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Luther és a német parasztháború1

Az individuális történelemszemlélet Lutheri misztifikálta. Csodála
tos élményeiből vezette le a reformációt. Ugyanakkor elszakította 
Luthert a történelmi összefüggésektől, a néptől, a társadalomitól, az 
élettől. Márpedig Isten a történelembe ágyazta bele egyházát. Sóba 
semmilyen időben sem élt az egyház légüres térben, kortársaktól! füg
getlen «akadómikus» viták között, hanem a történelem minden pont
jain szorosan összeszövődött az egyház élete a néppel és társadalom
mal, amelybe Isten állította bele.

Sokat keli! tanulnunk, hogy az egyház és a társadákwn szoros 
összefüggésének meg,látásához hozzászokjon, a szemünk. Olyan neve
lésit kaptunk, amely nem tanított meg erre. Kimaradt műveltségünkből 
mindaz, ami rávezetett volna annak a felismeréséré; hogy az egyház 
állásfoglalásainak minden időben volt politikai vetülete is. az igehir
detés visszhangot váltott ki a társadalom különböző rétegeiből is. A 
történelemben élő egyház pedig sohasem menekülhetett el ezek élői a 
következmények elől, még ha akart, akkor sem. Világosan példázza 
mindezt Luthernek és a reformációnak a német parasztiháborúhoz való 
viszonya.

H,a meg akarjuk tanulni az egyház és társadalom összefüggéseinek 
szemléletét, akkor hallgassuk meg a társadalomtudományt is ebben a 
kérdésben. A fenti témával kapcsolatban abban a szerencsés helyzet
ben vagyunk, hogy a társadalomtudomány egyik alapítója és klasz- 
szifcusa, Engels Frigyes, «A német parasztháború» című 1850-ben írt 
müvében részletesen foglalkozik Luthernek és a reformációnak a pa
rasztháborúihoz való viszonyával. Vizsgáljuk meg, hogy ez a legmoz
galmasabb évszázad! viharát kiállott, világhírű munka, miire tanít min
ket az egyház és társadalom összefüggéseinek keresésében?

A német társadalmi helyzet a XVI. században

A XVI. század találmányai nagy mértékben elősegítették az ipar 
fejlődését. A kereskedelemi is lépést tartott az iparral, mert a felfede
zések következtében új kereskedelmi utak nyílták meg. A földműve
lésben is jelentkeznek új növényfajták és új művelési módok. ^Mialatt 
Angliában és Franciaországban a kereskedelem és ipar előretörése az 
érdekeket — országos méretben — egyetlen láncba fogta és ez a p »

1 Engels Frigyes: A német parasztháború. 1949.
Ezt a cikket, amely Engels művét ismerteti, tehát se nem tesz hozzá, 

se el nem vesz belőle semmit, lelkész! munkaközösségeink figyelmébe 
ajánljuk. Vegyük fontolóra a marxizmus nagy tanítójának véleményét s 
vitáink során alakítsuk ki teológiailag helyes "felfogásunkat a felvetett 
kérdésekről.

Szerk.
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iitikai központosításhoz is elvezetett, addig Németország csupán az 
érdekek tartományi méretű, helyi központok köré történő csoportosu
lásáig jutott el — azaz a politikai szétforgáesolódásíhoz.* Az egymás
tól csaknem független fejedelmek hol egymással, hol a városokkal, 
hol a császárral hadakoztak, olykor a császár maga is csak egy volt 
a fejedelmek sorában. A sok apró fejedelem uralma feudális anarchiát 
teremtett.

«A fejedelmek a főnemesek közül kerültek ki, a császártól már 
csaknem teljesen függetlenítették magukat és a  felségjogok legtöbbjé
nek birtokéban voltak.*’ Ez azt jelentette, hogy hadat üzentek, békét 
kötöttek, hadsereget tartottak, adót vetettek ki. Mindaz önkényes mó
don történt. Országgyűlést csak akkor hívtak egybe, amikor a szükség 
kényszerítette erre. A fejedelmi udvar fényűzése és az állandó hadsereg 
költségei miatt állandóan emelni kellett az adóterheket. A lovag,ság és 
papság adómentességet élvező rendet képezett- a városokat pedig! kivált
ságaik védték az adótehertől, «így az teljes súlyával a, parasztokra ne
hezedett, és pedig a fejedelmek uradalmi parasztjaira csakúgy, mint 
a hűbéres lovagok jobbágyaira, féljobbágyaira és zselléreire. Ahol) a 
közvetlen adóztatás nem volt elegendő, ott elővették a közvetett adókat, 
a pénzügyi művészet legkörmönfoniabb és legművészibb fogósait hasz
nálták fel a rosta módjára mindig üresen tátongó államkincstár meg
töltésére.  Nem átallották rossz pénzt veretni, kényszerárfolyamot 
bevezetni, sőt még «maga az igazságszolgáltatás is a fejedelmek állandó 
és méghozzá nem jelentéktelen árucikkei közé tartozott*

Mivel a középnemesi réteg vagy felvergődött a kisfejedelemség 
önállóságáig, vagy pedig a kisnemesség soraiba csúszott le, számra 
nézve nem volt jelentős réteg. Ellenben annál jelentősebb volt a kis
nemesség, a lovagok rendje. A lovagoknak a jelentőségét csökkentette 
a haditechnika, a gyalogos tömegek megjelenése és a várak hálózatá
nak elterjedése. Eigy részük pusztán a fejedelmiek szolgálatából élt, 
másik részük azonban a birtokokon egyre nagyobb mértékben kiszipo
lyozta a parasztságot. «A nemesség párás ztnyúzása évről-évre .tökéle
tesedett'.5 A robotot, bérösszegeket, hűbéri díjakat, a vásár- és véde
lemdíjakat, 'halálozási adót, a régi kötések ellenére önkényesen fel
emelték.*

A papság is megérezte a felfedezések hatását. A könyvnyomtatás 
és a közlekedési útvonalak kiépülése műveltség-monopóliumától is 
megfosztották. «A jogászok újonnan felbukkant rendje a legbefolyáso
sabb hivatalok egész sorából szorította ki a,z egyházat.*

«A papság két, alapjában különböző osztályból tevődött össze. 
A feudális egyházi hierarchia alkotta az arisztokratikus osztályt: 
a püspökök és érsekek, az apátok, rendifőnökök és más egyházi méltó
ságok. Az egyháznak e magas tisztségviselői vagy .maguk is fejedelmek 
voltak, vagy — mint hűbémrak — más fejedelmek fennhatósága alatt 
uralkodtak, hatalmas földterületeken, és az olt élő jobbágyok és fél- 
jobbágyok tömegein. — Alattvalóikat nemcsak ugyanolyan kíméletle
nül kizsákmányolták, mint a nemesség és a fejedelmek, hanem még
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sokkal szemérmetlenebből járlak el. A nyers erőszak mellett a vallás 
minden zaklatását, a kínzás réme mellett a kiátkoz áisnak és a felolldo- 
zás megtagadásának rémét, a gyóntatószék minden fondorlatát mű
ködésbe hozták, hogy alattvalóik utolsó filléreit is . megkaparinthassák 
vagy az egyház örökségét növeljék.*7 Ehhez járult még a csodatévő 
szentképekkel, ereklyékkel, bűnbocsátó levelekkel való kufárkodás, ame
lyet Luther és a reformáció is kemény hangon támadott. A főpapok 
mellett a szerzetesekre összpontosult a nép papgyűlölete, miivel a szer
zetesek voltak a püspökök legodaadóhb eszközei. De nemcsak a nép, 
hanem a nemesség irigységét is kiváltotta a főpapok és a körülöttük 
élő barátsereg gondtalan jólléte, mert ennek a jólétnek a költségeit a 
nép keserves munkája fedezte. Ez a felháborodás annál nagyobb 
volt, (ómennél kiáltóbbá vált az ellentét prédikációik és életmódjuk 
között*.

«,4 papság plebejust frakciója a vidéken és a városokban), működő 
lelkészekből állott. Ezek kívül1 álltak az egyház feudális hierarchiáján 
és nem részesedtek annak gazdagságából.* Mivel nem, jelentették a 
püspökök olyan szí1 Henri segédcsapatát, mint a szerzetesek, javadalma
zásuk is szűkösebb volt. «Mint polgári vagy .plebejust származásúak, 
elég közel állottak a tömegek életviszonyaihoz, hogy papi mivoltuk elle
nére megőrizhessék rokonszenvükel a polgári és plebejust rétegek iránt. 
Míg a szerzetesek csak kivételesen vettek részt a kor mozgalmaiban, 
náluk ez már szabállyá vált. Soraikból kerültek ki a mozgalom teore
tikusai és ideológusai, sokan közülük a parasztok és plebejusok ügyé
nek képviselőiként vérpadon végezték életűket. A nép papgyűlölete 
csak szórványos esetekben irányult elleniük.* A Dózsa-féle magyar 
parasztháborúban Mészáros Lőrinc ceglédi plébános és más alsó papság
hoz tartozó személyek jelentették ezt a kategóriát.

A városok társadalmában a polgárság több rétegre tagolódott. A 
város vezetésének élén a patríciusok, tisztes polgárok, a leggazdagabb 
családok tagjai állottak. A város vezetése közigazgatási, anyagi és igaz
ságszolgáltatási téren az ö kezükben összpontosult. Hivatali hatalmu
kat arra is kihasználták, hogy pénz- és gabona uzsorát űzzenek, egyed- 
áruságokhoz jussanak, kisajátítsák az erdők és legelők használatának 
jogát, útadókat, hídvámokat, céhkiváltságokat, mesterjogot, polgári 
jogot bocsássa.nak jó pénzért áruba.

A középpolgárság és a kispolgárság polgári ellenzék gyanánt állt 
szemben a feudalizmussal, (követelték a városigazgatás (ellenőrzését, 
a törvényhozó hatalomban való részesedést. . .  néhány család 'kiski
rály kodásának korlátozását* Természetesen ez a réteg alkotta a 
többséget, noha a vezetés joga a patríciusok kezében volt. «Egyebek- 
ben a polgári ellenzék még igen buzgón állott ki ai papok eliten, akilk- 
irí'lk renyhe jóléte és laza erkölcse szálka volt a szemében. Rendszabá
lyokat követelt e méltóságos férfiak botrányos életmódja elten. Köve
telte a papok külön törvénykezésének és adómentességének eltörlését, 
és általában a szerzetesek számának korlátozását.*

A polgári ellenzéken túl a plebejus ellenzék a polgárjogokból ki-
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zárt város Lakók tömegéből állott. Soraiba tartoztak a mesterlegényék. 
napszámosok, és az ú. n. lu/mipeinproletariátus. A feudalizmusra aranyira 
körűi,bástyázta kiváltságokkal az egyes foglalkozási ágaikat, hogy akii 
nem tartozott ezek valamelyikének körébe, az minden jogból ki volt 
rekesztve. Ezeknek szóima azonban igen nagy volt. Egy részük belé
pett a hadseregbe, másik részük végigjkoldulta az országot, harmadik 
részük napszámos munkát vállalt.

A legutóbbi kivételével mindezen osztályok alatt állott a nemzet 
•nagy, kizsákmányolt tömege: a parasztság. «A parasztságra nehezedett 
a társadalom sokrétű életének mindén súlya: ‘ fejedelmek, hivatalno
kok, nemesség, papság, patríciusok és polgárok.* < Idejének túlnyomó 
részében a nagyságos úr jószágán keltett dolgoznia, kevés szabad 
ideje alatt szerzett keresetéből tizedet, bért. telek- és porta-adót. útipénzt, 
hadiadót, országos adót és birodalmi adót kellett fizetnie nem háza
sodhatott óS nem halhatott meg a nélkül, hogy urának ne fizessen.* 
«És mint saját tulajdonával, úgy rendelkezett az úr önkényesen a 
paraszt személyével, feleségével és leányaival. Övé volt az ©Iső éj 
joga.* V. Károly császár ú. n. «inya:kazó» vérbiírósági perrendtartása 
a paraszt fegyelmezésének ilyen épületes fejezeteit tartalmazta: fül
levágásról, orr-levágásról, szem-kiszúrásrói, ujjak és kezek levágásáról, 
lefejezésről, kerékibe-törésirőL megvetésről, füzesi fogókkal való mar- 
caragolásról, feJnégyelésről. Mindezekkel1 szemben a paraszt teljesen 
védtelen volt, «a törvényben bárók, papok, patríciusok ülitek, vagy 
jogászok, akik jól tudták, miért fizetik őket. Hiszen a birodalom vala
mennyi elismert rendje a parasztok kiszipolyozásából élt.*'

Annak ellenére, hoigy a parasztok nehezen és keservesen tűrték az 
irtózatos elnyomást, szétforgácsoltságuk és az alávetettség ősi meg- 
szokottsága miatt csendben maradtak. «Innen van, hogy a középkor
ban tömegével találkozunk a parasztság helyi: zendüléseivel, de — leg
alább .is Németországban — a parasztháború előtt egyetlen általános 
nemzeti arányú parasztfelkeléssel sem, A parasztok maguk nem vol
tak képesek forradalmat csinálni, amíg a fejedelmek, a nemesség és a 
városok szövetkezett, zárt, szervezett hatalma állt velük szemben. A 
győzelemre csak más rendekkel’ való szövetség nyújthatott nekik 
esélyt, de hogyan szövetkezhettek más rendekkel, amikor mindegyik 
egyaránt őket zsákmányolta ki?»

Három tábor

Ebben a társadalmi szituációban jelent meg a reformáció. Az egyes 
társadalmi osztályok másként reagáltak rá. A reformáció kiélezte az 
egyes teológiái álláspontok mögötti társadalmi ellentéteket. Nyilván
valóvá vált, hogy a vallási állásfoglalás mögött mély poitikai gyöke
rek húzódnak meg. «A XVI. sz. ú. n. vallásháborúiban is mindenekelőtt 
igen pozitív osztályérdekekről volt tehát szó és ezek a háborúk éppen 
olyan ossztályhareok voltak, .mint később az Angliában és Franciaor
szágban lezajlott belső összeütközések. Ha ezek az osztályharcok akkor 
vallásos köntösben jelentkeztek is, ha az egyes osztályok érdiekei,’szűk -
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ségletei és követelései vallásos lepelben jelenlek is meg, ez a dolgom 
mit sem változtat, s a kor viszonyaiból könnyen megmagyarázható.* 

. Mivel az egész társadalmi élet a papok- uralnia alatt állott, a feu
dalizmus elleni támadásnak célba kellett vennie a feudális társadalmi 
rend leghűségesebb támaszát, a feudális egyházat. «A papok kezében 
a politika és a jogtudomány — csakúgy, mint a többi tudományágak 

pusztán a teológia ágazatul maradtak es a teológiaiban érvényes 
elvek alapján kezelték azokat. Az egyház dogmái egyszersmind poli
tikai sark.igazságok voltak és a Bibliából vett idézeteknek minden tör
vényszéken törvényerejük volt.* így a teológiának ez a szellemi 
ténykedés egész területét átfogó fennhatósága egyben szükségszerű kö
vetkezménye annak, hogy az egyház a fennálló feudális rend legálta
lánosabb összefoglalója éis szentesítője volt.»

«Világos tehát, hogy ezáltal a feudalizmus elleni minden általá
nosan megfogalmazott támadásnak elsősorban az egyház, ellen kelleti 
irányulnia, s valamennyi forradalmi irányú társadalmi és politikai fan
nak egyszersmind és túlnyomóan vallási eretnekségnek kellett lennie. 
Ahhoz, hogy a fennálló társadalmi viszonyokhoz hozzányúlhassanak, 
előbb meg kellett fosztani azokat dicsfényüktől./

Az eretnekségek körében is meg' lehet találni az osztólytagozódást. 
Különbség van a városi, polgári eretnekség reformkövetelései és a 
paraszti vagy plebejus! eretnekségek forradlalmisága köziött.

«A városi eretnekség — és ez a középkor tulajdonképpeni hiva
talos eretneksége —- főleg a papok ellen fordult, azok gazdasági és 
politikai helyzetét támadta.» A feudalizmus rendszerével való, egész 
fronton végbemenő szembenállás helyett a polgári eretnekség csak az 
egyházi feudalizmussal szemben jelenít ellenzékiséget, mert «a városok 
már mindenütt elismert rendként szerepeltek ős a világi feudalizmus 
ellen kiváltságaikkal, fegyvereikkel,, vagy a rendi gyűléseken kellőkép
pen felvehették a harcot*.

<Egészen más jellegű az az eretnekség, amely a paraszti és ple
bejus-szükségletek közvetlen kifejezése volt és csaknem minden eset- 
ban valamelyik felkeléshez csatlakozott. Ez helyeselte ugyan a polgári 
eretnekség valamiféle új követelését a papsággal, a pápasággal szem
ben. az őskeresztyén egyházi alkotmány visszaállítását illetően, ugyan
akkor azonban sokkal messzebb is ment. Követelte a.z őskeresztyén 
egyenlőség helyreállítását is a közösség valamennyi tagja számára és 
ezt akarta elismertetni a polgári; világi vezető elvéül is. «Istien gyerme
keinek egyenlőségéből* következtetéseket vont te a polgári egyenlő
ségre, sőt részben a vagydnegyeníőségre 'nézve is.»

_ Mindennek a történelmi példáját könnyen meg lelhet találni, A pol
gári eretnekség mellett, mint elkülönülő és. azon túlnyúló eretnekség 
létezik a paraszti pliebéjusi mozgalom. * így a Wiélef-mozgalom mel
lett ott látjuk Angliában John Balkt, a Wat-Tyler felkelés' prédikáto
rát, Csehországban pedig a kalyhesek mellett a tábori,tálkát.»

®A plebejusok voltak akkoriban az egyetlen, a hivatalos társadal
mon kiívül álló osztály. Ez sem feudális, sem polgári kötelékbe nem
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tartozott. Som kiváltsága, sem tulajdona nem volt, még olyan, bár 
nyomasztó terhekkel megrakott tulajdona sem, mint a parasztoknak 
és kispolgároknak. Minden tekintetben birtoktallan és jogtalan volt, 
ételifeltételeit a fennálló intézmények közvetlenül még csak nem i; 
érintették s ezek az itnézmények teljesen figyelmen kívül (hagyták 
ő'ket.» Ezért a plebejusok nem álltak meg annál) a torénál, amit a 
városi polgárság folytatott a feudalizmus ellen, hamm llúl kellett nyúl
niuk magán a még alig derengő modern-polgári társadalmon is. ^Elkép
zeléseik azonban szükségképpen tele voltak erőszakolt, fantasztikus 
elemeikkel, hiszen célkitűzéseikben nemcsak a jelent, hanem még a 
jövőt 'is túlhaladták.*

A XVI. sz. ilyen társadalmi viszonyai között megjelenít reformá
ció három táborra bontotta a társadalmi osztályokat: konzervatív 
katolikus táborra, a lutheri mérsékelt reformáció táborára és a pa
rasztok és plebejusok forradalmi táborára. «Míg a három nagy tábor 
közül az elsőben, a konzervatív katolikus táborban a fennálló rend 
megmaradásában érdekelt összes elemek, tehát a birodalmi hatalom, 
az egyházi és részben a világi fejedelmek, a gazdagabb nemesek, a fő
papok és a városi patríciusok egyesülték; az 'ellenzék birtokos elemei, 
az alsó nemesség zöme, a polgárság, a Luther-Jele polgáriasán mérsé
kelt reformáció zászlaja alá sereglettek, sőt iidé gyűlt a világi fejedel
meknek az a része is, amely azt remélte, hogy az -egyházi vagyon el
kobzása útján meggazdagodihatik, és fel akarta használni az alkalmat 
a birodalommal szembeni nagyobb függetlenség kivívására. Végül a 
parasztok és plebejusok forradalmi párttá tömörültek, melynek köve
teléseit és elveit legélesebben Münzer fogalmazta m-eg.»28

Luther szerepe

Engels természetesen kizárólag politikailag értékeli Luther szere
pét, amikor azt mondja, hogy az általa elindított mozgalmat a mö
götte álló plebejiusi vágj' proletár párt túlszárnyalta. Politikai törvény- 
szerűséget lát abban, bőgj' a polgári irányzatok álltai elindítóit 'mozgal
maik lehetőséget nyújtanak a proletár-rétegeknek, hogy az önálló cse
lekvés útjára lépjenek. Luther fellépésiére az egész német nép meg
mozdult. «Egyik oldalon a parasztok és plebejusok •Luthernek papok 
elleni kiáltványaiban, a krisztusi szabadságról szóló prédikációiban, 
felkelésre hívó jeladást látlak, ,a másik oldalon ho-zizá csatlakozott a 
mérsékelt polgárok és az alsó nemesség jelentős része, sőt az áram
lat miég fejedelmeket is magával sodort. Egyesek azt hitték, közeledik 
a leszámolás napfa az összes elnyomókkal, mások viszont csak a papok 
hatalmát, a függést Rómától, a katolikus hierarchiái akarták megtörni 
és az egyházi vagyon elkobzásából meggazdagodni. A pártok elkülönül
tek és meglelték a maguk képviselőit. Luthernek választania kellett. 
0  a szász választófejedelem kegyeltje, a tekintélyes wittenbergi pro
fesszor, akt -máról holnapra nagy és híres emberré lett, -akit a külön
böző függő helyzetben lévő alakok -és hízelgők tömege vett körül, egy
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pillanatig sem tétovázott. Elfelejtette a mozgalom, népi elemeit és a 
polgári, nemesi, fejedelmi szárnyhoz csatlakozott. A iRóma élleni irtó- 
báború jelszava elnémult, Luther most mér a békés fejlődést és a 
passzív ellenállásit prédikálta.®

Luther döntését örömmel fogadták a mérsékelt reformáció útját 
helyeslő városok és az alsó nemesség is egyre inkább csatlakozott 
hozzá, sőt a fejedelmiek egy része is. Az a társadalmi szituáció, amelyben 
Luthernek ez a politikai döntése megszületett, döntő kihatással volt a 
reformáció sorsának további alakulására. Luther egyre inkább a feje
delmek befolyása alá vezette az egyházat, s ezzel eltávolodott a plebe- 
jusi elemektől. «Mint ahogy annak a kornak általános társadalmi és 
politikai -viszonyai között minden változás szükségképpen a fejedelmek 
előnyére szolgált és hatalmuk növekedéséhez vezetett, úgy a polgári 
reformnak is annál nagyobb mértékben kellett a református fejedel
mek ellenőrzése alá kerülnie, mennél élesebben- -elkülön-üíít a -pfebejusi 
és paraszti -elemeiktől. Lu-ther maiga mindinkább szolgájukká vált, s a 
nép nagyon jól tudta, miit tesz, amikor azt mondotta: ugyanúgy a feje
delmek kiszolgálója lett, mint a többi, és amikor Orla-mündében kőzá
porral vette üldözőbe.»

