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U p p s ala 1968

A nagygyűlés üzenete

Feltűnést keltő előrelépések a tudomány új területeire, lá
zadó diákok tiltakozása, megdöbbentő politikai gyilkosságok, há
borús összetűzések: ezek a jelei az 1968. esztendőnek. Ilyen kö
rülmények között találkozott a Nagygyűlés Uppsalában. Első
sorban azért találkozott, hogy halljon.

Hallottuk azok kiáltását, akik békére vágyódnak. Éhezők és 
kizsákmányoltak követelnek igazságot, megvetettek és hátrányt 
szenvedők igénylik emberi méltóságukat, milliók keresik valami 
értelmét életüknek.

Isten hallja ezeket a kiáltásokat, és megítél minket. De ő 
a felszabadító igét is kimondja. Halljuk, amint így szól: Én előt
tetek járok. Mivel Krisztus magára veszi vétkes múltatokat, sza
baddá tesz titeket a Szentlélek arra, hogy másokért éljetek. Él
jetek hát az én országomban boldog hálaadással és bátor cselek
véssel. Krisztus, az tJr m ondja: „ím e, én újjá teszek mindent.”

Isten megújító erejében bízva hívunk fel titeket: vegyetek 
részt az Isten országának ebben az előrevéteiében, és láttassunk 
meg már ma valamit az új teremtésből, amelyet Krisztus tesz 
teljessé az ő napján.

1. Mindenki szomszédjává lett mindenkinek. Különbségek 
és feszültségek választanak el egymástól, és még nem tudjuk, 
hogyan élhetünk együtt egymással. De Isten megújít. Krisztus 
azt akarja, hogy egyháza már most jellé és a megújult emberi 
közösség előfutára legyen.

Ezért mi, keresztyének a Krisztusban való egységünkről az
zal teszünk bizonyságot, hogy mindenki a maga helyén közös
ségre lép más fajhoz, más társadalmi osztályhoz, más korcso
porthoz tartozó, vagy más vallásos és politikai meggyőződésű 
emberekkel. Mindenekelőtt megkíséreljük legyőzni a faji meg
különböztetést, bárhol jelentkezik.

2. Korunk tudományos felfedezései és forradalmi mozgal
mai új lehetőségek és veszélyek elé állítják az embert. Az em
ber elvesztette tájékozódását. Nem tudja önmagáról, hogy ki
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csoda. De Isten megújít. A  bibliai üzenet ezt válaszolja az em
ber kérdésére: Isten sáfára ő az egész teremtett világ felett, és 
Krisztusban látható az „ú j ember” .

Ezért úgy vállaljuk sáfári megbízatásunkat a teremtett vi
lágában, hogy gazdagságát megőrizzük, kibontakoztatjuk és egy
mással megosztjuk. Mint keresztyének Jézust Úrnak és Meg
váltónknak valljuk. Isten átformálhat minket Krisztus új em
berségére.

3. Az a pont, amelyen ma döntések történnek, az egyre 
mélyülő szakadék gazdag és szegény között, amelyet állandóan 
tovább szélesít a fegyverkezési verseny. De Isten megújít. Meg
láttatta velünk, hogy azok a keresztyének, akik cselekvésükkel 
megvonják embertársaiktól az emberi méltóságot, Jézus Krisz
tust tagadják meg, minden vallástételük ellenére, amelyet han
goztatnak.

Ezért mi, keresztyének bármilyen meggyőződésű emberek
kel együtt síkraszállunk az emberi jogok biztosításáért igazsá
gos világméretű közösségben. Harcolunk a leszerelésért, és olyan 
kereskedelmi megállapodásokért, amelyek minden résztvevő fél 
számára méltányosak. Készek vagyunk önmagunkra adót ki
vetni, hogy ezzel előkészítsünk egy világméretű adórendszert.

4. Ezek a kötelezettségek imádságot, önfegyelmezést és 
kölcsönös helyreigazítást tételeznek fel világméretű közösség
ben. Az Egyházak Ökumenikus Tanácsában, valamint területi, 
nemzeti és helyi szerveiben az ilyen közösségnek még csak kez
dete adatott meg nekünk. De Isten megújít. Az ökumenikus 
mozgalomnak bátrabbá kell lennie. Jobban meg kell felelnie az 
egyházak tulajdonképpeni életének. Egyházainknak fel kell is
merniük, hogy ez a mozgalom megújulásra kötelez minket.

Ezért újra megerősítjük azt az elkötelezettségünket, hogy 
egymást kölcsönösen segítsük, és megmutassuk egymásnak a 
helyes utat.

Az egyház egységére irányuló jelenlegi tervek döntéseket 
követelnek. Teljesebb közösséget keresünk azokkal az egyhá
zakkal, amelyek még nincsenek velünk kapcsolatban. Tudjuk, 
hogy életünkkel sohasem fejezhetjük ki teljesen azt, amit val
lunk. Vágyódunk arra, hogy Isten vegye át az uralmat. De örü
lünk annak, hogy istentiszteletünkkel már most előre vehetjük 
azt az időt, amikor Isten m egújít minket, mindenki és minde
neket.
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Vietnami nyilatkozat

1. Mi, akik az Egyházak Világtanácsának Negyedik Nagy
gyűlésen találkoztunk, kijelentjük, hogy véget kell vetni a viet
nami nép rettenetes szenvedésének. A  vietnami háborúnak ki
magasló jelentősége van minden tagegyházunk számára, mert 
valamennyi arra törekszik, hogy az emberiség békében és igaz
ságban éljen.

2. Hálásak vagyunk azért, hogy végre lehetségessé vált 
mindkét fél számára, hogy tárgyaló asztalhoz üljenek. Most 
mindennél fontosabb a párizsi tárgyalások eredményes befeje
zése. Reméljük, hogy a megbeszélésben résztvevő minden fél 
magára vállalja a béke érdében szükséges kockázatokat, és haj
landó lesz arra, hogy szükség esetén módosítsa eredeti magatar
tását. Nyomatékosan kérünk minden felet, hogy a megbeszélé
sek idején ne növelje katonai erejét.

3. Közben az Egyesült Államok részéről Észak-Vietnam 
bombázását és mindennemű tömegpusztító eszköz bevetését 
azonnal és feltétel nélkül be kell szüntetni. Minden felet felhí
vunk arra, hogy hagyjon abba Dél-Vietnamban minden ka
tonai akciót.

4. A  politikai megoldást, amelyre Vietnamban sürgősen 
szükség van, nem lehet katonai győzelemmel elérni, hanem 
végső soron a vietnami nép döntésétől kell függővé tenni. A  
vietnami nép borzalmas helyzete mutatja számunkra, milyen 
tragédiát idézhet fel egy nagyhatalom egyoldalú intervenciója. 
Ezenkívül az ilyen intervenciók inkább teremtik, mint megold
ják a politikai, társadalmi és gazdasági problémákat. A  béke 
helyreállítása és biztosítása nemzetközi szervezetek feladata. 
Ezért kérünk minden kormányzatot, vonja le a . tanulságot a 
délkelet-ázsiai keserű tapasztalatból, és erősítse az Egyesült 
Nemzetek politikai tekintélyét és anyagi erejét.

5. Elviselhetetlen, hogy Vietnam továbbra is korunk jel
képe maradjon egy fejlődő ország nyomorúságára, amely világ
méretű konfliktusba bonyolódott. Ma kötelessége a keresztyé
neknek, hogy rövidlejáratú segélyakciókat és hosszúlejáratú fe j
lesztési terveket egyaránt támogassanak.
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6. Ezek a meggondolások még fontosabbá teszik, hogy  ̂
háború utáni segítés előkészítése megkezdődjék. A  problémák 
valószínűleg különösen a hontalanok szempontjából páratlan 
méreteket ölthetnek. Az együttérzést és segítőkészséget kifejező 
egyházi programok tervezését lehetőleg gyorsabban kell fo ly 
tatni.

7. Az önkéntes programok azonban csak kiegészítései a nél
külözhetetlen átfogó nemzetközi segélyprogramnak. Ezért lé
nyeges a kormányoknak és az Egyesült Nemzetek tagállamainak 
figyelmét, felhívni erre az ügyre, és minden lehető eszközzel 
arra törekedni, hogy a nemzetközi közösség már most olyan ter
veket dolgozzon ki, amelyek a vietnami népnek megfelelnek és 
elfogadhatók, és amelyek haladéktalanul végrehajthatók, mi
helyt lehetőség nyílik rá.

A SAJTÓ OSZTÁLYON KAPHATÓ 
HITTANKÖNYVEK

Virágh: Evangélikus hittankönyv I. o. — — — 7,50 Ft
Molnár: Bibliai történetek II. o. — — — — — 6,— Ft
Molnár: Bibliai történetek III. o. — — — — 8,— Ft
Kinczler: Bibliai történetek IV. o. — — — — 6,50 Ft
Dr. Ottlyk: Az egyház története V—VI. o. — — 14,— Ft
Dr. Groó: A Szentírás VII. o. — — — — — 9,— Ft
Dr. Prőhle: Az eyangélium igazsága VIII. o. — — 12,— Ft
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Tanulmányok

Izrael és a törvény
ALFRED JEPSEN greifswaldi ny. ótestamentumi pro

fesszor alábbi tanulmánya1 megjelent a Theologische Litera- 
turzeitung 1968. évi 2. számában 86kk lapon.

A törvény és a törvények helye Izráel történetében régóta vi
tatott kérdés. Míg Wellhausen azt a tételt vallotta, hogy a törvény 
újabb keletű, mint a próféták, addig W. Zimmerli az újabb kutatá
sokat azzal az eredménnyel foglalta össze és vitte tovább, hogy már 
a próféták is ismernek valamilyen törvényhagyományt, úgyhogy tehát 
mindenesetre már a próféták előtt voltak törvények, isteni törvények 
Izráelben. De mióta? És milyen funkcióik, milyen jelentőségük 
volt Izráelben? Ottó Eisfeld a ThLZ-ban'2 megjelent cikkének ezt 
a címet adta: „A törvény közbejött” , és mint már korábban3, úgy 
ebben is igazoltnak látja, hogy a törvény nem úgy, ahogyan Pál 
gondolja, Rm 5,20 szerint Ádám és Krisztus között, nem is Gál 3,16kk 
szerint Ábrahám és Krisztus között jött közbe, hanem még csak 
Mózes és Krisztus között, minthogy a legrégibb Sinai-hagyomány- 
ban még semmi sincs Isten törvényéből vagy törvényeiből.

Eissfeld ezzel olyan kutatásokat visz tovább, amelyeket már 
M. Noth a Mózes 5 könyvébe foglalt törvényekről írt munkájában 
kezdett meg.4 Noth akkor mindenekelőtt azt akarta kimutatni, hogy 
a törvények „helye az életben” (Sitz im Leben) az a rend, amelyet 
Jahve Izraellel mint kultuszi közösséggel (,,amphiktyonia” -val) kö
tött szövetségében előzetesen megadott. A legrégibb hagyomány 
szerinte is csak Isten „berith”-jéről, Isten ígéretéről tud, és csak 
a későbbi forrásrétegek illesztik bele a törvényeket is. Azután pedig 
M. Noth a hangsúlyt arra teszi, hogy a törvény későbbi, fogság 
utáni elabszolutizálását tévútnak kell tekintenünk.

Ezek a történeti tételek — és elsősorban ilyeneknek kell ezeket 
tekinteni — természetesen adott esetben jelentős teológiai követ
kezményekre vezethetnek.5.

De mielőtt a teológiai következményekről lehetne beszélni, még
is tisztázni kell, mit lehet történelmileg megállapítani a törvény 
helyéről Izráelben.

1.

Lehet-e történeti megállapításokhoz jutni úgy, ahogyan Noth 
és Eissfeld teszik? Némely tételüket módszeres szempontból nem 
tartom kifogástalannak.
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a) Noth ugyanúgy, mint Eissfeld, nagy hangsúlyt tesz arra, 
hogy a legrégibb hagyományréteg, amelyhez mindkettőjük szerint 
Ex 24,9— 11 tartozik, szól ugyan Isten szövetségéről, de nem a tör
vényről. Viszont nem áll fenn legalább is a lehetősége annak, hogy 
Izráel valamiféle törvényszerű elkötelezése későbbi helyzetrajzok 
érdekében kimaradt? És Ex 34,12-t, amelyet Eissfeld szintén a régi 
hagyományhoz számít, és amely „arra kötelezi Izráelt, hogy kerüljön 
minden kapcsolatot a kanaanitákkal, és óvakodjék Jahve egyedüli 
tiszteletének ebből következő veszélyeztetésétől Izraelben” , lehet-e 
valóban „csak az isteni ígéretre adott valamiféle visszhangnak” 
nevezni? Nincs-e ezzel a legrégibb hagyomány ránk maradt álla
gában is világosan kifejezve Izráel igénybevétele? (Eközben egyelőre 
feltételezzük az analízis helyességét, ami persze magában véve min
dig szintén feltevés marad.) A magam részéről mindenesetre nem 
tartom tanácsosnak messzemenő következtetéseket levonni ebből az 
analízisből, mert minden későbbi réteg közvetlenül a szövetség- 
kötésbe vonja bele a törvényt.

b) Valóban igazolható az, hogy a kutatók Izráel törvényeinek 
sajátos tartalmára vonatkozó megfontolásaiknál kizárnak minden 
társadalmi, jogi és kulturális rendelkezést, amelyek valamilyen 
ókori keleti törvényben, jogi könyvben vagy kultuszi rendben is 
állhatnának? Nem rövidítik-e meg ezzel már eleve a törvényről 
alkotott képet, ahogyan az Mózes 5 könyvében előttünk áll, úgyhogy 
az ezek után „Jahve amphiktyoniá”-jára mint tisztára kultuszi gyü
lekezetre szabottnak látszik?

c) Egy harmadik pontra Zimmerli már eléggé rámutatott: az 
áldás és az átok kezdettől fogva hozzátartoznak az Ötestamentum 
törvényeihez, tehát nem a késői idő produktumai.

d) Valóban helyénvaló-e, ha Noth a „tárgyszerű” (sachgemass) 
kifejezést használja pl. Józsiás reformjának a rajzánál? Talán mond
hatjuk, hogy Józsiás szövetsége új szakaszt jelent a törvény törté
netében, de valóban szemére vethetjük-e, hogy „nem tárgyszerűen” 
(unsachgemass) cselekedett, vagyis hogy nem vette figyelembe a 
két birodalomról szóló tanítást, és mint király belenyúlt a gyüleke
zet jogába?

e) Nothnál váltakoznak a „törvények” és „jogszabályok” fogal
mai, és az ótestamentumi jogtörténetről is beszél. Ha ezeket a sza
vakat szokásos értelmükben használjuk, akkor ezzel már adva van 
egy bizonyos előzetes értelmezés is. De az előírások vagy utasítások 
valóban mind „törvények” ? Vagy éppen „jogszabályok” ? És mit 
értsünk ezen? Valóban azt fejezik ki ezek a fogalmak, amit az 
Ótestamentum gondol?

Ügy látom tehát, hogy Noth és Eissfeld leírása aligha épül olyan 
szilárd alapokra, hogy belőle megbízható történeti, vagy éppen teo
lógiai következtetéseket lehetne levonni. Azért mindenekelőtt más 
utat kell megkísérelnünk, mert a források adott keretei között Izráel 
kezdeti idejére, vagyis a bevándorlás előtti időre nézve, amikorra 
egyértelműen teszi a hagyomány az Izráel keletkezése szempontjából
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döntő eseményeket, aligha lehet olyan általánosan meggyőző ki
jelentéseket tenni, amelyek további megfontolások alapjául szolgál
hatnak.

Ha jól látom, csak egy lehetőség marad: az, hogy legalábbis 
egyelőre eltekintsünk a történeti kérdéstől, és kimutassuk a hagyo
mány strukturális vonalait, ill. a hagyományok eredményei után 
érdeklődjünk, anélkül, hogy annak sokféleségét figyelmen kívül 
hagynánk. Mi az tulajdonképpen, ami a Pentateuchusz-ban „Mózes”- 
nek, mint Jahve közvetítőjének neve alatt található? És mi az ér
telme azoknak az „életszabályok”-nak — hogy ilyen általános ki
fejezést használjunk —, amelyek egyébként is sokféleképpen meg
találhatók a bölcsességi irodalomban és a prófétáknál?

2.
Mármost úgy látom, nem véletlen az, hogy az Ötestamentumnak 

nagyon különböző szavai vannak ezekre az „életszabályok”-ra, és 
hogy ezeket különbözőképpen rendeli egymás mellé. Ilyen kifejezé
seket használ: chuqqim, mispatim, mesalim, micvot, torot stb. Ezek
nek a szavaknak az egymás mellé állítását nem szabad úgy érteni, 
mintha szinonimákat akarna mondani (bár lehetséges, hogy így van 
a 119. zsoltárban), hanem a „törvényeknek” nagyon különböző for
mái vannak, amelyeknek nem ugyanaz az értelmük, pl. nem „jog
szabályok” . Amikor Izráel chuqqim-ról beszél, szokásokra, minde
nekelőtt kultuszi szokásokra gondol. Ha mesálim-ról beszél, „élet
szabályokat” ért ezen. A micvot bizonyára Istennek vagy valamilyen 
királynak egyes rendelkezései (akik jogosultak az atya mellett ilyen 
„parancsokra”). A torot papi utasításokat jelentene, míg a mispatim 
valóban jogrendet. Izráel úgy látszik, tökéletesen tudatában volt 
az emberi rendszabályok sokféleségének, és ezzel az sem ellenkezik, 
hogy — bizonyára viszonylag későn —  ezt a sokféleséget „tóraként” 
foglalták össze. Ha ez a későbbi összefoglalás valóban odavezetett 
volna, hogy a különböző fogalmak között kissé elmosódtak a hatá
rok, és tartalmilag kissé hasonultak, mégsem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy e különböző szavak használata mindig tudatosan tör
ténik, s ezeknek eredetileg sajátos funkciójuk van. A „törvény” 
értelmezésénél tehát nem volna szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
itt az Ótestamentum már a terminológia révén is nagy sokféleségről 
tud, amire nyilvánvalóan szükség van, hogy átfogja az életviszony
latok sokféleségét.

3.
Jó példát hoz az életviszonylatok sokféleségére már az ilyen 

rendelkezéseknek valószínűleg legrégibb gyűjteménye is, ahogyan 
az az ún. Szövetségi könyben található. Ebben jogi rendelkezések 
vannak mindenekelőtt a polgári jogra vonatkozólag, mint pl. a 
rabszolga jogra és tulajdonjogra, de a büntető jogra is: gyilkosságra, 
agyonverésre, lopásra, házasságtörésre stb. Azután rendelkezések kö
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vetkeznek az idegenek és szegények védelmére és az igazságos jog- 
gyakorlat fenntartására. Végül kultikus rendelkezések csatlakoznak 
hozzá, a sabbátról, ünnepekről, áldozatokról stb. A tartalomnak ez 
a sokfélesége hasonlóan ismétlődik más gyűjteményekben, mint pl. 
a Deuteronóniumban, vagy az ún. Szentségtörvényben.

Ügy látszik, más jellegük van a bölcsességi irodalom mondá
sainak. Formálisan bölcs mondásoknak látszanak, tehát nem köz
vetlenül Isten akaratának vagy rendjének. De tartalmilag sokféle
képpen érintkeznek Mózes 5 könyve törvényeivel. A Szövetség 
könyvének az idegenekről, a szegényekről és az igazságos bíróról 
szóló rendelkezései a Példabeszédekben is állhatnának. És ugyanígy 
nem volna szabad figyelmen kívül hagyni a deuteronóniumi tör
vények kapcsolatát a bölcsességi irodalomhoz (aminthogy a bölcses
ség jelentősége általában egyre inkább világossá válik Izráel szá
mára). És a bölcsek, ill. a bölcsesség tekintélye végül is nem kevésbé 
Isten tekintélye, mint Mózesé.

4.
A formák és tartalmak sokféleségéhez járul az eredet sokféle

sége is. Itt talán számításba lehet venni egy történeti megfontolást 
is, annál is inkább, mert ezt az Ótestamentum is támogatja. Ez 
mindenesetre érvényes a bölcsességre. Az ótestamentumi bölcsesség
hagyomány nemcsak az edomiták és egyiptomiak bölcsességéről 
tud, hanem át is vesz ebből a bölcsességből, pl. Agur és Lemuél 
mondásait. Ma még világosabb előttünk, hogy Izráel részt vesz az 
ókori Kelet bölcsességében, aminthogy valószínűleg közvetlenül vett 
át részleteket az egyiptomi bölcsességből.

És ami érvényes az ókori Kelet bölcsességi hagyományára, az 
érvényes a jogi hagyományra is. Tény az, hogy az Ótestamentum 
nem tartalmaz erre vonatkozó utalásokat, de olyan nagy az ótesta
mentumi jogszabályok rokonsága az „ékírásos jog” különböző for
máival, hogy szoros kapcsolatot kell feltételeznünk, akár úgy, hogy 
ezek a jogi tétélek a „protohebraista” sémita réteg Mózes előtti 
hagyományából származnak, akár úgy, hogy — ami még valószí
nűbb — kanaanitáktól vették át (ami bizonyára áll nem egy kultuszi 
szokásra). Mindkét esetben sok ilyen életrend nem Mózestől vagy 
Izraeltől, Jahve gyülekezetétől származik, hanem vagy Mózes előtti 
időből való, vagy inkább nem izráeli hagyományokból vették át, és 
építették be Izráel hagyományába.

Ez viszont azt jelenti: a „törvénykönyvek” nagyon különböző 
jellegükkel nagyon különböző formákat és nagyon különböző tartal
makat foglalnak magukba, és nagyon különböző eredetűek. Nézetem 
szerint aligha lehet valamelyik formát vagy tartalmat Izraelre sajá
tosan jellemzőnek mondani. Valamennyi Izráel törvényei, rendje, 
életszabályai közé tartozik, bárhogyan nevezzük is őket: valamennyi 
egyformán érvényes.

Egyformán érvényes? Ez ahhoz a ponthoz vezet, amelyen már
most természetesen mégis kitűnik az, hogy Izraelre jellemző: mind
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ezek a különböző szokások és törvények Jahvénak, Izráel Istenének 
törvényeiként érvényesek, akár úgy, hogy azokat tőle magától 
adottnak tekintik, akár úgy, hogy azokat Mózes vagy Salamon vagy 
Ezékiás embereinek szája által hirdette ki.

Itt azután fontosnak látszik az, hogy átvett törvényeket és mon
dásokat is olyan jónak és helyesnek tartanak, hogy Isten akaratának 
jelenthetik ki. Nem minden rossz, amit a környező világ az élet 
rendjének tekint. Sőt ellenkezőleg, sok minden megfelel Jahve 
akaratának.6

Sok minden, de egészen biztosan nem minden. Ez világosan 
meglátszik azon, hogy sok helyen változtatás és kiegészítés állapít
ható meg. Például a jogszabályok, amelyek a Szövetség könyvébe 
vannak felvéve, világosan mutatják az átdolgozás jeleit. Bizonyos 
mondásokat hozzá alkalmaztak a Jahve-hithez. Kultuszi szokásokat 
sem vezettek be minden további nélkül. Bizonyos szokásokat tuda
tosan elutasítanak. Ez bizonyára csak úgy érthető, hogy mindent, 
amit a környező világ nyújtott, mégsem ismerhettek el minden 
további nélkül Isten törvényének.

Miből adódott az alapja és mértéke a szokások és törvények 
ilyen megváltoztatásának? Két lehetőség látszik valószínűnek.

Izráelben, Jahve gyülekezetében minden törvény alapja és mér
téke Jahve akarata volt. De miről lehetett felismerni, hogy ez mit 
jelent? Ügy látom, hogy itt jelentős a dekáiógus előtérbe helyezése. 
Ez jelenleg mindenesetre a Sinai-kinyilatkoztatás elején áll (Dt 5 
szerint is a Hóreb-hagyományhoz tartozik, és már ezzel is külön 
hangsúlyt kap). De mit képvisel tulajdonképpen a Tízparancsolat? 
Ismeretes, hogy a hagyomány kerüli vele kapcsolatban az ilyen 
kifejezéseket, mint mispatim vagy chuqqim, és csak az „igékről” 
vagy a „tíz igéről” beszél. Ebben bizonyára annak tudata mutatkozik 
meg, hogy ezeknek az igéknek különleges jelentőségük van. Ter
mészetesen sokáig érvényesült az a tendencia, hogy a dekalógust 
rövid úton besorolják az „apodiktikus jog” kategóriájába, A. Alt 
nyomán.7 Alt foglalkozott ugyan az izráeli jog eredetére vonatkozó 
kutatásai keretében a dekalógussal is, de világosan különleges jelen
tőséget tulajdonított neki. Ezt gyakran figyelmen kívül hagyták, és 
elhamarkodottan azonosították az apodiktikus formát és az apodik
tikus jogot. De akkor mit képviselnek ezek az „igék” ?8

A  dekalógus tisztára formailag egy „Jahve-igéből” és egy „pró
fétai igéből” áll. A Jahve-ige eredeti formájában kb. így hangzik: 
„Én, Jahve, vagyok a te Istened, más Istenre nincs szükséged mel
lettem, nem szabad magadnak rólam képet csinálnod, mert én, 
Jahve, a te Istened, féltőn cselekvő Isten vagyok, aki azoknál, akik 
engem gyűlölnek, az atyák bűnét szemmel tartom még fiaikon, uno
káikon és dédunokáikon is, de azokkal, akik engem szeretnek, jót 
teszek.” Két dolgot látok ebben lényegesnek (azon tilalmon kívül, 
hogy ezt az Istent képpel vegyék hatalmukba): egyrészt a hódolási 
formula, amely Izráelt egyedül Jahvéhez köti, úgyhogy nincs szük
sége más Istenre rajta kívül, másrészt a kijelentés az „él kanná”-ról,
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aki kettős módon cselekszik, látja a bűnt, de a szeretetet jóval vi
szonozza.

A hozzá csatlakozó prófétai igének azonban, ha jól látom, egé
szen más jellege van. Itt az emberről van szó, arról, amivel az egyik 
a másiknak tartozik, ti. hogy tiszteletben tartsa életét (ne onts ki 
ártatlan vért), a házasságát (bármilyen értelemben van ez jogilag 
rendezve), szabadságát (ahogyan A. Alt a 7. parancsolatot értelmezi), 
becsületét és tulajdonát (bármilyen módon változik ez). De a szülők 
tiszteletben tartása (szülőket említ mindennemű tekintély helyett 
és képviseletében), az igazság tiszteletben tartása (ahogyan azt min
denekelőtt az eskü követeli), és a hetedik nap nyugalmának tiszte
letben tartása (amellyel az ember önmagának és mindazoknak tar
tozik, akikért felelős, hogy azt megszentelhessék) abba a körbe 
tartozik, ami az embernek mint embernek a kötelessége.

Hogy sem az isteni igénél, sem a prófétai beszédnél nem jog
szabályokról van szó, az világos. Egyetlen bíró sem tudna ezek 
alapján ítéletet hozni (vő. ezzel ellentétben pl, a jogszabályt Ex 21,12- 
ben: aki embert üt agyon, úgyhogy meghal, annak halállal kell 
meghalnia). És mi következik ebből? Az Isten igéje Izráelt egyedül 
Jahvéhoz köti, viszont a prófétai ige azokhoz a rendekhez, amelyek 
az emberhez tartoznak, amelyek nélkül az emberek nem élhetnek 
jó rendben. Az emberek, nem csak Izráel! Éz pedig azt jelenti, hogy 
Izráelt olyan rendekhez köti, amelyek általában érvényesek az em
berekre. Éz ugyan nincs így kimondva, de az Ótestamentum ezeket 
a rendeket az emberiség körében általánosan elismertnek tételezi 
fel. (így pl. helyteleníti a hazugságot és a házasságtörést az egyip
tomiaknál és a filiszteusoknál is. Ninive rablásait bűnéül rójja fel 
stb. Csak a sabbát parancsolata nem érvényes általában, de éppen 
ezért viszik vissza később a teremtés rendjébe.) Sokszor hiányolták 
ezeknek a „parancsolatoknak” (a következőkben a dekalógusra ezt 
a kifejezést szeretném megtartani) túlnyomóan negatív formulázá- 
sát, de úgy látszik, éppen így töltik be rendeltetésüket, hogy ti. 
kerítést emeljenek annak védelmére, ami az emberséghez tartozik. 
Tisztán tárgyilag a teremtés történetébe lehetne beilleszteni a pa
rancsolatokat, mint annak körülírását, ami az istenképűség felada
tából adódik, és ami ezzel az igazi emberséget jellemzi.

