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Csendben I s t en előtt

Papi bensőnk válsága

Igen nehéz őszintén beszélnünk arról a belső lelki válságról, amely
ben nem is egy lelkészünk — talán már hosszú idő óta — benne van. 
Nehéz, de Isten előtti csendességünkben van szabadságunk annak meg
beszélésére. De kell is szólni róla. Akkor is kellene, ha ez a válság 
csak egy-egy lelkésznek a magánügye volna, de még inkább szükséges 
azért, mert ez a belső rendezetlenség rányomja bélyegét több lelkész 
valamennyi szolgálatára, befolyásolja egyházi közéletünket, kihat egész 
egyházunk magatartására és a mi világunkban való útjára.

Arról a válságról van szó, amelyet nevezhetnénk lelki kettősség
nek, lelki hasadásnak vagy akár kétszínűségnek is. Ez a válság külsőleg 
abból ered, hogy egyházunk — egész népünkkel együtt — az utolsó 
másfél évtizedben új politikai, gazdasági és kulturális helyzetbe került: 
a marxi—lenini ideológia alapján épülő szocializmusban. Ebben az új 
világban az evangélikus lelkészeknek is, csakúgy, mint az egész magyar- 
országi evangélikus egyháznak újra kellett tájékozódnia, utat keresnie, 
döntéseket hoznia és szolgálatot vállalnia. Egyházunknak és lelkészeink
nek az új világhoz való viszonyulását és az abban végzendő szolgálatot 
illetően nem jutottunk még el valamennyien az egyértelműségre Szép 
számmal vannak lelkészek, akikben idevonatkozó sok fontos kérdésben 
— pl. az evangélium hirdetése a mi világunkban, az egyház szolgálata 
a társadalomban, a békemunkában — évek folyamán megérett a dön
tés, éspedig a hitbeli döntés és felszabadultan tudnak szolgálni a külön
böző, le nem kicsinyelhető kísértések között. Viszont vannak olyan 
lelkészek is, akik mindezekben a kérdésekben még nem jutottak el 
belső bizonyosságokig, határozott döntésekig és így belső lelki válság
ban élnek, amelynek kivetítődése az a kettősség, kétféle magatartás, 
amelyet sok esetben lehet megfigyelni közöttünk.

Isten színe előtt nyitottan és érzékenykedések nélkül gondoljuk csak 
végig a következő gyakori magatartásokat: nem egy lelkésznek más a 
magatartása a hivatalos állami emberek előtt és más az egyházi embe
rek előtt. Ha állami funkcionáriusokkal tárgyalnak, akkor ők magától 
értetődően a „népi demokrácia hívei”, a „békemozgalom támogatói”, az 
„egyház és állam jóviszonyának munkálói”, ha egyházi emberek előtt 
vannak, akkor mindezekről a kérdésekről vagy hallgatnak vagy élce
lődve beszélnek. Nagyon elszomorított magunk felé egy állami ember
nek a következő megjegyzése: „Nálam volt az egyik lelkész, akinek 
megkérdeztem véleményét egy bizonyos ügyben. Véleménye az adott 
esetben egyezett az enyémmel. Elmenetelekor azonban ezt kérdeztem 
tőle: a Lelkészi Munkaközösségben is ugyanez lenne a véleménye?” — 
Több lelkész másképpen beszél magasabb egyházi testületekben, azok
nak budapesti ülésein és másképpen saját gyülekezetében és presbi
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tériumában. A fenti testületekben megértést tanúsít az egyház mai kér
déseivel kapcsolatban és felszólalásával, megnyilatkozásával igyekszik 
jóakaratban segíteni a problémák megoldásában és pozitíve viszonyul 
a kínálkozó megoldásokhoz, ugyanakkor otthoni gyülekezetében vagy 
az egyházmegyei Lelkészi Munkaközösségben nem mer előlépni az égető 
kérdések őszinte megtárgyalásával és ha mások mégis szóbahozzák előtte 
a problémákat, inkább negatív magatartást tanúsít. — Vannak lelké
szek, akiknek állami és egyházi kérdésekben más és más az álláspontja 
saját gyülekezetük különböző beállítottságú tagjai és csoportjai előtt. 
Ha olyan gyülekezeti tagokkal tárgyalnak, akik megtalálják helyüket 
a mai magyar életben és az épülő szocializmusnak hívei, akkor ők is 
sok jót tudnak mondani a mai magyar életről, ha viszont olyan gyü- 
lekezeti tagokkal beszélgetnek, akik valami oknál fogva egyházi és 
nemzeti életünknek szinte kizárólag csak a hibáit látják, akkor velük 
pendülnek egy húron és velük együtt nagyítják a kétségtelenül meg
levő hibákat.

Mindezek a jelenségek azt mutatják, hogy sokan közülünk álarcot 
hordoznak, amelyet esetenként váltogatnak.

MI ENNEK A BELSŐ LELKI VÁLSÁGNAK,
LELKI HASADÁSNAK A KÖVETKEZMÉNYE?

Elsősorban valami bénító fáradtság, mert nincs fárasztóbb dolog, 
mint kettős életet élni. Hiszen állandóan és feszült figyelemmel vi
gyázni kell arra, hogy az álarc valamiképpen el ne mozduljon és a 
mögötte levő igazi arc elő ne tűnjön. Ez persze az idegek felórlődését" 
is magával hozza.

De talán még súlyosabb következmény az, hogy a fentemlített kér
désekben való kettős magatartásunk egyszercsak jelentkezik életünk és 
szolgálatunk egyéb kérdéseiben is. Így egész életünkre rányomja bélye
gét valami bizonytalankodás, egyensúlyt vesztettség és kétszívűség.

Ennek a kétszívűségnek a legveszélyesebb következménye pedig az, 
hogy az kihat egész igehirdetésünkre és abból folyó valamennyi szol
gálatunkra. Ha mi lelkészek nem gondoltuk végig a kérdéseket, hogyan 
tudjuk a megoldásokat adni? Csak csodálkozni lehet azon, hogy több 
lelkészünk egyes kérdésekben való állásfoglalásánál milyen erősen hi
vatkozik „az igéhez kötött lelkiismeretre” , ugyanakkor az itt említett 
kettős magatartás rendezését eddig még nem tekintette lelkiismereti 
kérdésnek.

VAJON MI AZ OKA ENNEK A KETTŐS MAGATARTÁSNAK?

Többen szeretnék egyszerűen a körülményekre fogni magatartásu
kat. „Ezt hozzák a mai kényszerítő körülmények és általában a mai 
élet” — mondogatják. Hajlandók ezt mondani még olyan lelkészek is, 
akik egyébként vallják és prédikálják a „keresztyén ember szabadságá
ról” szóló evangéliumot.

Igazában a kettős magatartás forrása nem kívül, hanem belül van. 
A szívben van. Bármennyire elcsépeltük már azt a kifejezést, hogy 
„hitbeli döntés” , mégiscsak azt kell mondanunk, hogy a hiba a hitbeli 
döntetlenségnél van. A lelkészek egy része még nem gondolta követ
kezetesen végig teológiailag azokat a problémákat, amelyekben ma
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élünk és amelyekben való döntést ma egyetlen evangélikus lelkész nem 
spórolhatja meg magának. Csak egy kis példával hadd szemléltessem 
ezt az állításomat. Nemrégen beszéltem egy jónevű lelkésszel. Beszél
getés folyamán valahogy a „béke-kérdés” jött elő. Meglepetésemre ezt 
mondotta: „Kár annyit beszélni erről a kérdésről, hiszen minden lel
késznek tudnia kell, hogy mindig lesznek háborúk, hiszen a Biblia nyil
vánvalóan szól az utolsó időkben való háborúkról.” Mikor kezdtem azt 
mondani, hogy a keresztyén eszkatólógia egyáltalán nem béníthatja 
meg békemunkánkat, hiszen Jézus is tudta jól a világ végének dolgait 
és mégis mindig segített azokon, akik éppen eléje kerültek és pl. nem 
bénította meg Lázár feltámasztásánál, hogy Lázár újra meg fog halni 
—, akkor azt mondotta az illető, hogy ő még ilyen szemszögből nem 
vizsgálta meg Jézus szeretetmunkáját. Pedig minden oldalról, imádkozva 
és tusakodva végig kellene gondolnia valamennyi lelkészünknek min
den szőnyegen forgó kérdésünket.

MIT KELLENE HÁT TENNÜNK?

Az igazi megoldást csak Isten adhatja meg. Azért csendben Isten 
színe elé kell állnunk. Ott a szent Isten előtt látjuk meg bűnnek azt a 
kettős magatartást, amelyet eddigi csak valami megengedhető élet
stílusnak tekintettünk. Isten előtt látjuk meg, hogy ez a kétszívűség 
bűn az Istennel szemben és ennek nyomán bűn a gyülekezeti tagok
kal és általában az emberekkel szemben. Bűn, amely megbánásra szo
rul. Ahol pedig bűnbánat van, ott Isten bűnbocsátó szeretetével tud a 
bűntől szabadítani és új élettel megajándékozni. Az jut most eszembe, 
hogy az eisenachi György templomban látható egy Jézus megfeszítését 
ábrázoló körkép. Erasmus Postar szerzetes műve 1301-ből. A kereszt alatt 
ismert alakok: János és Mária baloldalt, de jobboldalt két ismeretlen 
álak. Az egyik valószínűleg maga a művész, a másik lovagruhás alak, 
egyik kezével Jézusra mutat, a másikban álarcot tart. Az alak egy 
legendát örökít meg. Ő lenne az a pogány tiszt, aki Jézus halálakor 
felkiáltott: „Bizony Isten Fia volt ez!” A legenda szerint Longinusnak 
hívták. Szemére beteg ember volt. Amikor a lándzsa szúráskor Jézus
ból vér és víz jött ki, a víz végigfolyt a lándzsán Longinus kezére. Beteg 
szeme szúrni kezdett, mire ezzel a nedves kezével odakapott s meg
dörzsölte. Azonnal meggyógyult s visszanyerte helyes látását. A legenda 
szó szerint ezt így jegyzi fel: „és azonnal visszanyerte tiszta arcát” . Ezt 
ábrázolja a művész: a régi arc lekerült.

Valóban a kereszt előtt leesik minden álarc. Oda kell tehát áll
nunk. És az ott kapott tiszta arccal tudunk szolgálni egyházunkban 
és nemzetünkben. Tiszta arccal, tisztán. Többé már nem opportunizmus
ból vagy gyávaságból döntünk kicsi és nagy kérdésekben, hanem min
den döntésünk a belső elrendezettséget tükrözi. Én hiszem, hogy Isten 
magyarországi evangélikus egyházunk lelkészeit el tudja vinni erre a 
„tisztaarcúságra” . És ezzel a tiszta arccal egyértelműen tudjuk vállalni 
azt a szolgálatot, amelyet egyházunknak az új magyar életben Isten 
dicsőségére és embertársaink javára el kell végeznie.

K áldy Zoltán
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„Evangélikus honfiak’’

Haubner Máté dunántúli evangé
likus püspök írta 1848. márc. 19-én 
kelt körlevelében a március 15-iki 
eseményekkel kapcsolatban a követ
kezőket: „Evangélikus honfiaktól azt 
kívánni, hogy ők a történtek által 
éppen ne érdekeltessenek, s azok
nak részvétlen nézői legyenek, két
ségkívül természet elleni követelés 
volna. Minden jókat, melyeket az 
isteni gondviselés bölcsessége az 
előrehaladó mívelődés ösvényén nap
jainkban az emberiség üdvére ki
fejt, hálás örömmel fogadni keresz
tyéni. szent kötelességünk.”  Haubner 
Máté szavaiban az evangélikus meg
győződés cseng, éppen azért nem
csak akkor volt igaz ez a kijelen
tés, hanem igaz ma is és minden 
időben is.

AZ „EVANGÉLIKUS HONFIAK” 
kifejezés azt foglalja magában, hogy 
akik ebben a hazában együtt élünk, 
mindnyájan érdekeltek vagyunk 
abban, hogy mi történik, merre és 
miként haladunk. Mi, akik Isten 
igéje alapján igazodunk el az élet 
minden területén, hiszen azért va
gyunk evangélikusok, keresztyéni 
indítékokból is foglalkozunk a nem
zeti kérdésekkel. Isten sohasem he
lyezi egyházát légüres térbe, hanem 
mindig konkrét történelmi helyzet
be, amelyben tisztán és világosan 
kell eligazodnia az egyháznak ahhoz, 
hogy betölthesse küldetését az adott 
történelmi feltételek között. Az a 
történelmi helyzet, amelybe Isten a 
mi egyházunkat állította, a szocializ
must építő magyar népi demokrá
cia. Ebben a nemzetben, a magyar 
népi demokráciában élünk benne 
mi lelkészek, és élnek benne gyüle
kezeti tagjaink. Egyszerre vagyunk 
az evangélikus egyháznak és a ma
gyar népi demokráciának tagjai. 
Egyházunk és hazánk egyaránt Is
tentől adott valóságok. Természetes, 
hogy az egyház azon a helyen és

abban a környezetben szolgál, ahová 
Isten állította. A Szentírásból tanul
tuk és tanítjuk, hogy Isten szolgá
lata embereknek végzett szolgálat, 
ezért nincs igaz Isten-szeretet igaz 
emberszeretet nélkül. Isten az ő 
szolgálatát úgy várja el, hogy azon 
a helyen, abban az időben, abban a 
társadalmi és gazdasági berendez
kedésben szolgáljunk embertársaink
nak, amelybe beállított, mert egy
háza sohasem a világból kivett egy
ház, hanem mindig a világban szol
gáló egyház. A szolgálat jellegéhez 
pedig hozzátartozik, hogy az mindig 
jóra váló elsegítés. Akkor vagyunk 
„evangélikus honfiak” , ha keresz
tyéni szeretettel szolgáljuk népünk 
javát és előmenetelét.

A NOVEMBER 16-IKI ORSZÁG
GYŰLÉSI és tanácsválasztások egé
szen konkrét f ormában vetik fel szá
munkra az evangélikus hazafiság 
kérdését. Itt az alkalom, amikor mi 
is vallomást tehetünk egész népünk
kel együtt arról, hogy hazánk szo
cialista fejlődését akarjuk munkálni. 
Mert ez a választás egész népünk 
állásfoglalása lesz a szocializmus 
mellett.

Az evangélikus hazafiságnak tör
ténelmi távlatai vannak. Évszáza
dokon át akadályozta hazánk és 
benne egyházunk fejlődését a poli
tikai és szellemi reakció. Az a 
Habsburg-katolikus elnyomás, amely 
a főurak és nagybirtokosok érdekeit 
szolgálta ki. Évszázadokon át kese
regtek a legjobb magyarok népünk 
katasztrofális elmaradottsága miatt. 
Tessedik Sámuel, a hírneves szarvasi 
evangélikus lelkész megrázó képet 
festett a 18. század falujának elma
radottságáról. De azt is meglátta, 
hogy „némelyek rettegtek a parasz
tok felvilágosításától.” Voltak, akik
nek érdekük volt az elmaradottság 
fenntartása. Hosszú időn át volt 
hazánk rabja a visszahúzó erőknek.
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Ezért voltunk Európa szociális mú
zeuma, ezért volt siralmas hírünk a 
világban. A díszmagyaros kegyel
mes urak világa Vilmos császár és 
Hitler rablóháborújába vitte bele 
az országot, s a nemzethalál kopor
sóját készítette el számunkra. A 
retrográd erők uralma az elmara
dottságot és a katasztrófapolitikát 
egyaránt jelentette hazánk számára.

Mi innen érkeztünk a szocializ
mushoz. Ezért tudjuk annyira be
csülni azt, hogy végre a haladás 
oldalán állhatunk, végre fejlődhe
tünk, végre a népi hatalom kezében 
van az ország, végre a leghaladot- 
tabb államokkal lehetünk baráti szö
vetségben. Aki ma hazafi, tehát jót 
akar a népünknek, az nem akar
hatja vissza az Isten által nyilván
valóan kárhoztatott régi világot a 
maga rég megvetett bűneivel. Az 
evangélikus — tehát Isten színe 
előtti — hazafiság nyíltan és őszinte 
örömmel kíván népünknek szocia
lista fejlődést, mert ebben látja ha
zánk felemelkedésének és felvirág
zásának útját. Amikor Pál apostol 
a világi felsőbbség tisztét abban 
jelöli meg: „Isten szolgája ő, a te 
javadra” (Rám 13,4), azt mondja 
ezzel, hogy az emberek javának 
munkálása a legfőbb feladata a 
világi felsőbbségnek. Történelmi ta
pasztalatunk szerint sohasem volt 
olyan vezetésünk, amely határozot
tan és következetesen helyezte volna 
jogaiba a magyar népet. Csak a szo
cializmus tette a népet gazdává a 
saját szülőföldjén. Keresztyén elle- 
nesség-e, hogy egy nép önmaga ren
dezze be hazáját, legjobb elgondo
lásai szerint? Keresztyén ellenes-e, 
hogy az emberek életszínvonala 
munkájuk arányában növekedjék? 
Keresztyén ellenes-e, ha hazánk út
jának meghatározása a nép és az 
államvezetés közötti meghitt, őszinte 
kapcsolatra épül? Keresztyén elle
nes-e, ha egy ország az elmaradott
ság helyett a haladásnak, a jobbnak 
és a tökéletesebbnek az útját vá

lasztja?---- Nyilvánvaló, hogy mind
ez nemhogy nem keresztyénelle
nes, hanem éppen ez egyezik meg 
keresztyén hitünknek az emberek 
előmenetelének munkálására vonat
kozó parancsával. Minket az élő 
Isten indít az emberszeretet csele
kedeteinek gyakorlására, s. csak 
örülhetünk annak, hogy ebben egyek 
lehetünk hazánk nagy célkitűzései
vel.

Amikor majd az országgyűlési és 
tanácsválasztások urnája elé állunk, 
azokra szavazunk, akiknek vezetésé
vel hazánk eddigi felemelkedésének 
eredményeit elértük. Eddig ez az út 
nem volt könnyű. Az 1956-os ellen- 
forradalom 22 milliárd forint kárt 
okozott hazánknak, a Magyar Nép- 
köztársaságnak. Ha az épületkárok
ban, termelési kiesésekben, árukész
letek megsemmisülésében és sok 
másban mutatkozott kárt felmérjük, 
akkor tudjuk értékelni, mit jelent 
az, hogy a munkások és alkalmazot
tak egy főre jutó reáljövedelme 
1957-ben 22°/0-kal, a parasztoké
12,1 o/o-kal volt magasabb, mint 
1955-ben. Ezeknek az eredmények
nek az alapján népünk bizakodva 
tekint a jövőbe. A hároméves terv 
pedig továbbviszi az életszínvonal 
emelésének, az ennek megfelelő 
ipar- és mezőgazdaságfejlesztésnek a 
vonalát. Szavazatunkat tehát hazánk 
fejlődésének és felvirágzásának erre 
a perspektívájára adjuk.

DE UGYANAKKOR SZAVAZA
TUNKAT egyházunk és államunk 
további jó viszonyára is adjuk. Még 
jól emlékszünk a hitlerista háború 
utolsó éveinek rémhíreire, hogy 
templomainkból istállók lesznek és 
minden lelkészt felakasztanak, ha 
hazánkban győzni fog a szocializmus. 
A reakció utolsó erőfeszítéseihez tar
toztak ezek. Azóta mindnyájunk 
előtt világos, hogy szocialista álla
munk mennyi templom háborús ká
rának helyrehozatalához adott tete
mes segítséget, és mennyi új temp
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lomunk építéséhez kaptunk értékes 
állami támogatást. Lelkészi szolgá
latútoknak államunk részéről törté
nő megbecsülését pedig, a havonta 
mindnyájunk által élvezett állam
segély mutatja. Lelkészi szakfolyó
iratunknak, a Lelkipásztornak ha
sábjairól is szálljon a köszönet sza
va a Magyar Forradalmi Munkás- 
Paraszt Kormány felé, hogy az 
1948-ban kötött Egyezmény szerint 
esedékessé vált államsegélycsökke
nést nem léptette életbe, hanem 
rendkívüli államsegély nyújtásával 
1959. december végéig meghosszab
bította az eddig élvezett teljes ál
lamsegélyt. Az egyház és állam jó 
viszonyára való tekintettel történt 
mindez. Egyházunk tehát megtalálta 
helyét a szocializmusban, s abban 
otthonosan, biztonságosan és béké
sen működik, közmegbecsülésben és 
köztisztességben.

Ml, MAGYARORSZÁGI EVAN-    
GÉLIKUS LELKÉSZEK, tárjuk hat 
fel gyülekezeteink és híveink előtt 
az evangélikus hazafiság alapjait, és 
annak gyakorlati következményeit 
a szocialista hazánkhoz való hűség 
terén. Hiszen a szeretet nagy paran
csolatán nyugszik a keresztyén em
ber lelkesedése minden igaz és jó 
ügy iránt, azért természetesnek kell 
tartanunk, hogy a keresztyén embe
rek foglalata, az egyház az a hely, 
ahol mindezeket a törekvéseket 
végső komolysággal kell vállalni, és

Isten hívásaként kell őket cseleked
ni. A hit meglátja a szolgálatokat 
és feladatokat a templomban, a gyü
lekezetben, de ugyanakkor a szántó- 
földön, a gyárban, a közéletben is. 
A keresztyén ember az egyházban 
való kötelességét, de a hazában reá 
váró kötelességét is, hűséggel akar
ja teljesíteni. Nem akar uralkodni a 
világ felett, mint a középkori egy
ház, de elszigetelődni sem akar a 
világtól, mint a szektás magatartás, 
hanem az emberszeretet cselekede
tei területén termi meg hite a ma
ga jó gyümölcsét. Evangélikus lut
heri életfelfogásunkat tagadja meg 
az, aki a való élettől elvonatkoztat
va, úgy akar prédikálni, vagy hívő 
életet élni, hogy kiszakítja magát a 
hazánkban pezsgő élet lendületéből 
és a célkitűzések és tervek éppen 
reá váró feladataiból. Tudomásul 
kell vennünk, hogy örökéletünk nem 
a mennyben fog eldőlni, hanem itt 
a földön. Örökéletünk azon dől el, 
hogy hitünk hogyan tudja a szolgá
lat gyümölcseit teremni a mindenna
pos életben, hogy keresztyén mivol
tunk meglátszik-e munkánkon, hogy 
a Krisztustól kapott kegyelem átsu- 
gárzik-e embertársaink iránti szere
tetté. Itt van a mi örökéletünk csa
tatere, itt kell dolgoznunk azzal a 
hűséggel, amelyre Jézus tanít, itt 
kell szolgálnunk azzal a Lélekkel, 
amelyet ő ad.

dr. Ottlyk Ernő

Egy ízben azt mondatta dr. Luther Márton Melanchton Fü- 
löpnek, Justus Jónásnak és egyebeknek a Szentírásról, hogy olyan 
az, mint valami nagy erdő, teli mindenféle fajta fákkal s rajtuk 
sokfelé gyümölccsel. Mert hát a Szentírásban a tanításnak, buzdí
tásnak, vigasztalásnak, ígéretnek és intésnek stb. egész gazdagsága 
van. Ámde ebben az erdőben nincs egyetlen egy fa sem, melyet 
ő meg ne rázott, s melyről egy-kót almát, körtét le ne szedett 
volna.
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Teológiai helyzetünk
Az egyház minden kérdése teológiai kérdés, az egyház tudományá- 

nak a kérdése. A teológiai alapról való elindulás az egyetlen legitim 
módszer az egyházban. Csak így lehet megvalósítani evangélikus egy
házunk alapvető tanítását, hogy a Szentírás az egyetlen zsinórmérték, 
amelyhez viszonyítanunk kell az egyházi élet minden jelenségét. Csakis 
erről az igei alapról lehet az egyházban helyesen bírálni, tanítani, 
előremutatni, mert az egyházban elhangzó nyilvános szó is a Szentírás 
mérlegének megítélése alá kerül.

