é r t  kell szeretnünk ellenségeinket?

Hadd tegyük meg most a következő lépést a gyakorlati „ho- 
gyan”-tól az elméleti „miért”-ig! Miért is kell szeretnünk ellensé
geinket?

Az első ok elég világos. Azért, mert gyűlöletet gyűlölettel vi
szonozni annyi, mint a gyűlöletet megsokszorozni. Sötétséget nem le
het sötétséggel elűzni. Csak a fény, a világosság képes rá. A gyűlö
let csak gyűlöletet szül, az erőszak újabb erőszakot eredményez, a 
keményszívűség más szíveket is megkeményít, és a gyűlöletnek ez 
az egyre növekvő „spirálja” pusztuláshoz vezet. Ha Jézus azt mond
ja: „Szeressétek ellenségeiteket!” , ezzel figyelmeztető táblát állít 
elénk, melyet végső soron egyáltalán nem kerülhetünk ki. Avagy a 
mai világban nem kerülhetünk-e bele abba a „veszély-zónába” , hogy 
szeretnünk k e l l  ellenségeinket, vagy pedig a pusztulás vár reánk? 
A bűn láncreakcióját, — a gyűlölet újabb gyűlöletet szül, a háború 
újabb háborúhoz vezet, — át kell törnünk, vagy pedig együtt zuha
nunk a teljes megsemmisülés sötét szakadékéba.

A másik ok, amiért szeretnünk kell ellenségeinket, az, hogy a 
gyűlölet kárt okoz a léleknek, és eltorzítja emberségünket. Jól tud
juk, hogy a gyűlölet gonosz és veszedelmes hatalom, és meg kell 
gondolnunk, milyen kárt okoz a gyűlölt személynek is. A gyűlölet 
valóban jóvátehetetlen károkat tud tenni áldozataiban! Ezenkívül 
gondoljunk arra is, milyen következményekkel járt 6 millió zsidó 
szégyenletes meggyilkolása, amit egy gyűlölettől megszállt ember 
követett el, vagy gondoljunk azokra a leírhatatlan erőszakos csele
kedetekre, amelyeket a vérszomjas Mob bálvány követett el a né
gerekkel szemben, — vagy akár a háború borzalmas pusztításaira 
és arra a sok szörnyűséges, méltatlan és jogtalan intézkedésre, ami
ket a gátlástalan elnyomók hoztak Isten számtalan gyermekével 
szemben.

Van azonban egy másik oldala is, amit nem hagyhatunk figyel
men kívül. A gyűlölet annak is kárt okoz, akinek a szíve tele van

410



gyűlölettel. Mint a lappangó rák, úgy bomlasztja a gyűlölet a saját 
személyiségét is. A gyűlölet teljesen szétrombolja az emberben az 
értékes iránti érzéket és a tárgyilagosságot. S azt eredményezi, hogy 
az ember a szépet csúnyának, a rosszat jónak mondja, s az igazat 
és a hamisat összekeveri.

Dr. E. Franklin „A  faji előítélet kórtana” c. tanulmányában 
példát említ a fehér fajhoz tartozókról, akik a többi fehér emberrel 
való mindennapos érintkezés során teljesen normálisnak és rend
kívül szeretetre méltónak mutatkoznak, ha azonban arról volt szó, 
hogy el kell ismerni a négerek egyenjogúságát, vagy ha csak a né
gerekkel szemben elkövetett néhány jogtalan intézkedés került szó
ba, erre hihetetlen esztelenséggel és a legcsekélyebb önuralom hiá
nyával reagáltak. Mindig ez történik, ha gyűlölet szállja meg szí
vünket! A pszichiáterek megállapítása szerint a tudatalatti terüle
tén végbemenő sok kóros lelki folyamatnak és sok belső, lelki konf
liktusnak a gyökere: a gyűlölet! A modern lélektan elismeri azt, 
amit két évezreddel ezelőtt Jézus tanított, hogy ti. a gyűlölet hasa
dást idéz elő az ember személyiségében, a szeretet viszont az ember 
egész egyéniségét csodálatos és megmagyarázhatatlan egységbe for
rasztja.

A harmadik ok, amiért szeretnünk kell ellenségeinket: mivel a 
szeretet az egyetlen erő, amely képes az ellenséget baráttá meg
nyerni. Az ellenség mindaddig ellenség marad, míg azt látja, hogy 
szívből gyűlöljük. A gyűlölet, legbensőbb lényege szerint, romboló és 
pusztító erő. Ezzel szemben a szeretet alkotó és építő erő!

S ez még mindig nem az utolsó ok, amiért szeretnünk kell ellen
ségeinket! További, még mélyebb oka is van annak, amiért engedel
meskednünk kell a szeretet eme parancsolatának, s ezt Jézus nyo
matékosan kihangsúlyozta: „Szeressétek ellenségeiteket, . . .  hogy le
gyetek a ti Mennyei Atyátoknak fiai.”  Ezt a nehéz feladatot kell 
megoldanunk, hogy Istenhez fűződő gyermeki viszonyunk valósággá 
legyen. Azért kell szeretnünk ellenségeinket, mert csak a szeretet 
által juthatunk Isten közelébe és élhetjük át szentségét.

Annak a jelentősége, amit most itt elmondtam, a faji problémá
val kapcsolatban válik egészen világossá. Erre a problémára nem ta
lálunk időtálló megoldást mindaddig, amíg az elnyomottak nem 
lesznek képesek arra, hogy szeretni tudják ellenségeiket. A faji el
nyomás sötétségét csak a megbocsátó szeretet világossága űzheti el! 
Az amerikai négereket több mint három évszázadon keresztül kö
nyörtelen erőszakkal nyomták el, elviselhetetlen jogtalansággal éj
jel-nappal kétségbeesésbe kergették és megalázó módon faji meg
különböztetéssel sújtották. Mivel arra vagyunk kényszerítve, hogy 
ilyen szégyenteljes helyzetben éljünk, könnyen eshetünk abba a kí
sértésbe, hogy megkeseredjünk és hasonló gyűlölettel válaszoljunk. 
Mégis, ha ezt tesszük, a kiharcolt új rend sem lesz majd jobb, mint 
a régi. Éppen ezért nekünk a gyűlöletet — öntudatosan és egyszer
smind szerényen — sokkal inkább szeretettel kell viszonoznunk.

Természetesen ez nem életrevaló javaslat, — a közfelfogás sze
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rint. Az életben ugyanis általában visszafizetnek, visszaütnek az em
berek, megtorolják a rajtuk esett sérelmet — a másik ember szám
lájára. De hát éppen az imént mondottam: Jézus azt követeli tő
lünk, hogy azokkal szemben gyakoroljuk a szeretetet, akik nekünk 
szenvedést okoznak és elnyomnak minket? Mégis, nem hangzanak-e 
az én szavaim is, — mint a legtöbb lelkipásztoré — túlságosan esz
ményien, és nem tűnnek-e megvalósíthatatlannak? Lehet, hogy azt 
felélitek erre: az én szavaim valamikor a távoli jövőben válhatnak 
valósággá, de nem itt, ebben a zord, kietlen és hideg világban, 
amelyben élünk.

3. A s z e r e t e t  realizmusával!

Barátaim, mi már nagyon régóta járunk az ún. józan, reális 
úton, amely minket könyörtelenül zűrzavarba és a szakadékba vitt. 
Napjainkban sok olyan közösség pusztult el, amelyek ki voltak szol
gáltatva a gyűlöletnek és nyers erőszaknak. Ha azt akarjuk, hogy 
nemzetünk és a világ fennmaradjon, akkor egy másik útra kell lép
nünk. Ez nem jelenti azt, hogy lemondunk jogos követeléseinkről. 
A legnagyobb erőfeszítéssel kell népünket megszabadítanunk a faji 
megkülönböztetés mételyétől. Mindamellett mi nem fogunk lemon
dani előjogainkról és kötelezettségeinkről. Elítéljük ugyan a faji 
megkülönböztetést, de nem gyűlöljük annak támogatóját. Ez az 
egyetlen út ahhoz, hogy végre megteremtsük a hőn áhított egységet.

Legádázabb ellenségeinknek azt fogjuk mondani: „a ti szándé
kotokkal, hogy ti. nekünk szenvedést okozzatok, azt az elhatározá
sunkat állítjuk szembe, hogy elviseljük a szenvedéseket! A nyers erő
szakra mi a lélek erejével válaszolunk néktek. Tegyetek velünk, 
amit akartok, és mi ennek dacára sem szűnünk meg titeket szeretni! 
Mi lelkiismeretünk szerint a legjobb akarattal sem tudunk a ti igaz
ságtalan törvényeiteknek engedelmeskedni, mivel erkölcsi kötelessé
günk, hogy ne a rossz, hanem a jó mellett döntsünk. Vessetek min
ket a börtönbe, mi akkor is szeretni fogunk titeket. Döntsétek 
romba házainkat, és fenyegessétek gyermekeinket, szeretetünk irán
tatok akkor is megmarad. Küldjétek csak erőszakra felbérelt embe
reiteket éjféli órában a mi gyülekezeteinkbe, hogy verjenek meg 
minket és félholtan hagyjanak a földön, mi akkor is szeretni fogunk 
benneteket. De biztosak lehettek abban, hogy a szenvedések válla
lásával végül is mi fogunk' legyőzni titeket! Egy napon elnyerjük a 
szabadságot, és nemcsak a magunkét! Mert a ti szívetekre és lelki
ismeretetekre fogunk apellálni, úgyhogy idővel titeket is meg fo
gunk nyerni. így a mi győzelmünk kettős győzelem lesz.”

A szeretet a világ legnagyobb hatalma. Ez a teremtő erő, mely 
legtisztábban a mi Urunk életében nyilvánult meg, olyan nagy ha
talommal bíró eszköz, mely a békét és biztonságot kereső emberiség
nek ma is a rendelkezésére áll. Bonaparte Napóleon, a nagy had
vezér-zseni, mondotta egyszer, amikor évek múltával nagy hóditó 
hadjárataira gondolt vissza: „Nagy Sándor, Caesar, Nagy Károly 
és én hatalmas birodalmakat hoztunk létre. De mi volt ezeknek az
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alapja? Az erőszak! Évszázadokkal előbb azonban Jézus olyan orszá
got hozott létre, melyet a szeretetre épített, és még ma is milliók 
akadnak, akik készek lennének a halálba menni Érte.” Ki vonhatná 
kétségbe e szavak igazságát? A múlt nagy hadvezérei mind porrá 
lettek, és birodalmuk szétesett. De Jézus országa, mely szilárdan és 
mindenestül a szeretet fundamentumára épült, még ma is növekedő
ben van, és Jézus meg is tartja azt mindörökké! Ámen.

Dr. Martin Luther King 
(Fordította: Szerdahelyi Pál)

Imádkozzatok egymásért!
A Magyar Rádióban 1968. április 28-án elhangzott igehirdetés.

Jakab 5,16

Minden nyelvben vannak csodálatosan csengő szavak. Olyan sza
vak, amelyek gazdag tartalmúak és ha az életben megvalósulnának, 
testet öltenének és szakadatlan eseményekké formálódnának, akkor 
az emberiség élete biztonságot nyerne, felöltené a nyugalom, az elé
gedettség, a szépség, a kiegyensúlyozottság ruháját. Olyan szavakra 
gondolok, mint: a szeretet, kiengesztelődés, békesség, biztatás, segít
ség, megértés. . .  — és hasonlókra. Sajnos, ezek a szavak a sok hasz
nálattól, gyakran a hamis használattól elkoptak, koldusszegénnyé 
lettek, szürkévé és gyakran hatástalanná. Persze „nem a szavakon 
múlik” , mert azok csak eszközök, kifejezési formák, hanem az em
bereken, akik a szavak birtokosai, urai, akik eltékozolják a tartalmat 
és csak a szavak formáját tartják meg. A legszebb szavakból így 
keletkeznek — legnagyobb hazugságok.

A most felolvasott igének is van egy ilyen ragyogó szava és ez 
így hangzik: „egymásért” . Ez a szó nem fejez ki ugyan cselekvést, 
hanem állapotot, helyzetet, de mögötte nagyarányú aktivitás húzódik 
meg. Kettős tartalma van. Egyrészt kifejezi, hogy valaminek történ
nie kell, valami jónak kell történnie egy másikért, egy másik embe
rért, aki nem ugyanaz ugyan, mint az egyik, mégis javára szolgál ez 
a cselekvés. Másrészt az rejlik benne, hogy „mindenki mindenkiért” 
és ebben a vérkeringésben az „egyik” is, a „másik” is részese ennek 
a jónak. Ez a tartalom tehát ellenemond minden önzésnek, annak, 
hogy minden jó csak az egyikért történjék, vagy csak egyesekért. 
Ellenemond az uralkodásnak, a kihasználásnak, az önkénynek, de 
ugyanúgy ellenemond a „mindenki mindenki ellen” felfogásnak, a 
végeszakadatlan szenvedélyes és oktalan gyűlölködésnek. Az „egy
másért” olyan szó, amely mindent magában foglal, ami az élet gaz
dagságához, értelméhez, erejéhez tartozik és önmagában is egy teljes 
program, életcél, feladat, küldetés. *

Ugyanakkor a legnagyobb próba, amely elé kerül minden ember 
minden napon, amely elől kitérés nincsen. Vagy vállaljuk vagy meg
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tagadjuk! Vagy átéljük és akkor elnyerjük a benne levő örömet és 
áldást, vagy elvetjük és akkor befutunk kudarcaink, vereségeink, 
békétlenségünk és hiábavaló áldozataink zsákutcájába. A szó és tar
talma persze nem sajátítható ki csak a keresztyének számára, mert 
mindenkié, a nem-keresztyéneké is, amennyiben azok a jónak, a se
gítő szándéknak a szolgálatába állanak és ezért eggyé teheti azokat, 
akik különben nem ugyanazon a lelki, szellemi, hitbeli úton járnak. 
Éppen ezért is jó ez a szó és tartalma, mert összeköt, összetart, egy
másra utal, egymás mellé állít, kölcsönösségre tanít, tiszteletet pa
rancsol és egymás iránt megbecsülést. Csak éppen abban van emberi 
nyomorúságunk, hogy — ki tudja hányszor és hogyan — magunk 
is az ellenkezőjét cselekesszük. Nem egymásért, hanem — egymás 
ellen. Gondoljunk azokra az országokra, közöttük az évek óta vérző 
Vietnamra, amelynek területén házak, templomok, iskolák, kórházak 
égnek, mert az amerikai erőszak, a hatalomvágy gyújtogat.

Az „egymásért” szó egy nagy ügyet jelent, amely világraszóló, 
magát az életet, amely szüntelen halálos veszedelemben forog az 
ember bűne, a népek bűne miatt a gonoszság aktivitásával éppen- 
úgy, mint a közönyösség passzivitásával. Ezt az életet nem lehet el
választani ember és ember számára, csoport és csoport, faj és faj 
számára úgy, hogy az élet csak az egyiké lehessen vagy csak a má
siké. Azért legyen ez az egyszerű szó kiáltássá, jajgatássá, könyör
géssé, figyelmeztetéssé a Szentírás szavaival „Keresd a békét és kö
vesd azt” és a Prága Keresztén Békegyűlés nyilatkozatának befeje
ző szavaival: „Mentsétek meg az embert — a béke lehetséges!” Le
gyen azonos ebben a szövetségben keresztyén és nem-keresztyén 
azokkal a lelki, szellemi, anyagi erőkkel, amelyek éppen adva van
nak egyikünkben így, másikunkban amúgy és legyen az „egymá
sért” szó közös jelszavunk ígérete, reménysége, célja és öröme.

A mai igében az „egymásért” szó kapcsolva van egy másikkal 
és a kettő így hangzik: „ imádkozzatok egymásért” . Ebben a kapcso
lódásban mindkét szó tartalma keresztyénné lesz. Az imádkozásra 
való buzdítás semmit sem vesz el abból a tartalomból, amelyről 
előbb szó volt, sőt megerősíti azt, egyben az emberi élet síkjáról át
vezeti Isten országának a világába. Az imádkozó keresztyén ember 
az egymásért, a mindenkiért való jó cselekvését, annak a feladatát 
Isten elé viszi és ezzel két dologról tesz vallomást. Az egyik, hogy 
a saját erőtlenségét beismeri. A másik az, hogy Istennek erejét kéri 
a jóban való szolgálat betöltéséhez. Az imádkozó ember először ön
magából indul ki. Az a tény, hogy imádkozik, az az ő ügye, igénye, 
reménységének és hitének a kifejezése. Ebbe nem szólhat bele senki, 
nem gátolhatja meg senki, ezért a keresztyén ember számára az 
imádkozás a legszabadabb lehetőség, amelynek a titkosságában, in
timitásában mégis egy elmondhatatlanul nagy világ van elrejtve. 
Ebben a lelki helyzetben Isten felé fordul, Istent „bekapcsolja” a 
saját ügyeibe, kérdéseibe, gondjaiba, munkájába és kéri tőle az ál
dást azért, hogy azután kilépjen az imádság csendességéből az élet
be, a cselekvésbe másokért.

Az imádság tehát forrás, amely táplálja, duzzasztja a tengere-
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ket. Bármennyire is kicsi, lezárt körnek tűnik egy imádkozó ember 
belső világa, mégis összefügg a világ eseményeivel. Olyan, mint egy 
kis fényforrás, amelyből azonban szétárad a fény és utat mutat má
soknak. Hogy imádkoznunk kell, azt a Bibliából tudjuk, de hogy 
miért kell imádkoznunk, azt az újságból olvassuk — mondta egy lel
kész és ez így igaz.

Amikor Jézus Krisztus megtanította tanítványait az imádság 
titkára, akkor határtalan nagy kincset adott nekik és nekünk is. Bűn
bánattal kell megvallanunk, hogy ezzel a lehetőséggel nem élünk úgy, 
ahogyan kellene. Nem is a mennyiségről van szó, hanem a minőség
ről. Igazi, életet hordozó és életet teremtő imádság csak ott szület- 
hetik meg, ahol a szív imádkozik, ahol előtör az Istentől kapott és 
megáldott szeretet. Imádkozni csak a szeretet indítására lehet. Hiába 
tanítja az apostol a mai tanítványokat arra, hogy egymásért imád
kozzanak, ha bennük nem él ez a felebaráti szeretet, amelyre elhiva- 
tást nyertünk.