Ha már most 'ez a dekalógus Izráelt nemcsak egyedül Jahvéhoz 
kötötte, hanem azokat a rendeket is körvonalazta, amelyek az 
emberi együttéléshez szükségesek, akkor minden törvény és szokás 
fölé helyezése nyilván azt jelenti, hogy ezek (éppen a környező 
világi) értelmüket és jelentőségüket csak akkor és csak addig telje
sítik, amíg a parancsolatok rendjének megfelelnek, máskülönben 
meg kell őket változtatni.

A törvények és szabályok megváltoztatásának további oka a kö
rülmények változása. Ha jól látom, maga az Ótestamentum nyújtja 
ezt a mértéket, amikor Mózessel a Deuteronómium törvényeit ki
fejezetten a bevándorlás utáni időre adatja. Űj körülmények más 
törvényeket és szokásokat követelnek, éppenúgy, ahogyan különböző
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csoportok számára eltérő életszabályok lehetnek érvényben. Így 
tehát valószínűleg a régi mondásgyűjtemények közötti különbségek 
is azzal magyarázhatók, hogy különböző körülmények között élő, 
különböző csoportoknak szólnak. Törvények, szokások, szabályok 
sohasem abszolút értelemben érvényesek, hanem változnak a körül
mények szerint, de mindig a „parancsolatokon” kell orientálódniuk, 
hogy Jahve akaratának megfeleljenek, és feladatukat betöltsék.

Ha azonban a szokások és törvények a „parancsolatokon” orien
tálódnak, akkor azonnal érthetővé válik átfogó érvényességük. Mert 
a „parancsolatok” mindent magukba foglaltak, ami az ember életé
hez tartozik. És ebből következik, hogy a szokások és a törvények 
is az emberi élet egész területére vonatkoznak. A jog rendje akkor 
éppen olyan lényeges, mint a kultuszi szokások vagy az emberi 
együttélés rendje. Természetesen változnak ezek mind, és mindig 
újra a parancsolatokon kell orientálódniuk. De az nem változik, 
hogy mindig az egész életre vonatkoznak a maga sokféleségében. 
Egyértelmű példa erre már a Szövetség könyve is különböző for
máival és tartalmaival, és ettől a későbbi gyűjtemények sem külön
böznek elvileg.

Ha azonban a parancsolatok és az általuk meghatározott szoká
sok az élet egészére vonatkoznak, akkor ez azt is jelenti, hogy az 
élet mint egész, a parancsolatoktól és mindenkori betöltésüktől függ. 
Csak az „caddik”  és csak annak van élete, aki minden tekintetben 
„rendben” van. A Péld 10— 15-ben található mondásgyűjtemények
ben állandó ellentétpár az igaz, a bölcs, a szorgalmas ember és vele 
szemben a törvényszegő, a bolond, a lusta — jeléül az egészet át
fogó magatartásnak, amelyet célba vesz. Mert mindez szükséges, 
ha egy ember valóban „rendben” akar lenni, és aki így valóban 
„rendben” van, csak annak van élete.

Ez az, amit „struktúra-analízisnek” nevezhetnénk, eszmélkedés- 
nek arról, amit a törvények egészükben jelentenek Izráel számára. 
Akár egy egyes törvénykönyvet, vagy a törvényt egészében vesszük 
szemügyre, mindig az életről van szó a maga egészében.

De nem veszti érvényét mégis ez a szemléletmód, ha a deka- 
lógust történetileg egyértelműen későbbi időre kell tennünk?9 Nem 
gondolom, mert ez a szemlélet akkor is érvényes, ha a dekalógust 
később keletkezettnek tekintjük. Mert valamilyen „normaelvnek” 
érvényben kellett lennie, akárhonnan vett fel, választott ki, dolgozott 
át, vagy egészített ki Izráel törvényeket és szokásokat a környező 
világból. Kellett valamilyen normaelv, amely megfelelt Jahve szán
dékának: hogy ez már magán viselte-e a dekalógus formáját, vagy 
nem, az itt nem döntő.

Ami pedig a történeti kérdést illeti, minden azon fordul meg, 
hogy helyesen fogalmazzák-e meg. Ahol Mózes 5 könyvén belül vagy 
kívül „életszabályokat” találunk, ezek közvetlenül vagy közvetve 
Isten rendjének számítanak, és átfogják az egész életet. Izráel ön
magát Jahvétől teljesen igénybevett gyülekezetnek tudja. „Izráel” 
ezért abban a pillanatban létezik, amikor Isten egész életével igénybe
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veszi, vagyis amikor Jahve „törvénye” alatt áll. Ha „Izráel” ezt 
jelenti, akkor a történeti kérdés csak így szólhat: mikor és hogyan 
jött létre ez az „Izráel” ? Mióta van Jahve akaratának ez az átfogó 
érvényessége? Mióta vette igénybe Jahve gyülekezetének egész éle
tét? Hogy itt még nem tudunk egészen egyértelmű választ adni, az 
nyilvánvaló.10 (De talán jó is, mert különben túlságosan gyorsan 
beleesnénk valamilyen történeti „hitbizonyításba” .) Alapelvileg két 
lehetőséget látok:

a) A hagyománynak annyiban igaza van, hogy ezt az „Izráelt” 
„Mózessel” , vagyis Izráel Kánaán előtti idejével hozza kapcsolatba.

b) „Mózes” vagy valaki más csak egy kultuszi amphiktyoniát 
(közösséget) alkotott, és akkor a döntő lépést „a törvény alatti Izráel” 
felé — ha nem akarjuk ezért Józsuét felelőssé tenni — egy nagy 
ismeretlen tette meg, ha csak nem akarjuk ezt a lépést a népiélek 
számlájára írni.

Vannak valóban kényszerítő okok, hogy figyelmen kívül hagy
juk a törvény keletkezéséről szóló hagyományt? Bármennyire ki
színezett ez részleteiben, egyet senki sem fog tagadni: „Izráel” mint 
a Jahve részéről igénybevett gyülekezet, bizonyára már a Kánaán 
előtti időbe nyúlik vissza.11

De részleteiben bárhogyan értelmezzük vagy értjük Izráel tör
téneti keletkezését és előtörténetét, „Izraelről” lényege szerint mégis 
olyan kijelentést kell tennünk, amely történetileg egyértelműbb, 
és ezért teológiailag is lényegesebb: ahol Izráel mint Jahve gyüle
kezete jelentkezik, ott Jahve részéről teljesen igénybe van véve, 
ott életközösség a „törvény” alatt, és sohasem csak kultuszi gyüle
kezet. Ahol Izráel valóban „Izráel” , ott Isten kegyelmes ígéretéből 
él, amely egyúttal Izráelt a „parancsolatokhoz” és ezek mindig új 
megvalósításához köti. De szerintem ezen az „egyúttal”-on fordul 
meg minden. Jahve ígérete a „parancsolatok” ajándékából és a ben
nük foglalt Istenhez és felebaráthoz való kötöttségből áll. Hogy 
mikor és hol történt ez az ígéret és ennél milyen szerepet játszott 
Mózes, az egyelőre bizonytalan lehet és maradhat. De Izráel sajátos
sága Jahvének a parancsolataiban adott ígéreteihez kapcsolódik.

Ez a kezdet érthetővé teszi, hogy az átok és áldás — amire most 
nézetem szerint Zimmerli is joggal mutatott rá — kezdettől fogva 
kapcsolatban volt a törvényekkel. Élet és halál a parancsolatokból 
és a törvényektől függött. Élet, emberi élet teljes értelemben csak 
ott volt, ahol a parancsolatokat teljesítették, ahol a szokások és 
törvények mindig újra Isten akaratához igazodtak. Ezt nem kell 
a viszonzási dogma értelmében felfogni, de mégis úgy, hogy az en
gedelmesség és az engedetlenség közvetlenül úgy hatottak, hogy a 
parancsolatok iránti engedetlenség tönkretette az életet.

Ebből az is érthető, hogy a törvényeket, útmutatásokat, paran
csokat, szabályokat, rendelkezéseket: egyszóval a törvényt Isten jó 
és kegyelmes adományaként tapasztalták meg és magasztalták éppen 
azért, mert életre vezettek. Isten „ígérete” (=  „szövetsége” ) abban 
teljesül, hogy Izráelt parancsolataihoz való teljes kötöttség által
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vezeti az életre. (Ezt a tényállást szerették Pál ellen kijátszani, aki 
a törvényt állítólag tehernek tekintette Izráellel ellentétben. De Pál 
nézete az evangélium felől alakult ki, és csak innen nézve inter
pretálható.)

De ezzel az Ótestamentum tartalmát nem értelmezzük-e mégis 
törvénynek” ? Igen és nem.

Igen, mert Izráel valóban egész története folyamán igénybe van 
véve Istentől, a parancsolatok alatt áll, amelyek egész életét meg
határozzák egész sokféleségében és mindig új helyzetében. A paran
csolatokat mindig újra kell realizálni a törvényekben és az út
mutatásokban. Izráel sohasem csak kultuszi gyülekezet, hanem 
mindig életközösség is, „gyülekezet” és „nép” együtt, ha ezek a 
fogalmak nem elhibázottak azért, mert egy egységet meg nem 
engedhető módon különválasztanak. (Ezért bizonyára életkérdés a 
mai „Izráel” számára, hogy ezt az egységet fel tudja-e bontani, 
és tud-e csak „nép” lenni. (Izráel, ha valóban Izráel, „a törvény 
alatt” áll.)

És mégis „nem” , mert Izráel népe bele van vonva egy isteni 
történésbe, amelynek célja nem egyedül Izráel, hanem Izráelt az 
emberiségért való szolgálatba állítja, olyan történésbe, amely már 
„Ábrahámmal” , sőt „Noéval” kezdődik, és magába foglalja Isten 
ígéretét az emberiség számára. A próféták küldetéséhez tartozik, 
hogy világossá tegyék, hogy Izráel sajátos létével, a „törvényhez” 
kötöttségével nem önmagáért van, hanem feladatot kapott az egész 
emberiség számára, ahogyan ezt elsősorban Második Ézsaiás hirdeti.

Isten ígérete magába foglalja a törvényt is. De hogy mit jelent 
igazában az ígéret és a törvény, az csak a Jézus Krisztusról szóló 
evangélium világosságában lesz nyilvánvaló, amikor Isten, aki Iz- 
ráelnek ígéreteket és törvényt adott, megbékéltette magával a vi
lágot.

Alfred Jepsen

JEGYZETEK

1. Ez a cikk összefoglalása egy Lundban és Bonnban tartott vendég
előadásnak, valamint a Bécsi Teológiai Kongresszuson tartott referá
tumnak.

2. ThLZ 91,1966:1—6.
3. V. ö.: O. Eissfeld: Die álteste Erzahlung vöm Sinaibund, ZAW 

73, 1961:137—146; újabban O. Eissfeld: Die Komposition dér Sinai- 
Erzáhlung Exodus 19—34 (Sitzungsberichte dér Sáchsischen Akademie 
dér Wissenschaften, Phil. hist. Klasse, Bd. 113, Heft 1).

4. M. Noth: Die Gesetze im Pentateuch, 1940; újabban M. Noth: 
Gesammelte Studien zum Altén Testament, 1957:9kk.

5. Itt olyan mondatra gondolok, mint amelyet H. J. Kraus ír (Evang. 
Theol. 1961:340,14. jzt.): „Noth munkájának teológiai jelentőségét végre 
fel kellene ismerniük a szisztématikusoknak. Ideje, hogy az ^evangélium 
és törvény" problémájáról folyó vita az írásmagyarázati tudomány ku
tatási eredményein tájékozódjék. Ha ez történik, akkor Noth munkájára
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való tekintettel nehéz lesz jó lelkiismerettel fenntartani a >>törvénynek<< 
az >>evangéliummal<< szembeni prioritásáról szóló dogmatikai elvet.”

6. Itt magamévá tudom tenni Klaus Koch nézetét, bár szerintem 
feleslegesen kapcsolta „a vallásalapító halálával” , ti. azt a kérdést, hogy 
az ótestamentumi hagyománynak a környezetéhez való viszonyát hogyan 
kell teológiailag értékelni. Hogy ilyen kapcsolatok a törvényeken túl is 
sokféleképpen fennállanak, az ma már nem tagadható, és teológiai meg
fontolást igényel.

7. V. ö. újabban az ellentétes véleményt E. Gerstenbergernél: G. Foh- 
rernál és másoknál.

8. A dekalógusról szóló következő tételeket megkíséreltem meg
alapozni ZAW 79:271k-ben.

9. Nekem magamnak egyre kevesebb aggodalmam van azzal szem
ben, hogy a dekalógus alapformáját Mózessel és Izráel kezdetével hoz
zuk kapcsolatba. De ez egyelőre hipotézis marad, és természetesen nem 
akarok ilyen hipotézisre további tételeket építeni.

10. V. ö. az újabb kísérleteket S. Herrmannál, R. Smendnél, G. Foh- 
rernál és másoknál, amelyek világossá teszik, hogy Izráel korai törté
netével kapcsolatban milyen sokféle szempont lehetséges még, és milyen 
sok minden marad még kétséges.

11. Ezzel nem akarok mindenképpen amellett állástfoglalni, hogy 
Izráel volt az eredeti neve Jahve gyülekezetének. Történetileg pl. elkép
zelhető, hogy egy Mózes körül csoportosuló gyülekezet már megtapasz
talta Jahve ígéretét és igénybevételét, anélkül, hogy ezzel Izráel neve 
már korábban kapcsolatban lett volna. Az a kérdés lényege, hogy mit 
jelentett Jahve gyülekezetének az Istenhez való kötöttsége.
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Az igehirdető rovat 1967. évi 
mérlege

Negyven hozzászólás

A Lelkipásztornak nem egyetlen, de mégis egyik legfontosabb 
feladata, hogy segítséget nyújtson a lelkészeknek igehirdető szol
gálatukban. Nem közömbös tehát, hogy amit nyújtunk, az ő ta
pasztalatuk szerint használhatónak bizonyul-e. Ezért kértük a lel
készeket, szóljanak hozzá az igehirdető rovat 1967. évi anyagához. 
Negyvenen küldték be véleményüket írásban, ami lelkészi karunk
nak aüg 10%-a. A győr-soproni egyházmegyéből 3, a nógrádiból 6, a 
veszprémiből 4, a Pest megyeiből 3, a somogy-zalaiból 4, a tolna
baranyaiból 14, a budai, a fejér-komáromi, a kelet-békési és a csong- 
rád-szolnoki egyházmegyéből egy-egy hozzászólás érkezett, a borsod- 
hevesi, a hajdú-szabolcsi, a Bács-Kiskun megyei, a nyugat-békési 
és a pesti egyházmegyéből egy sem. Persze akik az előkészítőket 
írták, azok eleve kimaradtak a hozzászólók sorából. Ezenkívül a 
hozzászólások egyenlőtlen elosztása mutatja, hogy azokban az egy
házmegyékben szólaltak meg a lelkészek, amelyekben az esperestől 
erre biztatást kaptak. A biztatásra kétségtelenül szükség volt, mert 
az igehirdetés köztudomás szerint az egyházak legégetőbb és leg
nehezebb mai kérdése, egy egész év igehirdető előkészítőit pedig 
áttanulmányozni és gyakorlati használhatóság szempontjából mér
legre tenni, komoly feladat, különösen akkor, ha a bírálatnak a 
„Hogyan lehet jobban?” kérdésre adott konkrét válaszban kell vég
ződnie.

Ezzel a mértékkel mérve jelentősnek tartjuk, és köszönettel 
vesszük, hogy esperesek bátorították a lelkészeket hozzászólásra, 
hogy ennyien mégis leírták észrevételeiket és javaslataikat, és hogy 
némelyek az egyes előkészítőket részletesen elemző hozzászólást 
készítettek (Bödecs B., Mitykó Z., Asbóth L., Vértessy Z.). Fárado
zásukat és munkájukat kívánjuk megbecsülni azzal, hogy hozzá
szólásuk összefoglalását ismertetjük.

Elismerés

Első kérdésünk az volt, hogy melyik előkészítőt tartja leg
jobbnak, és miért. A kérdés azért volt ilyen szubjektív megfogal
mazású, hogy homloktérbe kerüljön a gyakorlati használhatóság 
szempontja. Elgondolkoztató, hogy a válaszok többnyire olyanokat
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emelnek ki, és tesznek első helyre, akik arról ismeretesek, hogy 
„elméletileg” képezik magukat: D. dr. Ottlyk Ernő, D. Korén Emil, 
Weltler Rezső, Yárady Lajos, Kráhling Dániel, Görög Tibor, Sel- 
meczi János, Jávor Pál, dr. Hafenscher Károly, Dóka Zoltán, Cser
háti Sándor és nem utolsósorban Bodrog Miklós, aki aránylag a 
legtöbb előkészítőt (9) írta. A jobbak között szerepelnek még Szebik 
Imre, Reuss András, Csizmazia Sándor, Madocsai Miklós, Magassy 
Sándor, Táborszky László, Muntag Andor.

Lássunk néhány indokolást is anélkül, hogy a szerző és a bíráló 
nevét említenénk: „Világos téma és felosztás, az ige átsüt rajta, és 
nem lesz tegnapi manna, konkrét, személyre szabott, egyházra és 
világra tekintő.” (3) „Kitűnő az exegézise. Azt végigolvasva szinte 
kirajzolódik az ember előtt az egész prédikáció menete.” (5) „Ki
fejezésmódjában, stílusában és alkalmazásában megkísérli mai fo
galmakkal helyettesíteni a biblikus nyelvet. Nem sablonos megoldá
sokat keres. Egyéni és eredeti, és ami a legfontosabb: eszméltető.” 
(7) „Nem veszi a textust »kényszerzubbonynak«, hanem a benne 
felvetődő kérdéseket mai módon tálalja a gyülekezetnek.” (16) 
„Összefogott exegézis, kerek egésszé formált meditáció, bravúros 
stílus, hatásos, bár számomra nem vállalható befejezés.” (17) „Színes 
csokor, de valamennyi a textust dolgozta fel, világos és modern 
hangszereléssel, személyes hit melegével, egyházunk útjának és a 
gyülekezetek helyi kérdéseinek szerencsés együttlátásában, szaba
tosan, érthetően.” (37) Ezek az elismerő vélemények eltérő fogal
mazással, de egybehangzóan mutatják az igehirdető előkészítővel 
kapcsolatos kívánalmakat is, amelyekről majd később lesz szó. Ha 
számba vesszük az ilyen módon jónak ítélt előkészítőket, akkor az 
egész évi termés több mint egyharmadát kapjuk, ami tekintélyes 
arány.

Bírálatok

A második kérdésünk az volt, hogy melyek voltak a leggyen
gébb előkészítők, és miért tartják annak. Konkrét választ erre keve
sen adtak, érthető okokból. Annál többen mondtak azonban általános 
bírálatot harmadik kérdésünknek megfelelően. Ezekből is lássunk 
néhányat.

Előre vesszük azokat, akik megértéssel tekintenek erre a mun
kára és kiemelik, hogy az igehirdető rovatot haszonnal olvassák. 
„A  Lelkipásztor 1967-ben igen nagymértékben megfelelt kitűzött 
céljának. Akadt ugyan egy-két igen gyenge dolgozat amelyeket vagy 
túlságosan eltudóskodtak, vagy irodalmi műnek szánták, így az 
igehirdetés lényeges kérdései háttérbe szorultak, de a többség jó 
szolgálatot tett az igehirdetésre való készülésnek.” (11) „Nekem a 
Lelkipásztor mindig adott valamit, még az igehirdető rovat is.”  (30) 
„Az előkészítők zöme tudott a készülésben több-kevesebb segítséget 
adni, már azért is, mert a mi háború utáni nemzedékünk könyvtára
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igen gyér, főleg exegetikai művekben. Sok textushoz nincsen egye
bünk, mint a Biblia, és legfeljebb a Lelkipásztor segítsége.” (33) 
..Igen nagy segítség szolgálataimra való felkészülésben ez a rovat.” 
(4) „Meg vagyok győződve arról, hogy egy-két esettől eltekintve 
minden lelkész nagy igyekezettel végzi a rovat számára munkáját, 
ha erre felkérést kap.” (18)

Vannak ezzel ellentétes, lesújtó bírálatot kimondó vélemények 
is. „A lapban az igehirdető rovatot elhagyni javaslom. Részletes 
indokolást is tudnék ehhez adni, de csak annyit, hogy az igehirde
tések általában nem használhatók, sablonosak.” (1) „Az igehirdető 
rovat nyújtotta színvonal általában alacsony. Különösen fáj annak 
tapasztalata, hogy legtöbb feldolgozás hagyományos értelmezéssel 
és unalomig ismert mondanivalóval áll elő, nélkülözi annak látszatát 
is, hogy a homiléta küszködik Isten mai üzenetének megszólaltatá
sával.” (2) „Olyan különösen jó előkészítő, amelyre vissza tudnék 
emlékezni, egyik sem volt.” (9) „Kevés jó példát kapunk, pedig akik 
heti 10 szolgálatot végzünk, ebben igen szűkölködünk.” (10) „A múlt 
évi előkészítők között jónéhánnyal találkoztam, melyek jóformán 
teljesen használhatatlanok voltak. Itt főleg a fiatalabb lelkésztest
vérektől közölt feldolgozásokra gondolok, akik önhibájukon kívül, 
kellő hittapasztalat híján inkább csak elméleti, száraz teológiai 
fejtegetésekkel igyekeztek megadni a mondanivaló irányát.” (15) 
„Sok a sablonos munka, kevés előkészületen lehet észrevenni az 
izgalmas érdeklődést a textus mondanivalója iránt.” (16) „A  Lelki- 
pásztor igehirdetései átlagosak.” (40) Ezek a legnegatívabb értékelé
sek az igehirdető rovatról. Szempontjaikat nagyon komolyan kell 
venni. De ha az előző vélemények mellé állítjuk, amelyek elég sok 
jó  előkészítőt emeltek ki, máris kérdéses, hogy elég objektív-e ez 
a sommás negatív ítélet, nem áll-e mögötte nagyon szubjektív állás- 
foglalás, vagy olyan prakticizmus, amely túlságosan kész és „gya
korlati” segítséget kíván.

A valóságot bizonyára jobban megközelítik azok a vélemények, 
amelyek differenciáltabban bírálnak. „Jónak és használhatónak azo
kat az előkészítőket tartottam, amelyek a jó exegézis mellett hasz
nálható vázlatot, sőt illusztrációs anyagot is adnak. A 67 előkészítő
ből 16 ad alapos exegézist és vázlatot, 11 ad exegézist, vázlatot és 
illusztrációt is, 10-nek csupán jó exegézise van, de nem segít a pré
dikáció megszerkesztésében. Találtam három olyan előkészítőt is, 
amelynek nincs ugyan kifejezett exegézise, de használható vázlatot 
ad. Egy előkészítő sem exegézist, sem vázlatot nem ad, hanem ki
tűnő kidolgozott prédikációt. A fennmaradó 26 sem alapos exegézist, 
sem használható vázlatot, sem illusztrációt nem ad, és így komoly 
segítséget sem tud nyújtani a prédikációhoz.” (5) „Többségükben be
csületes, alapos munka, illusztrációszegények, kevés a merészen kí
sérletező, a haladó gondolat leszűkült néhány általános témára. 
A nem teológusoktól próbáljunk tanulni. Kerüljük a rövid cím
szerű vázlatokat, túlméretezett már a homiliagyártás, törekedjünk 
egytémás meditációkra.” (38)
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Javaslatok

A hozzászólók magától értetődőnek tartják, hogy az igehirdetés
nek a textusra kell épülnie. Ezért újra meg újra elhangzik a jó 
exegézis követelménye, de azt is hangsúlyozzák, hogy az exegézis 
nem önmagáért, hanem az igehirdetésért van: „Már az exegetikai 
munkában jobban kellene annak érvényesülnie, hogy ez is a prédi
káció érdekében történik, vagyis az exegézis necsak az ige akkori 
mondanivalójának jobb megértésében, hanem mai üzenetének jobb 
elmondásában is segítsen.” (23) „Az exegézisek ne legyenek túl rész
letesek, mutassák az irányt, ami felé a prédikációnak mennie kell.” 
(32) „Amíg nincs kommentársorozat, a perikópa nehezebb textusai
hoz külön feldolgozott, ne áporodott, hanem eleven exegéziseket 
közöljünk. Ezzel csak a vizsgázott szakavatottak foglalkozzanak.” (3)

Az exegézishez szorosan csatlakozó, de a mai ember felé néző 
meditációt is sokan követelnek. „A  készülés közben elmélyülésre 
serkentő meditációk közlését kérem.” (25) „A  jövőben csak olyan 
meditációk jelenjenek meg, amelyekben a szerzők legalább kísérletet 
tesznek a textus mai mondanivalójának megtalálására.” (17) „Igaz, 
hogy a Lelkipásztor elsősorban tudományos teológiai szaklap, mégis 
jó lenne, ha a személyes vívódások is érződnének a prédikációk 
előkészítésénél.” (19) „Csak azok készítsenek meditációt, akiknek 
van sejtelmük erről.” (37) Szinte minden hozzászóló igényli vala
milyen formában, hogy az előkészítő anyag elgondolkodtató és a 
mai problémák felé mutató legyen.

Elterjedt a lelkészek körében annak felismerése, hogy mai gyü
lekezeteinket csak jól átgondolt, világosan felépített igehirdetéssel 
érjük el, amelynél magunk számára tisztáztuk, és ezért mások szá
mára is világossá tudjuk tenni, hogy mit akarunk mondani. Ezért 
sokan kérnek segítséget a témához és a vázlathoz. „Kevés a vázlat: 
27 előkészítőben található. Minden munkához vázlat kellene, vagy 
téma és diszpozíció.” (12) „Szerintem egy helyesen kidolgozott témás 
prédikációból mindig többet vihetnek haza a hívek a templomból, 
mint egy gondosan felépített, de mindent összefogni akaró prédi
kációból.” (13) „A jó exegézis fél siker, de ha részletes vázlatot 
is kapunk, az nagyobb segítség.” (20) „Bő vázlatokat kérnék a 
munkatársaktól, csak nem sablont.” (37) Vannak, akik nagyon 
józanul óvnak a vázlatgyártástól: „Nem tudom a vázlatok felsorolá
sát sem helyeselni, amikor azok nem fedik sem a szöveg, sem az 
exegézis mondanivalóját.” (25) „Nem helyeslem a »három prédi- 
kációs vázlat^ akciót” , még akkor sem, ha másokét közöljük, mert 
igaz ugyan, hogy több módja lehet a textus megközelítésének, de 
végül a sok bába között elvész a gyermek.” (24) „Szerintem a váz
latokhoz a téma is hozzátartozik, nemcsak pontok, és ez lehetőleg 
mondat legyen.” (24) „Kapjon helyet a gyakorlati feldolgozás irá
nyába mutató bőséges vázlat, de semmi esetre sem olyan vázlati 
pontok egymondatos felsorolása, amiket gyakran akármelyik 
textusról el lehetne mondani.” (36)
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Míg korábbi felmérések alkalmával sokan kizárólag a teljes 
prédikációk közlését kívánták, most ebben a tekintetben is reálisab
bak az igények. Aki erre a kérdésre kitér, majdnem mind azt kí
vánja, hogy minden számban legalább egy teljes prédikáció meg
jelenjék. „Jó lenne néha egy-egy teljes, de nem a rádióban, hanem 
egy gyülekezetben elhangzó igehirdetés úgy, hogy a gyülekezeti 
körülmények is meg lennének adva, és itt jó lenne kis gyülekeze
tekben elhangzót is hallani.” (31) „Lehet olykor egy korábbi időben 
ténylegesen elhangzott igehirdetés is, ha valaki úgy ítéli, hogy 
különösen jól találta el a hangot.” (36)

És még egy állandóan visszatérő igény, amelyet nehéz kielégí
teni: az illusztráció. „Nagyon szükségesnek érzem a mai életből vett 
és a mai élet számára érthető illusztrációkat.” (2) „Igen jóknak 
találtam azokat az előkészítőket, amelyek a mai életből, a mai iro
dalmi termésből vett illusztrációkat hozza. Még bátrabban lehetne 
élni példákkal az irodalom, film, rádió, televízió területéről.” (22) 
„Nem tanító történetkékre gondolok, de találó hasonlatokra, és jó 
példákra, amelyek adott esetben sok szónál jobban megvilágítják 
mondanivalónkat. Könyvtári felkészültségünk, adottságaink nem 
egyformák, akinek e téren több adatott, és nagyobb lehetőségei 
vannak, hasznosítsa a köz javára.” (23) „Bő illusztráció-anyag köz
lését kérjük az egyetemes és a magyar protestáns egyháztörténetből, 
ökumenikus anyagból, minél frissebbeket, annak dokumentálására, 
hogy nem elavult és korszerűtlen ügyről van szó.” (37) Itt említem: 
többen kívánják, hogy minden előkészítő javaslatot tegyen a választ
ható énekre is.