A parasztháború elő-ször a katolikus fejedelmek és nemesek fenn
hatósága alatt álló vidékeken tört ki. «Luther közvetítő szerepet igye
kezett játszani, határozottan támadta a kormányokat, ő k  a felkelés 
okai, mert elnyomják a népet; nem parasztok, hanem maga az 'Isten 
az, aki szembeszáll velük. A felkelés természetest-n szintén isten és az 
evangélium ellen való, — hirdette másfelől. Végül mindkét félnek en
gedékenységet és békés megegyezést tanácsolt.» A forradalmat azon
ban e jószándékú közvetítő javaslatokkal nem lehetett megoldani. Az 
átcsapott a protestáns fejedelmek, urak és városok területeire «és ha
mar a fejére -hőit a megfontolt polgári reformoknak.® Luther közelé
ben, Thüringiá'ban Münzer Tamás szervezte a forradátmat, amely egyre 
nagyobb méreteket öltött. «A forradalommal szemben feledésbe merült 
minden- régebbi ellenségeskedés; a parasztsereghez kéipest a római 
Sodorna szolgái ártatlan bárányok, Isten jámbor gyermekei voltak; 
polgárok -és -fejedelmeik, nemesek és papo-k, Luther és a pápá, — mind 
szövetségre léplek «a parasztok rabló és gyilkoló hadai ellen®. - 
Luther szenvedélyesen fordul a parasztok elle-n: «aprítsátok, fojtsátok, 
szúrjátok és vágjátok őket, nyíltan és titokban, aho l. -éritek, amiint 
hogy a veszett kutyát is agyon kell ütni.® A -bölcs így szól: cibuis, 
onus et virgain a.sino (ételt, málhát és vesszőt a szamárnak), zaibsza-lma 
kell a parasztba, — ha nem értenek a szóból és esztelenek, majd meg
hallják a vesszőt, a puskaszót és méltán! Könyörögjünk érettük, hogy 
hajtsanak -a szóra; de ha -nem, nincs helye az irgalomnak. Csak süvít
senek a golyóbisok közöttük, — különben ezerszer gonoszabbak len
nének.®'

489



Luther és Münzer ellen téte

* Luther a jBlblia lefordításával hatalmas fegyvert adott q plebejus 
mozgalom kezébe. A Bibliában a kor feudalizált kérész,tyénségéuel az 
első évszázadok szerény k ereszt yen s é g é t állította szembe, a b omladozó 
feudális társadalom elé olyan társadalom képét tárta, amely mitsem 
tudott a hűbériség sokrétű, mesterkélt hierarchiájáról». Münzer. 
alSitadíM prédikátor, theol. doktor, a [Luther által megindított reformá
ciótól csakhamar eltért, s a, fejedelmeket és a népet a, római papok 
elleni fegyveres fellépésre hívta fel. «Ezek a fejedelmekhez intézett 
felhívások azonban eredménytelenek maradtak, miig 'Ugyanakkor a for
radalmi mozgolódás a nép között napról-napra nőtt. Münzer, akiinek 
eszméi egyre élesebb alakot öltöttek, egyre merészebbekké váltak, 
most már határozottan eltávolodott a polgári reformációtól és egyúttal 
ezidőtől fogva egyenesen politikai agitátorként lépett fel1. Valilásbölcse- 
letii elvei nemcsak a katolicizmust, hanem általában a keresztyénség 
valamennyi főbb pontját támadták. Keresztyén formák mögött pan- 
teizmust tanított, amelynek a modern spekulatív szemlélettel érdekes 
módion rokon vonásai vannak, és helyenként az ateizmus határán 
járt.» A bibliai kinyilatkoztatás helyett az emberi értelmet tekintette 
olyan kinyilatkoztatásnak, amely minden időkben, minden népnél 
megvolt és ima i*s megvan. A Szentlélekről azt mondta, hogy nem raj
tunk kívül létező valami, hanem az az értelem maga. A mennyorszá
got nem a túlvilágon, balnem ebben az életben kell keresnünk, és a 
híveknek .a;z a feladatuk, hogy Isten birodalmát itt a földön teremtsék 
meg. «Am Isten országán Münzer nem mást értett, mint olyan társa
dalmi állapotot, amelyben nincsenek többé osztálykülönbségek, nincs 
magántulajgon és a társadalom tagjaival szemben önálló, tőlük idegen 
államhatalom.' Minden fennálló hatalmat meg kell dönteni, ha nem 
alkalmazkodik ehhez és nem akar csatlakozni a forr adat orrth oz: m in
den munka és minden vagyon közös legyen és a legteljesebb egyenlő
séget kell megval ásítani.» Engels idéz.! Münzer beszédének egyik jel
lemző részletét: «Az urak maguk az okai, ha a szegény nép ellenséget 
lát bennük. A lázadás okait megszüntetni nem akarják, — hogyan ve
zessen ez végül is jóra? Ó. kedves urak. mily gyönyörűségesein vág 
majd az Űr vasdorongjáival közétek, vén cserepek közé! Ha ezt mon
dom, feliforgatónak tartotok. Legyek Kát az!»

A reformáció és a forradalom között hamar nyilvánvalókká vál
tak az ellentétek. 1524. tavaszán Münzer azt írta, Luthernek és Me- 
Ianchthonnak: <Kedves testvérek, hagyjátok a várakozást és a této
vázást, az idő eljött, a nyár ajtónk előtt áll. Ne akarjátok az istente
lenek barátságát, mert ők akadályozzák, hogy az ige ereje hasson. Ne 
hízelegjetek fejedelmeiteknek, mert különben magatok is velük pusz
tultok el. Ne legyetek bosszúsak, ti gyengéd írástudók, én, nem tehe
tek másképpé®.» Mikor azután a parasztháború kitört. Luther «Le- 
vél Szászország fejedelmeihez a lázadó szeltem elten* című nyomta
tott írásában, Miinzert a sátán eszközének nyilvánítja és felszólítja a 
fejedelmeket a lázadás bujtogatóinak üldözésére. Münzer szintén
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nyomtatásiban adta meg Luthernek szóló válaszát. «Határozottan azzal 
vádolta meg, hogy képmutatósk.odik a fejedelmek előtt és felemás 
álláspontjával a reakciós pártot támogatja. *

A forradalom útja

1524. nyarán, Németország délnyugati csücskében, a sváb földiön 
lakó parasztok megtagadták uraiknak az engedelmességet és. kezet fog
tak. 1525-ban a felkelő parasztság nagyobb katonai osztagokat szerve
zett és a bűbémrak elé terjesztették tizenkét pontba összefoglalt köve
teléseiket. ^Követelték a papoknak a községek általi választását és 
jogot eltávolításukra, a kis tized megszüntetését, a nagy, tizednek, a 
papi javadalmazás levonása után közcélokra foiridlMsát, a jobbágyság 
eltörlését, a halászati, vadászati jog és a halálozási illeték megszünte
tését, a túlhajtott robot, adó és illetékek korlátozását, a községektől 
és egyesektől erőszakosan elvont ' erdők, legelők és kiváltságok vissza
adását, továbbá az önkény kiküszöbölését az • igazságsaolgáilílatiásból és 
a kormányzásból.* Míg ,a tárgyalások és csatározások folytak, Mün- 
zer kísérletet tett prédikációiban hangoztatott krisztusi egyenlőség és 
evangéliumi vagyonközösség íruegvatósításiára. «Kiinyitetkoztattá az ösz- 
szes javak közösségét, mindenki egyenlő munkakötefezeitteégét.* 
Demokratizált alkotmányt léptetett életbe és ,a szegényekéi rögtönzött 
természetbeni ellátással segítette.

iMíg iMünzer forradalmának középpontja. Mühllhausen volt, addig 
Erfurtban egy tisztán polgári mozgalom győzött, amely ,a parasztokkal 
szaraiban kétszínű magatartást tanúsított. Ugyancsak a polgárság hatá
sát tükrözi az ú. in. helbronni programm is, amelyben a parasztság 
kívánságai háttérbe szorultak.

A fejedelmek,- a nemesség és a polgárság (gyorsan összefogott, 
hogy tetiporja a parasztok felkelését. Nagy seregei gyűjtöttek, élére 
egy tapasztalt és kegyetlen vezért állítottak, Trickess-t, akinek a főimód
szere a parasztokkal való fegyverszüneti tárgyalások megkezdése volt. 
s azután hitszegő módon rajtuk ütött és seregüket szétverte. Münzer 
is fogságba esett, s miután kegyetlenül megkínozták, lefejezték.

Következmények

A győztesek « német társadalom legreakciósabb rétegei voltak: 
fejedelmek, a nemes urak és a városi patríciusok. «iA győztesek nyo
masztó sarcokat kénysze.rítettek a legyőzőitekre. A német nép legnagy
szerűbb forradalmi kísérlete szégyenletes vereséggel és egyelőre 'kettő
zött elnyomással! végződött.* Miután a fejedelmiek a nemesség már 
amúgyis a létfenntartási eszközök minimumára korlátozták a paraszt
ság életszintjét, anyagi téren általában már nem volt mit elvenni. 
Azonban így is < néhány tehetősebb paraszt tönkrement, számos, fél- 
jobbágy jobbágyi sorba kény szerűit, a községi földekből' egész sávo
kat koboztak él és számos parasztot lakóhelyének szétromboláisa,
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földjeinek íelldúiása, valamint az általános felfordulás a csavargók 
közé, vagy pedig a városi plebejusok közé taszított*.

«A parasztháború következményeit legjobban a papság szenvedte 
mlag. Klastrombáikat és alapítványaikat fel perzselték, kirucsiedket szét
hordták, külföldön eladták vagy beolvasztották, készleteiket elfogyasz
tották. Mindenütt ők fejthettek ki legkevesebb ellenállást és ugyanak
kor a mép gyűlöletének egész terhe a legsúlyosabban rájuk nehezedett. 
Sőt a többi rendek, fejedelmek, nemesek és polgárok titkon örvend
tek a gyűlölt főpapokra szakadt nyomorúságnak. A parasztiháború az 
egyházi vagyonnak a parasztok javára történő kisajátítását népszerűvé 
tette, a világi fejedelmek és résziben a városok viszont hozzáláttak, 
hogy ezt a kisajátítást a maguk javára hajtsák végre és a; protestáns 
tartományokban a főpapok birtokai csakhamar a fejedelmek vagy a 
patríciusok kezébe kerültek.*

A nemiesség szintén sokat veszített a parasztháború következtében. 
«Teheted ensége a parasztokkal szemben nyilvánvalóvá lett, mindenütt 
megverték és kapitulációra kényszerítették, csak a fejedelmek seregei 
mentették meg őket.»

A városokban a patríciusok, uralma szilárdult meg. «A polgárság 
ellenzékisége hosszú időre megtört.*

«EgyedlüI a fejedelmek voltak azok, akik ilyen körülmények kö
zött a parasztháború kimeneteléből hasznot Ihiúztak.* Ök nyertek az
zal, hogy vetélytársaik, • a papság, a nemesség, a városok meggyengül
tek. «Az egyházi vagyon kisajátítása az ő javukra történt; a nemes
ség egy része, félig vagy egészen tönkrejutva, lassan-fossan kénytelen 
volt fennhatóságuk alá helyezkedni; a városok ési a parasztság sarcai 
az ő kincstárukba folytak be, amely ráadásul a sok városi kiváltság 
megszüntetésével még jóval nagyobb teret nyert kedvelt pénzügyi 
műveleteik számára.*

«Láttuk, mennyire szétforgácsolódlott Németország nemcsak szám
talan függetlea, egymástól szinte tökéletesen idegen tartományra, ha
nem azt is láttuk, hogy a nemzet minden egyes ilyen tartományban a 
rendiek és rendtöredékek sokrétű tagozottságára hullott szét. A feje
delmeken és papokon kívül a vidéken nemesieket és parasztokat talá
lunk, a városban patríciusokat, polgárokat és plebejusokat, csupa 
olyan rendet, amelyek érdekei egymásnak tökéletesem idegenek, ha 
éppen nem kereszteződnek* vagy nem ellentétesek egymással. Mindez 
össze.bonyolódott érdekek felett ráadásul még ott a császár és a pápa. 
Láttuk, hogy bár nehézkesen, tökéletlenül: és miniden helyen máskép
pen, de ezek a különböző érdekek végső fokon három nagy csoportba 
sorolódnak; hogy a fáradságos csoportosítás ellenére, mindegyik rend 
szembenállfott a nemzeti fejlődésnek a körülmények megszabta irányá
val, a maga mozgalmát saját szakállára csinálta, ezáltal nemcsak vala
mennyi konzervatív, hanem valamennyi többi ellenzéki renddél is ösz- 
szeütközésbe került és végül is el kellett buknia.’
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Engelsnek a történelmi materializmus álláspontjáról való kutatá
sai . bizonyoson újszerűén hatnak ránk, akik az egyház történelmével 
úgyszólván, mindig a néptől és társadalomtörténettől elvoncvtkioztáitva 
foglalkoztunk. Bárcsak ezzel a témával való alapos foglalkozásra indí
tanának minket a társadalomtudomány egyik alapítójának ma is ható 
sorai!

A család etikai alapkérdései1
A következőkben Barth Károly tanításait ismertetjük a fenti 

kérdéskomplexusról,.amint az Dogmatikája Ilii A, kötetében a .127-—320. 
oldalakon taiéTható. A referens Saját nézeteit csak elvétve, néhány jegy
zet formájában teszi közzé. Azoknak a számára, akik esetleg hozzá
férhetnek a fentnevezett kötethez, több helyen megadjuk a- oldalszámot, 
könnyebb tájékozódás végett.

54.§ . Szabadság a közösségben.

I. Férfi és nő.

A következők megértéséhez kívánatos azoknak .az ©xeigetiíkiaii fejte
getéseknek az ismerete, amelyekben Barth Dogmatikája III/l. és III/2. 
köteteiben antropológiai alapvetést ad e tárgyhoz. Ottani mondani
valóit röviden így lehetne összefoglalni: Az ember embersége, humani
tása különösképpen! is megnyilvánul abban, hogy Isten őt férfiúvá és 
nővé teremtette. Ebben nyilvánul meg Isten képére teremtettsége is: 
a férfiú és nő kapcsolatában is megvan az az én — te viszony, ami Isten, 
lényegére is jellemző, t. i. a Szentháromságra.

A férfilú és nő kapcsolatát most etikai szempontból nézzük: mit 
parancsol e felől Isten. E parancsolat (a hatodik): a másik ember felé 
fordítja az embert és ezzel emberségre s egyszersmind szabadságra 
rendel betnnüntket. Az emberiség (IMenschlichkeit) mindig .egyben kö
zösség is a másik emberrel ((Mitmemsdhlichhai’t). A humanitás: 
koexistencia a másik emberrel.

Ennek az így értelmezett humanitásnak (koexistencia) első és 
a továbbiakra nézve példaszerű területe a férfilú és nő kapcsolata. 
A íkérdés már csak azért is nagy figyelmet érdemel, mert a  Bibliában 
állandóan ezzel a kapcsolattal példázza Isten Jahve és Izrael, illetőleg 
Krisztus és a gyülekezet viszonyát.

A .férfiú és nő tehát egymás felebarátai, s .mint ilyenek alkotják 
az első, alapvető emberi közösséget. Ezzel a közösséggel foglalkozik 
a VI. parancsolat. Bármily fontos kérdés is azonban ez, nagy tévedés 
volna éppen e parancsolatot s az általa tárgyalt kérdést megtenni a 
keresztyén etika középpontjává. Ezen a ponton a r. katolicizmus és a 
prof. pietizmus súlyosan vétkezett, mikor a  Ví. parancsolatot tette
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etikai meggondolásainak tengelyévé! Ez teljesen téves, hiszen e paran
csolat seanimiesetre sem lehet közepe etikánknak, hanem csak a periféria 
egy része. Az önálló, ú. n. szehszuáletíikák tehát legalábbis gyanúsak 
és elő vigyázattal kezelendők.

A toválbbiikban mindenekelőtt inejg kell tisztítani ezt a területet 
attól az idegességtől, amivel azt tárgyalni .szókták, valamint attól a 
sajátos .misztikumtól, amivel 'körül szokták venni. Az nem véletlen, 
hogy a vallástörténeti kutatás a sexualitásnak és erotikumnak oly sok 
és meglepő kapcsolatát derítette fel a religiózummai Az ember nemi
ségében saját ímejgistienüiésének lehetőségiéi kereste minden időkben. 
Erről különben a népek meséi és a költészet világirodalmi viszonylat
ban is beszédesen tanúskodik. Nos, a VI. parancsolat éppen a nemi
ségnek ez elten a félreértése ellen emel vétót: isten az emberi életnek 
ezen a területén is — mint mindenütt! feltétlen tJ,r akar maradni. 
Persze, i e;z azt -is jelenti, -— s ez éppen az evangéliumi ebben, a paran
csolatban —, -hogy ezen a területen sem akar minket magunkra hagyni, 
s mii itt is, mint egyebütt is — keglyelmes Atyánk kezében tudhat
juk magunkat.

Isten tehát a VI. parancsolattal mithológiáttanítja a nemiség terü
letét, helyesebben: a férfiú és nő viszonyát, relatívizálja azt, s így üdvös 
módon megfosztja attól a rajongástól (enthusiiazimus) és fellengzőstől (extá- 
zis), amivel azt kezelni szokták. .Másfelől azt is lehetővé teszi, hogy az em
ber jó lelkiismerettel mondhasson igien-t életéinek erre .a területére is, 
mint ami emberi mivoltának nagyon is fontos része. Hiszen Ef, 5, 32. 
szerint nagy titok ez (misztérium, de nem. misztikum!), vagyis olyan 
teremtett földi valóság, ami üdvtörténeti üzenetet hirdet, azzal, hogy 
azt felfedi s egyúttal elleplezi. (135. o.)

A római egyház — talán (éppen erre az igehellyre is. támasz
kodva — a házasságból szentséget csinált; igaz, hogy -erre csak elég 
későn szánta el magát (először a firenzei zsinaton 1439. s végleg csak 
a trientin). Érdekes, hogy a római tanításhoz elég közel; áll a. protes
tantizmuson belül Schleiermacher tanítása, aki romiantieizmusáfoan 
a házasságot az «örök szerelem örök művének» nevezte s általában 
az újprotestantizimus tanítása. Különös persze, hogy a római tanítás 
feszültségben van azzal az általános dualizmussal, ami gondloilkodásukra 
jellemző: a test és lélek ellentéte. így azután iejgyfeiíől a házasság szent
ség ugyan., mégis a tökéletesebb életforma a coelibátus. Ez a dualiz
mus platoinikus eredetű: bizalmatlanság mindéin anyagival, testivel 
szí niben. Ezt a gondolkodást a prot. pietizm.us sajnálatos módon 
átvette. Mind a római, mind a schleieimaoheri tanításban voltaképpen 
a házasság apotheózisával van dolgunk.

Barth ezután igen részletesen foglalkozik a legújabb idevágó iro- 
dalommal (138—154. o.) és megteszi bírálói megjegyzéseit. Mondani
valójának summája: mindenekelőtt fel kell helyesen mérni a férfiú és. 
nő kapcsolatának, illetve e kapcsolat jelentőségének korlátáit. Más
felől viszont ki kell tágítani a horizontot és> meg kell látnunk, hogy 
mindezekben nem egyszerűen az ú. n. «nemi kérdésről» van szó,
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hanem a férfiú és nő kapcsolata .az emberi életnek sokkalta nagyobb 
területét öleli fel. Az egész emberről van itt szó, s nem csupán az 
ember bizonyos szerveinek működéséről (!). .Sőt éppen Isten paran
csolata teszi lehetetlenné, hogy az ú. n. nemi életet kiszakítsuk az em
beri élet egészéből, hiszen ez a párán,csoflát az egész emberre, a fér
fiúra és a nőre vonatkozik. Ila izoláljuk az ú. n. nemi életet, akkor 
következik be éppen annak demonizáilódiása. Kői tus k,oex istenei a 
nélkül (vagyis nemi kapcsolat teljes, existenciális életközösség nélkül) 
démoni jelenség! (146. o.) Ezt a köv. íráshelyekkel támasztja alá:
I. Kor. 6, 16; Ef. 5, 31. Ezt a tételt azután a legújabb idevágó iro
daiam ismertetésével is szemlélteti. Megálllapítja, hogy a férfiú és nő 
kapcsolata nem is lehet kevesebb, mint «vol'le Partnersicha)ft»- teljes 
élettársi viszony.