Ha ezeknek előrebocsátása után fogunk hozzá teológai helyzetünk 
rövid áttekintéséhez, akkor ebben máris adva van az a szempont, 
amelynek mindvégig érvényesülnie kell: hogyan és mennyiben állnak 
meg az ige mértéke szerint egyházunk szellemi életének legjellemzőbb 
vonásai.

Mai helyzetünket csak a múltunk felől érthetjük meg, mert mai 
nehézségeink és bajaink a múlt meg nem látott és meg nem vallott 
bűneiből táplálkoznak. Ezen a téren sem lehet addig gyógyulásunk, 
amíg bűneinkből Jézus Krisztus meg nem szabadít, s amíg az új élet
hez illő magatartás ajándékát át nem vesszük.

A Horthy-korszak közegyházi gondolkodását örököltük

Messzire vezetne annak kimutatása, hogyan világiasodott el köz
egyházi gondolkodásunk és magatartásunk a 19. században. A racio
nális és liberális teológia tág kaput nyitott az egyházba betóduló 
polgári életszemlélet előtt. A kultúrprotestantizmus pedig átvette a 
polgári társadalom egész szellemi építményét. Az egyház keresztül- 
kasul összeszövődött egy felbomlása felé haladó társadalmi renddel. 
Ez legbotrányosabb formát az ún. „keresztény kurzus” idején öltött, 
amikor az 1919-es Magyar Tanácsköztársaságot vérbefojtó ellenforra
dalmi Horthy-rendszer magát „kereszténynek” kiáltotta ki. Annak 
ellenére, hogy Luther Márton tanítása nyomán egyházunk vallja, hogy 
az evangéliummal nem lehet kormányozni, nem lehet „keresztény álla
mot”, „keresztény társadalmat” , „keresztény uralmat” berendezni, mégis 
messzire hatott ez a megtévesztő propaganda. Az egyházak ország
szerte a Horthy-rendszer támaszai voltak, tanításukba beszüremlett 
az úri osztály szemlélete, az antiszociális, antikommunista, antiszemita, 
irredenta-nacionalista szellemi és gyakorlati magatartás. A korabeli 
egyházi sajtóból, közegyházi határozatokból, ünnepélyek anyagából, 
jegyzőkönyvekből mindezt bőven ki lehet mutatni.

A kor teológiai irányainak is szárnyát szegte a Horthy-rendszer 
érdekeit szem előtt tartó magatartás.

Az orthodoxia, mint hivatalos teológia — német hatás alatt — 
egyházunk történeti kincseit őrizgette egy szorgalmas múzeumőr buz
galmával, de egyházunk tanítása következményeit már nem merte le
vonni, mert a felebarát számára „Krisztussá” levő lutheri magatartás 
következményei ütköztek volna az úri rend érdekeivel.

A gyorsan terjedő és csakhamar uralkodóvá váló pietista-evangé- 
lizációs mozgalom helyesen kezdte az egyház megújulásának szolgá
latát a személyes hit elmélyítésével, de hibázott, amikor csak az embe
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rek belső lelkivilágával törődött. Hiányzott a helyzetnek a prófétákra 
jellemző világméretű áttekintése, hiányzott Isten eligazító szava, hiány
zott a keresztyén emberek konkrét tanácsolása. Az evangélizáció ebben 
a vonatkozásban elterelte az emberek figyelmét az élet kérdéseitől, 
lefegyverezte a bűn elleni küzdelmet társadalmi vonatkozásban. Amíg 
a templomokban folyt az evangélizáció, azalatt kint készítették a 
nemzethalál koporsóját. Ez ellen még annyira sem tiltakozott hazai 
evangélikusságunk, mint a német hitvalló egyház, vagy a norvég 
evangélikus egyház a maga hazájában.

A  fe lszabadu lás u tá n

Amikor már lehetőség lett volna rá, hogy alapos teológiai elem
zéssel elhatároljuk egyházunkat az Isten által nyilvánvalóan megítéli 
és elpusztított régi rendszertől, ez az eszmél ődő munka elmaradt. 
1947 őszéig fennállott egyetemes egyházi rendelkezés szerint sehol 
tisztújítás nem történhetett, tehát a régi rendszerben érdekeltek ma
radtak továbbra is hatalmon egyházunkban, akiknek érdekében állott 
a régi egyházi állapotok fenntartása.

Ennek az időnek egyházi helyzete azt jelentette, hogy a régi rend
szerrel összeszövődött egyházi magatartást Isten megítélte és meg
büntette, de mivel hiányzott a prófétai szó és a teológai tisztázódás, 
eszmeileg maradt minden a régiben, noha a régi sablonok alól kihullott 
a talaj. A polgári társadalommal összenőtt egyházi magatartásból csak 
a régi partner visszasírására futotta. Ez az az időszak, amikor egy 
merev egyházi magatartás — nem értve Isten múlton nyugvó ítéle
tének következményeit — tiltakozások sorozatán kívül nem tudott mit 
kezdeni azzal az új helyzettel, amelybe Isten állította bele egyházun
kat. Nem sokkal különbözött ettől az a másik magatartás sem, amely 
a lélek belső körére húzódott vissza, s nagy egyházmentő aktivitása 
ellenére sem törődött az egyház és világ érintkezési területeivel, inkább 
magára hagyta a világot. Nem nehéz ebben a két irányban a Horthy- 
korszak teológiai hibáinak folytatását felfedezni. Az előbbi a merev 
orthodoxia álláspontjánál ekkor sem tudott többet és jobbat, az utóbbi 
pedig a pietista-evangélizációs mozgalom alapvető hibáit melengette 
tovább. Mindkettő lényegében a megnemértés és nemokulás vonásait 
hordozza magán, Isten ítéletben kinyilvánított akarata ellenére. A pol
gári társadalommal összeszövődött s ezért elvilágiasodott egyházi maga
tartásra mi sem jellemzőbb, hogy amikor hazánkban már befejezett 
tény volt a régi társadalom összeomlása és megkezdődött egy újnak 
az épülése, egyházunk vezetői a nyugati polgári társadalmi viszonyok 
között élő egyházakkal keresték elsősorban a kapcsolatot — szellemi 
disszidálásként — a szomszéd baráti népek szocialista társadalmakban 
élő egyházai helyett, amelyek hasonló problémákkal voltak elfoglalva, 
mint mi.

Mivel elmaradt a Horthy-korszak közegyházi gondolkodásának és 
magatartásának az egyházban feltétlenül jogos és mindenkor szükséges 
igei mérlegre helyezése, a Szentírás zsinórmértékének az alkalmazása, 
tehát a teológiai felmérő munka, ennélfogva össze lehetett keverni 
az egyházat a nemegyházzal, egyházunk tanítását a polgári társadalom 
szemléletmódjával, s akadtak, akik elhitték, hogy csak az volt az 
igazi egyházi életforma, ami a Horthy-korszakban volt, s minden rossz, 
ami ettől különbözik, tehát körömszakadtig ellenezni kell minden
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újat és vértanúságot kell szenvedni a régiért. Világos, hogy ez meny
nyire messze van a reformáció alapgondolatától, az igében való 
szüntelen megújulástól. Evangélikus egyházunk egyedül és kizárólag 
Isten igéjéhez van kötve, de semmiféle emberi tényező sem léphet az 
Isten igéjének sem fölébe, sem melléje.

Egyházunk útja a szocializmusban

Isten igéjének gazdagságából bőven telik arra, hogy az egyház
történelem különböző fázisaiban más-más igékre terelje a figyelmet. 
Isten szuverén joga, hogy új feladatot, vagy akár leckét adjon fel 
egyháza számára, s elvárja annak megoldását és megválaszolását. Az 
a kérdés, hogy az egyház észreveszi-e, megérti-e és megválaszolja-e 
az Isten által megvilágított igéből előbukkanó feladatot, vagy pedig 
értetlen Isten akaratával szemben és csak a maga nótáját fújja, bár
hogy is szól hozzá Ura. Istennek az is szuverén joga, hogy a begyakor
lott sémáiból és megszokott sablonjaiból kizökkentse egyházát és új 
úton indítsa el. Amint a fáraó embertelen uralmával összeszövődött 
Izrael népét kivezette a szolgaság földjéről, Egyiptomból, a pusztai 
vándorlás után Kánaán földjére. Sokaknak nem tetszett a változás 
és visszakívánkoztak a szolgaság húsos fazekaihoz, de nem ezek a 
csüggedők és maradiak, hanem Isten lett a győztes, aki népét uj 
életre vezéreltette. Izrael népének lelki utódja, a keresztyén egyház 
akkor jár jó úton, ha Isten igéjére figyel, az ő szavát követi, általa 
hagyja magát vezettetni.

Azokat a hitbeli tapasztalatokat, amelyekre Isten igéje elvezette 
egyházunkat ebben az időben, nagyjából a következőkben lehet össze
foglalni:

Az egyház élete nincs társadalmi rendhez kötve, és természetesen 
sem a második, sem az első világháború előtti állapotokhoz. Az igé
hez kötöttség felszabadít minden régihez kötöttség alól, nyitottá tesz 
az újat munkáló Isten akarata befogadására.

Az egyház legfőbb ügye az igehirdetés. Az Isten által feladott 
lecke itt az, hogyan lehet a ma embere számára, a mai problémák 
között, helyes mai igemagyarázatot adni. Éveken át szerepelt egyházi 
sajtónkban, lelkészkonferenciákon a korszerű igehirdetés kérdése, mint 
egyházunk legdöntőbb kérdése.

Különösen nagy utat tettünk meg az emberiség békéjéért érzett 
felelősség vállalása terén. Az első és második világháború alatt — 
sajnos — túlsók egyházi nyilatkozat hangzott el Vilmos császár és 
Ferenc József, illetve Hitler és Horthy háborújának támogatása érde
kében. Azóta nagyot haladtunk előre az Isten igéjéhez való hűség 
terén, az egyház békeszolgálatának vállalásával. Isten számos drága 
igének a fényét ragyogtatta fél előttünk, s ezzel lehetővé tette segítő 
szolgálatunkat a béke megvédésének hazai és világméretű mozgal
mában. '

Az ökumenikus törekvésekbe való bekapcsolódásunk terén is sok 
igei ajándékot kaptunk Istentől. Nevezetessé vált az Egyházak Világ
tanácsa evanstoni világgyűlésére készített magyar protestáns teológai 
munkálat, mint ami világosan mutatta a magyar protestantizmusnak 
s benne evangélikus egyházunknak a fejlődését ezen a téren. Az Is,ten 
által egy vérből teremtett emberiség egységét összefüggésben láttuk 
az egyházak közötti egységkeresés törekvéseivel. Míg a Horthy-rend-
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szerből a nyugat-imádatot és a szomszéd népekkel való gyűlölködést 
örököltük, addig most megtanultuk a népek barátságának élését, új 
kapcsolatba kerültünk a csehszlovák, az orosz, a lengyel, a romániai 
egyházakkal és a nyugati egyházakkal is. Olyan új problémákkal 
ismerkedtünk meg, mint a gyarmatkérdés teológiai megítélése. Jelentős 
szerepre jutottunk a világkeresztyénség fórumán ökumenikus munká
lataink és szerepléseink nyomán.

Az egyház és állam viszonyának területén az Egyezmény és később 
a Magyar Népköztársaság Alkotmánya olyan új helyzetet teremtettek, 
aminek segítségével kigyógyulhattunk a Horthyrrendszer alapvető 
egyházpolitikai betegségéből, az egyház és állam határainak összezava
rásából. Láttuk, hogy a „keresztény állam”, „keresztény kurzus” 
horthysta ellenforradalmi politikája mennyire ellenkezett egyházunk 
tanításával. Pontosan az a helyzet állott fenn, amitől az Ágostai Hit
vallás kifejezetten óv: a kétféle kormányzat összezavarása, az egy
háznak és a világnak olyan ötvöződése, amely mindig keserves bonyo
dalmakat teremt. Világos és könnyen érthető képlet alakult ki az 
egyház és állam viszonyát illetően: a Magyar Népköztársaság az a 
Róma 13-ban megjelölt világi felsőbbségünk, amelyet hitbeli tiszte
letünk, hűségünk és támogatásunk illet meg. Nem „keresztény állam”, 
ideológiája ellentétben áll a keresztyénséggel, ennélfogva az egyház 
és állam összeszövődésének veszélye egyszersmindenkorra lezárult. 
Azonban a gyakorlati együttműködés területén államunk békés, jó 
viszonyt akar egyházunkkal, s jelentős anyagi támogatásban is része
síti. Mint hű állampolgárok és jó hazafiak, keresztyén hitbeli köte
lességünknek tartjuk hazánk erősítésének támogatását, népünk fel- 
emelkedésének segítését, az emberiség békéjének előmozdítását. Ezzel 
az egyház és állam viszonyának őszinte és becsületesen egyszerű bibliai 
és lutheri alapjaira térhettünk vissza.

Az egyház prófétai szolgálatának megvalósulását egyháztörténelmi 
példákon át vizsgáltuk. Haladó hagyományaink abból a szempontból 
váltak érdekessé, hogyan prófétáit az egyház az egyes kiemelkedő 
időpontokban. Ezek sorában például többször került elő 1848 egyházá
nak magatartása. Haladó hagyományaink arra is fényt derítettek, 
hogyan vált a keresztyén magatartás egyes korok társadalmi haladá
sának segítőjévé is. Ezek a történelmi példák segítették egyházunk 
korszerű állásfoglalásainak megérlelését.

A keresztyén ember hétköznapi magatartásának kérdésében sok 
elhanyagolt igének a felfedezésére vezetett el Isten. Láttuk, hogy a 
polgári társadalmakkal összeszövődött teológia gondosan kénytelen 
kerülni az ige szociális üzenetét, mert feszélyezné világi partnereivel 
való szövetségében. A gyakorlati keresztyén útmutatás terén ezért volt 
oly sok adósságunk. Így tárult ki előttünk a Szentírás és egyházunk 
tanításának eredeti gazdagsága a munkaerkölcs és hivatás-etika kér
déseiben, a tulajdon védelmének és közte a társadalmi tulajdon védel
mének a problémáiban, a közösségi magatartás kidomborításában, a 
hazafias és emberi feladatok vállalásában.

Adós volt egyházunk a szervezeti életnek az ige fegyelme alá 
helyezésével is. Évtizedek óta hangzott a panasz egyházszervezetünk 
és egyházjogunk eljogászosítása és elvilágiasítása ellen. Elég itt csupán 
régi törvényeink világi-jogászi egyházfogalmára utalni. A világi urak 
nagy egyházi befolyása ezen a téren volt a legszembeszökőbb. Zsina
tunk leszámolt a múlt bűneivel, s mindenütt igyekezett teológiai alap-
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ról berendezni az egyház szervezeti életét, amint ez az egyházi hiva
talról és az egyház munkásairól szóló V., az egyház háztartásáról szóló 
VII., és az egyház szeretetszolgálatáról szóló VIII. törvénycikkekben 
kifejezésre jut.

Ezt a vázlatos felsorolást még tovább lehetne folytatni, s újabb 
Istentől nyert ajándékokért lehetne hálát adni, azonban a továbbiak 
lényegében ezekre vezethetők vissza, s így ennyiből is kitűnik, mik 
voltak azok a hittapasztalatok és nyomukban járó munkálatok, ame
lyek jellemzik egyházunk útját a szocialista társadalomban.

Természetesen azt is meg kell mondani, hogy ezek az elért eredmé
nyek alapjukban Isten igéjéből táplálkozók voltak s mint ilyenek, 
feltétlenül helyesek és szükségesek voltak, ámde kidolgozásuk során 
voltak hibák is, amik azonban nem az igei felfedezések alaphibái, 
hanem a feldolgozók személyes bűnei, tehát javítható és helyrehozható 
mozzanatok. Ilyen volt például a teológiai alaptól való elszakadás, 
amikor az igében gyökerező igazságok kutatása helyett könnyebbnek 
látszott a teológiai munka megtakarítása révén kimondott felületes 
nyilatkozat. Ez sok lelkészünkben és egyháztagunkban megrendítette 
a teológiai állásfoglalásaink iránti bizalmat. Ez azonban magának az 
ügynek az igazságán nem változtat, hanem csupán az igazság jobb 
kidolgozását igényli. Erre egyházunkban minden elszánás meg is volt.

Egyházunk és az ellenforradalom

A Magyar Népköztársaság törvényes rendje ellen felszított ellen- 
forradalom messzemenő hatást gyakorolt egyházunk életére és termé
szetesen szellemi helyzetére is.

Az egyházunkba is betört idegen szellem hatására, nálunk is a 
hatalomátvétel képezte a legfőbb gondot. Olykor életveszélyes fenye
getések, vagy más, egyházhoz méltatlan kényszerítő eszközök hatá
sára eltávolították azokat, akik élenjártak egyházunk új útjának ki
dolgozásában. Ez természetesen eszmei harc is volt, hiszen éppen ilyen 
szempontok alapján történtek a törvénytelen eltávolítások. A múlt 
mégegyszer és utoljára összeszedte erejét, hogy megdöntse az újat, 
de természetesen sikertelenül. Azonban a visszaesés terén sok kárt 
tudott okozni. A törvényesség helyreállítását megfelelő intézkedések
kel már régen meg lehetett valósítani, azonban a teológiai-szellemi 
hatás jóval tovább tudja túlélni az egyházpolitikai bukást.

Miben foglalhatók össze ezek a teológiai-szellemi hatások?
Az ellenforradalom utáni egyházi vezetésnek teológiai programja 

nem volt, legalábbis ilyet nem nyilvánított. Hiányzott az egyház 
szellemi öntudatának, a teológiának a megszólaltatása, az Isten igéjén 
alapuló hitva'llásos helyzetfelmérés, a minden időben esedékes teológiai 
egyházkritika és egyben a követendő útról való számotadás. Mindez 
azért volt így, mert az egyház gyökérkérdésére, az igehirdetésre nézve 
is, a múlthoz történt visszakanyarodás. Ez azt jelentette, hogy az 
egyház prófétai szolgálata útjának keresése elhallgatott. Nem volt fon
tos Isten egyház számára feladott leckéjének szorgos kutatása. Ezért 
perspektívátlan, tervtelen, bizonytalankodó volt egyházunk útja. A hová 
és merre kérdésre nem volt válasz. Márpedig, ha a vak vezet világ
talant, mindketten a verembe esnek. Pedig ugyanakkor Isten igéjének 
világosságát szomjazták egyházunk égető kérdései. A gyülekezétekben 
hívek és lelkészek őrlődtek súlyos problémák alatt, s tanácstalansá-

395



gukból nem volt kivezető teológiai út. A hazánk életében bekövetke
zett súlyos válsághoz az egyháznak nem volt kibontakozást elősegítő 
szava. Egyházunknak a vezetőség azt az indítást adta, hogy újra 
vonuljon vissza a belső körre, zárkózzék el az élettől, hagyja magára 
a világot, — vagyis politikai nyelven szólva: vonuljon a passzív re- 
zistencia hadállásaiba.

Mindebből az következik, hogyha mélyebben átgondoljuk ezt az 
egyházpolitikai koncepciót, hogy a tervtelenség, a programtalanság, a 
teológiátlanság mögött meghúzódott valamiféle szándék, csak ezzel 
nem lehetett a nyilvánosság elé kiállni. Ennek természetesen írásbeli 
nyoma nincs, de a követett magatartásból összeállíthatók ennek alap
vonásai.

Ennek a lényege a múlt egyházi életének a restaurációja. Ahol 
1948 nyarán megállt az óramutató, ott kell folytatni mind személyi 
politikában, mind egyházpolitikában. Abban az időben pedig minden 
erejét összeszedte az egyházi reakció az Isten által megítélt és meg
büntetett régi rend körömszakadtig való védelmére. Az akkori prog
ram az aktív és passzív ellenállás volt. Kivel és mivel szemben ment 
végbe ez az ellenállás? Mindenekelőtt az élő Istennel szemben. Hogy 
lehet ilyet állítani? Csakis úgy, hogy annak az egyháztörténelmi hely
zetnek a lényege egyházunk konkrét bűneiből való megtisztulása és új 

   úton való elindulása volt. A bűn gyökere az egyháznak a polgári 
világgal való összekeveredése volt, aminek azután legbotrányosabb 
formája Hitler fasiszta rablóháborújának támogatása lett. Az elvilá- 
giasodásnak erről a mélypontjáról akarta Isten előhozni az egyházunk 
igéhez hűséges, új életformáját. Az új mindig nagy küzdelmek között 
születik. De az új ellen harcolók nem Isten oldalán állnak, hanem 
az óembernek, a megítélt, régi állapotnak, a megszokott sablonoknak 
az útját követik. Ezért kerülnek szembe az újat akaró Istennel, az 
egyház örök megújítójával. De szembekerülnek az egyházzal is. Mert 
az egyháznak nem az tesz jó szolgálatot, aki a polgári társadalommal 
összekeveredett állapotában akarja fenntartani, mert a polgári tár
sadalom összeomlásával az egyházat is tönkreteszi, hanem az végez 
jó szolgálatot, aki az egyház igében való megújulásáért küzd, aki fel
szabadult a régi kötöttségek alól s nyitott szívvel kész elfogadni Isten 
új utat nyitó vezetését. És csak most következik az, hogy ez a  maga
tartás politikailag az egyházi reakció magatartása, amely csak azért 
kerül szembe a szocialista társadalommal, mert a polgári világ védnöke 
és utolsó mentsvára, és nem azért, mert egyházi életet akar élni.

Ezért került az egyházi reakció feszült helyzetbe az állammal 
1948-ban is és az 1957-es tárgyalások során is. Sikerült restaurálni a 
szocializmussal való ellentétet.

De sikerült restaurálni a régi egyházi külpolitikát is. Amint 1948- 
ban is a polgári társadalmakkal összeszövődött nyugati egyházakkal 
ápolták a kapcsolatot, úgy 1956—57-ben is ez volt a tendencia, s hát
térbe szorult az előző évek során kialakult testvéri kapcsolat a baráti 
szomszéd népek között élő egyházakkal. Egyoldalúság lett a régebbi 
egyensúlyi helyzetből.

Általános visszaesés következett be mindazon a téren, ahol az 
előző évek során úttörő teológiai munkával és sok fáradsággal sikerült 
valamit megvalósítani abból, ami egyházunk megújulásának vonásaihoz 
tartozik.
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Ez érvényes a korszerű igehirdetésért való küzdelemre, a béke 
teológiájára, a hazafias és az állampolgári hűség körébe tartozó fel
adatok végzésére, a társadalometikai teológiai eredményekre, a haladó 
hagyományok felelevenítésére és még sok más területre. Az eredmény 
itt is az 1948-as teológiai helyzet restaurálása volt, az időközben eléri 
teológiai vívmányok semmibevételével.

Egyházunk a kibontakozás útján

Amint a visszahúzó erők fokozatosan háttérbe kerültek, úgy indult 
meg a teológiai eszmélődés egyházunk új útjának keresésére. A helyzet 
logikájából adódtak ennek a napjainkig tartó időszaknak a jellem
vonásai.