Majdnem minden hozzászólás foglalkozik a személyi kérdéssel. 
Ez érthető, mert a megfelelő színvonalat megfelelő lelkészek kiválo
gatásával lehetne elérni. Viszont itt a vélemények megoszlanak. Van
nak, akik néhányra, a legkiválóbbakra bíznák valamennyi előké
szítő megírását. Mások hangsúlyozzák, hogy szélesebbre kell fogni 
a kört. Például úgy, hogy „egy-egy előkészítőre k ét-három ember 
küldjön be ^pályázatott, amelyik jó, az kerül a lapba, ha két nagyon 
jó akadna, mind a kettőt be kell tenni” . De ugyanez a hozzászóló 
követeli, hogy exegézist „csak a vizsgázott szakavatottak írjanak” . 
(3) „Azzal is meg lehetne próbálkozni, hogy egy-egy textushoz kü
lönböző beállítottságú és képességű igehirdetőket is fel lehetne kérni, 
a legjobbat leközölni teljesen, a többiektől pedig a legértékesebb 
gondolatokat közölni »morzsák« címszó alatt.” (10) „Javaslom, hogy 
az igehirdető műhelyébe a legkiválóbb, a legjobb képességű ige
hirdetők írjanak.” (20) Egy közvetítő álláspont: „Célszerű továbbra 
is a lelkészi kar széles rétegeit mozgósítani az igehirdető rovatának 
szolgálatára, de azt is helyeslem, hogy a legjobbak többször jussanak 
szóhoz.” (22) Vannak, akik a karizmatikus szempont érvényesítését 
kívánják és elég sokan az előkészítőhöz felkért munkaközösségek 
felújítását javasolják (10, 11, 16, 26). Többen abban látják a meg
oldást, hogy szigorú mértéket kell alkalmazni. „Általában hiányolom 
a főszerkesztői ceruza nyomát az előkészítők szövegében. Emléke-
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zetem szerint egyetlen egyszer találkoztam ezzel, egy nagyon sze
rény kérdőjel formájában.” (5) „A  szerkesztő legyen igényes a mun
katársai felé, csak a legkiválóbbak munkáját igényelje, szelektáljon 
a lap nívója, de nem utolsósorban az olvasók érdekében.” (20) 
„Magasabbra a mércét, ne közöljön a Lelkipásztor semmitmondó, 
általánosságban mozgó elmefuttatásokat, bárki írta is, mert az ilyen 
előkészítők nem segítséget, hanem bosszúságot jelentenek.” (27) 
„A  szerkesztő merje visszaküldeni, vagy javítani a hibás alakú 
meditációkat, vagy adja ki másoknak is.” (38) Az egyik hozzászóló 
részletekben menő statisztikát készített az elmúlt négy évre vissza
menően, és megállapította, hogy 430 lelkész közül mindössze 100-an 
írtak előkészítőt. A 270 előkészítőből a budapesti és Pest környéki 
lelkészek 138-at írtak, az előkészítők 55%-át. A 100 közül is 45-en 
csak egy előkészítőt írtak, viszont akad egy, aki 28-at írt. (5) Persze 
a statisztika csak az eddigi helyzetet tükrözi, de arra kellene meg
oldást találni, hogyan lehetne az előkészítőt írók körét bővíteni a 
nívó csökkentése nélkül. Többen névsort is próbáltak összeállítani, 
de ezek csak egy-két esetben tartalmaznak „új” nevet.

Lehetőségek

A javaslatok nagy száma mutatja, hogy a lelkészek nemcsak 
olvassák, használják és bírálják az igehirdető rovatot, hanem javí
tásának ügyét is szívükön viselik. És ez örvendetes. A javaslatokat 
azonban a lehetőségek mérlegére kell tennünk. Valamennyi javaslat 
megvalósítására már azért sem lehet gondolni, mert több esetben 
egymással ellentétes irányúak. Az az egy azonban bizonyos, hogy 
az igehirdető rovat nélkülözhetetlen. Az a javaslat, amely szerint 
„az igehirdető rovatot meg kell szüntetni, mert az igehirdetések 
általában nem használhatók” , már azért sem követhető, mert belső 
ellentmondással folytatódik, amikor azt kívánja, hogy az előkészítők 
külön stenciles lapokon jelenjenek meg. Ha azonban egy ilyen külön 
kiadványban lehet ezt a munkát jobban végezni, akkor miért ne 
lehetne a Lelkipásztorban is. Ezt kell megkísérelnünk. S ebben a 
javaslatok talán némileg segítenek.

1. Komolyan kell vennünk azt az általános kívánságot, hogy 
a rovat segítséget nyújtson a textustól a prédikációig az igehirdetésre 
készülés minden fázisában. Nagy jelentőségűnek tartom azt a sza
badságot, amelyet a szerkesztőség korábban adott, hogy mindenki 
úgy írhatja meg az előkészítőt, hogyan jónak látja: írhat textus
magyarázatot, meditációt, bő vázlatot, vagy kész prédikációt — 
csak legyen jó az, amit ír, és segítse a lelkészeket a készülésben. 
Ez a szabadság lehetőséget adott a termékeny kísérletezésre. A hoz
zászólások most azt mutatják, hogy a lelkészek azokat az előkészí
tőket tudják legjobban használni, amelyek végigmennek a készülés 
minden fázisán, és minden ponton az igehirdetés felé vivő segít
séget nyújtanak.
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a) A textus exegézisére tehát az előkészítőkben mindig szükség 
van, de álljon következetesen az igehirdetés szolgálatában. A kom
mentárok eredményét fel kell használni, de figyelembe kell venni, 
hogy legtöbbje nem az igehirdetésre való tekintettel készült. Bőven 
foglalkoznak kortörténeti és tudományos problémákkal, de többnyire 
meg sem említik azokat a kérdéseket, amelyek felmerülnek gyüle
kezeti tagjainkban, amikor a textust hallják. Az előkészítő exegé- 
zisének írása közben szemünk a textuson, fülünk a gyülekezet felé 
nyitva legyen. Magától értetődőnek kellene tekinteni, hogy aki ilyen 
feladatot kap, az konzultál gyülekezeti tagjaival. A laikus kérdések 
és szempontok rovata mutatja, hogy az igemagyarázatnál milyen 
gyümölcsöző lehet találkozásunk a laikusokkal.

b) Szükség van a meditációra is. A készülésnek ebben a szaka
szában találkozik az alapige mondanivalója a mi belső és külső 
világunkkal. A hozzászólások mutatják, hogy örömmel veszik és 
tartják számon azokat az előkészítőket, amelyek valami újat, „gon
dolatindítót” tudtak adni. Egyik legnehezebb kérdésnek tartom azt, 
hogy előkészítőink keveset és akkor is többnyire sablonosán vagy 
esetlenül foglalkoznak az időszerű kérdésekkel. Ez a probléma per
sze túlmutat ennek a rovatnak a keretein. Jó meditációt csak az 
fog írni, akinek lelkészi szolgálatát végigkíséri a meditáció, vagyis 
aki az ige fényében tudatosan birkózik a mai kérdésekkel akár 
személyes lelkipásztori, akár világméretű emberi problémákról van 
szó. Az ige fényében és világtávlatban tudatosítani helyi és szemé
lyes kérdéseinket: ez a meditáció. Ebből születik a jó  igehirdetés.

c) Az előkészítőkben az eddiginél nagyobb gondot kell fordítani 
a téma és a diszpozíció kidolgozására is. Ezt távolról sem szabad 
formális követelménynek tekinteni. A téma azt jelenti, hogy tudjuk, 
mit akarunk mondani, a diszpozíció pedig annak kifejezése, hogy 
tudjuk, milyen egymásutánban kell hallgatóink elé vinni mondani
valónkat, hogy felfigyeljenek rá, megértsék és magukévá tegyék. 
Egyetértek azokkal, akik szerint a homiliás igehirdetés ma kevésbé 
alkalmas közlési forma. Számolnunk kell azzal, hogy akik hall
gatják az igehirdetést, azok nem élnek benne a Biblia világában. 
Ezért fontos az igehirdetés áttekinthető felépítése, de különösen is 
elindítása, vagy szokásos szóval: bevezetése. A hozzászólók hálásan 
nyugtázták azokat az előkészítőket, amelyek segítséget nyújtottak az 
igehirdetés eleven és figyelmet keltő elindításában. Talán senki 
sem említette, de legalább ilyen fontos az igehirdetés befejezése is. 
Minden igehirdetésnek vége van — előbb-utóbb, de soknak nincs 
befejezése. Pedig itt kell az ige mondanivalójának nemcsak össze- 
foglalódnia, hanem célhoz is érnie. Ennek megfontolására és ki
dolgozására is az eddiginél nagyobb gondot kell fordítanunk.

d) Sokan azt tartják az előkészítők legnagyobb hiányosságának, 
hogy illusztrációban szegények. Igazuk van azoknak, akik szerint 
ezen segíteni kell azzal, hogy felkeressük, összegyűjtjük és közöljük 
a szemléltető példákat az egyház történetéből és jelenéből, a tudo
mány, az irodalom, a művészet világából és a mindennapi életből.
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De talán nem árt itt is a probléma gyökere felé kutatni. A szemié- 
letesség hiánya, a száraz elméletiség mindig a gondolkodás renyhe- 
ségére és belső megüresedésére vall, amikor minden kötelezettség 
nélkül ismételjük azt, amit már ezerszer elmondtunk. A szemléletes 
példák viszont ott születnek, ahol a legvilágibb és legmindennapibb 
kérdésekkel kapcsolatban tesszük fel a kérdést, hogy hogyan lehe
tünk ezekben Jézus követői és tanítványai. Az illusztráció nem 
alapvetően a prédikációra készülés problémája, hanem a mindennapi 
élő és felelős keresztyénségé. Az igehirdetők tehát ne elsősorban 
illusztráció-gyűjteményektől várjanak segítséget, hanem saját ke
resztyén életük és lelkipásztori szolgálatuk megújítását tekintsék a 
kérdés kulcsának. Egymásnak pedig nyújtsanak ebben az igehirdető
rovatban is minél több segítséget.

e) A kész igehirdetések és kazuális beszédek közlését is helyes
nek és szükségesnek tartom. Aki állandóan prédikál, de ritkán hall 
igehirdetést, az megéhezik arra, hogy teljesen kidolgozott igehirdeté
seket legalább olvashasson. Az a korábbi aggodalom, hogy ezt sokan 
szolgaian használnák fel, aligha helytálló. Sokkal többen tanulnak 
a jó példán, tudatosan és értelmesen. Eddig rádiós igehirdetések 
közlésével igyeztünk segítséget nyújtani, de megértjük azokat, akik 
gyülekezetben elhangzott igehirdetéseket szeretnének olvasni. A kí
vánság jogos, de teljesítése nem könnyű, ha tényleg elhangzott 
igehirdetéseket igénylünk. Helyes az a gondolat, hogy jó igehirdetés 
magnóra felvett szövegét lehetne közölni. Ma már a legtöbb gyüle
kezetben nem elérhetetlen a magnó. És sok lelkész számára üdvös 
volna, ha saját beszédét utólag visszahallgatná. A jókat pedig kérjük 
a szerkesztőségbe!

2. Az igehirdető rovat tartalmi problémái mellett nagy jelentő
ségű az a személyi kérdés is, hogy kik írják. Nem értek egyet azok
kal, akik csak negatívumot látnak abban, hogy lényegesen kibővült 
a kör, és így gyengébb előkészítők is megjelentek. Ha az egyik 
hozzászóló ismertető statisztikája szerint az elmúlt négy évben 100-an 
írtak előkészítőt, akkor erre nem tudom azt mondani, hogy csak 
100-an. Mert ha a pesszimistább vélemények szerint gyenge volt 
az előkészítők negyed része (3), akkor is 60—70 szerző munkája bizo
nyult jónak, ill. elfogadhatónak, s ez lelkészi karunk 15—20%-a. 
Nem hiszem, hogy például a német nyelvű előkészítők megírásában 
ilyen aránynak megfelelően több ezer lelkész venne részt. Az egyik 
hozzászóló (35) lelkészi karunk rejtett értékeiről szól. Ezek felkuta
tása és szerepeltetése azzal a kockázattal is jár, hogy néha gyengébb 
vagy félkész eredményt kapunk.

a) Az előkészítő szerzőinek körét tehát továbbra is bővíteni kell. 
Keresni kell idősebbek és fiatalabbak között egyaránt azokat, akik 
alkalmasak lehetnek erre a munkára. Ezen belül a legjobb munkát 
adók gyakoribb szerepeltetése mindenképpen helyes. Viszont na
gyobb távlatban hibás volna a kör leszűkítése néhány legjobbra, 
még akkor is, ha ez pillanatnyilag az átlagos nívó emelkedését hozná 
magával.
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b) Többen gondoltak az előkészítő munkaközösségek felújítá
sára, de helyesebbnek látszik a jelenlegi rend, amely személyes 
munkára épül. A közösségi munkának kétségtelenül sok áldása volt 
az abban résztvevők számára, és sokan talán erre emlékeznek. De 
az eredmény nívója legalább annyira ingadozott, mint a személyes 
munkáknál. Emellett kiegyenlítettebbek és szürkébbek voltak, és 
talán sohasem hoztak létre olyan kiváló eredményt, mint egyéni 
munkával a legjobbak. Viszont a közösségi munka előnyeit a fel
kértek is kihasználhatják úgy, hogy az előkészítő kidolgozásánál 
néhány lelkésztársukkal és gyülekezeti tagjaikkal konzultálnak. Ez 
munkájukat mindenesetre tartalmasabbá tenné, anélkül, hogy az 
egyéniség színét elvesztenék.

c) Többen igénylik a magas mércét és az erélyes szerkesztői 
munkát. A megfelelő nívót gyengébb munkák visszautasításával, 
esetleg több, párhuzamosan bekért munka közötti válogatással akar
nák biztosítani. A kérdés azonban sokkal összetettebb, mint kívülről 
látszik. Az érdekelt szerzők tudják, hogy pongyola fogalmazású, 
tárgyi tévedést tartalmazó, vagy hibás mondataik nem jelentek meg. 
A legtöbben maguk kérik tőlem ezt a javítást. De ez nem látszik 
nyomtatásban. Viszont nem látom lehetségesnek, hogy minden tex
tust két-három emberrel kidolgoztassak, és azután egy-kettőt ebből 
visszautasítsak, tehát havonként 8—10 lelkészt megbántsak azzal, 
hogy hiába dolgoztattam. Mert igaz az, hogy kivételektől eltekintve 
mindenki igyekszik a legjobbat adni. Azt sem tartom célravezetőnek, 
hogy szélső esetektől eltekintve, odaírjam a magam véleményét 
minden olyan mondat mellé, amellyel nem értek egészen egyet. 
Ellenben jó volna, ha a lelkészek nem várnák meg a rovat évenkénti 
kiértékelését, hanem mindjárt, amikor használják az illető előkészí
tőt, megírnák néhány sorban a véleményüket, ellenvetésüket, vagy 
kérdésüket, ahogyan ezt ismételten kértem, nemcsak az igehirdetési 
előkészítővel, hanem az egész lappal kapcsolatban. A lelkészek sok
kal nagyobb mértékben élhetnének azokkal a lehetőségekkel, ame
lyeket a Fórum és az Üzenetek rovat nyújt. A véleményalakítás 
bonyolultabb és nehezebb, de hosszabb lejáratú és eredményesebb, 
korszerűbb és érettebb formája az, amelyben nemcsak a „szerkesztő 
ceruzája” , hanem sok lelkész és olvasó véleménye vesz részt. Ezt 
köszönöm azoknak, akik az igehirdető rovat 1967. évi munkájához 
beküldték véleményüket, és ezt kérem fokozott mértékben minden 
lelkésztestvéremtől és a Lelkipásztor minden olvasójától.

Azokat pedig, akik ezután igehirdető előkészítőket írnak, arra 
kérem, hogy vegyék figyelembe a lelkészek hozzászólásából adódó, 
itt ismertetett szempontokat.

Dr. Prőhle Károly
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K ró n ik a

Szabadság— szeretet egyensúlya
Igehirdetés, elhangzott a Balatonszárszói Evangélikus Üdü
lőben 1968. július 7-én a kijelölt textus alapján. (Gál 5,13— 15.)

Petőfi így fejezte ki fiatal lelke vágyát: Szabadság — szerelem, 
e kettő kell nekem! Pál apostol nyomán ma így alakíthatjuk a 
Petőfi-féle formulát: Szabadság, szeretet, e kettő kell nekünk ahhoz, 
hogy keresztyének legyünk. S mindkettő: szabadság is, szeretet is, 
Krisztusban adatik, Nála, Közelében van egyensúlyban. Mindkettő 
egyszerre felkínált lehetőség és komoly elkötelezés is.

I. Szabadság. Ez a Galata levél nagy témája. Ha 1. Kor 13-at 
a szeretet himnuszának nevezzük, ha Róma 8-at a Lélek himnuszá
nak mondjuk, úgy a Galata levelet joggal hívhatjuk a szabadság 
himnuszának. Ügy is felfogható, mint az apostol sikolya: Jaj, el ne 
veszítsétek a már elnyert szabadságot! — Vissza ne essetek vallá
soskodásba, törvényeskedésbe: ti szabadságra elhívott emberek 
vagytok!

Szabadság: Jóízű szó a szánkban, kellemes zenéjű szó fülünkben 
most, amikor szabadságon vagyunk, amikor nyaralunk. Nem va
gyunk kötve időpontokhoz, nem köteleznek feladatok, nem kell 
villamoson, autóbuszon tolonganunk, szabadságon vagyunk. Pompás 
kis cikk jelent meg a vakációról a mai Evangélikus Életben (Túr
mezei Erzsébet: Vakáció...), finomművű írás, boldog, derűs, gyer
meki hála sugárzik soraiból — elolvasván még jobban szeretjük a 
szót s amit jelent: szabadság.

Jóízű szó ez itt Európában más vonatkozásban is. Filozófusok 
két és fél évezrede gondolkodnak rajta, politikusok bármikor hálás 
témának mondhatták. Ahol meghirdették, sokan sereglettek zász
lója alá.

Jóízű szó, szépen csengő szó nekünk magyaroknak is. A már 
idézett Petőfi, a szabadság szerelmese azt is írta: Rabok legyünk 
vagy szabadok? — ez a kérdés, válasszatok! — és egy nemzet felelt 
helyesen a nem is csupán költői kérdésre. Az utolérhetetlen József 
Attila meg így fogalmazott, átélve kora elnyomását: szabadság, te 
szülj nekem rendet!

Jóízű szó ez nekünk magyar protestánsoknak is: mennyire vágy
tunk rá, míg nem volt meg s milyen bőkezűen tudtunk vele élni Eu
rópát messze megelőzve, mikor birtokunkban volt (pl. erdélyi vallási 
tolerancia)!
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Szabadság, nagy ügy, szent ügy, kívánt kincs, szeretjük, amikor 
Pál kimondja: Ti szabadságra elhívott emberek vagytok! De van-e 
igazán? Nem árnyékolja-e be mindig valami? Nem illúzió-e csupán? 
Nem olyan kékmadár, amit elérni úgysem tud — csak kergetni a 
boldogtalan halandó? Lehet-e szabadságról józanul beszélni, míg 
emberi életek a bűn, halál, természet, sors rabságában sínylődnek? 
Ki ne tudná mi a bűn rabsága? Ha elleplezzük, ha álcázzuk, ha 
bagatellizáljuk, ha átlakkozzuk is, a bűn csak bűn s „aki bűnt cse
lekszik, szolgája a bűnnek” . Ki hiszi ezt nekünk? Sokszor úgy 
érezzük, hiába mondjuk. Valahogy úgy járunk, mint egy híres 
kierkegaardi hasonlat szerint a bohóc, akit az igazgató beküld a 
faluba, mert tűz ütött ki. Mondja is, kiáltja is: Emberek, tűz van! — 
de az emberek nem hiszik, azt gondolják, csak jó reklám. Arra való, 
hogy nézőket szerezzen. Ma regények írói, színdarabok szerzői 
is figyelmeztetnek a bűnre. Tudják, amit egy Nobel-díjas író így 
mondott: „kell a szekuláris gyóntatószék, a színpad, ahol kibeszél
hetik a bűnöket” (Hemingway),.. . Tudják, amit Max Frisch tömö
ren így fogalmazott: „ma a valóság kell, nem a szép” . Dürrenmatt 
és Sartre, Camus és Faulkner egyformán sokat beszélnek bűnről 
s a bűn zárt ajtai közé került emberről, de csak feltérképezik hely
zetét, megoldás nélkül. Kiutat nem mutatnak.

Rabságot jelent a halál is. Miatta „kalitkában, ketrecben” él 
az ember, ki nem térhet előle, rátalál úgy is.

Rabság saját természetünk is: indulataink, szokásaink, érzel
meink, s nem nyugtat meg a kifogás: ilyen vagyok, ilyen . ..

Rabságot jelent a sorsom is, itt születtem és most, szüléimét 
és testvéreimet, környezetemet nem én választottam meg; sorsom 
rabja vagyok. . .  s ez az érzés értelmetlenné tehet mindent az élet
ben, „úgyis minden mindegy, ez a sorsom” . . .  Tehetetlenségi ér
zést szül.

Rabsággá lehet a törvényeskedéssé degradált vallásosság is. 
A szabad-nem-szabad fárasztó dilemmája . . .  állandó rettegésben, 
örök félelemben tart.

Pál ismerte mindezt az emberi rabságot, de ezek ismeretében is 
meghirdeti mai igénk drága evangéliumát: Ti szabadságra elhívott 
emberek vagytok! Tudja, mert megtapasztalta, amit Ura, Jézus mon
dott, igaz: „Akit a Fiú megszabadít, valóságban szabad!” Szabad a 
bűn-halál-sors-természet-törvény láncától. Ez a drága ajándék a 
megízlelt keresztyén szabadság, egyúttal kötelez is arra, hogy vigyük 
másoknak is és hogy körülöttünk megkötözött emberek szabadulja
nak. Szabadságszerető és szabadságra kötelezett nép a keresztyén 
nép.

— Alig van ismertebb könyv ma a teológiai irodalomban, mint 
Harvey Cox: The Secular City (Stadt ohne Gott) című könyve. Ben
ne egy fejezetben azzal foglalkozik a szerző, hogy az exorcizmus, az 
ördögűzés, a démonűzés ma is feladata az egyháznak. A modern tár
sadalmi közösségben a bürokrácia, a számuralom, a túlorganizáltság, 
az elgépiesedés démonait kell kiűznie, mert szabadságra hívott nép.
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Szabadság kell nekünk? — Krisztusnál van. Petőfi kérdését: rabok 
legyünk vagy szabadok, — Isten már Krisztusban eldöntötte, meg
válaszolta: Szabadok! Tudta, mi kell nekünk: Szabadság.

II. Szeretet. A keresztyén élet elipszisének másik fókusza ez: 
szeretet. így is mondhatnánk, ez a keresztyén szabadság egyetlen 
korlátja, emiatt nem lehet soha szabadságunk embertelenné. Ha 
Krisztustól nyertem szabadságot, jól tudom, nem vagyok a másik 
ember korlátlan ura, parancsolója. József Attila már idézett nagy 
mondatát: szabadság te szülj nekem rendet, mi így fogalmazzuk: 
szeretet, te szülj nekem rendet! Valóban ez a szeretet fegyelmez, 
teremt rendet a keresztyén egyéni és közösségi életben. Különben 
a szabadságból rendetlenség lesz és pusztulás: parttalan folyó a 
szabadság szeretet nélkül, pusztító áradás.

Ügy látszik a szeretet több a szabadságnál is. Hogy az igazság
nál több, azt könnyen belátjuk. Lehet az asztal két oldalán úgy állni 
két embernek, hogy mindketten verik az asztalt: igazam van! De ez 
még nem elég az együttéléshez. Csak a szeretet elég — az igazság 
kevés, mert a szeretet nagyobb az igazságnál. Igénk szerint azonban 
a szeretet nagyobb a szabadságnál is, nélküle ürügy lesz a szabadság 
és embertelenné válik . . .

Isten maga is lemondott igazságáról is, szabadságáról is — mert 
szerette az embert. Tudta és bemutatta, hogy a szeretet nagyobb 
mindkettőnél.

Negatív példa: Szeretet nélkül felemésztik egymást a közösség 
tagjai (15. v.): „Ha egymást marjátok, faljátok, vigyázzatok, hogy 
egymást fel ne emésszétek!” Szeretetlen bírálat, örökös kritika, rossz
indulatú pletyka megemésztheti a közösséget. Ránk alkalmazva: Az 
evangélikus országos egyház nem szabad, hogy pletykafészek legyen! 
Az evangélikus lelkészi munkaközösség sem lehet pletykafészek! Az 
evangélikus család sem szabad, hogy pletykafészekké legyen! Vélt 
szabadságunkban, szeretet nélküli korlátlanságunkban tönkretehet- 
jük egymást. Hányszor tapasztaltuk, hogy gonosz rágalom tönkre
tehet évtizedes barátságot! Meggondolatlanul, vagy nagyon is meg
gondoltan kimondott kemény, durva szó, jól indult házasságot. El
marad egy jó szó, vagy indokolatlan élcelődés szava hangzik, s 
valaki hátat fordít a gyülekezetnek, hagy „csapot-papot” s ami 
ennél sokkal rosszabb: hátat fordít az Űristennek is. Rontani köny- 
nyű, építeni nehéz! Vigyázzatok, hogy egymást el ne emésszétek! 
Előfordulhat, hogy nem kívülről emésztik meg egyházunkat, mint 
sokan kicsinyhitűén féltik, hanem belülről emésztjük fel önma
gunkat !

Pozitívan is megfogalmazza ugyanezt Pál: szeretettel szolgál
jatok egymásnak (13. v.). Már az is nagyszerű, ha egymást önként 
és szabadon, tudatosan elvállaljuk, elviseljük (6,2!), de ami itt van, 
az még több: egymás építésére hivattunk el. Aktív, szolgáló szere- 
tetre. Mennyire kell szeretni? Mi a mérték? Mint sajátmagadatí 
Nálunk a mérték! Ehhez nem kell különösebb tanultság, képzettség, 
olvasottság, mégcsak tág látókör sem: mindig magunkkal hordjuk
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a mértéket. Ez a törvény summája, összefoglalása, beteljesedése. 
Minden egyéb parancsolat csak ennek részletezése. A szeretet nem 
egy a többi parancsolat között, hanem o parancsolat. Szeress, és 
tégy, ahogy akarsz! Különböző helyzetekben mindig ugyanaz a pa
rancs! Csak alkalmazni kell! Ez szab medret szabadságunknak is.

Szabadságunk, vakációnk ideje meditációs lehetőség is, nemcsak 
a pihenésé. Mai igénk adott meditációs anyagot: a szabadság—szere
tet egyensúlyának kérdését. Lehet rajta meditálni!

Evangéliumi igénk arra hiv, hogy legyünk hűségesek a kevesen. 
Csak keveset tapasztaltunk meg szabadságból, szeretetből? — leg
alább ahhoz legyünk hűek!

Harmónia, egyensúly a szabadság és a szeretet között: ez a 
keresztyén életfolytatás egyik titka. Szabadság szeretet nélkül csak 
mámor, csak áradás, szeretet szabadság nélkül csak nyűg, teher, 
parancs.

A kettő együtt: szabadság, szeretet, e kettő kell nekünk, ahhoz, 
hogy bővölködő életű keresztyének legyünk! Ámen.

Dr. Hafenscher Károly
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A konfirmáció előkészítése

Hozzászólás céljából ismertetem Hans Joachim THILO 
cikkét a konfirmációi oktatás pedagógiai és katechetikai kér
déseiről, amely megjelent a Lutherische Monatshefte 1967. 
évi 12. számában 605. kk lapon.