Persze az apostol előtt egy gyülekezet áll, a keresztyén egyház. 
Valóság az, hogy addig van keresztyén egyház, ameddig imádkozó 
tagjai vannak. Az egyház erejét és jelentőségét nem az igazolja, ami 
látható, az ünnepeken megtelt templomok, hanem éppen az, ami nem 
látható realitás: a szeretetből egymásért imádkozok sokasága. Az 
egyháznak éppen ez az ereje: Istennek Jézus Krisztusban megjelent 
kegyelme, amely megteremti az imádság igényét és hatását a gyüle
kezetekben. Az egyház azokban él, akik Istent megszólítják, mert 
meghallották Isten megszólítását.

Eddig a mai igének a jelenre és a jövőre vonatkoztatott tartal
máról volt szó. Van ennek az igének múltja is. Ez a múlt az igének 
az eredete, maga Jézus Krisztus. Ha van valaki, akiben az „egymá
sért” szó testet öltött, akkor Isten Fia az. Az, aki életét adta a ke
reszten a másikért, az emberért, a bűnösért, a tanítványért és a la
torért, a testvérért és az ellenségért egyformán. Ö az a Jó Pásztor, 
aki magára vette a világ bűneit, benne az egyház bűneit is. Ő az ma 
is, aki szüntelen könyörög érettünk a Szentlélek által, hogy életünk 
elrejtett legyen az Ő feltámadott életében, hogy imádságainkat a 
szeretet diktálja és cselekedj ük a jót Isten dicsőségére, az egyház és 
a világ javára. Az egymásért való imádkozás Jézus Krisztusnál kez
dődik és mindennapos életünkben folytatódik.

Legyen ez valóban így, hogy nyelvünk szép szavai igaz, élő sza
vak legyenek. Ámen.

Imádság. Mennyei Atyánk! Imádságunkban köszönjük Néked az 
imádságot, az imádság lehetőségét, azt, hogy megszólíthatunk Téged, 
a Szentet — mi bűnösök, Téged, az Örökkévalót — mi halandók. 
Hálát adunk a Te szavadért, az Igéért és azért, hogy nekünk is van
nak szavaink. Köszönjük, hogy a Te Igéd és a mi imádságunk ösz- 
szekötnek bennünket egymással; köszönjük, hogy a megtisztított em
beri szív emberi szavai összekötnek bennünket emberekkel, mások
kal, testvérekkel és idegenekkel és így mondhatjuk el a szeretet, a jó
cselekvés, a segítés, az áldozat bizonyságtevését. Így bátoríthatjuk
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egymást, vigasztalhatunk és vigasztalást nyerhetünk, így adhatunk 
és kaphatunk a Lélek csodálatos körforgásában. Atyánk, áldj meg 
minden jó szót, amely hirdeti a békét és így áldd meg az egyház 
igehirdetését is. Kegyelmed vezesse hazánk államfériiait, tegye 
gazdaggá földjeinket. Mindnyájunkat taníts úgy számlálni napjain
kat, hogy bölcs szívhez jussunk a Jézus Krisztusért. Ámen.

Várady Lajos

E G Y H Á Z U N K R Ó L

A Lutheránus Világszövetség Kisebbségi Egyházainak 
budapesti konferenciája alkalmából készítette ezt az interjút 
Hans-Wolfgang Hassler, a Lutheránus Világszövetség sajtó- 
szolgálatának vezetője D. dr. Ottlyk Ernő püspökkel és meg
jelentette az LWB-Pressedienst 1968. május 6.-i számában.

KÉRDÉS: Az Ön saját szavai szerint, a püspök legfontosabb 
feladata: a gyülekezetek meglátogatása. Hogyan valósította meg ezt 
hivatalának átvétele óta?

FELELET: Beiktatásom alkalmával leszögeztem szolgálatom 
alapjait és célját. Isten szeretete az a középponti gondolat, amely 
meghatározza szolgálatomat. Krisztus szeretete, amely az emberek 
felé fordul, áll minden igehirdetésem középpontjában, s az Ö kö
vetésére szólítanak fel. Az emberszeretetnek van egy másik ol
dala is: a felebarát, a nép, az ország és az egész emberiség szere
tete. A múlt év júniusi beiktatásom óta 80 gyülekezetei kerestem 
fel. Ezeknél a gyülekezeti látogatásoknál az istentisztelet áll a közép
pontban. Mindez úgy történik, hogy én prédikálok és a gyülekezeti 
lelkész végzi az oltári szolgálatot. Az istentisztelet után tájékoztatni 
szoktam a gyülekezetei az aktuális hazai és nemzetközi egyházi kér
désekről. A Kisebbségi Egyházak budapesti konferenciája előtt pél
dául több előadásban foglalkoztam a világ evangélikus egyházainak 
nagy családjával. A Prágai Keresztyén Békekonferenciát megelőzően 
ezekben az előadásokban a keresztyéneknek a békéért való felelős
ségéről beszéltem. A presbiterekkel, a gyülekezet vezetőivel a helyi 
problémákat szoktuk megbeszélni, de mindig marad idő a lelkészek 
egyéni problémáinak megtárgyalására is. A mi szórványhelyzetünk
ből következik az, hogy sok gyülekezetünknek van leány- és szór
ványgyülekezete. Délutánonként rendszerint ezeket a szórványhe
lyeket keressük fel. Egyházközségenként más és más a helyzet. 
A legnagyobb gyülekezetünknek — Nyíregyházának — több mint 
20 000 tagja van és nem szokatlan dolog az, hogy vasárnaponként 
ebben a gyülekezetben 2000—3000 lélek van a templomban. Az ipari
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vidékeken az istentiszteleti látogatottság kisebb, mert itt a szekulari
záció hatása nagyobbnak mondható.

KÉRDÉS: Milyen a lelkészekkel való kapcsolat és mit tud az 
Ö n ö k  egyháza a lelkészek teológiai továbbképzésének érdekében
t e n n i?

FELELET: A lelkészekkel való közösség erősítését jelöltem meg 
szolgálatom második céljaként. Ehhez a lehetőséget megadják a gyü
lekezetei látogatások és azon fáradozom, hogy ezeket a lehetősége
ket fel is használjam. A különböző feladatokat úgy osztottuk fel, 
hogy D. Káldy Zoltán, a rangidős püspök, az országos ügyeket irá
nyítja és az egyházi külszolgálatot, valamint a sajtó szolgálatát ve
zeti s nekem jutott a lelkészi továbbképzés és a diakóniai munka 
irányítása. A lelkészi továbbképzés munkáját az egyházmegyékben, 
a lelkészi munkaközösségekben továbbfejlesztettük. Lelkészeink 
rendszerint havonta jönnek össze, hogy teológiai előadásokat hall
gassanak meg és különböző témájú eszmecseréket folytassanak. 
A fiatal lelkészek problémáival különösképpen is foglalkozunk. Eb
ben az évben ismét rendeztünk egy konferenciát az ő számukra, 
amelyen 30 segédlelkész vett részt. A következő hónapokban meg
kezdjük a területi teológiai konferenciákat, amelyeken egy-egy al
kalommal három vagy négy egyházmegye papjai vesznek részt. Eze
ken a konferenciákon tájékoztatni fogjuk a lelkészeket a külföldi 
egyházi eseményekről is, mint ahogyan megtárgyaljuk majd a Ke
resztyén Békekonferencia és az Egyházak Világtanácsának té
máit. Azok számára, akik érdeklődést mutatnak teológiai kérdések 
iránt, teológiai szakcsoportokat alakítottunk, amelyeket a Teológiai 
Akadémia professzorai irányítanak. A lelkészek és az egyházi veze
tőség közötti kapcsolat jó. Együtt gondolkodunk, egymásért dolgo
zunk és a problémák megítélésében hasonló véleményen vagyunk.

KÉRDÉS: Hogyan ítéli meg a gyülekezetek jelenlegi összetartá
sát nagyságban és aktivitásban — összehasonlítva a 20 évvel ez
előtti helyzettel?

FELELET: Húsz évvel ezelőtt egyházunk nehéz helyzetben, szi
tuációban volt. Akkor csak kevesen látták azt az utat, amelyet egy
házunk számára Isten kijelölt. A legsúlyosabb azonban az volt, hogy 
hiányzott egy teológiai koncepció. Húsz év alatt ezt a teológiai kon
cepciót — közös munkával — kiépítettük. Megtaláltuk a helyünket a 
szocializmusban és megtaláltuk a csöndes egyházi élet lehetőségét 
is. Ezt a csöndes rendet meg lehet figyelni gyülekezeteinkben is. 
A gyülekezetek lélekszámúnak csökkenését alig lehet észrevenni. 
Azokon a területeken, ahol a szekularizáció erősebb hatású, a szám
arány valamivel kisebb lett, de örvendetes, hogy az úrvacsorázók 
száma változatlan maradt. Az áldozatkészség növekedett és mind
ezek a jelenségek a hűséges lelkipásztori szolgálatra vezethetők 
vissza.

KÉRDÉS: Hogyan rendezik az egyes gyülekezetek a maguk 
anyagi ügyeiket? Mennyiben határozza meg az egyházi vezetőség 
és mennyiben a gyülekezetek a befolyó összegek sorsát?
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FELELET: Ahogy’ az előbb megemlítettem, a gyülekezetek ál
dozatkészsége nagyobb lett. Figyelemre méltónak tartom azt, hogy 
püspöki szolgálatom kezdete óta lehetőségem volt arra, hogy új 
templomot szenteljek Révfülöpön, Kiskamondon és Badacsonytoma
jon. Júniusban adjuk át rendeltetésének a viszáki és az egyházas- 
hetyei új templomokat. Mind az öt templom szórványgyülekezetben 
épült. Gyülekezeteink több harangot és orgonát is beszereztek. Más 
egyházközségeink új paplakot építettek, vagy újították fel a régie
ket. Mindez az egyház iránti hűség jele. Az egyházi vezetőség anya
gilag támogatja a gyengébb gyülekezeteket és ezáltal is szorosabbá 
válik az egyház népe és az egyházi vezetés közötti kapcsolat.

KÉRDÉS: A gyülekezetek felől nézve, milyen a viszony a refor
mátus és a római katolikus egyházzal?

FELELET: A református egyházzal való kapcsolatunk, hagyo
mányosan jó. Azelőtt egyházközi egyezmények biztosították a köl
csönös szolgálati lehetőségeket, ma ilyen írott egyezmények a két 
egyház kapcsolatában nincsenek. Ma ezeket a testvéri kapcsolatokat 
úgy tudjuk bemutatni, hogy a két egyház között úrvacsorai közös
ség van. Ez nagyon fontos a mi szórványgyülekezeteink számára, 
mert ezzel tudjuk biztosítani a híveink számára, hogy a másik egy
ház úrvacsorai szolgálatát elfogadhassák. Közös templomaink is van
nak. A badacsonytomaji templom például ilyen közösen használt is
tentiszteleti helyiség, amelynek felszentelését közösen végeztük el 
dr. Bakos Lajos református püspökkel. Ahol problémáink vannak, 
ott az egyházi vezetés azon fáradozik, hogy megoldja a nehézségeket 
és ezáltal is tovább építse a testvéri kapcsolatokat. A római kato
likus egyház plébánosai néhány alkalommal megtalálták a kapcsola
tokat a mi lelkészeinkkel, de ezek nem terjednek túl a kollegialitáson. 
A két egyház közötti együttműködés a hazafias és békemunkában 
figyelhető meg. Azt szeretnénk, hogy a lelkészek és az egyháztagok 
— a különböző egyházakban — egyformán komolyan vegyék az em
beriség jövője iránti elkötelezettségüket, a nemzetközi feszültség 
enyhítése érdekében, a békéért, Európa biztonságáért és az ember
szeretet más feladataiban végzett szolgálatukat, hogy ezekben kö
zösen szolgálhassák a Béke Fejedelmét.

KÉRDÉS: Milyen problémák és nehézségek jelentkeznek legin
kább a gyülekezetekben?

FELELET: A szekularizáció világjelenség. Ezzel kapcsolatban 
ismerjük azokat a problémákat is, amelyek nyugati testvéreinket 
foglalkoztatják. A szocialista világban — az életszínvonal emelke
dése miatt — is megfigyelhető az, hogy pl. nyáron, a hétvégi kirán
dulások idején, a templomlátogatottság kisebb lett. A szekularizáció 
következményei abban a tényben is megmutatkoznak, hogy ma 
kevesebb fiatalember érez magában elhivatottságot a lelkészi pálya 
iránt. A lelkészutánpótlás a mi egyházunkban biztosítva van és a 
magyar evangélikus egyházban nincsen lelkészhiány. Azonban na
gyon örülnénk, ha a jövőben a Teológiai Akadémián a hallgatók szá
ma nagyobb lenne. Sok gondunk van az egyházi épületekkel. A 320
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anyagyülekezetnek és az egyházi intézményeknek, mintegy 1400 kü
lönböző épülete — nagyobbrészt elöregedett. Sok gyülekezet anyagi 
erejének nagyobb részét arra kénytelen fordítani, 'hogy épületeit 
rendben tartsa. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a Lutheránus 
Világszövetség kész segítséget nyújtani, hogy ezek a gondjaink ki
sebbek legyenek. Mindennapi problémánk az idősebb lelkészekkel 
való gondunk. Azok a lelkészek, akik 1954 előtt mentek nyugdíjba, 
az államtól kapják nyugdíjukat, azok pedig, akik azóta vonultak 
nyugalomba, az egyházi nyugdíjintézettől. Idősebb lelkésztestvé
reink lakásproblémáit részben azáltal oldottuk meg, hogy diakóniai 
intézményeinkben helyeztük el őket. Noha már sokat tettünk meg 
idősebb testvéreink érdekében, úgy gondoljuk, még sokat kell 
azért tennünk, hogy problémáikat megoldjuk. Éppen azon vagyunk, 
hogy ezirányú terveinket megvalósítsuk. Ezeknek a terveknek a 
valóraváltása még jobban ki kell hogy fejezze azt a szeretetet, 
amellyel a szolgálatban megfáradt testvéreinknek tartozunk.
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F o d o r  M i k l ó s
1884— 1968

1884. szeptember 14-én első gyermekeként született egy Sopron me
gyei, alsószopori evangélikus tanítócsaládnak. Később már öten vannak 
testvérek, akik közül ő a legidősebb, majdnem hogy gondviselő. A ta
nítógyermek édesapja iskolájában ismerkedik a betűvetéssel, sőt tőle 
hallgat igehirdetést is, hiszen az alsószopori evangélikus tanító sokszor 
prédikált is. Tán ez is segítette benne érlelődni azt a gondolatot, hogy 
a lelkészi pályára lép.

Iskoláit szülőfalujától Pápán át Sopronig végezte, majd eljut Baselbe, 
ahol Orellit és másokat hallgat.

Szolgálatának — számára — mindig kedves és emlékezetes színtere 
a felsőlövői evangélikus tanítóképző és gimnázium. Tanítványai közül 
többen még ma is élnek, és szíves szóval emlegetik nevét. Szolgált még 
a bőnyrétalapi gyülekezet lelkészeként is. Ott találta meg élettársát, aki
vel közel félévszázadon át élt lelkiekben nagyon gazdag életet.

Szolgálata mindenkor átnyúlt a számára rendelt gyülekezeti határo
kon. Szerette az embereket. Sok százan bizonyságai annak, hogy az em
bertelenség nehéz évei alatt rajtuk segített. Halálraítélteket mentett meg 
családjuk és az élet számára. Mentette és rejtette az üldözötteket. Sen
kit segítő tett nélkül nem hagyott. A maga korában messze előremutatott 
cselekedeteivel és korán felfedezte azt, hogy az egyház lényege csak a 
diakónia lehet ebben a világban.

A bibliai nyelvek szerelmese volt. Az Ótestamentumot héber nyel
ven szinte minden nap olvasta és a Zsoltárokat eredeti nyelven tanulta 
meg. A legboldogábbnak mindig akkor érezte magát, ha a talán tegnap 
még ismeretlen emberen segíthetett s a köszönet elől gyorsan tovább
sietett.

Mint ahogyan elsietett övéi közül is 84 esztendős korában szenvedés 
nélkül, csendben, pillanatok alatt.

Üdvösségét az Úr kegyelme adja néki, testének álmát őrzi sokak sze- 
retete.

Bártfai Lajos

K o r i m K á l m á n
1900— 1968

Cegléden született és ott is fejezte be földi vándorútját. Édesapja 
molnár volt és a ceglédi gyülekezet buzgó presbitere. Gyermekkorának 
egy évét Bácskában töltötte, ahová szülei német szóra küldték, mint cse
re-gyereket. Ott is konfirmált. A ceglédi gimnáziumban az érettségi vizs
gát már úgy tette le, mint az első világháború katonája. Teológiai tanul-
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mányait Budapesten kezdte, és Sopronban fejezte be. A jóképességű és 
szorgalmas ceglédi diákot maga mellé vette segédlelkésznek a Deák térre 
az ugyancsak ceglédi származású Raffay püspök. Segédlelkészi szolgálata 
után rövid ideig csákvári paróchus, majd 1927-től a szarvasi tanítónőképző 
és gimnázium vallástanára egészen a második világháború végéig. Eb
ben a szolgálatban jól kamatoztatta a teológiai mellett pedagógiai és filo
zófiai ismereteit is. Korai nyugdíjbavonulása után egy évet Budapesten 
töltött, majd élete két utolsó évtizedét szülővárosában, Cegléden, ahol is
mét alkalma volt bekapcsolódni az igehirdető szolgálatba. A modern 
nyelvekben való jártasságát és kiváló nyelvkészségét pedig magántanít
ványai között értékesítette. Hűséges feleségének öt évvel ezelőtt bekövet
kezett elhunyta után egészségi állapota megrendült, de csupán néhány 
napig volt a ceglédi kórház lakója, közvetlenül halála előtt. Temetésén 
egyetlen fián és szűkebb rokonságán kívül az egyházmegye lelkészi kará
nak több tagja, valamint a ceglédi gyülekezet és a város lakóinak számos 
képviselője vett részt.