Egymás mellett érvényesültek a legkülönfélébb teológiai nézetek, 
a régiek is, az újak is. Ez a határozatlanságnak, a bizonytalankodásnak 
az összképét nyújtotta. Voltak egészen világosan előremutató teológiai 
írások egyházunkban. De az általános teológiai helyzet ennél a szín
vonalnál sokkal hátrább maradt.

Az 1948—1956-os évek alapvető teológiai eredményei benne éltek 
egyházunk köztudatában, de még hatottak az ellenforradalom utáni 
idők eszméi is, ugyanakkor kétségtelen volt, hogy a jövő útja nem az 
utóbbiaknak fog kedvezni. Ez az átmeneti helyzet általános bátorta
lanságot és óvatos várakozást eredményezett, nem volt céltudatos és 
nekilendülő teológiai munka egyházunk fontos kérdéseit illetően. Kevés 
volt a mi sajátos problémáinkkal foglalkozó tanulmány. Megsokasod
tak a külföldi teológiai eredmények feldolgozásai és fordításai, amelyek 
még legjobb esetben is csak távolról és közvetve segítettek a mi 
gondjaink eloszlatásában.

Ma már azonban odáig fejlődött egyházi életünk ereje, hogy indo
kolatlan minden félelem a problémáktól. Isten igéjében mindent meg
adott számunkra, hitvallásaink megbecsültebbek, mint valaha, az 
elmúlt idők teológiai és hitbeli tapasztalatai megérlelhették tájékozódó 
képességünket, minden szabadságunk és biztonságunk megvan Isten 
újat akaró útmutatásának keresésére. Fel kell bátorodnunk és fel kell 
lelkesülnünk az előttünk álló feladatok nagyszerűsége és szépsége 
láttán!

Teológiai feladataink perspektívája

Ha nem akarunk máról holnapra élni, vagy egy helyben topogni, 
akkor a jövőt célba véve kell hozzáfogni feladataink felvázolását
Mi sem maradhatunk adósak azzal a felelettel, hogy hová és merre 
akarunk menni? Erre á kérdésre adott válaszunk soha sem lehet más, 
mint az, hogy oda és arra megyünk, ahová és amerre Isten vezet. 
Istennek ez a vezetése nem érthetetlen valami, hanem követhető ténv

Éppen az az egyház prófétai szolgálata, hogy rámutat az Isten 
által különösen is aktuálissá tett igékre. Ezeknek a felragyogtatása 
által vezeti Isten az ő népét. Egykor felhő és tűzoszlop jelölte az Úr 
vezérlésének irányát: „Az Úr pedig megy vala előttük nappal felhő
oszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy 
világítson nékik, hogy éjjel és nappal mehessenek.” (2 Móz 13, 21.) Ma
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Isten az ő népét, a lelki Izraelt, az egyházat igéjével egyszer s minden
korra lezárt üdvösségszerző kinyilatkoztatásával vezérli úgy, hogy igéje 
gazdagságából más-más kincset helyez az egyház elé. Minden időben 
így vezette az egyházat. Így adta fel akár a Szentháromságról szóló 
tan körvonalazásának, akár a krisztológiai dogma megalkotásának, akár 
az egyház reformációjának a feladatát és szent leckéjét. Minden eset
ben nagy teológiai harc és vita alakult ki, s tudjuk, mindig voltak, 
akik ellenálltak Isten vezérlő akaratának, aminthogy a pusztai ván
dorlás idején is voltak zúgolódók, akiknek nem tetszett a Kánaán felé 
vezető út fáradsága. De Isten sohasem a visszahúzó erőknek, az óember 
makacsságának adott igazat, hanem mindig azoknak, akik engedelme
sen rábízták magukat az ő újat munkáló perspektívájára. Enélkül a 
lelkület nélkül nem lehetett elindulni sem az egyiptomi szolgaságból 
való szabadulásra, sem az egyház reformációjának vállalására. Enélkül 
a lelkület nélkül nem lehet újat kezdeni ma sem.

Isten ilyen értelemben jelöl ki feladatot ma is egyháza számára. 
Van az igei feladatok közt olyan, amely az egész világkeresztyénségre 
vonatkozik, sőt olyan is, amely az egész emberiséget átfogja. És van 
a feladatok közt olyan is, amelyet csak a mi egyházunk számára jelölt 
meg, amelyet csak mi végezhetünk el, amelyet kifejezetten tőlünk vár.

Mikben lehet megjelölni ezeket a feladatokat?
1. A legelső ezek között az igehirdetés ügye. Ez az egyházi élet 

szíve. Egyben ez a legkomplexebb feladat is.
A világkeresztyénség egyik legfontosabb problémája: hogyan le

het a modern embert megszólítani az igével. Sok jó eredményre kell 
felfigyelnünk ezen a téren, s azokat meg kell ismernünk a külföldi 
teológiai irodalomból. De itt egyúttal olyan feladatunk is van, amit 
kifejezetten nekünk kell elvégeznünk.

Az ortodoxia megtanított minket a Szentírás eredeti nyelven való 
tanulmányozásának jelentőségére, a kortörténeti helyzet korrekt fel
vázolására. Lényegében a pietizmus is erre az alapra építette szub
jektív, individuális írásmagyarázatát. A textus lehető legalaposabb és 
leglelkiismeretesebb feldolgozásának követelménye ma már annyira 
evidens dolog, -hogy ezzel elvi probléma nincs is.

A kérdés neheze ott kezdődik, amikor arról van szó, hogy Isten 
igéjét a ma élő, dolgozó és gondolkodó embereknek kell megszólal
tatnunk. Láttuk, volt olyan álláspont is, amely ezt a feladatot részben 
vagy egészben megcsonkította azzal, hogy tervszerűen vonult vissza 
a hitélet belső körére, egy protestáns kolostor elképzelt kártyavárába, 
s az élettől elzárkózó igehirdetés fábólvaskarikáját akarta nyújtani. En
nél valamivel enyhébb eset az, amikor nem szándékosság, hanem tu
datlanság, a mai ember és a mai helyzet meg nem ismerése, vagy nem 
helyes megismerése okozza a gyülekezettől, az emberektől, az élettől 
való idegenséget. Ez okozza a hétköznapi magatartásra, az erkölcsi 
kérdésekre, az emberek együttélésére vonatkozó igék magyarázatának 
elégtelenségét.

Az itt mutatkozó nehézséget már sokan érezték egyházunkban, s 
az 50-es évek folyamán újra meg újra előkerült ez a probléma számos 
mélyen szántó tanulmányban, a korszerű vagy a mai igehirdetés cím
szava alatt. Nem most kell tehát hozzáfognunk a kérdéssel való fog
lalkozáshoz, vannak már eredményeink ezen a téren, ezeket kell tovább 
fejlesztenünk. Példát vehetünk a „Die Zeichen der Zeit” című teo
lógiai folyóiratról, amely rendszeresen közöl ilyen témákat: Ige, világ,
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gyülekezet; Az igehallgató ember; A világ és egyház Krisztus uralma 
alatt stb. Az ezekhez hasonló kérdésekre nálunk is feleletet kellene 
keresni. Ehhez persze alaposan ismerni kell azt a mai embert, akinek 
igét akarunk hirdetni. Sőt látnunk kell ezt az embert fejlődésének 
perspektívájában is, azt is tudnunk kell, mi felé halad az emberek 
fejlődése nálunk. Meg kell ismernünk és meg kell értenünk a szocia
lista társadalom alaptörvényeit, hogy megérthessük a dolgozó emberek, 
a mi evangélikus híveink életútját és jövendőjét. Igehirdetésünk nem 
valami képzeletalkotta embernek szól, hanem a szocialista társadalom 
keretei között dolgozó és élő embernek. Ez az alapvető társadalmi 
valóság színezi a ma emberének az élet belső területére vonatkozó 
problémáit is.

A kérdés lényegét értő, alapos tanulmányokkal kell segítenünk 
egymásnak elméleti téren, hogy azután világosabban láthassuk konkrét 
igehirdetői feladatainkat.

A Lelkipásztornak ezután is legfontosabb feladata lesz igehirde
tésünk szolgálása. Ennek érdekében a karácsonyi textustól fogva „Az 
igehirdető műhelyében” rovatunkban olyan textus-feldolgozások fognak 
megjelenni, amelyeket a Lelkipásztor szerkesztő bizottságából alakított 
homiletikai munkaközösség dolgoz ki.

2. Isten egyre nagyobb mértékben teszi a világkeresztyénség fel
adatává a világbéke megőrzéséért indított küzdelembe való bekapcso
lódást. Már nemcsak a béketábor országaiban működő egyházak, ha
nem a nyugati egyházak igen sok lelkésze is átérzi az emberiség jö
vendőjéért érzett felelősséget.

Egyházunkban megelevenedőben van a békéért folytatott küzde
lem. De ennek ellenére sem lehetünk elégedettek ezzel, ha az ügy 
nagyságát és világméretű jelentőségét nézzük. A béke ügye védelmére 
Istentől kapott igei parancs alapján munkálkodó egyház számára nem 
lehet kérdéses, hogy ennek az egyházi békemunkának feltétlen teo
lógiai megalapozáson kell nyugodnia. Csakhogy az igazi teológiai munka 
nemhogy csökkentené egyházunk béketevékenységét, hanem éppen fel
fokozza azt. Az még csak egy helyben topogás, ha lexikonszerűen össze
szedjük a Szentírásnak és hitvallási iratainknak a békére vonatkozó 
tanítását. Ezzel csak annyit teszünk, mint az az igehirdető, aki össze
szedi az alapigéhez szükséges adatokat, de semmit sem tesz azért, hogy 
az ige „viva vox”-ként szólíthassa meg a híveket és nyújtson nekik 
eligazítást keresztyén életük gyakorlására nézve. A teológiai alapos
ságnak együtt kell járnia a következmények határozott és konkrét le
vonásával. Ugyanakkor itt is érvényes az, hogy meg kell ismernünk azt 
a helyzetet, amelyben szolgálni akarunk. Szavunk általánosságokban 
vész el, ha nem tudjuk alkalmazni az atomháború veszélyének konkré
tumaira, vagy a nemzetközi kérdések aktualitásaira. Szakértők nem 
lehetünk ezekben a kérdésekben, de az általános műveltségnek és az 
értelmiségi ember megkívánható tájékozottságának a színvonalát fel
tétlenül el kell sajátítanunk.

A „Lelkipásztor'’ feladatának tekinti a béke kérdésével való foglal
kozást. Állandó figyelemmel fogja kísérni az egyházak békeszolgálatá- 
nak eseményeit és ugyanakkor teológiailag is foglalkozni fog az egyház 
békeszolgálatával.
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3. Istennek a világkeresztyénség számára adott feladata az öku
menikus kapcsolatok keresésének útja. Tudjuk, hogy ezen a téren is 
milyen sok eredménnyel ajándékozta meg Isten egyházunkat.

Az ökumenikus kapcsolatok lényege az egyházak között folytatott 
ökumenikus párbeszéd. Ez természetesen a kölcsönös egyenjogúság tisz- 
teletbentartásán alapul. Még a Habsburgok és a Horthy-korszak idejé
ből örökölt kísértésünk, hogy valamiféle szellemi gyarmatrendszer 
alázatával legyünk nyugatimádók, s ugyanakkor ne vegyük észre a 
szomszéd baráti népek egyházaival való jó viszony lehetőségeit. Míg 
az evanstoni világgyűlésre készített magyar protestáns teológiai tanui- 
mánysorozat az ökumenikus párbeszéd jegyében készült el, kifejtve 
egyházaink sajátos teológiai álláspontját és hitbeli tapasztalatát, addig 
a minneapolisi viJággyűlés a nyugati, elsősorban amerikai hatások 
hazánkba özönlését jelentette. Azóta örvendetesen megjavultak a ba
ráti népek egyházaival való kapcsolataink anélkül, hogy lemondtunk 
volna a világ többi egyházaival való kapcsolat-keresésről.

Az ökumenikus párbeszéd a teológiai feladatok egész légióját tárja 
elénk. A dolog természetéből következik, hogy a mi feladatunk első
sorban azoknak a tanulságoknak a kifejtése, amelyekkel Isten meg
ajándékozott minket. Az is természetes, hogy a mi egyházunkéval ha
sonló tapasztalatokkal rendelkező egyházak sokat segítenek Isten közös 
ajándékának felmérésében.

Külföldi utazásokról szóló beszámolókban eddig sem volt hiány, 
de a jövőben nagyobb gondot kellene fordítanunk önálló tanulmányok 
kidolgozására, amelyek átfognák egyházunk sajátos mondanivalóját az 
ökumenikus párbeszéd számára.

Arról sem hallgathatunk, hogy az 1956-os ellenforradalom óta vi
tánk van az Egyházak Világtanácsával és a Lutheránus Világszövetség
gel. Fel kell tárnunk a történeti igazságot s azt teológiai megvilágításba 
kell helyeznünk. Együttmunkálkodásunknak csak javára fog válni, ha 
az egyház Ura iránti hűségben fogjuk megtisztítani az egyházak közötti 
viszonyt minden megrontó ténj'ezőtől, s így keressük a jövendő útját.

4. Az evangélikus magatartás körvonalait kellene kidolgoznunk. Ez 
a kérdés egyházunk tanításának mélyére vezet. A hit által való meg- 
igazulás és az ebből fakadó hálás, szolgálatkész keresztyén élet össze
függéseinek feltárására ugyanolyan szükség van, mint az evangélikus 
egyházfogalom tisztázására. Így tudjuk magatartásunkat elhatárolni 
mind a katolikus uralkodni vágyástól, mind a szektás elzárkózástól, így 
tudjuk megtalálni a szolgáló egyház útját, amelyben az a cél vezérli 
a keresztyén embert, hogy — Luthernek „A keresztyén ember szabad
ságáról” írt műve kifejezésével élve — „Krisztussá legyen” a felebarát 
számára.

Az Isten igéjének és egyházunk ősi tanításának a helyes megszólal
tatása, a keresztyéni szolgáló szeretetnek a felragyogtatása megmutatja 
a világhoz való helyes magatartásának alapjait.

5. Erre az alapvetésre építve kell kidolgoznunk a nemzeti feladatok 
támogatását szolgáló tanításunkat.

Haladó hagyományaink kincsestára megmutatja, hogy nem ma 
kezdjük el ezt a munkát, hanem a magyarországi reformáció kezdete 
óta szoros összefüggést láttak egyházunk legjobbjai a haza szeretete 
és az egyház szeretete között. Ennek az ősi protestáns patriotizmusnak 
mi vagyunk az örökösei.
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Mérhetetlen lehetőségeink vannak korszerű etikai tanításunk meg
szólaltatására. Hazánk társadalma nemcsak megengedi, hanem őszin
tén megbecsüli mindazt a jó szót, amit ezen a téren elmondhatunk. 
A közösségi élet erkölcsét most tanulja népünk nemcsak a városban, 
hanem a falun. is. Meg kell szólaltatnunk a keresztyén felebaráti sze
retet hatalmas szentírási igazságait. Hiszen a keresztyénség a sze
retet vallása abban az értelemben is, hogy Isten bűnösökért lehajló 
megváltó szeretetét hirdeti, és abban az értelemben is, hogy az isteni 
szeretet kisugárzik a keresztyén emberek életéből a felebarátok, az 
embertársak felé, mint soha nem lankadó, cselekvő és tevékeny em
berszeretet. Ebből az etikai alapból bontható ki a közösségi élet er
kölcséről, a társadalmi tulajdon védelméről, az erkölcstelenség és az 
alkoholizmus elleni küzdelemről és sok más, az élet által elénk adott 
problémáról szóló evangélikus tanításunk.

A nemzeti feladatokhoz tartozik a világi felsőbbségről szóló ősi 
tanításunk alkalmazása magyar népköztársaságunkra és annak kormá
nyára. Az Egyezményben is, és szocialista hazánk alkotmányára tett 
lelkészi eskünkben is elköteleztük magunkat a népünk iránti teljes 
hűségre. Ez nemcsak egyszer s mindenkorra szóló deklarációt jelent, ha
nem állandó feladatot, amit Pál apostolnak Rom. 13-ban kifejtett szavai 
alapján szüntelen gyakorolnunk kell. Éppen ezért ennek teológiai és 
elméleti feldolgozása sem szünetelhet, hanem az ige világosságával kell 
szolgálnunk a mindennapok cselekvései számára.

6. A fenti öt pontba foglalt feladat kiemelése korántsem azt je
lenti, hogy ezek mellett most már háttérbe szorulnak a gyülekezeti 
és egyházi élet szokásos problémái. Miért nem jelentheti ezt? Azért 
nem, mert végre ki kell jutnunk az egyoldalú tántorgásokból: abból is, 
hogy az egyháztól elszigetelten kezeljük embermivoltunkat, tehát tár
sadalomhoz tartozásunkat, és abból is, hogy társadalomhoz tartozásun
kat az egyháztól elszigetelten kezeljük. Az előbbi, a világtól elszakadt 
protestáns zárdába vezet, az utóbbi pedig az egyháztól elszakadt poli
tizáláshoz juttat. Nem ezeknek a régi hibáknak a felmelegített levesé
ről van szó. Ezt jól meg kell értenünk.

Hanem arról van szó, hogy teljes erővel működtetnünk kell a teo
lógia összes tudományszakjait kivétel nélkül ahhoz, hogy az Isten 
által elénk szabott különleges feladatokat elvégezhessük: az egész egy
házi életünk szolgálatára és javára. Ezeket a feladatokat mi az egyház 
és a gyülekezet érdekében végezzük el, rajtuk keresztül a híveinket 
akarjuk szolgálni és előbbre vinni, az evangélikus kegyességnek és hit
életnek a körvonalait akarjuk felvázolni, hogy a Szentíráshoz és egy
házunk tanításához való hűségben találhassuk meg evangélikus egy
házunk útját hazánk szocialista társadalmában. Ez természetszerűleg 
foglalja magában a gyülekezeti munka sokszínű szolgálatát. Az egy
ház tudománya, a teológia, átszövi a gyülekezeti teendőket, viszont a 
gyakorlati munka teológiai kérdéseket vet fel. A  jó teológia mindig 
gyakorlati célzatú és a jó gyülekezeti munka mindig teológiai megfon
toláson alapszik. A kettőt nem lehet egymástól elhatárolni a mi mun
kánkban sem.

Mindez Isten történelemformáló akartának megértését, igei veze
tése iránti engedelmességet, teljes egyház- és hazaszeretetei, alapos és 
elmélyülő munkát, fáradhatatlan szolgálókészséget és emberszeretetet 
igényel. De mi másért vagyunk magyar evangélikus lelkipásztorok, ha
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nem azért, hogy Isten akaratát keressük és szolgáljuk egyházunk, né
pünk és az egész világ javára?

A Lelkipásztor, a mi lelkészi szaklapunk, csakis a miénk és csak 
minket szolgál, magyar evangélikus lelkészeket. Tanítsuk egymást és 
tanuljunk egymástól. Folytassuk egyházunk útjának keresését abban 
a tudatban, hogy a bizonytalankodás, a tétovázás, a kishitűség kora 
lejárt. Isten félreérthetetlenül és határozottan adja egyházunk elé ko
runk igei feladatait és szent leckéit. Ma sem hagy minket sem tanács
talanoknak, sem árváknak. Ma is, és minden időben is, méltán zeng
hetjük feléje:

„Isten, óh mi Istenünk,
Tűzoszlopként jársz velünk,
Míg a mennybe hazaérünk,
Hitünk legyen hű vezérünk.”

Dr. Ottlyk Ernő

Egyház és nemzetközi kérdések
Az egyházak néhány évtized óta fokozódó aktivitással fordul

nak a nemzetközi élet, általában a „lelki élettől" megkülönbözte
tett világi élet kérdései felé. Érdekes megfigyelnünk, hogyan je
lentkezik ez a nagy ökumenikus világgyűlések tárgyalási anyagá
ban és határozataiban.1 Nemzetközi egyházi szervezetek alakulnak. 
Egyházak nyilatkozatai és megmozdulásai követik egymást. Elég 
kinyitnunk az egyházi sajtónak a világ egyik vagy másik felében 
megjelent termékeit, hogy lássuk: a keresztyénség nagy többsége 
úgy érzi, cselekvő módon részt kell vennie a szakadék szélére ke
rült világ megmentésében. Ennek a folyamatnak egyik kísérő je
lensége az is, hogy a legutóbbi évtizedek során az elvi kérdések 
iránti fogékonyságról ismert kontinentális teológiában is előtérbe 
kerültek az ún. szociáletikai problémák: a társadalom, a kultúra, 
a gazdasági és politikai, állami és nemzetközi élet kérdései.

Az egyházak és a világkeresztyénség nagy részének ez a ma
gatartása nem maradt ellentmondás nélkül. Sokan vannak a ke
resztyének között, akik mindebben a keresztyénség és politika, 
egyház és világ hamis összevegyítését látják. Azt tartják: helye
sebb lenne, ha az egyházak csak az emberi lélek dolgaival törőd
nének és nem „kompromittálnák” magukat a világi dolgokban nem 
egyszer tévesnek bizonyult, gyakran népszerűtlen és ellentmondást 

* Ennek a tanulmánynak alapja egy, a M agyar ökum enikus Tanulm ányi 
Bizottságban készült előadói referátum ; az ott tárgyalt kérdésekkel összefüggő 
néhány részlet elmaradt, viszont kiegészült néhány ú j gondolatm enettel és 
irodalm i utalással.

 1 V ö. Hans ten D oornkaat, Die ökum enischen A rbeiten zu r sozialen 
Frage 1954.
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kiváltó állásfoglalásaikkal. Akik ezt a nézetet teológiailag is indo
kolják, az egyház nem e világi eredetére és rendeltetésére, a ke
resztyének „idegenségére" hivatkoznak ebben a világban. Mások 
szerint az említett nagyarányú keresztyén aktivitás csak a két 
világháború-okozta megrendülésnek, a „rendkívüli időknek" múló 
hatása. Amolyan divatos jelenség, mélyebb gyökerek nélkül. — 
Így van-e ez valóban? Hogyan állunk az egyházak és a keresz- 
tyénség sokszor emlegetett „nemzetközi felelőssége” , általában a 
vajúdó világ időleges kérdéseiben való felelősségünk dolgában? K e
vesen teszik meg, hogy a gyökeréig próbálnának hatolni ezeknek 
a kérdéseknek. Pedig ez — amellett, hogy a teológia lényegbevágó 
feladata — éppen az említett ellenvélemények, híveink aggodal
mai és ki nem mondott kérdései miatt is kikerülhetetlen köteles
ségünk.

Még egy kényszerítő okunk is van erre a végiggondolásra. Is
meretes, hogy a keresztyénség három nagy történeti ága teológiai
lag más-más módon látja az egyház és a világ viszonyát. Mi evan
gélikusok, Istennek kétféle kormányzását, az evangélium és tör- 
vény útján végzett, élesen megkülönböztetett kétféle cselekvési 
módját látjuk a történelem hátterében. A kálvini teológia vi
szont a világ életét összefüggésben látja Krisztus világuralmával, 
Isten országával s ezért mindent Isten dicsősége szolgálatába 
kíván állítani ebben a világban: szinte eltűnnek, transzparenssé 
válnak az egyház és a világ válaszfalai. A római katolikus morál- 
teológiában, szociáletikában viszont a természetjognak (lex naturae) 
van döntő szerepe; Isten törvénye a természetes erkölcsi törvé
nyekben és a világ rendjében is felismerhető; a kinyilatkoztatott 
törvényben csupán tisztábban és teljesebben jelenik meg. Ezért 
szerintük az egyház joga és kötelessége, hogy a világ számára 
rendet, irányítást adjon minden téren; a társadalom és a nemzet
közi élet területén is.2 Hogy ezen a területen helyesen, keresztyén 
módon szólhassunk és cselekedhessünk, ahhoz nyilván szükség van 
a teológiai alapok tisztázottságára: világos és tiszta biblikus, hit- 
vallásos döntésekre a háttérben. Mert ún. gyakorlati állásfoglalá
saink csak akkor igazak és helyesek, ha mélyek a gyökereik: Isten 
igéje hordozza őket.