Thilo szerint a konfirmációi oktatás célja, hogy a gyerekeknek 
segítséget adjon az életben való eligazodáshoz és ahhoz, hogy az 
egyház életével valóságosan találkozzanak.

Megállapítását először lélektanilag indokolja. 12— 15 éves kor
ban a gyermekek második dackorszakukhoz érkeznek. Két ellen
tétes vágy uralja őket. Visszavágynak a gyermekkor zavartalan 
biztonságába. Ezért kaphatók sokszor a gyermeki, naiv hitre. Ugyan
akkor mind nagyobb mértékben szorongatják kétségek is őket. 
„A  felnőttek mind hazudnak” — vélik. Ez a tulajdonképpeni alap
érzésük, mégha néha megijednek is tőle. Vágynak az igazi tekintély 
után. Fő kérdésük ez: hogyan találhatom fel magamat a körülöttem 
levő világban.

A konfirmációi káték és a konfirmációi oktatás gyengéje Thilo 
szerint ezen a ponton jelentkezik. Kölcsönösen a gyermeki, naiv hit 
kialakítását segítik elő. Nem a felnőttéválás feladatával állítják 
szembe a gyermekeket, hanem segítik megfutamodásukat, amire 
ösztönösen is hajlanak.

Az így vázolt lélektani helyzetből a következő teológiai konzek
venciákat vonja le: nem helyes a Szentírás tanításával csupán azt 
hangsúlyozni, hogy az ember Isten gyermeke; fokozottabb mérték
ben kellene hangsúlyozni inkább a tétel folytatását, amely szerint 
az ember Isten kegyelméből örökségül kapta a földet. Ezt nem csu
pán tételes tanítás formájában kellene közölni természetesen a gyer
mekkel, hanem sokszerűen kell élményévé és tapasztalatává tenni. 
Thilo szerint jó lenne az egyházi munka többi ágában is nagyobb 
mértékben érvényre juttatni a tétel említett második felét, mert 
éppen ennek hiányában vált az egyházi élet annyira patriar
kálissá.

Továbbiakban négy tétel segítségével mutatja be, mit jelent 
mindez a konfirmációi oktatás gyakorlatára vonatkozóan.

1. A konfirmandusokat tanulóközösség helyett életközösséggé 
kell formálni. Olyan alkalmakat kell teremteni mindjárt az oktatás 
megindulásának kezdetén, amelyeken emberi közeibe kerülnek egy
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máshoz is és lelkészükhöz is. Ezeken az alkalmakon a közös munka, 
közös szórakozás, közös vállalkozás, közös beszélgetés játékszabályai 
alakítják ki a kapcsolatokat.

2. Meg kell tanulnunk a konfirmációi oktatás közben a szabad 
beszélgetés kialakítását olyan kérdésekben, amelyekben érdekeltek
vagyunk.

3. Elő kell segíteni, hogy a gyerekek maguk is vállalkozzanak 
valamire, pl. felelősen működjenek közre egy ünnepség megrende
zésében, a program összeállításában és kivitelezésében.

4. Tegyük az egyházat az életben való helyes eligazodás gya
korlóterévé. A konfirmációi oktatás nem hitoktatás. A hitoktatás
ban egy megadott tanterv alapján meghatározott tanulmányi cél
hoz kell közelednünk. A konfirmációi oktatás alkalmával nem 
kezelhetjük mereven az átadandó anyagot és az oktatás kezdetén 
még nem tudjuk világosan, hová fogunk eljutni. Szinte évről évre 
a konfirmáló csoport sajátos adottságai és szükségletei szerint válo
gatunk az anyagban, mást hangsúlyozunk jobban, mert igazodnunk 
kell az adottságokhoz. A konfirmációi oktatás abban is különbözik 
a hitoktatástól, mellőzi az iskolás szokásokat (felállás felelésnél, 
jelentkezés stb.). — A vasárnapi istentiszteleten részt vevő konfir
mandusokat nagymértékben segítjük, ha prédikációink gondolat- 
menetéhez igazodva valahol kapcsolatot keresünk a konfirmációi 
órán felvetődött kérdésekkel.

Mindez nem jelenti a tanulás és a tananyag mellőzését, csupán 
arról van szó, hogy oktatói munkánkat szoros kapcsolatba hozzuk 
az egyház közösségi életével. Az oktatás célja az legyen, hogy a 
gyermekekben felébredjen az érdeklődés: ki az a názáreti Jézus, 
akit a gyülekezet feltámadott Urának és Krisztusának ismert meg. 
— A beszajkózott szavakat a legjobb tanulók is hamar elfelejtik. 
Ezért arra kell törekedni, hogy a megtanított ismeretek szoros 
összefüggésben álljanak az egyház közösségében szerzett benyo
másokkal és segítséget kapjanak általuk az életben való eliga
zodásra.

Benczúr László
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A  reformáció útia a századokon át

Reformációi sorozat

1. AZ EVANGÉLIUM AZ ÚJKORBAN

A reformáció csak egészen átfogó történeti összefüggéseiből érthető 
meg igazán. Mert nem csupán egyetlen nagy ember lelki vívódásairól és 
fejlődéséről van benne szó, aki a Fekete Kolostor toronyszobájában a 
római levél tanulmányozása során megértette az evangélium lényegét, 
hanem egy európai tömegmozgalomról, mely történeti eseményként bele
került az emberiség egyetemes történetének sodrásába és attól azóta el 
nem választható. A reformáció többek között a próféta találkozása egy 
olyan általános történeti helyzettel, mely minden rezdülésében az egy
házi átalakulás irányába szorongatta a történelem folyamát. Az adott 
történeti helyzetet egyházi, politikai és gazdasági tényezők határozzák 
meg, de jelentős szerepet kapott benne az általános szellemi törekvés, sőt 
a nemzeti érzés is.

A reformáció általános okainak keresése során az erők sokféle
ségének hatását és érvényesülését észleljük. Negatív és pozitív erők 
színes sokfélesége kavarog és érvényesül a reformáció mozgalmában, 
párhuzamosan vagy ellentétesen az evangélium erejével, olykor vele 
ötvöződve.

Luther a XVI. század elején szembe találja magát egy olyan egy
házzal, melynek több száz éves épületén igen mélyek a repedések és 
ezért szükségszerűen a katasztrófa felé sodródik. Kritikai hangulat és 
erős ellenzék nélkül, az épületen már korábban mutatkozó repedések 
és faltörések nélkül, alig következik be a nagy esemény. De az épületnek 
akkori állapotában feltétlenül össze kellett omolnia, amint feltámadt 
a vihar.

Egy háború győztes csatáját általában nem a háború befejezése nap
ján vívják, hanem jóval korábban. Ugyanúgy egy összeomló épületen is 
jóval előbb megkezdődött a szuvasodás és gombásodás romboló folya
mata. A negatív erők lazító ténykedése!

1. Az újkor hajnalán támadt vihart tápláló negatív erők sorában 
első helyen említjük a) a pápa világuralmának rohamos hanyatlását, mely 
természetes következménye a császári hatalom szétzúzásának és nemzeti 
államok alakulásának Nyugaton. Ebben az összefüggésben lett Luther 
Márton nemzeti hős saját hazájában, b) Jelentősen csökkentette a pápa 
világuralmát a már 1054-ben bekövetkezett nagy egyházszakadás, a görög
keleti egyház kiválása a keresztyénség nagy családjából és a kettős pápa
ság időszakai, c) Benne kavargóit az új kor hajnalán támadó viharban 
az egyetemekről áradó tudomány, mely az egyház fölé rendelt kritikai 
fórumnak tudta magát, éppen úgy. mint a reformzsinatok meddősége, 
a humanista gondolkodás szétáradása és az előreformátorok szellemi
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parazsának izzása a hamu alatt és ki nem küszöbölhető utóhatása. 
Morvaországban pl. létezett egy egész tartományi egyház, mely elszakadt 
a pápától.

Igen jellemző a reformációt közvetlenül megelőző kor kritikai be
állítottságára és elégedetlenségére a megjelenő röplapok, szatirikus és 
apokalyptikus írások merész hangvétele és megdöbbentő tartalma, mely
ből izzó gyűlölet árad a dologkerülő szerzetesek és papok ellen. Ezek 
az iratok egyben magasztalják a kézi munkát, a házasság rendjét és 
elvétve nyíltan szembefordulnak az aszketikus életeszménnyel. A paraszt
ság egyházellenes beállítottságának végső alapja a kor szociális körül
ményeiben keresendő. A kúria makacsul ellenállt mindenfajta gazdasági, 
társadalmi és egyházi jellegű reformtörekvésnek, és tétlenül nézte, hogy 
főpapok, papok, barátok és apácák erkölcstelen életmódjukkal táplálják 
a kitörőben levő vihart. Luther toronyszoba-élményét és lelki vívódásait 
ebben a kortörténeti keretben kell nézni, hogy tisztán lássuk a refor
máció belépését az emberiség történetébe.

2. Az új kor hajnalán támadt viharban pozitív erők is érvényesültek. 
Ezek között talán első helyen kell említeni a kor mély vallásosságát. Ez a 
mély és erőteljes kegyesség mindenekelőtt egy görcsösen megragadott 
és egyre inkább fokozódó egyháziasságban nyert kielégülést. Csak így 
érthető Tetzel János vállalkozásának anyagi sikere. Ma lottócédulák 
árusításából jó néhány ember megél, de bűnbocsátó cédulák árusításából 
alig élhetne meg valaki! Amikor a reformáció belép a történelembe, 
kopog az emberiség foga a lelki éhségtől, mivel sovány koszton tartotta 
a középkor egyháza.

b) Az útegyengetés szolgálatát végző pozitív erőként jelentkeznek 
azok a reformgondolatok is, melyek az ún. előreformátoroktól valók. 
Akad olyan felfogás, hogy Luther valamennyi reformgondolatát már 
jóval előtte kimondta valaki. Csupán az történt, hogy az eszme legelső 
képviselője meghalt, de az eszme maga tovább élt. Hogy az előreformá- 
torok célkitűzése csak benne és általa jut teljes diadalra, nemcsak az Ő 
személyiségének súlyát igazolja, hanem egyben azt is, hogy közben be
érett az idő a korábban elíaposiotít eszmék győzelmére. A reformáció 
győzelmében igen jelentős a virágzó német városok polgárságának szerepe 
is, melyben kialakult egy merőben új,, életeszmény, ellentétben a középkor 
aszketikus életszemléletével. A városi polgárságban egyre erőteljesebben 
jelentkezik a kultúrigény és a szellemi életbe való bekapcsolódás vágya.

Nyilván nem véletlen, hogy a reformáció Magyarországon legelőbb a 
felvidéki városokban talált fogékony talajra, továbbá a főúri és nemesi 
rétegekben. A magyarországi protestantizmus veretét kezdetben Witten- 
bergtől kapta, mivel egyik legjelesebb képviselője. Dévai Bíró Mátyás 
wittenbergi diák és Melanchthon barátja. A külföldi egyetemekre járó 
magyar diákok és külföldi vásárokra járó hazai kereskedők importálják 
a reformáció eszméjét. Itt is kitűnik, hogy Isten földi terveit mindig 
emberek útján végezteti el. És egyben az is egészen világos, hogy a re
formáció emberekkel, tanárokkal, diákokkal és kereskedőkkel kapcsolatos 
történelmi esemény, mely beleágyazódik a nemzeti és általános emberi 
történelembe. Ma is úgy van, hogy az egyház végső soron mindig 
embereket jelent, akik jönnek-mennek. és közben szellemi javakat, teo
lógiai felismeréseket exportálnak és új látásokkal térnek haza.

Amit a hit szeme úgy látott, hogy Isten angyalai voltak Luther 95 
tételének nemzetközi hírnökei, az gyakorlatilag azt is jelenti, hogy ez 
időben találták fel a könyvnyomtatás művészetét. Az a tény, hogy „soproni 
polgárok összedugták fejüket a borozóban, és feszült figyelemmel hall
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gatták Luther írásait”, még pedig a XVI. század elején, — szintén a 
nyomtatott betű áldott missziójának kezdete. A könyvnyomtatás elő
feltételeié lett a reformáció szellemi javai gyors elterjedésének, a refor
máció viszont egyik előfeltétele a könyvnyomtatás gyors fellendülésének. 
A kor szellemi és lelki igénye egyben abban is tükröződik, hogy eleinte 
jórészt bibliákat nyomattak.

c) Az útegyengetés szolgálatát végző pozitív erőként jelentkezik a 
térbeli horizont csodálatos kitágulása, mely a világtengereken túli nagy 
felfedezések egyik következménye. Nem kell túl nagy fantázia ahhoz, 
hogy milyen döbbenetes hatással lehetett e kor emberiségére egyfelől 
Amerika felfedezése, másfelől Kopernikus forradalmi tétele, hogy a 
Föld forog a Nap körül. Valóban lenyűgöző korban éltek az akkori em
berek. Az volt az érzésük, hogy a leghatalmasabb átalakulások kellős 
közepén állnak. Egy egészen új korszak küszöbén. Ez a felismerés ért
hetően erőteljes indítást jelentett egyházi téren is sürgősen végrehaj
tandó hasonló változásokra. A kor egész hangulatára jellemző a huma
nista Hutten lelkes kitörése: „Ö évszázad! Ö tudományok! Öröm és bol
dogság aiz élet!” Kolumbusz Kristóf felfedezte Amerikát, Kopernikus 
a Föld forgását, és Luther felfedezte azt az evangéliumot, mely a forgó 
Földön élő ember legfőbb örömhíre és megtartása.

d) Az egyházi megújulás irányában hatottak végül a kor politikai és 
gazdasági viszonyai is. Az egyház már rég megszűnt politikai vonatkozás
ban vezető hatalomként érvényesülni. Az Egyházi Állam Rómában ekkor 
már régesrég politikai tényezők és erők merő játékszere. Többé fel nem 
tartóztatható a modern, autonóm állam kialakulása. Gazdasági téren a 
cserekereskedelem helyébe a pénzügyi gazdálkodás lép, ami állapjában 
megváltoztatja az életfeltételeket, és az egyházat is arra készteti, hogy 
sürgősen átálljon az új életforma irányába. Ebben a korban, ilyen külső 
és belső viszonyok között jelentkezik Luther reformátorként az evan
géliummal.

A magyarországi helyzet az általános világhelyzet miniatűrje, rá
adásul nemzeti létünk nagy temetőjével Moháccsal. De Mohács talán 
éppen a nemzeti tragédia feneketlen mélységeivel egyben kapunyitás is 
a reformáció előtt. Gazdasági, társadalmi és teljes politikai összeomlás 
idején a mélypont fuldokló sírással egybekötött átvészelése után mindig 
hajlamos az ember előbb vagy utóbb a romok felett felfigyelni az új 
hangra. Az új kezdeményezésre. Arra, amit leégett háza üszkös romjai 
felett álló szegényember úgy mondott: Fogom az ásót, és elkezdem elölről! 
Mohács anyagi és lelki romjai felett kívánatos lett az evangélium. És 
nyilván nem véletlen, hogy a század második felében a királyi országrész 
lakosainak már 62 százaléka fogadta be a reformációt.

A reformáció általános okait vizsgálgatva újra meg újra azt kell 
látni, hogy nincs lényeges különbség a külföldi és hazai állapotok között. 
Ott parasztháború, itt parasztlázadás. Ott is, itt is reformációra érett a 
történeti helyzet!

3. Az evangélium az újkorban. A lutheri reformáció második szakasza 
azzal kezdődött, hogy Luther kénytelen az evangélium tisztaságáért har
colni. Részben azért, mivel wartburgi távollétében „egyesek úgy gondol
kodtak, hogy amit Luther elkezdett, azt most nekik kell gyökeresen 
végrehajtaniuk. Így az evangélium meggyőző erejéről és igazságáról az 
erőszakos külső reformokra tolódott el a hangsúly. Szélsőséges irányzatok 
jelentkeztek mindenfelé, melyek nyugtalanságot és zavargásokat okoztak.”  
Papok és hívek tudatlansága is arra kényszerítette, hogy szószéken, ka
tedrán és íróasztalnál bevesse minden erejét az evangélium tisztaságának
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védelmében. A reformáció második szakaszának főbb feladatai: az egy
ház felépítése, a hitvallásalkotás, a nép nevelése, tanítása és a szer
vezkedés.

Luther a reformáció egyházát minden vonatkozásban az evangélium 
fundamentumára építi és a pápás egyháztól eltérően az élő Jézus Krisz
tust tartja az egyház láthatatlan fejének. Kedvenc szava: Az ige meg- 
cselekszi! Nála valóban nem szólam, hogy az az evangélium, melyet a 
reformáció legfőbb kincseként odahelyez az újkor asztalára, Isten hatalma 
minden hívőnek üdvösségére. Az egyházat Jézus Krisztus egyházának 
tartja. „Nem mi tartjuk meg az egyházat — mondja —, a múltban sem 
őseink tartották azt fenn. Az egyházat megtartja az a Jézus Krisztus, 
kitől való az az ígéretünk: »lme, én veletek vagyok minden napon, 
mind a világ ..

A hitvallás elsősorban nem vallomás kíváncsiskodó és követelődző 
kívülállók felé, hanem a tiszta tanítás védelme, és egyben annak kifeje
zése is, hogy a reformáció többé nem egy emberé, hanem gyülekezeteké 
és népeké. Azokban Luther követőinek táborával együtt ad számot keresz
tyén hitéről.

Keserű tapasztalatokat szerzett arról, hogy az „egyetemes papság” 
elve vallási anarchiához vezethet, az evangéliumi szabadsággal vissza
élnek, sőt a forradalom takarójává lett. Luther azzal kívánta az egyházat 
reformálni, hogy a hit és élet teljességének középpontjába Jézus Krisztust 
tette. A parasztháború szörnyű pusztításából levonta azt a tanulságot, 
hogy sürgősen kézbe kell venni a szervezkedést, mivel tartós forma és 
rend nélkül meg nem állhat a vallási mozgalom. A parasztháború tanul
ságai szerint a gyülekezeti rend kialakítása niem 'bízható a népre. A ne
messég is alkalmatlan erre. Egyházlátogatása során égbekiáltó nyomorú
ságot tapasztalt: vallási dolgokban tudatlan és gondozatlan nép és papság 
2/3-a. Luther, a kor legnagyobb, legmélyebb és legegyszerűbb igehirdetője 
posztillás könyvet ád a prédikálni nem tudó papok kezébe, Kis- és Nagy
kátéjában pedig összefoglalja keresztyén hitünk alapigazságait. Az elő
szóban pedig megkapó közvetlenséggel beszél arról, hogy jóllehet a 
teológia doktora, mégis kénytelen a katekizmus gyermekének megma
radni, és szívesen meg is marad annak. A Kiskáté, mely nemcsak tan
könyv, hanem egyben a keresztyén család és nép könyve is, Luther 
szerint a laikusok igazi bibliája. A magyar evangélikus családi élet er
kölcsi tőkéje is jórészt ebből a kis könyvből való. Sokféle drága tapasz
talatunk akad a Kiskáté befejező sorának igazáról:

Mindenki a maga dolgát 
Jól tanulja, jól végezze, —
Úgy az egész háznak dolgát 
Fel viszi az Úr kegyelme.

Weltler Rezső

2. AZ IGAZ HIT VEDELME

Amikor a reformáció napfényre hozta az evangélium központi üzene
tét, mozgásba jött az egész európai egyházi élet. Tudós teológusok és 
kereskedő polgárok, földesurak és diákok egyaránt belekapcsolódtak a 
nagy újraszemlélés folyamatába, amely — mint felhúzott zsilip mögül 
áradó vízfolyam — hosszú évszázadokra megtermékenyítette az egyházi 
ugart.

A 17. századra jellemző ortodoxia új fejezetet nyitó korszakát csak
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akkor értjük meg igazán, ha szemügyre vesszük: 1. miből eredt?, 2. mit 
hozott?, 3. mit eredményezett? Ha egy hatalmas fához hasonlítanánk 
e kort, úgy előbb a gyökereknek, majd a törzsnek és ágaknak, s végül 
a gyümölcsöknek a feltárásával tudnánk leginkább feletet adni kérdé
seinkre. Induljunk el ezen az úton.

A gyökerek

Az ortodoxia korát mindenekelőtt a világtörténeti összefüggések koor
dinátarendszerébe kell belehelyeznünk.

A Luther halála évében (1546) kitört schmalkaldeni háború és annak 
eredményeként az 1552-es passau szerződés, majd az 1555-ös augsburgi 
vallásbéke az első hajszálgyökerek, amelyekre fel kell figyelnünk ebben 
az összefüggésben. Az V. Károllyal szövetkező német katolicizmus ui. ez
által érte el, hogy Németország vallási helyzete rögzítődött és — ami 
számunkra különösen is fontos — szabályozást nyertek a „Landesherrek” 
jogai. Bár az evangélikusok vallásszabadságát éppen ez a birodalmi gyű
lés biztosította, a „cuius régió, eius religio” elv kimondása sok baj és 
szenvedés forrása lett.

Ugyanekkor — bár békés helyzetet teremtett a többéves háború 
után — partikuláris, territoriális jelleget adott a protestantizmusnak, 
ami akadályozta az egységes szervezet kialakulását. Erre a korra esnek 
a Melanchton halálát megelőző és azt követő belső teológiai viták is —, 
ezekről alább szólunk. Mindez együttesen készítette elő a talajt a For
mula Concordiae megalkotásának (1577), és az azt aláíró lelkészek és 
teológusok nagy része által képviselt „ortodox” korszaknak, mintegy 
önkéntelen védekezésül a katolicizmus, de ugyanakkor a melanchtoni 
filippizmus és a kryptokálvinizmus ellen.

A másik történeti mozzanat, amelyre fel kell figyelnünk, már a 17. 
századba, az ortodoxia virágkorának hajnalába vezet bennünket. A csá
szári tartományokban a jezsuiták ekkorra már egyre jobban magukhoz 
ragadták a hatalmat. A protestáns rendek 1608-ban unió-ba tömörültek 
a pfalzi választó vezetésével; válaszul erre 1609-ben megalakult a Kato
likus Liga, bajor vezetéssel. A két felekezet között egyre növekvő feszült
ség egyúttal a protestáns fejedelmek és a császár közötti ellentétté vált és 
1618-ban a 30 éves háború kitöréséhez vezetett.

Ismert nevek a háború nagy hadvezérei — Gusztáv Adolf, Oxenst- 
jerna, Tilly, Wallenstein —, de kevésbé tudatos az a felismerés, hogy 
az 1648-as westfáliai béke új irányt adott a német egyházi életnek. 
Az egyes territóriumokban a fejedelem, tehát az állam szabta meg az 
egyházi fejlődést. A jogászi szellem ekkor kezd eluralkodni az egyházban, 
a teológusok ekkor kezdenek a szószékről a katedrára szorulni, az elmélet 
és gyakorlat ekkor kezd szétválni.

A német rendek felségjogát és a mintegy 300 fejedelem pozícióját 
biztosította tehát a westfáliai béke, s ezzel együtt járt, hogy a protestan
tizmus politikai okokból is törekedett tiszta, ortodox tanításának kiépíté
sére és kodifikálására.

Az egyháztörténet szempontjai ebben a korban még szorosan össze
fonódtak a világi történelem eseményeivel, mégis két fontos tényezőjére 
rá kell mutatnunk e korszak belső elemzésénél.

Az egyik az, hogy a kialakuló ortodoxia a protestantizmus védekezése 
volt a katolicizmus támadásaival szemben. „Közegyházi” érdek volt, hogy 
a mindenüvé beférkőző nemzetközi jezsuitizmus ne tudjon jó talajra 
találni a hívek sorában. A középkori tomizmus zárt teológiai rendszerével
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szembe akart állítani egy igeszerűbb és életszerűbb, de ugyancsak zárt, 
iskolás, filozófiailag pallérozott „tiszta tanítást”.

Ugyanekkor a belső ellentétek áthidalása is szerepet játszott az orto
doxia kialakulásában. Már Luther életében heves viták foglalkoztatták 
az európai protestantizmust. Az antinomisztikus vitától kezdve (kelle- 
nek-e a jócselekedetek az üdvösséghez?), a synergisztikus vitán keresztül 
(Isten és ember ereje együttműködik-e az üdvösség elnyerésében?), az 
Osiander—Melanchton-féle vitáig (valóban új emberré formálja-e a hit 
az embert, vagy pedig Isten csak nekünk tulajdonítja az ő igazságát?) 
nemcsak teológusok, hanem komoly laikus keresztyének tömegét is fog
lalkoztatták ezek a kérdések, sőt az úrvacsorái vita egyenesen a refor
máció szétszakadásához vezetett.

A lassan kialakuló, majd a 17. század második felében virágkorát 
élő ortodoxia feladatának érezte, hogy az igazi lutheri tanítást tisztán 
megőrizze és ne csak a külső támadásoktól, hanem a belső elhajlásoktól 
is megvédelmezze.

A törzs és az ágak

A territoriális, fejedelmek által irányított egyházi életnek hamarosan 
nyilvánvalók lettek a következményei. A jogászi szellem eluralkodása 
és a teológusok katedrára szorulása maga után vonta, hogy a teológia 
iskolás tudománnyá vált. Legfőbb stúdium a dogmatika lett, maga az 
írásmagyarázat ennek szolgálatában állt és inkább csak igazolására szol
gált. Mint „dicta probantia” , a Biblia a dogmatikai tételek igazoló mon
dásainak gyűjteményévé vált.

Formailag az ortodoxia Melanchton „Loci communes”-ét vette ala
pul. A dogmatikát locus-okra osztotta — Isten, Krisztus. Szentháromság, 
bűn, egyház, szentségek, stb. — ezek részletezését pedig az arisztotelészi 
logika szabályai szerint fejtegette és hasogatta.

Tartalmilag az ortodoxia egyfelől — mint láttuk — a kryptokálvi- 
nizmus ellen küzdött, másfelől a pápás egyházzal szemben akart a lutheri 
megigazulástan hű megőrzője lenni.

Az ortodoxia első szakasza az először 1577-ben megfogalmazott For
mula Concordiae megjelenése utáni időre esik. Fő képviselője Chemnitz 
Márton (t 1582) szuperintendens volt Braunschweigben. Hutterus Leo- 
nardus professzor (+1616) Wfttenibergben, Gerhard János professzor 
(t 1687) pedig Jénában.

Gerhard működése már az ortodoxia virágkorára esik. Nagy műve, 
a „Loci theologici” újszerű, analitikus módszerrel rendszerezte az üdvös
ség útját. Ez az „ordo salutis” hosszú időre megszabta a protestáns teo
lógiai gondolkodást Gerhard halála után főleg Wittenberg vált az orto
doxia fellegvárává, Calov Ábrahám (f 1686), Quenstedt András (f 1688) 
és Hollatz Dávid (+ 1713) irányításával.

E neves dogmatikusok egyúttal vitázó teológusok is voltak. Fáradha
tatlanul harcoltak a lutheri tanítást bármely oldalról fenyegető teológiai 
álláspont ellen. Szokták „új skolasztikának” is nevezni ezt az iskolát, hi
szen formalizmusa, arisztotelészi logikája, konzervativizmusa sok for
mális párhuzamot mutat a 17. századi spanyol-jezsuita újskolasztikus 
iránnyal.

Hollandiában az 1618-as dordrechti zsinaton református talajon is 
győzelmet aratott az ortodoxia. A kálvini kettős predestináoiót tagadó 
arminiánus irányzattal szemben Gomarus Ferenc (+1641) és Voetius 
Gisibert (+ 1676) juttatta itt uralomra az ortodox predestináció-tant.
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Voetius viszont a gyakorlati élet és a precíz erkölcsiség erőteljes hangoz
tatásával már egyúttal a pietizmus előfutára is lett.

A lutheri ortodoxia — kevés kivételtől eltekintve — a római és kál
vini irányzat mellett a pietizmussal is erőteljesen szembenállt. Az „élet 
bizonyságtételét” — amelyről külön előadásban hallunk — szembeállította 
az „igaz hit védelmével”, a gyakorlati keresztyénséget a tiszta tanítás 
fontosságával. — Ma már jól tudjuk, hogy a kettőnek együtt kell érvé
nyesülnie az egyházban!

A gyümölcsök
Miután szemügyre vettük, hogy miből eredt és mit hozott az ortodo

xia a keresztyénség történetében, összegeznünk kell azt is, hogy mit ered
ményezett. Ez azt is jelenti, hogy értékelnünk kell és fel kell mérnünk 
jelentőségét.