Jávor Pál

Si kt e r  A n d r á s
1904— 1968

A soltvadkerti gyülekezetnek 37 éven keresztül hűséges lelkipásztora, 
a Bács-Kiskun egyházmegyének 17 éven át fáradhatatlanul szolgáló espe
rese 1968. ápr. 19-én, életének 64. évében szívtrombózis következtében el
hunyt. Ügy él kedves egyénisége közöttünk — szolgatársaiban, barátai
ban, mint aki csendes, szelíd szavú, mindig mindenkihez mosolyogva 
közeledő, békességre törekvő, puritán, precíz, pedáns lelkész!

1904. aug. 17.-én indul el élete a rákospalotai földműves szülők leg- 
kiseb, számszerint pedig tizedik gyermekeként. Még három élő test
vére állhatott koporsója mellett megrendültén. Középiskoláit szülővárosá
ban, teológiai tanulmányait Sopronban végezte 1926-ban. D. Raffay Sán
dor püspök szentelte pappá Budapesten 1928-ban. Ezt megelőzően kül
földi tanulmányúton Baselben — Culmann tanítványaként, majd Müns- 
terben — Barth Károlyt hallgatva egy szemeszteren át mélyül el a teo
lógiai stúdiumokban, majd Bethel bei Bielefeldben a Bodelschwing 
által alapított szeretetintézményben mint diajcónus végez szolgálatot epi
leptikusok, nyomorékok, szegény elesettek között, egy éven át. Ez utóbbi 
hatott rá legmaradandóbban és határozta meg egész életére nézve karak
terét. Felszentelése után félévet Budapesten a Deák téri gyülekezetben s. 
lelkészként szolgál, innen került a Bányakerület püspökének megbízásából 
1929. márc. 15-én Soltvadkertre Kruttschnitt Antal főesperes mellé. Prin
cipálisa halála után a soltvadkerti gyülekezet megválasztja paróchus lel
készének és 1930. dec. 29-től nagy örömmel végzi szolgálatát bekövetke
zett haláláig. Házasságot kötött Soltvadkerten 1931-ben Fonth Irénnel, 
akit mint nagyon szerény, melegszívű papnét ismerhettünk. Házasságuk
ból két gyermek született: Éva 1931-ben, Endre 1934-ben.

1950. okt. 19-én teljes egyhangúsággal választja meg az egyházmegye 
espereséül, s ebben a tisztségben szolgál csaknem három cikluson ke
resztül. Lelkészi, esperesi szolgálatában hűséggel igyekezett az Isten meg
tapasztalt szeretetét a körülötte élő emberek őszinte szeretetével össze
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kapcsolni. A s. lelkészek egész sorát „nevelte”, akik megtanulhatták tőle, 
hogy mindennemű szolgálat végzésében egy az irányadó, „hogy mindenek 
ékesen és jó renddel legyenek!” (1 Kor 14, 40) Jó rendben, ékesen hagyott 
mindent maga után. Renovált templom, szép, nagy méretű és ízlésesen 
berendezett imaház hirdetője ennek a jó rendnek. Két szórványát önálló
sította: Kiskunhalast és Bocsát.

Felekezeti különbség nélkül együtt tudott dolgozni a Községi Tanács, 
sőt a Járási és Megyei Tanács vezetőségével. Hosszú esztendőkön a Haza
fias Népfront Megyei Bizottságának vezetőségi tagja volt. Az oltár előtt 
felravatalozott koporsója körül ott volt az egész község népe, sok szolga
társ, a konfirmandus kis csapat, kiket még előkészített a vizsgára, kitölt
ve készen álltak az emléklapok és a dedikált imakönyvek, de a vizsga 
helyett utolsó útjára kellett kikísérni Sikter Andrást.

Koporsójánál D. Korén Emil püspökhelyettes hirdette a pásztor nél
kül maradt nyájnak és a megdöbbent gyermekeknek az örökélet igéjét. 
A gyászütötte sebek be sem gyógyulhattak, mert a temetés után két 
hétre az eltemetett lelkész 33 éves orvos fia vasúti szerencsétlenség ál
dozatául esett. E koporsónál is ugyanaz az igehirdető állt meg, aki öt 
évvel ezelőtt Sikter Andrásné felett hirdette a vigasztalás igéjét, e papi 
házban rövid időn belül harmadszor. Mi nemcsak megrendüléssel, de 
nagy hittel is búcsúzunk: Viszontlátásra — odaát az örökkévalóságban!

Ponicsán Imre



Könyvszemle

„A bizonyságok fellegei”
— Jákob Wolfer: Wir bleiben treu, Evangelischer Press- 

verband ín Österreich, 1967.
—  Georg Traar: Eine Wolke von Zeugen, Evangelischer 

Pressverband in Österreich, Wien, 1967.

A világ lutheránus egyházainak nagy családja — köztük a mi ma
gyarországi evangélikus egyházunk is — kiadványok sokaságával emléke
zett meg a reformáció 450. jubileumáról. Ezek a hol többszázoldalas, hol 
meg néhány lapos sajtótermékek a maguk módján tisztelegtek a nagy 
elődök, a nagy feladatokat valóra váltó kor emléke előtt s megintcsak: a 
maguk módján jelölték ki azokat a feladatokat, amelyek korunk luthera- 
nizmusa számára jelöltettek ki. A hagyományok tisztelete — egyrészt, s 
a jelenkor adottságainak figyelembevétele — másrészt: ez, ami ezek
ből a kiadványokból az olvasó elé tárul.

A cikkek sokaságát, a könyvek pontos tartalmát, mondanivalóját csak 
a szaktudomány tudja felmérni, s pontos számukat is csak idővel tud
ja megállapítani az egyházi statisztika és így nem lenne értelme annak, 
hogy a kezünkbe került megemlékezések, jubileumi kiadványok mind
egyikéről szóljunk. Kell ezért valami különös okának lenni annak, ha 
egy-egv alkalommal szakfolyóiratunk ezeknek a kiadványoknak a bár
melyikével érdemlegesen foglalkozik.

Ilyen különös oka van annak, hogy magam ez alkalommal két köny
vecskéről számolok be, amelyek — a többi között — a kezembe kerültek. 
S ez a különös ok: az a sorsközösség, amely bennünket a reformáicó, az 
ellenreformáció hosszú évszázadai alatt összekötött a testvéri osztrák 
evangélikus egyházzal.

Jákob Wolfer — nagyon találékonyan és ezért nagyon „olvastatóan” 
— a reformáció eseményeit és az evangélikus egyház osztrák, valamint 
nemzetközi történéseit egy-egy emlékműhöz, utcához, épülethez kapcsolja 
s így számol be arról, hogy mi is történt valójában az elmúlt 450 év 
alatt akár Ausztriában, akár Európa más tájain.

A világ legnagyobb Luther és reformációi emlékművével kezdi emlé
kezéseinek sorát, hogy azután bemutassa Wittenberget, Luthert, kortár
sait — Zwinglitől kezdve, Melanchthonig —. Persze, mindezt úgy teszi, 
mint ahogyan ez az említett wormsi emlékművön is áll: Luther mellett 
eltörpülnek a többiek és Luther is eltörpül az isteni Ige szorongató való
sága mellett.

Miközben pedig elvonulnak előttünk a történelmi nevetességű tájak, 
emlékművek, nevezetes utcák és házak, kitérőként — mintegy emlékez
tetőül — Luther műveiből, leveleiből kapunk ízelítőt. Ezek a sorok be
pillantást engednek a nagy reformátor teológiai gondolataiba, csakúgy, 
mint személyes családi életébe, egy-egy mindennapjának apró-cseprő ese
ményeibe s jut idő arra is, hogy a szerző sort kerítsen a reformáció mai
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elkötelezésének bemutatására is. Ebből szeretnénk idézni néhány jellem
ző sort:

„Ha mi evangélikusok vagyunk és azok is szeretnénk maradni, akkor 
ez nem jelenti azt, hogy gyűlöletet vessünk, békétlenséget fakasszunk, 
harcra szólítsunk fel. Semmi sem áll tőlünk távolabb! Ha a keresztyén 
egyházak között viták vannak, akkor ez a vita csak egyfajta nemes vetél
kedés lehet: hol található meg a mélyebb hit, az erősebb szeretet, hol 
eleveneb és erőteljesebb az evangélium ereje.

Hitünket azonban nem akarjuk egy hamis optimizmussal megté
veszteni hagyni, mint ahogyan ez ma általános jelenség. Nem akarjuk, 
hogy az evangélikusságot, a hamis propaganda s a jelszavak, magatartá
sában megtévesszék. Ezért kell hogy a reformációi jubileum emlékezé
sei megerősítsenek bennünket: Mi evangélikusok vagyunk és azok is ma
radunk! i

Ez azonban nem hátráltat bennünket abban, hogy megvalljuk: készek 
vagyunk a más keresztyén egyházak és felekezetekkel való együtt- 
munkálkodásra. Vannak olyan közös feladatok, amelyeket Isten adott a 
keresztyéneknek. Ezért, készek vagyunk az együttműködésre a szociális, 
kulturális és politikai területeken. Az éhezőknek kenyeret nyújtani, a be
tegeken segíteni, minden közös keresztyén feladatokat együttesen elvé
gezni, erre hívattunk el minden más keresztyénnel együtt. És azt is tud
juk: az együttesen gyakorolt keresztyénség közelebb hozza egymáshoz a 
ma még szétszakadozott keresztyéneket és egyházakat.”

A másik könyv szerzőjét — Georg Traar szuperintendenst — jól 
ismeri lelkészi karunk. Járt már többször is hazánkban és úgy ismertük 
meg őt, mint akinek szívügye az osztrák és magyar evangélikusság kö
zös történeti vonásainak kutatása, bemutatása. A reformáció 450 éves ju
bileumára kiadott könyvében — Eine Wolke von Zeugen — ugyan min
denekelőtt az osztrák evangélikusság „nagyjait” mutatja be, de a sorok 
olvastán itt is, ott is előbukkan egy név, amelynek egykori tulajdonosa 
a mi egyházunkban fényesen csillogó emlékeket hagyott maga után, vagy: 
éppenséggel az ellenkezőjét.

A könyv maga: életrajzok gyűjteménye, olyan férfiak és nők élet
útjának rövid leírása, akik szolgálatukkal erősítették, megtartották az 
osztrák evangélikus egyházat a jóban és a rosszban egyaránt.

A sort Kaspar Tauber és Georg Scherer nyitja meg, a reformáció két 
vértanúja, hogy őket Speratus Pál és a többiek kövessék. Olyanok, akik
nek a nevét az egyetemes tudomány nagyjai között is számon tartjuk 
(Kepler) s olyanok, akiket mi magyarok is — mindmáig — nagyra becsü
lünk (Wimmer Gottlieb Ágoston). De nem hiányzanak azok az „ismeret
len ismerősök” sem, akik a maguk csöndes életpályájukkal alkottak 
múlhatatlanul nagyot, akiknek munkája sohasem hiányozhat egyetlen 
egyházi közösség életéből sem.

A szerző maga így vall szándékáról „Néhány vonással meg szeret
nénk rajzolni, azoknak a férfiaknak és asszonyoknak a képét, akik Auszt
riát megtartották a hitben. Csak részben vannak közöttük olyanok, akik 
Ausztriában születtek, de mindnyájan Ausztriában éltek vagy az ausztriai 
evangélikusokat szolgálták. Így segítettek ahhoz, hogy az elnyomás és 
üldöztetés ellenére, Isten világossága nem aludt ki és az Ö országa ismét 
minden szem számára valósággá lehetett.

A következő rövid életrajzok meg akarnak bennünket erősíteni abban, 
hogy szerényen és hálásan megmaradjunk a . . .  bizonyságok fellege alatt 
és arra akarnak indítani, hogy. . .  életünket Isten akarata s igéje alá, 
testvéreink szolgálatába állítsuk.”
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A két kiadvány így méltóképpen szolgálja a testvéri ausztriai evan
gélikus egyház hívei körében a reformáció emlékét és ad indítást arra, 
hogy a közös hitben és szeretetben egyek legyünk az emlékezésben s a 
szeretet mindennapi feladatainak elvégzésében.

D. dr. Ottlyk Ernő

V it a  J é z u s  h a lá lá ró l
és  fe ltá m a d á sá ró l

B. Klappert könyve
JÉZUS halála és feltámadása a mai újszövetségi és rendszeres teo

lógia egyik fő vitapontja, és ahogyan az ilyen felkapott, „divatos” kérdé
seknél lenni szokott, az utóbbi években a cikkek és értekezések olyan 
tömege jelent meg ezzel kapcsolatban, hogy áttekintésük szinte lehetet
lenné vált. Ezért örömmel vesszük kezünkbe B e r to ld  K la p p e r t  bonni 
asszisztens könyvét, amelynek címe: D isk u ss io n  u m  K r e u tz  u n d  A u f e r -  
stehurig , Z ur g e g e n w a r tig e n  A u s e in a n d e r s e tz u n g  in  T h e o lo g ie  u n d  G e -  
m e in d e  (Aussaat Verlag, Wuppertal 1967, 319 lap). A könyv nagy része 
forrásgyűjtemény, amelyet lelkészeknek és katechetáknak szán segítségül 
gyülekezeti munkájukban.

ÖT VEN lapnyi bevezetésben mutatja be a Jézus halálával és feltáma
dásával kapcsolatos teológiai vitát. Ügyes csoportosítással hat fejezet
ben bontja ki Jézus feltámadásának történeti, szoteriológiai, futurikus- 
eszhatologiai, kérügmatikus és antropológiai összefüggéseit, s végül a fel
támadásról szóló tudósítások többrétűségét.

A TÖRTÉNETISÉG kérdésével kezdi az újszövetségi problémák is
mertetését, aminthogy a Jézus feltámadása körüli vitában is ez áll hom
loktérben. Elemzi történetiség szempontjából az újszövetségi tudósításo
kat, s eközben bemutatja a különböző irányzatokat is. Sorra kerül a vi- 
zióhipotézis ugyanúgy, mint az üres sír, a testi feltámadás kérdése. Em
lékeztet arra, hogy az ótestamentumi zsidó apokaliptika szerint Jézus 
idejében a halottak általános feltámadását az eljövendő világ kezdetére 
várták, ezért „egy egyetlen személy feltámadása, amely vallástörténeti 
szempontból a késői zsidó apokaliptika keretei között novum, és a 
megjelenések időbeli szétszórtsága valószínűtlenné teszi a húsvéti meg
jelenések pszichogén magyarázatát.” Igazat ad annak a felfogásnak, hogy 
a feltámadáshit nem az üres síron alapul, hanem Jézus megjelenésein, 
viszont hangsúlyozza, hogy „a Jézus feltámadásáról szóló hír hirdetése 
Jeruzsálemben csak annak feltételezésével volt lehetséges, hogy Jézus 
sírja üres volt. A feltámadási kérügma Jeruzsálemben egyetlen óráig 
sem lett volna tartható, ha a sír üressége nem lett volna minden érde
kelt előtt ismert.” Felhívja a figyelmet arra, hogy a legrégibb források 
külön tudósítanak az üres sírról és Jézus megjelenéseiről: „A  legrégibb 
hagyományrétegek szerint a tanítványoknak semmi közük sincs az üres 
sírhoz (Márk), az asszonyoknak pedig semmi közük sincs a Feltámadott 
megjelenéseihez (1 Kor 15).” Ez valószínűvé teszi, hogy „a tanítvá
nyok az üres sír felfedezésétől függetlenül indultak Galileába, és hogy 
a tanítványok csak Galileából Jeruzsálembe való visszatérésük után sze
reztek tudomást az üres sírról.”
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H. GRASS véleményét is részletesen elemzi, amely szerint feltáma
dáshitünket úgy kell végiggondolnunk és kialakítanunk, mintha a sír nem 
lett volna üres. Viszont B. Klappert felhívja a figyelmet arra, amit H. 
Grass nem vett észre, hogy „Pál elváltozásról beszél, amely éppen a mos
tani halandó testtel fog történni.” (1 Kor 15) B. Klappert így fogalmazza 
meg tételét: „Isten nem tesz a régi teremtés helyébe újat, hanem a 
régi teremtést teszi ú jjá . . .  A halottak feltámasztása nem új teremtés, 
nem a semmiből való teremtés (creatio ex nihilo).”

A KÉRÜGMA ÉS A HIT szempontjait sem hanyagolja el B. Klappert 
a történetiség szempontja mellett. Kiegyensúlyozottan fogalmaz, amikor 
megállapítja, hogy „a húsvéti esemény nincs húsvéti igehirdetés nélkül”, 
viszont a „húsvéti esemény alapozza meg a húsvéti igehirdetést” és ez 
a viszony nem fordítható meg. Ugyanígy Jézus feltámadása (megjele
nése) és a hit szorosan összetartoznak, de az egész Újszövetség egyöntetű 
bizonysága szerint nem szimultán eseményről van szó, hanem Jézus fel
támadása, ill. megjelenése teremti a húsvéti hitet.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY alkotja a könyv legnagyobb részét, úgyhogy 
a bevezetés éles kérdésfelvetéseivel, gondos elemzéseivel, határozott téte
leivel és világos összefoglalásaival valóban bevezetés, amely a szövegek 
olvasására és tanulmányozására indít. Megszólalnak R. Bultmann, J. 
Schniewind, W. G. Kümmel, K. Barth, H. Zahmt, W. Künneth, J. Jere
miás, G. Bomkamm, Hans Frhr. von Campenhausen, L. Goppelt, O. We- 
ber, W. Pannenberg, J. Moltmann, W. Kreck és H. J. Iwand. A szerzők 
által is ellenőrzött szemelvények és részben erre a célra írt cikkek megér
tését a szerzők teológiájáról tájékoztató külön bevezetések segítik.

EGY HIÁNYÉRZETÜNK mégis van a könyvvel kapcsolatban: szíve
sen olvasnánk szemelvényeket H. Conzelmann, G. Ebeling, E. Eichholz, 
Fr. Gogarten, H. Grass, E. Kásemann, E. Lohse, W. Marxsen, K. H. 
Rengstorff és U. Wilckens írásaiból is, ezek közül is főként azokét, akik 
a szélsőséges irányt képviselik. A hiányt azonban némileg pótolja az, 
hogy B. Klappert ezeket a bevezetésében bővebben ismerteti és idézi.

KITŰNŐ segédeszköz ez a könyv mindazok számára, akik röviden, 
de lehetőleg eredeti szövegek alapján akarnak tájékozódni a feltáma
dás kérdésében.