A következők során megpróbáljuk ezeket a felszín alatt rej
tőző, mélyebb összefüggéseket keresni. A feladat nagysága és a 
hely megszabottsága miatt sokszor inkább csak rövid utalásokkal, 
tételszerű megfogalmazással tehetjük ezt, az elmondottak töredé
kességének teljes tudatában. Mégis azzal a reménységgel, hogy 
tovább-gondolkodásra indítanak. Segítséget adhatnak abban, hogy 
keresztyén módon szóljunk és gyakoroljuk felelősségünket ezen 
a területen.

“ Vö. Kari Heim, Die christliche Ethik. 1955. 241 kk, kül. 275 kk.
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KERESZTYÉN FELELŐSSÉGÜNK A „VILÁGI DOLGOKBAN”

1. Ezért nemcsak a „lelki dolgokban" vagyunk felelőssek Is.
 A világ a maga egészében Isten teremtménye, tehát Istené. 

fennek, hanem a „világi dolgokban" is. Igen, felelnünk kell érte, 
hittünk-e a bűnbocsánat evangéliumának, nem. vetettük-e meg 
az istentiszteletet és jutott-e időnk az imádkozásra. De felelnünk 
kell Isten előtt azért is, hűségesen végezzük-e napi munkánkat, 
mit teszünk a pénzünkkel és mit cselekszünk a felebarátainkért, 
amikor a templom vagy csendes kamránk falain kívül vagyunk. 
Felelősségünket a „világi dolgokban" így fejezi ki Isten igéje: 
„Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az 
Isten dicsőségére műveljetek” . 1. Kor. 10, 31.

Azt mondhatná valaki: a bűn minden részében megrontotta a 
a teremtett világot; hogyan lenne hát az Istené. Ez a megrontott 
világ és ember azonban minden részében, mégis megmaradt Isten 
teremtésének (simul creatura et peccator).3 Nem tekinthetünk a 

    világ vagy emberi természetünk egyik részére olyan módon, hogy 
mentesebb a bűn romlásától és kedvesebb Istennek, mint a másik. 
A keresztyén,ség nem idealista világnézet, amely az élet szellemi 
oldalát az anyagi valóság fölé emeli. A keresztyénség nem is spiri
tualizmus, amely csak a „lelki dolgokra" tekint, a testi életet és 
a „világi dolgokat" pedig megveti. Számoljunk le végre ezzel a 
téves látásmóddal, amely ketté akarja osztani a világot és az em
bert! ..Az Úré a föld és annak teljessége” , Zsolt. 24, í.

Ez a „világi dolgokban" való felelősségünk alapja az első hit- 
ágazatban.
2 . Jézus Krisztusban Isten nemcsak lelki és individuális meg-

 váltást (görög filozófiai értelemben vett „lélek-halhatatlan- 
ságot”) szerzett, hanem testi megváltást és a teljes világra kiter
jedő megújulást is. Róm. 8, 23; 8, 19 kk; 2. Pét. 3, 13. Az apolytrosis, 
a szabadítás kiindulópontja bennünk lelki. „ Megújuljatok pedig a 
ti elméteknek lelke szerint” , Ef 4. 23. A Szentlélek szabadító műve 
azonban innen elindulva teljes valónkat hatalmába keríti és a test 
feltámasztásával jut majd céljához. Róm. 8, 11. A megszentelés át
fogja egész életünket: elér a „lelki élettől” a legtávolabbinak gondolt 
döntéseinkig, nincs előtte közömbös terület (adiaforon). A meg
szentelt életű keresztyén ember és gyülekezet nem találhat olyan 
szektort a világ életében —  legyen az gazdasági, politikai, tudo
mányos, művészi vagy akármilyen más életterület — , ahová el ne 
érne hatásaiban a lélek mélyén végbement nagy változás, és meg 
ne szabná ott megszólalását vagy cselekvését.

Ez keresztyén felelősségünk alapja a második és harmadik 
hitágazatban.

3 A z em beri term észet ,,a bűneset után is m egm arad Isten terem tésének”  
(est perm anetque Dei creatura). Form ula Concordiae, Ep. I, 2.
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3. Ez a felelősség közelebbről a szeretet felelőssége. Keresz- 
 tyénnek lenni annyi, mint Krisztusban hinni. Ez a hit azon

ban Gál. 5, 6 szerint a szeretet által munkálkodik. Nem valahol 
a mindennapi élet mellett, különleges „szent cselekedetekben". 
Hanem otthonunkban, a gyárban, a szántóföldön, az emberek kö
zött. A reformáció kora, amely erre újra megtanított, még nem 
nézhetett messzebbre. Ma azonban már szélesebb a horizontunk. 
Látnunk kell, hogy a keresztyén felebaráti szeretet felelősségének 
és munkálkodásának a területe hatalmasan megnövekedett. A né
pek közötti békesség vagy háború kérdése például foglalatává lett 
a családban, a hivatásunkban, a társadalomban való életünknek, 
sőt világrészek és a világ életének. Egy mai háború ezeket min
denestül veszélyeztetné és fenyegetné megsemmisüléssel. A világ 
„felnőtt". De ezzel együtt világméretűekké lettek az életünket és 
az emberiséget fenyegető veszedelmek is.

Az egyházak és a keresztyének nemzetközi felelősségének 
gyökere számunkra a bűnbocsánatból a megigazulás hitéből fakadó 
keresztyén szeretet felelőssége a világ iránt, benne élő családunk, 
munkatársaink, népünk, sokszázmillió ember-testvérünk iránt. Az 
egyházak és keresztyének „nemzetközi jószolgálata" beleilleszkedik 
Isten nagy világtervébe, amellyel fenntartja és megőrzi a világ 
testüszellemi életét, hogy üdvösséget ajándékozhasson néki Jézus 
Krisztusban. A világ külső békessége nélkül az evangéliumot sem 
prédikálhatnánk — mondja Luther. A keresztyének és egyházak 
nemzetközi „jószolgálata" nyilvánvaló része Isten gondviselő 
munkájának. Azzal, hogy a békességben élő világ és emberek kö
zött hangozhatik az evangélium és sokan megtérésre juthatnak 
(2 Pt. 3, 9), viszont egyúttal szótériológikus jelentőségű cselekedet 
is: láthatatlanul a megváltás és megszentelés isteni művének 
szolgál.

4. Krisztus embersége megvetésének, kell tartanunk minden
Mindezért alapjában helytelennek, mert az inkarnáció és 

olyan diasztatikus, spiritualista magatartást, amely a lélek üd
vösségével törődésére hivatkozva hűvös távolságból néz ennek a 
földi életnek testi-szellemi nyomorúságaira, a sok éhezőre és tu
datlanra a világban, világunk gondjaira és félelmeire1, a világban 
található mérhetetlenül sok és sokféle emberi szenvedésre. Ügy 
látjuk, Isten megérdemelt ítélete ment végbe a világ keresztyén- 
ségén a legutóbbi száz év nagy szekularizációs folyamataiban, 
mert nagyon megerőtlenedett benne a szeretet és felelősség a nél
külözők, az elnyomottak, a világ testi, szellemi és lelki nyomorú
sága iránt! így szakadtak el az élet terheit viselő társadalmi osz
tályok is nagy területeken az egyháztól, sőt fordultak szembe vele.

Korunkban -— igaz, jóval kisebb területen — ugyanakkor 
egy másik veszedelem is jelentkezett az egyházban.: az említett 
szeretetlen és felelőtlen közömbösség széles árjának ellenhatása
ként kialakult az ún. „social gospel" (szociális evangélium) ke
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resztyén irányzata. Ez az egyoldalú evilágiság kísértésbe került. 
A keresztyének érdeklődését a „lelki dolgokról11 teljesen az im
manens dolgok felé fordította és elveszítette az eszkatologikus ke
resztyén reménység távlatát. Azt vélte, Isten országát itt a földön, 
a világ „krisztianizálásáváT meg tudja valósítani.

5. Keresztyén felelősségünk tiszta látását és helyes gyakorlását
 e kétféle tévút között Isten igéje őrzi meg a helyes úton. 

Az evangélium azzal cselekszi ezt, hogy Isten rejtetten jelenvaló 
és dicsőségben eljövendő országára emeli fel szemünket; ezzel meg
óvja állásfoglalásainkat a szekularizálódás veszedelmétől. Isten 
törvénye pedig azáltal végzi, hogy a földi élet konkrét fela
dataira irányítja tekintetünket: leleplezi ott bűneinket és a sze
retet cselekedetei elé állít (ennél tovább megint csak az evangé
lium vezet,, amikor a hit aktivitását megteremti bennünk). A tör
vény parancsai tehát a másik veszedelemtől, a világgal nem törődő 
hamis spiritualizmus és kvietizmus veszedelmétől, őrzik a keresz
tyén életet.

ISTEN IGÉJE,
A  „RATIO” ÉS A  NEMZETKÖZI KÉRDÉSEK

Valljuk, hogy egyedül Jézus Krisztusban áll helyre békes-1. ségünk Istennel. Egyedül Őbenne jutunk el a szeretet igazi 
közösségére is egymással itt a földön és az örök életre Isten orszá
gában. Isten szabadító kegyelmének proklamálása és eszköze az 
evangélium. Krisztus Urunk a bűnbocsánat hirdetésével, a gol
gotai kereszt és a húsvéti üres sír evangéliumával kelt hitet ben
nünk, szabadít meg a bűn, halál és Sátán hatalmából.

Az egyház legsajátosabb feladata, hogy fáradhatatlanul prédi
kálja és a szentségekben nyújtja ezt az evangéliumot az ember- 
világnak. Az egyháznak ezen az „opus proprium“-án, sajátos mun
káján keresztül teremt a Szentlélek új embereket, akik a maguk 
kisebb vagy nagyobb posztján felelősséget éreznek és szeretetben 
munkálkodnak embertársaikért, a világ sorsáért. Hangsúlyozzuk: 
a „világ dolgaiban", köztük a nemzetközi kérdésekben, igazi ke
resztyén felelősséget és cselekedeteket az evangélium teremt, 
semmi más! Az ilyen keresztyének az evangélium „termése".
   2.  A kinyilatkoztatott törvény nemcsak az egyéni életre és a

 szűkebb emberi közösségekre (család) vonatkozik, hanem 
megszabja a népek életének, egymáshoz való viszonyának rend
jét is. Az tűn. második kőtábla parancsolatai rejtett összefüggésben 
vannak a „szívbeírt törvénnyel ’’ (Rm. 2, 14 k), tehát a világ és a 
népek erkölcsiségében is ott rejlő teremtésbeli törvénnyel, amelyet 
a bűnbeesés megrontott és eltemetett bennünk.

Amikor az egyház igehirdető szolgálatát végzi, az evangélium
tól elválaszthatatlan törvényt is hirdetnie kell. Ez a törvény — 
együtt az evangéliummal — bűnbánatot kelt. De más funkciója is
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van. Rendet szab az emberi életnek és napfényre hozza a megrom
lott „természetes erkölcsi törvény" elfelejtett, igazi értelmét.

Mit jelent mindez az egyházak és keresztyének nemzetközi 
felelősségével kapcsolatban? Az egyház szava sohasem lehet „fél- 
szívű“, félig elmondott beszéd. Tanúskodnia kell — ország-világ 
előtt, nemzetközi fórumok előtt is — Isten szabadító kegyelméről, 
amely Jézus Krisztusban jelent meg minden népnek. De meg kell 
szólaltatnia Isten törvényének megszabott rendjét is a világ szá
mára. Ha az egyház a kinyilatkoztatott törvényt a népek, országok 
élete legszélesebb távlataiban helyesen hirdeti, Isten Szentlelke 
ezen a területen is végezheti munkáját. Feltárja a hitetlenséget, 
önzést, szeretetlenséget a közösségek, népek és a világ életében. 
Felébreszti egyesek, vezetők és népek lelkiismeretében a bűnbána- 
tot, az elhomályosult erkölcsi törvényt. Isten törvényének ilyen 
hirdetése kétségtelenül segíti a népek egymáshoz való viszonyát 
szabályozó erkölcsi elvek tisztázódását, a „nemzetközi erkölcs" ki
alakulását és megerősödését; azt, hogy kodifikált elvek írott ma- 
lasztjóból életté, gyakorlattá váljanak. Bár a nemzetközi jognak, 
általában a világi jognak az alapfogalma az igazságosság, a nem
zetközi rend végső alapja mégsem lehet más, mint a szeretet fe
lelőssége a többi ember, a többi nép iránt.

Ezért az egyházak számára nemcsak hogy nem „idegen fel
adat", hanem az ige teljes és hűséges hirdetésének egyenesen kö
vetelménye, hogy az evangéliummal együtt a népek életének, a 
nemzetközi kapcsolatoknak evilági legszélesebb távlataiban is meg
szólaltassák Isten törvényét. Ezt olyan módon cselekedhetik, hogy 
szót emelnek a háború, a népek egymáshoz való viszonyában 
érvényesülő mindenféle önzés, erőszak, önteltség és hatalomvágy 
ellen. Például a faji önzés (fajgyűlölet) ellen, vagv a nemzeti önzés 
(sovinizmus) különféle formái ellen. Másfelől pozitív módon segí
tik a népek és fajok közt a kiengesztelődést. Együttműködnek az 
igazságosság és szeretet követelményeinek érvényesítésében a 
nemzetközi élet területén mindazokkal, akik erre igyekeznek. Is
ten törvényének mindkét irányú érvényesítésére számos példa 
áll előttünk a világkeresztyénség mai életében. A negatív, elhárító 
szóra és cselekvésre példa a háború elleni keresztyén világmeg
mozdulás. A pozitív, segítő szóra és magatartásra pedig az a küz
delem, melyet a keresztyén egyházak a világ számos részében 
folytatnak a faji megkülönböztetés és elkülönítés (racial segrega- 
tion) ellen azzal, hogy a gyülekezeti és egyházi életben megvaló
sítják a fajok egységét. i

3. Isten törvénye nem olyan módon szól hozzánk, hogy részle
tesen és végleges formában szabályozná a család, a nép, a 

társadalom, a népek egész külső életberendezését. A Szentírás 
igéjéből ezért nem vezethetők le közvetlenül valamiféle meghatá-
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rozott „keresztyén társadalmi rend", „keresztyén gazdasági rend" 
vagy „keresztyén nemzetközi rend" előírásai. Ehhez hiányoznék 
az elegendő számú keresztyén is (Luther: „egy keresztyén ritka 
madár"4). De másfelől történetietlen kísérlet is lenne, mely nem 
számol Istennek a történelmi haladást, átalakulást magában f og- 
laló világkormányzásával.

Viszont igenis megadja Isten törvénye a „ generális parancso
latokat“ az egyéni és közösségi élet széles területeire. Tehát azo
kat a „direktívákat", amelyeknek minden korszak és minden tár
sadalom embere életében érvényesülniük kell (mint amilyen a 
szülők tisztelete, a testi élet és a házasság tisztaságának védelme, a 
mások, a közösség javainak és mások becsületének tiszteletben 
tartása stb.). A „második kőtábla" parancsolatai mind ilyen, kor
hoz és társadalmi rendhez nem kötött, „általános parancsolatok"; 
de ilyenek az Újszövetség, a Hegyi Beszéd törvénymagyarázatai 
és a legtöbb apostoli intés is. Amikor az egyházak nemzetközi kér
désekben megszólalnak, a Szentírásban foglalt isteni törvény ,,di
rektíváit"5 Isten igéje feltétlen autoritásával, tekintélyével kell 
képviselniük. Ilyenkor tehát „Isten nevében" (in nomine Dei) szól
nak, mert magát Isten kinyilatkoztatott szavát szólják. Egészen 
más kérdés viszont Isten igéje alapján történő konkrét állásfogla
lásaik kérdése. 4. 

Isten igéje — mint mondottuk •— általános, generális paran- 
       csolatokat ad. Ez az ige azonban soha vissza nem térő, 

konkrét szituációkban éri a világot. Ilyen konkrét helyzetekben 
és kérdésekben születnek az egyházak állásfoglalásai, a keresztyé
nek szava és cselekedetei. Ilyenkor a józan, megfontoló értelem
nek (ratio) és a keresztyén ember lelkiismeretének szerepe kö
vetkezik. 

A nemzetközi kérdések — igaz — látszatra nagyon egyszerűek. 
A legtöbb esetben azonban nagyon bonyolult, szövevényes dolgok. 
Ahhoz hogy valaki ilyen kérdésekben helyesen szóljon, világi ér
telemben is tájékozottság, olvasottság, erős értelmi munka szük
séges. Értelmünknek ezt a munkáját a hit semmiesetre sem 
pótolja vagy teszi feleslegessé! Tekintetbe kell vennünk a nemzet
közi élet saját törvényszerűségeit. Figyelemmel kell lenni a 
konkrét, ésszerű lehetőségekre, ami ugyancsak igen nagy feladat. 
(Tehát fantaszták sem lehetünk, amire az értelem szerepét meg
vető, helytelen úton járó keresztyének közt nem egyszer akad 
példa!) A „ratio", a józan és a saját törvényeit követő értelem 
tevékenységi területe tehát igen széles az ilyen állásfoglalások
ban. *

4 W A 20,579,20.
5 E szót csak fenntartással használhatjuk Isten törvényére, m ert csupán a 

törvény egyik  szerepét fe jezi ki.
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Ez a ,,ratio“ azonban — tudjuk — egész emberi természe
tünkkel együtt osztozik az eredendő bűnösségben, hitetlen önzés 
rejtőzik a mélyén, és önmagában a bűn eszközévé lesz. Ezért — 
az ismeretek és szakértelem hangsúlyozása, a józan megfontolás 
szükségessége mellett — arra is rá kell mutatnunk, hogy a nem
zetközi kérdésekben, mint bármilyen más kérdésben, keresztyén 
állásfoglalás csak az Isten igéjében élő keresztyén lelkiismer étből 
születhetik. Ez közelebről azt jelenti, hogy

Isten igéjét a hitben megújult keresztyén ember értelme 
és lelkiismerete alkalmazza a konkrét szituációra. Tehát 
ahhoz, hogy valamilyen állásfoglalás vagy cselekedet a ke
resztyén jelzőt méltán igényelhesse, a keresztyén személy 
vagy közösség (gyülekezet, egyházi testület) józan megfon
tolásának és Isten igéje iránti engedelmességének kell 
benne érvényesülnie.

Keresztyének és egyházak6 nemzetközi kérdésekben való ál
lásfoglalásaira is egyszerre érvényes tehát egyfelől az értelmesség 
(ratio), másfelől a Krisztusban szabad lelkiismereti döntés kettős 
követelménye. Világítsuk meg példával ezt a dolgot! Az atomfegy
verekkel vívott háború elítélésében a keresztyének és az egyházak 
elfogadnak, maguk is vallanak egy sereg olyan érvet, melyet min
den józan eszű, a józan értelmét valamennyire is használó ember
nek el kell fogadnia. De vannak olyan indokaik és érveik is (így 
pl. Krisztus váltsághalála minden emberért, vagy az az érv, hogy 
Isten nem adja át az embernek a végítélet napját, 2 Pt. 3, 12), 
amelyek csak a hivő értelem, a Krisztusban megújult lelkiismeret 
számára érthetőek és kötelezőek. Végül van jónéhány olyan közös 
érvük, amelyekhez más-más indítékokból jutnak el (pl. a huma
nitárius szeretet és a bűnbocsánatból fakadó keresztyén agapé 
más-más etikai motívumai).
5 .  Nem szabad elfelejtenünk, hogy legjobb szándékaink és 

gondolataink is ki vannak téve a bennünk élő ó-em ber ha
talmának. Ez alól sem a legjobb értelemben vett hivő keresztyének, 
sem a világ mégoly magas és egyetemesnek látszó egyházi testü
letéi, fórumai vagy tanácskozásai sem kivételek. Ezért alázattal el 
kell ismernünk, hogy az egyházak és a keresztyének szava konkrét 
kérdésekben nem igényelheti a tévedhetetlenséget. Ez egyedül Is
ten igéjét illeti meg (amint az előbb szóltunk róla). Ezért is han
gozhatnak az egyház teréből eltérő, sőt ellentétes feleletek ugyan
arra a kérdésre.

Amikor ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, azon kell lennünk, 
hogy elfogulatlanul, minél teljesebben megismerjük a mai világot 
foglalkoztató súlyos kérdések minden szövevényét. Hitben meg kell

6 Az ..ecclesia representativa”  értelm ében: tehát az egyház m inden tagiát 
képviselő egyházi testületek, fórum ok  állásfoglalásai értelm ében.
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küzdenünk azért, hogy ne a szívünk mélyén rejtőző gyarló emberi 
indulatok és vágyak, aggodalmak és reménységek szabják meg 
állásfoglalásainkat, hanem Isten színe előtti felelősségünk. Min
denekelőtt arra kell kémünk Istent, tegye hallóvá fülünket igéjé
nek szavára.

Mindezt abban a bizonyos hitben tehetjük, hogy az egyház 
Ura a Szentlélek vezetését ígérte az övéinek. Jn. 14, 26; 16, 13.. 
Hitben — a szemünk és tapasztalásunk elől elrejtett módon •— Isten 
Szentlelke tanácsol bennünket. Konkrét egyházi állásfoglalásaink 
— ha nem is tévedhetetlenek és nem is rendelkeznek az ige feltét
len autoritásával, tekintélyével — mégsem pusztán relatív értékű 
emberi vélekedések. Autoritásuk hitbeli autoritás: Urunk ígérete 
alapján hisszük, hogy amennyiben „coram Deo", Isten előtt, az 
igéhez kötött lelkiismeret szabadságában történtek, annyiban he
lyesen ismerik fel Isten akaratát az adott szituációban. S így az 
egyház igazi szavát képviselik, hangozzanak a világ keresztyén- 
ségének bármelyik részéből.

Az ilyen állásfoglalás ugyan látható módon csak az egyetemes 
keresztyénség kisebb vagy nagyobb részének a szava. De az ilyen 
részleges megszólalásban is a Krisztus egyházának szava hangoz- 
hatik el.

FELADATAINK ÉS REMÉNYSÉGÜNK

1. Keresztyén felelősségünk gyakorlásának formái igen sokfé
lék. Kétségtelen, hogy az egyházaknak és keresztyéneknek 

mindenekelőtt a maguk területén, saját körükben vannak tenni
valóik. A világhoz intézett szavuk csak így lesz igazán hitelessé! 
Az egyházban, a gyülekezetekben kell élniük a szeretet és igazsá
gosság életrendjét. Valósággal „oda kell élniök" azt a világ elé!