Ítéletünk csak akkor lehet igazságos, ha kétoldalúan bírálunk: ha 
értékeit és hibáit egyaránt feltárjuk.

Az ortodoxia legnagyobb jelentősége kétségtelenül abban van, hogy 
megőrizte a tiszta lutheri tanítást. A hit által való megigazülás erőteljes 
hangsúlyozásával valóban „az igaz hit védelmét” munkálta. De nemcsak 
a megigazulástannak, hanem általában az Igének a primátusára töreke
dett. Ezt még akkor is pozitívan kell értékelnünk, ha mindez aprólékos 
eizelláltsággal, a barokk kor stílusában jelentkezett.

Sokan, de többnyire egyoldalúan, szemére vetik gyümölcstelenségét, 
doktrinizmusát, formalizmusát, türelmetlenségét, vitázó szellemét. Két
ségtelenül fennállt a veszély, hogy a merev ortodoxiában az Ige inkább 
könyv-vallássá, a kinyilatkoztatás inkább tanná, és az egyház inkább 
iskolává deformálódik, nem is szólva az általánosan vallott verbális 
inspiráció veszélyéről és tarthatatlanságáról. Ám mégis a centrumot 
hangsúlyozta annak bármely irányú meghamisításával szemben és az 
objektív igét a pietizmus gyakori szubjektivizmusa ellenében.

Másfelől az is kétségtelen, hogy ha tisztán akarta is megőrizni szá
munkra a reformáció örökségét, valójában megkövesedett kezében a lu
theri tanítás, amelyet konzerválni akart. írásmagyarázati módszere is 
inkább csak kodifikációja akart lenni az „isteni tanítás kinyilatkoztatá
sának”, egyháztörténeti oktatása pedig jobbára Flacius 13 kötetes ,',Mag- 
deburgi centuriák” című művének kivonata volt. A wittenbergi „Cathedra 
Lutheri” , az ortodoxia büszke fellegvára sokáig nem látta tisztán, hogy 
amíg csak a dogmatikát bizonyító mondások gyűjteményének látja a 
Szentírást, legfeljebb formailag marad hűséges Lutherhez, szellemében 
azonban epigoni távolságra szakad el mesterétől.

Végül még egyet. Példaként jól szemléltethető, hogy hatásában még
sem állítható az ortodoxia szembe a hitéletet talán gyakorlatiasabban 
munkáló korabeli mozgalmakkal. Az ortodoxia énekköltészete ez a példa
ként bemutatható terület. Bizonyítja, hogy a „terméketlenség” vádja nem 
helytálló, sőt a tiszta tanítás hangsúlyozása mögött többnyire komoly, 
mély vallásosság húzódott meg. A lutheri ortodoxia énekköltői közül 
Nicolai Fülöp (Vigyázzatok, azt kiáltják... Tündöklő hajnali csillag...), 
Heermann János (Jézus, sebeidnek mélye, Szerelmes Jézus, vajon mit 
vétettél...), Frank János (Készítsd magad, kedves lélek,. . .  Jézus éle
temnek ...)  és főleg Gerhardt Pál énekei (130 örökszép énekéből 20 gyü
lekezeteink csaknem naponként használt kincse!) bizonyítják, hogy az igaz 
hit védelme lehet egyúttal az igaz hit munkálója is!

Dr. Fabiny Tibor
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3. A  L E L K IIS M E R E T  S Z A B A D S Á G A

Abban a bonyolult szellemi képletben, amit a felvilágosodás jelent, 
új megítélésben lett része a keresztyénségnek és ezen belül a protes
tantizmusnak is, s valamiként a keresztyénség, illetve a protestantizmus 
felől is szükséges értékelést adni arról az egész Európát elárasztó szel
lemi áramlatról, amelynek gyökerei a reneszánsz humanizmusába nyúl
nak vissza és kiteljesedését a 18. sz. végére érte el.

1. Mi történt a felvilágosodásban?

Bármelyik ágát nézzük, akár a holland, angol, francia, vagy német 
ágát vizsgáljuk, közös vonásokat fedezhetünk fel a különbözőségek vagy 
hangsúlyeltolódások ellenére is: átalakul a szellemi, tudományos élet, 
nagy érdeklődést tanúsítanak a természettudományok iránt, formálódik 
a gazdasági élet, a feudalizmus, egy polgári társadalom felé vezet az út 
(merkantilizmus), politikai, társadalmi, forradalmi törekvések jelentkez
nek mindenütt. Közös vonása a felvilágosodásnak, hogy az ember sza
badulni akar minden sötét hatalomtól, ami az eszét-értelmét illeti, (min
den irracionálistól), ami pedig egyéni szabadságát, minden elnyomó intéz
ménytől. Ez szükségszerűen azt is jelenti, hogy amit a történelmi keresz- 
tyénségben ész feletti, vagy észellenes tanításnak tartott, azt igyekezett 
kivetni, amit pedig egyéniséget, személyiséget korlátozó intézménynek, 
azt megpróbálta lerázni magáról.

Vallásháborúk után vagyunk, Európában kimerültek a vállási erők 
egy időre, nem érdekelte az embereket a felekezeti különbség, a „hol 
is az igazság?”-kérdés. Egy bizonyos közömbösség vett erőt a lelkeken. 
A  megosztott keresztyénségnek, a tekintélyét vesztett egyháznak hát
rálnia kellett a közéletben. Űj atmoszféra érződik, egy új, világias jel
legű kultúra bontakozik ki. Minden supranaturalis gondolat érthetetlenné 
válik, minden lelki tekintély-igény mosolyogni valóvá. Különösen a mű
velt, tanult réteg fordít hátat az egyháznak, elveszti az egyház szellemi 
uralmát. S ha máshogyan jelentkezik is a felvilágosodás római katolikus 
többségű területeken, mint a protestáns lakosságban, lényegében ugyanaz 
történik: kikerül az élet sodorvonalából a keresztyénség. Csak a keleti 
ortodox egyházakról lehet elmondani azt, hogy a felvilágosodás nem 
érintette jelentősen őket (Heussi).

Az emberi értelem megbecsülése (sőt túlbecsülése), hatalmas tudás
szomj és kutatásvágy, tradíció helyett tapasztalati igény, határtalan 
optimizmus jellemzi a felvilágosodás szellemi áramlatát. E világ föl
fedezése — hasonlóan a reneszánszhoz — előmozdítja a természettudo
mányok fejlődését, sőt a szellemtudományok is új alapra kerülnek: min
den a természetre épül: vallásban, erkölcsben, államtanításban, jogban, 
gazdasági rendben, mindenütt az helyes, ami természetes. Vissza az ere
detihez, vissza a természethez! -— adják ki a jelszót. Néhány nevet 
megemlítünk, hogy jelezzük, kik is irányítják a szellemi életet, illetve 
miért küzdenek ezek a szellemi kiválóságok. A politika és államtan 
világában: Hugó Grotius, Th. Hobbes, J. Locke a természet jogi felfogást 
képviselik. A gazdasági életben a kialakuló polgárság közgazdásza Adam 
Smith. Amit a természettudományokban Galilei, Kepler, Giordano Brúnó 
elkezdett, most Descartes, Newton, Leibniz folytatja (matematika, me
chanika, asztronómia). Nem akarnak tudatosan az egyház ellenségei 
lenni, mégis, az új világkép, amit hirdetnek, a régi háromemeletes világ
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kép megszűnését is jelenti: mennyről, pokolról sem lehet többé topolo- 
gikusan gondolkodni: ördögök, angyalok, boszorkányok kivonulnak a 
realitások világából. A forgó Föld perpetuum mobiléhez lesz hasonló 
és Isten személytelen primum movens-szé válik sokak előtt. — A tör
ténelemtudományokban a pragmatikus módszer válik általánossá és fel
használják a pszichológiát is. Ösztönös averzió és távolságérzet a közép
kortól tudatos elfordulással váltakozik. A filozófiában megszűnik a sko
lasztika uralma s ilyen gondolkodók tűnnek fel, mint Bacon, Descartes, 
Spinoza, Hume, Kant, Leibniz. A művészet és irodalom is függetlenül 
az egyháztól. Hiába a katolikus színházellenes visszahatás, hiába tagadja 
meg a klérus a hivatásos színészektől még a szentségkiszolgáltatást is, 
terjed a színházkultúra (a 18. sz.-i kálvinizmus is összeegyeztethetetlen
nek tartja a színházkultúrát a keresztyénséggel). Voltaire a színház él
harcosa, s a színpad lassan a templommal rivalizáló hatalommá növi 
ki magát. Még a muzsikában marad leginkább meg az egyházi hatás 
(J. S. Bach). Az erkölcsöt is egészen immanens tényezőkből vezetik le. 
A francia és angol moralisták kétségbevonják az axiómának hitt igazsá
got: erkölcs és vallás összetartoznak, mint ahogy az eretnek erkölcstelen 
is, középkori felfogás szerint.

Hollandia a felvilágosodás első számú fellegvára, jómódú polgárai
nak jut a művészetek támogatására is, híres nyomdái ellátják Európa 
nagy részét a felvilágosodás irataival, a jogász, nyelvész, teológus Hugó 
Grotius mellett ilyen neveket találunk itt, mint a menedéket talált 
Descartes-ot, vagy honfitársát, Pierre Bayle-t, vagy a pantheista spanyol 
Spinozát. Angliában a deisták viszik a felvilágosodás fáklyáját: Hobbes, 
Locke, Hume. Franciaországban a leginkább egyházellenes a felvilágo
sodás gárdája: Moliere, Voltaire, s az enciklopédisták: Diderot, D’Alam- 
bert, Rousseau.

Németországban kevésbé vallásellenes a felvilágosodás: Leibniz, Tho- 
masius, Wolff nem mondható keresztyénség-ellenesnek.

A felvilágosodás nyomán mindenünnen két kérdőjel ágaskodik a 
keresztyén teológia felé: Mi lesz a Szentírás eddigi tekintélyével? és: 
Tartható-e a supranaturális gondolkodásmód továbbra is? Két kérdés, 
amely azóta sem mondható lezártnak.

A kép teljességéhez hozzátartozik, hogy a felvilágosodásban általában 
türelmet tanúsítanak a vallás iránt, sőt szabadságot engednek neki. Val
lották, hogy minden vallást meg kell tűrni, s mindenki a maga módja 
szerint (nach eigener Fasson) üdvözölhet — ahogy Nagy Frigyes mondta. 
A felvilágosodás véget vetett mindenfajta vallásüldözésnek, ellene volt 
mindenfajta fanatizmusnak (jezsuiták feloszlatása!) és előkészítette a 
vallásszabadságot Európa-szerte.

Volt több antagonizmus is a felvilágosodásban, amit ma már vilá
gosan látunk: hirdette az egyén szabadságát s közben kivirágzik az 
abszolutizmus. Megveti a keresztyénség dogmáit és ugyanakkor a fel
világosodás tanításaiból új dogmák lesznek. Felvilágosult, művelt ember 
legfeljebb deista lehet, de az alacsony nép számára szükséges és hasznos 
a vallás is. Megszünteti a különbségeket a rendi társadalom tagjai és 
a különböző hitű emberek között, de újabb ellentéteket hoz létre: mű
velt és műveletlen, felvilágosult és konzervatív között. — Egy bizonyos, 
hogy a felvilágosodásban olyan mozgalommal állunk szemben, amely 
átjárnia Európát mindenestől, szellemi életére éppoly befolyást gyako
rolt, mint gazdasági, társadalmi vagy politikai életére.

550



Háromféle magatartás észlelhető a protestantizmusban, közelebbről 
az evangélikusságban: voltak, akik egészen elvetették, voltak, akik igye
keztek illeszkedni hozzá s megtalálni a helyüket benne, végül voltak, 
akik teljesen hatása alá kerültek és elvesztették keresztyénségüket.

A) Mindenestől elvetették az ortodoxok. (A lutheri igaztanítás kép
viselőiről van itt szó.) Erasmus és a humanisták kovászát érezték benne, 
a reneszánsz egy újabb változatát s ha Luther egykor Zwingliékre 
tudta mondani: Más lélek van bennetek..., úgy az ortodoxok most 
ugyanezt mondhatták a felvilágosodás képviselőire. A nyíltan jelentkező 
észhitet az emberi értelem bálványozásának tartották, az „ésszel is el
fogadható tanításokat” (Isten léte, halhatatlanság és morál) olyan reduk
ciónak, amely már nem is keresztyénség, hanem a sokat emlegetett 
„természeti vallás” . Kifejezték rosszallásukat, hogy a theologia revelata 
helyett a theologia naturalis-t űzik. Ostorozták a felvilágosodás büszke
ségét, önhittségét, hiányolták a bűn komolyan vételét és a bűnről szóló 
tanítás elhanyagolását s ezzel kapcsolatban féltették a megváltás üzenetét 
és a kegyelemről szóló tanítást. Meg kell mondani, hogy az ortodoxia 
erőtelen ellenfélnek bizonyult és nem sok sikerrel vette fel a harcot 
a felvilágosodás hömpölygő áradatával.

B) Voltak akik igyekeztek illeszkedni, alkalmazkodni a felvilágoso
dás elvi és gyakorlati megjelenési formáihoz, a kor áramlatától szaba
dulni úgysem tudván, fel akarták használni a korszellem adta lehetősé
get a keresztyénség imoindaniivailójának továbbadására. Meggyőződésük 
volt, hogy ebben a légkörben is ki lehet fejezni az evangéliumot. Igye
keztek a felvilágosodás pozitív vonásait megbecsülni, a negatívokat meg 
nem mind vették észre. Megpróbálták kimutatni, hogy ami a felvilágo
sodásban jelentkezik, az tulajdonképpen ősi keresztyén gyökerű: az egye
temes emberiség összetartozása, az emberek között mutatkozó ellentétek, 
különbségek megszüntetése, vagy azt hangoztatták, hogy a vallásszabad
ság, lelkiismereti szabadság, az egyén szabadsága igazi protestáns prin
cípiumok. Luther életéből legdöntőbb szakasznak a wormsi birodalmi 
gyűléssel kapcsolatos jelenetet tartották. Lutherben a lelkiismereti sza
badság bajnokát tisztelték: Itt állok, másként nem tehetek... Szívesen 
használták a felvilágosodás terminológiáját is. Pl. szinte pantheista mó
don szerettek istenségről beszélni személyes Isten helyett. A felvilágoso
dás egyeztető jellegű teológiájára és egyházi gyakorlatára jó példa a 
híres weimari lelkész, Herder munkássága. Kora teljes szellemi fegy
verzetében jelent meg a szószéken, jól értett a természettudományokhoz 
(orvoskaron is tanult), irodalomhoz (Goethében ő látta meg a zsenit), 
pedagógiához (lelkészek tanítójának mondta magát), filozófiához (Kant 
tanítványa volt Königsbergben), mégis prédikátor maradt, teológus, aki 
a teológia miatt távolodott el Kanttól, Goethétől, Schillertől, Wielandtól 
s maradt meg öntudatos keresztyénnek. Nála látjuk azt is, hogy ez az 
irányzat mennyire kereste a harmóniát és a szintézist: egyház és kultu
rális élet, teológia és emberi műveltség, igehirdetés és korabeli intelli
gencia, evangélium és humánum között. Istent az első hitágazat felől 
közelítette meg, Jézusban inkább erkölcsi példaképet lát, mint Meg
váltót, a protestantizmusban az egyéni szabadság vallását üdvözli. Sze
mélyében és szolgálatában magas szinten mutatkozik meg ennek az 
iránynak minden pozitívuma és kísértése.

C) Voltak, akik úgy kerültek a felvilágosodás hatása alá, hogy el is 
vesztették speciális keresztyén jellemvonásaikat. Számukra a felvilágoso-

11. H o g y a n  rea gá lt a r e fo r m á c ió  n é p e  a fe lv ilá g o so d á s r a ?
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dás eszmevilága nemcsak keret volt, hanem maga a tartalom is. Ezek nem 
bírtak a kísértéssel s az evangélium fölé helyezték értelmüket, tudásukat s 
a reformátori tartalom már nem található meg náluk. Mindenáron mo
dernek akartak lenni s modern keresztyénségükben közben a keresztyén- 
ség teljesen hangsúlytalanodott. Gazdag ismereteik ellenére is meg
szegényedtek teológiájukban és egyházi gyakorlatukban egyaránt. Teo
lógiájukból száműzték mindazt, ami eszükkel nem volt egyeztethető, 
s szinte szégyellték a keresztyén hit minden irracionális vonását. Szá
múikra csalk az volt valósiág, amit tapasztalni lehet (empirizmus) és csak 
az igaz, ami ésszerű (racionalizmus). A SZI-ból vékonyka füzetet hagy
tak, az énekeskönyvet addig „javították”, amíg elő sem fordult bűn, 
kegyelem, sátán neve az Erős várunkban sem, a Jer örvendjünk ke
resztyének . . .  c. koráiban sem . . .  Az igehirdetés fő feladata már nem az 
ev.-hirdetés volt náluk, hanem a hasznos dolgokra oktatás, a hitből 
való megigazulás elhomályosul és arról beszélnek, hogy a jó Isten a 
benne hívőket és a jókat megjutalmazza érdemeik szerint és a keresz
tyén vallás lényege a keresztyén morál. Nagy optimizmussal nyilatkoz
nak az emberi értelemről csakúgy, mint az emberi morálról.

Értékelés

A felvilágosodás kora és keresztyénsége számunkra egyszerre tar
talmas figyelmeztetés és óva intő példa.

Figyelmeztetés: az egyháznak meg kell értenie kora műveltségét, 
szellemi világát. Komolyan kell vennie az emberi értelem szerepét, 
meg kell becsülnie a humánumot, hangsúlyozni kell a szeretetet. Meg 
kell tanulnia kora nyelvén és gondolatformájában kifejezni magát és 
üzenetét.

Óva intő példa: Vigyáznia kell, hogy beilleszkedése ne legyen fel
szívódássá, olcsó konformizmussá, saját szavának elhallgatásává. Vi
gyáznia kell, hogy az ész megbecsüléséiből ne legyen az ész imádata, mert 
az bálványimádás. Luther 3. hitágazatmagyarázata visszájára fordul: 
hiszem, hogy saját értelmemmel el tudok jutni az én Uramhoz.. .  
Vigyázni kell, hogy az evangélium-hirdetés formájának változásával a 
tartalom ne változzék és ne hirdessen „más evangéliumot” !

A felvilágosodásnak sokban volt igaza és sokban tévedett. Volt po
zitívuma és volt negatívuma is. Magyar vonatkozásban is. Értékeljük a 
felvilágosodásból született Türelmi rendeletet, de minden megbecsülé
sünk ellenére sem tudjuk a soproni Kis János, vagy a szarvasi Tessedik 
Sámuel igehirdetéseit kopírozni. A felvilágosodást nem szabad túl
becsülni és nem szabad leértékelni: józanon kell megbecsülnünk min
den értékét és világosan kell távoltartani magunkat minden hibájától. 
Így lesz az egyháztörténet e szakasza is tanító mesterünkké.

Dr. Hafenscher Károly

4. VERSENY AZ ELSŐSÉGÉRT

Az anyaszentegyház vándorútján az egyház döntéseit, magatartását 
sok tényező határozza meg. A külső körülmények, a történelmi esemé
nyek, a szellemi áramlatok mindig befolyással vannak arra, hogy az 
egyház hogyan tudja megtalálni az igazságot és hogy a megtalált igaz 
úton hogyan tud megmaradni. S ehhez járul még az is, hogy az egyes
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egyházak döntéseit nagyban befolyásolja és meghatározza a többi egy
ház útja és élete.

Egyedül e törvényszerűségek figyelembevételével tudjuk megérteni 
a reformáció egyházainak útját századokon át. Éppen azért, amikor azt 
vizsgáljuk, hogy mi történt a reformáció örökségével a felvilágosodás 
korszaka után, a 19. században, a napóleoni háborúktól az első világ
háborúig, ezt csak úgy tudjuk elvégezni, ha először a történelmi, szel
lemi eseményeket és áramlatokat elemezzük és szemügyre vesszük, mi 
történt a római egyházban ebben az időszakban.

A katolikus restauráció

A  katolicizmus a francia forradalom és a napóleoni háborúk ideje 
alatt teljesen meggyengült, tekintélyét csaknem teljesen elvesztette. A 19. 
század végére viszont annyira megerősödött, hogy nemcsak politikai 
tényezővé lett, de a középkorihoz hasonló belső szilárdságra is szert tett. 
Hogyan volt ez lehetséges?

A francia forradalom és a napóleoni háborúk gyakorlati eredményei 
és eseményei lábbal tiporták mindazt a sok szépet és jót, amit a forra
dalom zászlajára tűzött. Az emberi értelem nagy kudarca volt mindez. 
Ebből a csődből a kor embere három irányban kereste a kiutat.

A romantikában, amely az emberek érdeklődését a valóságtól a fan
táziaszülte álomvilág felé irányította. S mivel sokan a középkorban 
látták ezt az idillikus álomkorszakot, amikor a katolikus egység és szel
lem jelképezte a nyugati világ életét, a katolikus egyház egyre inkább 
szimpatikus lett. Különösen Németországban kezdett terjedni ez a szem
lélet — amelynek hatására több neves személy katalizált — a reformáció 
hazájában a 19. század végére megtört a protestantizmus szellemi uralma. 
A katolicizmus különösen a képzett emberek között hódított.

A katolikus egyház restaurációját nagyban elősegítette a politikai 
reakció újjáéledése, mely természetesen a római egyházban látta első 
számú szövetségesét. Napóleon bukása után VII. Pius pápa visszatért 
Rómába, s csaknem a régi nagyságában állította vissza az egyházi álla
mot. A politikai reakció jegyében a római kúria megkezdte az ún. kon
kordátumok kötését az egyes államokkal. Az abszolutizmusra és a hala
dás mindenáron való meggátlására törekvő egyes uralkodók nagy öröm
mel nyújtottak kezet a római egyháznak. (Bajorország 1817, Poroszország 
1821, Spanyolország, Szicília, Szardínia, Franciaország, Ausztria stb.) 
A politikai reakció jelentős támogatást kapott a római egyházon belül 
a jezsuita rend visszaállításával (1814).

A katolikus egyház egy harmadik szemléletmódban is igen nagy 
erősítést kapott: ez az ultramontanizmus. Az igazi megoldást ultra 
montes, vagyis az Alpokon túlról, a római egyháztól kell várni. (De 
Maister gróf könyve, 1814.) Ez a gondolat egyházi körökben nagy vissz
hangra talált. E szemlélet eredményeképpen IX. Pius pápa javaslatára 
az I. Vatikáni Zsinaton (1870) elfogadták a Mária szeplőtelen foganta
tásának és a pápa csalatkozhatatlanságának dogmáját és meghatározták 
az emberiség téves és káros eszméit, amelyek között a protestantizmus 
a kommunizmussal együtt szerepel. A munkásmozgalmak gyors fejlődése 
láttán pedig XIII. Leó pápa 1891-ben kiadta a „Rerum novarum” c. 
enciklikáját, amelyben átkot mondott minden haladó gondolkodásra. 
Mindezzel a római egyház leplezetlenül a politikai reakció és a maradi- 
ság oldalára állt s pozícióit külső látszatra teljesen megerősítette.

553



Bármennyire is igyekezett gúzsba kötni a népek szabadságát, az 
emberi eszme szabad gondolkodását a politikai reakció és a katolikus 
maradiság, a forradalom tüzét nem tudta kioltani, és a szabadgondolko
dásnak nem tudott gátat vetni.

Alig telt el néhány évtized és az abszolutizmus ellen sorra lángoltak 
fel a forradalmak: 1830: Párizs, 1844: Németország, 1848: Párizs, Bécs, 
Budapest, Olaszország stb. Sőt a pápai csalatkozhatatlanság dogmájának 
kihirdetése után egy nappal (1870. júl. 19.), amikor III. Napóleon seregei 
elhagyták Rómát és a poroszok ellen vonultak, az'olasz nép megszállta 
az örök várost, és Olaszországhoz csatolta. Később ugyan Vatikán jogait 
rendezték, de a pápa az „ún. „vatikáni fogságba” került.

De a katolikus egyházon belül is nagy ellenállást váltott ki a Kúria 
reakciós, maradi gondolkodása. Spanyolországban és Portugáliában heves 
harcok voltak a klerikálisok és liberálisok között, Németországban pedig 
több teológiai fakultást be kellett zárni (Giessen, Marburg), stb. Ugyanis 
ezeken a teológiákon több haladó gondolkodású professzor volt. Ugyan
csak Németországban több összeütközés volt a római egyháznak a ható
ságokkal az ultramontán felfogás alkalmazása miatt. (Köln, Poroszország.)

A szellemi életet sem lehetett bilincsbe verni. A 19. század második 
felében a szellemi fejlődés — mit sem törődve a római egyház visszahúzó 
rendelkezéseivel — új korszakot nyitott. A filozófiai, spekulatív gondol
kodás helyébe a realizmus lépett. S ez a szellem áthatott mindent: 
a politikát, a természettudományt és a gazdasági életet. Ez a szellemi 
irány sok érdemet tud felmutatni: a gazdasági élet fejlődését, az iparo
sodást, nagyvárosok kialakulását, stb. Azonban ez a fejlődés sok árny
oldalt is vont maga után. A szellemi élet csak a felsőbb társadalmi 
rétegekben talált otthonra. így a realizmus a materializmushoz vezetett, 
amely a szellemet tagadta. . .  Súlyosbította a helyzetet az egyház szá
mára az a tény, hogy a munkásság forradalmi harca a materializmusban 
találta meg a maga ideológiáját. S mivel a római egyház erre csak átkot 
tudott mondani, a század végére minden restaurációs sikere ellenére a 
munkástömegeket teljesen elveszítette.

A római egyháznak az a koncepciója, hogy minden haladó mozgal
mat csírájában fojt el, sohasem vezetett eredményre. A 20. század első 
felében a forradalmak oly elemi erővel robbantak ki, hogy a világ arcu
latát egyszerre megváltoztatták.

A protestantizmus sem akar alulmaradni.

Kérdés, hogy ebben a küzdelemben, a visszahúzó és haladó erők 
harcában hogyan próbálta megtalálni magát a protestantizmus, a refor
máció örököse, az ige egyháza. Voltak komoly előremutató próbálkozások 
az ige konkrét üzenetének megszólaltatására, de sajnos, csak nagyon 
elszórtan. A protestáns egyházak Európa minden országban beálltak 
abba a szemléletbe, hogy az elsőségért folytatott harcban a katolikus 
egyházzal, nem akartak alulmaradni. A protestáns egyház a maga sajá
tos eszközeivel meg is próbálta ezt a harcot, ahelyett, hogy meglátta 
volna az ige szolgálatának nagyszerű lehetőségeit és alkalmait, beállt 
a katolicizmussal egy sorba az elsőbbségért vívott küzdelembe.

Ez a törekvés mindenekelőtt abban a teológiai célkitűzésben jelent
kezett, hogy a teológiát a kor világszemléletével próbálták összeegyez
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tetni, hogy a keresztyénség ne süllyedjen barbárságba, a tuddmány pedig 
hitetlenségbe. E felfogás legmarkánsabb képviselője Schleiermacher, aki 
e korszak jóformán minden teológusára rányomja bélyegét. Az ő fel
fogása az, hogy a hitet, a kinyilatkoztatást, Isten jelenlétét az emberi 
lélek belső élményében kell keresni. A belső élményre való hangsúly
áthelyezés megmentette a teológiát a filozófiától, viszont belegabalyította 
a pszichológiába. Nagy érdeme azonban, hogy élesen meglátta azt a 
problémát, amely kell, hogy minden keresztyén igehirdetőnek fő prob
lémája legyen, ti., hogy az ige üzenetét a kot emberének kell meg
szólaltatni.

Mások a fent említett célkitűzést úgy akarták megvalósítani, hogy 
a szentírás történetiségét kutatták. Hangsúlyozták, hogy az eszme a tör
ténelem terméke, s ezzel máris átléptek a romanticizmusból a realiz
musba. Ezt az irányt főképpen Dávid Strauss képviselte, aki „Jézus 
élete” c. művével lett hírhedt, amelyben az evangélium tartalmát míto
szokká oldotta fel. Sajnos ez a jó szándékú ember, a sok meg nem értő 
kritika hatására a materializmusba torkollott, azonban azzal, hogy Jézus 
életét hűvös ésszel tárgyalta, a teológia fejlődése szempontjából igen 
nagy szolgálatot tett. Ebből a felfogásból fejlődött ki azután később az 
ún. bibliai kritikai irány.