E terület «mitboliógiátlanitása» után azonban szükséges annak 
decentralizálása is. Barth ez alatt azt érti, hogy etikai vizsgálódásaink 
nem merülhetnek ki a házasság kérdésének megtárgyalásában. Igaz 
ugyan, hogy a házasság a férfiú és nő kapcsolatának közép? és telosza, 
azonban arra is ügyelni kell, hogy az idetartozó kérdések kői-e sokkal 
tágahb, mint maga a házasság. B. itt nyilván főleg azokra gondol, 
akik valamely okból nem lépnek házasságra, azonban a kérdés őket 
is érinti. Ezzel kapcsolatiban B. vitába száll az újabbikon prot. etikák
kal, sőt magával a reformációval is. Szerinte a reformátorok, a koruk
ban érthető erős Rómoiellenes beállítottságuk miatt, egyoldalúan ma
gasztalták a házasságot a coefibátus Ellenében. B. szerint azonban 
alaposabban meg kell vizsgálni a kérdés bibliai aspektusát. Más az 
Ószövetség látása, mint az Újszövetségé. Az Ót. el sémi tud képzelni 
emberi életet házasságon kívül; a házasságot pedig főként az utódok 
szempontjából tartja fontosnak: '■ üdvtörtónetileg az Ót.-bán minden 
Izrael fennmaradását s a belőle sarjadó, eljövendő Magot, a Messiást, 
.szolgálja. Miután azonban már eljött a Fiú, az IJt. világában meg
változik a helyzet. Es. 56, 1—8. már ebbe az irányba utal. Ezek sze
rint míg az Ót. világában a házasság feltétlen szükségszerűség volt, 
az Üt.-bán relatív lehetőséggé válik, amely miellett ott van a magá
nyosság (Eihelosigkeit) lehetősége.

Ennek oka egyrészt, hogy a Messiás megjelenésével megszűnik a 
gyermeknemzés üdvtörténeti szükségessége (Izrael fennmaradása, stb.). 
Ez persze nem jelenti azt, mintha az Üt.-bán a házasság nem részesülne 
olyan megbecsülésben, mint az Ót.Üxin. Sőt! Hiszen épp itt lesz a 
házasság Krisztusnak és gyülekeztének viszonyát példázó kapcsolata 
a férfiúnak és nőnek (Ef. 5.). Kétségtelen azonban, hogy az Üt. szem
lélete szerint a házasság nem «kötelező» többé és nem szégyen vagy 
szerencsétlenség az, ha valaki nem élhet házasságban.2

Másrészt: az Üt. szerint kaphatnak egyesek külön elhivatiást arra. 
hogy házasság nélkül éljenek. Ez külön kegyelmi ajándék. B. hivat
kozik itt Jézus személyes példájára és több nyilatkozatára (Luk. 14 
26; Mt. 19. 12.). B. szerint tehát az Üt.-bán megjelenik a magányos
ság mint önként vállalt lehetőség. Ennek a nézetnek széles exegetikai
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alátámasztást ad I. Kor. 7. magyarázatával (160. kk. o.). Természet’- 
sem nem lehet mindezt arra felhasználni, hogy vele a kát. coelibátus 
rendszerét védelmezzük. Az itt feltáruló másik lehetőség (a magányos
ság a házasság mellett) természetesen nem magaxabbrendü életforma 
(mint a kát. egyház tanítja).

B. ezt a látását két érvvel támasztja alá:
1. Az Újszövetség hirdteti, hogy elmiúlóthan vau e világ ábrjzolatja 

(I. Kor. 31). Vele tehát mindaz, ami ebbe az adottba tartozik. Ez az 
erősen eszhatclogikius beállítottság persze nemcsak a házasságot teszi 
kérdésessé.

2. «Az Úr közel», az Üt. a parusia válásának aspektusában gon
dolkodik. Pál azért .marad' házasság nélkül, hogy ennek gondjai se 
zavarják az Űr vissza jövetelére való készülődését és várakozását, — 
s ezt ajánlja másoknak is.

Mindezek alapján B. úgy látja, hogy az Út. szerint nemcsak a 
magányossághoz kell külön elhivat ás és kegyelmi ajándék, hanem a 
házasságihoz is. Egyik sem magától értődő az Üt. világában. Mind
együkre úgy kell elhatároznia magát az embernek, külön, döntéssel, 
az elhivatás világos tudatában, és a másik lehetőség szemimel’tartásáva 1.:í

Ezek után az inkább bevezető gondolatok után most már f,elveti 
B. ,a kérdést: mit kíván e parancsolni? Mindenekelőtt azt az egész' io 
elemii dolgot, hogy legyünk igazán és egészen férfiak vágy nők. 
Exegetikailag azzal támasztja alá ezt a követelményt, hogy Gén. 2, 35. 
szerint «neni szégyelték» magukat, vagyis öntudatosan vállalták terem- 
tettségüket. Nem arról van szó .a továbbiakban, hogy megpróbáljuk 
a deflfinícióját adni annak: micsoda az ember férfiúi, illetőleg női 
mivolta a maga jellegzetességében. B. léhát nem kíván valamiféle feno
menológiát, vagy typológiát adni. sőt bírálatot gyakorol több etikai mű 
ilyentárigyú kísérletén, azzal a megjegyzéssel, hogy ezek a képek, ami
ket így « férfiről, vagy « nőről, mint olyanról megrajzolnak, mindig 
szükségképpen kicsit karikatúrák s legtöbbször élénk ellentmondást 
váltanak ki az érdekeltekből, t. i. a valóságos férfiakból és nőkből 
Isten parancsolata követel és kérdés elé állít bennünket, hogyan lehet
nénk tehát mi élőre a felelet birtokában: hogy mi a  férfiú és mi a nő? 
Erre felelnünk kell azzal, hogy igyekezünk a parancsolatnak elegei 
tenni, ebben a vonatkozásban'is.

A feladat tehát az: maradjon ki-ki hű a maga férfiúi vagy női 
mivoUához s ne akarja azt a másikéval felcserélni. Az igaz, hogy a 
történelem folyamán az emberek nem egyformán vélekednek arról, hogy 
írni a férfias, vagy mi a nőies. Ez azokban nem moshatja él végképpen 
azt a határt, amit közéjük Isten parancsolata von. tlde tartozik termé
szetesen az a problematika, amit a feminizmus és az egyéb női egyen
jogúsági mozgalmak felvetnek. Ezeknek sok igazsága mellett B. meg
állapítja, hogy sok a mozgalmi páthosz bennük. A határ megőrzéséről 
maguknak a nőknek kell gondoskodniok. Ide tartozik az I. Kor. 11-ben 
érintett fátyol kérdés is.

E feladat megkerülése az is, ha valaki megkísérel egy semleges,



állítólag a nemiek felett álló, általános emberségeit megvalósítani. 
Idealisztikus, misztikus, mithikus levegője van ennek az elgondolásnak. 
Nem a nemek közösségét akarja ez megvalósítani a (házasságban, 
hanem azoknak egységet és feloldódását. Ez azonban ellene mond a 
teremtés rendeltetésének, amely épp e kettősség közösségében példázza 
Isten és aZ ember kegyelmi szövetségét. Férfiúi és női .miivoltunk tehát 
nem oldiódhatiik fel egy általános emberségben. A (férfi és nő együtt 
ember, — de az ember mindig férfi vagy nő.

Addig van rendben a dolog, amíg a férfi és a nő hálásan és 
örvendezve élük férfiúi vagy női mivoltukat. Baj azonban, ha azt teher
nek, vagy korlátnak, érzik. Barth itt bírálatot gyakorol. N. Berdia.jew 
felfogásán, aki «Von dér Bestimmung des Menschen» (1936.) c. köny
vében ilyen irányban halad. Persze, ez nem csoda, hiszen Berdiajew 
forrásai nem Gén. 1—2, sem Ef. 5, hanem —- Platón, J, B-öhmie, J. J. 
BatchiOifen, L. Klages, F.reud. Ugyancsak kritikát gyakorol B. a modern 

exisbencializmusoii is (Sartre) ilyen értelemben.
Ezt a fenti tételt kiegészíti egy ellentét: a férfi és a- nő létének 

csak egymásra vonatkoztatva van értelme (I. Kor. 11, 11). És ez nem
csak azoikra vonatkozik, akik házasságban élnek, hanem azokra is, akik 
még a házasság előtt állanák, sőt azokra is, akik soha nesni is 
lépnek házasságra. Gál. 3, 28. («sem iférlfiú, ,sein nő ...») értelme nem 
az, mintha férfiúi és női miivoltunk az egyházban megszűnne, hanem 
az, hogy a férfi és nő «az Úrban» kerülnek 'egymással helyes kapcso
latba, — természetesen nemcsak a háziasságban, hanem attól függet
lenül is. Minden olyan emberi alakulat, amely tartósan együtt akarja 
tartani nemek szerint elkülönülve az embereket, helytelen. A kolostor, 
klub és -hasonló társulások problematikája innen is figyelmet érdemel. 
Kétségtelen, hogy ennek ,a kérdéskörnek a horizontján feltűnik a homo- 
sexualitás veszedelme is. E;zt a veszedelmet azonban nem elég akkor 
meglátni, amikor de facto már itt van, hamiem (fel kell ismerni miár 
fent vázolt előzményeiben és legszubllim-ebb formáiban is és így 'küzdeni 
ellene.

Milyen legyen már most a férfi és nő helyes viszonya ?
1. Vegyék észre egymást,
2. Váljanak kérdéssé egymás számára,
3. Vállaljanak egymásért felelősséget. (18-5. o.)

*

Reátérünk most már a házasságra, mely kétségkívül! az egész kér
déskör közepe és telosz-a (202. o.).

1. A házasságra külön elhivatás szükséges, mert a házasság nem 
természeti szükségesség s nem is általános érvényű, mindenkinek szóló 
isteni parancs. Ezt a nézetét Barth Ml. 19, 1—12. magyarázatával 
támasztja alá, mely szerint a tanítványok megrökönyödése is mutatja, 
hogy a házasság nem miagátólértödő dioilorg, s hozzá külön isteni 
elhivatás kell.4 A házasság problematikája jóval annak megkötése előtt 
kezdődik s így a keresztyén etikának nem lehet vizsgálódásait a már
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megkötött házasság tényével kezdenie, hanem alaposan keld] foglalkozni 
az előzményekkel is.

2. A házasság életközösség s mint ilyen komoly feladat: a szerelem 
helytállása a hétköznapok próbáiban (209. o.).

A házasság mint életközösség nem egyszerűen a jövendő nemzedék 
létrehozását és felnevelését szolgálja s nem csupán ebben leli értelmét. 
A r. katolicizmus és, sajnos, a protestáns pietizmus házasság-fteltfogása 
jórészt ilyen volt. Pedig a házasság hatalmas mű az utódok születésé
től fogva is, komoly, öncélú valóság, sui generis életforma. A család 
fogalma tehát melléje van rendelve a házasságénak. A férfi és nő a 
házasságban olyan közösséget alkotnak, ami a családban sem szűnik 
meg külön közösségnek lenni. Vagyis, ha a házastársak szülőkké lesz
nek, nem szűnnek meg a családon, belül külön is közösséget alkotni.

3. A házasság totális .életközösség. Benne a szerelem ér céljához, 
úgy hogy vállalja ennek az életközösségnek a kötelességeit és feladatait. 
A házasságban találkozó két emberi egyéniséget tulajdonképpen a 
házasság szabadítja fel igazán s egyúttal össze is hangolja. Ez a sza
badság a közösségben és ez a közösség a szábadlságiban a házasság 
titka. Közben azonban az is nyilvánvalóvá válik, hogy az egymás meg
értésének és megi&merésének van egy határa, amim nem léphetünk át. 
Ez előtt a határ előtt azonban nem. rezignáltan kell megáldani, hanem 
azt örvendező tisztelettel és a titoknak kijáró áhítattal kell tudo
másul venni.

A házasság egy férfinak egy nővel való életközössége. Az egymás 
mellett való kitartás a házassági hűség. Azt jelenti1 ez, hogy a házas- 
társak akarják, igenük és vállalják egymás! mindenestől és úgy, ahogy 
vannak. Ha van a világon komoly dolog, úgy ez az. Ahol ez megvaló
sul, ott jön létre a házasságban az a légkör, ami azt igazán otthonná 
teszi, vonzó és lenyűgöző refugiummá, meleg tűzhellyé mások számára 
is, egy olyan hellyé, aminek a titka éppen ebben az egymást totálisan 
vállaló, örvendező együttélésben van.

Mindaz, amit fentebb a férfi és a nő viszonyában a kettő élet
rendjének a sorrendjére nézve mondottunk — a férfiú és a nő, ez a 
sorrend és meg nem fordítható — a házasságiban különösképpen is áll.

A. A házasság exkluzíve életközösség, vagyis monogámia, más- 
szóval a szerelem kitartása eredeti választása mellett. Ennek teológiai 
alapja az, hogy Isten is egy népet, Izraelt, egyházat választott ki a 
kegyelmi kiválasztásban. (219. o.) Erre az egymás mellett való hűséges 
kitartásra persze csak hitben lehet vállalkozni. Éppen ezért világosan 
meg kell látni, hogy különbség van a házastársak feltétlen hűségét 
követelő isteni parancs és a monogámia embert intézménye között. 
Teológiai érveket csak az előbbi mellett lehet jó lélekkel felhozni. 
Kétségtelen, hogy a Bibliában e tekintetben a helyzet nem egyértelmű; 
az Ót.-ban más a helyzet, mint az Út.-ban. Más az Ígéret világa, mml 
a beteljesedésé. Ezt azonban nem lehet úgy értelmezni, hogy Isten talán 
engedményeket tett az Ót. embereivel szemben, amikor elnézte a 
poligámiát, vagy hogy itt egy alacsonyabb vallási fokról van szó
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, evolúciós elmélet); -hanem az a helyzet, hogy ott csak megh irdettetett 
még Isten országa, itt pedig, a Fiúban el is jött az Ország.

Tanulságos ezt a kérdést (monogámia — poligámia) a teológia tör
ténetében végigkísérni. Schleiermaoher pl. .nagyon határozottan állást 
foglalt a monogámia mellett olyannyira, hogy még az özvegyek újra- 
házasodását is helytelennek tartotta. Az igaz viszont, hogy ő miaga egy 
özvegyasszonyt vett el. Ca-lov Ahrahám, a híres ólutheránus teológus 
viszont 72 éves karában, négy hónappal ötödik félesége elhunyta után 
nőül vette professzor társának, Quenstedtnek leányát (anno 1684). 
Nem lehet elhallgatni azt, hogy az óprotestantizmus bizony általában 
embertelen, a férfiúi önzést kép mutatással 'leplező, a nőt megvető 
magatartást tanúsított.

5. A házasság tartós .életközösség. E.z-'a tendencia magában a házas
ságban benne van s -ezt nem az -egyház találta ki utólag. Isten rendelte 
a házasságot felbonthatatlannak. Máté 19, 6—8. intelme azonban nem 
vonatkozik minden házasságra, hanem csak azokra, amikét válóban 
Isten kötött össze. Persze, nagy kérdés, hogy ki tudja megítélni: melyik 
házasság ilyen -s melyik nem,? Akármelyik irányiban döntünk, vállalni 
kell a tévedés -kockázatát. (234. o.) Mindnyájan reá vagyunk tehát itt 
is utalva arra, hogy hitben döntsünk.

Annyi bizonyos, hogy ,a  házassággal kísérletezni (pajtás-házasság, 
próbaházasság) nem lehet. Vállalni -kell az egyszeri döntés mindem koc
kázatát és felelősségét összes következményeivel -együtt. Még a legbol- 
dogabbnak látszó, legjobban sikerült házasság sem mentes, — hagy is 
lehetne? — egészen a 'kétely árnyékától: vájjon Isten kötötte-e össze, 
vagy nem. Ezért mindnyájan reá vagyunk utalva Isten igéjére és a 
hitre, a házasságban i,s. Az is megeshet, hogy hitben belli tudomásul 
venni a házastársaknak Isten ítéletét: nem az Ő akarata szerint kötöt
tek házasságot. Ilyen esetekben mint 'ultiima ratío a válás is tekintetbe 
jöhet.,.De még ezt a döntést is hitben kell .meghozni; hit nélkül sem 
pozitív, sem negatív tekintetben nincs bizonyosság a házasságban.

A házassági elválás, mint a házasság felbontás iának jogi aktusa 
azonban egészen más elbírálás alá esik. Ez voltaképpen nemi egyéb, 
miint végső gyakorlati konzekvenciája altinak, hogy egy házasságot asm 
Isten szerzett. Jézusnak a házassági elválás elleni intelme nem törvény, 
hanem evangélium, felszabadítás az emberi rendelések alól. Ezért 
visszaélés, ha ebiből a jéz-usi igéből törvényt 'csinálunk, mii-nt azt a 
r. kát. egyház tette. A keresztyén gyülekezetnek meg kell1 [látnia, hogy 
a házasság felbontása, ha határeset -is, de mégis tekintetbe jöhető 
lehetőség. Nem szabad tehát tehetetlenné tenni az -elvált emberek .szá
mára azt, hogy új életet -kezdhessenek. Ne feledjük, hogy irgalmas
sággal tartozunk, egymásnak!

6. Foglalkoznunk kell a házasság létrejöttének kérdéseivel is. 
A házassághoz elengedhetetlen az, amit két ember kölcsönös szerelmé
nek nevezünk. Az etikai vizsgálódásoknak mindig itt kellene elkezdődni, 
meri minden további a házasságban már itt eldől. Sajnálatosnak kell 
mondani, hogy a keresztyén etikák ezzel- a kérdéssel eddig alig fog-

3 499



lalkoztak, sőt azt hűvös közlönnyel és tartózkodással kezelték. (240. o.) 
Az egyház szégyene az, hogy a történelem folyamán egyáltalában nem 
tiltakozott az ellen, hogy a házasságok miliőit kötötték meg anyagi, 
családi, társadalmi, sth. érdekből, esetleg úgy erőszakolták1 egymáshoz 

• a ihiázastársakát, — sokszor egyenesen egyházi asszisztenciával)! Nemi
kévé,sbbé kell éles bírálatot gyakorolni az olyan házasságok felett, ahol 
a hiányzó szerelmet különféle .kegyes érveléssel igyekeztek pótolni) s az 
«Ürra» hivatkoztak, mint közvetlen házasságköz vetítőre. Pedig Isten 
éppen azzal nyilvánítja ki házasságszerző akaratát, hogy felkelti ben
nünk azt a tudatot: az a másik ember, aki előttünk áll, a: nekünk ren
delt élettárs. Ebben mutatkozik meg az is, hogy Isten elhívott miniket 
a házasságra. E találkozás és a kölcsönös döntés egymás mellett éppen 
Isten házas,ságszerző műve. A házasság ebben is képe Isten kiválasztó 
s elhívó szeretetének és szövetségének.

A protestáns etikák eddigi kiáltó hiányossága ezen a ponton nem 
menthető azzal, hogy a Bibliában nem található anyag ehihezi a kérdés
hez. Hála Istennek Gén.. 2, 18—25. és Énekek Éneke is benne vannak 
a Bibliában. Az Üt.-bán Bf. 5, 22—23. máir feltételezi ezeket1 az Ót. he
lyéket. Mindezek alapján élesem, el kell ítélni minden szerelem, nélkül 
kö tö tt házasságot.

Mit ért Bartli szerelem alatt? <A szerelem egy férfi és egy nő sza
bad döntése, melyben kölcsönösen felismerik, hogy Isten szerkesztette 
őket egybe házassági életközösségre és Ö hívta el őket egymás számára 
s ők oda is szánják magukat erre az elhivatásra, sőt azt óhajtják is». 
Minden házasságnak ez a fönt vázolt emberi magatartás kall, hogy az 
alapja legyen, minden, ami ennél kevesebb, — pi. vonzalom, meg
becsülés, stb. — elégtelen. Minden igazi szerelem, értelmes kell, hölgy 
legyen: a férfi és a nő álljanak érzelmeik felett.

A hitbein való közösség nagy dolog, dle ez nemi pótolhatja a sze
relmet, Másfelől igazán szeretni, csak hitben lőhet, illetőleg az igazi 
szerelem útja csak hitben járható. Á vegyesházasságok problematikája 
legmélyebb vallójában innen adódik.

7. Foglalkoznunk kell a házasság jogi oldalával is. A házasság 
intézményes oldala a házasságkötés. A házasság azonban nem, azonos 
a házasságkötéssel, mint azt egy (förtelmes régi tévtamítás* véli. Nem 
a házasságkötés teszi a házasságot s az éneikül is valóság lehet. 
A házasságkötés egyébként nem egyéb, mint nyilvános vallamástótel a 
házastársak részéről házassági szövetségükről s ennek a vallomásnak 
a közösség ^részéről való elfogadása (254. o.).