Erre bőséges alkalmat adnak azok a feszültségek, amelyeket 
a népi és faji ellentétek, a sovinizmus, a kultúra és a történelmi 
múlt különbözőségei, de mindenekelőtt a keresztyénség felekeze
tekre szakítottsága okoznak a világ keresztyénségében. Ezeket kell 
békességben és szeretetben maguk között leküzdeniük. így lesznek 
„hegyen épített várossá", Krisztus békességének és -hatalmának 
élő tanúivá a világ előtt. Mt 5, 14; Jn 17, 21; Gal 3, 28. A keresz
tyének súlyos feszültségeket leküzdő, világrészeket és népeket ösz- 
•szekapcsoló testvéri közössége eredményesen munkálhatja a né
pek kiengesztelődését. Előkészítheti a talajt a világban uralkodó 
feszültségeknek tanácskozások, békés erőfeszítések útján történő 
megoldására.
2.  A világ iránti keresztyén felelősségünk közvetlen gyakor

lásának három alapformája a felelős szó, a felelős cselekedet 
és az állhatatos imádság. Az egyházak tartoznak ennek a világ
nak a felelős szóval. Azzal is, hogy hirdessék néki Isten megbo
csátó és hitre szólító igéjét. De azzal is, hogy keresztyén lelki
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ismeretük és értelmük szavát hallassák konkrét helyzetekben, vagy 
Isten „generális parancsolatait" prédikálják.

A keresztyének szavát cselekedeteknek kell kísérniük. Esetleg 
annak, hogy adott helyzetben nem tesznek meg valamit. „Felhí
vunk mindenkit, aki komolyan keresztyén akar lenni: tagadja meg 
feltétlenül és minden körülmények között a közreműködést az 
atomháború előkészítésében" (a nyugatnémet egyházi testvérta
nácsok ismert tíz pontjából). De annak is, hogy pl. a maguk lehe
tőségei között mindent megtesznek, ami segítheti a népek barát
ságát és megbékélését: a békesség hídjait építik szakadékok fölött.

Az egyházak szavát és cselekedeteit, végezetül az imádság 
szolgálata fogja át. Ezt értékeli a három közül a legkevésbé a vi
lág. Mi azonban hisszük, hogy az állhatatos közbenjáró imádság, 
az egyszerű hívők és a gyülekezetek buzgó könyörgése a világ bé
kességéért, nélkülözhetetlen és felmérhetetlenül nagy keresztyén 
szolgálat a világ felé.

3. A felelősség felkeltését az egyházaknak az egyes keresztyé
neknél és gyülekezeti síkon kell kezdeniök. Az egyszerű 

hívőknek maguknak is látniofc kell megigazul á.s-hit ük és felebaráti 
szeretetük reális, szoros kapcsolatát a világot roskasztó súlyos 
kérdésekkel. Bármilyen kis pont legyen egyetlen keresztyén,, Isten 
előtt mindegyikünknek vállalnia kell az egészből reá eső felelős
séget. Ha mást nem, akkor legalább a közbenjáró imádság fele
lősségét! Luther megragadóan írja, hogy a keresztyének révén 
szüntelenül a legnagyobb dolgok történnek: emberek megváltoz
nak, a bűn hatalma megtörik, a békesség győz országok és 
egyesek életében; ezért a keresztyének csupa segítői és megváltói, 
ennek a világnak.7

Az egyházak a saját megszólalásuk és cselekedeteik súlyát 
csak növelik a világ szemében, ha együttesen szólnak és cselek
szenek; ha így appellálnak a népek és vezetőik lelkiismeretére, hir
detik Isten törvényének üzenetét és proklamálják igétől meg
szabott, konkrét állásfoglalásaikat. Itt is emlékeztetnünk kell azon
ban arra, hogy nem feltétlenül az egyházi fórumok vagy tanács
kozások szélessége, a képviselt egyháztagok és egyházak sokmilliós 
száma dönti el állásfoglalásaik igazi súlyát, belső értékét. Az 
egyetemes egyház egy töredék részecskéjének szavában is meg
szólalhat Krisztus egyházának hangja az adott szituációban.

Külön kell még szólnunk az egyházak és nem-egyházi fóru
mok, testületek és szervezetek együttműködéséről a világ rend
jéért és békességéért. Az egyházak „opus proprium”-a a Krisztus
ról és Isten törvényéről való bizonyságtétel marad. De eközben 
a szeretet felelősségével együttműködhetnek a más hitet vagy más 
világnézetet vallókkal ezen a területen. A keresztyén egységnek 
hitbeli egységnek kell lennie ahhoz, hogy igaz legyen. A világi

7 A  Prédikátor könyvéhez írt elő szavából.
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kormányzattal, testületekkel, szervezetekkel való együttműködés
nek azonban természetesein nem előfeltétele a hitbeli egyséig. 
Alapja sokszor a felelősség közős átélése a népért, az -emberi
ségért. Máskor a veszedelem elhárításának közös belső indítékai. 
A  keresztyén egység krisztológikus (egység. Az utóbbi teremtés
szerű egység. Az egyházaknak és keresztyéneknek — amint ez 
árvíz vagy tűzveszedelem esetében is történni szokott — minden 
előzetes feltétel -nélkül együtt kell küzdeniük az Isten teremtését, 
a teremtett világot fenyegető veszedelem elhárítására minden jó
akaratú tényezővel.
4. A világ jövője Isten kezében van. Isten gondviselésébe vetett 

hitünk azonban nem rekeszti ki, hanem éppen ellenkezőleg, 
magában, foglalja a mi odaadó erőfeszítéseinket a népek és az 
emberiség jobb jövőjéért. A keresztyén szónak, cselekvésnek és 
közbenjáró könyörgésnek egyedülálló sürgősséget ad, hogy olyan 
világban élünk, amelyre ráborul a sötét félelem a legborzalmasabb 
pusztulástól. Ma már atommag- és interkontinentális fegyverek 
korában élünk, és egy új háború lehetőségei közt ott van egész 
országok, népek, sőt minden- élet elpusztítása a föld színéről.

Jól tudjuk, hogy az egyházaknak nem végső szavuk az, ami
kor emberek millióinak földi életéért, a világ idői sorsáért szólí
tanak felelősségre. Mi, keresztyének ennek a földi életnek múlan
dóság alá vetett dolgait Isten eljövendő országának, az örökélet
nek perspektívájában látjuk. De azt is valljuk, hogy ennek az 
aeonnak elmúlása nincs az ember hatalmába adva, hanem egye
dül Isten kezében van. Az örökélet reménysége nem -gyengíti meg 

^felelős keresztyén szeretetünfcet. Nem lankaszt meg a jó, az igaz, 
a szeretet érvényesítéséért való szüntelen fáradozásban. Sőt sze
retetünk és szolgálatunk a világban keresztyén reménységünk 
szükségszerű etikai következménye. Mt 24, 46, vő. 25, 31 kk.

Tisztában kell lennünk a közös keresztyén tanúságtétel és 
cselekvés minden nehézségével a világkeresztyénség megosztott 
táboraiban. De reménységünk nem is a keresztyének szavának 
erejében és cselekvésük hatékonyságában van. Hanem abban, hogy 
Isten — ha Neki úgy tetszik — felhasználhatja a világ keresztyén- 
ségének, a nemzetközi kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalásait és 
megmozdulásait arra, hogy jó és kegyelmes céljait megvalósítsa 
ezzel a világgal. Nekünk az a d o lg u n k ,  hogy valóban úgy szóljunk 
és cselekedjünk, mint akiknek Krisztus a reménységük.

Dr. Nagy Gyula

KÖZLEMÉNY
A Magyarországi Egyházak ökumenikus Kölcsönsegélyalap intéző 

bizottsága közli, hogy a kölcsönsegély alapul szolgáló keret kimerült. 
A részletfizetésekből esetleg befolyó összegek további kihelyezéséről 
legközelebb jövő év márciusában vagy ápriliásban tárgyalhat.
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Egy prédikáció ürügyén

Jegyzetek a mai igehirdetésről

Nemrégiben az egyik nagy gyülekezet templomába tértem be, hogy 
meghallgassam a vasárnapi igehirdetést. Elég jól ismerem a gyülekezet 
múltját, mai helyzetét és éppen ezért nagyon kellemetlenül érintett az 
a tény, hogy nagyon kevesen gyülekeztünk össze. Az egyházközség több 
mint kétezer tagjából mindössze nyolcvanegynéhányan.

Mi lehet az oka ennek a feltűnő részvétlenségnek? — tűnődtem. 
(Nem először és nem is utoljára.) Okot nem egyet, sokat találtam. Ment
séget is jónéhányat. A lelkész és a gyülekezet számára egyformán. A 
templomi gyülekezet elnéptelenedésének legfőbb okozóját — a ment
ségek ellenére is — végül az igehirdetésben voltam kénytelen megta
lálni. Sajnos, valóban abban.

Ennek a vasárnapnak az alapigéje Csel. 16,9—15 volt. Pál első al
kalommal lép Európa földjére. Nem várják ugyan tárt karokkal — 
ahogy mondani szokás —, de igehirdetésének hatására megtér Lidia és 
vele együtt egész házanépe Krisztus követőjévé szegődik. Szerény kez
det és mégis biztató. Egyetlen egy prédikáció embereket mozgat meg, 
indít el egy új élet útján. Következménye abban a pillanatban belát
hatatlan, de ma már pontosan felmérhető. A keresztyénség azóta, ha 
nem is mindig ilyen látható, kézzelfogható módon, elterjedt öreg föld
részünkön.

Nagyjából erről szólt az igehirdetés. Formai, stilisztikai és főképp 
teológiai szempontból kifogástalan módon. Mindezek ellenére hatás
talanul. Legalább is erről tanúskodtak az érdektelenséget, sőt unalmat 
sugárzó arcok és a mellettem szundikáló bácsika. Végeredményben er
ről tanúskodott a megjelentek siralmasan kicsiny száma is. (Minden 
jogom megvan erre az utóbbi megállapításra, mert módom volt ellen
őrizni a magam tapasztalatából szerzett bírálatot.)

Tehát: formai, stilisztikai, teológiai szempontból nincsen hiba és 
mégis baj van. (Bocsássa meg nekem az a lelkésztestvérem, akinek ez 
alkalommal végighallgattam a prédikációját és nem nagyon vehetett tu
domást a jelenlétemről, nemcsak róla beszélek, hiszen ez az eset csak 
példaként került írásom elejére. Ez az igehirdetés elhangozhatott és 
el is hangzott evangélikus egyházunk bármely gyülekezetében.) Nem 
találhatott hibát az a néhány részvevő a prédikációban, akik — mint 
jómagam — érdeklődéssel hallgatták a korrekt mondatokat, megálla
pításokat. Ennek ellenére — ismétlem — a tény mégis az, hogy a több
ség nem figyelt, sőt a gyülekezet nagyobb része jelen sem volt, egy
szerűen elmaradt a templomból.

Ezek után nagyon furcsán hangzott a kijelentés: a keresztyénség 
parányian kicsiny kezdet után, abból kimagasodva, világot, történelmet 
formáló, diadalmas erővé lett. Amikor itt éppen az ellenkezője játszó
dik le! Számbeli csökkenés, érdektelenség, hatástalanság. Ez lenne a 
hódító erő? Ez lenne a keresztyénség világot, történelmet formáló 
ereje?

Ideje egyszer már, sokkal őszintébben, mint eddig, szembenézni sa
ját magunkkal. Ellenőrizni saját magunkat, igehirdetésünket. A ma
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gunkét és a másokét egyformán. És még inkább megismerni azokat 
az embereket, akik a szószékeink alatt — sokszor szenvtelenül — ülnek, 
és azokat is, akik távolmaradnak templomainkból. Legyen egyszer vége 
annak a kegyes, de nagyon hamis gyakorlatnak, hogy nekünk csupán 
az a kötelességünk, hogy tisztán és igazán hirdessük az igét s nem a 
mi bajunk, ha ezek után mégsem hallgatnak, mégsem értenek meg ben
nünket! Legyen vége, mert ez a mondat legtöbbször takaró csupán. A 
mi hibáink, rossz lelkiismeretünk hamis takarója!

S akinek a szószéke alatt rendszeresen érdektelenül ülnek, vagy 
akinek a hívei egyszerűen elmaradnak az istentiszteletről, az kezdje 
meg magán az önvizsgálatot, a hibakeresést.

Azt írtam az előző sorokban, hogy meg kell ismernünk híveinket, 
azokat is, akikkel naponta találkozunk és azokat is, akiket csak hébe- 
hóba látunk. Most azzal folytatom, hogy meg kell őket ismernünk a 
maguk valóságában. Nem csak azt az arcukat, amit nekünk — legtöbb
ször különleges alkalmakkor — mutatnak, hanem a hétköznapi, a 
mindennapi, a kendőzetlen arcukat. Meg kell ismernünk a mai ember 
problémáit, örömét és bánatát, nehézségeit, terveit. Egész valóját, éle
tének formálói erőit. Meg kell ismernünk a lehető legjobban, leghűsé
gesebben.

Mert az a véleményem — rajtam kívül s elsősorban másoknak is 
—, hogy az emberhez valóságos életérzésein keresztül lehet csak közel
férkőzni, lelki habitusát megközelíteni. Ha létezik is (ha egyáltalában 
létezik) valami tértől és időtől független igazság, de ember téttől és 
időtől függetlenítve: ilyen nincsen.

Az az ember, aki valamikor tanúja volt Isten Bibliánkban leírt 
kinyilatkoztatásának, aki Jézust hallgatta, ma már nem él. Régen a 
múlté az a társadalom, történelmi szituáció is, ami végeredményben 
a Szentírásban sem egyértelmű, hanem nagyon is sűrűn változó.

Ne gondoljuk, hogy Pál apostol ma, a mi időnkben, ugyanazokat a 
szavakat írná le s mondaná el, amiket leírt tegyük fel a rómaiaknak 
címezve s elmondott az athénieknek. Ne véljük, hogy az egyházatyák 
ugyanazokon a hittételeken vitáznának, amik vita tárgyai voltak idő
számításunk első századaiban. Ne gondoljuk, hogy Luther ugyanazokat 
a hibákat ostorozná az egyházban, amiket keményen szóvátett a maga 
korában. S azt sem vehetjük komolyan, hogy feltétlenül maradandó ha
tásuk lehetne egy a világ bármely táján, vagy a történelem bármely sza
kában elmondott igehirdetés, amit mi itt, magyarországi egyházunkban 
ismét elmondanánk. S — vegyük ezt is komolyan — nem takaródzna- 
tunk azzal sem, hogy a Szentírás szavainak egyszerű recitálása minden
képpen kiváltja azt a hatást, meghozza azt a megtérést, amit egykor 
kiváltott s amit a maga idejében meghozott.

Változnak az idők és benne mi is változunk, mondja a latin köz
mondás. Régi és gyakran elfelejtett igazság. Legalább is napjainkban 
az. Pedig igazolja a lüktető, ezer alakban megjelenő, állandóan mozgó, 
változó, pillanatról pillanatra más és más oldalról bemutatkozó élet.

Sohasem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba — állítja Herak- 
leitosz —, mert vize a következő szempillanatban tovahömpölyög és mi 
már egy másik, egy merőben új folyóval találjuk magunkat szemközt. 
Nem is szólva arról, hogy ez idő alatt, ha csak egy kevéssé is, mi is 
megváltoztunk.
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Minden leírt mondat, elmondott szó ehhez a változó időhöz, a vál
tozó emberhez van kötve. Attól függetleníteni nem lehet.

És mégis Jézus Krisztus korának embere — közben eltelt idő el
lenére — sokban hasonló a mai emberhez. Furcsa ezt így összekap
csolni az előzőkkel, de ez a valóságos helyzet. Ez, mert Jézus korának 
embere sem akart mást, mint megoldást a maga életére, problémáira 
— testiekre és lelkiekre —, legyenek azok akár „vallásosak”, avagy 
„profánok” . Ezt a megoldást igényelte és remélte. Ilyen problémákkal 
telten vigyázta — akaratlanul is — Lidia bíborárus asszony a tenger
partot, várta kínzó kérdéseire a feleletet. Ezek a kérdések pedig nem
csak vallásosak, hitbeliek voltak, hanem mindennapiak is. Ügyany- 
nyira, hogy nem is lehetett volna őket egymástól szétválasztani.

A régi ember éppúgy kereste a maga életének értelmét, szabadságát, 
előbbrehaladását és — anyagi vonalon — hasznosságát, mint a mai 
ember.

Legtöbbször meg is találta.
Nem mindig a keresztyénségben, de sokszor a pogányságban. (Gon

doljunk arra, hogy a keresztyénséggel párhuzamosan hány filozófiai 
iskola, vallás tömörítette maga köré az emberek nagyobb többségét.) 
Éppen abban a feleletben vélte feltalálni, amely problémáinak egy ré
szére legalább pillanatnyilag megnyugtató választ tudott adni.

Azok a vallásos feleletek, amelyek az embert nem a maga való
ságos élethelyzetében ragadták meg, előbb-utóbb a múlté lettek.

A múlté lettek azok az életértelmezések is, amelyek nem vettek 
tudomást az ember igazi problémáiról s csak múló igazságú választ 
tudtak adni koruk nagy kérdéseire.

Nem így a keresztyénség!
Krisztus nagyon ismerte az embert. Ismerte megváltás iránti vá

gyódását, igényét. S ezt a vágyat, igényt szolgálta, de nem kiszolgálta. 
Olyan választ tudott adni és adott, amely alkalmazkodott az ember 
emberi mivoltához, amely emberré tette az embert. Nem letörte, ha
nem eredeti állapotába helyezte vissza Isten teremtette mivoltát.

Oktalanságnak tűnik hangsúlyozni, de mégis meg kell ezt említe
nünk: Jézus a maga szolgálatát, sohasem az ember emberi mivoltának 
félretolásával, semmibevevésével végezte, hanem úgy, hogy messze
menően alkalmazkodott kortársainak és végeredményben az emberiség, 
szellemi és materiális viszonyaihoz.

Ezért Jézus ugyanúgy beszélt, tanított, mint korának más tanítója. 
Ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanazon a tudományos színvonalon. Sok 
szempontból nem hozott újat. Küldetésétől meghatározva cselekedett 
így. Mégsem kérhetjük számon tőle — még akkor sem, ha a mindent- 
tudó Isten Fia volt —, hogy földrajzi, történelmi, fizikai, vagy tegyük 
fel bibliakritikai ismeretek szempontjából nem haladta meg korát, ha
nem annak nívóján állt. Ha az ellenkezőjét teszi — hiszem, hogy meg
tehette volna—, még nagyobb értetlenséggel találkozik, mint ahogy 
valójában találkozott. S ráadásul üzenetének járulékos elemeiben bot- 
ránkozott volna meg korának népe.

Ugyanakkor nem lehet Jézus szavainak, vagy akár a Biblia más 
mondanivalójának ilyenfajta járulékos elemeit minden kor embere szá
mára irányadónak tekinteni. S az a próbálkozás is helytelen, hogy a 
Szentírásbó'l akarjunk igazolni modern, tudományos elméleteket.
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Persze más a helyzet Jézus küldetésének, szolgálatának végső, tar
talmi szempontjából. Itt örökérvényű, de nem időtlen és az embertől 
független igazságokkal találkozunk. Így van ez, mert végeredményben 
az örökérvényű igazságoknak is megvannak a maguk változó kifeje
zési formái. (Gondoljunk hirtelen csak a változó nyelvre, nyelvi ki
fejezési formákra.) S ezek a formák, ha nem is határozzák, hanem 

kifejezik a tartalmat, változásukban a mondanivaló megértését teszik 
lehetővé.

Vegyünk példát a zene világából. Bach zenéjében ugyanaz az 
Istenimádat szólal meg, mint ami megszólal pl. Kodály Budavári Te 
Deum-jában. Az egyező tartalom ellenére, milyen merőben más a kettő. 
Nem tartalmi, hanem formai, a kifejezési eszközök szempontjából. Bach 
barokk, német zenéje és Kodály sajátosan magyar s modern muzsikája 
csak a zenei forma áltál kifejezett tartalomban, annak őszinteségében 
hasonlítható össze. S mivel mindketten lelküknek, emberi mivoltuknak 
egészét nyújtják, igaz, örök szépségű, amit elmondtak.

Mégis a mai ember igazi valóját nem Bach, hanem Kodály zenéje 
fejezi ki hűségesen, mert hiszen róla szól, a mai ember hangián.

A keresztyénségnek abban volt és van a nagy ereje, hogy a változó 
körülmények között, az egymást felváltó korokban, egyre változó módon 
tudott igét hirdetni. Sőt bizonyos változásokat, korfordulókat maga 
idézett elő. (Luther!)

Térjünk vissza az első sorokban leírt prédikációhoz.
Mi volt ebben az esetben (és sok másikban) a hiba? Egyszerűen 

az, hogy az említett lelkésztestvér történeti és teológiai ismereteket kö
zölt. Semmi többet. Olyan ismereteket közölt velünk, amelyek legtöb
bünk számára érdektelenek és idegenek. Azok, mert nem találhattunk 
semmi kapcsolópontot jelenlegi helyzetünk és a múltbeli történések 
között.

Egy múzeumlátogatás nagyon érdekes lehet. De csak abban az 
esetben, ha nem csupán demonstráló, bemutató jellege van, hanem, ha 
gondolatokat ébreszt, ha a bennünk meglevő kérdésekre ad valamilyen 
feleletet. Hamar elfelejtett holt anyaggá változik rögtön, ha csak kurió
zumot és nem eleven életvalóságot jelent a számunkra.

Igehirdetésünkre nézve ez azt jelenti, hogy van helye és tere bizo
nyos történelmi és teológiai visszatekintésre — sőt a jobb igemegértés 
kedvéért sokszor elengedhetetlen is ilyenfajta közlés —, de csak úgy 
és olyan mértékben, amelyek a mai ember számára nem kuriózumként, 
hanem életvalóságként jelentkezik.

Érthetővé, megfoghatóvá kell tennünk a mai embernek, azokat a 
régi történelmi és társadalmi tényezőket, amelyek csak a mi számunkra 
érthetőek. Át kell hangolnunk a régi teológiai problémákat (mert azok 
más formában ma is jelentkezhetnek, ha nem is feltétlenül), hogy azo
kat híveink a régiekhez képest megváltozott körülmények között, helyes 
és igaz feleletnek tudják elfogadni.

Ezzel kapcsolatban — kis kitérőként — legyen szabad két dolgot 
elmondanom.

Az egyik: le kell tennünk arról, hogy a Biblia egyes tudósításait 
szószerint vegyük, vagy vétessük. Gondolok itt nemcsak a teremtés- 
történetre, hanem sok másra is, az Ószövetségben.

A mai, természettudományos műveltségű ember már nem tudja 
tényként elfogadni az Ószövetség egyes tudósításait, mert ismeretei
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elfogadhatatlanokká teszik őket. Híveink egy része ugyan nem akar 
velünk szemben tiszteletlennek látszani és ezért nem firtatják előt

tünk a dolgot. De, nagyon tudatlanoknak és műveletleneknek tűnhetünk 
fel — különösen ifjúságunk előtt —, ha mereven s teljesen indokolat
lanul ragaszkodunk a régi, kitaposott utakhoz, amelyek ma már jár
hatatlanoknak bizonyultak.

Azon kell fáradoznunk, hogy megkeressük e régi történetek mé
lyén meghúzódó problémákat, az eredeti, de a múlt embere számára 
megfogalmazott alapmondanivalót. Ha megtaláljuk (sok jó prédikáció 
meghallgatása tette ezt előttem bizonyossá) a régi formákba rejtett 
isteni üzenetet s új módon mondjuk el azokat, biztosak lehetünk benne, 
hogy ez az üzenet ma is hatásos, ma is élő s nem a köznevetség 
tárgya.

A másik (ide tartozik ez is): nagyon vigyáznunk kell az igehir
detéseinkben felhasznált illusztrációkra. Ne vegyük azokat a múltból 
Legalábbis minél kevesebbet tegyük.