A katolicizmus ellensúlyozását ismét mások úgy képzelték el, hogy 
felébresztik a konfesszionalizmust és ezzel együtt az egyházi öntudatot. 
A  19. század elején az ún. lelki ébredés szántott végig a protestantiz
muson, amelynek legjelentősebb képviselője Arndt volt, aki a hitvallá- 
sosságra nem sokat adott. E mozgalomnak reakciójaként jelentkezett 
a konfesszionalista irány, amelynek legjelentősebb képviselője Claus 
Harms és Wilhelm Löhe volt. Több követőjük is akadt. Annak ellenére, 
hogy ez az irány igen sok jó szolgálatot tett az egyháznak, hibái is 
vannak: nem volt elég modern és nem volt elég reformátori. Legfőbb 
hibája mégis az volt — mivel nem a szolgálat, hanem a római katoliku
sokkal való verseny ösztökélte —, hogy nem tudta megvalósítani azt 
a célt, hogy az evangéliumot a modern embernek szólaltassa meg.

A belmisszó területén is sok eredményt tud felmutatni ez a korszak. 
Nem kell többet tennünk, mint két nagy nevet megemlítenünk: Heinrich 
Wichern és Friedrich Bodelschwingh nevét. Mindkettőt a kapitalizmus 
fejlődése során nyomorba jutott emberek, főként gyerekek nyomora 
indított arra, hogy a segítségükre siessen. így jött létre a Rauhes Haus 
és Bethel, ahol sok nyomorult ember talált segítséget, támogatást. 
S akadtak lelkészek, elég sokan, de nem elegen, akik a keresztyén szo
cializmusban keresték a munkásosztály segítségét (elsősorban Svájcban). 
Sajnos ezek a példák csak nagyon elszórtan jelentkeztek a protestantiz
mus területén. Általában azonban a protestáns egyházakat is az jelle
mezte, hogy együtt tudtak haladni a katolicizmussal, a materializmussal, 
s ezzel együtt a munkásmozgalmakkal szemben. Az eredményt az lett, 
hogy most már azokat is elvesztették a munkásmozgalomhoz tartozókkal 
együtt, akik értelmi nehézségekkel küzdöttek a hit elfogadása kapcsán. 
Ez a helyzet az első világháborúig, azért keletkezik és hódít annyi szekta 
a protestáns egyházakban ezekben az időkben.

Az elsőbbségért való harc tehát azt eredményezte, hogy — bár a 
katolikus egyház külső látszatra népszerűsödött — mindkét egyház el
veszítette annak az osztálynak a szimpátiáját, amely a következő század 
első felében hatalmas dolgokat fog cselekedni.
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Az előzőek világosan megmutatták, hogy ebben a korszakban a re
formáció öröksége szinte teljesen elsikkadt. Isten azonban még az ilyen 
nehéz és sivár időkben is megmentett valamit népe számára a refor
máció örökségéből.

Ez elsősorban abban jelentkezik, hogy a protestantizmus bármeny
nyire is együtt harcolt a materializmus, a kommunizmus ellen a kato
likus egyházzal, teológiájában nem tagadta meg, hogy a kultúrát és a 
tudományt pozitiven értékli. Ez nemcsak abban jut kifejezésre, hogy 
a kor nagy teológusa, Schleiermacher egyúttal egy sereg tudományos 
egyesületben is vezető szerepet töltött be, hanem abban a módban, ahogy 
a bibliához nyúltak, és a történelmet, vagy dogmatikát tárgyalták. Min
dig igyekeztek tudományos szinten maradni. Ekkor fejlődött ki a törté
netkritikai módszer, amely alapja lett annak, hogy a következő korszak
ban az ige teológiája oly erőteljesen kifejlődjék. S ezzel a reformáció 
örökségének továbbadóivá lettek.

S ha kevesen is, mégiscsak voltak, akik meghallották Isten küldő 
szavát és keresték a diakónia útját, hogyan szolgálhatnának koruk 
nyomorgó emberének. Ezek is előkészítői lettek annak, hogy a protestan
tizmus a következő korszakban felismerte, hogy az egyház lényegéhez 
hozzátartozik a diakónia.

Ebben a korszakban még az elsőbbségért, a nagyobb befolyásért folyt 
a harc. Azonban egyre jobban közeledett az az idő, amikor az egyház 
Ura megmutatta népének, hogy az egyház egyetlen helyes útja a szol
gálat, és az az első, aki ebben a szolgálatban követi Mesterét.

Selmeczi János

A z  ö r ö k s é g  m ég is  to v á b b  él

5. AZ ÚJ ESZMÉLKEDÉS IDEJE

Amikor a két világháború közé eső egyháztörténeti korszakot az új 
eszmélkedés idejének nevezzük, ennek az időszaknak legjobb, leghala
dóbb egyházi törekvéseit emeljük ki. Azokat a jelenségeket állítjuk 
homloktérbe, amelyek a reformáció századokon át haladó útját jelzik 
századunk első felében.

Nem szabad természetesen azt gondolnunk, hogy a protestáns egy
házakban minden törekvés az újraeszmélkedés jegyébe állítható ebben 
az időben. Számtalan maradi téves, és hamis egyházi nézet, program és 
mozgalom lépett egyidejűleg porondra. Ezeknek a tömegekre gyakorolt 
hatása sokszor erősebbnek bizonyult és az újraeszmélkedést is hamis 
célok szolgálatába igyekezett állítani. Ilyen volt pl. a harmincas évek 
elején Németországban a szinte mindent lehengerlő „Deutsche Christen”, 
„Német Keresztyének” mozgalma. Ez a mozgalom ügyesen álcázta magát 
jóidéig Luther tekintélyével is. Ilyen volt római katolikus többségű 
hazánkban a Szent István nevére hivatkozó nacionalizmust és keresz- 
tyénséggel elegyítő ún. „keresztény kurzus”. Az újraeszmélkedésnek nem
csak a múlt tévutaival kellett leszámolnia, hanem egyre nagyobb mér
tékben kellett szembenéznie az újabb tévutakkal, amelyek mind a múlt
tal való leszámolás és a megújhodás programjával léptek fel.

Az újraeszmélkedés már az első világháború előtt megkezdődött, de 
a világháború után beállott válság idején vált elkerülhetetlenné. Késztető

556



erővel hatott a megelevenedő Luther-kutatás. Ez a reformáció és Luther 
személyének felületes kultusza helyett a reformáció korának mélyebb 
megértéséből igyekezett ihletet meríteni. Nem véletlenül nevezte magát 
az első világháború után kibontakozó új teológiai tájékozódás reformátori 
teológiájának. Az új teológia nagy érdeklődéssel fordult a gyülekezet 
és az igehirdetés szolgálata felé. Ezek megsegítésében látta kutató- és 
oktatómunkájának célját és nem abban, hogy az egyetemeken a többi tu
dományokkal egyenrangú tudományként ismertesse el mindenáron magát.

A reformáció korán és Luther munkásságán tájékozódó újraeszmél- 
kedést főleg három törekvés jellemezte. 1. Megpróbálták a Bibliát úgy 
használni, mint ahogyan a reformátoroknál látták, vagyis olyan könyv
ként, amelyből Isten ma hozzánk szóló szavát érthetjük meg. 2. Az érdek
lődés középpontjába Jézus Krisztus személve és műve került, szemben 
az előző évek törekvésével, amikor a vallásra mint a humánum egy 
sajátos megnyilvánulására irányították a figyelmet. Egy régi énekünkben 
ez a vallásközpontú szemlélet Krisztus nevét ezzel a szóval cserélte fel: 
vallás. „Szegény fejem hová hajtnálak, ha a v a l l á s  ölére nem?” 
(Dt 358) Az új eszmélkedés egyik jele, hogy az énekeskönyv új kiadásá
ban ismét az eredeti forma szerepel: ..Szegény fejem hová hajtnálak, ha 
a K r i s z t u s  ölére nem?” . 3. Az újraeszmélkedés harmadik sajátos 
vonása, hogy céljául nem csupán az egyes ember ..valláserkölcsi” meg
újítását tűzi ki, hanem az egyháznak és a gyülekezetnek a küldetését 
akarja megérteni és megértetni. Mindezt olyan időben tette, amikor a 
protestantizmus — a láthatatlan egyház jelszavát hangoztatva — mind 
nagyobb mértékben iparkodott arra, hogy a polgári társadalom világ
nézetévé váljék és amikor az egyház olvan mértékben veszítette el egy
ház-jellegét, amilyen mértékben elpolgáriasodott.

Az újraeszmélkedés egy bizonyos üdvös riadalommal kezdődött el. 
Isten orszáaa más, mint a polgári társadalom és annak eszményei — 
ismerték fel azok, akik kapcsolatot találtak a munkásmozgalmakkal. 
Az evangélium más, mint az európai fehér ember kultúrája és társadalmi 
rendje — fedezték fel azok. akik a külmisszió „hódításait” evangéliumi 
mérlegre helyezték. Az egyház más. mint a nemzeti és gazdasági érdekek 
szolgálatába szegődött, megoszlott és egymással versengő felekezetek — 
döbbentek rá az ökuménikus mozgalom úttörői. Isten más, mint a 
különböző vallási és filozófiai elképzelések istenfogalma — kezdték hir
detni azok a teológusok, akik nem a vallásban mint általános jelenség
ben, hanem Jézus Krisztusban ismerték meg Isten kinyilatkoztatását.

Egves emberek és csonortok eszmélkedése nem maradhatott rejtve. 
Váratlan visszhanara talált sokfelé. Barth Károly, az új teológiai tájé
kozódás kiemelkedő alakja ígv emlékezik vissza az eszmélkedés kezdeti 
korszakára, 1927-ben megjelent dogmatikájának előszavában: „Ha utamra 
visszanézek, úgy látom magam, mint az, aki egv sötét toronyban felfelé 
tapogat a lépcsőn s a korlát helyett a harangkötélbe kap s nagy ijedtében 
hallja, hogy a feje felett a harang megkondul, még pedig úgy, hogy azt 
már nem csak ő hallja.”

Miért talált mind szélesebb körben visszhangra egyesek üdvös ria
dalma? Mi késztette az egyházakat mindenféle új eszmélkedésre, a re
formáció és Luther munkájának elmélyült tanulmányozására és ennek 
segítségével a megtérés útjának keresésére? Talán a reformáció 400 
éves jubileuma 1917-ben. Aligha. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a 
történelmi események szerepét. Az európai polgárság társadalmát és a 
vele szoros kapcsolatban álló egyházi életet mélyen megrázkódtatta az
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első világháború és a nyomában járó forradalmi megmozdulások. A re
formáció 400 éves jubileuma alkalmával Sopronban tartott ünnepségekről 
gazdag tartalmú kiadványt jelentet meg a Dunántúli Egyházkerület. 
Az oroszországi, akkor már kibontakozóban levő Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom hírei még nem tükröződnek az elhangzott ünnepi be
szédekben, de a háború előidézte megrendülés már jelentkezik. „Világ
háború és reformáció ünnepe — hogyan fér össze a kettő?” — veti fel 
előadásának kezdetén id. dr. Prőhle Károly soproni teológiai tanár. „Öh, 
ha béke volna, óh, ha béke volna, ha nem teperne földre ezernyi 
gond..., ha nem állna halálos ellenségként egymással szemben a világ 
két legelső protestáns népe, míg a keresztyénség másik felének semleges 
feje az oly igen óhajtott békének különben minden elismerésre méltó 
közvetítésével is azt a hatalmat gyarapítja, mely egykor a reformáció 
terjedésének gátot vetett” — így sóhajt fel a továbbiakban.

A háborús megrendülést fokozták, sőt túlhaladták a kiéleződő tár
sadalmi belső feszültségek, majd a következtükben előálló forradalmak. 
A tömegek békevágya és társadalmi igazságosságért kibontakozó küz
delme nemcsak a polgári társadalom szerkezetét rázta meg alaposan, 
de a vele sok szállal összenőtt egyházak életét is. Az egy év múltán, 
1918. október 31-én tartott reformáció ünnepi megemlékezésekben már 
ez tükröződik hazánkban is. Az újraeszmélkedés égető szükségessé válik.

Az őszirózsás forradalom után 1918. november 23-án Nagy Lajos 
gyúrói lelkész kezdeményezésére budapesti lelkészekből Evangélikus 
Papi Tanács alakul. Kiadott felhívásukat így kezdik: „A  nagy átalaku
lásokat élő kor evangélikus egyházunk életének is új medret jelöl. Az 
idők folyamán bürokratikussá vált szellem helyett a régi reformátori 
szellemre van ismét szükségünk. Elavult vagy hitelét vesztett intézmé
nyek helyett igazi evangéliumi megújhodás megteremtésén fordul meg 
egyházunk jövendője. Szükségünk van egy új reformációra elsősorban 
intra muros, magunk körében.” A felhívás aláírói között dr. Obál Béla 
eperjesi teológiai tanár neve mellett ott szerepelt dr. Raffay Sándoré is.

A megrendülés azonban nem hatott túlságosan mélyre. A történelmi 
események által kiváltott ijedtségnek és a rossz lelkiismeretnek sokkal 
nagyobb volt benne a szerepe, semhogy az újraeszmélkedés a gyökerekig 
hatott volna el. A forradalom korszakát csakhamar felváltotta az ellen- 
forradalomé. Azok közül, akik a forradalom idején tevékeny szerepet 
vállaltak, sokan kiszorultak az egyházi életből, többen börtönt is viseltek, 
állásukat vesztették, fegyelmi eljárásban részesültek vagy emigrációba 
mentek; mások gyorsan feltalálták magukat az új helyzetben s a ki
alakuló keresztény kurzus zászlóvivőivé váltak.

A mélyreható és széles körű újraeszmélkedést nálunk főleg három 
tényező hátráltatta. Az egyik a politikai tényekkel nem számoló irre
dentizmus volt és a vele karöltve járó felületes magyarkodás. Ez józan
ságunkat vette el és elszigeteltséghez vezetett. A másik az antiszemitiz
mus volt. Ez veszedelmes indulatokat kavart fel, elterelte a figyelmet 
a megoldandó társadalmi és gazdasági kérdésekről. A harmadik az anti- 
kommunizmus volt, amely szintén a továbbörökített, neobarokk köntösbe 
öltözött feudal-kapitalista rendszernek az oltalmazását szolgálta. Mind
három a fasiszta háborús gépezet alkatrészévé, majd martalékává tette 
később kazánkait. Nacionalizmus, antiszemitizmus és antikommunizmus 
volt a három fő eleme az uralomra jutott, ún. „keresztény-magyar világ
nézetnek” . A kialakult új rendtől és annak világnézetétől nem tudta 
magát kellő mértékben elhatárolni egyházunk se szervezetében, se veze
tőinek személyi összetételében, de tanításában sem. A nemrég nagyon
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óhajtott belső megújhodásból, az egyház reformációjából így az ellen- 
forradalom idején restauráció lett, az egyház közéleti tekintélyéért, befo
lyásáért, előjogaiért folytatott küzdelem.

Nem szabad természetesen azt gondolni, hogy az újraeszmélkedés 
ezzel teljesen megszűnt egyházunkban. Nem szűnt meg. Tovább folyta
tódott, de nem az egyház látványos megnyilatkozásaiban, hanem mozgal
mak, kisebb csoportosulások keretében és sajátos karizmákkal megáldott 
személyek eszméltető, nevelő tevékenysége útján. Mielőtt ezeket számba- 
venni és értékelni próbálnánk, lépjük át hazánk határait és kíséreljük 
meg az újraeszmélkedés tényeit világviszonylatban áttekinteni.

A teljesség rovására, de a szemléletesség kedvéért három nevet említ
sünk meg'. Először a methodista, észak-amerikai Mott Jánost (1865—1955) 
említjük. Nem azért tesszük, mert az Egyházak Világtanácsa első tiszte
letbeli elnökévé választották és később béke Nobel-díjjal is kitüntették, 
hanem azért, mert a keresztyén ifjúsági munkában, majd a Keresztyén 
Diákvilágszövetségben és a külmissziói munkában kifejtett tevékenysége 
jól érzékelteti az új eszmélkedés egyik nagy felismerését: az evangélium 
és annak hirdetése világra szóló ügy, átlépi a népek, fajok, kultúrák, 
országok és földrészek határait. Döntő szerepet játszott Mott János 1910- 
ben, az edinburghi külmissziói világkonferencián. Ezt a konferenciát te
kintik az ökumenikus mozgalom megindulásának, noha akkor még az 
ökumené nem volt közhasználatú fogalom. Az evangélium hirdetésének 
ügye azt igényli az egyházaktól, hogy az egész emberiséget, annak minden 
kérdését tartsák szemük előtt és keressék küldetésükből adódó egyetérté
süket és egységüket. Ez ia felismerés kiállta az első világháború próbáját.

Másodszor a svéd evangélikus egyház érsekének, Söderblom Náthán- 
nak (1866—1931) a nevét említjük. 1925-ben a világ valamennyi keresztyén 
egyházának képviselőjét meghívta Stockholmba. Ez volt az első ökume
nikus konferencia. A népek békéjének és a társadalmi igazságosságnak 
az égető ügye késztette az első világháború idején és utána Söderblomot 
arra a felismerésre, hogy nem lehet megvárni, míg az egyházak hitbeli 
és szervezeti egységre jutnak, hanem már most kell keresniük a gyakor
lati együttműködést és egységet, hogy a világ égető kérdései felé fordulva, 
a szolgáló szeretet tetteivel tanúskodjanak Jézus Krisztusról, aki főpapi 
imájában azért imádkozott, „hogy mindnyájan egyek legyenek” (Jn 17). 
Az a felismerés, hogy az egyház szolgálatának betöltése közben keresheti 
és élheti meg Krisztusban adott egységét, ma is érvényes.

Harmadszor egy református svájci teológiai tanárnak, a már említett 
Barth Károlynak (1886—) a nevét jegyezzük fel. 1917-ben megjelent Ró
mai levél magyarázatától számítják a teológiai munka gyökeres irány- 
változását. Egy kis svájci gyülekezet igehirdetői szolgálata közben jutott 
el felismeréseire. Nem az ún. modernista teológusok kérdésfelvetéséből 
indult ki — „hogyan prédikáljunk a modern embernek?” —, az a kérdés 
foglalkoztatta — mit prédikáljunk? A válasz megtalálásához a reformá
torok, az egyház hitvallásai, a két Blumhardt és a niagy dán evangélikus 
gondolkodó, Kirkegaard nyújtottak segítséget. A dogmatika a teológiai 
munkásság homlokterébe került. Gondolkodását a Krisztus-központiság 
jellemzi. Emiatt ma sokan „krisztomonizmussal” vádolják, pedig ez a 
radikálisán krisztologikus teológia tette lehetővé a hitvalló egyház fellé
pését Németországban a német keresztyének tévelygésével szemben, az 
eligazító politikai állásfoglalást a második világháború idején, a szocia
lista átalakulás közben új feladatok elé került egyházak lelkipásztori 
tanácsolását és bátorítását a második világháború után, amikor magát az
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ökumenikus mozgalmat is erősen kísértette, hogy Isten tervét azonosítsd 
az antikommunizmus jegyében álló, ún. Marshall-teirvvel. A reformátor! 
teológia több irányban ágazott el, de felismerései mindmáig megtermé
kenyítőén hatnak az ökumenikus munkában és az igehirdetői szolgá
latban.

Hazai evangélikus egyházunkban főleg mozgalmak keretében történt 
meg az újraeszmélkedés. Közülük a Keresztyén Diáikszövetséget (MEK- 
DESZ), a gyülekezeti evangélizáció érdekében létrejött csoportosuláso
kat és a soproni teológiáról kiinduló Keresztyén Igazság c. folyóirat 
körét említjük meg. Valamennyinket jellemezte az Isten igéjére figyelés 
szándéka, a személyes hit és meggyőződés hangsúlyozása, a hétköznapi 
élet kérdései között megvalósuló Krisztus-követés és a gyülekezeti élet 
megelevenítésére irányuló szolgálat. A hivatalos egyházzal főleg annak 
társadalmi kötöttségeivel szemben többnyire kritikai magatartást tanú
sítottak, a laikusok megbecsülésével a demokratizálódást iparkodtak elő
segíteni, „a pantalóval szemben a lelki-elemet” — amint egy cikk címé
ben is kifejezésre jutott. Fogyatékosságuk abból eredt, hogy főleg az 
egyéni kegyesség ápolása állt érdeklődésük homlokterében, bizonytala
nok voltak a kor égető kérdéseinek mélyreható elemzésében és ezért 
nem tudtak jelentős ellenállást kifejteni mindjobban fasizálódó légkör
rel szemben. A nacionalista és antiszemita hatások iránt tanúsított kniti- 
kátlan magatartás a mozgalmak nem egy vezetőjét és résztvevőjét a 
nácizmus eszközévé tette.

Befejezésül két nevet említsünk meg ebből a korszakból. Két lel
készt, akik mint szónokok nem értek el tömeghatást, de mint elmélyül- 
ten és bátran gondolkozó nevelők ma nem eléggé méltatott szerepet 
töltöttek be. Az egyik Gáncs Aladár, aki a reformátusokat megelőzve 
először írt komoly tanulmányt Barth Károlyról és teológiájáról. A másik 
Járosi Andor, aki prófétai éleslátással és szelíd természetét felülmúló 
bátorsággal mutatott rá olyan bibliai igazságokra, amelyek figyelmen 
kívül hagyása miatt Isten ítélete alá kerültünk.

Benczúr László

6. AZ EVANGÉLIUM VILAGTAVLATA

1. Ha az emberiség életét és történelmi fejlődését figyelemmel 
kísérjük, akkor könnyen észrevehetjük, hogy ez a fejlődés közel sem 
mondható egyenletesnek és zökkenőmentesnek. Voltak ugyan olyan idő
szakok is, amelyek viszonylag békéseknek tekinthetők, de kétségtelen 
az is, hogy az emberiség szellemi és gazdasági életének fejlődése akkor 
változott meg nagyobb mértékben és akkor ugrott előre lökésszerűen, 
amikor egy-egy forradalmi eszme, vagy világméretű mozgalom végig
söpört Európán, vagy esetleg a világ más részén. Ilyen „vulkanikus” 
erejű hatása volt a maga idejében magának a reformációnak, de ugyan
csak világviszonylatban nagy hatása volt a 19. század szabadságharcai
nak és a 20. század első és második világháborújának is.

2. A 20. század két világháborúja és a velük párhuzamosan óriási 
léptekben előre törő technika hatalmas változásokat és sok tekintetben 
merőben új helyzetet teremtett az emberiség életében és számos új prob
lémát vetett fel világszerte. Úgy van ez, mint amikor hatalmas vihar 
vonul át a tengerparton, felkavarja annak hullámait s a hullámok elvo
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nulása után eddig nem látott tárgyakat vet a tenger partjára. Különösen 
a második világháború óta eltelt két évtized során tapasztalhattuk meg 
ezeket a jelentős változásokat.

3. Ezeknek a változásoknak jellemzői a világméretek. A tudományos 
felfedezések és a technika óriási előretörése következtében úgy érezzük, 
hogy a világ összezsugorodott. 'Mintha a hatalmas országok határai köze
lebb kerültek volna egymáshoz, hiszen a szuperszonikus repülőgépek 
percek alatt repültek át országokat és a legnagyobb kiterjedésű országok 
határai is órákon belül elérhetők, nem is szólva az űrhajókról, amelyek 
másfél óra alatt körülrepülik egész földgömbünket. E változások követ
keztében a különböző országok népei is közelebb kerültek egymáshoz, 
örömeikkel, de gondjaikkal és problémáikkal egyaránt. Ezért van az, 
hogy sokszor még elszigeteltnek látszó, vagy helyi jellegű problémák 
kihatásaikban messze túlmutatnak önmagukon, legyenek azok akár 
katonai, gazdasági, vagji szociális vonatkozásúak.

4. A második világháború után bekövetkezett új világhelyzet jellem
zői és problémák közül hadd említsük meg a legfontosabbakat:

a) A szocialista tábor jelentős mértékben kiszélesedett és megerő
södött. A szocializmus előretörése világméretűnek mondható, mert nem
csak arról van szó, hogy számos ország ebben a társadalmi rendben él, 
hanem arra is kell gondolnunk, hogy a most még kapitalista társadalmi 
rendben élő országokban is jelentős tábora van a szocialista eszméknek 
a nép között. Ezzel a jelenséggel tehát számolnia kell minden állam
hatalomnak és a különböző egyházaknak is.

b) Részben ennek a folyamatnak tudható be, hogy a gazdasági kér
dések rendkívüli mértékben kiéleződtek a világ különböző részein. 
A gazdaságilag fejlett országokkal szemben ott állnak a fejletlen, vagy 
még erősen a fejlődés stádiumában élő országok és népek. Egyes orszá
gokban óriási problémát okoz a hatalmas népszaporodás, amely gyakran 
munkanélküliséggel és éhezéssel kapcsolatos. A  gazdasági problémák 
mellett erőteljesen jelentkeznek a sürgős rendezésre váró különböző 
társadalmi problémák, sőt faji problémák is (Egyesült Államok, Dél- 
Afrika, stb.).

c) Feltétlenül számításba kell vennünk az ún. harmadik világ meg
születését, az afrikai és egyéb gyarmatok megszűnésének erőteljesen 
megindult láncolatát. Ezek ia népek, amelyek évszázadok óta gazdasági 
és kulturális elnyomás alatt senyvedtak, most kezdenek magukra esz
mélni, megízlelték a szabadság és függetlenség gyümölcsét s bár még 
jelentős gazdasági és kulturális problémáik vannak, helyet kémek az 
emberiség egyenjogú tagjainak táborában. A harmadik világ népei jog
gal várhatják a gazdagabb népek és a keresztyén egyházak megértő 
támogatását az emberiesség jogán.

d) Korunk további szomorú jellemzői azok a háborús veszélyek, 
amelyek hol itt, hol ott ütik fel fejüket és állandó nyugtalanságban tart
ják az emberiség jelentős részét. Gondoljunk itt elsősorban a vietnami 
háborúra, a közel-keleti helyzetre és az európai biztonsággal kapcsolatos 
német kérdés rendezetlenségében rejlő veszélyre. Ezek a jelenségek sok 
mindent lelepleznek és megmutatják az önző, hatalomra törő, mások 
életét semmibe nem vevő háborús érdekcsoportok igazi arcát.

e) Végül hadd említsük meg ebben a sorozatban — ha nem is mint 
új jelenséget — a szekularizáció kiszélesedését a keresztyén egyházak
ban, valamint az elembertelenedés ijesztő tüneteit. A két Kennedy és
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Dr. Martin Luther King alattomos meggyilkolása és számos más politi
kai, vagy faji jellegű gyilkosság mutatja, hogy a Schweizer által emle- 
legetett „élet tisztelete” igen ingatag lábon áll még magukat kulturált
nak tartó országokban is.

5. Mindezeket a jelenségeket és problémákat tudomásul kell vennie 
a világ keresztyénségének s így a mi magyar evangélikus egyházunk
nak is és szembe kell néznünk azokkal. Hiszen Isten úgy szerette ezt a 
világot, hogy az ő Fiát, Jézus Krisztust odaadta érette (Jn 3, 16). Jézus 
pedig többször hangsúlyozta, hogy nem azért jött erre a világra, hogy 
neki szolgáljanak, 'hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét sokokért 
(Mk 10, 45) és nem azért jött, hogy elveszítse az emberek életét, hanem 
hogy megtartsa (Lk 9, 56). Évről évre erőteljesebben kell tudomásul 
vennie a keresztyén egyháznak, a különböző keresztyén felekezeteknek, 
hogy Isten az ő egyházának nem a mumifikálás szerepét szánta ebben 
a világban, hanem a jó értelemben vett kovász szerepét.