Dr. Prőhle Károly

„Páratlan történés”
H. C. Kee, F. W. Young és K. Froelich könyve

„A SZENTÍRÁS történetkritikai kutatását nem tekintjük leplezett 
modern hitetlenségnek, hanem éppen azért tartjuk szükségesnek, mert 
hiszünk az élő Krisztusban, aki emberré lett a történelem egy bizonyos 
pontján. Mert hiszünk benne, azért törekszünk a bibliai hagyományból 
a történetkritika eszközeivel kifejteni a valóságos Jézus képét. Ezért te
kintjük feladatunknak, hogy igehirdetésekben, bibliakörökben, előadá
sokban Isten igéjének helyes megértése céljából ismertessük a Szentírás 
emberi oldalát és azt a világot, amelyben az keletkezett” (Lelkipásztor 
1967/1 : 13) Amikor néhány éve végigjártuk egyházunkat ezzel a mon
dattal, a bennefoglalt programmal messzemenően egyetértettek a lelké
szek. De el kell ismernünk, hogy nem könnyű feladat továbbadni gyüle
kezeteinknek mindazt, amit teológiánkban és az idevonatkozó irodalom
ból a Szentírás emberi oldaláról, a történetkritikai kutatás eredményei
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ről, feltevéseiről és kérdőjeleiről tanultak és tudnak. Ebben a munkában 
nyújt gyakorlati segítséget H. C. Kee, F. W. Young és K. Froelich könyve: 
Das Geschehen ohnegleichen, Panorama des Neuen Testaments (Quell- 
Verlag, Stuttgart, 1967, 480 lap, amerikai kiadás alapján angolból fordítot
ta Helmut Zechner.)

A SZERZŐK amerikaiak, kitűnő szakemberek, bár nálunk kevéssé 
ismertek. Howard Clark Kee, a Yale-egyetem filozófiai doktora, az Új
szövetség professzora a Drew-egyetemen, kutatások és ásatások céljából 
beutazta Jordániát, Egyiptomot, Görögországot és Rómát, hosszabb ideig 
tartózkodott a marburgi egyetemen, speciális kutatási területe a történeti 
Jézus. Franklin W. Young, a Duke-egyetem filozófiai doktora, az Újszö
vetség és az egyháztörténet professzora a Princeton-egyetemen (New Jer
sey), amerikai és nemzetközi teológiai folyóiratok munkatársa, biblia-teo- 
lógiai és patrisztikai szakcsoportok aktív tagja, speciális területe az új- 
szövetségi irodalom, Pál teológiája és János evangéliuma. Karlfried Froe
lich, a baseli egyetem teológiai doktora, a Drew-egyetem teológiai fakul
tásán az Újszövetség és az egyháztörténet rendkívüli professzora, tanul
mányait Wuppertalban, Baselban és Göttingenben végezte, asszisztens és 
titkár volt Oscar Cullman mellett Basalben, speciális területe az Újszö
vetség és a korai egyháztörténet.

ÚJSZERŰÉN oldják meg az Újszövetség ismertetésének feladatát. 
Az újszövetségi bevezetés, az újszövetségi kortörténet és az újszövetségi 
teológia anyagát nyújtják a könyvben, de nem szakok szerint elkülönítve, 
hanem az őskeresztyénség történetére felfűzve, belső összefüggésük sze
rint. Először megismertetnek a római birodalom, és ezen belül az egykorú 
zsidóság életével, és ezt a korrajzot jellemző történeti eseményekkel és 
idézetekkel, valamint jól válogatott képekkel teszik szemléletessé. Azután 
szólnak Jézusról, mégpedig úgy, hogy ismertetik az evangéliumok tör
ténetkritikai problémáit: a hagyomány és formatörténeti kutatás ered
ményeit, a szinoptikus kérdést stb., és így a gyülekezeti hagyomány elem
zésével igyekeznek visszalépni a történeti Jézus működése és tanítása 
felé. Pál apostol életét, működését és teológiáját a Cselekedetek könyve 
és a levelek alapján ismertetik: a gyülekezetek életét és az apostol teo
lógiai mondanivalóját egymással szoros összefüggésben a levelek keletke
zésének történetével kapcsolatban mutatják be. Az apostoli kor utáni 
időszak életét pedig az evangéliumok redakciótörténetén és a késői új- 
szövetségi iratok elemzésén keresztül vázolják fel, amennyire a rendel
kezésünkre álló gyér adatok engedik. Ilyen módon tudományos megala
pozottsággal, de közérthetően, valóban az Újszövetség panorámáját nyújt
ják, amikor egyetlen körképben vezetnek végig az Újszövetség korának, 
történetének, irodalmának és teológiájának látóhatárán.

JELLEMZŐ a könyvre, hogy egyesíti a történetkritikai és a kérüg- 
matikus teológiai szempontot. A történeti szempontot helyezi mindig el
ső helyre: „Az a gyülekezet, amely létrehozta az Újszövetséget, nem 
légüres térben keletkezett, hanem egymással vetélkedő társadalmi, poli
tikai, filozófiai és vallásos erők korszakában.” De nemcsak a kor történe
tét ismerteti, hanem bevezet az újszövetségi hagyomány keletkezésének 
és fejlődésének történetébe, sőt minden lépésnél felhívja a figyelmet ar
ra, hogy az Újszövetség üzenete milyen szoros kapcsolatban van kora vi
lágának és egyházának valóságos helyzetével. De éppen így mutatja meg 
az Újszövetség sajátos teológiai tartalmát és igei mondanivalóját. A könyv 
következetesen valósítja meg a címben kifejezett programot: amikor elénk 
tárja, hogy az Újszövetség minden része összeszövődött saját korának 
történetével, ugyanakkor megláttatja, hogy benne mégis páratlan törté
nésről van szó.  D r. Prőhle Karoly
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V I E T N A M
R Ó B E R T  F . K E N N E D Y  a zo k  k ö z é  az a m erik a i p o litik u 

s o k  k ö z é  ta rto zo tt , a k ik  v ilá g osa n  látták, h o g y  a m a i vilá g  
p r o b lé m á it  n e m  leh e t k a ton a i a k c ió k k a l m eg o ld a n i, és  h o g y  
a h atalm i p o litik a  h e ly e t t  e g y e d ü l  a n é p e k e t  ta lp ra állító  és  
va lósá g g a l m e g s e g ítő  p o litik á n a k  v a n  j ö v ő je .  A m i k o r  e b b ő l  a 
s z e m p o n tb ó l  v ilá g ítja  m e g  a v ie tn a m i k é rd és t , é s  rá m u ta t az 
E g y e s ü lt  Á l la m o k  v ie tn á m i h a ta lm i p o litik á já n a k  c ső d jé r e , 
v ilá g osa n  é r z é k e lte t i , h o g y  elod á zh a ta tla n n a k  ta rtja  a z E g y e 
sü lt  Á lla m o k  e g é s z  p o litik á já n a k  irá n yv á lto z á sá t. A z  a lá b b i  
s z ö v e g  R ó b e r t  F . K e n n e d y :  „ S u c h e  n a ch  e in e  n e u e n  W e l t ”  
( B er te lsm a n n , G ü te r s lo h , 1968) c ím ű  k ö n y v é b ő l  szá rm a zik .

Szerkesztő

Az amerikai hatalom nyomasztó ereje ma egy távoli, idegen népre 
nehezedik, egy kis ismeretlen országban. Nehéz átéreznünk mit jelent ez 
a háború Vietnamnak: a föld másik részén van, és lakói idegenek szá
munkra.

Közülünk kevesen vesznek részt közvetlenül ebben a konfliktusban. 
Többnyire az ütközet zajától és rémületétől zavartalanul folytatjuk éle
tünket, és törekszünk céljaink elérésére. A vietnamiaknak azonban gyak
ran János próféciáinak beteljesülése az a háború: „És láttam, és íme, 
jött egy fakó ló, és a rajta ülőnek neve Halál volt, és a pokol követte őt, 
és hatalom adatott nekik a föld negyedrészén, hogy öljenek karddal és 
éhséggel.” (Jel 6,8)

Olyan ország ez, amelyben fiatal emberek egyetlen napig sem éltek 
békében, és ahol családok soha nem értek meg olyan időket, amikor ne kel
lett volna szorongásban élniük. Olyan ország ez, amely megsükétült az 
erőszak, a gyűlölet és a fékevesztett rémület soha nem végződő kres- 
csendójától, ahol milliók számára nem az az életcél, hogy jól vagy jobban 
éljenek, hanem egyszerűen, hogy életben maradjanak. Olyan ország ez, 
amelyben százezrek harcolnak, de milliók az ártatlan és megzavarodott 
áldozatai brutális szenvedélyeknek és számukra alig érthető állásfogla
lásoknak. Számukra a béke nem elvont fogalom, amely azt a ritka idő
közt jelöli meg, amelyben nem ölik egymást az emberek, hanem terror 
és bombák nélküli nap, a család és a falu meghitt élete, és táplálék, és 
iskola, és maga az élet.

Bármit mondunk és teszünk, tudomásul kell vennünk, hogy ezért a 
borzalomért részben mi amerikaiak vagyunk felelősek. Nemcsak mint 
egész nemzet, hanem mint egyesek is. Mi vagyunk azok, akik bőségben 
élünk, és fiatal embereinket halálba küldjük. A mi kémiai eszközeink 
azok, amelyek gyermekeket elégetnek, és a mi bombáink, amelyek fal
vakat elpusztítanak. Mi mind részt veszünk ebben.

Én magam részt vettem sok korábbi vietnami döntésben, amelyek 
mostani politikánkat meghatározták. Lehet, hogy kezdettől fogva csődbe-
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jutásra volt kárhoztatva minden, hogy sohasem volt lehetőség arra, hogy 
az általunk támogatott kormányokat egyesítsük — olyan kormányokat, 
amelyeket korrupció, tehetetlenség és kapzsiság terhelt, olyan kormányo
kat, amelyek népük nemzeti érzelmeit nem tudták mozgósítani. Ha ez 
volt a helyzet, ahogyan ez nagyon valószínű, akkor kész vagyok a törté
nelem és a nemzet előtt a magam részéről a felelősségemet bevallni. De 
a múlt hibája nem ok arra, hogy folytassuk.

Ennek tudata, a felelősség terhének az érzése, nem jelenti azt, hogy 
lényeges érdekeket ne vegyünk tudomásul. Jóllehet mint nemzetnek tud
nunk kell, mire vagyunk kötelezve, mégis mint embereknek át kell érez- 
nünk annak kínos hatását, amit teszünk.

Amerikaiak ezrei szálltak harcba észak-vietnami csapatokkal és re
guláris vietkong egységekkel. Tengeri és légi haderőnk repülőgépei több 
robbanóanyagot dobtak le, mint amit az egész európai háborús területen 
a második világháborúban a levegőből ledobtunk: csupán 1966-ban két 
tonna bomba jutott minden négyzetkilométerre, és egy tonna minden 40 
emberre egész Észak- és Dél-Vietnamban.

De ezek a konvencionális hadicselekmények, nagy haderőkkel és of- 
fenzívákkal folyó hadműveletek azért történnek, mert egy korábbi harc 
csődöt mondott. Ez a dél-vietnami kormánynak az a kísérlete volt, hogy 
amerikai segéllyel életképes államot és életképes társadalmat építsen fel, 
és leverjen egy felkelést, amely 1959-ben még csak háromezer harcost 
számlált. !

A „forradalmi háború” ma sem kevésbé folyik. Hadterülete Dél-Viet- 
nam 15 000 faluja és a városok sötét negyedei. Az ország nagyobb részé
ben jelen van ellenfelünk, a vietkong, amely egész Dél-Vietnamban te
vékenykedik, a legkisebb falvaktól, amelyeket csapataink sohasem lát
tak, a legnagyobb támaszpontjainkig és saigoni követségünk kapujáig. 
Ezek a dél-vietnami gerillák 20 év óta majdnem szakadatlanul harcolnak 
— a franciák ellen, más nemzeti csoportok ellen, a dél-vietnami kormány 
ellen, ellenünk. Az egész idő alatt „a helyszínen” harcoltak mint szerve
zők falvaikban, kerületeikben, és közvetlen környékükön. Rizst szállítot
tak, és katonákat hívtak be, kormánytisztviselőket öltek meg, és akna
csapdát raktak le, és mindenekelőtt megszervezték a dél-vietnami lakos
ság jelentős részét fegyelmezett és hatásos ellenállásra a hivatalos kor
mány ellen.

Egyszerűen veszedelmes arra koncentrálódni, amit mi legjobban 
tudunk: légibombázásokra, konvencionális hadvezetésre olyan tech- 
nizált hadseregekkel, amelyek nem avatkoznak bele a politikába. 
De ezt tenni annyit jelent, mint ignorálni ennek és az utolsó húsz év 
minden „új háborújának” tanulságát. Mert bár ezeket a konfliktusokat 
háborúknak nevezték, és messzemenő nemzetközi következményeik van
nak, mégsem háborúk a régi értelemben, és kimenetelüket belső tényezők 
határozzák meg. Lényegük szerint politikaiak.

Ezek a küzdelmek harcok az államapparátus birtokolásáért, harcok 
a lakosság támogatásáért. Ilyen támogatókat bármilyen politikai küzde
lemben csak eszmével és hittel, ígérettel és teljesítménnyel lehet szerez
ni. És kormányok csak akkor állnak meg ilyen követelményekkel szem
ben, ha teljesítményekre képesek, és számításba veszik a lakosság szük
ségleteit. Ezeket a harcokat nem lehet nyers túlerővel, számszerű fölény
nyel vagy a technika vívmányaival megnyerni. Puszta számok, vagy mo
dern fegyverek nem döntőek. Ez már a katonai hatalom természetében 
rejlik. Konvencionális haderő és modern haditechnika csak a pusztítás
ra használható. De egy kormányzat nem folytathat háborút saját lakossá
ga ellen, vagy saját országának elpusztítására. Ágyúk és bombák nem
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töltik meg az üres gyomrot, nem tanítják a gyermekeket, nem építenek 
házakat, és nem gyógyítanak beteget. Egy kormánynak csak akkor fognak 
engedelmeskedni az emberek, ha ez ezeket az igényeket kielégíti.

A felkelés lényeges vonása a lakosság egyre növekvő részének po
litikai megszervezése. Ez a szervező munka a lakosság közvetlenül sür
gős szükségletére támaszkodik. Panaszokra és tényleges igazságtalansá
gokra épít. Gyakran történik, hogy ezek az emberek először vesznek részt 
szervezett politikai tevékenységben vagy életük javítására irányuló ko
moly kísérletben. Ezenkívül a felkelők, úgy látszik, az általuk ellenőr
zött területen valóságos reformokat hajtanak végre, még a harcok köz
ben is. Vietnamban ugyanúgy, mint a negyvenes években Kínában, föl
det osztottak, iskolákat szerveztek és tanfolyamokat a felnőttek számára, 
és bíróságokat létesítettek, úgyhogy közvetlen versenyre keltek a fennálló 
kormánnyal.

Ha a kormány reformokat elmulaszt, vagy elhalaszt, és a felkelést 
katonai erővel akarja leverni, akkor csak megerősíti a felkelőknek azt az 
állítását, hogy itt ők képviselik az igazság és a haladás erőit. Ha a kor
mány aktív kísérletet tesz a felkelők reformjainak visszacsinálására — 
pl. azzal, hogy a földbirtokosokat támogatja abban, hogy járulékot hajt
sanak be azoktól a parasztoktól, akiknek a felkelők földet „ajándékoz
tak” — akkor maga szerez híveket a kommunizmusnak. A diktatúrától 
és a kommunista kizsákmányolástól való óvás keveset használ. Ma a 
tények mutatják legszemléletesebben, hogy kinek az ígéretét fogják hol
nap megtartani.

Ha egy kormány túlságosan támaszkodik idegen hatalomra, ha nyu
gati hadsereget hív az országba belső felkelők elleni harcra, ez nemzeti 
gyengeségének fatális bevallását jelenti, és közvetlenül veszélyezteti 
nemrégen megszerzett függetlenségét. Lehetővé teszi a felkelőknek, hogy 
a kormányt gyarmati bábkormánynak bélyegezze.

Egy alapjában stabil és független kormány, amely népének lojalitá
sát élvezi, megmaradhat, és hasznot húzhat külföldi segítségből. De egy 
gyenge kormány, amely nem élvezi saját népének támogatását, külföldi 
intervenció következtében csak tovább, és esetleg halálosan meggyengül
het. Külföldi segítség erősítheti a nemzeti akaratot, de nem pótolhatja a 
nemzeti akarat hiányát.

A katonai hatalom használható felkelési mozgalmak leküzdésére. Pol
gároknak és kormányoknak szükségük van védelemre, szükségük van 
pajzsra, amely mögött a reformokat megvalósíthatják. De egy mélyen 
gyökerező felkelési mozgalom ellen, amely akárcsak egy kismértékű tá
mogatást élvez a nép részéről, nem lehet eredményes semmiféle katonai 
erőfeszítés. Az erőszak még kevésbé teheti jóvá a politikai hibákat, és 
nem nyerheti meg a lakosság lojalitását olyan kormány számára, amely 
ezt nem érdemli meg.

Róbert Kennedy

Emlékek a reformáció korából Sopronban
1. „A reformáció öröksége és kötelezése”  c. jubileumi kiadvány rész

letesen számba veszi az evangélikus egyházunkban fennmaradt refor
mációkori emlékeket, köztük a soproni levéltárban őrzött Luther- és 
Sztáray-levelet is. A soproni evangélikus gyülekezet könyvtára azonban
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ugyancsak igen jelentős emlékeket őriz a reformáció korából. Ezek közt 
van M e la n c h th o n  két sajátkezű bejegyzése két könyvben, amelyeket N é 
m e t h  S á m u el  volt líceumi igazgató talált meg és tett közzé 1936-ban.