A házasságkötés alkalmával szereplő tényezők: ,a család, az állam 
és az egyház,. A csatád: a szülőknek van tanácsadási: jogai gyermekeik 
házasságában, ennél több azonban nem,. Sajnálatos, 'hogy éppen az egy
ház asszisztenciájával e téren milyen emberteleni és kegyetlen dolgok 
történtek a történelem folyamán.

Az állam: csak megállapítja, hogy a házasságkötés megtörtént. 
Nem az állaim köti azonban a házasságokat, hanem Isten és a házas- 
társak egymással.
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Az egyház: az egyházi « esküvő* szertartása újkori találmány. Aliig 
tehet érette a teológiai felelősséget vállalni. Más dialóg a házasság egy
házi megáldása; ez azonban nem lehet a polgári házasságkötés vallásos 
dublettje. Hanem lelki pásztori és gyülekezeti jellegűnek kellene lennie, 
tehetőiéig iaz istentisztelethez csatlakozva. Az egyháziegyeímezés gyakor
lásának smimiesetre sem szabadna itt kezdődnie!

összefoglalva felvetjük a kérdést: ki tölti be igazán e parancsola- 
tot? Az, aki elismeri e parancsolat feltétlen érvényességét és örvendezve 
engedi, hogy e kegyelmes parancsolat hordozza őt. E parancsolat mértéke 
ailatt, mindnyájan kivétel nélkül- házasságtörők vagyunk. Igazán nem kel! 
attól tartanunk, hogy akármennyire igyekezzünk iis ,betölteni azt, valaha 
is tökéletesek és szentek lehetünk. ítélet alatt állunk tehát, de ez az 
ítélet irgalmas. Mutatja ezt a Ján,. 8-tbeli «házasság|törő niö» perikópiája, 
melynek Barth részletes exegezlsét hozza. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy nem kell semmit cselekednünk. Sőt: aki meg akarja tartani e 
parancsolatot, az — annak ellenére, hogy tudlja: mindig engedetlen 
marad — mindent megtesz, amit megtehet e parancsolat betöltésére. 
(264. o.) Isten jóvolta mindig újra bűnbánatira indít bennünket és 

egyúttal szembeállít vétkeinkkel s mintegy állandó «riad!ókésizüllt- 
ségbe» helyez.

így nyílnak meg előttünk apró, de nagyon gyakorlati lehetőségek, 
amik alkalmasak arra, hogy megjavítsák, ha csak relatíve is, a helyzetet, 
Lassan kint egyre több higgadtságot és türelmet tanúsítanak az egész 
kérdéskörrel szemben, több lesz bennünk a józanság és az önifegyefem1.. 
Isten kegyelme által mindig újra meg,tapasztalunk miegiménckedéseket 
és miegőriztetést, feloldozást és helyreállítást, a nemi ösztön, hatalmának 
és kihatásainak egészséges korlátok közé szorítását, egy bizonyos fölényt 
ezzel a kérdéssel! szemben: házasodni, vagy nem házasodni, férfiúi 
és női snivoltunk átélésének szép magátiólértődöttségét, stb. (268. a.) 
S ha nincsenek ,is tökéletes házasságok, de lehetnek türhetőek, sőt 
örömmel megéltek is. S ha nem is lesz senki, aki ne állana Isten ítélete 
alatt, azért olyannak sem kell lennie, akit ne vígasztalba, és hordozna 
Isten jósága. Ahol az ember nem tudja megtartani a parancsolatot, olt 

a parancsolat hordozza ai embert. Végső fokon ez ad az embernek 
szabadságolt és Isten előtt való igazságot ezen a területen:. Mert az, 
Aki itt parancsol, .nemcsak megítél s nemcsak megbocsát, de segít és 
gyógyít is. Ezért a férfiú: peccator dustus, s a unó: pacoatrix iusfa, 
hiszen iRóm. 4, 25. szerint Jézus' Krisztus odaad:!1,olt őérettük is. Ennél 
jobbat s többet róluk ebben az neonban nem mondhatunk.

2. Szülők és gyermekek.

Az ember teremtmény voltához hozzátartozik, hogy egyszer min
denki gyemnek volt, aki anyától született s egyszer esetleg maga is apa 
vagy anya lesz. Ennek a másik közösséginek: a szülő és a  gyermek 
közösségének feltétele tehát az előbbi, a férfi és nő kapcsolata.

A gyermek  helyzetére jellemző, hogy nem választhatja meg szüleit:
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úgy kapta őket. A szülő helyzetére pedig jellemző, hogy feltétlenül és 
minden körülmények között felelős gyermekéért.

Szándékosan beszélünk szülőkről és gyermekekről s kerüljük 
a család kifejezést. Ez utóbbi a família szó tá-gabb körű jelentéséből (cse
lédség, valamely hübérúr hűbéresei, esetleg egy színtársulat, stb., 
v. ö. famulus!) szűkült a mai értelmére. A Biblia nem szereti a fámáik 
szót, mert nincsen teológiai jelentése. Az Ót. pl. teljesen érdektelen 
a család fogalmával szemben, a fiút az apja után nevezik (nincs ú. n. 
családi név), vagy esetleg, főként az Út.-bán, születési, vagy lakóhelye 
után. Pl. Názáreti Jézus, Keriothbeli Judás, Tarzuszi Pál. A Biblia 
csak a gyermek ás szülő kapcsolata után érdeklődik.0

A szülők: az idősebbek (Eltern), akik tapasztalataik alapján a gyer
meket, mint valami tanítványt bevezetik az életbe. A IV. parancsolat, 
melyről itt szó van, azt jelenti, hogy ismerjük el őket tanítóinkul és 
tanácsadóinkul. Amikor pl. az Ót. elgondolása -szerint ;l gyermekek 
érdeklődnek a páska-ümniep eredete, a törvény, stb. felől, Akkor szü
leik úgy világosítják fel őket, hogy Isteni nagy cselekedeteire utalnak 
s ezek összefüggésében tárják fel az élet értelmiét és célját gyermekeik 
előtt. így nyer értelmiét az Ígéret: «. . . hogy jól legyen dolgod és 
hosszú életű légy a földön».

A szülői tiszt tehát a Biblia szerint alapvetően igehirdíető tisztség 
(Luk. 11, 27). Ezért nevezheti Pál apostol híveit gyermekeinek 
(I. Kor. 4, lő—17; I. Tini. 2, 18). Ez a -lelki feladat adja a szülői 
tisztség igazi tekintélyét.

Á szülői tisztség eredete Istenben van, Aki az egyetlen, tulajdon
képpeni -Atya. Felőle hull fény minden földi atyaságira (Ef. 3:15; Ézs. 
63, 16; Mt. 23, 9; Zsolt. 27, 10). A gyermekek azért tisztelhetik szü
lei-kiben Isticin, képviselőjét, vagyis a nekik adott isteni megbízatást. 
Így teljesedik be Péld. 2, 1—6. A gyermeknek tehát szüleit Isten irá
nyában kell látnia.

A szülői tisztségnek azonban van. egy korlátja az Úf.-ba-n: az. 
hogy Isten a Jézus Krisztusban mindnyájunk Atyjának jelentette ki 
magát, még pedig közvetlenül. Másszóval a negyedik parancsolatnak 
az első parancsolat. a korlátja. Ez azonban -némi gyengíti meg azt, sőt 
ez teszi igazán szellemivé és ez erősíti azt ’ipeig. Hogy ez így vám, 
azt a tizenkét éves Jézus története is mutatja. Az ,a kép, ami-t olt 
találunk, a -gyermek Jézus fellépése -szüleivel szemben, az Ót. világá
ban még elképzelhetetlen volna. A negyedik parancsolat érvényessége 
itt az első parancsolat felől válik kérdésessé. (Lehetséges az, hogy valaki 
szüleit azok akarata ellenére tiszteli? Igen, -éppen Jézus példája mutatja 
ezt. S hogy itt nem valamely emberi kibúvóról van szó, azt; éppen 
a történet záróverse mutatja világosán, de m-e;g Jézus szavai Máté 7, 
6— 13-ban. E parancsolat betöltése tehát nem . -egyszerűen természeti 
törvényeken vagy társadalmi konvenciókon alapszik s ezért — mert 
az élő Isten igéje szól hozzánk — váratlan meglepetések érhetnek 
bennünket. (281. o.)
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Mit jelent már most e parancsolat a kisgyermekek számára? A kis
gyermek. fogaid jón szót szüleinek és ezzel gyakorolja magáit az Isten 
iránti engedelmességben, melyben egykor járni fog, így lesz majd sza
bad ember. Azonban már a kisgyenmeiknjek is lébet a felelősségérzetére 
opponálni és őt arra figyelmeztetni, hogy közvetlenül is számot kell 
adnia Isteni színe előtt.

A serdülő gyermek kritikus korban van. Ilyenkor arra van szük- 
ség, hogy a parancsait és az önkéntes engedelmesség minél inkább 
egyensúlyba kerüljön egymással a gyermek életében. Vagyis- legyen most 
már önálló felelőssége Isten iránt.

A felnőtt ember nem szűnik meg szüleinek gyermeke miaradhi 
azok életében. Immár önállóan felelős Isteninek, azonban ő sem: nélkü
lözheti szülei példaadását és tanácsait. Azzal tiszteli: igazán szüleit, hogy 
megmutatja: ott, ahova szülei elvezették, tud önállóan dönteni és élni.

Mi már most a parancsolat üzenete ,a szülők felé?
A) Ők is bűnös emberek. A gyermekek részéről tehát nem lehet 

a parancs betöltésének feltétele a szülők feddhetetlensége. Ez vigasz
talás a szülőknek és intelem a gyermekeknek.

B) Lehetséges, hogy ,a szülők élete hotránykozás oka a  gyermek 
számára. Ez nagyon súlyos helyzet, ami nagy kísértést jelent ia gyer
mek számúra, de nem kell szükségképpen végzetesnek lennie. (288. o.) 
Háromféle lehet ez a kísértés: 1. A gyermeket arra készteti szüleinek 
rassz példája, hogy utánozza őket hibáikban és vétkeikben. 2. A -gyer
mek -megveti szüleit és elfordul tőlük. 3. .V gyermek szülei miatt 
Istenben is m-egbotránkozik s -elfordul Istentől. Ezekben ia kísértések
ben a legjobb orvosság, ha a gyermek alázattal még: inkább -odafordul 
Istenhez.

C) Vannak szülők, akikkel szemben nagyon nehéz e parancsolat 
betöltése. Azonban -még a legreménytelenehbnek látszó 'esetben is -ma
radjon a gyermek nyílt és figyelmes szülei iránt: hátha ő téved és

.megváltozik minden. És -legyen türelmes, hiszen vele is türelmes az 
Isten.

Az Üt. világában azonban .még egy kérdés felbukkan. Isten a Jézus 
Krisztusban közvetlenül is igénybe vehet valakit, az eszcliaTon aspectusa 

alatt. (Máté 3, 31, —- Jézus saját élete is példla. -erre.) Ez a helyzet 
egyébként párhuzamba vonható az Üt.-.beli önkéntes magányossággal 
(Eheíosigk-eitj. Ján,. 2, 4; Mk. 19, 29; M-t. 10, 34. Ez azt jeleni, hogy' 

Isten kiemelhet -egyes-eket a negyedik parancsolat érvénye alól, kisza
kíthatja a családi közösségből és szembefordíthatja a gyermeket a 

Iszülővel, a szülőt a gyermekkel, szolgálatába állíthatja és feltétlenül 
rendelkezhet vel-e. Ezek az. esetek persze határesetek; azonban mivel 
Jézus Krisztus mennybemenetele óta benne élünk az eszehatonban 
(az utolsó időkben), ez a lehetőség mindenképpen ott lebeg életünk hori
zontján. Persze, ez aizt is jelenti, hogy ebben a szemléletben nemcsak 
a gyermekek és szülők vi-sz.ony'a válik kérdésessé, hanem általában 
mindaz, amit emberi történésnek, kultúrának, életnek nevezünk. Akkor
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mindez az alá a szempont alá kerül, hogy «nincsen itt maradandó 
városunk, hanem a jövendőt keressük...»

Bizonyos, hogy csak prófétai emberek kapnak ilyen kivételes 
elhívást arra, hogy kilépjenek a család kereteiből, olyan különös irtaikra 
amelydk (még szüleiktől is elválalsztliafják öklét. Peixz/e, lehetséges,, 
hogy csak egy időre s végül is még az ő életükben beteljesül Malakiás 
ígérete (Maiiák. 4. 6). Mindenképpen határeset azonban ez és jól meg 
kell vizsgálni, hogy csakugyan megvannak-e a feltételei bekövetkeztének.

Vannak emberek, akik valamely okból nem lesznek szülők. Mór 
most az a kérdíés, hogyan hordozzák el életüknek ezt a hiányát. Mert 
kétségtelenül hiány ez, ha nem is szerencsétlenség. Hiszen már meg
született a Fiú, mindnyájunk számára s talán éppen ö  akar a gyer- 
mektelenséggel egyéb feladatokra szabaddá tenni bennünket. Azért 
semmiesetre sem szabad a gyermektelen házasságokat «1 érméketiennek» 
nevezni. Ez kíméletlenség azokkal szemben, akiknek nemi lehet gyer
mekük.

Más kérdés azután az, amikor egy házasság önkéntesen gyermek
telen. Ez felveti a születésszaibályozás kérdését. Kétségtelen, biogy 
Ka*, sz. után a ,gyermek nem tartozik szükségképpen a házassághoz.. 
(V. ö a fentebb kifejtetteket) Azt sem tehet szem1 elől téveszteni, hogy 
a gyermekáldás propagálói minden időikben jórészt nacionalista-milita
rista körökből kerültek ki, akik hangzatos és felengző szózatokkal 
leplezték durván imperialista céljaikat: miinél több ágyútöltelék elő
állítását. (V. ö. a fasiszta és ináéi családpolitikáitl) (301. o.) A házassági 
életközösségnek megvan a maga jogosultsága és értelme attól függet
lenül is, hogy belőle esetleg utódok származnak. Nagyon durva leala
csonyítana a házasságnak az, ha embertenyésztő intézményt csinálunk’ 
belőle.

A születéssmbályozás ellen felhozható egyetlen komoly érv 
— ez azonban súlyos —, az, hogy esetleg Isten gyermeket adni akaró 
szándékát utasítjuk így vissza. Persze, ez abban az esetiben is áll, ha 
ez aszkézis útján történik. Ezért csak alapos okokkal gyakorolható a" 
születésszabályozás jó lelkiismerettel.

Másfélői*mellette szól az, hogy minden megszülető gyermekért 
a szülők feltétlen felelősséggel tartoznak. Nemkülönben felelősséget kell 
vállalni az anya életéért és egészségéért. Éppen ezért ma már az összes 
protestáns teológiai etikák egyöntetűién igenlő álláspontot foglalnak el 
a születiésíszahályozással szembeni.. Nem érv ellene az. hogy a «termé
szet szabad folyását» nem lehet megakadályozni, mert a természet 
ú. n. «szabad folyása» nem azonosítható mindéin további nélküli Isten 
akaratával. Hiszen akkor nem szabadna védekeznünk, mondjuk egy 
villámcsapás, vagy árvízveszedelem ellen. Furcsa volna, ha az ember 
épp itt nem használná józan eszél, mikor egyébként annak használatát 
(pl. a betegségekkel szemben) nem kifogásoljuk. Természetesen mindig 
mindkét irányban (pozitíve és negatíve) lehet tévedni, ennek ki va
gyunk téve. Éppen a felelősség súlya miatt minden esetben a férfi
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és a nő közös döntése szükséges e kérdésiben. Arra különösképpen is 
vigyázni kell, hogy ne esetleg éppen a férfi önzését takarjulk kegyes 
szólamok köntösébe. E téren ismét bírállaitot kell gyakorolni a pietiz- 
mus felett.

Kétségtelen, hogy az utóbbi években sokkal kevesebb gyermek 
születik, mint azelőtt (bár a halandóság is sokkal kisebb). Ennek oka 
nyilván az, hogy egyre több emberből hiányzik az az életkedv és 
jövőbe vetett bizalom, ami utódok világrahozáséhoz szükséges. Ennek 
oka nyilván sokszor a szociális heylzetben van, dte persze nemi utolsó 
sorban a hitetlenségben, vagyis Isten gondviselő kegyelmében való 
bizalmatlanságban is.

A születésszabályozás gyakorlati lehetőségei lényegileg egyforma 
megítélés alá esnek. Nem az a kérdés tehát, hogy melyik mellett foglal 
valaki állást, hanem az, hogy egyáltalában így dönt-e vagy nem. 
Mim dériképpen ügyelni kell a következőkre:

1. Mindig hitben, szabad lelkiismerettel kell dönteni, a bűnhocsánat 
reménysége alatt.

2. Mindig közös elhatározással kell dönteni a férfinak és nőnek.
•'!. Mindig a férfiúnak kell viselni a teher nagyabbik felét.

*

Végül van mondanivalója a negyedik parancsolatnak a szülők szá
mára is.

Mindenekelőtt legyenek tudatában szülői tisztségüknek és felelős
ségüknek. Az anya méltósága nem. kisebb akkor sem, ha n. n. törvény
télen anya. Nincsenek másodosztályú édesanyáik! Ezen a téren az egy
háznak, sajnos, inagy vétkei voltak, amiilkioir embertelen és könyörtelen 
társadalmi koinvenciákat szentesített.

Az atyaság és anyaság iletörölhetefclen jellege az embernek. 
Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a szülők magukat Isten képében 
játszák meg gyermekeik előtt, hanem azt, hogy azokat Isten felől kell 
nézniük. Vagyis lássák benrnök Isten gyermekeit, Jézus kis testvéreit. 
(I. Kor. 7, 14). így legyen a szülő Isten szere tetőnek bizonysága a gyer
mek előtt.

A szülői tekintély alapja: Isteni, tekintélye. A gyermek vegye észre, 
hogy szülei is Isten előtti engedelmességben járnak. Akkor tudnak a 
szülők nevelni, ha meglátszik rajtuk, hogy magjuk is Isten neveltjei. 
Egyébként vagy nagyon rövid pórázon tartják gyermekeiket, vagy 
nagyon szabadjára engedik. Nevelés közben meg kell azután Iátniok 
minden emberi nevelés korlátáit (Ef. 3, 15; iMt. 7, 11: Zsid. 12, 9).

Jézus eljövetele óta a nevelésben isi fordulat állott be: a törvény 
uralma helyébe az evangélium elsőbbsége lépett. (317. o.) A törvény 
elengedhetetlen a nevelésben, de nem hoz megoldást. (Kol. 3, 21; 
Ef. 6, 4; Róm. 4, 15). Az apostoli intelem már nem törvény!
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A szülők mindig legyenek tudatában, hogy életük véget ér <s akkor 
vájjon mi marad nevelői munkájukból? A környezet is nagy mérték
ben ihat gyermekükre. Vajjon miit tesz ezzel kapcsolatban? Ne 
feledjék, hogy am;it tehetnek, az jórészt nem egyéb, mint alkalmak 
nyújtása Isten számára; ezért kérjék az ö  áldását és a Szentlélek 
segítségét. S végül, a szülök ne feledjék, hogy esetleg maga Jézus és 
az Ö országa is odaléphet közéjük és gyermekeik közé. Ha ezt a próbát 
is megállják, a bűnbocsánat feltétele alatt jó munkát végezhetnek.

1 Ez az ismertetés 1952. nyarán hangzott el egy Gyenesdiáson tartott 
katechetikai konferencián. A közölt anyag tehát teljes egészében Barth 
Károly gondolatait tartalmazza. A referens saját megjegyzéseit csak né
hány jegyzet formájában fűzi az ismertetéshez.

2 Ez igaz. Azonban kétségtelen, hogy a magány, házasság nélkül való 
élet igen sok esetben válik kínzó Ínséggé. $> akkor bizony esetleg sze
rencsétlenségnek is érezheti az, aki ilyen helyzetben van.

3 Barth felfogásával szemben úgy látom, hogy a magányosság mégis 
c s a k  kivételes határeset lehet, mellyel szemben a normális állapot a 
házasság. A telkipásztori tapasztalat mutatja, hogy a magányosan élő nők 
és férfiak többségének élete csonka, zavart, boldogtalan. A z kétségtelen, 
hogy az európai népességi statisztikának a nők javára (?) történt eltoló
dás rengeteg nőt kényszerít magányosságra s ezzel beláthatatlan probléma- 
tömeget vet fel. Ezt azonban nem oldhatja meg, ha ilyenféle elméletet 
hangoztatunk, mint a fönti, bár lehetséges, hogy ebben Barthot éppen 
tiszteletreméltó lelkipásztori szándék hajtja.

4 Ezt a nézetet nem tudom osztani, amint azt a 3. sz. jegyzetben ki
fejtettem. Gén. 2.-t teljes érvényben látom az Üt.-ban is. Az, hogy benne 
élünk az eszchatonban, az utolsó időkben, kétségtelenül megváltoztat
hatja a dolgok aspektusát, de nem azoknak struktúráját. A házasságról 
szóló tanításhoz v. ö. még az A g. Hitv. XVIII. cikkét.

5 Ezt igen fontos felismerésnek tartom. Sokszor előfordul az, hogy 
a házastársak egy rosszulsikerült házasságban a családba, vagyis gyerme
keik körébe menekülnek feladataik megoldása és vállalása elől. A «most 
már csak a gyermeknek élünk» jelszó igen gyakran takarja a házastársak
nak a házasság k ü l ö n  feladata elöl való megfutamodását.