6. Tudomásul kell már egyszer vennünk, hogy amikor rohamosan 
fejlődő századunkban valóban felnőtté kezd válni az emberiség, az or
szághatárokat és népeket a hatalmas technikai fejlődés térben és időben 
egymáshoz közelivé teszi, akkor a keresztyén egyházak sem zárkózhat
nak el egymástól >az ókori és középkori dogmák dohos fálai mögé. A kü
lönböző ökumenikus mozgalmak munkájának és szerepének előtérbe 
kerülése, a második vatikáni zsinat egyes határozatai, a keresztyén fele
kezetek közt, továbbá a keresztyének és marxisták között megindult 
párbeszédek és nem utolsósorban az Egyházak Világtanácsának az utóbbi 
években megélénkült munkája csakúgy, mint a Keresztyén Békekon
ferencia egyházi világmozgalommá szélesedése mind arról tanúskodik, 
hogy az utóbbi két évtizedben olyasvalami történt az egész emberiség
gel, amelynek hatása alól nem vonhatja ki magát a világ keresztyénsége. 
Ezeket a mozgalmakat és jelenségeket egyrészt az egység keresésének, 
másrészt a fogalmak tisztázásának, illetve a béke megmentésének és meg
védésének ügye serkenti óriási aktivitásra. Az egyházak kezdenek rá
jönni, hogy bátran és nyíltan szembe kell nézniok a mai világot feszült
ségben tartó problémákkal. Kezdenek rájönni arra, hogy nem elég csupán 
a felmerült problémákat akadémikus színvonalon tárgyalni s azok felett 
el-teologizálni, hanem a világért magát odaadó Krisztus népéhez méltóan 
minden erő latbavetésével, őszinte szívvel és jóakarattal segítséget kell 
nyújtani a problémák igazságos megoldásához. Az 1966. évi genfi „Egyház 
és társadalom” konferencia már ilyen irányban tett erőfeszítéseket s itt 
is megmutatkozott, hogy milyen súlyos problémákról van szó. Az idén 
tartott III. Keresztyén Békevilággyűlés csakúgy, mint az Egyházak Világ- 
tanácsának uppsalai nagygyűlése is megmutatta, hogy a keresztyének a 
maguk helyén igen sokat tehetnek az emberiség súlyos gazdasági és 
szellemi kérdéseinek tisztázásánál és megoldásánál. Krisztus evangé
liumának ebben a vonatkozásban valóban világtávlata van a szó leg
igazibb értelmében.

7. Krisztus evangéliumának kezdettől fogva világtávlata volt, mert 
a benne foglalt örömhír az egész világnak szólt (Lk 2, 14). Krisztus az 
egész világért született, szenvedett, halt meg és támadott fel. Krisztus 
az egész világ megváltója és üdvözítője. Őbenne minden faji, társadalmi, 
nyelvi és egyéb korlát megdől: „Nincs zsidó, sem görög, sem szolga, 
sem szabad, sem férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a 
Krisztus Jézusban” (Gál 3, 28). Ezért a róla szóló bizonyságtételnek, 
evangéliumnak is világtávlata van, „mivel Istennek hatalma az minden
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hívő üdvösségére” (Rm 1, 16). Az evangéliuminak erre a világtávlatára 
mutatott rá Luther a reformációban s ezért tudott a reformáció mozgalma 
is világtávlatúvá lenni, mert a világtávlatú evangéliumra épült. Ezért 
tudta könnyedén áttörni a különböző országok határait s tudta hitben 
testvérekké tenni a különböző nyelveken beszélő népek millióit. Ezért 
tudott teret hódítani hazánkban is és otthonra talált a magyar protes
tantizmus millióinak szívében. Az evangélimnak ez a világtávlata mint 
drága reformációi örökség szállt apáról fiúira nemzedékek hosszú során, 
immár négy és fél évszázadon át.

8. Az evangéliumnak ez a világtávlata az, amely egyrészt most is 
összeköt bennünket külföldön élő hittestvéreinkkel, másrészt pedig szé
les perspektívát tár elénk egyházunk jövőjét illetően. Két évtizeddel 
ezelőtt magyar evangélikus egyházunkban egyesek kishitűségükről tettek 
bizonyságot, amikor nem hittek az evangélium világtávlatában. Ügy gon
dolták, hogy a megváltozott viszonyok között és új társadalmi rendünk
ben az evangéliumnak nem lehet „perspektívája”, sőt világtávlata.

Az azóta eltelt két évtized eseményei és munkája magyar evangé
likus egyházunkban azonban rácáfolt a kishitűekre. A reformáció örök
sége: Isten igéje, ahhoz kötött lelkiismeretünk és a Szentlélek által meg
világosított józan emberi ész egységében egyházunk megtalálta a társa
dalom által is megbecsült helyét és a szolgálat útját híveink lelki üdvére 
és népünk javára egyaránt. Ennek az útnak és szolgálatnak helyességét 
fel lehet már most is mérni gyülekezeteink megújult életében, új egyházi 
törvényeinkben, egyre inkább gazdagodó teológiai szakirodamunkban, 
egyházi sajtónkban, lelkészeink igehirdetésének új hangjában és tartal
mában. De jól érezhető és megtapasztalható ez egyházunk és államunk 
jó viszonyában s gyülekezeteink vezetőinek és tagjainak mindennapi 
becsületes munkájában és hazafiságában, az egymásért való élés igaz 
felelősségének vállalásában. És Isten iránti hálával állapíthatjuk meg 
azt is, hogy egyházunk püspökeinek, teológiai tanárainak az elmúlt két 
évtizedben kifejtett fáradhatatlan munkája és szolgálata is arról tanús
kodik, 'hogy az evangéliumnak igenis van „világtávlata” nemcsak ha
zánk határain belül, hanem azokon kívül is. Az evangélium mai és jövő
beni világtávlatát a szó tágabb értelmében vett diakónia biztosítja és 
állandóan időszerűvé teszi nemcsak a keresztyén egyházak között, 
hanem azokon túlmenően is.

Mekis Ádám
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 18. VASÁRNAP

1 Jn 3,19—24

Az eredeti szöveg többlete

19. v. EINAI EK TÉSZ ALÉTHEIÁSZ =  az igazságból származni, 
s ennek következtében az igazság jellemvonásait magunkon hordozni. 
— PEITHC =  rábeszélni, a maga oldalára állítani, meggyőzni, lecsen
desíteni. Az ige fut uramban van, ami azt fejezi ki, hogy folyton engedjük 
magunkat meggyőzni Istentől.

20. v. KATAGINÓSZKC =  valaki ellen észrevételt tenni, valakit 
vádolni. A szó etimológiai értelmében benne van az is, hogy valakinek 
a meggyőződésével ellenkezőt állítani.

21. v. PARÉSZIA =  nyíltság, őszinteség, örömteli bizalom. Az I. já- 
nosi levél jellegzetes kifejezése. Itt az Isten, illetve Jézus iránti bizal
mat jelenti, a irályból közvetlenül ered az erkölcsi és vallási öntudat. 
(Rienecker.)

22. v. ENTOLÉ =  megbízás, konkrét parancs. Nem az ószövetségi 
törvény összessége (tízparancsolat). — ARESZTOSZ =  szembetűnő, lát
ványos, felismerhető. Az ENöPION AUTU azt jelenti, hogy az emberek 
előtt nem feltétlenül ismertek ezek a cselekedetek.

E x e g é z i s

Textusunk — mint általában az egész jánosi levél — a hit és szere
tet elválaszthatatlan egységéről beszél, illetve azt hangsúlyozza, hogy a 
keresztyén hithez elválaszthatatlanul hozzátartozik a szeretet.

A keresztyén hit forrása Jézus Krisztus, aki azt mondta magáról, 
hogy ő az igazság és az élet (Jn 14,6). Aki közösségbe kerül Jézus Krisz
tussal, vagyis aki az igazságból való (19. v.), azt szíve mélyéből jellemzi 
az őszinte gondolkodás, és az becsületesen szolgálja embertársainak 
javát (az igazságot). Ez a Jézus Krisztussal közösségben élő ember leg
döntőbb belső magatartása.

Persze ez a belső magatartás még nem biztosít afelől, hogy lelki
ismeretünk mindig nyugodt. Hiszen e belső magatartás mellett is elő
fordulnak életünkben bűnök, mulasztások, s lelkiismeretűnk, mint szi
gorú bíró vádol bennünket és sokszor a kétségbeesés szélére sodor. 
(Augustinus, Luther!) Ebben a nyomorúságunkban egyrészt az a tudat 
segít, hogy az igazságból valók vagyunk, azaz rengeteg bűnünk és 
mulasztásunk ellenére is a Szentlélek által munkálkodik bennünk Jézus 
szeretete, másrészt az ád reménységet, hogy Isten kegyelmes szeretete 
nagyobb, mint a kegyes emberi gondolkodás ítélete, amely megbotránko- 
zik az egyes hibákon, s nem az egész magatartásra tekint. Isten azt nézi, 
ami a szív mélyén van, s nem az egyes hibák és bűnök alapján ítél. 
Sok exegéta Calvin alapján a 20. verset úgy értelmezi, hogy Isten még 
szigorúbban ítél, mint az emberi lelkiismeret, de az evangélium egész
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összefüggése azt a lutheri értelmezést támasztja alá, hogy Isten kegyel
mesebben ítél, mint az emberi lelkiismeret.

S ha a Szentlélek bizonyossá tesz afelől, hogy Isten gyermekei va
gyunk, vagyis ha e bizonyosság alapján a szívünk nem vádol, akkor 
Istenhez gyermeki bizalommal és őszinteséggel tudunk közeledni, aki 
kegyelmes szeretetével megbocsátja bűneinket, s igazi megbékélést nyújt 
ott, ahol a lelkiismeretünk vádolt. E megbékélés eredménye az, hogy a 
szívünkből eltűnik minden félelem és nyíltan, szabadon közösségbe kerü
lünk Istennel.

Ez a félelemtől mentes őszinte bizalom tesz alkalmassá bennünket az 
imádkozásra. Imádságunk meghallgatásának egyetlen feltétele és alapja 
Isten akaratának cselekvése, vagyis a Jézus Krisztusban való hívés, amely
től természetesen elválaszthatatlan a felebarát szeretete (22. v.). Ez nem 
azt jelenti, mintha Isten megfizetne a hivők engedelmességéért. Mindez 
úgy értelmezendő, hogy csak a Jézus Krisztusban hivő, illetve a felebará
tot szerető élet van összhangban Istennel, s ez az imádkozás egyedüli 
alapja.

A 23. vers összefoglalja, mi Isten parancsolatának a tartalma: Az a 
hit, hogy Jézus Krisztusban az Isten emberré lett és ezzel megvalósította 
a tökéletes emberi életet, s hogy a Szentlélek erejével a felebaráti sze
retet által a mi életünkben is megvalósulhat ez a tökéletes élet.

A 24 .vers még egyszer összefoglalja, mi a következménye annak, ha 
megtartjuk, követjük Istennek az előző versben kifejtett parancsolatát: 
A  kölcsönös és a tartós szeretetközösség Isten és az emberek között. S 
ennek a közösségnek az a jellemzője, hogy a Szentlélek birtokosai va
gyunk. A Szentlélek jelenléte és ereje által valósul meg a hivők életében 
Jézus Krisztus ígérete: „Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem 
sok gyümölcsöt.” (Jn 15,5.).

V á z l a t  
Erőt adó hit

Napjainkban sok ember szívében problematikussá lett a hit. Az egy
ház által hosszú évszázadokon át hirdetett, s a hivők tudatában élő Isten
ben, a minduntalan csodákat művelő, a természet törvényei felett álló, s e 
törvényeket minduntalan feloldó Istenben a természettudományos világ- 
szemléleten felnevelkedett mai ember nem tud hinni. Ezért jutnak el 
sokan arra a bizarr gondolatra, hogy „az Isten halott” .

Mai igénkben János apostol az igaz keresztyén hitet mutatja meg 
nekünk, amely hit a ma embere számára is erő és támasz lehet az élet 
harcában.

1. A keresztyén hit mindig Krisztus-hit. Ez azt jelenti, hogy a keresz
tyén ember hisz abban, hogy Jézus Krisztus, az Isten Fia, akiben az Isten 
emberré lett, s akiben az Isten megmutatta és megvalósította a tökéletes 
emberi életet. Egyedül Jézus Krisztusban szemlélhetjük, hogy mi a töké
letes emberi élet. Nem kell mást tennünk, mint az evangéliumok lapjain 
végigkísérnünk Jézus életét, s megláthatjuk, mik a jellemzői ennek a töké
letes emberi életnek: a közösség, a szolidaritás vállalása a bajba jutott 
emberrel, az önfeláldozó, szolgáló szeretet, az igazság szeretete, a nyílt
ság, őszinteség stb. Az igehirdetés e részében Jézus életén szépen szem
léltethetjük, mi az, amire leginkább szüksége van a ma emberének.

2. Jézus Krisztus által mi is Isten fiai vagyunk. Isten Jézus Krisztus
ban gyermekeivé választott és fiaivá fogadott bennünket. Mi az Istentől
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születtünk, s bennünk van Isten magva (1 Jn. 3,9). S ez azt jelenti, hogy 
nem reménytelen az életünk. Lehet sok gyarlóságunk, bűntünk, érhet ben
nünket sok kudarc, vádolhat bennünket a lelkiismeretünk sok-sok bű
nünk, gyengeségünk miatt, de mindennek ellenére van jövőnk és remény
ségünk, mert Isten gyermekei vagyunk. Isten a szívünkbe oltott magot, a 
Jézus Krisztus által megteremtett új életet nem engedi elpusztulni, hanem 
kegyelmes szeretetével tovább növeli, formálja, hogy egyre jobban ha
sonlók legyünk őhozzá.

3. Isten Szentleikének erejével képesít bennünket arra, hogy ez a 
hit megteremje életünkben a felebaráti szeretet gyümölcseit. A Jézus 
Krisztus által megvalósított, új tökéletes ember legfőbb ismertető jele ez 
a felebaráti szeretet. Jézus maga is mondta, hogy erről lehet az ő tanít
ványait, követőit felismerni. S a keresztyén hit legnagyobb csodája éppen 
az, hogy amíg átélem Jézus Krisztusnak felém lehajló nagy szeretetét, az én 
szívem is megtelik ezzel az önfeláldozó szeretettel, amely nemcsak érzés
ben és szóban nyilvánul meg, hanem a mindennapi élet kis és nagy csele
kedeteiben. S miközben a hivő ember életében a hit által ez a felebaráti 
szeretet megvalósul, a világ számára a legnagyobb szolgálatot teszi: hozzá
járul egy emberibb társadalom megvalósításához, s a világban is erősíti 
azt a reménységet, hogy van célja az ember életének, s lehet békességben 
boldog életet élni.

Amikor problematikussá lesz számunkra a hit, nézzünk Jézus Krisz
tusra, a tökéletes, új emberre, s engedjük, hogy ez a Jézus a Szentlélek 
által a mi életünket is megtöltse igaz szeretettel, amely szeretet megerősít 
és megtart bennünket a hitben.

Selmeczi János

Laikus kérdések és szempontok 1 Jn 3,19— 24-hez
Miről ismerjük meg, hogy „mi az igazságból valók vagyunk?’’ És mi

lyen igazságról van itt szó? — Nem értem ezt a mondatot: „így nyugtat
juk meg előtte szívünket.” Én nyugtatom meg a szívemet? Lehet hamis 
megnyugvás is! Mintha ellenmondás lenne abban, hogy „ha vádol minket 
a szív” , és „ha szívünk nem vádol minket” (Károli-szöveg). Meri-e azt 
mondani valaki, hogy nem vádolja a szíve? — Hogyan értsük ezt, hogy a 
szívünk vádol? Milyen szív lehet mértéke a jónak, ill. a rossznak? Mit 
cselekedjünk, ha szívünk vádol? Nem tartom helyesnek azt a megfogal
mazást, hogy ha megtartom Isten pamcsolatait, akármit is kérjek, meg
adja nekem: meg tudom-e tartani mindig az ő parancsolatait? Akármit 
is kérünk Istentől, megnyerjük? — Isten azért hallgatja meg kéréseinket 
és teljesíti, mert megtartjuk az ő parancsolatait? Amit kapunk Istentől, nem 
ingyen kegyelemből kapjuk? Vagy mégis kell valamilyen jogcím, pl. az, 
hogy megtartjuk az ő parancsolatait? — Embert lehet szeretni Jézus 
nélkül is. Mi a keresztyén szeretet többlete? (13)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 19. VASÁRNAP
Cs 20,32— 35

I.
A kijelölt néhány vers Pál miletusi beszédének egy részlete. Ez az 

egyetlen beszéd a Cselekedetek könyvében, amelyik nem missziói ige
hirdetés. Vitatható, mégis mindinkább általánossá válik az a vélemény,
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hogy ez a beszéd Lukács írói műve. Lukács itt ..összefoglalja a páli kép 
különböző vonását és egyben megrajzolja az ideális gyülekezeti vezetőt’' 
(Dibelius). Így az elhangzottakat a maga személyes megfigyeléseivel és 
tapasztalataival egészíti ki és szerkeszti egybe. Szándéka, hogy az apostol 
mint példa álljon azok előtt, akiknek maguknak is példává kell válniuk 
mások számára. — Ha elfogadjuk ezt a feltételezést, akkor ez egyrészt 
segíthet abban, hogy Pálnak ez a búcsúbeszéde „kilépjen” konkrét törté
neti keretéből és „időtlenné” váljon, másrészt, hogy a különös páli öntu
datot, amely ebben a beszédben is érvényre jut, helyesebben értékelhes
sük.

Pál az előbbi intésben a vezetőket késztette cselekvésre, hogy éberen 
őrködve tegyenek meg mindent a testvérekért, most az imában Isten 
cselekvésének adja át a helyet. Ö az, aki valójában felépítheti a gyüleke
zetét minden romboló szándék és törekvés ellenére. (Oikodomeó — a ház
építés képe van a szó mögött. Kol 2,20—22-re is gondolhatunk.) De Pál 
maga is megtett mindent, hogy semmi ne zavarhassa egyházépítő mun
káját, és a Krisztus követésében megőrizhesse a hitre jutottakat. Nem élt 
azzal a lehetőséggel, hogy eltartassa magát a hívekkel, vigyázott arra, 
hogy senki ne vádolhassa őt haszonleséssel. Neki a „vezetői beosztás” 
nem „kifizetődő üzlet és könnyű élet” — ahogy mai nyelven fogalmaz
hatnánk (1 Kor 4,12; 9,12; 2 Kor 7,2; 11,9; 1 Ts 2,9; 2 Ts 3,7—9). Másod
állásban dolgozott és abből tartotta fenn magát és munkatársait is (33—34). 
Most, amikor a vénekre hárul át a gyülekezetek vezetésének minden 
gondja, ezt követendő példaként juttatja eszükbe (35). S azt is, hogy 
kenyérkereső munkájával nemcsak a megütközéseknek vette elejét, hanem 
szolgálni is tudott a gyengék, a rászorulók felé.

De hogy példája senki előtt ne tűnhessen dicsekedésnek s ne váljon 
üres öndicséretté, Pál a vének figyelmét Jézusra irányítja. Ámít tett, nem 
önmagáért cselekedte, hanem Urának engedelmeskedett. Idézi Jézusnak 
egy mondását: „Jobb adni, mint venni.” (Csak itt fordul elő a Szent
írásban.) A vének sem neki engedelmeskednek tehát, hanem magának a 
gyülekezet Urának, Jézusnak.

II.

„Vigyázzatok magatokra . . . ” — ez a felhívás kötelez bennünket arra,, 
hogy néhány megjegyzést és kérdést tegyünk önmagunk felé. A miletusi 
búcsúbeszéd „a legrégibb és fölülmúlhatatlan formulázása a lelkipásztori 
szolgálatnak” — írja Stáhlin. Érdemes ennek tükrében a magunk szolgá
latát megvizsgálni. Arról eltérő lehet a véleményünk, hogy kell-e, szabad-e 
lelkészeknek másodállásban dolgozniuk, de az összehasonlítási pont nem 
itt adódik a páli példával. — Textusunk szorosan vett üzenetére figyelve, 
arra kell válaszolnunk: anyagi kérdésekben példát adunk-e híveinknek? 
Milyen a munkához való viszonyunk? Anyagiasságunkkal nem botránkoz- 
tatunk-e meg embereket? Egyáltalán a szeretetszolgálatban, anyagi áldo
zatvállalásban gyakoroljuk-e magunkat? (Megbecsüléssel állapíthatják-e 
meg rólunk híveink: „Papunk dolgozik!?” Tudunk-e adni boldogan és 
szeretettel? Van-e személyes diakóniai szolgálatunk? Vagy egy furcsa 
kérdést megkockáztatva: fizetünk-e legalább egyházfenntartói járulékot?)

Gyülekezeteink nélkülözik a papi életek példáját. Kevesen vannak az 
életükkel ösztönzően ható nagy keresztyén személyiségek. Ugyan melyik 
gyülekezetünkben hangozhat el a vasárnapi prédikációban: vegyetek ró
lam példát...!? Sokszor hamis tekintély-féltésből latolgatjuk, mi illik és
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mi nem a lelkipásztorhoz. A munka, a másokért végzett tevékenység, fel
tétlenül ékességünk. Ez őriz meg attól, hogy uraskod junk mások felett és 
ez helyez minket szolgálatunk valódi magaslatára.

III.
Annyira egyértelműen a gyülekezeti vezetők felé szól ez a páli beszéd, 

hogy alig tudom a gyülekezet számára megfogalmazni üzenetének lénye
gét. Legszívesebben nem is tenném. Erőszakoltnak érzem, hogy általános 
következtetéssé desztilláljuk azt, ami itt konkrét, és nekünk, lelkipászto
roknak szól. Segíthet készülődésünkben, ha a vasárnap jellegét figyelembe 
vesszük. Ágendánk ezt így adja meg: „Járjunk elhívatásunkhoz méltóan: 
munkában.” Textusunk alapján ez akár igehirdetésünk témája is lehet. — 
Az evangéliumok (Mt 9,1—8; 12,9—14; Lk 13,10—17; Jn 5,1—17) Jézus 
gyógyításairól tudósítanak. Az óegyházi szakaszt kivéve, Jézus könyörüle- 
tének ezek a megnyilvánulásai mind szombatnapon történtek. A felhör
dülésekkel és kritikákkal szemben jelenti ki Jézus, a szeretet segítő cse
lekedete, a jót célzó munka nem törvényszegés. Nem áll szemben Isten 
akaratával. A  munkának ez a jézusi értékelése tükröződik a vasárnap 
epistoláiban is (1 Kor 6,19—20; Ef 4,22—28; 2 Ts 3,6—9). A munka — a lel
kiekkel szemben — nem egy szükséges rossz, hanem a keresztyéneknek, 
pásztoroknak és pásztoroltaknak egyaránt életük tartalma és feladata. — 
A munka Isten „teremtő eseményébe állít be minket és Isten munkatár
sainak méltóságát adja nekünk. Lehetővé teszi számunkra, hogy a közjót 
munkáljuk, miközben saját törekvéseinket másokéval egyeztetjük” . (LP. 
1968. 1. sz. 10 lp.) A munka célja tehát Isten akarata szerint, egyrészt az, 
hogy megkeressük vele az életünkhöz szükséges javakat, másrészt, hogy 
feltűnés és személyválogatás mélkül nyújtsunk segítséget a rászorulók- • 
nak. (Prőhle.)

Jézus arra utal, hogy Isten maga ad erre a személy válogatás nélküli 
gondoskodó szeretetre példát (Mt 5,44—45). És azért jobb adni, mint 
venni, mert önzetlenségem kölcsönösséget teremt (Lk 6,38). Ennek ered
ménye egy, mások szeretete által is gazdagított élet. De jó azért is, mert 
jutalma van Istentől (Mt 6,19—21). Maradandó, mennyei kincs lesz abból, 
amivel embertársainkat segítettük. (Prőhle.) — Pál nemcsak idézi mai 
alapigénkben Jézus szavát, hanem tud arról, hogy megajándékozott ben
nünket önmagával. Ezért, mások felé forduló szeretetünknek valójában 
Jézus az oka és egyben követendő példája (2 Kor 8,7—9; Fii 2,4).

Híveink üzemekben, vállalatoknál, gazdaságokban dolgoznak. Fizikai 
és szellemi munkások. A mindennapok taposómalmában, felgyorsult éle
tünk állandó időzavarában élnek, mint bárki más. A technika differen
ciálttá teszi munkájukat, nem látják át egészét, a nekik kiosztott feladat 
egyhangúsága fárasztó. Kevesen vannak — inkább csak a szervezők és 
irányítók között —, akik felfedezik a munka szépségét és nem robotnak, 
nyűgnek érzik csupán. Igehirdetésünknek ma azt kell célozni, hogy hí
veink, ha keresztyének, akkor Krisztustól tanítottak legyenek s tudják 
példaadó hivatástudattal végezni feladatukat. A teremtő és fenntartó Isten 
munkatársai lehetünk!

A munkának van értelme. Anyagi javakat szerezhetünk véle, kényel
mesebbé tehetjük általa az életünket. Ez ösztönzően hat. Szerezni még 
többet, ha lehet! Az ember újabb és újabb célokat tűz maga elé. Ez 
önmagában jó és helyes, de úgy tűnik, sokan ebben a „lázban” elfelejtik a 
másik embert. A keresztyéneknek józanító példaként kell sáfárkodni
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anyagi javaikkal. Kell, hogy boldogan tudjanak adni annak, aki szüksé
get lát. Kell, hógy éi-zékük legyen észrevenni a segítés útját személyes 
és társadalmakat érintő kérdésekben egyaránt. Ez lehet mai textusunknak 
megfelelően az igehirdetésünk másik iránya.

Haszonnal olvashatjuk készülődésünkhöz Nagy Gyula: Egyház a mai 
világban c. könyvének vonatkozó fejezetét; Prőhle Károly: Az evangélium 
igazsága c. hit és erkölcstanát (93—95 lp); s a Lutheránus Világszövetség 
Teol. Bizottságának munkatételeit (LP. 1968. januári számában).

Végül álljon itt néhány szemelvény Luthertől. „A legnagyobb és leg
közönségesebb kísértés a világon, mikor senki sem végzi a maga hivatás 
szerint való dolgát, hanem mindenki vígan szeretne élni és henyélni.” 
(Masznyik: L. aranymondásai, Bp. 1903. 21. lp.) — „János mondja (1 Jn 
3.17): Akinek pedig világi javai vannak és látja, hogy atyjafia szűkölködik 
és bezárja előtte az ő szívét, hogyan marad meg abban az Isten szeretete? 
És Krisztus is (Lk 6,30): Adj mindenkinek, aki kér tőled — vagyis annak, 
aki segítségre szorul. Nem azt mondja, hogy minden naplopónak, rest
nek és tékozlónak, akik különben is rendszerint a legnagyobb koldusok, 
hisz’ azokon, ha mindenünket odaadnánk is nekik, semmit sem segíte
nénk. Ámde, aki csakugyan szegény és ínséges, azon jó szívvel segítek 
tehetségem szerint.” (U. o. 39. lp.) Egy Pfaffenbeck nevű embert elutasított 
a fejedelem, mert szerinte önhibájából jutott nyomorba. Luther két ízben 
is írt a fejedelemnek, másodszor így: „Én ezt az embert nem hagyom. 
Inkább magam megyek koldulni érette, vagy ha ez nem használ, rabolni 
és lopni, főképp Szászország fejedelmétől.” S még egy adat: Stiefel Mi
hály Ausztriából menekült prédikátort hét hónapig tartotta el otthonában.

Pintér Károly

Laikus kérdések és szempontok Cs 20,32— 35-höz

Hogyan lehet egy búcsúbeszédet „közönséges” vasárnapon elmondani? 
A búcsúbeszéd imádságba torkollik. (3) — Pál nem a saját eddigi szol
gálatában bízik, nem is távolból történő gondoskodásában, hanem egyedül 
Istenben. — Nem gőg-e az már, ahogyan Pál önmagáról beszél itt, saját 
magát állítva példaképül a gyülekezetnek? Vagy éppen ez kell a hiteles 
bizonyságtételhez? (3) — Dicsekedőnek tűnik. Ma feltűnő lenne, ha a lel
készek az évi jelentéseikben ennyi elismerőt mondanának önmagukról. 
(20) — Miért vállalja Pál ezt az életformát, amikor nyugodtan megtehette 
volna, hogy a gyülekezetek gondoskodásából éljen? Pálnál ez nem egysze
rűen kenyérkereseti kérdés volt, nem is csak elővigyázatosság, hogy anya
giasság gyanújába ne keveredjék, hanem a másokról gondoskodás lehe
tőségét teremtette meg kétkezi munkájából. (3) — Kik lehettek az „erőte- 
lenek”, akikről gondoskodniok kellett? (20) — Pál az igehirdetői munkát 
mentesítette a hallgatók ama gondolatától: „Azért beszél, mert fizetik.” 
Nem lenne-e hitelesebb a mai lelkészi munka azzal, hogy függetlenítenék 
magukat a hívek pénzétől? Nem rossz-e az egyházban az intézményesítés, 
az organizáció? (Papi fizetés, presbiterek, felülvigyázók.) (20) — Csak 
akkor nem jut a lelkész mellékvágányra, ha nem téveszti szem elől a 
csattanót: Jobb adni, mint venni. Mellékvágánynak tekintjük a papok 
fizetéséről, mellékfoglalkozásáról stb. szóló beszédet. (3) — Pál honnan 
tudta Jézus eme mondatát: „Jobb adni, mint venni” ? (20). Miért nem rög
zítették ezt a szép jézusi mondást az evangéliumok? (3) — Jézus ilyenné
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 20. VASÁRNAP

2 Ts 2,13—17.

I .