A könyvtár átvizsgálása során kereken 130 olyan Luther-irat került 
elő, amely még a reformátor életében jelent meg, és pedig közel 200 pél
dányban. Ebben a gazdag sorozatban, amelyhez hasonló nagy európai 
könyvtárakban is kevés akad, megtalálhatók nemcsak a sokat emlegetett, 
híres reformátori művek, hanem megvan számos, a reformáció első, döntő 
éveiből származó vitairat, azon kívül igen sok külön megjelent prédiká
ció, valamint Luther későbbi éveit idéző mű is. Bár részletes felsorolásra 
nincs hely, mégis hadd említsük meg „ A  n é m e t  n e m z e t  k e r e s z ty é n  n e 
m e s s é g é h e z ” , „ A z  e g y h á z  b a b ilon i fo g sá g á r ó l” , „ A  k e r e s z ty é n  e m b e r  sza 
b a d sá gá ról” , „ A  j ó  c s e le k e d e te k r ő l” , „ A  M a g n ific a t  m a g ya rá za ta ” , „ D e  
servo a r b itr io ”  c. műveket: mindezek részben az első kiadásban, részben 
a legkorábbi kiadások egyikében kerültek elő.

Külön érték, hogy két Luther-irat olyan kiadásban került elő, amely 
eddig a kutatók előtt teljesen ismeretlen volt. Az egyik kis négyoldalas 
röpirat, amely A u g sb u r g b a n , J örg  N a d ler  nyomdájában készült 1522- 
ben: „ W e l c h e  P e r s o n e n  v e r b o te n  sin d  zu  e h e lic h e n ” . A  rendkívül bonyo
lulttá lett középkori házassági jog sok természetellenes házassági aka
dályt állított fel. Luthernak a házasságra vonatkozó iratai nemcsak a 
házasság etikája szempontjából törtek új, az Űjszövetségen tájékozódó 
utat, hanem ennek megfelelően rakták le az új házasságjog alapjait is. 
Ez a kis irata is ebből a szempontból tanulságos. Eddig hat kiadását íSt 
merte a Luther-kutatás, most ezekhez — mint unikum — hetedikként 
járul hozzá a soproni példány.

Még ennél is érdekesebb a „ M a g n if ic a t”  magyarázatának most fel
fedezett kiadása. Ennek a műnek eddig hét kiadása volt ismeretes. Az 
első W it te n b e r g b e n  M e lc h io r  Lo tte r  nyomdájában jelent meg: ez is meg
van a könyvtárban. De van egy másik példány is, amely a megtéveszté
sig hűen utánozza az első wittenbergi kiadást, de — amint megállapít
ható (1) — J oh a n n  S in g r ie n er  nyomdájának (B é c s)  műve. Mint tudjuk, a 
Magnificat-magyarázat Luther egyik legszebb írásmagyarázati műve. Ez 
a soproni példány mint unikum külön figyelmet érdemel. Legutóbb H. W. 
L á n g  összeállította az eddig ismeretessé lett és S in g r ie n er  nyomdájában 
megjelent Luther-iratok listáját. Singriener a Luther-iratokat mind a 
nyomda megjelölése nélkül adta közre, nyilván azért, mert a bécsi ható
ságok nem tűrték volna Luther-iratok megjelentetését. Az eddig azono
sított 17, Singriener által kiadott Luther-iratból a gyülekezeti könyvtár
ban nem kevesebb, mint öt található meg!

A könyvtár Luther-nyomtatványai közül sok származik délnémet, — 
főként augsburgi és nürnbergi — nyomdákból. Az egyik, 1519-ben kiadott 
Luther-irat, a „ S e r m o n  v o n  d é r  B etr a c h tu n g  d es  h e ilig en  L e id e n s  C h r is ti”  
a müncheni H a n s S c h o b s e r  kiadványa. Ebből a nyomtatványból B e n z in g , 
aki a Luther-iratok könyvészetét ritka pontossággal dolgozta fel, (2) csak 
egyetlenegy, jelenleg Münchenben őrzött példányt ismer.

2. Érdeklődésre tarthat számot, hogy a könyvtárban megvan az ágos
tai H itv a llá s  és  A p o ló g iá já n a k  első , 1531. évi wittenbergi latin, valamint

1 A  könyvészeti m egállapításoknál D. dr. H ans V o lz , Luther-kutató és dr. 
J o z e f  B en zin g  professzor voltak segítségemre. N ekik e helyen Is köszönetét 
m ondok.

2 V. ö. „L u th erb ib llo g ra p h ie ”  1966. Nr. 316. Csak egyetlenegy, jelen leg Mün
chenben őrzött példányt ism er.
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német nyelvű kiadása, a N a g y k á té  egy 1532-i wittenbergi, a S c h m a lk a l- 
d en i c ik k e k  pedig egy 1557. évi ugyancsak wittenbergi kiadásban. Az 
utóbbi azért is értékes, mert első tulajdonosa, — talán Melanchthon 
egyik tanítványa — a címlap elé néhány üres lapot köttetett: ezekre írta 
M e la n c h to n  a maga jellegzetes kézírásával a cikkünk elején említett vi
szonylag elég hosszú és krisztológiai szempontból érdekes bejegyzést.

A könyvtár különleges értékei közé tartoznak a C o n c o r d ia -k ö n y v  első 
kiadású példányai is. A drezdai kiadású példányt az a körülmény teszi 
a soproni gyülekezet számára különösen értékessé, hogy azt a wittenbergi 
városi tanács ajándékozta búcsúzóul L á n g  M á ty á s  soproni lelkésznek, 
amikor megvált wittenbergi lelkészi szolgálatából, és elfogadva szülővá
rosa meghívását hazatért Sopronba.

3. A Luther-iratok mellett a könyvtár sok más értékes és ritka iratot 
tartalmaz részben Luther munkatársaitól, mint M e la n c h th o n tó l, B u g e n -  
h a g en tő l, J u stu s J ón á stó l, stb. de Luther ellenfeleitől is, mint pl. E c k tő l  
és E m s e r tő l . Külön is megemlítjük a Luther ellen kiadott pápai bulla 
(az „Exsurge Domine”) egykorú lipcsei kiadását. Ez volt az ún. „átok
bulla”, amelynek egy példányát Luther 1520. december 10-én a kánonjog
gal és skolasztikus művekkel együtt megégette. Luther irata a pápai bulla 
ellen, valamint a mindenütt óriási feltűnést keltő eseményt igazoló Lu- 
ther-irat „ W a r u m  d es  P a p sts  u n d  se in e r  J ü n g er  B ü c h e r  v o n  D . M . L u 
th er  v e r b r a n n t  w o r d e n  s in d ”), továbá az esemény egykorú, „hivatalos” 
leírása (E x u s tio n is  A n tic h r is tia n o r u m  d ec re ta liu m  a cta ” ) mind a könyv
tár különleges kincsei közé tartoznak.

Itt kell említeni Z w in g li  első reformátori iratát is ( „ W o m  E r k iesen  
u n d  F r e ih e ir  d ér  S p e is e n ” ), amely ugyancsak első kiadásban van meg, 
valamint H u tte n  U lrik  több ritka művét és K a rlsta d t A n d r á s  több, a re
formáció története szempontjából fontos Írását.

Egyik nekünk magyaroknak megható röpirat az a 4 lapos boroszlói 
nyomtatvány, amely 1526-ból származik: két, a boroszlói templomokban 
mondott imádságot tartalmaz, amelyben a gyülekezet azért könyörög, 
hogy a mohácsi csatában elpusztult II. Lajos király helyett adjon Isten 
„nemes, erényes, keresztyén királyt” . A reformáció gondolatkörében szü
letett két imádság talán Boroszló (ma: Wroclaw) reformátorának, annak a 
H e s z  J á n osn a k  a műve, aki kevés híján Budára került Mária királyné 
udvarába lelkésznek.

3. Ezek az iratok többnyire gyűjteményes kötetekben, ún. kolligátu- 
mokban maradtak ránk. Nemcsak az egyes iratok, maguk a kötetek is 
tanulságosak: tanúsítják, milyen elemi erővel ragadta meg a reformáció 
az embereket. Az 1520-as évek első feléből származó iratokat első tulaj
donosaik nem esetlegesen, válogatás nélkül gyűjtötték össze egy-egy kötet
ben. A főtémák a búcsú, a pápai hatalom, keresztség és úrvacsora, hit és 
az emberi élet nagy kérdései, mint pl. a házasság és a halál. Az egyik 
kötetben két újságszerű röplap is található: mindegyik azokról a tárgya
lásokról tudósít, amelyeket Bölcs Frigyes szász választófejdelem folyta
tott Luther ügyében a pápai követekkel a wormsi birodalmi gyűlés előtt. 
A meglepő jólértesültségről tanúskodó röplapok híranyagukat talán a 
szász választófejdelem kancelláriájából vették.

Egy másik kötet anyaga abba a válságos időbe vezet, amikor Luther 
az ellene kimondott birodalmi átok miatt a Wartburg várában rejtőzött. 
Wittenbergi barátai akkor sietve megjelentették I. F . P ico  d ella  M ira n d o la  
iratát a Savonarola ellen hozott igazságtalan ítéletről: fel akarták rázni a 
közvéleményt, nehogy Luthert is hasonló igazságtalan ítélettel tegyék el 
láb alól. Valószínűleg ugyanebben az időben jelentettek meg egy névtelen
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középkori iratot, amely azoknak „a nem-apostoli magatartásáról” szól, 
„akik dicsekszenek azzal, hogy az apostolok székében ülnek” . Ez a 
,,Belzebub” által szignált és a pokol fenekéről datált „nyílt levél” válo
gatott bibliai mondatok segítségével ostorozza a hierarchia legmagasabb 
fokain tapasztalható visszaéléseket. Ugyanebben a kötetben található 
D 'A illy  P étern ek , a konstanzi zsinat idején az „egyházjavításról” írt és a 
reformáció propagandájaként újból kiadott irata, valamint B u g e n h a g en  
„nyílt levele” a Szentlélek elleni bűnről: az evangélium hirdetésének az 
elnyomása a Szentlélek elleni bűn.

4. Kik voltak ez iratok első tulajdonosai és hogyan kerültek azok a 
soproni gyülekezet könyvtárába? Erre az izgató kérdésre, sajnos, alig-alig 
tudunk feleletet adni. Aligha vannak köztük olyan példányok, amelye
ket soproni polgárok szereztek meg és olvastak fel egymásnak a kocs
mákban. Az egyik kötet első tulajdonosa G r e g o r iu s  F e y n e r -nek és 1539- 
ben E p e r ie n sisn e k  mondja magát: ez lehetne Eperjes. Ha ez igaz volna, 
akkor a kötet beletartozna a felsőmagyarországi reformáció történetébe. 
Sajnos, eddig Feyner kilétéről nem lehetett semmit megállapítani. A kö
tet valószínűleg a 18. században került a könyvtár állományába.

Egy másik kötet első tulajdonosa J oh a n n es  F a b ri bécsi püspök volt, 
aki azt saját költségén szerezte, — amint azt a könyvben kétszeres bejegy
zés is hangsúlyozza. Ez az a Fabri püspök, aki D é v a y  B ír ó  M á ty á s t  bécsi 
fogsága alatt kihallgatta. A kötet a „ D e  s e r v o  a rb itr io ” - t  tartalmazza J u s -  
tu s J ón á s  német fordításában, továbbá a Luther által kiadott középkori 
„ T h e o lo g ia  D e u ts c h ”  misztikus iratot, azután L u th e r  magyarázatait Ha- 
bakuk és Jónás könyvéhez, végül pedig O e c o la m p a d iu s  magyarázatait 
Malakiás könyvéhez. A kötet később egy osztrák főúr tulajdonában volt, 
és talán ezzel a közvetítéssel került a soproni könyvtárba.

Mint ez, úgy a legtöbb szóban forgó kötet is a könyvtár legrégibb 
állagához tartozik, vagyis valószínűleg már 1660 táján került a könyvtár
ba, amikor azt megalapították. Ebben az időben az osztrák tartományok
ban már elnyomták a protestantizmust, de egyes főúri családok módot 
találtak arra, hogy Sopronba járjanak és részt vegyenek a gyülekezeti 
életben. Valószínűleg nem tévedünk, ha feltételezzük, hogy a reformáció 
korabeli iratok jelentős része e vendégcsaládok révén került a könyv
tárba. így kerülhetett Sopronba Luther egyik J ö r g e r  D o r o tty á h o z  írt levele 
is, amelyet jelenleg a soproni Állami Levéltár őriz. A Jörger-család — a 
16. században Ausztria egyik legelőkelőbb főnemesi családja, — kapcso
latban állt a soproni gyülekezettel is: egy díszes kiállítású, Nürnbergben 
1525-ben megjelent német Zsoltár-fordítás, amelyet ugyancsak a könyvtár 
őriz ma, eredetileg szintén e család tulajdona volt. A H e lm h a r t J ö r g e r  
felett T ó b iá s  E n g lp ru n e r  lelkész által mondott halotti beszéd pedig meg
található az egyik kolligátumban.

De az elmondottak csak egyes kötetekre vonatkoznak. A gyűjtemény 
legnagyobb része valószínűleg soproni lelkészek hagyatékából és a Wit- 
tenberget vagy más német egyetemet járt soproni diákok szerzeményéből 
származik.

A soproni gyülekezeti könyvtár gazdag anyagából igyekeztem a leg
fontosabb és legérdekesebb reformációkori emlékeket kiemelni. Ezzel is 
gazdagodik a reformáció 450. évfordulójának magyar megemlékezése.

Dr. Karner Károly
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Az igehirdető m ű h e l y e
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 9. VASÁRNAP
Zsid 3,12— 14 

A textus szövege

12. v.: Már az első szó elárulja az igeszakasz jellegét: vigyázzatok! 
Parainézis, intelem következik. A „blepein” ige használata konkrét ve
szélyre utal, amit a gyülekezetnek el kell kerülnie. A veszély: a hitetlen 
(gén. qual.) gonosz szív, amely az élő Istentől való elszakadásban mu
tatkozik meg.

13. v.: A „parakalein” ige az egyik leggazdagabb tartalmú szava az 
Üjtestamentumnak. Az eddigi fordítások legtöbbször a vigasztalás moz
zanatát hangsúlyozták, pedig a jelentése a szóval történő intés, bátorítás, 
buzdítás, kérlelés és természetesen a vigasztalás széles skáláján mozog. 
Itt inkább az ige intő, bátorító jellegére kerül a hangsúly, s így közvetve 
utal az Istentől való elszakadás kísértésének okára, a keresztyén életút 
nehézségeire. Nehézséget okoz a „kaleitai”, a „hívni, nevezni” ige passzív 
alakjának megértése és fordítása. Valószínű, hogy a passzív alak, mint 
az írásban annyi esetben, Istent rejti, s azt fejezi ki, hogy a „ma” Isten
től adott és tőle függő alkalom.

Ne kerülje el figyelmünket, hogy a „ma” és a „keményedjék” sza
vak valóban idézőjelbe kívánkoznak, mert a kijelölt igeszakaszt megelőző 
részből vett idézetek, s részben már alkalmazza is őket a szerző. A meg
előző rész a 95-ik zsoltárból vett idézet, s tulajdonképpen nem más, mint 
szakaszunk „alapigéje” .

Az „apaté tés hamartias” a bűn megejtő hazugsága, s nem a bűn él
vezete.

14. v.: A „metokhos” kettős jelentésű szó: olyan társakat, munka
társakat, útitársakat (Lk 5,7) — jelöl, akik sorsukat és javaikat megoszt
ják. A „gegonamen”=lettünk perfektuma egy máig kiható múltbeli ese
ményre utal, valószínűleg a keresztségre.

Nehezen érthető kifejezés a „tén arkhén tés hüpostaseós” . Az „ark- 
hé” jelentheti az elkezdőt, a kezdetet, de valaminek a főrészét is. A 
„hüpostasis” a Zsidókhoz írt levél jellegzetes szava. A magyarázatot a 
levél 5,11—6,6-ig terjedő része adja meg. A „hüpostasis” a hitnek ott fel
sorolt alapvető, nélkülözhetetlen és eldobhatatlan elemeinek, a funda
mentális keresztyén tanításoknak foglalatát jelenti. Vitatható, hogy az 
„arkhé”-val összekapcsolva a keresztyén tanítás kezdetét vagy velejét je
lenti-e.

A „telos” is sokrétű szó. Jelenti valaminek a végét, de egyúttal cél
ját is. Az út nem a vég szakadékéhoz vezet, hanem az ígéretek betel
jesedéséhez.

A textus tartalma

Alapigénk a 95-ik zsoltárból veszi textusát, s ezt alkalmazza a gyüle
kezet helyzetére. De maga a 95-ik zsoltár sem más, mint korának szóló 
igehirdetés a pusztai vándorlás története alapján. Ennek a régi esemény
nek ez a többszörös tükrözése egyszerre tanúskodik Isten népének „ál-
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landójáról” , az élő Isten kiválasztó hívásáról, és „változójáról”, Isten 
népe vándorútjának új és új tartalmáról. A pusztai vándorlás idején az 
Isten számára független és szabad létért kellett áldozatot vállalnia Isten 
választottainak. A 95-ik zsoltár idején az élő Isten jelenlétének helye, 
a templom és a nép élete között tátongó szakadékot kellett áthidalnia az 
ószövetségi gyülekezetnek. A Zsidókhoz írt levél idején a diaspóra-sors- 
ban, kisebbségben élő keresztyéneknek kellett megküzdeniök a lemorzso
lódás veszélyével.

Istennek vándorló népét minden időben megkörnyékezte a hitetlen
ség veszedelme, amely nem tud lépést tartani az Istennel. A jövendő ígé
retei helyett az út nehézségeire tekint, s megkeseredik a szíve Isten 
iránt (Zsid. 12,5). A levél igehirdetője nem Isten terveit félti, hanem azo
kat, akik a bűn megtévesztő optikájában célszerűbbnek látják, ha Istent 
nem követik nyaktörő útjain.

Megmaradni az úton csak úgy lehet, ha a gyülekezet szíve nyitottá 
válik Isten szava iránt. A gyülekezet ezzel a szóval nem bánhat tetszése 
szerint, ez eschatologikus, vagyis az Isten által kiszabott időhöz kötött 
szó. Az eschatologikus idő Lk 4,21. szerint, de az egész Üjtestamentum 
meggyőződése szerint az a „ma” , amikor Krisztus jelen van közöttünk. 
Ez a „ma” a Krisztus feltámadásától az utolsó napig (Zsid. 4,7!) terjedő 
időt foglalja magába. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kegyelemnek 
ezzel az idejével tetszésünk szerint élhetnénk. Krisztussal találkozni 
csak az igében lehet, s az ige alkalmait Isten teremti meg és veszi el. 
Ezért beszélhet a mai alapige a „má”-ról úgy, mint az igének visszahoz- 
hatatlan alkalmáról.