6 Igen figyelemreméltó megfigyelés. Kétségtelen, hogy rengeteg visz- 
szaélés történt éppen a családi önzés vonalán: családi politika, nepotizmus, 
családi érdekek mindenekfelett való keresztülvitele — igazán nemcsak 
uralkodóházaknál! — az ú. n. «jó familiák» kultusza, s —1 utoljára, de 
nem utolsósorban -— a letűnt szomorú közelmúlt családfa kutatása, ami
kor valakinek a sorsát az döntötte el, hogy kik voltak az ősei.

Groó Gyula
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Gyülekezeti diakonia a finn evangélikus egyházban
Az utóbbi időben egyre több hírt kaptunk a finn evangélikus 

egyház új alapokra épült, kiterjedt és megelevenedett szeretetmunkájá
ról. Ylöneti Reino, Magyarországon többször járt lelkész, a kuopioi 
egyházkerület diakinia-lekésze személyesen is ismertette több összejö
vetelen, amikor 1948 nyarán közöttünk járt. Azontúl pedig leveleiben, 
beszámolóiban annyi érdeklődést keltőt közölt a munkájáról, hogy 
hasznosnak látjuk egyházunk lelkészi karát tájékoztatni erről a szol
gálatról.

A szeretetmunka alapja.

Mivel a diakónia szolgálatának a kiépülése a finn testvérnépünk 
között a háború utáni esztendőkre esik, amikor egész Eurójában erős 
hangsúlyt kapott a szociális felelősség és az egyház — akár kívülről, 
akár belülről jövő indításokra — kénytelen volt komoly kritikát gya
korolni életének és működésének egész vonalán, felvetődhetik bennünk 
a kérdés: milyen indítékok és rúgok állhatnak e mögött a most fel- 
elevenedett tevékenység mögött? Nemcsak a koráramlat hullámverése-e 
ez a szociális munka a finn egyházban? Valami tetszetősnek a felka
rolása és erőltetése az egyház igaz feladata mellett, vagy annak rová
sára? Finn testvéreink is érzik ezt a veszélyt, éppen azért a munka 
megelevenedése és kiszélesedése közben is igyekeznek megkeresni és 
tudatosítani a keresztyén szeretetszolgálat tiszta forrását és egyetlen 
alapját.

„Krisztus gyülekezetét ezer veszély és botlás fenyegeti. Isten őriz
zen bennünket attól, hogy gyülekezeteink megerősödő keresztyén
szociális tevékenysége valami hamis indításra történjék. A gyülekezeti 
keresztyén-szociális szolgálatnak minden időkben csak egy indítéka 
lehet, és pedig Isten örök evangéliuma, a Jézus Krisztusban való 
bűnbocsánat örömhíre, valamint az ebből támadó hálaérzet. Luther 
szavával: a forrásként buzgó szeretet. Isten evangéliumában a szeretet 
kiapadhatatlan forrását bírjuk. Az a gyülekezet, amelyik ebből az 
evangéliumból meríti erőit, nem maradhat tétlen . . . Krisztus egyháza 
a. földön szolgáló egyház. A hivatásához hűséges keresztyén embernek 
a célja nem önmagának a megszentelése, hanem a felebarát szolgálata. 
Az élő gyülekezet Istentől kapott hivatása teljesítéseképpen egész szí
vével kell, hogy odaforduljon a felebaráthoz, az Isten képére teremtett 
elbukott, de megváltott emberhez, és mindent meg kell tennie, hogy 
őt a kijelentés igéje és a szeretet cselekedetei által elvezesse a Jézus 
Krisztussal való közösségre.“ (Nü ninen: Korkko palvelun poluiUa, 
10. lap.)

„A diakónia nem más mint szolgáló keresztyénség. Ez pedig ott 
születik, ahol az ember Isten meg nem érdemelt kegyelméből bocsána
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tót kap bűneire és ezért kényszer és viszonzás várása nélkül, hálatelt 
szívvel kész szeretetben szolgálni Istent és a f e l e b a r á t o t .'' (Ylönen: 
Pienia viitteita diakonatyöntekijöille, 2. lap.)

A szeretetm unka egyházalkotmányi szabályozása

A finn evangélikus egyházban a diakónia az 1860-as években 
egyéni kezdeményezésre, külföldi példák nyomán kezdődött. Eltelt 
vagy 30 esztendő, míg a hivatalos egyház is figyelmére méltatta és az 
1890-es években a dómkáptalanok (egyházkerületi vezetőség) kerüle
teik részére szabályrendeletet adtak ki a diakónia megszervezésére. 
A szeretetmunka ekkor még nem támaszkodhatott világos egyházalkot
mányi rendelkezésekre. A lelkész feladatai között ugyan az is szere
pel, hogy a „gyülekezet elesettjeire különösképpen kell gondolnia, 
szükség szerint segítésüket szorgalmazni és ügyüket keresztyénien kép
viselni". (Egyházi Törvény =  ET 144. §.)

A diakónia-kérdés hivatalosan az 1908. évi zsinaton került először 
tárgyalásra. A törvényelőkészítő bizottság feladatot kapott arra, hogy 
„készítsen javaslatot egy olyan törvénykiegészítésre, amely a gyüleke
zeti diakóniát alkotmányosan az egyház vezetősége hatáskörébe utalja 
A törvényelőkészítő bizottság foglakozott a dologgal, javaslatokat ho
zott, melyeik közül csak egy került bele a törvénykönyvbe 1918-ban. 
A fent idézett 144. §-t kiegészítették azzal, hogy ia lelkésznek „köte
lessége az állandó szeretetszolgálat megerősítése és szükség szerint dia
kónusok vagy diakonisszák, itt. férfi- vagy női szolgálattevők gyüle
kezeti szolgálatba állítása“. Jellemző, hogy ezt a feladatot, a diakónia 
megszervezését, a törvénykönyv a lelkészre rótta s ezáltal a szeretet- 
munkát gyülekezeti-p ász tori feladatnak ismerte el.

Hamarosan bebizonyosodott azonban, hogy még ez sem elegendő 
alkotmányos alap a gyülekezeti diakónia számára. A társadalmi szo
ciális gondozás rohamléptekben fejlődött éspedig az állami törvények 
útján gondosan megalapozva. Hasonlónak érezték szükségét az egyházi 
szeretetmunkában is. Ezenfelül az is vita tárgyát képezte, hogy a sze
retetmunka költségeit be lehet-e állítani a gyülekezetek költségveté
sébe. Ép ezért a diakónia-kérdés újra napirendre került az 1938. és 
1943. évi zsinatokon, melyek közül az utóbbi különösen jelentős dönté
seket hozott, s amelyeket a finn parlament 1944-ben törvényerőre is 
emelt. Ezzel az egyházi szeretetmunka szilárd, alkotmányos megalapo
zást és biztosítást nyert. Mivel ezek a törvények vannak ma is életben, 
nem érdektelen legalább a fontosabb rendelkezéseket ismernünk.

ET 11. § többek között a következőket mondja: „Mindegyik gyü
lekezetnek kötelessége a keresztyén szeretetszolgálat végzése, amihez 
megfelelő személyeket kell alkalmaznia." Ezzel a  rendelkezéssel a 
keresztyén-szociális szeretetmunka hivatalosan is a gyülekezet felada
tává tétetett.

ET 88. § megfogalmazza a keresztyén szeretetmunka célját és mi
benlétét: „A keresztyén szeretetszolgálat célja a keresztyén szeretetből
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folyó lelki, testi és anyagi segítségnyújtása a gyülekezet rászoruló tag
jainak, különösen is azoknak, akik a legnagyobb szükségben vannak, s 
akikre más segélynyujtó szolgálat nem terjed ki. A gyülekezeti szere
tetszolgálat végzésére minden gyülekezet köteles megfelelő személyeket 
(diakónusokat vagy diakonisszákat) alkalmazni.“ Ez a rendelkezés
a szeretetmunka végzőit neon csupán elviben, hanem a gyakorlatban 
is az egyházközség hivatalos alkalma,zottaivá teszi. Ezzeil az egyházialkot- 
mány nemcsak buzdítja, hanem kötelezi az egyházközségeket a dia- 
kóniát végző munkások alkalmazására. Kivételt csak a nehéz anyagi 
helyzetben Lévő gyülekezeteik képezhetnek. Az ET 287. §. ugyanis ki
mondja. hogy „ a dómkáptalannak jogában áll a gyülekezet kérésére, 
amikor annak körülményei megkövetelik, legfeljebb öt évre felmentést 
adni. a szeretetmunka végzőjének alkalmazása alól. Kis gyülekezetek 
a dómkápttalan engedélyével közösen alkalmazhatnak munkást a szere
tetszolgálat végzésére.“

ET 287. § kimondja, hogy „a gyülekezet állítsa be a költségveté
sébe a szeretetmunka végzéséhez szükséges fedezetet“. Ezzel az egy
házi törvény mentesíti a szeretetmunkát az önkéntes adományok eset
legességétől és az egyházközség állandó bevételeinek terhére utalja.

Mindezzel a keresztyén szociális szolgálat a finn evangélikus egy
házban világos és szilárd alkotmányos megalapozást és biztosítást nyert.

Kiknek és hogyan szolgál a gyülekezet szeretete ?

Mindegyik egyházkerületben a püspök és a dómlképtalan mellett 
diakónfia-iaunkaközössiég, valamint kerületi diakónia-le1kész működik. 
Ennek a feladata az egész egyházkerületben a szeretetmunka megszer
vezése ,irányítása, ébrentartása és ellnőrzése. A kerületi diakónia- 
lelkész kapcsolatot tart fenn a gyülekezeti diakónia-munkásokkal. Espe- 
rességepként diakónía-korferenciákat, szeretetmunkás továbbképző tan
folyamokat rendez. A lehetőség szerint segítségére van a gyülekezeti 
szeretetmunkának.

A szeretet oroszlánrészét a gyülekezeti diakóniia-munkaközössé- 
gek és gyülekezeti diakónia-munkások végzik. Ezeknek feladata a 
gyülekezetét körzetekre osztani és a támogatásra szorulókat felku
tatni, számontartianii és ellátni, a szeretetmunkához szükséges anya
giakat előteremteni, általában a szociális felelősséget az egész gyü
lekezetben ébrentartani. A diakónia-munkaközösség vezetője rendsze
rint a gyülekezet egyik lelkésze, de lehet a segítő szeretet felelőssé
gétől áthatott laikus is. A munkaközösségnek legalább egy tagja egy
háztanácstag kell, hogy legyen. A diakónia-munkaközösség munkájáért 
az egyháztanácsmak felelős és iá gyülekezeti szeretetszolgálatról az 
egyháztanácson keresztül évenként részletre kiterjedő jelentést tesz 
az egyházkerületi diákónia-munkaközösségnek.

A gyülekezeti szociális munkás bútorozott szoba-kouyhás lakást és 
az állami tisztviselők 4—8. fizetési osztályának megfelelő javadalma
zást kap. Szolgálatáért ellenértéket a gyülekezeti tagtól étkezésen és
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útikiadásainak megtérítésén túl nem fogadhat el. Ha valaki a szociális 
gondozásáért (betegápolás) fizetni tud és akar, a befolyó összeg a 
gyülekezeti szeretetmunka-alapra kerül.

Hogy ez a szervezet nemcsak papíron van meg, hanem a gyüle
kezetek életében is, s hogy a szeretetmunka szervei valóban munka
közösségek, nem pedig „tétlenség-közösségek“, amitől Ylönen Reino óy, 
azt bizonyítják a szeretetmunka jelentései. Nem áll rendelkezésemre 
az egész finn evangélikus egyházra kiterjedő jelentés, de igen tanul
ságos a hat finn egyházkerület egyikéről, a kuopioi püspökség terüle
téről szóló néhány adata. Sormunen püspök legfrissebb jelentése sze
rint a gyülekezeti dialkónia-muníkaközösségeket az egyházkerület mind 
a 79 gyülekezetében megszervezték, A gyülekezetek körzetekre osz
tása is annyira haladt, hogy 1237 körzeti szeretetmunkás-csoport mű
ködik. A szociális munkás állása eddig 54 gyülekezetben van meg
szervezve, s az 54 egyházközségben 76 személy van hivatásos szeretet- 
munkásként alkalmazva, 25 gyülekezetben nincs még betöltve az állás 
s ezek közül 11 felmentést kapott egyidőre az állás megszervezése 
alól. A hátralévő 14 gyülekezetben az állandó munkás beállítása nagy 
mértékben alkalmas személy hiányán múlik. A gyülekezeti szeretet- 
munkások egy év alatt a kuopioi kerületben 57.468 beteglátogatást 
végeztek 24.984 betegnél 18.296 otthonban, a beteglátogatáson túl 
általános gondozói, vagy mástermészetű látogatást végeztek 8910 eset
ben 4975 otthonban. Növeli ennek a teljesítménynek a nagyságát a 
szemünkben, ha tudjuk, hogy a kuopioi kerületben alig van városi 
gyülekezet, hanem ezek a szociális munkások legnagyobbrészt több 
tizkilóméteres átmérőjű szétszórt gyülekezetekben, Savó óriási tanya- 
világában dolgoznak. A szeretetmunka jegyéiben egy év alatt 64 eset
ben siettek kaláka formájában munkáshiányban szenvedő családok 
segítségére házépítés, kitermelés és aratás idején. Az egyházkerületben 
308 dikóniai munkáscsoport működik a szeretetmunka alapja javára 
értékesítendő kézimunkák, háztartási cikkek, berendezési tárgyak 
készítésére. Egy év alatt 138 vásárt rendeztek ezen tárgyak értéke
sítésére, amelyeken 1,347.500 Fmk folyt be a diakónia javára, 61 alka
lommal rendeztek gyülekezeti gyűjtést a szeretetszolgálat céljaira. 
Ugyanerre a óéira 74 gyülekezetben 536-szor tartottak templomi offer- 
tóriumot 91.338 Fmk, valamint 31 gyülekezetben 310-szer más össze- 
jöveteli offertóriupiot 200.389 Fmk eredménnyel. 62 gyülekezetben a 
diakónia céljaira költségvetésileg 1,612.500 Fmk-át fordítottak.

A finn gyülekezeti diakóniának általánosságban három csatornája 
van, amelyen a gyülekezet szeretete kiárad a rászorulókra: 1. lelki,
2. kulturális és 3. anyagi segítség nyújtása.

A lelki szolgálat főleg olyanokat keres, akik valamilyen okból ki
folyóan a maguk erejéből nem tudnak eljutni a gyülekezet rendszeres 
igehirdetiési alkalmaira. Ilyenek a betegek, öregek, vakok, bénák, rok
kantak és gyakori esetben a sokgyermekes anyák. A gyülekezet
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szeretetmunkája van hivatva arra, hogy ezekkkel is megéreztes-se 
Krisztus szeretetét és elvigye az ilyen egyháztagok felkeresését és 
énekkel, igével, háziáhitattal szolgálnak nekik. Sok gyülekezetben 
évenként megrendezik a betegek, öregek, vagy a hadirokkantaik hetét, 
amely hét folyamán lelkes, önkéntes csoportok keresnek fel minden 
ilyen gyiilekezti tagot, a záró vasárnapon pedig fuvarokat biztosítanak 
a számukra és mindazokat, akik nincsenek feltétlenül ágyhoz kötve, 
elviszik a gyülekezet istentiszteletére. Ilyenkor istentisztelet után a 
gyülekezet külön ünnepséget is rendez az öregek, vagy rokkantak szá
mára és meg is vendégeli őket. A sokgyermekes anyák lelki gondozása 
érdekében áldozatkész hívők vállalkoznak anyahelyettességre istentisz
teleti időben, sót nyaranként pihenést és lelki üdülést is biztosítanak 
fáradt és túlterhelt sokgyermekes anyáknak. A népfőiskolák épületei
ben rendeztek be ilyen üdülőotthonokat. A kuopioi egyházkerületben 
1950. nyarán kezdődött ez a szolgálat és eddig több mint SOÜ anya 
jutott 10—10 napos pihenéshez és lelki felfrissüléshez.

Ugyanerre a területre tartozik a szociális otthonokban és egész
ségügyi intézetekben a lelkiszolgálat biztosítása. Rendszeresen láto
gatják a helyeket és az ott gondozottakhoz így juttatják el az igét.

A kulturális szolgálat igyekszik a gyülekezet szemét nyitogatni és 
ismereteit tágítani a szociális kérdések tekintetében. Ugyanerre a terü
letre esik a házassági és szociális tanácsadó-szolgálat. Enniek a célja a 
krízisbe került házasságok megmentése, valamint a szociális rendel 
kezések ismertetése. A diakónia nem akar alamizsnanyújtás lenni, ha
nem a bajbajutott emberek figyelmét felhívja mindazokra a törvényes 
társadalomvédő rendelkezéskre, amelyek segítségével a társadalom maga 
kíván segíteni tagjain. Itt említhetjük meg a tanulmányi köröket, 
feleség- és férjképző tanfolyamokat, a gyermeknevelés és otthongondo
zás kérdéseivel foglalkozó ismeretterjesz’tő előadásokat, amik szintén a 
keresztyén szeretet-szolgálat alkalmaivá lehetnek egy tág prespektívájú 
gyülekezet életében.

Az anyagi segítség nyújtásának nagyon sok helye és módja van, 
csak szeretet kell hozzá, amely megkeresse a szükséget szenvedőt, 
vállalja a szükséges áldozatot. Az anyagi segítség általában ötféle:
1. alapvető segítségnyújtás (házhozjuttatás, igásállat, fejőstehén, ke- 
nyérkereső-szerszám megszerzéséhez segítés), 2>. alkalmi segítség (ruha, 
élelem? tüzelő, betegápolás stb.), 3. intézmény útján való gondozás. 
(Bár a keresztyén szeretetmunka családi közösségében és a gyülekezet 
körében kívánja elérni a rászorulókat, mégis vannak esetek, amikor 
egy-egy intézményben való gondozás útján juttathat komoly támoga
táshoz egyeseket: kórház, aggok otthona, gyengeelméjűek intézménye, 
kzákosmentő otthon, otthontalanok átmeneti szállása stb.), 4. mun
káién való kisegítés (kalákában való kisegítés nagy munkaidő esetén, 
beteg családfenntartó vagy családanya helyettesítése stb.), 5. szociális 
tanácsadás (társadalmi segítségekhez való hozzájutás, hadiárvák, hadi
özvegyek, hadirokkantak, vakok, nyomorékok figyelmének a felhívása 
azokra a kenyérkereseti lehetőségekre, amely előttünk is nvitva áll stb.)
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Általános elvként gyakorolják, hogy a szeretetszolgálatot az egy
házhoz tartozókkal szemben is teljesítik.

Mindez persze pénz-kérdés is. A szeretetmunkának nem utolsó 
problémája, hogy honnan teremti elő a szükséges anyagiakat. Itt Í6 
legelsőrendű forrás a felebaráti keresztyén szeretet. Ez indít egyéni 
áldozatvállalásra a felebarát javára, hogy ajándékozzak a magam ide
jéből, erejéből, munkájából, javaiból és pénzéből. Ott, ahol ez a sze
retet megvan, előkerül a pénz is. önkéntes adományok, offertóriumok, 
munkaesték, vásárok, kiadványok, iratterjesztés bevétele stb. megannyi 
apró ér, amelyek egyesüléséből komoly segítség-folyam tevődik össze a 
rászorulók javára. Csak az a fontos, hogy ne csúfoljuk ki a kicsiny 
kezdetet (Zak. 4:10) és nyissuk meg bátran az apró forrásokat is. 
Mindez pedig ott történik, íahol valóban a szívünkre nehezedik a fele
barát Ínsége és nem tudunk elmenni mellette elfordított fejjel. A gyü
lekezet még ma is igen sokra képes, ha komolyan megmozdul a ke
resztyén szeretet gyakorlására.

TANULSÁGOS SZEMPONTOK

Ezt a beszámolót nem puszta ismertetésnek szántuk, bár magában 
az sem érdektelen, hogy minél többet tudjunk más evangélikus egy
házak életéről és munkájáról. A célunk mégis az, hogy kiértékeljük 
ezt az egyházi munkát és hasznosítsuk a magunk számára a tanulsá
gait. Mik tehát a figyelemre méltó mozzanatok, tanulságos szempontok 
a finn egyház szeretetmunkájában?

1. Az egyház szeretetmunkájának alkotmányos elrendelése és sza
bályozása. Ezzel lesz nyilvánvaló, hogy ez a szolgálat nemcsupán egyéni 
buzgólkodás tárgya, kevesek passziója, hanem az egyház lényegéből 
folyó kötelesség. Számunkra, akiknél új egyházi alkotmány van szüle
tőben, s amely alkotmánytól azt várjuk, hogy egyházi programm is 
legyen egyben, különbképpen hathat indítólag ia finn példa abban, 
hogy a mi egyházunk 6zeretetmunkája is világos megfogalmazást, 
szabályozást és biztosítást nyerjen új alkotmányunkban.