Gondoljuk csak el; híveink nem a múltban, nem külföldön, 
nem egy régi társadalmi rendszerben élnek, hanem a jelenben, Magyar- 
országon és egy új társadalmi rendben.

Humoristák kedvenc témája, amikor a gyerek érdeklődik ilyen 
fogalmak után: király, őfelsége a császár, földbirtokos, bankár, tőzsde, 
herceg, gróf, ingyenkonyha stb.. . .  Ezek a szavak ma már idegenek. 
Sok más szóval együtt elvesztették „aranyfedezetüket” .

Többet ér egy egyszerű, mindennapi, életszagú történet, ami nap
jaink kisebb-nagyobb eseményeit mondja el, mint sok másik. Olyan, 
ami időben, problematikájában távol áll tőlünk s melynek légkörét ma 
már a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudjuk visszavarázsolni. (Nagyon 
hálás vagyok volt professzoromnak, és két principálisomnak, akik erre 
nem elméletben, hanem gyakorlatban megtanítottak.)

Ha egy orvost beteghez hívnak, igyekszik a legkörültekintőbben 
megismerni, feltárni a betegség okozóját, gócát. Fontos ilyenkor min
den mellékkörülmény. Lezajlott betegségek, öröklött családi tulajdon
ságok, éppúgy érdekesek lehetnek, mint a páciens anyagi, szellemi kö
rülményei. Csak ezek titán, mindent egybevetve tud az orvos segítséget 
nyújtani, csak így lesz valóban hatásos a gyógyszer, a gyógymód, amit 
ajánlani fog.

Nekünk lelkészeknek is valahogyan így kell tennünk!
Istentől kapott hivatásunkat csak úgy tölthetjük be jó lelkiismeret

tel, ha lelkészi szolgálatunkban Isten igéjét hűségesen tanuljuk és jól, 
helyesen alkalmazzuk. Ha ernyedetlen akarattal és gondossággal kutat
juk, keressük a Biblia sok százéves szavai mögött a sokszor elrejtett 
igazságokat. Ha valóban megismerjük híveink problémáit, életkörül
ményeit, örömeit, nehézségeit, a ki nem mondott, de nagyon izgató 
kérdéseket, ellentmondásokat, amelyeket magukban hordanak. Ha Isten 
igéjéből vett, igazzá hirdetett megoldást, útmutatást tudunk adni min
den ránkbízott embernek.

Legyen ebben segítségünkre a mi Megváltónk, Aki annyira sze
rette az embert, annyira alkalmazkodott hozzá, hogy emberi testbe 
öltözött!

Vámos József
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A békéről
Az, amit most leírok, nem teológiai tanulmány. Nem akarom 

sem a Szentírás alapján, sem etikai oldalról megvilágítani és meg
válaszolni a béke kérdését és az egyház feladatát a béke szol
gálatában. Nem törekszem teljességre sem, csupán azokat a gon
dolatokat szeretném leírni, amelyek bennem, keresztyén ember
ben megvannak a békéről és mindavval kapcsolatban, amit az 
egyház tett, vagy nem tett eddig ebben az ügyben. Talán egy 
keresztyén ember vallomásának is fel lehet fogni ezt az írást. 
Olyan keresztyén embernek, akinek nem közömbös, hogy mi tör
ténik abban a világban, amelyben él -— mert Isten abba helyezte.

A háború borzalmaiból semmivel sem többet éltem át, mint 
más magyar ember. Mindenki végigszenvedte azt Magyarországon, 
amit én, sőt sokan, akik a harctéren voltak, még többet is. Fiatal 
kortársaim közül is sokan, mint leventék többet átéltek, mint én. 
A háborút igazán csak fél évig éreztem, 1944-ben. Addig csak 
a kísérő jelenségeit tapasztaltam, mint amilyen az újságok híradása, 
sorbanállás, kevés ennivaló. Az 1944-es „háborús élményeim” is 
szokványosak. Hasalás a kertünkben ásott földbunkerban, miköz
ben körülöttünk robbantak a bombák, hajnali sorbanállás kenyérért, 
géppuskatűz közben, kapualjtól kapualjig osonás aknatűzben, hó
napokig tartó „pince-élet” Budapest ostromakor. Ezt mindenki 
végigélte. Még azt sem mondhatom, hogy kiterjedt rokonságunkat 
nagy veszteségek érték volna. Mindössze egy nagybátyám vesz
tette életét.

És mégis azt mondom, hogy elég volt! Soha többé ilyesmit 
nem akarok átélni! Azt az érzést soha nem fogom elfelejteni, ami
kor feljöttünk a pincéből, sápadtan, éhesen, mosdatlanul és körül
néztünk a pesti utcák romjain. De azt sem, hogy utána még hó
napokig járt a család gyalog vagy a szenesvagon tetején vidékre 
és utolsó ruhadarabjainkért hoztuk haza a hátunkon az életet 
jelentő lisztet vagy burgonyát.

Ebben az időben, de még utána is évekig nem volt tudatos 
bennem a háború elítélése és a béke melletti kiállás. Sőt, ameny- 
nyiben el is ítéltem a háborút, ahhoz nem sok köze volt a keresz- 
tyénségemnek sem, pusztán csak személyes élményeim alapján 
gyűlöltem a háborút és féltem tőle.

Utána örültem a békének, annak, hogy nincs többé háború. 
Nem sokáig. Jött az ún. hidegháború, jött Korea. Rádöbbentem 
arra: hiába élek én békéiben, ha a világ más részem nem hallgat
tak el a fegyverek és hódító erők továbbra is gyilkolnak ártatlan 
embereket. Erre az időre esik egyházunk békemunkájának a meg
indulása. Addigra, mint teológusban és fiatal segédlelkészben, tu
datossá vált bennem, hogy éppen azért, mert hivő keresztyénnek 
vallom magam, nem mondhatok nemet az egyháznak erre a tö
rekvésére. Erre a döntésre már nem személyes élményeim alapján
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jutottam el, hanem abból a felismerésből, hogy Isten nem akar
hatja a háborút, milliók és milliók halálát. Abból a felismerésből, 
hogy a keresztyén ember, akit Isten úgy helyezett ebbe a világba, 
hogy ne csak egyszerűen prédikálja az evangéliumot, hanem élje 
is azt, nemhogy a háború oldalán nem foglalhat állást, hanem 
még csak közömbös sem lehet.

Nem értettem sokak húzódozását egyházunknak ettől a fel
adatától. Mint ahogyan ma sem értem. Elhangzott sok kifogás. Volt 
ezek között teológiai és politikai egyaránt. Sokan könnyelműen 
beszéltek arról, hogy kétféle békét kell megkülönböztetnünk. Az 
egyháznak a lelki békesség szolgálata adatott, sőt még pontosab
ban: azt kell hirdetnie, hogy Isten hogyan békéi meg evvel a 
világgal — és ebbe sehogyan nem lehet belekeverni a világ békéjét, 
amelynek munkálása nem az egyház feladata. Már csak azért 
sem, mert minden békemunka állásfoglalás az egyre élesedő világ
politikai feszültségben egyik oldal mellett. Ezt pedig nem lehet 
kívánni az egyháztól, hiszen nem kötheti hozzá szolgálatát egyik, 
vagy másik társadalmi rendhez, politikai vagy gazdasági irány
zathoz.

Nagyon szépnek látszott ez a kifogás. Én csak azt nem értet
tem, hogy olyan emberek, akik ugyanannyi borzalmat, vagy még 
többet, végigéltek, mint én, — hogyan beszélhetnek így. Különö
sen olyan időben, amikor egy esetleges atomháború veszélye mind 
sötétebb felhőként tornyosult a világ felé. Hitem szerinti meg
győződés volt, hogy az egyre veszélyesebbé váló helyzetben az 
egyháznak nem az a feladata, hogy vélt bástyái mögé visszahúzód
jon. Hitem szerinti meggyőződés volt, hogy amikor a Szentírás 
a békességről beszél akkor az emberi élet minden megnyilvánulá
sára érti ezt és nemcsak az Isten és ember közti békéről. Illetve, 
amikor arról beszél, akkor ezt másképpen nem lehet érteni, mint 
csak úgy, hogy: ha az embernek békessége van Istennel, akkor 
annak feltétlen kihatásai vannak egész életére. Mint ahogyan Jézus 
Krisztusban Isten nemcsak a lelkünket váltotta meg, nemcsak 
saját magával rendezte az ember viszonyát, hanem megváltotta 
egész életünket és a vele való viszony rendezése kihat a felebará
tainkkal való magatartásunkra is.

Tudom, hogy az egyház nem léphet fel döntőbíróként két 
világrész között, tudom, hogy nem az a feladata, hogy ennek vagy 
amannak igazat adjon, de azt is tudom, hogy az egyház is felelős 
a világért, a világ bűneiért. És ez alól a felelősség alól még teo
lógiai mezbe öltöztetett kifogásokkal sem lehet kibújni. Főleg akkor 
nem, amikor a háborúra uszítok között keresztyének is vannak. 
Azok a keresztyének nem töprengtek azon, hogy mint keresztyén 
emberek, beleszólhatnak-e a háború és béke kérdésébe. Beleszóltak 
— bűnös ó-emberként. Nekünk is bele kellett szólnunk — a béke 
mellett. Hogy ez a szavunk egybeesett olyanok szavával, akik nem 
is keresztyének? Azt hiszem, ezért csak hálát lehet adni, nem
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pedig arra gondolni, hogy a mi egyházunk csak „azért fújja ezt 
a nótát” , mert ezek a nem keresztyének kényszerítik rá.

Azóta már mind többen rájönnek az egyházban arra, hogy ez 
a „kényszer” belülről fakad, a keresztyén hitből adódik. És egy
általán nem Szentírás-ellenes. (Az Evangélikus Egyházi Béke
bizottság legutóbbi ülésén hangzott el az a megállapítás, hogy 
amikor az Újszövetség békességről beszél, mindig egyetlen szóval, 
az „eiréné”-vel fejezi ki és nem használ más szót a lelki, Istennel 
való békesség és az emberek egymással való békessége kifeje
zésére.)

Közben mind élesebb lett a nemzetközi feszültség. A világ 
állandóan a kirobbanó harmadik világháború árnyékában élt. Az 
volt a megdermesztő ebben a veszélyben, hogy ez már nem akár- 
milyen háborúnak ígérkezett, hanem a legpusztítóbb atomháború
nak. Sőt tudósak, az emberiség legjobbjai mind erőteljesebben kezd
ték hangsúlyozni, hogy már az atomrobbantási kísérleteknek is 
milyen hallatlan nagy a veszélye az egész emberiségre nézve. Az 
egyszerű emberek pedig — Keleten és Nyugaton egyaránt — mind 
határozottabban kívánták és követelték most már az atom- és 
hidrogénbombákkal való kísérletezés beszüntetését is.

Milyen furcsa dolog is a tudomány! Fel lehet használni az 
emberiség javára, de kárára, sőt elpusztítására is. Milyen hallatlan 
perspektívát nyitott meg az emberiség előtt az atomikutatás! Az 
emberiség legjobbjai foglalkoztak és foglalkoznak azzal, hogy a tu
domány legnagyobb felfedezését az emberiség haladásának, szebb 
jövőjének szolgálatába állítsák. És ugyanakkor mások — akik 
szintén tudósoknak nevezik magukat —, azon fáradoznak, hogy 
evvel a nagy felfedezéssel minél több kárt és pusztítást okozzanak. 
Ezt egyszerűen meg sem lehet érteni, ép ésszel fel sem lehet 
fogni.

Abban a tiltakozásban, amelyik szerte a világon egyre erőtel
jesebb lett, az egyház is mind jobban hallatta a szavát, nemcsak 
nálunk, hanem az egész világon. Számtalan egyházi nyilatkozat, 
felhívás ennek a jele.

És elérkeztünk 1956 októberéhez. Újból napokig a pincébe 
kuksoltunk, hallgattuk a fegyverropogást, ágyúdörgést és a rosz- 
szabbnál rosszabb híreket. És láttunk is. Halottakat, rombadőlt 
házakat, gyűlöletet és mindent, ami csak a háborúval jár. Borzal
mas volt. Egy hétig tartott és hónapokra, évekre visszavetette az 
országot. De az egyház is sok kárát látta az októberi ellenforra
dalomnak. Nemcsak abban, hogy pl. a budapesti templomok jó- 
része megsérült, hanem abban is, hogy az egyházban is felszaba
dult a gyűlölet, ami egyáltalán nem vált az egyház becsületére. 
Hosszú időre elvesztette hitelét az egyházban a szó, a komoly és 
jó törekvés és mindaz, ami mögött igaz meggyőződés, hitből fakadó 
döntés volt. Nehezen lábolt ki ebből egyházunk és még most sem 
teljesen. — 1956 októbere és az utána következő események megint 
csak megerősítették bennem azt a hitbeli meggyőződésemet, hogy
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nekem, mint keresztyén embernek nem lehet mást mondanom, 
mint a békét hirdetnem. Hiszem, hogy aki igényli magának a 
Krisztus üdvösségetszerző evangéliuma hirdétőjének elnevezést, az 
nem is tehet mást. Mert a kettő nem zárja ki egymást, sőt igazi 
egységben van. Világossá lett előttem, hogy ennek az egységnek 
éppen az igehirdetésben kell a legjobban megmutatkoznia. A meg
térésre indító, hitrejuttató, a cselekvő keresztyén életre elvezető 
és abban megtartó igehirdetésnek.

Az egyháznak 1956 utáni békeszolgálatában volt és van jó és 
kijavítani való is. Volt, aminek tudtam örvendezni, de volt, amit 
egyszerűen nem tudtam megérteni. Örültem annak, hogy kiszéle
sedett egyházunkban azoknak tábora, akik az egyház békeszol
gálatát igyekeztek komolyan venni. Viszont nem értettem, miért 
kellet egyházunk 1956 előtti békeszolgálatát avval vádolni, hogy 
az csak egyesek, az egyház vezetőségének, az egyház alsóbb réte
geitől elszakadt munkája volt? És ha így is volt, ki volt a hibás, 
hogy így volt? Kit tiltottak el attól, hogy meggyőződéssel hirdesse: 
az egyháznak komoly szolgálata van a béke munkálásában? — 
Örültem annak, hogy az egyházban mind több ember számára vált 
egzisztenciálissá a béke kérdése, viszont volt egy olyan rossz érzé
sem, hogy sokan már csak akkor beszélnek, gondolnak, éreznek 
így, amikor már látják, hogy az egyház háza is eléghet egy hábo
rúban. (Vagyis úgy éreztem, hogy sokan, amíg nem látták, hogy 
az ő bőrükre is megy a dolog, addig nem érzeték az egyház szolgá
latának a békéért valamit is tenni.) — Örültem annak, hogy az 
elmúlt másfél év alatt olyan sok alkalom és mód volt összegyüle
kezni lelkészeknek és híveknek, a békéről beszélni. De sokszor 
volt az az érzésem, hogy csak beszéltünk. — Örültem annak, hogy 
komoly teológiai alapot akartunk keresni az egyház békeszolgá
latához, de azt már nem értettem, hogy ezt miért kell oly sokat 
hangoztatni és közben csak keresni ezt az alapot. Ne haragudjon 
meg senki, ha ezt mondom: úgy érzem, hogy semmivel sem lett 
több teológiai alapja egyházunk békeszolgálatának, mint volt az
előtt, egyszerűen avval, hogy hangoztattuk ezt a teológiai alapot. 
Azért se haragudjon meg senki, ha azt mondom: egyáltalán kell-e 
még mindig keresni ezt a teológiai alapot?

Hiszem és remélem, hogy egyházunk mind inkább komoly és 
igaz szolgálatnak fogja fel a világ békéjéért végzett munkáját. 
Erre akar indítani bennünket minden olyan cikk egyházi lapjaink
ban, amely előrevisz, építően kritizál. Legyen őszinte ez a szol
gálatunk, mert különben nemcsak ennék a szolgálatnak nem lesz 
hitele, hanem egyéb szavunknak, cselekedetünknek, de még ige
hirdetésünknek sem. És nemcsak a világ előtt, hanem saját híveink 
előtt sem. 

Egy nevet szeretnék még leírni: Schweitzer Albert neyét — 
és az ő példájával egy kicsit foglalkozni. Mindnyájan tudjuk, ki
csoda ő. Azt is tudjuk, az elmúlt két évben mit tett ez a tudósnak
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is, embernek is, keresztyénnek is nagy egyéniség. Itt fekszik előt
tem annak a rádióbeszédének magyar fordítása, melyet tavaly 
mondott el. Azóta többször is felemelte szavát az atomrobbantási 
kísérletek ellen és rámutatott a rádióaktív sugárzások egész vilá
got fenyegető mérhetetlen veszélyére.

Ebből az első rádióbeszédéből hadd idézzek egy-két részletet, 
hogy a megdöbbentő tények azoknak is beszéljenek, akik eddig 
csak hallomásból tudtak Sohweitzer Albert beszédeiről:

„Egy atombomba felrobbanásakor (a mai hidrogénbomba ha
tása hatszázszorosa annak, mint ami Hirosimára esett) elképzel
hetetlen mennyiségű parányi rádióaktív részecske szabadul fel. 
Korunkban ezekkel van dolgunk. Azt a veszélyt kell felmérnünk, 
amit a belőlük kiinduló rádióaktív sugárzás számunkra jelenthet. 
Ezekből az elemekből némelyek órák múlva, mások napok, hetek, 
hónapok, évek, vagy évmilliók múlva enyésznek el. Rádióaktív 
porfelhőként vándorolnak a magasban. A nehezebb részecskék 
hamarabb lehullanak. A könnyebbek tovább maradnak fenn, s 
esővel, vagy hóval jutnak a földre. Hogy meddig tart, amíg az 
eddigi atomrobbanásokból a levegőbe jutott részecskékből már 
semmi sem marad, nem lehet bizonyossággal megmondani. Becslé
sek szerint ez eltarthat 30, vagy 40 esztendeig is.

Az északamerikai Columbia folyó rádióaktivitását mérték. A 
fertőzést itt a Hanford atomműveknek a folyóba vezetett ipari 
szennyvize okozta. A víz rádióaktivitása jelentéktelennek mutat
kozott. A vízben tenyésző moszat rádióaktivitása azonban már en
nek 2000-szerese, a kacsáké, amelyek a moszattal táplálkoznak, a 
40 000-szerese, a folyóban élő halaké 150 000-szerese, a fecske
fiókáké, amelyeket szüleik a folyóbeli rovarokkal tápláltak, 500 000- 
szerese, s egyes vizimadarak tojássárgájáé 1 000 000-szorosa.

A szervezetünket érő rádióaktív behatások nem egyformán 
hatnak szöveteinkre, hanem bizonyos helyeken lerakódnak, így 
főként a csontszövetekben, a májban, a lépben. E szervekből az
után belső sugárzás indul ki, amely a különösen érzékeny szerve
ket támadja meg. Hogy milyen betegséget okozhat ez a belső 
sugárzás? Elsősorban a vér súlyos megbetegedéseiről van szó. A 
csontvelő vörös sejtjei nagyon érzékenyek a rádióaktív sugár
zásra. Pedig itt képződnek a szervezetünkre oly nagy jelentőségű 
vörös és fehér vérsejtek. Ha megbetegednek, akkor túl kevés, vagy 
elkorcsosult fehér vérsejtek képződnek. Mindkét esetben a vér 
súlyos megbetegedése következik be, ami legtöbbször halálos ki
menetelű.

Azonban nemcsak a saját egészségünk forog veszélyben, ha
nem a belső sugárzás által utódainké is. Különösen érzékenyek 
ugyanis a belső sugárzásra a szaporodási szervek sejtjei. Az ered
mény: Halva születések és torzszülöttek serege, testi,, vagy szellemi 
defektusokkal. A leggyöngébb belső sugárzás is károsan hat az 
utódra.

J. G.
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Niemöller előadása a Németországi Evangéliumi 
Egyházról a brüsszeli világkiállításon

Niemöller előadása „Die Evangelische Kirche in Deutsch- 
land zwischen Gestern und Morgen” címen hangzott el 
Brüsszelben 1958. július 13-án. A hosszabb előadás első része 
a Német Evangéliumi Egyház munkájának elemzésével fog
lalkozott, a jövő kérdéseire és feladataira mutató részt az 
alábbiakban közöljük.

A  mi Német Evangéliumi Egyházunknak tegnapja egyértel
műen veti fel a kérdést a mával kapcsolatban. Tegnap be kellett 
látnunk, hogy nem tettünk elég bátran vallást hitünkről, nem 
hittünk elég erősen, nem imádkoztunk elég hűségesen és a sze
retet tüze sem lángolt eléggé bennünk. Vajon történt-e változás 
atekintetben, hogy ma már ezekkel a kísértésekkel szemben vér- 
tezettebbek és elővigyázatosabbak lennénk?

Prédikáltuk a megtérés, a bűnb ánat, a gondolkodás megvál
tozásának szükségét egy ideig. Meg is kíséreltük dolgainkat job
ban csinálni, mint annak előtte. Az 1948. utáni években szám
talan emlékeztetés és intés történt a tegnap hamis, téves és el
hibázott útjaival kapcsolatban. Eisenachban ezt mondtuk: „Az 
erőszakon nincs áldás.” Ez 1948-ban történt, azévben tehát, amikor 
az amsterdami egyháza világkonferenciáin kijelentették, hogy „a 
háború Isten akarata ellen van” . Örömmel üdvözöltük azt a 
védelmet, amelyet a Német Demokratikus Köztársaság alkotmánya 
a lelkiismereti okokra hivatkozó hadiszolgálat-megtagadóiknak biz
tosított és békére hívtunk fel mindenkit. Erre következett 1950- 
ben az újra felfegyverkezéssel szembeni figyelmeztetés. Ekkor ve
tődtek fel első ízben jelentősebb ellentétek.

Ezután nagy hallgatás következett. Azok az emberek, akik 
az előzőek hallatán útbaigazítást és segítséget vártak volna, tanács 
nélkül maradtak, magukra hagyatva. Mikor a hadszolgálati köte
lezettséget újra bevezették, a katonai szolgálat megtagadói ismét 
magukra hagyotta n érezhették magukat és az égő szeretet helyett 
csak valami plátói hideg vigasztaló szavakból álló érdeklődéssel 
találkoztak. Az egyház beszélt ugyan, de — ahogy ez most már 
nyilvánvalóvá vált — nem vette komolyan saját magát, nem tudta 
magát elszánni, nem volt elegendő bátorsága a vallástételre. Nem 
igazolta ugyan kifejezetten azt, ami az államiban történt, de nem 
is tiltakozott, ahogy azt a megelőző nyilatkozatok alapján tőle 
mindenki várta.

Az 1945-ben gazdagon előlegezett bizalom különösen a népes
ség azon részénél tűnt el, amelyik százéves tartózkodás után ismét 
megkezdett az egyház felé fordulni, a munkásságnál, és semmissé 
vált. Minden más fáradozás, amely arra irányult, hogy ezt a 
réteget, ezt az osztályt csalódott bizalmában újból megnyerje,
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sikertelennek bizonyult. Az egyházat ismét az uralkodó hatalmak, 
a kormányon levők, a gazdagok, a hadsereg pártfogolnának tekin
tették. Nagy szavak hangzottak mindaddig, amíg abban a hiszem- 
ben voltak, hogy azok a kormányzat tetszésével találkoznak, de 
abszolút némaság mutatkozott, mihelyt a kormányzatban irány- 
változás történt. Ezenkívül még egy nagyon gyanús sietséggel is 
lehetett találkozni, amely azon igyekezett, hogy a tönkrement 
közeledést még jó időben újra meg lehessen valósítani. Miután 
elhatározták a véderő felállítását, nem tudtak eléggé sietni a tábori 
lelkészség kérdésének rendezésével. Létre is hozták a gyülekezeti 
lelkészhiány ellenére, még mielőtt az új szövetségi hadsereg a 
porondon megjelent volna. Ettől a pillanattól kezdve már szót 
sem ejtettek a hadszolgálatot megtagadókról!