Isten vándorainak hűségesnek kell maradniok hitük alapjaihoz. Az 
út változhat, de nem változhat a kegyelemnek az a viszonya, amelyet 
Krisztus által nyújtott Isten a keresztségben, a megtérésben, az úrva
csora közösségében, a Lélek ajándékában, a szeretet szolgálatában, rövi
den: a vándorló anyaszentegyházban.

A textus üzenete

Jó alkalom a kijelölt ige arra, hogy bizonyságot tegyünk az élő Isten
ről. A múltnak különböző rétegei feküsznek benne egymáson, s mind
egyik réteg arról tanúskodik, hogy Isten az emberiség megváltásáért 
történelmet kezdett a történelemben.

Az Isten élő Isten, s ez mérhetetlenül többet jelent annál, hogy Ö 
van. Találóan világít rá erre Thomas Mann regényének, a „József és 
testvérei”-nek egyik jelenete. Józsefet a kereskedők Egyiptomba viszik, 
s egyik este a Sfinx tövében táboroznak le. József az éjszaka csendjé
ben felnéz a hatalmas szoborra, kutatja titokzatos, változatlan mosolyá
nak értelmét, s megborzad tőle. Boldogan ismeri fel azt a különbséget, 
amely az időtlen és változatlan isteneszme és atyái élő Istene között van. 
Arra az Istenre, aki kiválasztó szeretetével bele nyúlt családja életébe, 
számítani lehet életének új és nehéz fordulatában is.

Az élő Isten, valóságos és igazi partnere az embernek. Nem az em
beri gondolatok visszhangja, hanem megszólító, akaratát tudtul adó Isten. 
Öt nem lehet saját céljainkra felhasználni, de igénybevesz a maga 
számára. Kegyelmes terve van ezzel a világgal, s ezt a tervét lépésről 
lépésre viszi előre a megvalósulás felé. Ezért nem azt kérdezzük, hogy 
van-e Isten, hanem azt, hogy merre tart az Isten.

Az élő Isten célratörő Isten. Terve az, hogy a világ azzá legyen,
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aminek megteremtette. Tervét úgy valósítja meg, hogy embereket gyűjt 
maga köré. Ezeket az embereket megajándékozza szeretetének szaba
dító erejével, hogy ezzel az erővel és szeretettel szolgáljanak embertár
saik között. Istennek ez a megbízatása az egyház létének értelme. Igénk
ben nagy hangsúly kerül a megmaradásra. Vigyáznunk kell azonban, hogy 
az igehirdetésünk tendenciája ne az egyház „állagá” -nak mentése le
gyen. Az egyház megmaradása mindig attól függ, hogy lépést tud-e tar
tani Urával a szeretet szolgálatában. Az egyházra is áll, hogyha meg 
akarja tartani életét, elveszti azt.

Mivel Isten nem változatlan, hanem élő Isten, népének életformája a 
vándorok életformája. A vándor mindig búcsúzik és mindig kitárja szí
vét a jövendő felé. Az egyház vándorló csapatának mindig készen kell 
lennie a megítélt múltat „húsos fazekaival” együtt otthagyni, és Isten 
ígéreteinek megvalósításában részt venni. Ezért idegen az egyház lénye
gétől minden konzervativizmus. Isten népe együtt vándorol az emberi
séggel a történelem stációin át, s ebben az állandó menetelésben régi 
megbízatását a történelem adott pontján kell megértenie és vállalnia. 
A megkeményedett szívű ember nem tud lépést tartani Istennel, mert 
régi önmagához konokul ragaszkodik, miközben azt hiszi magáról, mint 
Jézussal szemben a farizeusok, hogy ő Istennek igaz tisztelője. Vigyáz
zunk, hogy ne a keserűség és a reménytelenség legyen úrrá rajtunk, 
mert akkor máris elszakadtunk az élő Istentől.

Mi az, amit Isten ma vár az ő vándorló népétől? Még sok minden 
vár az ige tisztázó erejére, de annyi már kezd megvilágosodni előttünk, 
hogy Isten mai népének nyitottá, szolidárissá kell válnia a körülötte levő 
világgal. Ha az ember figyeli a világ minden táján élő keresztyének 
megnyilatkozásait, észreveheti, hogy Isten igéjével hogyan rajzolja ki 
egyre nyilvánosabban a jövő keresztyénségének kontúrjait.

De megkísérthet az az elképzelés, hogy az egyháznak jövője érdeké
ben a keresztyén hit lényeges tartalmait is fel kell áldoznia, hogy meg 
kell tagadnunk mindent, ami nehézséget jelent a modern ember szá
mára a keresztyén hitben. Isten vándorló népe a Jézus Krisztusban ka
pott kinyilatkoztatásból, kegyelemből él, és ezt a hitét, mégha olykor te
hernek is érzi, fel nem adhatja. Jézus Krisztus azonban nem rejtekhely, 
ahová ebújhatnánk az élet elől, hanem támaszpont, ahonnan újra és 
újra megerősödve indulhatunk el végezni azt, amit az élő Isten nem 
bízott reánk.

Cserháti Sándor

Laikus kérdések és szempontok Zsid 3,12—14-hez

Részeseivé lettünk Krisztusnak: de mit jelent részesnek lenni, ré
szesedni, részesülni? A szó köznapi használata szerint, ha valaki dolgo
zik, elvégzett munkájának eredményéből részesedik. A szőlőtőke és a 
szőlővessző képét segítségül véve közelebb jutunk a megértéshez: Jézus
hoz tartozunk. Ez a hozzátartozás még azt is jelenti, hogy mi sohasem 
vagyunk a teljesség birtokosai. Mi csak részesek vagyunk. Részesedni= 
Krisztusban lenni. (2) — A Krisztussal való közösség megtartása, a hit 
megtartása: hogyan lehetne ezt úgy mondani, hogy megértsük, és ne 
hangoznék elkopottan? (9b) — A hitetlen, gonosz szív nem a gyülekeze
ten kívül élő emberekre vonatkozik. A mi kísértésünk. Ezért inteni kell 
egymást (13. v.) A katolikus bibliafordítás szerint „lelkesíteni” . Ez túl
zás? (2) — Aki ezzel nem számol, annak hitetlen gonosz szíve van. Az
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különbözteti meg a keresztyénséget más vallásoktól, hogy élő Istene van. 
— Amíg tart a ma: sürgető fenyegetés van benne. A földi élet a ma? 
(9b) — Vigyázni annyit tesz, mint figyelni az Élő Istenre? Elég ennyi? 
Hogyan figyelhet az ember Reá? Elég az ige? (9b) — Vannak emberek, 
akik Isten nélkül, templom nélkül leélik életüket jól: miért féljünk az 
elszakadástól? (9b) —

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 10. VASÁRNAP

Rm 4,2— 8

Látszólag tisztán elméleti kérdést ölel fel textusunk s könnyen kelt
heti bennünk azt az aggodalmat, hogy unalmassá válhat igehirdetésünk, 
ha szorosan a kijelölt ige mellett maradunk. Pedig éppen ebben a rövid 
perikópában rejlik benne gyakorlati keresztyén életünk iránymutatása', 
alapja, megoldása. Nagyban megkönnyíti számunkra a megértést az a 
tény, hogy éppen ezt a kérdést ragadta meg és tolmácsolta érthetően, 
gyakorlatiasan a lutheri reformáció.

Mindenek előtt azt kell meglátnunk, hogy a magunk területén hol 
adódhat félreértés. Könnyen adódhatnak hamis következtetések a „sola 
fide” alapelvből a gyakorlati életre vonatkozólag. Protestáns vonalon nem 
egyszer beérték azzal, hogy jó cselekedetekre semmi szükség, elvégre „az 
ember megigazul a hit által a törvény cselekedetei nélkül.” Vagy Gál 
3,1—4. Elég, ha az ember törekszik a jóra, — s ez a törekvés, jó szándék, 
bőven elegendő. Nem is volna semmi baj, ha Isten ezzel megelégednék. 
De még az emberi társadalom sincsen megelégedve azzal az álkeresztyén 
emberrel, aki elméletben hisz, de gyakorlatban egészen másként jár el. 
Isten maga rendelte el a munkát: Arcod verítékével egyed kenyeredet. 
Az Ő szőlőjébe is munkásokat (ergátés) keres, akik ott dolgoznak, tevé
kenykednek, cselekszenek. Ennek kifelé is látható eredménye van: Mt 
5,16. Az emberi társadalomban csak ennek a jól dolgozó, helytállóan 
munkálkodó keresztyénségnek van értéke és jogosultsága. Isten is e sze
rint fizet, jutalmaz: „hogy kiki meg jutalmaztassák aszerint, amiket e 
testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.” 2 Kor 5,10; Ján 5,28—29. Ez 
semmiképpen nem jelenti azt, hogy Isten hit nélkül kíván cselekedeteket. 
Sőt elsősorban a hitet! „Higgyetek Istenben és higgyetek énbennem. „Ján 
14,1; Csel 16, 31; Mk 5,3; Ján 4,21; Ján 10,38.

Luther a félreértések elkerülése végett kiadta „A jó cselekedetekről” 
c. sermóját. Így kezdi: „Elsősorban tudnunk kell, hogy csak az a csele
kedet jó, amelyet Isten parancsolt és semmi sem bűn, csak amit Isten 
megtiltott. Ilyen értelemben mondja Krisztus (Mt 19,17): Ha üdvözölni 
akarsz, tartsd meg a parancsolatokat.” A cseleketek jó vagy gonosz vol
tát Isten határozza meg és nem emberi vélemény. „Az első, a legfőbb és 
legnemesebb jó cselekedet a Krisztusban való hit — írja Luther a to
vábbiakban, — amint azt Jón 6,28 és kk-ben mondja. Amikor a zsidók 
megkérdezték őt: Mit tegyünk, hogy jó, istenes dolgokat cselekedjünk? 
— azt felelte: Az az isteni jó cselekedet, hogy higgyetek abban, akit 
Ő küldött.

Luthert vádolták azzal, hogy ő elveti a jó cselekedeteket. Pedig ő 
csak a cselekedetek érdemszerző, üdvösségszerző voltát, ill. minősítését 
vetette el. Az akkori keresztyénség a cselekedeteket üdvösségszerzőnek 
tartotta s éppen ebből kifolyólag egészen tévesen azoknak körét igen
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szűkre szabta: ima, böjt, alamizsna. Luther pedig a jó cselekedetet a hit
ből „származtatja” és a hitélet gyümölcseként említi. Ilyen értelemben 
mondja jó cselekedetnek „ha valaki ipari munkát végez, az étel-ital 
munkájában (mezőgazd. termelés.) tevékenykedik, vagy az általános jó
lét érdekében munkálkodik” . Ezzel kapcsolatban idézi Róm 14,23-t: „Ami 
nem hitből van, az bűn, mégha halottakat támasztana fel az illető, vagy 
testét tűzre adná, akkor is.”

És most érkeztünk el mai igénk mondanivalójához. Ha a jónak a 
cselekvése feladatként áll előttünk, akkor nagyon hamar rájövünk arra, 
hogy a bűnös ember erre képtelen. Megigazulásra van szüksége az em
bernek, hogy „igaz cselekedetei” lehessenek. A középkori keresztyénség- 
nek egyáltalában nem jelentett problémát, hogy az ember a maga bűnös 
mivoltában képes-e a jóra vagy sem. Maguk minősítettek s ennek a mi
nősítésnek az alapján nem fér bele a jó cselekedetekbe az ipari vagy 
a mezőgazdasági munka.

A megigazult ember példája Ábrahám az írásban.' Alapigénk éppen 
azt hangsúlyozza, hogy Ábrahám nem a saját cselekedetei által igazult 
meg, hanem hit által. „A zsidó írástudomány közfelfogása szerint ezt 
Ábrahám istenfélelmével, törvényszabta cselekedeteivel érte el — írja Kar- 
ner K. A Római levél magyarázatában —, tehát cselekedeteiért fogadta el 
őt Isten igaznak. Ha így lett volna, akkor lett volna Ábrahámnak oka a di
csekvésre. Hiszen a zsidóság éppen a törvény megtartásával, kegyessé
gével dicsekszik. . .  4. v. Ezzel a zsidós értelmezéssel száll szembe az 
apostol, amikor hangsúlyozza, hogy beszámításról a szó tulajdonképpeni 
értelmében ott lehet szó, ahol valaki cselekedetekre hivatkozhatik: az a 
munkás, aki feladatát elvégezte, igényt tarthat arra, hogy teljesítményét 
beszámítsák neki s ne kegyelem, hanem a köteles járandóság szerint fi
zessenek neki bért. . .  A hit pedig arra tekint, aki az istentelent elfo
gadja igaznak . . .  A hitnek megfoghatatlan paradox bizalma az, hogy az 
ember félredobva mindent, amivel Isten előtt érvényesülni próbáit, min
den bűne ellenére Istenhez menekedik és teljesen őrá bízza magát. . .  
Isten megbocsátja bűnét és evvel az irgalmasságával formálja őt újjá, 
újítja meg életét úgy, hogy az Isten kedve szerinti élet legyen.”

A megigazulás, vagy megigazíttatás Isten műve, amit az ember hit 
által nyerhet el. Akit azonban Isten megigazított, attól elvárja, hogy 
munkálkodjék a felebarátja ‘javára, Isten dicsőségére. Nem fordítva, 
hogy Isten javára és ember dicsőségére! Luther 1525 húsvétján mon
dott igehirdetésében mutat rá arra, hogy ez a felcserélés mennyire ör
dögi: „Napról napra egyre jobban kell megbizonyosodnom afelől, hogy 
Krisztus a mi megigazíttatásunk érdekében támadott f e l .. . Bűn és halál 
ellen nincs más segítség, csak az, hogy ez az e g y  meghaljon. Ezért 
kell tévelygésnek minősíteni minden elégtételről és cselekedetekről szóló 
prédikációt. . .  Hisz ez csak ködösítés. Nem egy cselekedet által igazulsz 
meg, hanem azért, mert Krisztus meghalt. Ha tehát olyan cselekedetről 
hallasz, amely téged keresztyénné tehet, tudd meg, hogy ez az ördögtől 
van. Ha téged a cselekedet szócska által akar valaki kegyessé tenni, v. i. 
Isten előtt megigazítani, akkor az ördög szólott. Ha azonban a felebarát 
javát munkáló cselekedetről beszélnek, akkor helyén való a cselekedet. 
Ha viszont nem a felebarát bajáról, szükségletéről van szó, hanem a te 
egyéni üdvözülésedről, attól óvakodj, mint az aljas ördögtől. .. Megiga- 
zulásunk kezdete, közepe, vége és beteljesedése az, hogy Krisztus éret
tünk meghalt és feltámadott. . .  Krisztus szabadít meg téged bűntől és 
haláltól.”

Még egy-két kiragadott mondat Holl K. művéből: „A megigazulás
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jelenti az ember elismerését Istentől. Ez az elismerés nem olyan értéke
lés, amelyben Isten és ember egymással szemben idegenek marad
nak, mert ez létrehozza a közösséget közöttük. Az Istentől elismert em
bernek van Istene. — Luther kifejti, hogy a megigazulásból az ember 
életének kialakításában új erők fakadnak.”

Fentiek megvilágítására egy testi életből vett képet is használha
tunk. Súlyos baleset következtében összetört, esetleg eszméletlen embert 
nem serkenthetünk munkára. Ennek előbb gyógyításra, felépülésre van 
szüksége. Mentők viszik kórházba. Orvos gyógyítja. Ápolják, gondozzák. 
Mindezt a sérült ember csak elfogadni tudja bizalommal. De ha meg
gyógyult, örömmel mehet dolgozni.

A munkálkodó, cselekvő ember nem a maga erejével munkálkodik. 
Élek többé nem én . .. Mindenre van erőm a Krisztusban. Fil 4,13; 2. Kor 
12,9; 2. Kor 13,3—4; 1 Kor 12,6; Ján 15,5.

Itt nem lehet elbizakodni, mert ha valaki elbizakodik, már el is sza
kadt ezzel Istentől. Elfelejtette, hogy „nálam nélkül semmit sem csele
kedhettek.” Amikor Pál beszámol munkájáról, nem említ sikereket, ha
nem arról beszél, hogy Isten mit végzett általuk. Csel 15,12. Hit által 
cselekszenek Zsid 11,1—40. Amint Isten megszólítja az embert s az ember 
hallgat rá, első kérdése az embernek: mit cselekedjem? Csel 9,6. Igyek
szik, törekszik jó cselekedetre. Róm 2,7; Csel 13,2; 19,11.

A görög szöveg olvasásánál ügyelnünk kell a 2. vers-ben: edikáióthé 
pass. Tehát nem Ábrahám végezte ezt, ő megigazíttatott. 3. v. episteü- 
sen: aor. elhitte. 4. v. ergádzomenó part., ami állandó folyamatos cselek
vést fejez ki.

Rövid vázlatot adhatunk:

1. A törvény cselekedetei holtak. (Törvényeskedés.)
2. Megigazulás hit által. (Bűnök bocsánata.)
3. A hit cselekedetei jók. (Mindent, hétköznapiakat is hitben.)
Egy epizódot is hadd említsünk meg. 1937-ben járt egy nagyobb egy

házi küldöttséggel hazánkban Aku Retü finn parasztprédikátor. Akkor 
jelent meg éppen Luther: A jó cselekedetekről című sermója magyar 
nyelven. Aku Retü is kapott egy példányt ebből. Amikor átvette, moso
lyogva mondta: Nagyon örülök ennek, mert legalább — a könyvre mu
tatva — most már nekem is lesznek jó cselekedeteim.