2. A diakóniának gyülekezeti feladattá tétele. Ha komolyan vész- 
szűk azt a tételt, hogy az egyház a gyülekezeteiben él, akkor az egy
ház minden lényeges tevékenységét a gyülekezetben kell meggyöke
reztetnünk. A finn keresztyénségben tudatos törekvés van erre éppen 
a szeretetmunka terén is. Sormunen püspök: „A diakónia tankönyvé“- 
ben a következőket írja: „ .. . keresztyén szempontból megfontolandó, 
hogy a szeretetmunka terén az intézmények olyan viszonylag nagy 
területet foglalnak el. Megfontolandó pedig a miatt, mert az intézmé
nyes szeretetmunka túldrága, aránylag nagy anyagi erőket köt le vi
szonylag kevés egyén megsegítésére. Tagadhatatlan tény, hogy vannak 
olyanok, akik kétségtelenül rászorulnak a keresztyén szeretet ápolá-
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sóra ,de semilyen intézmény szolgálata nem érhet el hozzájuk. Csak 
a helyi gyülekezet környezeti ismeretén alapuló, házról-házra járó 
kereső szeretet találhatja meg őket és lehet szolgálatukra1". (113—114. 
lap.).

3. A szeretetmunkának megszervezett gyülekezeti hivatalok útján 
való végzése. Már az alábbi tételből folyik, hogy a gyülekezet nem 
altathatja el a szociális lelkiismeretét azzal, hogy vannak szeretet- 
intézmények és azok látják el ezt a feladatot. A diakóniát nem lehet 
bérbeadni intézményeknek, mert azok maradéktalanul úgy sem látják 
el a gyülekezet feladatát. A következő felismerésből már az folyik, 
hogy a gyülekezetben sem elég önkéntes vállalkozók egyéni buzgóéá 
gára hagyni ezt a munkát. Az egyházközségnek olyan kötelessége, 
amelyre állandó alkalmazottakat kell munkába állítani és a költségeit 
a gyülekezet pénztárából kell fedeznie. — Talán ez a pont tetszik a' 
mi viszonyaink között 1egtávolfekvőbbnek, de ha meggondoljuk, hogy 
gyülekezeti diakonisszák alkalmazásával már ennek a dolognak is van 
bizonyos múltja minálunk is, sőt ha arra gondolunk, hogy manapság 
is alkalmaz még sok egyházközségünk adminisztratív munkaerőt, miért 
tartanánk, minden további nélkül lehetetlennek, hogy éppen a szeretet- 
munkáról nem lehetne ilyenformán gondoskodnunk a gyülekeze
teinkben.

4. Az önkéntes szolgálattevők és a felelősségtől indított egyház
tagok bekapcsolása. A megszervezett gyülekezeti diakóniai állással sem 
kívánja a finn evangélikus egyház a szeretetmunkát pusztán hivatalos 
gyülekezeti funkcióvá tenni, hanem a diakóniai munkaközösségek, az 
egyházközségi körzeti munkacsoportok kialakítása és megszervezése, a 
közösségi munkák, a szolgáló együttesek, a munkadélutánok és. a sze- 
retetmunka javára rendezett vásárok mindmegannyi alkalom a gyü
lekezeti tagok mozgósítására, sőt az egész gyülekezet cselekvő bevo
nására. A diakónia csak úgy lehet a gyülekezet szeretetmunkája, ha 
abban a gyülekezet szeretető szolgál az ínséget szenvedő tagoknak.

5. Az egyház szeretetmunkája az állam és a társadalom szociális 
tevékenységével karöltve kíván haladni. Ezt célozza az a programm- 
pont, mely szerint az egyház is szolgál a szociális rendelkezések ismer
tetésével és felhívja a figyelmet a társadalmi szervek nyújtotta segít
ségre. Alapelvszerűen mindig a legrászorulóbbakat keresi, akikhez az 
állam eegítőkeze még nem jut el.

6. Végül az egyház szeretetmunkájónak a Krisztus szeretetében 
való gyökereztetése. — A mi egyházunk szeretetmunkája is csak akkor 
bontakozik ki szélesmedrü gyülekezeti diakóniáhan, ha mind bőségeseb
ben merítünk a szeretetnek abból a forrásából, amely a Krisztus evan
géliumában buzog a keresztyének számára, de nemcsak számukra, 
hanem rajtuk keresztül minden rászoruló felebarát számára is.

Csepregi Béla
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450 éves a halle-wittenbergi 
Luther Márton egyetem

Gyönyörű kiállítású, fényképekkel és rajzokkal gazdagon illusztrált 
három 'hatalmas kötet hirdeti, hogy mát jelent az egész kultúr-emberi- 
ség számára ennek a nagymultú egyeteminek a 450 éves működésé. A 
mű közel 100 értékes tudományos tanulmánya az emberi: tudás min
dén területére bevilágít.

Amint a háromkötetes mű szerkesztőbizottságának elnöke, dir. Leó 
Stern proreiktor az előszóban mondatta, az, az új -ebben a jubileumi 
emlékkönyvben, hogy ez neímcsupán egymással több-kevesebb össze
függésben álló tanulmányok gyűjteménye, hanem olyan céltudatos kol
lektív munka gyümölcse, amelyben mind a három kötet tartalma és 
szerkezete meghatározott célt, a haladás eszméjének, a humanizmus
nak és a szocialista kultúrának az ügyét szolgálja. A kötetek szerzőt 
tudományos, világnézeti, politikai, vallási felfogásra! nézve különféle 
irányhoz tartoznak, Sztálininak «A marxizmus és nyelvtudomány kér
dései» című zseniális művében adott útmutatása alapján «álta!ánosan 
elismert tény, hqgy a kritika szabadsága és a vélemények harca nélkül 
egyetlen tudomány sem tud fejlődni és virágozni».

A mű uralkodó gondolata: tradíciók 'nyomán haladni — írja dr. 
Leó Stern de mi a sztálini szavak szerint nem1 vagyunk rabszolgái 
a tradícióknak. Mi elismerjük a tudományos tradíciók szellemi és er
kölcsi jelentőségét, de van bátorságunk a régi tradíciókkal! való szakí
táshoz is, ha gátolják az előre- és felféléhalladíást, és ugyanakkor ké
szek vagyunk új tradíciókat is alkotni. Az egyetemi régi és új tudósai 
ennek a gondolatnak jegyében írták tudományos munkájukat.

A rendkívül gazdag, tudományos .anyagból minket, magyar evan- 
gélikus lelkészeket elsősorban a Lutherre és a reformációra vonatkozó 
írások érdekelnek. A legnagyobbszabású idevonatkozó tanulmányt dr. 
Leó Stern, a német történelem professzora, az egyetem prorelktora írta: 
«Németország történelmi helyzete a wittenbergi egyetem alapítása ide
jén» («D,ie geschiohtliche Gesaimflage DeUtséhlánids zűr Zeit dér Grün- 
dung dér Univereilát Wittein.berg») címmel. Ebben négy alapvető .kér
dést vet fel: 

1. Hogyan értékelendő a német reformáció a feudalizmusból a 
 kapitalizmusba való átmenet korszakában?

2. Milyen körülmények és befolyások határozták meg Luther 
Márton szociális, politikai és vallás-ideológiai állásifoglalását a német 
reformácóban?

3. 'Milyen része volt a teológus íMelaneh tkomnak és a humanista 
MelBinitíhtöinnak a német reformációban és miben áll jelentősége a né
met történelem számára?

4. Hogyan értékelendő a német reformáció szerepe a német nép 
politikai történetében?
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1. Az első kérdésre azzal felel, hogy a német reformáció hosszas 
     előzetes történelmi fejlődés lezáródása volt. A reformáció kor

szakának vallásos és politikai elméletei nem okai, hanem következmé
nyei voltak a XjV7. és XVI. századi Németország gazdasági, társadalmi 
és politikai helyzetének. A marxista történeti kutatás minden korszak 
vallásos-politikai vita-kérdéseit, mint a korabeli osztályharc ideológiai 
reflexeit (fogja fel. A marxista kutatás és az akár protestáns, akár 
katolikus reformációról szóló lörténetfélfogás közötti különbség abban 
rejlik, hogy a korabeli vallásos-politikai elméleteket nem mint okokat, 
hanem mint következményeket tekinti a feudális társadalomból a kapi
talizmusba való átmenet korszakában.

A XVI. sz. elején a németországi osztályharc, az egyes osztályok 
anyagi érdekei vallásos zászló alatt jelentkeztek. A felfelé törekvő pol
gárság feudalizmus elleni harcát ebben az átmeneti korszakban két 
ellentétes motívum jellemzi: egyrészt harc a feudalizmus ellen, különö
sen az egyház ellen, mint feudális intézmény és feudális ideológia ellen, 
—- és másrészt: kompromisszum a feudalizmussal a 'forradalmi paraszt- 
plébejusi naptömegektől való félelem miatt. Ezekhez járul fontos világ- 
politikai jelenségként a nyugáteurópai központilag kormány zott' nemzeti 
államok létrejövetele, amivel szemben Németországban hiányzik a 
gazdasági és politikai központ. A helyileg érdekelt polgárság félelme 
a paraszti-plebejusi tömegektől megakadályozta, hogy a német polgár
ság a XVI. sz. társadalmi és politikai válságában céltudatos politikai 
vezető erő legyen a német nép egységéért és a római kizsákmányolás 
alól való felszabadulásért folytatott harcban. Ennék a helyzetnek kö
vetkeztében az alsó nemesség átmenetileg «a leghamzetíöb osztály* 

y színében tűnhetett fel, viszont a forradalmi pa na s z ti-pliebejusi töme
gek a fellángoló osztályharcban politikai vezetés nélkül maradtak. Míg 
az angol és francia abszolutisztikus nemzeti állam: elég erős volt Róma 
hatalmi törekvésének elhárítására, addig a németországi feudális 
anarchia tehetetlennek bizonyult ezen a téren. A reformáció mozgalma 
elterjedésének általános okai, amint azok Európa országaiban jelent
keztek, természetesen nem voltak speciálisan német okok, ellenben sa
játos volt Németországban az, ahogy a reformáció kapcsolatba került 
a tömegmozgalmakkal, amelyek csúcspontjukat az 1526. évi nagy osz
tályharcban érték el. , A tehetetlen feudális anarchia • ellenére is vala
mennyi társadalmi osztály egy volt Némteorszagban ,a Róma elleni 
nemzeti küzdelemben.

2. A második kérdés az volt: milyen körüllmények és befolyások 
 határozták meg Luther Márton szociális, politikai és vallásádeoiló- 

g:ai állásfoglalását a német reformációban? Három nagy táborra osz
lott a reformációval'/kapcsolatban a német társadalom:

a) Az egyház reformációja a világi nemesség szerint: a XV. századi 
zsinati mozgalom útján. (Konzervatív-katolikus tábor.)

b) Az egyház reformációja a polgárság szerint: úgynevezett evan
gélikus irányban. (Polgári-reformátori tábor.)
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c) Az egyház reformációja a paraszti-plebejus tömegek szerint: 
úgynevezett eretnek irányban. (Plebejus-forradalmi tábor.)

Az első irány nem a pápát, hanem a zsinatot alkarta az egyház 
legfőbb tekintélyévé tenni és gyakorlatilag a fiatal atíizolutisztiikus mo- 
nrrohiák nemzeti egyházainak megerősítését célozta. Az ú. n. «galliai 
szabadság» gyakorlatilag azt jelentette, hogy a klérus ne Rómát, hanem 
a monarchisia államot szolgálja.

A második irány a feudális egyházzal szembe állította az új, pol
gári egyházat, amelynek a dogmatikai alapvetése nem az egyházatyák 
és doktorok tekintélyén nyugodott, hanem az evangéliumon, a Szent- 
íráson. (Luther, Zwiingli, Kálvin.)

A harmadik irány a paraszti-plebejus reformáció, amely többnyire 
parasztokból, proletarizálódotit kézművesekből és a proletariátus elő- 
hín ökeiből állott, radikális változatában mindenféle egyház ellen har
colt. Miás változatai pedig az egyház iránti bizalmatlanságból a szek
tákhoz vezettek,

Luther tömegeket mozdító, néphez 'közelálló jelszava: »evangé- 
liurai szabadságot!» — a Róma elleni harcra szólíts rétegeket mozgósított. 
Luther teológiájának a «hit által való megigazulásról» és Jézus Krisz
tus egyetlen Isten és ember közötti közvetítő szerepéről, valamin! az 
egyetemes papságról szóló tanítása egy csapásra feleslegessé tette az 
egész egyházi hierarchiát, s vele együtt a klerikális politikai hátaimat. 
Luther nagy érdeme, boigy átmenetileg a nemzeti öntudatra ébredő leg
különbözőbb elemeket tudta egyesíteni a nagy. ellenség, a Róma elleni 
harc érd'ekében. A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet kor
szakában a vallásos ideológia nagyrészt az anyagi érdiek és az osztály- 
harc. kifejezéseként jelentkezik, de Luther — éppen úgy. mint a maga 
koráiban Wiclef és Húsz — nem akart kora aktuális szociális, politi
kai és nemzeti küzdelmeiben részt venni. Luthernek azonban számolnia 
kellett az erőviszonyokkal. Engels kifejezése szerint a lutheri reformá
ció új vallást teremtett, mégpedig olyat, ami az abszolút monarchiának 
nagyon is megfelelt. A «Herr omnes»-szel szemben a fejedelemnek a 
«Landesherr»-mek nyílt nagy tere az egyházikormányzásban. A szegény 
és gazdag, az űr és szolga közötti különbséget Isten-akarta teremtési 
rendnek fogta ifiéi.

A katolikus egyház pápai és zsinati tanítóit tekintélyével szemben 
Luther Isten igéjét, a Bibliát állította, s ezzel — mint egykor Wiclef 
és Húsz — hatalmas fegyvert adott a paraszti-plebejus mozgalom ke
zébe, amely azt az egyház, a fejedelmek és a nemeseik ellen fordította. 
Míg Luther polgári iránya az egyházat a világi hatalom tekintélye alá 
rendeli, addig Münzer, mint a paraszti-plebejus tömegek ideológusa «A 
keresztyén ember szabadságá»-nak gondolatát a politikai szabadság 
eszméjévé alkarta kiszélesíteni, s azzal harcba menni a feudális társa
dalom egész hierarchiája ellen. Míg Münzer a ifeudaliizmussialí való min
den megalkuvást elvetett, addig Luther «A fejedelmek szolgájává» vált. 
A protestantizmus demokratikus-köztársasági beállítottsága a kálviniz-
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musban találta meg helyét, amint azt a svájci, hollandiai, skóciai példa 
mutatja.

3. A harmadik kérdés az volt: milyen része volt a teológus Me- 
 lanichthonnak, és a humanista Melanchfhonnak a német reformá

cióban és miben áll jelentősége a német történelem számára? A felele
tet megnehezül Melanchiton sokoldalú, s olykor ellenmondásokka1 
teli egyénisége, akiben haladó és reakciós vonások egyszerre talál
hatók.

Az ifjú Melanchthon Wittenbergjben Luther táborához csatlako
zott, s ezzel a korábbi klasszikus-pogány humanizmusnak evangéliumi- 
humanizmusi irányt adott. A humanistából teológussá lett IMelanehthon 
a «loci communes»-ben és a ‘Gomfessiio Augustana»-ban a lutheri ta
nításnak először ad teológiai-dogmatikai alapvetést. Melanelhliliom azon
ban csak humanista maradt akkor is, amikor humanista műveltségé
nél fogva tökéletes antik nyelvtudásával sietett Luther bibliafordításó- 
nak segítségére, vagy amikor elévülhetetlen érdteméket szerzett a 
«praeceptor Germaniae» az iskolázás és műveltség fejlesztése terén. 
Luthert és Méla ne h (hont összekapcsolta a konzervatív társadalmi fel
fogás, a Róma elleni közös harc ügye, de teológiai ellentéteik voltak 
közöttük, amik ,Luther halála után egyre nyilvánvalóbbakká váltók, 
annyira, hogy Gordatus, Amsdorf, Sohenk, Flaicius a lutheri ortho- 
dóxia képviselőinek támadására Wittenberg elhagyására kényszerült.

Melanohtihon igazi történelmi nagysága nem teológus, hanem hu
manista mivoltában nyilvánul meg, mert a teológus Melanchthon is 
humanista volt. Ezt bizonyítja enciklopédikus műveltsége, széleskörű 
nyelvismerete, kiváló akadémiai előadói tevékenysége, írói termékeny
sége, a nyelvtudomány, a bölcselet, a történelem. az erkölcstan, a ne
veléstan, a módszertan tudomány területein.

Végül már most felhívja a figyelmet Leó Steril Melaachthon ha
lála 400. évfordulójára, amelyet 1960-ban fog megünnepelni a kultúr- 
emberiség. Jó volna nekünk, magyar evangélikus lelkészeknek is ide
jében tudományosan felkészülnünk erre a nagy évfordulóira.

4. A negyedik kérdés volt: hogy értékelendő a német reformáció 
     szerepe a német nép politikai történetében? Az 1525-ös paraszt- 

forradalom leverése és a császri hatalom gyengülése egyre jobban 
megerősítette a nemei fejedelmek hatalmát. A lutheri reformáció egy- 
házilag megalapozta a «Landesherr» uralmát. A véres vallásháborúk, a 
végén a harmincéves háborúval és a katolikus ellenreformációval együtt 
azt eredményezték, hogy Engels szavai szerint: «iNémetorszóg kétszáz 
évre kiesett a politikailag számításba jövő európai nemzetek sorából.* 
Stem idézi Hugó Preus:s-t: «Az egyetlen, amiben a Németországban 
uralkodó fejedelmek egyek voltak, az egység, megakadályozása és a 
nemzeti széttagoltság okainak mélyítése volt.» A lutheri «Landeshirehe» 
pedig eggyel több okot adott a megosztottság fennmaradásához.
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Leó Stem nagyszabású dolgozata természeten a marxizmus 
szempontjából értékeli Luthert és a reformációt, de számiunkra, lelké
szek számára is igen tanulságosak megállapításai, miért olyan, fontos 
szempontokra mutat rá, amelyeket mi eddig nem vettünk észre, hiszen 
Luthert és a reformációt többnyire a politikai történelemitől elszigetelve 
vizsgáltuk.

Stem tanulmányát hosszú sorban követik a legkülönbözőbb tudo
mányterületről való munkák. A reformáció korával foglalkozó dolgo
zatok közül iKurt Atand professzor ír a XVI. századi teológiai fakultás 
történetéről, Kari Bischof professzor Luther nyelvéről, Ottó Eissfeldf 
professzor XVI. századi palesztinai földmajzkönyvről, -Wal'ter ElMnger 
berlini professzor Luther államról, társadalomról, gazdasági életről 
szóló fiatalkori nézeteiről, Ernst Káhiler Karlstadtnak a teológiai tudo
mány elleni harcáról. Különösen gazdag tematikával foglalkoznak 
a hallei professzorok a felvilágosodás korával, az ébredező természet- 
tudományi kutatás idejével.

A harmadik kötet a hallei egyetem felszabadulás utáni, erőteljes 
fejlődését mutatja be. [Megismerjük a Walter Ulbrich munkás-paraszt 
fakultás nagyszerű munkáját, .általában az egyetemi gazdaságtermészet, 
— •társadalomtudományok nagy fellendülését, a kutatómunka eredmé
nyeit, a SzovjetiNémet Társaság egyetemi működését, a tanárok és az 
ifjúság békéért és Németország egységéért folytatott harcát, a Német 
Demokratikus Köztársaság szerető gondoskodását az egyetem tanárai
ról és hallgatóiról, az ösztöndíjakról és egyéb diákjóléti intézményekről.

A három kötetes műből sugárzik a haladó tudománynak, a béké
nek, a német egységnek, a szocializmusnak a szeretek'. Ebben az új 
ízeilembein zárja be a művet a régi akadémiai jelszó:

« NOSTRA ALMA MATER HALENSIS CUM VITEBERGENSI 
CONSOCIATA VIVAT, CRESCEAT ET FLOREAT — NUNC ET IN 
AETERNUM! »
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Igehirdetések
Az év t. vasárnapja

Alázzátok meg magatokat Isten keze alatt 
János 13, 16.

Ez a vers a lábmosás törtéentéből van kiszakítva. Meg sem érthet
jük másképpen, csak ha ismerjük azt az összefüggést, amibe beletartozik. 
Néhány nappal a Páska ünnepe előtt, az előtt az ünnep előtt, amelyen 
Jézust megfeszítették, valószínűleg az utolsó vacsora alkalmával, Jézus 
jelképes cselekedetet végzett: felkelt az asztaltól, körülkötötte ruháját 
egy törülközővel, edényt vett elő vízzel és megmosta sorba a 
tanítványok lábait. Olyan szolgálatot végzett ezzel, amit abban az idő
ben csak a rabszolgák végeztek. S a tanítványok álmélkodására, Péter 
éret l e n  tiltakozására, kioktatja őket a maga és a tanítvány hivatásáról 
és szolgálatáról.