Pál apostol ezt a levelet valószínűleg 51 őszén írhatta Korinthusban. 
Útban Thesszaloniká'ból Bereán, Athénon át Korinthusba sokat aggódott 
ezért a gyülekezetért. Timotheust küldte el oda a maga nevében. Mikor 
az először jó hírekkel tért vissza, Pál megnyugodott. Bár Timotheus hírt 
adott arról is, hogy némi eszhatológiai vonatkozású hitbeli hiányossága 
volt a gyülekezetnek. Egyesek attól féltek, hogy a Krisztus várható vissza- 
jövetele előtt elhunyt szeretteik nem részesedhetnek abban a dicsőség
ben, mint az azt személyesen megérők. Ezért küldte el Pál újra tanítvá
nyát az első levéllel. Ebben előbb dicsérő tónussal emlékezett meg hitük
ről s ugyanakkor megnyugtató választ is adott, hogy a korábban elhunyta
kat hátrány nem érheti. Levelének éppen Krisztus visszajövetelére vonat
kozó részét nyilván félreértették (2 Ts 3,11). Pál sajnálattal hallotta, hogy 
restség, lazaság, rendetlenség kapott lábra az emberek között. Ezért a má
sodik levelében a kapcsolatteremtés után rátért a leglényegesebb baj or
voslására. Azt üzente, ne gondolják, nem jött el Krisztus ama napja még. 
Ezzel egyúttal az igazi hit becsületét is menteni, védeni akarta a nevet
ségessé válástól. Érvelésében nem csupán az írásra, hanem kora apokalip
tikus köztudatára is támaszkodott. A messiás eljövetelét megelőzi az anti- 
messiásnak, a bűn emberének a megjelenése. Pál ismerhette Dániel köny
vét, de tudhatott a seleuciai Antiochus Epiphanesről is. <5 volt ugyanis 
az a személy, aki annak idején a templom szent könyveit elégettette, 
Zeusznak oltárt állíttatott és sokakat megalkuvásra késztetett. Pál sze
rint az idők jelei nem teljesek még.

II.

Miután Pál ilyen élesen elhatárolta magát az említett téves váradal- 
maktól, meleg szeretettel fordult a gyülekezethez, melyet Isten „kivá
lasztott” az üdvösségre. A 13 .versben közölt (Nestle) „ap archés” kifeje
zést egyes régi kéziratokban az „aparchén” szó helyettesíti. Ez zsenge, első 
hajtás, magyarul. így értelmezte ő is, hogy a thesszalonikabeliek Isten 
szőlőskertjének a friss, zsenge hajtásai. Egyes exegéták említik, hogy ezt 
a képet népével kapcsolatban már Filó is használta. Miután Krisztus gyü
lekezete örökölte Izráel minden dicsnevét, mint azok kiváltképpen való 
birtokosa, így ezek sorába ez a kép is jól odaillik. Ezt említi legújabb 
próbafordításunk is, de Jak 1,18 és Jel 14.14 is.

De a „kezdettől fogva” való kifejezés is jól beleillett a pali teológiába. 
Ő használ ilyen kitételeket (Ef 1,4; Róm 8,28 kk). Az üdvösség feltételei a 
„Lélek által való megszentelés” és „az igazságba vetett hit” . Az egyik az 
Isten munkája, a másik az ember felelete erre.
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formálta tanítványait: azt akarta, hogy adni tudjanak. Nem kolduló szer
zeteseknek, nem kéregető derviseknek, hanem hasznot hajtó tanítványok
nak akarta látni őket, akik adni tudnak, mert sokat kaptak mennyei 
Atyjuktól. A hamis istenek kérnek, várnak, mindig „sokba kerülnek” 
(Voltaire): az igaz Isten ad. (3)



14. v. Isten üdvösségszerző régi elhatározása abban az apostolok által 
hozott és megvalósított evangélium hirdetésében éri el a választottakat, 
melyet ha elfogadnak, örökösei lesznek Istennek és örököstársai Krisztus
nak (Róm 8,17). Mindez Isten munkája, mondotta Pál biztatólag ezeknek 
az ingadó új hivőknek.

Isten munkája értük való, de ezt követnie kellene azoknak a köte
lezettségeknek, melyek mintegy visszatükröződései annak a fénynek, 
melyben az Ö kegyelméből élhettek.

15. v. Pál férfias keresztyénséget követel: „Legyetek állhatatosak.’ ' 
Ilyen kifejezéseket szívesen használt másutt is (1 Ts 3,8; 1 Kor 16,13; Fii
I, 27; 4,1). Ez a magatartás azt jelenti, hogy meg kell maradni azokban 
a tanításokban, rendelésekben, melyeknek eredete visszanyúlik az őske
resztyén gyülekezeteken keresztül Krisztusig. Ennek a fontosságát, mint a 
hagyományokat őriző rabbi növendék, Pál már Gamaliel lábainál is meg
tanulta. Valami ilyesminek kell történnie a kér. gyülekezetben is. Ebben 
az összefüggésben érdemes fellapozni 1 Kor 111,23; 15,3-at, valamint 1 Kor
II, 2; 2 Ts 3,6-ot. Ha a keresztyének előtt a régi törvényvallás rendelései 
el is veszítették sok tekintetben a jelentőségüket, mégis nemegyszer vi
lágos útmutatást is adhattak az Űr nyomdokán való megszentelt életre. 
Végül (16—17. v.) az apostol minden kegyelem forrásához fordulva örök 
vigasztalást és lelki megerősödést kíván olvasóinak.

III.

Vasárnapunk összefoglaló témája: „Járjunk elhivatásunkhoz mél
tóan!” Ha igénkben ennek közelebbi meghatározását keressük, meg is 
találjuk az ilyen kitételekben: „Lélek által való megszentelésben, igaz
ságba vetett hitben.” A kér. ember akkor él elhivatásához méltóan, ha 
hitben és megszentelt életben járja az életútját (2 Ts 2,13). Első olvasásra 
úgy tűnik, mintha annak sokkal több aktualitása lett volna abban a kor
ban, mint ma. Pál a túlzások ellen tiltakozott élesen — mondhatnánk — 
és egyúttal féltette a rajongóktól az igazán hívők hite komolyságát is. 
Most került a kezembe dr. Bernhard Philberth: Christliche Prophetie und 
Nukleare Energie (Teknisen aikakauen profetia) c. könyve. Ebben a 
szerző, aki atomfizikus és emellett hivő kér. ember, éppen tudományos 
felkészültségének birtokában ad a Jel. könyve végső dolgokkal vonatko
zásban álló szakaszainak olyan értelmezést, mely mélyen elgondolkoztató. 
Ő azokban a fejezetekben, a kétezer évvel ezelőtt élt emberek nyelvén 
ugyan, de egy jövendő atompusztulás minden borzalmát látja körvonala
zódni. Sokszor egészen megdöbbentő, ahogyan a modern kor pusztító 
eszközeivel párhuzamba állítja a várható jelenségek minéműségét és mér
tékét. Ezekhez idézi a megfelelő igehelyeket. A könyv nem jósol, a vég- 
kifejlést sem közli időileg, de azokban a körvonalakban, melyek ma adva 
vannak ,a szerző hite (?! Szerk.) látja, hogy a pusztulás napja „közel 
van” . így anélkül, hogy erről a könyvről érdemben állást kellene foglal
nom, már maga a témája, megjelenési ideje is elgondolkoztató. Az akkori 
túlzott állásfoglalás ellen Pál felemelte a szavát. Ha más hangsúllyal 
ugyan, de a gyorsított történelem világában szavának ma még fokozottabb 
aktualitása van. Ennek tudata nem csupán a nemzetközi kongresszusok 
felelős határozataiban él, hanem ott van hangsúlyos problémaként a mi 
mindennapi életünkben is.

Az idei nagy aszályban a megkésett eső és locsolás ellenére is minden
felé láthatjuk az eltikkadt, már-már kiszáradó pázsitokat. Hol van ez már
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a tavaszi, friss, ígéretes, zsenge hajtástól? Lám, Pál még a friss lelki mag 
vetés nyomán támadt „zsengéért” tud hálát adni, bár még ebből is irtja 
a gyomot, mint jó kertész, a tévhitet. Gondoljunk arra, hogy hány nem
zedék hitbeli magvetésének gyümölcse a mi hitünk. Ezt a hitet is meg 
kell őriznünk. Ha mégis egyéni és gyülekezeti életünkben szolgálatunk 
gyengeségeire s erőtlenségeinkre gondolunk, annál inkább láthatjuk Isten 
megtartó kegyelmét, s lehet okunk a hálaadásra . . .  „Mindenkor hálaadás
sal tartozunk érettetek.” Ebben a hálaadásban a hangsúly nem a gyüleke
zeten, hanem az Istenen kell hogy legyen.

A „megszentelt élettel” kapcsolatosan Luther így ír: „Nincs más dolog 
sem égen, sem földön . . .  csak egy, ti. a szent evangélium, mely a lélek
nek életet adna . . .  a lélek minden nélkül el lehet, csak Isten igéje nélkül 
nem, míg ha igéje van, mindene van.” — „Krisztus igazi szentjei bizony 
bűnösök, és bűnösök is maradnak . . .  Ezek nem azért szentek, mert bűn 
nélküliek és cselekedetük szentté teszi őket. Ellenkezőleg, azért szentek, 
mert minden cselekedetükkel együtt is nem egyebek a maguk szemében 
kárhozott bűnösöknél. Idegen szentség teszi őket szentté, a Krisztusé, me
lyet hitükben ajándékba kaptak, s mely sajátjukká válik.”

Az evangéliumot tisztán és igazán kell hirdetni, az így hirdetett evan
géliumban hűséggel és „állhatatosan” meg is kell maradni. Itt nincs helye 
a kompromisszumnak. Ez ma ugyanakkor — úgy érzem — olyan gyakor
lati keresztyénséget is jelent, melybe az egész emberiségért vállalt fele
lősségünk, szolgálatunk kötelezése is belefér.

IV.
Megszentelt életben!
Sok eddigi hamis várakozás és csalódás ellenére is tudnunk kell, hogy 

„ma” is az Úr eljövetelét megelőző időkben élünk.
Ez vigyázásra, várakozásra, megszentelt életre kötelezzen.
Vegyük észre, hogy az Isten szeret minket, hiszen a benne való életre 

az evangélium által, Jézus Krisztusba vetett hitünkben elhívott, meg is 
szentelt bennünket.

Hívása, ma, az atomkorban is, felettébb aktuális.
Legyünk azért állhatatosak, tartsuk meg a „rendeléseket” , tartsunk 

naponkénti önvizsgálatot, megtérést! (Vagyis: Ahogyan Pál szembeszáll 
a tétlen végvárással, úgy kell ma „jó reménységgel” (2,16) szembeszáll- 
nunk az emberiséget fenyegető veszélyekkel, és „meg kell erősödnünk 
minden jócselekedetben és beszédben” (2,17), személyes életünkben ugyan
úgy, mint világtávlatban. A „világi” jócselekedetekre való megtérés jelenti 
az élet megszentelését. Szerk.)

Járjunk elhívásunkhoz méltóan, megszentelt életben!

Benkő István

Laikus kérdések és szempontok 2 Ts 2,13—17-hez

Akiket szeret az Ür, azt jelenti, hogy vannak, akiket nem szeret az 
Ür? (7) — A kiválasztás mit jelent? Elkülönítést is jelent a többi ember
rel szemben? Gyülekezetekre, vagy személyekre vonatkozik az elhívás? 
(18) — A kiválasztottság felől mi tesz bizonyossá és mi annak az ismer
tetőjele? (7) — Attól tartok, hogy sokan megakadnak az olvasók között a 
„kiválasztás” és „elhívatás” fogalmánál. Meghökkennek, sőt berzenked
nek azon, hogy Isten „egyesekre rábocsátja a tévelygés erejét” , míg má
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sokat „kezdettől fogva kiválasztott az üdvösségre". Milyen alapon történ
hetik ez? — Hol van akkor a felelősség sorsunk és magatartásunk alaku
lása iránt? Ügy vélem azonban, hogy ezek a kérdések csak azoknál me
rülnek fel, akiknek még nincs igazi Uruk, Istenük. Valami Madách Tragé
dia-beli „Ur"-uk van csak, akinek csak úgy a színfalak mögül hallik 
néha a hangja, de személyesen soha nem találkozhat az ember vele. Az 
én URAM nem ilyen! — Benne látom őt mindenben, ami Teremtés, az 
atomstruktúrától a világmindenségig! Benne van számomra mindenben, 
ami Törvény és Rend! Ennek a mai államrendünknek is minden örök 
érvényű törvényében és rendjében is! A legnagyobb emberi bölcsességnek 
tartom ezen a földön, agyagként belesimulni tudni ennek a világokat 
teremtő és kormányzó abszolút Ürnak a tenyerébe, és elfogadni boldog 
alázattal azt a formát (szolgálati formát!), amivé Ö engem, mint a fazekas 
agyagot formál. (18a) — Ha „tudomány” az, amiben mi, keresztyének hi
szünk, akkor hol mutatkozik a különbség a puszta megtanulása és a benne 
való hit között? A tudomány itt az apostolok tanítása? Az evangélium? 
A  teljes ige? A „tartsátok meg” mit jelent? Elméleti tudást és emléke
zést? A 17. vers a tudományhoz hozzákapcsolja a jó cselekvésének szük
ségességét. (7) — Én hiányolom a „tudományra való oktatást” megnyil
vánulásainkból ! Szublimált, sokszor erőtlen, vagy túlságosan is az érzel
mekre apelláló, általánosságokban mozgó igehirdetés hallatszik néha még 
a Rádióból is. Hol van az a „tudománytól” ? Ez a „tudomány” valami hivő, 
keresztyén elmélet s vele kapcsolt gyakorlat, valami egyszerű, de igaz 
keresztyén disciplina és vele kapcsolatos kazuisztika. Katasztrofálisan 
hiányzik ez mai életünkből! (18a)

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE 

2 Kor 4,5—7 

Szövegmagyarázat

Dieter Georgi, „Pál ellenfelei a II. Kor. levélben" c. 1964-ben megje
lent tanulmányában meggyőzően bizonyítja, hogy zsidókeresztyén vándor
prédikátorok léptek fel a gyülekezetekben, és meg akarták semmisíteni 
az apostol munkáját. Pál védekezik az ellene felhozott vádaikkal szemben. 
Többek között azzal is vádolják, hogy meghamisótja az Isten igéjét (4,2). 
Aztán beszélnek az apostol „leplezett evangéliumáról” (4,3). Azt értik 
alatta, hogy „a kegyelem és szabadság evangéliumának végső konzek
venciáit nem tárta fel, mert ez a tanítás szerintük fegyelmezetlenségre 
és könnyelmű bűnözésre vezethet” . Az apostol ezt a vádat élesen vissza
utasítja. Csak azoknak leplezett az evangélium, akik elvesznek (4,4), akik 
nem hiszik azt, pedig hallották. Azt is szemére vetik, hogy a saját val
lásos nézeteit és kegyességét propagálja, hiszen személyesen nem is is
merte Jézust, csak elképzelései vannak róla. Erre felel perikópánk első 
versével.

5. v. „Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem a Krisztus Jézust, az 
Urat” és szerényen hozzáteszi: „magunkat pedig, mint szolgáitokat a 
Jézusért” (v. ö. 1 Kor 1,23; 2,2). Igehirdetésének azért van hatása, mert 
nem magát, saját bölcsességét, hanem Jézust, az Urat hirdeti. Ha csak 
magát hirdetné, akkor szava erőtlen lenne és nem számíthatna arra, hogy 
hallgatói lelkiismerete által igazolást nyer. Természetesen kell magáról,
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megtéréséről és apostoli hivataláról is beszélnie. De a hely, mely őt az 
igehirdetésben megilleti, és melyet saját magának kijelöl, az a gyülekezet 
szolgájának, nem pedig urának a helye. Ezzel tisztázva van Jézushoz való 
viszonya, ugyancsak a gyülekezethez való viszonya is. A gyülekezet szolgá
jának tekinti magát az apostol, mert egész ereje, munkája, ideje és min
dene az övé. De ez a szolgálat mégsem kényszerű alárendeltség. A gyüle
kezetnek nincs hatalmi joga felette. Ez a szolgálat egyedül azon alapszik, 
hogy úgy a gyülekezetnek, mint az apostolok Ura a Jézus Krisztus (v. ö 
l Kor 3,22; 9,19; Gál 5,13).

6. v. Az apostol nem magától jutott el a Krisztus ismeretéire. Amint a 
teremtés hajnalán Isten szavára a sötétségből világosság tört elő, úgy gyúj
tott világosságot Isten az apostol, munkatársai és sokak szívében. És mit 
eredményezett ez a világosság? Egy ismeretet, mellyel előbb nem rendel
keztek. Pál bizonyosan a damaszkuszi úti élményre gondol, amikor a 
feltámadott Krisztus fényessége őt az Isten dicsőségével beragyogta és 
előbbi gondolkodását a Jézus felől egészen megváltoztatta (v. ö. Fii 3.7— 
8). Ha azelőtt azt mondta Jézusról: „Átkozott” , most azt mondja: „Ür a 
Jézus Krisztus”. Mert meglátta Jézus arcán az Isten dicsőségének ragyo
gását, mely több volt, mint amit egykor Izrael fiai láttak a Mózes arcán.. 
Ekkor vált a Krisztus üldözőjéből az ő követőjévé és apostolává. Olyan 
ismeretet nyert, mely neki, mint világosság fénylik és fényét mindenre 
ráveti.

Eichholz: Herr, tue medne Lippen auf c. sorozat IV. 98. lapján írja P. 
Brunner: „Természetünknél fogva igen messze vagyunk Istentől, csak a 
megfeszített és feltámadott Krisztusban és új teremtés alapján ragyog fel 
rajtunk Isiten dicsősége. És milyen közel jön hozzánk az Isten! Jézusban 
ránk, a mi testünkre és vérünkre helyezi az ő dicsőségét. Ö maga lép bele 
a Szentlélek személyében emberi létünkbe, hogy belülről felnyisson ben
nünket az ő dicsőségének elfogadására.” De nemcsak elfogadására, ha
nem továbbadására is.

P. Brunner szerint a doxa jelentését talán a latin glória szó közelíti 
meg. Így a doxa az Isten lényének és életének hatalmasan dicsőséges ra
gyogása, melyben a teremtmények Isten országában részesednék (i. m. 
92. o.).

7. v. Az eredeti szövegben a következő vers „de” -vel kezdődik, nem
csak azokra tekintettel, akiknek leplezett marad Krisztus ismerete, ha
nem azokra is, akik elfogadják és továbbadják azt. Nagy ellentét van az 
Isten dicsőségének ismerete és azoknak az embereknek az élete között, 
akik annak hordozói. Nem nyújtanak aranyalmát ezüsttálon, hanem kin
cset cserépedényben. Az eredeti szöveg anyagedénye (v. ö. Jer 18,6) alatt 
nem lehet csupán a Krisztus követőinek törékeny és múlandó testét ér
teni, hanem az értelmezést kitágítva, mint a következő versek mutatják, 
az ő apostoli szenvedésüket, megpróbáltatásaikat, kereszthordozásukat is.’ 
(Schmitz, Schlatter.) Valószínű, hogy az apostol külső megjelenése is je
lentéktelen, sőt rossz hatást keltő volt. És mégis ebben a törékeny edény
ben a Krisztus ismerete egy világot átalakító energiának túláradó ereje. 
Pál ebben a belső és külső közötti diszharmóniában az Isten tetszését 
látja. Mert így válik nyilvánvalóvá, honnan van ez a túláradó erő és 
kié az: nem az övé, hanem Istené. Ez nem mellékes dolog, ettől függ 
a szolgálata. Az ő szolgálata akkor lesz eredményes, ha mindenek tekin
tete róla az Isten felé fordul. „Neki az Isten ismeretének illatát kell a 
világba vinni, nem a saját dicsőségét. Ezért teszi őt Isten gyenge és
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összetört emberré, hogy ne őt tiszteljék, hanem általa Istenben higgye
nek az emberek.” (Schlatter, Die Korintherbriefe, 223.)

A perikópa igen alkalmas a reformációi igehirdetés alapigéjének. Jó 
feldolgozását találjuk a Lelkipásztor 1962. 9. számában Szabó Gyulától.

Igehirdetési vázlat

Kísértés, hogy a reformáció napján az emberdicséret hibáját kövessük 
el. Dicsérjük Luthert és a reformátorokat, soha el nem évülő érdemeiket. 
Luther ez elől már életében kitért és tiltakozott az ellen, hogy valaki is 
magát „lutheránusnak” mondja: „A  világ nem megy tönkre, ha Luther 
el is pusztul. A tanítás nem az enyém. Én senkiért meg nem feszíttettem. 
Hogyan jönnék én, nyomorult féreg ahhoz, hogy Krisztus követőit az én 
dicstelen nevemről nevezzék?”

Aztán szoktuk dicsérni egyházunk tisztaságát, igaz és haladó voltát 
a többi felekezetekkel szemben. Ez sohasem volt helyes, ma sem az. 
Különben is a gőg elvakultság és a gonosztól van.

Szabad és kell sokra értékelnünk a reformáció igazságait és eredmé
nyeit, az egyháznak az evangélium által váló megújulásét, de nem szabad 
azokat csak az emberi értelem, akarat és erőfeszítés vívmányainak tekin
teni.

Ha a reformációt a mai ige fényébe állítjuk, akkor meglátjuk, hogy 
azért nem embereket illeti a dicséret, mert a reformáció elsősorban Isten 
műve volt és az is marad.

1- ,,Ö gyújtott világosságot a mi szívünkben . . .” (6. v.) Pál apostol 
nem a maga belátása és szándéka nyomán jutott el arra, hogy Jézus Krisz
tus arcán felismerje az Isten dicsőségét. Isten vezette el őt erre az isme
retre. A reformáció sem úgy kezdődött, hogy Luther tiszta látással és tu
dományos felkészültséggel mindenáron változtatni akart volna az egyházi 
állapotokon. Az Isten gyújtott világosságot az ő szívében is, hogy meg
ismerje a megfeszített és feltámadott Krisztusban a kegyelmes Istent; és 
azt, hogy a kegyelmet nyert, igaz ember hitből él. A hitből fakadó szeretet- 
ben pedig szabad mindenki alázatos szolgálatára. így értette meg Isten
nek azit az akaratát is, amely az egyház reformációjához vezetett.

Ma is Isten nyújt világosságot szívünkben az evangélium által, a 
Szentlélek erejével, hogy megismerjük Jézus Krisztusban az ő dicsőségét. 
Ö juttat hitre és bűnbocsátó kegyelmével megújított életre, amelyben cse- 
lekesszük az ő akaratát, ahogyan azt Krisztus elénk tárta, hogy meg
bocsátó és segítő szeretettel szolgáljunk embertársainknak, munkáljuk a 
világban azt, ami jó és boldogulásunkra való: az emberek között a meg
értést és békességet, és küzdjünk minden életünket megrontó bűn ellen, 
amely bennünket Istentől és egymástól elválaszt.

2. Az Isten ezt a világosságot, a Krisztus arcán az ő dicsősége ragyo
gásának a felismerését, mint kincset bűnös, gyarló emberekre bízta, hogy 
legyünk a fény hordozói, a kinccsel gazdagítok. Micsoda ellentét van a 
drága kincs és tartója között. De Isten így akarja azt minden ember 
számára még elérhetőbbé tenni. A jogász Berg írja „Was sagt die Bibéi 
in dér Sprache von heute” c. könyvében: „Isten szívesen harcol tört fegy
verekkel. Mózes a népi szónoknak ellentéte volt. Dávidot atyja a király- 
választásnál számba se vette és ő lett a király. Augusztinusz a bűn fertő
jébe süllyedt és a legnagyobb egyházi atyává vált. A koldustarisznyás 
barátból reformátor lett. Spenert elkergették Drezdából, Francket elűzték 
Erfurtból és a píetizmus atyjai lettek. Ohm Michel, a börtöntöltelék ál
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dássá válik. Minél kevesebbek vagyunk, annál nagyobb lesz Urunk di
csősége . . ( 2 6 0 )

3. Ezért „nem magunkat prédikáljuk, hanem a Krisztus Jézust, az 
Urat’’. Ez az apostol igehirdetésének a summája (1 Kor 1,23). Krisztus 
nemcsak neki az élet, hanem a zsidóknak és pogányoknak egyaránt. 
Luther is a Krisztusról szóló evangélium hirdetését tartotta a reformáció 
legfontosabb feladatának. Azt tanította, hogy ez építi az egyházat és ez 
a világban az egyház legbiztosabb ismertetőjele. Ezt a szolgálatot mindig 
hitted, boldogan végezte. És a gyülekezetét meg is ragadta a Krisztusról 
szóló bizonyságtétel. Ennek egyik bizonyítéka a wittenbergi városi temp
lom oltárképe, melynek középső részén L. Cranach a megfeszített Krisz
tust prédikáló Luthert festette meg. Valóban, ez volt a reformáció. Krisz
tusban az Isten megújító szeretetét hirdette a világnak.

Ma is az a reformáció, hogy az egyház nem magát prédikálja, hanem 
a Krisztus Jézust, az Urat. Azt az Urat, akinek adatott minden hatalom a 
mennyein és a földön, és akii tegnap és ma és örökké ugyanaz, aki ma is 
bűnbocsánatot, életet és üdvösséget ád. Urasága nem zsarnokság, nevéhez 
nem könny és vér tapad, hanem kegyelem és áldás. Szeretete megszenteli 
életünket, munkánkat és egymáshoz való viszonyunkat.

Dr. Pusztay László

Laikus kérdések és szempontok 2 Kor 4,5—1-hez

Képtelenség ennyire elválasztani egymástól a szubjektív és objektív 
tényezőket. Nem hiszem, hogy akad egyetlen ember is, aki el tudja fo
gadni az igehirdetést Isten beszédének, ha az igehirdető személye kritikán 
aluli. Elválaszthatatlan egymástól a két tényező. Azt hiszem, a legtöbb 
mai ember azért nem jár szívesen templomba, mert torkig van a papokkal. 
— Lehetetlent kíván Pál. Nagyon kevéssé meggyőző, ha egy beteges, gyó
gyulásit nem találó ember beszél Isten korlátlan erejéről és életújíitó ha
talmáról. Abszurd dolog cserépedényben 'kincset feltételezni. — De hót 
Luthernek is voltak gyengéi. Biztosan Pálnak is. Ha utánanézünk, senkit 
sem találunk abszolút meggyőző életűnek. Mégis hittek Pál igehirdetésé
ben, rengetegen jutottak hitre Luther szolgálatai révén s azóta is. Szerin
tem azért itt valami másról is van szó. — Nem akarom lazítani az ige
hirdető iránti követelmény rendkívüli feszes voltát, de Pál is arról szól, 
hogy Isten gyújtott világosságot az ő szívében. Nem Gamáliel, nem István 
vértanú, nem Barnabás hatottak rá, hanem az Isten teremtett szívében 
világosságot, s most már ő is hitt, bár volt csalódása Péterék felől és sok 
más keresztyén felől is. — Pál elsősorban arra törekszik, ami akkor is, 
ma is kísértés az egyházban: le akar számolni minden személyi mítosszal. 
Figyeljük meg, hogy billenti át a mérleg serpenyőjét mindig Isten olda
lára. Jézus nagyságát csak saját megalázkodásával tudja felmutatni. Azt 
hiszem, hogy ezt manapság jó lenne megtanulni. — (11)
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KEE-YOUNG-FROEHLICH
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G. KLAPPERT KÖNYVE

a Jézus halála és feltámadása körül folyó teológiai vitáról (Diskussion 
um Kreuz und Auferstehung), amelyet a Lelkipásztor júliusi számában 
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