Takács János

Laikus kérdések és szempontok Rm 4,2— 8-hoz

Az egész szakasz nem való nyárra: ilyen bonyolult „teológiai okfej
tésre” nem tudnak figyelni a templomozók. (3) — Felesleges felelevení
teni a régi cselekedet-hit ellentétet. Nagyrészt az egész problémakör már 
nem kérdéses, s ennek inkább örülni kell, mintsem újra kiélezni és 
hadakozni nem is tudom, kik ellen? (4) — Egyházunk sarkalatos taní
tása ma csaknem érthetetlen az átlag hivő számára. A megigazítás, meg
igazulás, beszámított igazság stb. ismeretlen képzetek. Nem a régi vallá
si és jogi életgyakorlatból kellene venni ezeket a képeket, hanem a mai 
technikai életből, pl. rendbehozott motorkerékpár, vagy autó, kijavított 
hűtőgép, vagy televízió, amely javítás után újra funkcionál? (3) — Sok a 
magyarázatra szoruló ószövetségi példa. Éppen elég, ha Ábrahám törté
nete világos lesz a hallgatók előtt. Jézusról szeretnék prédikációt hal
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lani . . .  (4) — Mózes első könyvére vagy a Zsoltárok könyvére utalás 
egyáltalán nem meggyőző: nem jelentenek végső tekintélyt ma. (3) — A  
textus kétfókuszú: a hitről és a bűnbocsánatról szól. A hit fontosabb a 
cselekedeteknél: ez az, amit nagyon nehéz emberi gondolkodással meg
érteni. (3) — Miből látható, hogy életünk isten kezében van, s az emberi 
hatalom és beavatkozás hatása véges? Példákat kellene felhozni, mit is 
jelent a hit. Semmi szó nem esik az emberekről, csak az ember és Isten 
viszonyáról: lehet ma így emberektől függetlenül beszélni az emberről? 
(3) — Nagyon tetszett ez: Isten megigazítja az embert. A nyakkendőm 
jut eszembe, amely ugyan megigazítás előtt is áll valahogy, csak nem 
rendesen. így vagyok én is: mennek ugyan a dolgok maguktól is, de 
nem úgy, ahogyan szeretném és szükséges lenne. Csak ha Isten is igazít 
rajtam, akkor fogok rendesen állni és szépen, jól viszonyulni munkám
hoz és feladataimhoz. (4) — Jól esett olvasnom az utolsó verset, s tény
leg boldog voltam, hogy Isten milyen nagyvonalúan bánik a bűnnel: a pa
pok feladata, hogy ezen a vasárnapon boldog emberek hagyják el a 
templomot. (4). —

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 11. VASÁRNAP 
Fil 3,7— 14 

A textus

A Lelkipásztor 1954. évi augusztusi számában Sólyom Károly lelkész, 
az 1962. évi július-augusztusi számában pedig D. Dr. Ottlyk Ernő püspök 
dolgozta fel textusunkat.

„A Filippi levél Pál apostolnak erősen személyes jellegű levele. Köz
vetlenül számol be a filippibelieknek a fogságban végzett szolgálatairól, 
annak gyümölcséről, az életből való eltávozás és Krisztushoz költözés 
benne élő nagy vágyáról, a mártírhalálra való készségéről, életének nagy 
fordulatáról (Krisztusért kárnak és szemétnek ítélt mindent) és a szük
ségben való megelégedettségéről.” (D. Káldy Zoltán: Bevezetés az Üjszö- 
vetségbe, 140. lap.)

Pál itt felfedi életének értelmét és célját. Őszintén megvallja, hogy 
más volt életcélja egykor és más most, azután, hogy megismerte Jézust. 
A sorok mögött érződik a damaszkuszi út nagy élménye.

A Jézussal való találkozásig életének célja a saját, törvényből való 
igazság megszerzése volt. Ezért küzdött mint buzgó farizeus, s lett a 
Krisztus követőinek elvakult, ádáz üldözője. A Jézussal való találkozás 
után radikális változás történt életének értékrendjében. Ami egykor 
„nyereségnek” számított, most „veszteségnek” bizonyult. Az egykori „ak
tívádból „passzíva” lett. Az önigazság illúziója szétfoszlott. Helyette 
megnyerte Krisztus igazságát.

Az apostol szenvedélyesen és határozottan leszámolt a múltjával. 
A legerősebb kifejezést használja, amikor ítéletet mond múltjáról, sze
métnek minősítve azt. Ugyanakkor nem tud betelni a jelen nagy kincsé
vel, az élő Jézus Krisztussal. Egészen az Övé lett, aki őt megragadta és 
tanítványává tette. Pál megtapasztalta Jézus igéjének igazságát: „Nem ti 
választottatok engem, hanem én választottalak és rendeltelek titeket, 
hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek . . . ” (Jn 15,16)

A nagy belső változás, a megtérés nem tette Pált önelégültté, büsz
kévé. Nem gondolja, hogy már tökéletes. Vallja magáról, hogy még nem
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érte el a célt. De teljes erővel nekifeszül és igyekszik, hogy elérje a 
vágyva-vágyott célt: „az onnan felülről való elhívás koszorúját”, az üdvös
séget.

Meditáció
Textusnak a keresztyén élet mélyére, titkára világít. Krisztus az, aki 

elhívja, aki megragadja az embert. Ö a kezdeményező, ö  ismerteti meg 
magát az emberrel. „Krisztus nem valami halott tárgy, mint a föld alól 
előkerült dús kincs, amelyet alapos vizsgálat útján meg lehet ismerni 
igazi értéke szerint, s azután lakat alatt lehet tartani. Krisztus élő való
ság. akit azért lehet megismerni, mert Ö maga jelenti meg magát. És 
csak addig ismeri Öt az ember, amíg nyitva áll a lelke az Ö soha ki 
nem fogyó, egyre csak gazdagabb megnyilatkozása előtt.” (Dr. Victor J.) 
— Az elhívottak sora a tanítványokkal kezdődik, s Pálon, Augusztinu- 
szon, Lutheren át folytatódik napjainkig, a gyülekezetek Krisztusban 
hivő tagjaiig.

A Krisztus által elhívott, megragadott ember életének iránya és ér
telme radikálisan megváltozik. Az önigazság, énközpontúság helyébe 
Krisztus kerül. Krisztus foglalja el, tölti be a szívét. Krisztus lesz min
den dolgok mértéke. Ezért tudja a keresztyén ember, hogy mindig ke
gyelemre szorul, s ezért maradhat szerény, alázatos. Pállal és Lutherrel 
együtt valljuk: bizony koldusok vagyunk. „A Krisztus útján nincsenek 
irigylésre és csodálatra méltó megérkezettek, csak zarándokok vannak, 
akik egyáltalán nem gondolják magukról és másokról, hogy már meg
ragadták azt, ami után elindultak” (Victor).

A Krisztusban hivő embert az üdvösség reménysége nem szakítja ki 
e világból. Nem teszi őt passzívvá, sőt rendkívül erősen aktivizálja a jó 
cselekvésére. A keresztyén ember „nem nézhet úgy erre a földi világra, 
mint valami elmerülésre szánt hajóroncsra, amelynek sietve hátat fordít 
a hajótörött utas, mihelyt eljön érte a mentőcsónak, hogy partra szál
lítsa.” Az atombomba árnyékában sem tekinthetünk úgy a világra, la
kott Földünkre, mint olyan területre, amelyet Isten átadott a pusztulás
nak. A világ a keresztyén ember tevékenységének, Isten iránti hálából 
fakadó szolgálatának színtere.

Ez az ige komoly önvizsgálatra készteti a lelkészt és a gyülekezetei 
egyaránt. Felteszi a kérdést: Kicsoda nekünk Jézus? S ez — bármennyire 
is szokványos — nagyon lényeges kérdés!

Könyvtáram egyik féltve őrzött kincse az Üj Zengedező Mennyei 
Kar 1804-ben nyomott egyik példánya. Az első lapján reszkető kézzel 
vannak beírva a következő sorok:

„Jézus, Istennek báránya /  Szívemnek fényes aranya: /  Fellépsz, fel
lépsz / Kereszt oltárára /  Bűnös, bűnös / lelkem váltságára./ Kínjaid, 
ó ember, szánd meg! / Nézd meg, szíve melykép remeg. /  Jé
zus, Jézus /  merül az halálba /  Fényes, fényes / nappalról homálba.”

Aki e mondatokat megfogalmazta, Jézust szíve aranyának vallotta. 
Neki Jézus volt a legdrágább kincse. Nekünk kicsoda, vagy micsoda a 
legféltettebb, legdrágább kincsünk?

Drága kincs birtokában az ember könnyen „megszédül” , gőgössé, 
büszkévé lesz. Akinek Krisztus a legdrágább kincse, alázatos, szerény. 
Éppen a kincs, Jézus Krisztus teszi őt alázatossá. — önteltségünk, 
büszkeségünk egyenes arányban nő Krisztustól való távolságunkkal. A 
„hivő gőg” kiáltó jele annak, hogy messze jutottunk a Krisztustól való 
elszakadás útján. — A keresztyén élet lényege semmiképpen sem az, 
hogy szüntelenül vizsgálgatom: mennyire jutottam a Krisztus megisme
résében, követésében.
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Krisztust követni azt jelenti, hogy szüntelenül Krisztusra nézek, 
Öt figyelem, hozzá szabom magam, s nem másokhoz. Miközben szemem 
Krisztusra, az általa elkészített jutalomra tekint, lábammal itt járok a 
földön, itt futok a mennyei cél után, kezem itt serénykedik a jóban. Nem 
feledhetem, hogy szolgálatom színtere a világ, ahol ezernyi feladat vár 
rám. „Aki ma Krisztust követi, emberekhez irgalmas szeretetét valósítja 
meg, mégpedig nemcsak az egyéni segítés formájában — ami szintén 
becses kincs a Krisztus-követés útján —, hanem úgyis, hogy segíti és 
támogatja az emberi kollektívumok békés fejlődését, virágzását, részt 
vesz mindabban, ami az egész emberiség javára szolgál, mindenekelőtt 
pedig segíti felebarátait abban, hogy a Jézushoz vezető utat megtalál
ják, benne higgyenek, akaratát kövessék és egykor Jézus Krisztus által 
üdvözölhessenek.” (D. Dr. Ottlyk Ernő)

Textusunk a Krisztus által megragadott emberek, az egyház, a gyü
lekezetek aktivitásának tág perspektíváját tárja elénk. S erre talán so
hasem volt nagyobb szüksége az egyháznak, mint napjainkban.

A vasárnap jellege

Az óegyházi evangélium (Lk 18,9—14) a farizeus és a vámszedő 
példázatával azt hirdeti, amit Ágendánk találóan és tömören így fogal
maz: Mindig kegyelemre szorulunk. A vasárnap mondanivalója, s textu
sunk üzenete között nem nehéz megtalálni a kapcsolatot.

Témák és diszpozíciók

Ki követi Jézust?

1. Akit Jézus megragadott.
2. Aki tudja, hogy mindig kegyelemre szorul.
3. Aki elszántan küzd a célig.

Célegyenest előre!

1. Mert Jézus elhívott
2. Mert Jézus megigazított.
3. Mert Jézus üdvösséget készített.

Táborszky László

Laikus kérdések és szempontok Fii 3,7— 14-hez

Mit értsek ezen: Krisztusért? Az előzményt vagy a következményt? 
Nem a Krisztus ragadott meg? Nekem kell először mindent kárnak ítél
nem, hogy a Krisztust megnyerjem? (7) — Nem tudok kibékülni ezekkel 
a kifejezésekkel: szenvedéseiben való részesülés, és: hasonlóvá lévén az 
Ö halálához. Csak az lesz részese a feltámadásnak, aki Krisztushoz ha
sonlóan meghal? Krisztus feltámadásának ereje csak a halottak leendő 
feltámadására céloz? Vagy az azt megelőző új életre is vonatkozik? (7) 
— Az előző szakaszban elbeszéli, hogy milyen nemes volt származása, 
kifogástalan volt neveltetése, tiszta életet élt és következetesen szigo
rúan vallásos volt. Ilyen szép emberi élet is szemétté válik a Krisztus
ban kapott új élete fényében? Ez számomra egyszerűen lenyűgöző. Van 
ilyen manapság is?! (11) — Olvastam is, filmen is láttam, hogy sokan 
akarnak „igaz ember”-ré válni, s most kiderül, hogy csak az válik igaz 
emberré, akinek Krisztusa van. Mit jelent ez? Krisztussal lassan, las
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san igazzá válik, vagy benne minden a régi, de Krisztussal kontaktus
ban mégis bízhat igaz emberségében? Szerintem a legnehezebb megtér
nie Krisztushoz egy rendes, tisztaéletű, vallásos embernek. (11) — Szé
dületes dolgokat élhetett át az apostol és mégis mennyire alázatos. Irigy
lésre méltó lehet így élni, megszabadulva a múlttól, csak előrenézve élni 
és dolgozni. (11) — Mit jelentsen a mai ember számára a „háta megett” 
és „amelyek előttem vannak” ? A „jutalom” a mai ember gondolkodásá
ban az emberi erőfeszítés, teljesítmény ellenszolgáltatása, azaz: prémium. 
Nem? (7) — Micsoda jutalomról van szó? Mi az ingyen kegyelem ke
nyerén nőttünk fel, nem tudok mit kezdeni ezzel az utolsó szóval. Pedig 
nyilvánvalóan ez Pál számára a legfontosabb. Nem katolikusízű vonás 
ez? Ez a szó Pálnál nyilván „régi kovász” ? (11)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 12. VASÁRNAP
Rm 9,15— 16 

Kié az örök élet?

Megrázó tartalmú igeszakasz. Mégis úgy érezzük, hogy valami hiány
zik mellőle, hisz nagyon „törvényszagú” és idegenül cseng evangélium
hoz szokott fülünknek. Az igehirdető legnagyobb gondja az, hogyan le
het evangéliumot hirdetni ezen a vasárnapon a kijelölt textus alapján!?

Titokzatosság és megközelíthetetlenség érezhető. De vigyáznunk kell 
arra, nehogy úgy fogjunk az ige vizsgálatához, mintha csupán nézői len
nénk az eseményeknek, vagy egy döntőbizottság zsűrijeként, amelyik el
dönti, jogosan cselekszik-e Isten, vagy sem!? Mégis ellentmondások gyűj
teménye ez a két vers. Nem olvasható ki más, mint elvettetés Isten ha
ragján keresztül, vagy megmentetés Isten jóindulatából! Kétségtelen — 
Isten szabad a döntésben, tehát nem köti magát az emberi magatartás
hoz. Független! Az én akaratom nem kötelező érvényű számára. A fu
tóversenyen elért helyezésem sem kötelezi arra, hogy eredményemtől 
függően „érem-díjazásban” részesítsen. Kérdezhetjük, nem cselekszik 
így Isten igazságtalanul? Vagy nem éppen ilyen magatartással „neveli” 
az embert felelőtlenségre? Pál itt a Mózesnek elhangzott szavakat idézi 
2 Mózes 33,19-ből. Ez az alapja annak, hogy Istent nem lehet látni, csak 
utána menni, mint ahogy azt Izráel a pusztában tette. Az amúgy is 
„dur” -hangnem még keményebbé válik akkor, ha a Fáraó szerepét is (17) 
figyelemmel kísérjük, aki nem más, mint egy meghatározott célra be
állított figura, akin keresztül megmutatja Isten az ő hatalmát. Az egyiket 
megkeményíti, a másikat alkalmassá teszi. Így kimondható minden 
„szentségtörés” veszélye nélkül, hogy egy despotával állunk szemben. 
Még történelmi példával is alátámasztva az elhangzottakat: Jákobot sze
reti, Ézsaut pedig gyűlöli (13). Hol érvényesül itt az igazságosság elve? 
Ha ez így van, akkor Isten nem olyan, mint aki diktál? Ennek a diktá- 
lásnak pedig csak kiszolgáltatottjai vannak, olyanok, akik védekezni tud
nának ellene, pedig senki! így két részre tudnánk osztani az egész em
beriséget, mégpedig, akik szerencsés csillagzat alatt születtek, vagy pe
dig nem! Gondolom, nem kínozhatjuk ezekkel a gondolatokkal gyüleke
zetünket, de feltétlenül fel kellett vetnünk, mert ezeknél az okoskodá
soknál jut napvilágra az, hogy az ember gyakran elfelejtkezik arról, 
hogy teremtmény. Isten olyan teremtő, aki nemcsak egyszerűen alkotó, 
hanem egyben mértéke is mindennek, még a teológia történelmét is ke
zében tartja. Pál nem gondol itt az ítélő Istenre, hanem sokkal inkább
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a szuverén és a befolyásolhatatlanul cselekvőre. Pál megfogalmazása ki
zárja azt a gondolatot, hogy Isten inkonzekvensen cselekednék, hisz sza
vával megmutatja Mózesnek, hogy nem gátolja meg mozgásában és cse
lekedetében, sőt Isten magatartásában sohasem „viselkedik” másképpen, 
mint kegyelmesen. Ez a kegyelem pedig sohasem más, mint tiszta irga
lom. Ebben az irgalomba viszont nem enged beleszólást, nem befolyá
solható. Ebben mutatkozik meg legjobban istensége. Isten mindig szaba
don cselekedett a történelemben, sohasem kérte ki, de nem is várta az 
ember véleményét, mert ez a magatartás ellentmondott volna lényegének. 
Szabadon cselekedett akkor is, amikor Izráelt kiválasztotta, amikor tör
vényét neki adta. Szabadon cselekedett akkor, amikor a pusztában ve
zette. Ábrahám házán is ugyanezt a kegyelmet gyakorolta. A kegyelem 
nagy jele az új szövetség megkötése, Jézus Krisztus elküldése, kereszt- 
refeszítése és feltámadása.

Isten nem marad adósa senkinek sem. Az ember nem gyertya csu
pán a kezében, amit vagy meggyújt, vagy sem, alkalmaz, vagy nem. De 
mégis az áll kijelölt igénkben — „könyörülök, akin könyörülök!” Ebből 
kiindulva arra kellene eljutnunk, hogy Istennek így arra sincs joga, hogy 
számadásra hívjon el. Kétségtelen, logikusnak látszik, de nem biztos, hogy 
jogos is így fogalmaznunk. Az apostol nem ad erre a kérdésre választ, 
hanem emlékeztetőül beszúr egy mondatot — „dehát kicsoda vagy te 
ember, hogy perbe szállsz Istennel?” (20)

Az agyag gondolata jön itt elő Pálnál, ami nem páli gondolat, hanem 
erősen ószövetségi. Vajon mondja-e a készítmény a mesternek, miért 
ilyennek készítettél? Ahogy joga van a művésznek gondolatát kifejezés
re juttatnia az anyagon keresztül, nem teheti ugyanezt Isten az ember
rel, mint alkotásával? Különös hangsúlyt kell adni annak a gondolatnak, 
hogy az ember nemcsak egyszerű agyag Isten kezében, hanem az élet 
lehelete is benne van, aki által nemcsak élő lélekké lett, hanem benne 
van a felelős é n is. Ez a tény kizárja annak a spekulációját, hogy az 
ember üdvössége dolgában passzivitásra van ítélve. Nem vagyunk egysze
rűen Isten marionettjei, akiket spárgán tartva mozgat, hanem rajtunk 
demonstrálja irgalmasságát. De abba sem szólhatott és ma sem szólhat 
bele senki, hogyha haragját akarja demonstrálni. Még akkor sem, ha ez 
nagyon visszataszítóan hangzik így. Isten kiválasztott a történelemben 
valakit arra, hogy mindkettőt demonstrálja az Egyben, s az a személy nem 
más, mint Egyszülött Fia.