Jézus Krisztus Ür. Minden hatalmat neki adott az Atya. Ö a világ, 
az egész teremtett mindenség Ura. Amíg a földön járt, betegeket gyó
gyított, gonosz lelkektől megszállottakat tisztított, holtakat támasztott 
fel, megbocsátotta az emberek bűneit. Korlátlan és feltétlen hatalom
mal cselekedett, belátott a szívekbe, olvasott a gondolatokban, parancsolt 
az elemeknek, tengert dorgált meg és éhezőket lakatott jól csoda módon. 
Emberi testiében teljes isteni hatalmat hordozott. iDe ezzel úgy élt, 
mint aki szolgál. Isteni hatalma és dicsősége egészen el volt rejtve a 
szolga alázata alá. Az ókori élet legalacsonyabb társadalmi osztályának, 
a rabszolgának a helyzetét és szolgálatát vállalta. Nemcsak jelképesen, 
mint itt a, lábmosás jelenetében, hanem valóságosan is. A rabszolgák 
szégyenfáján, a kereszten halt meg. Éppen ezért botránlcoztak meg so
kan benne.- Éppen ezért nem vállalta népének jó része benne az elérke
zett Messiást, a Felkent Királyt. S ez ellen: Isten alázatos szolgájának 
dísztelen, szolgáló élete, tűrő bárány-szenvedése, kínos és gyalázatos 
halála ellen támadt fel a viharos tiltakozás nem, egyszer legszűkebb tanít- 
ványi körében is. A kereszt szolgálata visszataszító a kereszt útja ̂ ellen
szenves, mert a kereszt titka érthetetlen az ember előtt.

Pedig Jézus így Ür és így Király, csak így és nem másképpen. S ezt 
az életformát: a szolgálat életformáját hagyta tanítványaira is. A pogá- 
nyöknak fejedelmeik vannak és azok uralkodnak rajtuk, — mondotta 
egyszer. De ne így legyen ti közietek. Pianem aki első akar lenni, az 
legyen a többinek szolgája. Elsőség az alázatban, a bűnvallásban, a szere
iéiben. a szolgálatban: ez a tanítvány sorsa és feladata. Üppen azért, 
mert Jézus Krisztus Ür, a világ, s a .történelem Ura. Éppen azért, mert 
mennybemenetele •óta visszajöveteléig, ,a világ végéig neki adta az Atya 
a kormányzást: Ö uralkodik mindenek felett. Éppen azért az Ő egyhá
zának útja a világban a szolgálat útja. Mert Krisztus királysága elrejtett, 
nem tapasztalható, csak hittel megragadható valóság. Mindaddig, amíg 
majd szemmel is láthatóan dicsőségesen visszajön ítélni élőket és holta
kat, mindaddig titokzatosan, láthatatlanul uralkodik. S mindaddig egy
háza is, az Ö teste, azt az életet éli, amit Ura is élt, amíg e földön járt: 
a szolga életét.
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Szolga és követ, az Újszövetség eredeti nyelve szerint: apostol a 
tanítvány. Szolgák es követek, apostolok vagyunk mi is mindnyájan. S: 
ha Jézus vállalta ezt az életformát: a szolga és a küldött, az alázat és az 
apostoli egyszerűség és szegénység életformáját, akkor bízvást mi is el
vállalhatjuk. Osztoznunk kell Urunk sorsában és szolgálatában. S ez a 
«kell» voltaképpen: «szabad, lehet». Hiszen kitüntetés és kiváltság, dicső
ség és boldogság, hogy osztozhatunk Urunk sorsában és szolgálatában. 
Bizony nagy dolog, hogy az Ő szolgái, a nagy Király követei lehetünk 
a világban. Nagy dolog, hogy az Ő nyomdokaiba léphetünk, hogy követ
hetjük Öt ezen az úton: a kereszt útján. Alig múltak el Karácsony 
ünnepei, ime máris rávetődik Jézus útjára s az Ö tanítványainak útjára, 
az egyház útjára a kereszt árnyéka. De persze, ez az út egyúttal a Hús
vét kibeszélhetetlen fényességében is ragyog. Nem is lehet ez máskép
pen. Vízkereszt is arról beszél, hogy Isten Fia a bűnös emberek közé 
alázkodott; de arról is, hogy éppen így lett Ő az Atya szerelmes Fia, 
akiben éppen ezért gyönyörűsége telik az Atyának. Ez az út, az Ö útja 
a mi utunk is.

S mindez azt jelenti: ha az egyház helye ott van, ahol Ura járt, az 
alázatban és a szolgálatban s tanítvány feladata a követségibenjárás, ismét 
csak alázatban és szolgálatban, akkor mindennek nagyon gyakorlati 
következményei vannak mindennapi életünkben. Akkor vállaljuk és vé
gezzük a lábmosás szolgálatát. Óh, hogy tele van az élet fáradt, út porá
ban elszürkült, töviseken és köveken kisebesedett emberi lábakkal és 
életekkel. S hogyan várják tőlünk éppen ezt a csendes, de nagyon áldott 
szolgálatot, a szeretet szolgálatát. Nincsen olyan egyszerű és kicsinynek 
látszó alkalom, ami alkalmas ne volna erre. Valóban, egy pohár hideg 
víz nyújtása számontartott szolgálat Isten országában.

Csak egyet ne felejtsünk el: annyit ér a szolgálatunk, amennyit kisu
gároz a Jézus szolgálatából. Ne a magunk erejével, szeretetével, bölcse- 
ségével akarjuk azt végezni, hanem annak erejével. Aki azt mindnyájun
kért elvégezte. Ne i  magunk alázkodásában akarjunk megnőni, hanem 
az Ö igazi és képmutatás nélkül való alázatosságával járni-kelni az em
berek között. Ügy, hogy megérezzék rajtunk: követei vagyunk valaki
nek, Aki ezerszer nagyobb nálunknál. S érezzük meg azt is, hogy nekünk 
ez a sors és ez a szolgálat nem teher és nyomorúság, hanem öröm és 
szárny, ami felemel. Hogyne lenne így, hiszen van e nagyobb öröm és 
ajándék, mint Jézus követének lenni, az Ö útján járni, az Ö szolgálatára 
lenni, az Ö szolgálatában fáradozni!

wBoldogok lesztek, ha cse'ekszitek», üzeni Jézus ma nekünk. Az igé
nek nem a hallgatói, hanem a megtartói boldogok.

Ámen.

Vizkereszt napja
Krisztus a világ világossága 

János 8, 12.
Ki nyeri el az élet világosságát? Olyan érdektelennek látszik ez a 

kérdés. Talán úgy tűnik fel, hogy felesleges is ezzel foglalkozni.
Pedig a mai ige éppen erre irányítja a figyelmünket. Jézus az igében 

bizonyságot tesz arról, hogy Ő az élet világossága. Azért tesz bizony
ságot az élet világosságáról, azért mondja meg, hogy hol, kinél és kiben

520



található meg az élet világossága, mert tudja, hogy minden embernek 
erre van szüksége. Azért mondja, hogy Ö a világosság, mert tudja, hogy 
az üdvösségre csak Ö vezethet el.

Hogyan nyerem el az élet világosságát, hogyan nyerem el az üdvös
séget? Kell, hogy ez) a kérdés a te kérdéseddé váljon. Ha még nem 
kérdésed ez, az csak azt bizonyítja, hogy rád is áll az ének megállapítása: 
«Elménket, értelmünket lelki sötétség borítja.» Ebben a lelki sötétségben 
nem látja az ember, hogy neki az örök életet kell keresnie. Minden 
mást fontosabbnak tart, mint az üdvösséget. Ez pedig azért van, mert 
sötétség lakozik a szívében. Amikor Krisztussal, a világossággal találkozik 
az ember, akku;; azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy az ember életének 
főkérdése és főcélja az üdvössége.

Ki a világ világossága? Krisztus erre így válaszol: Én vagyok a világ 
világossága. Figyeljük meg jól, nem azt mondja, hogy az ige, a Biblia 
a világ világossága. Még csak azt sem mondja, hogy az én tanításom a 
világ világossága, hanem azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. 
Mit jelent ez? Azt, hogy a világosságot csak az nyeri el, aki magát 
Jézust ismeri, Vele van személyes kapcsolatban. Nem elég hát ai Bibliával, 
az egyházzal, a gyülekezettel, a templommal, a pappal kapcsolatban len
ned, hancJm magát Jézust kell megismerned és Vele közösségbe jutnod.

Mit jelent Krisztus világossága? Miféle világosságot hozott Krisztus?
Az egész Üjtestamentum ezt tárja fel. De nem kell messze mennünk. 

A megelőző versekben olvassuk a házasságtörő nő történetét. Krisztus 
szeretető világít ebben a történetben is. A bűnös nő tisztátalanságának 
sötétsége époly kevéssé tudja ö t megzavarni, mint a farizeusi képmuta
tás és áskálódás sötéten gomolygó indulata. Ő meglátja, mi a helyzet. 
Nemcsak a házasság törésen kapott asszonyt mondja bűnösnek, hanem 
az ő vádlóit is, akik meg akarták kövezni, amikor így szól: Aki közü- 
letek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Felfedi a bűnt. Nem me
hetsz hozzá te sem mások bűneiről beszélve és amiatt panaszkodva 
anélkül, hogy a magad bűne is fel ne tárulna.

Krisztus világossága tehát bűnt leleplező világosság. Ezt kell meg
látnunk az eddigiek alapján. Észre kell vennünk azt, ami ebben elsősor
ban nekünk szól, neked és nekem. Bármily kellemetlen és kínos, mégis 
vállalnia kell minden keresztyén embernek, hogy Krisztus világossága 
nap-nap mellett megítélje őt. Az ő nyomdokaiban nem járhatsz sötét
ségben. Vállalnod kell a megméretést, megítéltetést! Vállalnod kell, hogy 
az ige világossága feltárja lelked legbensejét is.

Azután Krisztus világossága kegyelmetadó világosság. Krisztus min
den embert bűnösnek ítél, de aki magát bűnösnek ítéli, annak kegyelmet 
ad. Aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Világossá letbe már előtted, 
hogy ez így van? Nemcsak a mellét verő publikánus igazult meg azáltal, 
hogy megalázta magát és kegyelmet kért, hanem te is megigazulhatsz 
éppenúgy.

Krisztus világossága nem valami egyszer iellobbonó fény, amely 
hirtelen kigyullad egyszer, aztán kialszik és csak az emléke marad meg, 
hanem olyan világosság, amelynek mindennap irányítania kell az életedet. 
Ezért mondja Jézus, hogy a világosságot csak az nyeri el, aki követi Őt.

A Krisztussal való élet tehát Krisztus követése. Követés. - Folyamatos 
út. Elindulok és megyek. Van egy cél előttem. Valakit követek, hogv 
oda eljussak. Csak úgy van értelme, ha végig követem. «Légy hű mind
halálig és néked adom az életnek koronáját.*
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Egyedül követni: Jézust: nehéz. De nemcsak nehéz, hanem helytelen 
is, ha csak egyedül akarsz járni Jézus nyomdokában. Együtt kell követned 
Őt azokkal, akikkel a földi életedet leéled, hitvestársaddaí, gyermekeid
del és másokkal. Nem elég, hogy csak magád nyered el az élet vilá
gosságát, másoknak is meg kell mutatnod a világosság forrását, Jézust.

Krisztus ma arról beszél, hogy a világosság feltétele, hogy ö t kövesd. 
De nem akárhogyan. Lehetetlen dolog Őt követni úgy, hogy közben 
a sötétségben jársz. Aki engem követ, nem járhat sötétségben. Különös 
súlya és jelentősége van annak, ha az Ige mondja azt valamiről, hogy 
az lehetetlen. Hiszen nem egy helyen olvassuk, hogy Istennél semmi 
sem lehetetlen. Mégis ez az egy, hogy a sötétségben járva kövesd ő t 
— ez lehetetlen.

Éppen mivel lehetetlen ez, amiatt hangzik mindennap felénk az ige 
figyelmeztetése: vessük el a sötétségnek cselekedeteit. Sötétségben járni 
azt jelenti, bűnben járni. Testi és lelki bűnök egyaránt idetartoznak, 
dobzódás, részegség épúgy, mint versengés és irigység. Róma 13, 12—13. 
Nem követheted Krisztust úgy, hogy ezek bármelyike úrrá legyen éle
tedben. Világosság és sötétség nem fér meg egymással. Ha egy sötét szo
bában villanyt gyújtanak, azonnal eloszlik a sötétség és világosság tölti 
be a. szobát. ,

Vízkereszt napján a Krisztusban felragyogott mennyei világosságot 
ünnepeljük. De a mái igének még égy mondanivalója van, amely kibo
n t! éhnek az ünnepnek üzenetét. Krisztus nem csupán azt mondja, 
hogy én vagyok a világosság, hanem azt mondja: én vagyok a világ 

•világossága. A világé. Minden emberé. Már a napkeleti bölcsek története 
is erre figyelmeztet. Nemcsak a betlehemi pásztoroknak jelent meg 
az ő világossága, hanem a pogány' bölcseknek is. A világ világossága 
Jézus. Tehát minden emberé, a pogányoké is. Azoké is, akik még nem 
is” hallottak Róla és bálványimádásban és más sötét babonás vallásos
sá gbajg élnek.

Krisztus követőinek a feladata, hogy Krisztus világosságát szerte 
vigyék az egész világban. Ezért mondotta tanítványainak Jézus: Elimen- 
vén tegyetek tanítványokká minden népeket.

Minden keresztyén ember felelős azért, hogy Krisztus világossága 
terjedjen. A mi mulasztásunk az, hogy . az evangélium még nem jutott el 
mindenhova. A külmissziói munka eredményét mutatja, hogy a gyar
mati országokban lévő ifjú keresztyén egyházak már lassankint arról 
beszélnek, hogy ők jönnek Európába missziót végezni. így ég bennük 
a missziói felelősség lángja.

Szüntelen imádkoznunk kell a külmisszió munkájáért, hogy Isten 
használja fel azoknak szolgálatát, akik szerte a világon mindenütt 
hirdetik az ő evangéliumát...

Én vagyok a világ világossága. — Érzed-e ennek az igének hívását, 
mely feléd hangzik?

Vajha sok szív — és a te szíved számára isi felragyogna Krisztus 
világossága!

Ámen.
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Vízkereszt utáni 1. vasárnap
Isten dicsőségének szolgálatában 

Máté 5, 13—16.
A felolvasott, ige a hegyi beszédből való. A hegyi beszédben Jézus 

Krisztus a tanítványokhoz szól. Mai nyelven ezt úgy mondanánk: a gyü
lekezet az egyház tagjaihoz szól, akik itt ülnek a templomban. Azokat 
szólítja meg, akik nem magános keresztyének, hanem akik a gyülekezet 
tagjai, eljárnak az ige hallgatására, a szentvacsora vételére.

Mert vannak olyan keresztyének is, akik csak magukban akarják 
élni keresztyén életüket akik csak a keresztelési anyakönyv adatai sze
rint keresztyének, akiket csak egy karácsony vagy egy nagypéntek hoz 
el a templomba. Vagy, akik csak akkor keresik meg a lelkészt amikor 
keresztelő, esküvő vagy temetés van a családban.

Ezeknek a keresztyéneknek nagy tömegéből válik ki a gyülekezet, 
a tanítványok jóval kisebb serege. A tanítványok élete nem tétlenség. 
Isten szolgálatot bíz rájuk.

Ez a szolgálat olyan, mint a só szolgálata. A só szerepe, rendeltetése, 
hogy ízt adjon az ételnek. Étel só nélkül: élvezhetetlen, haszontalan, 
értelmetlen. Ha valaki beteg és sótalan ételt kell ennie, akkor tudja meg, 
hogy milyen fontos szerepe van a sónak. A tanítvány feladata, hogy só 
legyen minden ember számára, hogy általa megismerjék a kereesztyén élet 
értelmét, ízét.

Mi a keresztyén élet értelme? Röviden így foglalhatnánk össze: az 
egy szükséges dolog. Az az élet, amely naponként újra meg újra a bűn 
bocsánat erejére támaszkodik. Bűnbocsánatból élni? — kérdezed kétel
kedve. Üres szavak ezek, elmélet csupán ez, mi hasznom van ebből a 
gyakorlati életben?

Az igazság azonban az, hogy bűnbocsánatból élni — ez nem elmé
let, mert hatalmas ereje van a bűnbocsánatnak, amit éppen a mindennapi 
életben érez meg a keresztyén ember. Krisztusnak kegyelme és váltsága 
a bűnbocsánatban lesz a mienk. Csak az tud új életet kezdeni, aki tudja, 
hogy meg vannak bocsátva a bűnei. A  bűnbocsánatban lesz nyilván
valóvá, hogy nem az én erőmmel kell elhordozni az életet és a kísérté
seket, hanem Krisztus erejével. A keresztyén élet értelme, íze, a bűnbo
csánatból élés csak akkor elmélet neked, ha még nem próbáltad ki. Ha 
próbáltál keresztyén életet élni, te is megtapasztaltad, hogy így van.

A só másik rendeltetése, hogy a romlástól megóv, konzervál. A bűn 
nem egyéb, mint romlás, amely talán kicsiben kezdődik, jelentéktelennek 
látszik, de a vége teljes pusztulás. Ezt példázza sok-sok tragédiával vég
ződő élet. Ki nem haragudott még soha az ő felebarátjára? Mennyire 
mindennapi dolog ez, kézlegyintéssel szoktuk elintézni. Pedig Kain test
vérgyilkossága is haraggal kezdődött. S azóta mennyi Kain indult el a 
harag, irigység útján, amelynek vége nem egyszer gyilkosság, börtön volt.

Íme ilyen nagy dolgokról van szó, amikor Isten a só szolgálatát 
bízza rád. S amelyik tanítvány nem végzi ezt a szolgálatot, az elvesztette 
a létjogosultságát, amit az ige így mond: nem. jó semmire. Annak a 
méltó sorsa Isten és emberek előtt egyaránt a kivettetés és eltanodás.

Hogy keresztvénnek, tanítványnak lenni, mennyire egyet jelent az
zal, hogy szolgálatot vár tőlünk Isten, ezt az igénk elv másik hason
lattal is megerősíti: Ti vagytok a világ világossága. A világosságnak, akár 
a Nap ragyogására, a lámpa, vagv gyertva fényére gondolunk, az a hiva
tása, hogy másoknak világítson. Ha egy üres szobában valaki villanyt
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éget, azt mondjuk pazarló, hiábavalóságot cselekszik, mert a fény ott 
tölti be hivatását, ahol másoknak hasznára van.

A tanítványok szívében nem azért gyújtotta meg Krisztus a hit 
lángját, hogy csak ők üdvözöljenek, hanem, hogy általuk mások is hitet 
nyerjenek. Nagy kísértése a keresztyén embernek, hogy a hitét elrejtse. 
Sokszor azt mondják, nem kell kérkedni azzal, a hit Isten és az én dol
gom. Azonban a mai ige szerint a dolog nem ilyen egyszerű. A hitet 
nem lehet elrejteni. Világosság az, amelynek világítania kell. Az elrejt
hető hit pedig nem hit. Talán te is egy konferencián, vagy evangélizá- 
ción hitet nyertél, de azóta megálltál, a keresztyén élet fejlődésében 
visszaestél. Ha így van — annak oka egész biztosan az, hogy nem vilá
gítasz másoknak.

Nem véletlen, hogy az ige azt mondja: fényijük mindazoknak, akik 
a háziban vannak. Átoknak a legnehezebb világítani, akik a házban van
nak. Legnehezebb "otthon keresztyénnek lenni. Könnyű a templomban, 
bibliaórán bizonyságot tenni Krisztusról. De otthon, a családban, a szom
szédok között, — ahol ismernek — ott nehéz. Nehéz beszélned arról, 
hogy te hiszel az örökéletben — otthon, ahol látják, hogy mennyire bele
merülsz a földi dolgokba. Nehéz bizonyságot tenned arról, hogy a hit a 
legdrágább kincs a te számodra, akkor, ha a családtagjaid látják, hogy 
a pénz a te igazi kincsed. Nehéz dolog arról szólni, hogy te egészen új 
vagy, mikor azt látja mindenki, hogy a régi úton jársz.

Krisztus arra figyelmeztet, hogy a vjlágQSságnak jelei vannak. Ezek a 
jelek: a jócselekedetek. Szükséges, hogy az emberek lássák a ti jócscle- 
kedeteiteket.

Egyházunkban kialakult az a hamis felfogás, hogy az evangélikus em
bernek nincsen szüksége jócselekedetekre. Igaz az, hogy az üdvösséget 
nem cselekedetek által, hanem hit által nyerjük el. De aki hisz, aki hívő, 
— az jót cselekszik Isten dicsőségére. Ahogy más Helyen is mondja az 
ige, a jó fa nem teremhet mást, csak jó gyümölcsöket. Ezek a jó csele
kedetek, a mi gyakorlati, mindennapi életünk gyümölcsei kell, hogy 
legyenek. S ha ennek az életnek a gyümölcsei nem jó gyümölcsök, akkor 
nem lehetnek Isten dicsőségére, hanem gyalázatára.

Sokszor éppen azzal vádol bennünket a világ— és joggal —, hogy 
nem úgy élünk, ahogyan beszélünk. A papra, aki képmutató, azt szok
ták mondani: Vizet prédikál, és bort iszik. De áll ez a képmutató gyüle
kezeti tágokra is. Az emberek keresik a mi jócselekedeteinket. De Isten 
is keresi azokat. Éppen ezért nem elég, hogy talán a szomszédod elis
merje, hogy jószívű, becsületes ember vagy, hanem kell, hogy a te életed 
Isten dicsőségét hirdesse. Ez pedig azt jelenti, hogy ne szégyeld beval
lani, hogy Isten ad neked erőt a jócselekedetekre.

Mondd el, hogy azért tudsz szeretni, mert megismerted Krisztusban 
Isten szeretetét. Azért tudsz adni jó szívvel, mert tudod, hogy -amid van. 
Istentől van az. Azért tudsz dolgozni becsülettel, mert Isten ad erőt a 
te karjaidba és azért cselekszel jót, mert Krisztus szerelme szorongat 
téged. Ha erről bizonyságot teszel, akkor só vagy és világosság, meg
ismerik rajtad keresztül Isten dicsőségét. — De ha ezt elhallgatod, nem 
vagy akkor tanítvány, nem Istennek szerzel akkor dicsőséget, hanem ma
gadnak.