Azóta úgy megy minden-, mint annak előtte és mégsem úgy, 
mint azelőtt. A tábori lelkészség ügyét csak a Szövetségi Köztár
saság kormányzatával kötött megállapodásban szabályozták, egy 
ennek megfelelő javaslattal a Német Evangéliumi Egyház a Német 
Demokratikus Köztársaság kormányzatához csak azután fordult, 
miután a nyugatival a NATCLhoz kapcsolódó kormányzattal meg
történt a megállapodás. Ezt a javaslatot ekkor természetesen meg
lehetős gúnnyal visszautasították, mondván: „A Németországi
Evangéliumi Egyház az Atlanti Szövetséghez tartozik! A keleti 
német államhoz tartozó evangélikus egyházak, melyek az NDK- 
ban élnek és amelyek valamennyien a Német Evangéliumi Egyház 
szervezetéhez tartoznak, támogatják ezt az egyházi pártállást1”

Csend támadt a tábori lelkészség ügyében kötött egyezmény 
körül. Az NDK-ban élő egyházak, amelyeknek szavazata segítsé
gével hagyták jóvá egy évvel ezelőtt a megállapodást, szeretnének 
kibújni a felelősség alól. A költségek, vagyis a reájuk háruló szen
vedések túl magasnak bizonyultak számukra. Arról beszélnek, 
hogy egy csendes likvidációra kerül a sor, mert etekintetben a 
nyugat-németországi egyházakban is sokasodnak a vészjelek.

1956 óta felemelte a Német Evangéliumi Egyház óvó szavát 
az ún. atomfegyverekkel kapcsolatban, mégpedig az Egyházak 
Világtanácsának, az Ökuménének határozataival megegyezően. 
Mindez 1957 végéig nem jelentett kookázatot, mert semmi sem 
árulta el, hogy ebben a kérdésben nézeteltérésekre kerülhet sor. 
Az NDK atomfegyverekkel való felszerelése mindenféle megfon
toláson kívülre esett és a Szövetségi Köztársaságban még a nyál 
folyamán (a választások előtt) kijelentette a kancellár, hogy erről 
szó sem lehet. 

A dolgok mégis másképpen történtek, és a Németországi Evan
géliumi Egyház rendkívül kellemetlen helyzetbe került azáltal, 
hogy az atomfegyverkezésről mondott nyilatkozatai a nyugatnémet 
kormányzat eljárásával ellentétbe kerültek, noha ezzel a kormány
zattal az egyház mint egyházbarát, keresztyén kormányzattal a 
legjobb egyetértésben szeretett volna megmaradni.
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Legszívesebben azt tették volna, mármint a vezetőség, hogy 
az EKD tanácsa ismét hallgatásba burkolózzék, mint ahogy azt 
már hasonlóan megtették, mikor a nyugatnémet fegyverkezés kér
déséről volt szó. Most azonban nem sikerült! Lelkészek és gyüle
kezeti tagok ezrei jelentették ki, hogy keresztyén embernek nem 
szabad atomfegyverekhez nyúlnia, mert ez a hit megtagadását 
jelenti. A semlegesség is lehetetlen ebben a kérdésiben, mart 
,,a kerestyén hit mindhárom ágazatának megtagadását jelentené” . 
Így áll pillanatnyilag a Német Evangéliumi Egyház a tegnap és 
a holnap között. Itt kell eldőlnie, hogy milyen útra szánja magát.

A döntés kikerülhetetlen. Meglepőnek tűnhet, noha egyálta
lán nem az, hogy az egyháznak azt kell  kívánnia, hogy útja felől 
egy ún. politikai kérdésben történjék döntés, ez esetben tehát 
abban a kérdésben, hogy milyen állást foglal az atom-„fegyverek” , 
vagyis az életpusztító eszközök tekintetében. Emellett a kérdés 
mellett elmenni lehetetlen. A legutóbbi német zsinat, amely néhány 
hónapja Berlinben ülésezett, szerette volna kikerülni a döntést. 
Mégis — akarata ellenére is — meg kellett 'állapítania, hogy itt 
egy sokkal mélyebb szakadék tátong, amelyet le kell küzdeni, 
hogyha mi, mint Német Evangéliumi Egyház egy úton akarunk 
maradni tovább. A döntést elnapolták, de tovább odázni nem lehet 
ezentúl.

Isten nem ajándékoz meg döntésekkel benőnket, ha meg
lapulunk előlük. Kettős komolysággal és súllyal térnek vissza a 
kérdések. Végeredményben az vezetett a stuttgarti bűnvalló nyi
latkozathoz is, hogy az evangélikus egyház vonakodott saját szíve 
kérdéseként meghallani és elismerni a zsidóknak és a fogyatékos 
szellemi képességűéknek meggyilkolása, az Európa népei ellen ve
zetett háború és a diktátor hatalmi éhségének kérdését és ezekre 
a kérdésekre adós maradt feleletével.

Stuttgartban éppen azt kellett bűnünként beváltanunk, hogy 
ezzel a felelettel adósok maradtunk. Az egyház azt gondolta, hogy 
teljesen elegendő, ha ismét csak „sajátos” és „tiszta” egyházi kér
désekkel és feladatokkal törődik, mint amilyen a régi hitvallások, 
az istentisztelet és az alkotmány. Azonban állandóan látszólag 
politikai kérdések elé került. Mit mondjon a felfegyverkezésre, 
igent vagy nemet? Az erőszak alkalmazásától óvjon vagy tanácsolja 
azt? Szabad-e hallgatnia, ha az állam hadiszolgálatra kötelez olya
nokat, akik lelkiismeretükre hallgatva nem akarnak hadiszolgálatot 
teljesíteni? Vajon megnyugtathatja-e az államférfiak lelkiisme- 
retét az erőpolitika, a fenyegetőzések, a megfélemlítés és végül 
az atomfegyverkezésiben folytatott verseny tekintetében? A kérdé
sek mind komolyabbak és mind sürgetőbbek lettek. Ma már pedig 
egész világos az EKD számára, hogy nincs holnap felé vezető 
utunk, amíg a ma kérdéseit meg nem válaszoljuk.

Végül oly messzire jutott el a zsinat, hogy nyíltan fel kellett 
tennie a kérdést, hogy munkáját az Evangéliumi Egyház egysé
gének felbomlása nélkül tudja-e lefolytatni. A következő zsinat
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sem bírja leküzdeni a hasadást, ha adós marad a felelettel. És 
azzal sem lehet majd vigasztalni magunkat, hogy az egyes tartó- 
mányi egyházak azért továbbra is fönnállhatnak, „mint hogyha 
nem történt volna semmi” .

A kérdés alapjában véve központi kérdés! Egyszerűen arról 
van szó, vajon Jézus Krisztus gyülekezete felelősséget vállalhat-e 
azért, vagyis szívéből tud-e feleletet adni, amikor az embert bár
miféle céil számára eszközül használják föl, illetve áldozatul vetik ; 
oda. Mert az atombomba esetében már most „a békében” nagyon 
erről van szó.

Mi valamennyien, a földkerekség 3000 millió embere kísérleti 
tárggyá váltunk, tengeri malacokká, vagy kísérleti nyulakká olyan 
emberek kezében, akik élő tárgyakon kísérleteznek. Itt nemcsak 1 
arról van szó, hogy az ember értékét relatívvá teszik, hanem arról, 
hogy ezt tagadják és elhazudj ák. Hasonló esetről van szó, csak 
tágabb körben és nagyobb méretekben, mint ahogy Hitler idejé- - 
ben történt. Mit szól mindehhez Jézus Krisztus gyülekezete? Azt 
kell tennie, amit 1945 előtt elmulasztottunk és amely mulasztásért : 
Stuttgartban megváltottuk bűneinket, felismerve az egyház vét- .1 

kességét és a saját vétkünket is. Nem szabad halogatni azzal az 
egyszerű mellébeszéléssel, hogy itt politikáról van szó. Nem, a 
zsidók legyilkolása nem volt politika, hanem gaztett ési bűn. Embe
rektől elvitatta és elrabolta az emberi értéket. Ugyanígy vagyunk 
ezzel a látszólag politikai kérdéssel, az atomfegyverkezéssel és 
az ezzel kapcsolatos kísérletekkel. Ezek meggyalázzák az ember 
emberi méltóságát, az evangéliumot, az egyházra bízott öröm
üzenetet. Meggyalázzák annak a nevét is, aki magát az ő gyer-  
mekei Atyjaként nyilatkoztatta ki. Meggyalázzák Jézus Krisztus
nak eleven és életet teremtő lelkét. Mi a ma esedékes felelet?

Az egyháznak nem azt kell mondani, amit államférfiak, poli
tikusok és hatalmasok szívesen haillanának. Ehelyett inkább Urát 
kell megkérdeznie, hogy ö  mit akar mondani. Tőle és nem mástól 
kell kérdenünk: „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” Csak ez 
esetben tud megállni a mában és tud reménykedni a holnap 
feladataiban. Istennek a Jézus Krisztusban tanúsított emberiessé
géről, emberi együttérzéséről szóló üzenetéről van szó. Elhazud- 1 
juk-e vagy prédául vetjük? Ha a benne kinyilatkoztatott és meg
valósított emberi méltóságot, amely pedig minden egyes emberre 
vonatkozik, elvetjük, akkor nincs többé holnap, akkor nem marad 
fenn az egyház, nem marad meg Jézus Krisztus gyülekezete sem, 
hiába kedveznek, néki a hatalmasok, hanem csak valamilyen vallá
sos társulat, amely éppoly méltó arra, hogy tönkremenjen, mint 
bármely vallás. Akkor csak egy kortünetté válik, amely olykor 
figyelemreméltó életerőről és élettartalomról tesz tanúbizonysá
got. Az egyházon azonban, amelyik lismerd az ember Jézus Krisz
tusban Istent és ezért az Isten Fiáért és egyben Ember Fiáért 
bízik Istenben, a poklok kapui sem vesznek diadalmat. de csakis 
az ilyen egyházon nem.

Ford.: Benczúr László
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K u ltú rsze m le

Levél új könyvekről
KEDVES BARÁTOM,

arra kérsz, számoljak be olvasóidnak az elmúlt hónapok új ma
gyar könyveiről, mint aki könyvről könyvre figyeli s ismeri az 
élő magyar irodalmat és az írókat is. Kérésedet könnyen elhárít
hatnám: minek is írjak beszámolót új könyvekről, mikor itt van
nak a 'lapok, melyek szakszerűen részletesen beszámolnak könyv
kiadásunk minden darabjáról. Bizonyára érdeklődő lelkészeink is 
ismerik ezeket a tájékoztató szemléket, talán számról számra ol
vassák is. Te nyilván gondoltál evvel az érvvel s tüstént úgy ha
tároztad meg a telefonban kérésedet, hogy véleményt mondjak a 
számottevő művekről. Azt hiszed, hogy ez könnyebb feladat? Aligha 
merném vállalni, hisz hiányzik hozzá a legfőbb előfeltétel: a könyv- 
olvasás. Nem vagyok igazi olvasó, mert csak azt olvasom el, ami 
elementárisán, érdekel vagy olyan író új művét, akire várakozás
sal tekintünk föl mindnyájan. Az irodalom így alakul ki szemlé
letünkben, olvasmányaink alapján. Az író csak műveket ír, az 
olvasó szövi össze a könyveket irodalommá. Az olvasó, akinek 
könyvélményei vannak s maga is válogat, amikor könyv után nyúl.

Ezt ti lelkészek éppen olyan jól ismeritek, ezt az érzést, mint 
mi, írástudók. Ti mindnyájan valaminő gondolattal néztek évről 
évre feltornyosuló könyvújdonságokra s kiki ízlése, egyéni fel
fogása, sokszor etikai megfontolása alapján válogat az áradatban. 
Mert valóban áradata a könyveknek veszi körül az embert. Az idei 
könyvnapra például 80 mű jelent meg 600 000 példányban. S nem
csak ez a több mint félmillió könyv fogyott el, hanem közel ötven 
százalékkal több ennél, csaknem egymillió könyv vándorolt el a 
kereskedői asztalokról a magyar olvasók asztalára egy hét alatt. 
Az emberek még zsémbeltek, amiért kevés példányban adták ki 
a jó könyveket. Lám, ez máris érdekes jelenség. Képzeld el, vala
mikor ti lelkipásztorok voltatok a jeles könyvolvasók, ma párhu
zamosan veletek s talán ollyik lelkésznél is mohóbban s szélesebb 
érdeklődéssel millió ember olvas könyvet szerte a magyar nyelv 
domíniumán. Egy olcsó könyvsorozat, tudod, százezreknek teszi 
lehetővé, hogy két hetilap árán a magyar irodalom s az európai li- 
teratúra legjóbb műveit magáénak tudhassa. Gondold meg, hogy 
Arany János Toldija legutóbb ebben a sorozatban százezer pé'ldány-
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ban látott napvilágot, diákéveink párezer példányban megjelent 
kötelező olvasmánya!

A régi olvasó ma lépten-nyomon érzi, hogy az olvasás művé
szete megszűnt kiváltság lenni s az írói világokat szemünk előtt 
immár nemcsak az értelmiségi magyar fűzi össze irodalommá, ha
nem az egész nép részt vesz e műveletben. Azt hiszem tehát, hogy 
a lelkésznek, ha valóban szólni akar mai lelkekhez, ismernie kell 
olvasmányaikat, tehát a hívek párhuzamos élményeit, különben nem 
marad meg pásztornak, azaz vezetőnek. Te jól tudod, mire célzok, 
magad is igen okosan és világosan fejtegeted hetilapunkban an
nak szükségét, hogy a lelkésznek szellemi tájékozottságban fölébe 
kell kerülnie annak, akinek hirdetni akarja az igét. Egyszer Foton 
beszéltünk róla, hogy meg kellene írni „breviárium” formájában a 
magyar evangélikus lelkész száz könyvét. Talán egyszer megírom 
ezt az írásművet, de máris arra gondolok, hogy a száz könyv is 
kevés, még többet kell markolnia, aki hivatásának is érzi foglalko
zását s gondol izzó fényben ragyogó elődeire, prédikátorainkra, 
akik maguk szőtték írók s olvasók gyanánt az irodalmat, élő szó- 
val tovább adva a magyar könyvet, a ritkát s drágát, mely csak 
az ő bibliotékájukban volt megtalálható, a paraszt s a polgár nem 
ismerte. Tágult a világ s a tágítást az évről évre növő olvasók 
ezrei is végzik, jaj annak, aki közületék, lelkészek közül, hamis 
gondolattal szűkíteni akarná. Nem is akarjátok, természetesen. Iga
zad van, ha arra gondolsz, hogy a legjobb könyvek száma nem 
olyan áttekinthetetlenül nagy, úrrá válhatunk fölöttük, válogat
nunk kell.

Volt egy barátom, egy orvos, akinek nagyszerű könyvtára volt, 
mindig öröm volt polcait végignézni. Ez a barátom úgy válogatta 
össze könyveit, hogy csak tíz éve megjelent könyvet szerzett be 
az új könyvekből. Addigra, mondta, eldől, érdemes-e a mű, vagy 
elmerült már. A könyvek népszerűsége viszonylagos. Lélektani 
szempontból is érdekfeszítő egy különös könyvsiker. Németh László 
társadalmi drámáinak kétkötetes kiadása például az 1958-as könyv
nap első napjának, vasárnapnak, délelőttjén már elkelt Budapes
ten. Elkelt egy szálig. Holott ki olvas drámát? Csak a nagyon igé
nyes olvasó. Ez egyes mai magyar írók kivételes hatása az ol
vasókra. Stendhal nagy sikere nálunk a franció író angol filmjé
nek sikerével függ össze, s nékem túlzottnak tetszik. Evvel máris 
vitát indítok el, holott nem azt akarom. Csak elmondom, mire 
szeretném felhívni a figyelmeteket sajátosan magyar szempontból.

Könyvkiadásunk és olvasótáborunk is egyaránt évek óta múlt
beli hiányokat pótol (akár muzsikában és képzőművészeti élmé
nyekben is). Régi és modern klasszikusaink most válnak roppant 
példányszámban százezrekévé. Nagy és őszinte könyvsikere van 
évről évre Mikszáthnak, Móricz Zsigmondinak. Mikszáth összes mű
veinek kritikai kiadása, ami mindig kisebb olvasótábornak szól, tel
jesen elfogyott, a kiadó most kénytelen újra nyomni a sorozat ösz- 
szes eddig megjelent köteteit. Móricz összes műveinek egységes
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kék kötésű kiadása is hamar elfogy, egyes kötetei antikváriumban 
sem lelhetők fel. Ez idén válogatott riportjainak négy vaskos kö
tetét adták ki, s mindegyik kötet a legnagyobb kortörténeti doku
mentum, az élő nemzedék legizgalmasabb olvasmánya. Ezeken 'a 
minden lépésben ellenőrizhető riportokon látszik meg, mennyire 
igazmondó író volt Móricz Zsigmond, mennyire ismerte a magyar 
világot s mekkora lelkiismerettel, tárgyi tudással írt. Soha nem té
vedett, soha nem kapták rajta túlzáson, hibán. Ha arra gondolunk, 
hogy közeli és távolabbi szomszédaink, sőt ázsiai nemzetek is, most 
tolmácsolják olvasóiknak Móricz legfontosabb könyveit, elmondhat
juk, hogy a nagy magyar író teljes érvényesülésének érdekfeszítő 
eseményét is átéljük.

Nagyon érdekes ezen a vonalon Juhász Gyula lassú közeledésű 
obeliszknek ható feltűnése. Juhász eddig az Ady-nemzedék máso
dik sorában foglalt helyet, most az elsőbe lépett. Eddig alig törőd
tek vele. Versei életében pár száz példányban láttak napvilágot, 
halála után összegyűjtött verseinek két kötete jelent meg s néhány 
válogatás. Most a szegedi irodalomtörténészek egy csoportja, a gon
dos Péter Lászlóval az élen, összegyűjti a költő egész munkássá
gát. Péter László tavaly válogatott költeményeit, az idei könyv- 
napra pedig Juhász Gyula prózai írásműveinek válogatását tette 
közzé két kötetben Örökség címen. Meglepetés ez a két Juhász
kötet, mert Juhász prózájáról a beavatottakon kívül alig tud a 
magyar olvasó. Most kiderült, hogy ez a rendkívül komplex költő: 
a legközvetlenebb hangú, -mindig első kézből merítő publicista, kri
tikus és két kisregény szerzője volt. S életünket és fejlődésünket 
olyan józanul s olyan pontosan ítélte meg, mint kevés kortársa. 
Valami égő, szuggesztív erő csap ki társadalmi és szellemi életünk
ről szóló elemzéseiből, akár megdönthetetlenül találó aforizmáiból. 
Juhász realista volt, s mélységesen magyar lélek.

A könyvhét egyik legnagyobb sikere a legdrágább és legelő
kelőbb mű volt: az Örök barátaink, Szabó Lőrinc kétkötetes idegen 
lírai antológiája, melyet még maga a  költő fejezett be, betegágyán. 
1700 oldal, mennyiségre nézve is mekkora életmű, s miinő szimfó
nia, ahogy a költő élete összeválogatta a világ lírájának nem egy
szerűen szép.. nem is recitatív darabjait, hanem az európai em be 
bűntudatát és szabadulás-keresését kifejező poémákat. 142 forintba 
került a két kötet s pár nap alatt mind gazdára talált. Bár ezt 
láthatta volna búcsúzéban korán eltávozott nagy barátunk.

Devecseri Gábor Catullus-fordítása is eseménynek számít újra 
s lehetetlen ennek kapcsán meg nem említeni, hogy ez a költő aján
dékozott meg minket egy teljes új magyar Homérosszal, mely ta
valy jelent meg s 32 ezer példánya majdnem teljesen -elfogyott. Ré
gebbi Homerosz-fordításaink szorgalmas tanári munkák ehhez a 
ragyogó költői tolmácsoláshoz képest.

Mily világokat kapcsol össze a magyar költő, ha körülnézünk. 
Ilyen Illyés Gyula hosszú idő óta első s egyetlen könyve is, egy
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kínai versgyűjtemény, a Kínai szelence. A  mondabeli Sun császár
tól harmadíélezer év lírai termése szólal meg a rendkívül ízlésesen 
kiállított kötet lapjairól egészen az 1952-ben meghalt Huang Csien- 
Csu verséig. Egy egész világ, s még mindig ismeretlen világ ez. 
Illyés tolmácsolásai mesteriek, válogatása életközelségre vall. A 
Kínai szelence szemet nyit fel.

Kedves ajándék volt mindnyájunknak, akik Móricz Zsigmon- 
dot személyesen ismertük, legintimebb s legkevésbé ismert művei
nek, költeményeinek, kötetben történt közlése (Móricz Zsigmond 
versei, Magyar Helikon, 1958. Gellert Oszkár válogatása). S itt 
derül ki, hogy ezek a versek nem isi olyan mellékesek a nagy élet
műben. Németh László rámutatott arra, hogy Móricz verseinek rit
musa az igazi magyar ritmus, mert az élő beszéd természetes lej
tését követi. Móricz is szükségét érezte, hogy versben szólaljon 
meg, szorongatottságában szólt így. Tizenegy zsoltár-átköltés is van 
a művészi finomsággal kiállított kötetben, de mindeneket felülmúlók 
a nemzet sorsáról írt poémái, főleg a döbbenetes erejű Kesergő 
(Querela Hungáriae). Így a kötet már nem is kevesek ügye, hanem 
nemzeti olvasmány! Itt említem meg, hogy Este tűz mellett cí
men kiadtam Móricz Zsigmond felvidéki s szlovákiai vonatkozású 
írásműveit, mint érdeklődési körének dokumentumát s élete fon
tos stációjának bizonyitákait.

Nem lehet említéstelen hagyni Kodolányi új nagy regényét: 
az éveken át hallgató író most gyors egymásutánban közzé adja 
rejtett éveinek bő termését. Kassák Lajos, mint mindig, ma is 
olyan, mint egy Dürer-rajz, versei az élet szálanként rakodó, egy
más mellé hajló vonásaival végül egy tüzetes s pontos és tiszta 
rajzot raknak az olvasó elé.

Neked elárulhatom, hogy föltétlenül el fogom olvasni Fája 
Géza Bölcsőm című könyvét, mert az emlékiratot, a korrajzot s 
egy író legjobb szemléletét, a gyermekkorit, a legérdekesebbnek 
tartom. S Féja pláne Léváról, Barsról ír! Nem lehet ilyenből eleget 
olvasni.

Az ember nemcsak a hazai könyveket figyeli, engem írói esz- 
mélésem óta érdekel az egész magyar glóbusz. Azért köt le rend
kívüli erővel kolozsvári barátomnak, Balogh Edgárnak, nemrég Bu
karestben megjelent könyve, az Egyenes beszéd, mely 1926-tól 
1957-ig írt írásait fogja össze. Az egy magyar létnek három hazá
ban felvillanó fényeit s árnyképeit kapjuk benne egy népéért élő 
ember önéletrajzával. Azért olvasom el Fábry Zoltánnak, a szlová
kiai magyarok lelkiismeretének új könyvét, a Hidak és árkok cí
műt, holott csak könyvekről s írókról ír többnyire, de az ember 
örül az éleslátásnak, a hajlíthatatlan s egyértelmű emberségnek.