Komoly tájékoztatást ad itt Luther, amikor azt mondja, nekünk ah
hoz az Istenhez kell tartanunk magunkat, aki emberré lett, aki megte
szi ttetett és feltámadott, Aki megtalálja ezt az Istent, az tud a zsoltá
rossal együtt imádkozni: „Uram égig ér a te kegyelmed és a te hűséged 
a felhőkig.” (Zsolt 36,6.)

Hol lennénk akkor, ha Isten mind a mai napig nem kegyelmesen 
cselekedett volna? Hol lennénk akkor, ha Isten csupán a zsidókat hívta 
volna el, ill. csak őket választotta volna ki, vagy csak nekik hirdettette 
volna igéjét, s a pogányokkal nem törődött volna? Hol lennénk akkor, 
ha Szentlelkét nem küldte volna el azon a pünkösdön, s Vigasztaló nél
kül maradtunk volna? Merésznek tűnik a kérdést így megfogalmazni a 
kijelölt ige alapján, mi az, ami egyáltalán nem irgalmasság, vagy nem 
tartozik az irgalmasság kategóriájába Istennél? Meg kell látnunk és lát
tatnunk, hogy a teremtő Isten egészen más, mint a mi logikánk istene. 
Logikánk istene meghalhat, erről könyveket is írhatunk, mert ez az isten 
soha nem volt isten, nem azonos Azzal, Aki teremt és bölcsen igazgat 
mindeneket. Az igaz, hogy sokszor cselekszik úgy, hogy nem egyezik 
hullámhossza logikánk hullámhosszával, s ezért „foghatatlan” marad
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számunkra, mégis lehetséges, hogy éppen ekkor árul el valamit önma
gából. Jézus Krisztus kereszthalála is botrány volt, s még ma is sokaknak 
felfoghatatlan, s mégis ez a tény az, ami a legtöbbet és Isten leg
döntőbb oldalát mutatja meg nekünk! Ez lehet történelmi non sens, de a 
legértékesebb üdvtörténeti cselekedet!

Ezért a megtérés m i n d i g  csoda, nem pedig olyan törvényszerű
ség, ahogy reggelenként felkél a nap! Isten kegyelmének csodája a meg
térés éppen úgy, ahogy a feltámadás is. Itt kell aláhúzottan hangsúlyoz
nunk, hogy Isten irgalomból cselekszik, mert nem akarja a bűnös ember 
halálát, hanem azt akarja, hogy minden ember megtérjen és éljen. A ju
talom nagyságát még az sem befolyásolja, hogy ki mikor ment ki sző
lőjébe. Nem órabért fizet, de a félnapszám gondolata sem fordul meg a 
fejében. (Mt 12,llkk) Csak boldogság tölthet el és Isten irgalmának nagy
sága győzhet meg akkor, amikor megláttatja velünk, hogy Ö nem a bér
elszámoló felfogásában „pontos”, hanem Jézus Krisztus érdemeire te
kintve eldobta a bérelszámoló-főkönyvet. Nem attól függ, hogy futunk-e, 
vagy akarjuk-e? Akármennyit futnánk is, és akármennyire is akarnánk, 
kevés lenne ez még ott is, ahol futnak. . .  A 16. vers nem tiltja azt, hogy 
ne fussatok, sőt az is benne van, hogy futhattok, de megmutatja azt, 
hogy ez kevés annak elérésére, amit Isten akar.

A hit ennél sokkal többet mond! Mindez egyedül a könyörülő Isten
nél van.

Nemcsak a hit, hanem a hitetlenség is titok. Azt el tudjuk dönteni 
magunk, hogy utazzunk, vagy ne utazzunk, vagy megvásároljunk-e vala
mit, vagy sem? Mindezt magam dönthetem el, de arra kevés vagyok, 
hogy eldöntsem, hogy kedves vagyok-e Isten előtt, vagy sem? Pál apostol 
sokszor foglalkozik Izráel hitetlenségének kérdésével és annak okaival. 
Pedig, ha valakinek, akkor éppen Izraelnek nyitva volt a kapu az Isten
hez vezető úton: „Zsidónak először, azután görögnek” (1,16)!

Minden belemagyarázás nélkül itt szó van az azzal való közösségről 
is, akitől, akire nézve, és aki által lett minden, ami lett. Pál küzdött 
ezzel a kérdéssel, s éppen ezért nem lehet az, hogy passzivitást olvas
sunk ki ebből az igéből! A doxára hívattattunk el a kegyelmes és irgal
mas Istentől, s ennek legnagyobb bizonyítéka Jézus Krisztus maga. Vi
szont respektálnunk kell Isten szabadságát. Pál szükségesnek látja annak 
közlését, hogy Istennek hatalmában van az, hogy megmentsen, de az el
lenkezője is. Megrázó tartalom ez és kemény beszéd! Öv attól, hogy 
igénk olvasása közben nehogy vakvágányra fussunk azzal az előítélettel
— igazságtalan az Isten. Így mi vontuk ítéletünk alá Azt, Akinek ez ha
talmában van. Magunk állítottuk fel a mértéket Neki, pedig valójában 
mi élünk az ö  mértéke alatt.

Az ige mondanivalója: Isten egyetemes üdvakarata és irgalmassága! 
A címben ez a kérdés áll: kié az örök élet? Ezt a nagyon is emberi kér
dést Jézusnak is feltették: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözölnek?”
— A válasz nagyon elgondolkodtató: „Törekedjetek bemenni a szoros ka
pun!” (Lk 13,23k)

Káposzta Lajos

Laikus kérdések és szempontok Rm 9,15—16-hoz

Ügy tudjuk, a kálvini kettős-predestinációt ma már református test
véreink sem. vallják. Jó lenne erről világos, egyértelmű tanítást kapni, 
mert a fatalista gondolkodásmód ma is igen elterjedt, (la) — Az Űjtes- 
tamentum egész szellemével, de legfőképpen Jézus váltságművével ellen-
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tétben áll ez az ige: Isten üdvözítő kegyelme minden embernek meg
jelent és Isten az egész világot szerette úgy, hogy Fiát adta érte. (la) — 
Összeegyeztethetetlen ennek az igének a mondanivalója Jézus igehirde
tésével: azoké lesz az Isten országa, akik a megtérésre hívó szót meg
hallják, akik igyekeznek bemenni a szoros kapun, (la) — Pálnak ezek a 
szavai értelmetlenné teszik az imádságot. Miért volt szükség Jézus meg
váltói halálára és miért van szükség a hitre, ha Isten könyörülete ettől 
teljesen független és befolyásolhatatlan? Az ennek az igének az értelme, 
hogy életünk külső eseményeitől függetlenül és azok ellenére is bízzuk 
magunkat Isten könyörülő irgalmára, úgy amint Jób és Sidrák, Misák 
és Abednégó tették? (la)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 13. VASÁRNAP
Jel 3,1—6

Általános megjegyzések

Az egész könyvben János hite tükröződik: „Immár uralkodik a mi 
Urunk és az 0  Krisztusa a világ felett és uralkodni fog örökkön-örökké.” 
(11—15.) Ezt a központi mondanivalót fejti ki János vízióiban, az apoka- 
liptika formanyelvén. (V. ö. Káldy Zoltán: Bevezetés az Újszövetségbe, 
218.) János ebben a könyvben sem hirdet mást, mint az UT írói általá
ban: Jézus Krisztus Űr!

Közelebről ebben a textusban az jut kifejezésre, hogy ez az ura
lomra került Krisztus jól ismeri gyülekezeteink helyzetét (neki nem 
volt szüksége arra, hogy tanítsák afelől, mi van az emberben, mert Ö 
tudta azt, ahogy az evangéliumok is erről bizonyságot tettek) és ö  nem 
elégszik meg a látszatélettel (mint ahogy nem elégedett meg a farizeu
sok látszatkegyességével, vagy leleplezte a pezsgő életű Jeruzsálem for
gataga mögött a halál csíráit), hanem azt akarja, hogy akik az Ő tanít
ványai, azoknak életük legyen és bővölködjenek. Ez a levél egyrészt 
levélformában közölt igehirdetés, másrészt olyan „nyílt-levélnek” tekint
hető, amely nemcsak a címzetteket érdekli, akiknek a „borítékon” a cím
zés szól, hanem azóta is minden helyen, minden keresztyént, minden 
gyülekezetei és az egész egyházat.

A sokféle közös vonás mellett mindegyikben van speciális vonás is: 
Az Efezusi levélben: Ne hagyd el az első szeretetet. A Szmirnai levél
ben: Légy hű mindhalálig! A Pergamoni levélben: Ne kövesd a hamis
ságot! A Tiatirai levélben: A hit és élet fejlődésének elismeréséről hal
lunk. A Filadelfiai levélben: Éljen benned a szeretet, a Laodiceabeli le
vélben: Ne légy langyos! Ebben a sorban foglal helyet a Szárdeszi levél, 
amelynek mondanivalója: Jézus nem elégszik meg a látszat-élettel, va
lóságos életet kíván.

Megjegyzések a szöveghez

Az utolsó másfél évtizedben a Lelkipásztor két alkalommal dolgozta 
fel ezt a textust: Lp. 1954/377 kk és Lp 1962/493 és kk. Külön felhívjuk 
a figyelmet az Evangélikus Élet 1968. május 9-i számától kezdődően in
dult sorozatra, amely a Jelenések könyvebeli leveleket aktualizálja mai 
helyzetünkre vonatkozóan. Jó segítséget nyújt a NTD sorozat 11. kötete, 
amely Eduard Lohse feldolgozását tartalmazza (Berlin, 1965)

A Nestle-féle görög szöveg párhuzamos helyei azt mutatják, hogy e
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szakasz minden jelentős eleme megtalálható egyéb bibliai helyeken is. 
Segítséget jelenthet Hans Werner B a r ts c h : D ie  e s c h a to lo g isc h e  P r ed ig t  
című cikke (L. Schmidt: Kleine Predigttypologie 3. kötet 88 kk). Egy mon
datot idézünk belőle: „A prédikáció mindig evangéliumhirdetés, még ak
kor is, ha apokaliptikus textus alapján hangzik, azaz utalás Isten kegyel
mes békéjének meghirdetésére.”

Vázlat

Térj meg: H a lá lbó l életre!

Hogy mit mondanak rólam családban, munkatársaim között, isme
rőseim körében, az lehet számomra fontos, de nem szabad, hogy döntő 
legyen, mert döntő csak az lehet, mit mond rólam Uram. A keresztyén 
ember legfőbb mértéke: Ö.

Itt arról van szó, hogy János apostol Jézus Krisztus mértéke alá 
állítja a szárdeszi gyülekezetei, ez még nem a végső ítélet, ez csupán 
utalás a jézusi mértékre és buzdítás arra, hogy életújulás történjék: 
U ru n k  e líté li  a lá tsza té le te t  — és  va ló sá g o s  é le te t  akar.

Ez a mai gyülekezet itt nem a szárdeszi gyülekezet. Más a törté
nete, más a helyzete, de Ura ugyanaz, ezért életének mértéke is ugyan
az, a Tőle való elszakadás veszélye is ugyanaz és ezért nem felesleges 
ma sem e „nyílt levél” felolvasása.

I. U r u n k  e líté li  m in d ig  a lá ts z a t -é le te t

János apostol, amint maga is megtapasztalta, világosan tudta, hogy 
Urunk tud a jóról is, nemcsak a hibát és rosszat keresi, mint valami 
vizsgálóbíró, vagy korrektor, vagy számlarevizor. Tudta, van mit dicsér
ni is Szárdeszban: Vannak, akik nem szennyezték be ruháikat, ezeknek 
meg is ígéri, hogy fehér ruhában járnak majd és megmarad a nevük 
az Élet könyvében, de ez nem változtat azon, hogy a gyülekezet veze
tője (lelkésze) és a gyülekezet többsége kemény bírálatot kap: az a ne
ved, hogy élsz, pedig halott vagy! Mai szavakkal: lehet kívülről nézve “fe
lületesen virágzónak mondani egy gyülekezet életét, hasonlíthat olajozott 
gépezethez, lehet sok gyülekezeti alkalom benne, nagyszerűen kidolgo
zott gyülekezeti program, kiegyensúlyozott anyagi helyzet, szép templom, 
renovált paróchia és mégis igaz: „Csak a neved az, hogy élsz, pedig ha
lott vagy!” , mert a Krisztus ereje a gyülekezeten keresztül nem árad az 
otthonokba, az utcán, a munkahelyen. A veszély fennáll, hogy á ln é v  h o r 
d ozó i v a g y u n k , életünk csak látszat-élet, híre van, de valósága nincsen, 
prédikációinkon csak csodálkoznak, de meg nem térnek. Ügy látszik, 
nem elég az aktivitás, a tervszerűség, az anyagi egyensúly, a rend és 
jólápoltság. Mai evangéliumunk szerint sem elég az appellálás: „Uram, 
nyiss ajtót nekünk, hiszen színed előtt ettünk és ittunk és utcáinkon ta
nítottál. .. Urunk válasza ez: Mondom néktek, nem tudom, honnét valók 
vagytok, m e r t  g o n o sz sá g o t c s e le k e d te te k !”  (Lk. 13,22—27)

A gyülekezetei és az egyházat sohasem kívülről fenyegeti az igazi 
veszély, hanem belülről a látszat-élet, önmagunk becsapása, a tehetetlen 
és tétlen keresztyénség, amely nem él Ura erejéből és erejével.

II. U ru n k  va ló sá g o s  é le te t  a ka r m in d ig

János apostol jól tudta, hogy Jézus sohasem elégedett meg negatív 
kritikával, azt akarta, hogy övéinek életük legyen és bővölködjenek. Azt
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akarta és munkálta, hogy népének valódi, teljes, tartalmas, ideig és örök
ké való élete legyen. Textusunk néhány utasítása is erre céloz, ígéretei 
is ezt munkálják.

Légy éber! Ne aludj! A lelki álmosság állandó tanítványi kísértés 
(Máté 26!) Mai gyülekezet: nem vehet rajtad erőt apátia, letargia, nem
törődömség, fásultság, minden mindegy állapot! Halálosan veszélyes az 
aléltság, szendergés. A keresztyén élet állandó „vigilia” .

Erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak! Ez Urunk merész
ségére jellemző: az alkalmatlan tanítványt használja fel szolgálatra, 
ahogy a rostára került Péter is jó neki, hogy atyjafiait erősítse (Lk. 22, 
32.; János 21, 15—19.), vagy ahogy erőtlennel erősít erőtleneket Pál apos
tol esetében, (2. Kor 12, 9). Ne a magad gyengeségével törődj, hanem 
segíts a másikon, így segítesz magadon is. Segíts magadon, Isten is 
megsegít? Nem! Segíts másokon, így segít rajtad az Isten!

Emlékezzél meg és térj meg! Nem régi önmagadhoz, hanem Urad
hoz és az emberekhez. Már sok mindent kaptál, becsüld meg, légy hálás, 
vissza a starthelyre, lehet újra kezdeni! Vissza a keresztséghez, ahhoz 
az állapothoz, amit istenfiúságnak nevezünk!

Veszélyzóna! Vigyázat, el lehet pusztulni! — figyelmeztet mai 
igénk: színház helyett szétszórt kövek . . .  amfiteátrum helyett legelő — 
a mai szárdeszi látkép ezt mutatja! Timur mongol fejedelem elvégezte 
Isten kardjának szerepét. . .  Az engedetlenség súlyos következménnyel 
jár. Jézus meg akarja menteni gyülekezetét, a látszat-élet helyett való
ságos életet akar, nem valóságos halált.

Valami végzetes félreértésben él az a gyülekezet, amely azt hiszi, 
a keresztyénség csak azt jelenti, beülünk a templomba, hallgatjuk a papi 
beszédet, azután az igazság birtokában kívülre tekintünk és ítéletet gya
korolunk — másokon. A valóságos helyzet az, hogy Urunk szeme előtt 
játszódik le életünk. Ö gyakorol bírálatot rajtunk, azért, hogy megújul
jon, hasznos legyen keresztyénségünk.

A látszat-életnek textusunk szerint nincs jövője — a valódi élet
nek van!

Hafenscher K á ro ly

L a iku s  kérdések és szem pontok Jel 3,1— 6-hoz

Az igeszakasz tele van szimbolikus képpel: mit jelentenek ezek: hét 
lélek, hét csillag, gyülekezet angyala, fehér ruha, élet könyve? (9b) — 
Az ige a lelkipásztorokhoz szól elsősorban, és csak közvetve, rajtuk ke
resztül a gyülekezetnek. (9b) — Az élő és egyben halott állapot a gyü- 
mölcstelen „hivő” életre vonatkozik? Az unokáinkkal igyekeztünk megis
mertetni Krisztust, de úgy látszik, hogy nem tudjuk megerősíteni őket. 
Azért történt ez, mert mi is halófélben vagyunk? Honnan jön megerő
sítés a halófélben levők számára? (9b) — Jézus váratlanul érkezik, mint 
a tolvaj: fel lehet-e egyáltalán készülni a „tolvaj” fogadására vagy elég 
az elővigyázatoskodás is? Sohasem lesznek tökéletesek a cselekedeteink? 
(9b) — A 4. vers azokról szól, akik kiállták a kísértést? De ki lehet ak
kor méltó? Az ige egyesekről beszél: nem a bűn egyetemességének ta
gadása ez? Mintha Isten előtt nem volna minden ember egyformán bű
nös? (9b) — A fehér ruha a tökéletesség jele? Azok hordják, akiknek 
cselekedetei teljesek, tökéletesek? Vagy csupán a jövőre, az üdvösségre 
utal? Aki győz: nem Jézus győzött a kereszten? (9 b) —
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