Isten dicsőségének szolgálata tehát szó és cselekedet. Az Ö tanítvá
nyának kell vallanod magad, — és azután megmutatni, hogyan tud élni, 
dolgozni, szeretni Krisztus tanítványa.
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Ti vagytok a föld sava.
Ti vagytok a világ világossága.

\ \
Nemcsak megtisztelő méltóság ez, hanem mindennapos nehéz feladat 

is. Boldog az a tanítvány, aki hittel és imádsággal vállalja és végzi ezt 
a szent szolgálatot.

Ámen.

Vízkereszt utáni 2. vasárnap
Isten akaratának szolgálatában 

Mt. 5, 17—18.
Vannak olyan testvéreink, akik úgy gondolják, hogy a törvénynek 

és tízparancsolatnak Istene szigorú, kegyetlen Úr, aki megköveteli a pa
rancsolatok megtartását és irgalmatlanul elbán mindenkivel, aki az Ő 
parancsolataival szemben engedetlen. Ahogy gyermekkorunkban konfir
mációkor mindnyájan tanultuk: «Nem hagyja az Ür büntetés nélkül, ha 
valaki az Ő nevét, parancsolatait hiába veszi.» Ezek a testvéreink ugyan
akkor nagyon boldogok, hogy ők nem az Ó szövetség kegyetlen korában 
születtek és élnek, hanem az Üj-szövetség kegyelemtől gazdagon áradó 
korában. Mert Jézus Krisztusban megjelent a kegyelem minden ember
nek — mondják nagyon helyesen. — De már egyáltalán nem helyesen 
okoskodnak, amikor azt hiszik, hogy ez a kegyelem azt jelenti, hogy 
nem olyan nagy baj az immár, ha valaki Isten törvényei ellen olykor
olykor vét, mert hiszen «muszály» vétkezni, nincs olyan ember, aki ne 
vétkeznék, s különben is van kegyelem és bocsánat, van elnézés az Üj- 
szövetség nem szigorú, hanem szerető Istenénél.

Ezen testvéreinknek szól ez a mai vasárnapra rendelt szentige, amely
ben az Üj-szövetség Jézusa tanítói munkájának kezdetén, minden félre
értés kizárása céljából félreérthetetlenül közli, hogy nem a törvény, 
vagy a próféták eltörlésére jött. A «törvény vagy a próféták* mi mást 
jelent végig Jézus ajkain gyakran előfordulva, mint az Ó-szövetséget, 
mely a Törvény, azaz Mózes öt könyvéből és a próféták könyveiből áll, 
vagyis a Jézus korabeli bibliából. Nem törli ő' azt el. Meg is esküszik 
igénkben: «Bizony mondom néktek, s amire ö megesküszik, az holt bi
zonyos, «az ég és a föld elmúlik, de a törvényből egyetlen pontocska el 
nem múlik*, hanem «beteljesedik» minden, ami a törvényben és a prófé
tákban, a bibliában meg van írva. Nekünk, az Üj-szövetség népének tehát 
jó lesz igen kutatnunk az úgynevezett ószövetségi írásokat, mert az fe
lette érvényes, amíg be nem teljesedik az utolsó betűig.

Jézus maga tehát nem «eltörölni», hanem «b e t ö l t e n i » jött a tör
vényt. Ez az ugyanis, amire valóban az ú. n. ószövetségi ember nem 
volt és lehetett képes. Ez az, amit ő hozott, s ez a kegyelem minden 
embernek, hogy megjelent ebben a világban, betlehemi jászolában, egy 
húsból és vérből való, asszonytól született ember, az első olyan ember, 
aki valóban nem megszegte, hanem b e t ö l t ö t t e  a törvényt. És miután 
ezt tette, nemcsak beszélt róla, hanem cselekedte is, azzal az igénnyel 
lépett embertársai elé, hogy «Kövessetek engem.» Töltsétek ti is be a tör
vényt úgy, ahogy én betöltöttem, s akkor valóban az én tanítványaim 
vagytok. Mert nem az az Újszövetség, hogy most már lehet nyugodtan
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vétkezni, nem kell Isten parancsolatait olyan szigorúan venni, mert van 
golgothai kereszt és erre való tekintettel Isten úgyis kegyelmesen elnéz 
és megbocsát mindent. Hanem az az Újszövetség, hogy «megjelent az 
Isten idvezítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít. minkét, hogy 
megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, iga
zán és szentül éljünk a jelenvaló világon», s nem a másvilágon. (Tit. 2, 
11—12.) Vagyis azt hozza Betlehemben, hogy mi mindnyájan már betölt- 
hetjük a törvényt, ha valóban Isten akarata szolgálatában akarunk élni.

Mi.L jelent a törvény betöltése? Erre igen pontosan válaszol Pál 
apostol a Rómabcíiekhéz írt levelében (13,8—10.): «Senkinek semmivel ne 
tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki sze
reti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Mert ez: Ne paráználkodjál, ne 
ölj,' ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely 
más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe: Szeresd feleba
rátodat, mint tenmagadat. A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. 
Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet.»

Ezért mondja Jézus tanítványainak, hogy ő egy «új parancsolatot- 
ad nékik, ami azonban nem áll szemben és nem több, mint a régi tíz- 
parancsolat, ső t.. .  «Üj parancsolatot adok nektek, hogy egymást sze
ressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről 
ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást sze
retni fogjátok.» János 13, 34—35. Az az igazán «új» a dologban, hogy 
megjelent a világban az az isteni Mag, akinek a legbensőbb lényege az 
I. Kor. 13-ban körülírt szeretet, tehát nem emberi szeretet ez, olyan 
valami, amire mi emberek vagyunk képesek ezen a világon, mert hiszen 
az valami nagyon szánalmas dolog, hanem igazi mennyei és isteni szere
tet jelent meg a világban, ami a törvényt betölti, nem vét egy ellen sem. 
és ott kezdődik, hogy hagyja magát keresztre feszíteni másokért, életét 
adja másokért...

Isten nem azt kívánja tőlünk, emberektől, sose kívánta azt. hogy mi 
magunk álljunk neki, s próbáljuk kicsiholni valahogy magunkból ezt a 
szeretetet, vagy hogy nekifogjunk, s nagy gonddal, erőlködéssel és 
kínlódással megpróbáljuk rászorítani magunkat a törvény egyes parancso
latainak megtartására. Kár megpróbálni, úgysem sikerül. Isten azt kívánja 
tőlünk, ez az ő akarata, hogy befogadjuk magunkba készen Isten kezé
ből átvéve, úgy ahogy az erre a világba számunkra elküldetett s megje
lent az isteni szeretetnek ezt a Magját, Jézus Krisztust. A baj ott van. 
hogy ez a Mag az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. De ha 
valaki befogadta őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiává legyenek, 
azoknak, akik az ő nevében hisznek. Ezek azok, akikről azt mondja az 
írás, hogy Istentől születtek, mert megfogant bennük az isteni Mag. Ezek 
azok, akikről azt mondja Jézus: Maradjatok énbennem, mint én is tiben- 
netek. S ígv mondja Pál. hogy élek többé nem én. hanem él bennem 
a Krisztus. Ha pedig a Krisztus lakik tibennetek, akkor a szeretet1 lakik 
bennetek, akkor a törvényt betöltöttétek, nincsen bennetek bűn. Mert 
aki bűnt cselekszik, az ördögtől van — mondja János apostol —. senki 
sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad a Magva, 
s nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született. (Ján. I. 3. r.)

Tehát mi, az Újszövetség emberei igenis betölthetjük a törvényt, s 
szakítsunk végre azzal a köreinkben jól elterjedt és fanatikusnak látszó 
hittel hogy senki sem kénes betölteni. Adatott egyetlen lehetőség, egyet- 
len Út: Jézus Krisztus. Ha valaki befogadja Őt ...



Más kérdés az, s ez a mai vasárnapnak a kérdése hozzánk, hogy ki 
mennyire kívánja és mennyire akarja a törvény betöltését megvalósulva 
látni a maga életében, vagyis, hogy ki mennyire akar Isten akarata szol
gálatában élni. Mert a dolog csak ezen múlik. Isten részéről «minden 
készs és minden «elvégeztetett». Ügyhogy, ha nem megy, nehéznek tű
nik, a hiba csak bennünk keresendő.

Vegyük tudomásul, hogy ha. nem kívánatos előttünk a krisztusi élet, 
ha nem akarjuk befogadni őt,'mert jobban szeretjük a régi élet szerint 
való ó-emberünket, hiszen megszoktuk minden boldogtalanságával együtt, 
Isten felette irgalmatlanul igazságos lesz velünk szemben az ítéletben. 
Mert az is benne van az Újszövetségben, hogy Isten irgalmatlan mindenki 
iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. S azt imádkozzuk a Miatyánk 
bán, hogy az Atya nem bocsát meg, csak azoknak, akik maguk is meg
bocsátanak. Az is benne van, hogy rettenetes dolog az élő Istennek 
kezébe esni, s hogy a mi Istenünk megemésztő tűz. Tehát nem egy egy
oldalúan kegyelmes Isten az «Újszövetség-istene», szemben az ószövet
ségivel. Mert nincs új- és ószövetségi Isten, hanem ugyanaz az egy igaz 
Isten jelentkezik az új- és ószövetségben egyaránt, nem kétarcú, hanem 
egyarcú Istenünk van, aki egyszerre kegyelmes és szigorú büntető Úr. 
Csak kihez milyen. Ez az, amit ki-ki maga intéz el a maga számára. 
Ahhoz, aki nem hajlandó betölteni a törvényt, •— ahhoz kegyetlenül 
igazságos ítélő Istenünk, aki megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. De 
ahhoz, aki nem várja meg az Isten ítéletét, hanem elítéli magát bűnei 
miatt, meghal a bűnnek, s befogadja a törvényt betöltő Magot, ahhoz 
Isten megbocsátó. Annak a régi életében elkövetett bűneit, valamint a 
benne lévő új élet kiteljesedéséig elkövetett bukdácsolásait elmossa vég
legesen a kegyelem. Ez az az ember, aki «általment al halálból az életre», 
amit onnan «tud», hogy szereti az ő atyjafiát. Ez az ember, aki nem 
cselekszik bűnt, a mi új emberünk, aki Jézus Krisztus ábrázatának ha
sonlatosságára teremtetett. Vajjon akarod-e őt? Fogadd be őt, és a tör
vényt betöltötted. Kérd őt .és megadatik néked. De kérjed hittel, semmit 
sem kételkedvén.

Ámen.

Vízkereszt utáni 3. vasárnap
A z erőset legyőző erősebb szolgálatában 

Lk. 9:51—56.
Az ige kétféle leiekről szól.
Az egyik a tanítványok lelke. Megbízást kaptak, hogy szállást 

keressenek Jézusnak idegenek, más vallási felfogású emberek között. 
Nem egyszerűen szállásmesterek, hanem követek. Nem mondhatnak 
mást Jézusról, mint amit Jézus mondott magáról. A tanítvány legyen 
azonos a Mesterrel. Tanítványók, tehát bizonyságtevők. Ennélfogva nem 
egyszerűen fekvőhelyet keresnek egy éjszakára, hanem Jézus uralmát 
kell, hogy előkészítsék -a szívekben. A sikertelenség után tüzet kíván
nának bocsátani az egész falura. Nem bizonyságtevők voltak, hanem 
harag, ítélet, pusztító tűz emberei. A bűn lelke vitte őket erre a szán, 
dékra.

A tanítvány, a gyülekezet, az egyház kísértése: látszólag együtt járni 
a Mesterrel, de ellentétesen gondolkodni és cselekedni vele. Egyház-e
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az, amely Jézus nevében szólja a maga gondolatát, akaratát, terveit, 
vágyait? Tehát más a véleménye a bűn, a kegyelem, a szeretet, az áldo
zat, szolgálat, engedelmesség, hűség, hit kérdésében. Tud-e ez az egyház 
helyet keresni és találni Jézusnak a világban, a «rnás felfogású emberek 
és közösségek» között? Bezárja a kapukat és nem kinyitja! Nem ez az 
egyház szolgálata eredménytelenségének oka? Itt akad el a misszió 
s ez állja útját a kegyelem kiáradásának. Az egyház, a tanítvány) legyen 
engedelmesen azonos Urával!

A tanítványok a törvény nevében kerestek szállást. Nem kértek, 
hanem követeltek. Egy lépést se mentek túl ia törvény határán. A követelt 
szálláson volt a hangsúly és nem Jézuson. Azt megmondták, hová megy, 
de miért megy Jeruzsálembe, azt elhallgatták ,mert maguk sem hittek 
Jézus eljövendő szenvedéseiben, még kevésbbé abban, hogy erre tanít
ványoknak és samárj alaknak egyformán szükségük volt. Ezért tartották 
jogosnak, igazságosnak Illés tüzére gondolni és azonnal ítéletet tartani. 
Istennek van hatalma ítéletre, de nem a tanítvány mondja meg: mikor, 
hol és hogyan történjék ez meg. Jaj lenne, ha Isten kezünkbe adná a 
tűz erejét! Aki nem tetszik nekünk, az lenne az áldozat. Az egyház 
lenne a világirtó. Az egyháztörténet is mutatja (rk. hatalomgyakorlás, 
inkvizíció, gályarabság...), hogy mit eredményez ez. A kezünkbe vett 
ítélet nem bizonyságtevés és nem vonzó, eredményes szálláskészítés 
Jézus számára.

Ahol ez a harag lobog, ott hiányzik a szeretet irgalma. A tanítvá
nyok nem adnának időt a megtérésre. Nincs lelki távlatuk, örökre 
bezárják mások előtt az ajtót. Holott Samáriában később mégis ébredés 
támadt! (János ev. 4. r., Ap. Csel. 8. r.)

A harag, a bűn lelke akkor mutatkozik, amikor szolgálatvégzés köz 
ben vannak, a gyakorlatban, a hétköznapban, konkrét helyzetben. Amikor 
vállalni kellett volna a szolgálat nehézségeit. Éppen úgy megoldásnak 
vették a tüzet, mint világkérdésben sokan' a háborút. Egyház és pusz
títás! r— micsoda ellentét ez. A z erőszakos egyház nem erős egyház!

Jézusban látjuk a másik lelket. A Lelket.
Jézusnak is fájhatott a samáriaiak magatartása. «A rókáknak bar

langjuk van...» Mégis szerette őket. Érettük is indult a kereszt- 
hordozás felé. 5 Hiszen mindenkihez és mindenkiért jött, hogy meg
tartsa őket.

Jézus Lelke hívogató, egybegyüjtő Lélek. Ez is tűz, a pünkösdé. 
Közösséget teremtő, amelyben zsidók és görögök együtt vannak. Nem 
érdemeik szerint, hanem kegyelemből.

Az egyház feladata ennek a megtartó kegyelemnek a hirdetése. Jézus 
nevében nem is lehet mást hirdetni! Jézus Ür és ez abban látszik, hogv 
irgalmas, ahogyan csak Ö tud ilyen lenni. Határtalanul, ok nélkül, fel
tétlenül irgalmas s ezzel felülhalad minden emberi értemet és igazság
érzést. Az Ö igazsága merőben új: keresztje, amelynek felvételére 
«eltökélte magát*. A samáriaiak büntetést érdemeltek, de ezt a büntetést 
Jézus magára vette, de egyben a tanítványok büntetését is. A bűn 
erős, a kegyelem erősebb! A  kegyelem a bűn legyőzője! — ezt hirdesse 
az egyház, a tanítvány s higyjen abban, hogy ennek a bizonyságtevő 
igehirdetésnek, — de csak ennek! — van eredménye az egyházban és 
a világban.

528



Útmutató.
Fordítási és exegetikai megjegyzések a délutáni 

ószövetségi alapigékhez
Az év 1. vasárnapja

Alázzátok meg magatokat isten keze alatt. Es. 42:1—4.
1. „akit szívem kedvel”, helyett „akiben gyönyörködik lelkem” (v. 

ö. Máté 3, 17, 17, 5), azaz Isten egészen személyes cselekedete „Esz
közének” a kiválasztása. Ezt hangsúlyozza még erőteljesebben azzal, 
hogy „Lelkemet adtam reá”. Az eschatológikus Királynak ez a Lélek 
állandó „tartozéka” (Es. 11, 1.). — A mispát (Károlyi-törvény) a 
„vallás” szava. Isten országlásának megvan a maga mispátja-rendje, 
törvénye (v. ö. 40,14; az újt-i hodosz-nak hasonló értelme van). (V. ö. 
még Jer. 5,4 k; 8,7 és 2 Kir 17,26-al.) Itt abszolút értelemben: az 
egyetlen vallás, az abszolút „igazság”. Eddig ez az igazság Izrael
ben volt meg. Most a Szolga elviszi a népekhez.

2. A Szolga, tanító, szónok, mert a mispátot kell hirdetnie. Nem 
az utcán, azaz nem tömeghatás a célja.

3a. A kifejezések a pogányokra vonatkoznak. Nem ítéli el a pogány
ságot, hanem a meglévőt teljesíti ki. Ha valahol szikrányi hitet lát a 
pogányok között, ha megtört lelkiismeretet találtakkor orvosként és 
barátként viselkedik. így hirdeti Isten irgalmasságát és „vidám üze
netként” a mispátot.

3b. Szolgálatát „igazán” (ujt-i ’aléthinosz) végzi.
4. A munka nehéz, mert „jó pásztorként” minden egyest számon- 

tart. A Szolga fáradhatatlan munkája nyomán tér meg a pogányság. 
De á népek-szigetek várnak tanításra, tehát Isten megnyitotta az ajtót 
Szolgája munkája előtt.

Vízkereszt napja
Krisztus a világ világossága. És. 49:1—6

1. A szigetek itt is a világ legtávolabbi részeit jelentik, tehát az 
egész világ az Ebed hallgatósága (v. ö. 41,1), s elbeszéli nekik elhi- 
vatását. Nem önszántából vállalta szolgálatát, hanem Isten aka
ratából.

2. Az Ebed lelki munkájának az eredményét érzékeltetik a képek. 
A kard és nyíl nemcsak azt akarja jelképezni, hogy a Szolga munkája 
döntő és eredményes, hanem azt is, hogy az Ige hatása fájdalmas, 
legyőzi az ellenkezést. — „Fényes nyíl” helyett éles, hegyes nyíl for
dítandó.

3—4. „Es én mondám” helyett „Én pedig azt gondoltam” fordí
tandó! Eddigi szolgálata fáradságos, sőt eredménytelen saját meg
ítélése szerint. — De Pálhoz hasonlóan Isten megítélésére bízza mun
káját és ott biztonságban tudja magát (1 Kor. 4,4.) — 4b: „De iga
zam van az URnál és jutalmam (jóvátételem) Istennél.”
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5. Ezt a verset a belső megújulás, a belső megtérés értelmében kell 
vennünk.

6. Nem ítélet, hanem evangéium a Szolga munkájának tartalma 
—  a pogányok között (v. ö. Acta 13,46. k.).

Vízkereszt utáni t. vasárnap
Isten dicsőségének szolgálatában. II. Mózes 33:18—23.

18. És ezt mondta Mózes: Kérlek, engedd meglátnom a Te dicső
ségedet. 19. Ű ezt mondotta: Elvonultatom melletted teljes fenségemet 
és hirdetem előtted Jahve nevemet, aki kegyelmezek, akin kegyelme
zek és könyörülök, akin könyörülök. 20. Orcámat azonban — mon
dotta — nem láthatod, mert nem láthat engem az ember úgy, hogy 
életben marad. 21. Ezt is mondotta az UR: Van itt hely mellettem, 
állj ide a kősziklára! 22. Amikor elvonul melletted dicsőségem, a 
kőszikla hasadékába állítalak és befödlek kezemmel,, amíg elhaladok 
melletted. 23. Ha azután elveszem kezemet, utánam nézhetsz, de 
orcám nem lesz látható.

(V. ö. Ex 34, 5—9; Dt 34,10; Num 12,8; 1. Kir. 18,9 kk; 2. Kron. 
15,15; Neh 9,5; Zsolt 25,8). — A versek mögött a „Deus absconditus” 
kérdése húzódik meg.

Vízkereszt utáni 2. vasárnap
Isten akaratának szolgálatában. V. Mózes 30:11 — 15.

11. Mert ez a parancsolat, amelyet ma parancsolok neked, nem 
titok előtted, sem távol nincs tőled. 12. Nem az égben van, hogy azt 
mondhatnád: Ki megy fel a mennybe helyettünk, hogy lehozza s hir
desse nekünk és megcselekedhessük?! 13. Sem a tengeren túl nincs, 
hogy ezt mondhatnád: Kicsoda kel át helyettünk a tengeren túlra, 
hogy elhozza és hirdesse nekünk és megcselekedhessük?! 14. Hanem 
igen közel van hozzád az Ige: szádban és a szívedben, hogy meg- 
cselekedhesd. 15. Lásd, eléd tettem ma az életet és a jót, de a halált 
és a gonoszt is!

(V. ö. Ge 2,17: Dt 6,6: Jós 24,15; Zsolt 37,31; És 45,19; Rom. 
30.6.)

Dr. Pálfy Miklós
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