Végére értem s félek, nem mondtam el mindent. Talán majd 
egy idő múlva folytatom, ha jónak látod ezt a formát. Isteni veled!

Szalatnai Rezső
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Jegyzetek egy mod ern  sz ín h áz

Szerintünk a színházi szintézis összetevőinek vagy 
egyszerre, de nem egymást fedve, hanem az összha
tásban támogatva kel'l megjelenniük, vagy pedig el
lenpontként kell hatniok, amelyben nem veszítenek 
jellegükből, hanem oszthatatlan, többszólamú for
mává olvadnak össze.

E. F. Burián

Nálunk vendégeskedett egy érdekes színház, E. F. Burián színháza, 
s négy estén át a modern színház problémáiból adott ízelítőt. Érdekes 
volt tanulmányozni, különösen napjainkban, amikor a változó, alhkuló 
új világ, a színházak megújulását, fejlődését is parancsolóan előírja. 
Ez a megújulás valahogy kapcsolódás, lelki asszimiláció a modern em
ber lelkivilágához, igényéhez, új rétegek bevonása, új közönség meg
hódítása. A színpadnak újra és újra el keli fogadtatnia önmagát, kü
lönösen ma, amikor a film, a rádió hódító hatása mellett új verseny
társ tűnik fel: a televízió. És mégis a színházak élete és növekvő sikere 
azt mutatja, nincs izgalmasabb szellemi játék, mint a színjátszás meg
annyi paradoxonjával vívódni, hisz bárhová nyúlunk, mindenütt izgal
mas problémák örvénylenek, a színpad, a színjáték megannyi abszur
ditás: itt a merő csináltságot valóságnak fogadjuk el, tudjuk, csupán 
játék és liobogó nyers életnek tűnik fel, a művészet szuggesztív hatása 
a játékból, a hazugságokból hatásos és igaz életet teremt. Ezt a kollek
tív élményt pótolni, elpusztítani, háttérbe szorítani nem lehet soha. Haj
dan nagyapáink idején a színház megcsinálta a maga nagy forradalmát, 
a patétikus szavalóstílustól elszakadt, s továbblépett a realista szín
játszás felé. Ma újra az az érzésünk, hogy a kor drámájának megszüle
tésével, új drámai stílusok jelentkezésével egy kicsit új színjátszó stílus 
is születik. Vagy legalább is az új drámai stílus, új színjátszó stílus 
igényét jelzi. A s z í n p a d ,  a s z í n h á z ,  a j á t é k  nyomul előre, a 
nehézkes, már-már naturalista iskolát felváltja valami artisztikusabb, 
nem olyan aprólékos gonddal részletező játékstílus, a mai színpadi játék 
stilizáltabb, modernebb, a színpadi hatáskeltéstől nem fél, sőt azt el
sődlegesnek tekinti. Épít és merít a valóságból, ám óvakodik attól, 
hogy a valóság megragadásának és színpadi bemutatásának követel
ménye az igazi, a mélyebb, a sokszor rejtett valóság felmutatásától 
fossza meg a színpadot. Burián színháza ebből a szempontból különösen 
érdekes. Az erős érzelmi hangsúly mellett Burián előadásainak külö
nös, artisztikus, egységes hatása van. Minden eszköz azt célozza, hogy 
az előadás eszmei-filozófiai lényege közel kerüljön a nézőhöz. Burián 
„kisöpörte” a régi színpadot, eltávolította a múlt század naturalista 
eszközeit színházából, sokszor még a színpadot elhatároló rivaldát is 
megszünteti, s ha szükség van rá, a nézőtéren szólaltatja meg színészeit. 
Dolgozik a jövő színházán, azon, hogy a modern néző izgalmas, diffe
renciált gondolatvilágát tökéletesen tudja uralni. Burián — éppúgy, 
mint Brecht színháza, mindent azért tesz, minden kísérlete, formai 
újítása azt a célt szolgálja, hogy maradandó szellemi hatást tudjon
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gyakorolni az emberre. Politikai határra tör nyíltan és határozottan, 
ennek érdekében kerüli a misztikumot, szimbólumokhoz is azért folya
modik, hogy mondanivalóját világosan kifejezhesse. Burián ízig-vérig 
alkotó, 1934 óta egyforma indulattal küzd a közönnyel, a meg nem 
értéssel, a közönségért és az új színházkultúráért. Ezért van, hogy 
nem egyszerűen egy színház a sok európai színház között, hanem korunk 
egyik legérdekesebb színházi stílustörekvése, amely kifejezési eszkö
zeiben művészi ö s s z h a t á s r a  t ö r e k v ő  módszerével akarja gaz
dagítani a színházkultúrát.

A MŰSORRÓL ÉS A JÁTÉKSTÍLUSRÓL

Burián budapesti bemutatkozásával egy színház egészéből kapha
tunk képet. Deklaráció is volt ez a műsorösszeállítás, Burián ezzel azt 
akarta dokumentálni, hogy a színház egész eddigi életét, megtett útját 
vállalja, s nem tekinti letűnt alkotói periódusnak azt, amit a színház 
a két világháború közötti időszakban alkotott. A „Patkányfogó" círhű 
darab, amely a régi legendát új módon dolgozza fel, nagyon jól jel
lemzi Burián egész alkotói módszerét. A darab írói „nyersanyagát” 
Viktor Dyk, a cseh költészet klasszikus művésze adta, Burián az ő 
novellájából írta át színpadra. Őrzi a novella minden lényeges mozza
natát, minden jelenetét, s a színpadon különleges díszletezési és fény
hatásokkal tudja megoldani a színpadraállítás feladatát. Különös figura 
a „Patkányfogó’’ ebben a változatban. Tehetséges ember, kívül áll 
mindenen, az erkölcsi normákat nem tartja önmagára nézve kötelező
nek, állítólagos függetlenségének tudatában lenézi mindazt, ami bék
lyóba köt, megveti a kapzsiságot, a gonoszságot, de megveti azokat is, 
akik a társadalom egyszerű életét élik, a nincstelen halászokat, a gaz
dag város egyszerű lakóit. Képzelt nagyságának és valóságos tehetsé
gének erejéből mindent megoldhatónak lát, nemcsak a patkányok, de 
az emberek urának is véli magát. Szembeállít vele a darab egy egy
szerű embert, Jörgent, a halászt. Ö, a bölcs elvonulás prófétája, az a 
véleménye; csak ki kell várni, úgyis minden jóra fordul egyszer. Vala
hogy a nép mindent túlélő életerejét, passzivitásában is megnyilvánuló 
okosságát akarja jelezni. A „Patkányfogó” felfuvalkodottságában el
pusztítja az életet, de Jörgen túléli a pusztulást, a rontást, mert ter
mészetes józansággal, becsülettel fogadja az életet. Az individualizmus 
rontó, tisztességtelen, embertelen vonásainak elátkozása ez a mű, min
den hangsúlyával azt magyarázza, hogy a fellengzős egoizmus, az in
dividualista gőg, ha egy kis ellenállásba, akadályba ütközik, képes egyéni 
érdekből mindent elpusztítani, magát az életet is. Burián, mindent,- 
amihez nyúl, újjáalkotja a saját színpada számára. A barokk kor népi 
játékait eredeti hűségükben színpadra viszi és úgy rendezi meg, hogy 
egyszerre mosolygunk a történet naiv fordulatain és élvezzük a népi 
életerő friss, vidám tobzódását a színpadon. Az ismert „Koldusopera”-t 
még Brecht után is átdolgozza, antikapitalista tendenciáit még határo
zottabban és aktuálisabb érvénnyel hangsúlyozza. Puskin Anyeginjét, 
a szerző iránti tisztelettől vezérelve ugyancsak úgy alkotta színpadra, 
hogy a mű friss hatásokkal tudja a mű e r e d e t i  gondolatait tolmá
csolni.
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Mint a bevezetőben is jeleztük, itt feltétlenül' arról van szó, hogy 
egy színház minden ízében a jelen szolgálója akar lenni, a ma embe
réhez akar szólni. Természetesen nem mond le arról, hogy a színház
kultúra hagyományait teljesen elvesse, de saját munkáját sem tekinti 
egyszerű kísérletnek, ma már a Burián színháznál nem egyszerűen 
experimentálásról van szó, hanem arról, hogy igenis polgárjogot nyárt 
egy stílus, amelynek sikerült megteremtenie a szintétikus színházat, 
ahol minden művészi eszköznek, szövegnek, zenének, színpadképnek az 
az értelme, hogy a mondanivaló kifejezését szolgálja. Vetített díszle
tekkel dolgozik, ha úgy tetszik, a fényszórók is beszélnek az ő szín
házában, a színész szinte zenei hatásokat ér el kulturált szövegmon
dásával. Sosem építi tele a színpadot, csak motívumokat és hangulato
kat láttat olykor, szűkszavúan és egyszerűséggel, de ez az osszművészi 
hatás oly lenyűgöző és kivételes erejű olykor, hogy többet mond min
den naturalista színpadépítésnél. N em  t ö k é l e t e s  m é g  ma sem. 
Burián is állandóan bírálja önmagát azzal, hogy újra és újra megren
dezi darabjait. Feltétlenül tiszteletreméltó az a törekvése, hogy ezzel 
a játékstílussal, előadásai rendkívül változatosak, színesek, félreismer
hetetlenül egyéniek. A zenének különös szerepe van Burián színházá
ban. Az Anyegint úgy rendezi meg, mintha szimfonikus zenekart ve
zényelne, minden szín megannyi hangszer itt, a színészek játékával 
és a kísérő zene alkalmazásánál egységes hatású kompozíció jön létre. 
Ez a többszólamúság — mint a mottóban is jeleztük, Burián szavaival 
— azt eredményezi, hogy az emberi érzelmek a maguk tökéletes gaz
dagságában, sokoldalúságában jelennek meg a színpadon. Van ebben 
a színházban persze avult stíluselem is bőven. Az avangárd szülötte, 
s természetes, hogy nem érzi, hogy az avangárd stíluselemei közt is 
sok mindent kikezdett már az idő. Mégis tiszteletreméltó, komoly vál
lalkozás, érezzük egész stílusában a kor szívét dobogni.

I. J.

A  K O R  ÉS A  S Z ÍN H Á Z I  STÍL U S

Luther Márton doktor mondta 
Eislebenben kevéssel halála előtt: 
„Az ágostai birodalmi gyűlésen 
1530-ban Albert mainzi érsek és 
választófejedelem egy ízben a 
Bibliából olvasott valamit. Ekkor 
véletlenül egyik tanácsosa jött 
hozzá és így szólt: „Fenséges fe
jedelmem és uram, mi köze ke
gyelmednek e könyvhöz?” Erre 
ő így felelt: „Biz én magam sem 
tudom, mert ami ebben a könyv

ben van, az mind az utolsó betűig 
ellenünk szól.”

*

„Istennek megvannak a maga 
rendeletéi és zsinórmértéke. Ott 
van a Tízparancsolat testünkbe, 
vérünkbe oltva. Veleje pedig: 
amit nem kívánsz magadnak, ne 
tedd az embertársadnak. És eh
hez tartja magát az Úr Isten. 
Mert amely mértékkel mérsz, 
olyannal. . . ?
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Halottaink
Kirchner Rezső (1885— 1958)

Augusztus 7-én költözött el a minden halandók útján, szeretett 
szülővárosában, Balassagyarmaton, rövid szenvedés után Kirchner Rezső 
v. püspöki titkár, nyug. sámsonházi lelkésztestvérünk, életének 73-ik 
évében.

Középiskoláit a Selmecbányái evangélikus lyceumban végezte, lel- 
készi oklevelet a pozsonyi teol. akadémián szerzett s 1908. augusztus 
16-án szentelte lelkésszé D. Baltik Frigyes, a dunáninneni egyházkerület 
püspöke. Szolgálatát mint püspöki titkár kezdte meg Balassagyarmaton 
Baltik püspök mellett. Majd Kiss István és D. Kovács Sándor püs
pökök mellett teljesített titkári szolgálatot 1942-ig. Ekkor sámsonházi 
lelkész lett 1953-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig.

Az egyházi adminisztrációt sohasem tekintette célnak, csak esz
köznek, de mint ilyet, nélkülözhetetlennek tartotta. Sokszor idézte az 
Ige parancsszavát munkájával kapcsolatban; „Szükséges, hogy az egy
házban mindenek ékesen és szép rendben folyjanak.” (1. Kor. 14, 40.)

A püspöki hivatalban mindig maga a megtestesült személytelenség 
és ügybuzgalom volt. Egyházi alkotmányunkat és az egyetemes egyház 
rendeletéit kevesen ismerték nála jobban.

Egyénisége minden lelkész-testvérében bizalmat és rokonszenvet 
keltett. Kötelességének érezte a hozzá közel álló, de az egyházi admi
nisztrációtól idegenkedő, vagy abban késedelmeskedő lelkésztársait 
hibáikra figyelmeztetni —, de ezt mindig négyszemközt tette. Modora 
gyakran hidegnek és érdesnek látszott, pedig tele volt szeretettel és 
bajtársi szellemmel.

Végtisztességtétele a balassagyarmati templomban ment végbe, egy 
hét híján azon a napon, amikor 50 évvel ezelőtt — ugyanabban a 
templomban — lelkésszé szentelték.

Temetésén a nógrádi egyházmegye lelkészei nagy számban vettek 
részt: a szent szolgálatot Szabó József ny. püspök-lelkész végezte.

Szűcs Sándor

Dr. Szuchovszky Lajos (1891— 1958)
Illesse elismerés a századfordulón szolgált evangélikus levita- 

tanítókat. Meggyőződéssel és áhítattal látták el kisegítő lelkészi szol
gálatukat s lelkészeket nevéltek egyházunknak.

Egyházi iskoláinkban nevelődtek mind. Nemcsak meggyőződésből, 
hanem inkább az anyagiak hiánya miatt s ezek az ilyen családból 
született és nevelődött lelkészek olyan szolgái lettek egyházunknak, 
akik a szegénység ellen sohasem tiltakoztak, akik a külső látszatok 
ellenére szívesen és boldogan dolgoztak fillérekért munkahelyeiken.

Szuchovszky Lajos, mint szegény segédlelkész és alacsony java- 
dalmű vallástanár, munkája végzése közben napi gondjain felülemel
kedve lelkesen járta a „kültelki” iskolákat s robusztus alakjával nem 
félelmet keltett az ifjúságban, hanem inkább csodálatot: ez az erős 
ember is az egyház szolgálatába állott? Részben Barthra gondolva
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lehet elmondani róla, hogy az Isten által adott emberi erejével is 
prédikált iskolában és templomban egyaránt.

Lelkesítő típusú lelkész volt, aki nem kába ábrándok után futott, 
hanem reális célokért tudott harcolni. Jórendbe szedte önmagában 
az egyházért és a hazáért küzdő együttes harcát. Kilátástalan mun
kákban szelíd derűvel állott a munkában. Korholásban részesült sokak 
részéről s bánatát hangos kacajával temette el s másnap új harcra 
kélt mindig. Parókusi szolgálata jutalom volt türelméért, erős testében 
hordozott szelídségéért, s Pesterzsébeten a munkásság, testvérét látta 
meg benne, mert hozzájuk születése és adott természete szerint 
emberi hangot tudott megszólaltatni s mindig ember maradt az embe
rekkel szemben. Isten „erejében” csúfolta meg őt. Leterítette a leg
nagyobb fájdalom, de atyai kegyelmével állott melléje úgy, hogy ren
geteg időt adott neki a nagy meditálásra, mélyre sok keresztyén és 
lelkész nem ér reá. Megrokkant éveiben odatalált Jézus Krisztus sze
relméhez s haza akart térni — s békességgel is ment haza.

G. L.

Schmidt János (1889— 1958)
Egy hirtelen jött szívroham ragadta ki 69 éves korában, közülünk 

az idősebb lelkésznemzedék e markáns képviselőjét. Elsuhanó alakja 
álljon egy pillanatra elénk még egyszer.

Felsőnánán született 1889-ben egyszerű német parasztcsalád gyer
mekeként. Tehetségére felfigyelt a gyülekezet akkori lelkésze, Müller 
Róbert, aki az iskolából már kimaradt fiút újra tanulásra serkentette, 
sőt atyailag támogatta. A bonyhádi evangélikus gimnáziumban érett
ségizett s onnan szíve indítására a soproni teológiára került. Két 
professzora volt életére döntő hatással: D. dr. Prőhle Károly, akitől 
a tiszta lutheri tanítás iránti fogékonyságot tanulta, és ez lelkészi 
szolgálatában harcba állította a szekták ellen, másrészről Payr Sándor, 
aki az egyháztörténet szeretetét csepegtette a szívébe. Ez tette életének 
későbbi szakaszában olyan fáradhatatlan adatgyűjtővé, hogy hatalmas 
kéziratkötetek maradtak hagyatékában, amelyek főleg a Tolna-Bara
nyai egyházmegye története szempontjából nagy értéket jelentenek. 
Egyházi történetkutatásunk számára annál is nagyobb az értéke ezek
nek a köteteknek, mert a háborús események során elpusztult gyüle
kezeti irattárak sok értékes anyaga maradt meg bennük.

Előbb Kalaznó, majd Györköny lelkésze volt. Ez utóbbi helyen 
23 évig. Szolgálatának erre a szakaszára esik egyházunk küzdelme a 
német náci mozgalommal.

Nyugdíjas éveit Pakson töltötte. Megbékélt derűvel, mindenkor 
készen a kisegítő szolgálatra, mind az evangélikus, mind a református 
gyülekezetek felé.

Tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála Vaskúton érte, ahol 
fiánál tartózkodott. Onnan hozták haza hamvait és a paksi templomban 
való felravatalozás után nagy részvét mellett kísérte a gyülekezet a 
paksi családi kriptába.

Halálával a Tolna-Baranyai egyházmegye egy jellegzetes régi papja 
dőlt ki a sorból.

Örökségül hadd álljon itt hitének bizonyosságát mutató búcsú
igéje: „Közel van az Űr a megtört szívekhez...” (34. Zsolt. 19.)

Sólyom Károly
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A lelkiismeret
Az alábbiakban egy fejezetet közlünk D. dr. Vető Lajos 

püspök, teológiai tanár „Bevezetés a valláslélektanba” címen 
1958-ban sokszorosításban megjelent teológiai akadémiai elő
adásaiból. A lelkiismeret kérdése valláslélektani megvilágí
tásba kerül itt, ami nagyon eszméltető lehet a további teo
lógiai kutatás számára.

A lelkiismeret mivoltával, működésmódjával, a lelkiismeret- 
furdalással, stb. az érzések pszichológiájának a körében foglalko
zunk, mivel nemcsak a lelkiismeretfurdalás, hanem egyáltalán a 
lelkiismeret nagymértékben érzésszerű pszichológiai jelenség. 
Hogy pszichológiai jelenség, erre mutat maga a szó is magyar 
nyelvünkben: lelkiismeret. Ezen kívül is vannak magyar szavak 
egyházi nyelvünkben, amelyek arra késztethetnének, hogy a lélek
tannal foglalkozzunk, például maga a le lelk é s z  szó. (A lelkész 
nyilvánvalóan azt az embert jelenti, aki szakszerűen foglalkozik a 
lélekkel, v. ö. méhész, gépész, nyomdász, stb). Ahogyan azonban 
csak újabban foglalkoznak egyházi körökben a lelkészek lélektani 
képzésével, ugyanúgy vagy még jobban elhanyagolták a lelkiis
meret pszichológiai vizsgálatát. A teológiai erkölcstanban szokás 
vele ugyan foglalkozni, de ott se pszichológiai szempontból. Ez an
nál kevésbé érthető, mivel mi evangélikusok gyakran hivatkozunk 
igen fontos döntések alkalmával a lelkiismeretre, főleg a saját lel
kiismeretünkre. Maga Luther Márton tudvalevőleg az Isten igéjé
hez kötött lelkiismeretére hivatkozott, amikor döntenie kellett. 
Tehát minket lutheránusokat foglalkoztathat elsősorban a lelkiis
meret kérdése, s annak pszichológiai felkutatása. Hogy érzelem
szerű jelenség, mutatják az ilyen kifejezések: „bánt a lelkiismeret, 
furdal a lelkiismeret. “

1. Egy értékes tanulmány

Sajnos, a lelki ismeretről komoly pszichológiai tanulmányt 
evangélikus, illetve protestáns vonalon ma még nem lehet találni. 
Kifejezetten katolikus vallású pszichológusoktól származik az a 
szinte egyetlen színvonalas lélektani tanulmány, amelyből mi is 
sokat tanulhatunk. A könyv szerzője Gerhard Clostermann dr., az 
egyik nyugatnémet (Gelsenkirehen) városi pszichológiai kutatóin
tézet igazgatója és felesége, aki leányközépiskolában tanít. A mű 
címe: Das weibliche Gewissen (A női lelkiismeret). Először 1933- 
ban, majd 1953-ban jelent meg második kiadásban a nyugat-német
országi Münsterben, több mint 240 oldalnyi terjedelemben. A 
könyvhöz az előszót Dr. Werner Gruehn professzor írta, s kifejti 
azt a meggyőződését, hogy ez a tapasztalati alapon létrejött tanul
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mány nemcsak a leányifjúság lelkiismeretébe nyújt rendkívül ér
tékes bepillantást, hanem általában véve a lelkiismeret egész szer
kezetébe, úgyhogy ez a tanulmány, mely tapasztalati alapon ke
letkezett, számunkra evangélikusok számára is igen tanulságos. 
Egy egész esztendő szemináriumi munkáját igénybe vehetné a ta
nulmány részletes megismerése, mi azonban csak a leglényegeseb
bet mondjuk el, amennyiben t. i. elősegíti valláspszichológiai téren 
való általános tájékozódásunkat.

Mielőtt azonban Clostermann eredményeire rátérnénk, szük
séges egyet-mást előrebocsátanunk.

Filozófusok is csak az utóbbi évtizedekben kezdtek újra be
hatóbban foglalkozni a lelkiismerettel, s főleg Kant formális lelki- 
ismeret fogalma ellen szálltak síkra és tartalmi érték-erkölcstant 
követeltek. (M. Scheler és N. Hartmann.) Ugyanakkor az idegorvo
sok, főleg a pszichoanalitikusok lépten-nyomon beleütkötek a lel
kiismeret pszichológiai tényébe. Rájöttek, hogy bizonyos ideges 
megbetegedéseknek a tulajdonképpeni gyökereit a lelkiismeret 
helytelen működésében kell keresnünk. Ez nagy meglepetés volt, 
mivel a XIX. és XX. század pszichológiája általában elhanyagolta 
a lelkiismeret kérdését, s majdnem az volt a véleménye, hogy 
lelkiismeret nem is létezik. Werner Gruehn abban látja a lelkiis
meret pszichológiai vizsgálata elhanyagolásának az okát, hogy 
addig nem is lehetett szó ezen a téren komolyabb előrehaladásról, 
amíg a magasabb lelkiéletet nem tudtuk tudományosan feltárni.

Ilyen előmények után került rá a sor arra, hogy Clostermann 
nekilátott a lelkiismeret pszichológiai megismerésének.

Módszer tekintetében érdekes, hogy leányiskolai tanulóknak 
azt a feladatot adták, hogy írjanak dolgozatot erről a témáról: 
,,Mit mondott nekem a lelkiismeret?” A leányoknak előzően meg
magyarázták hosszan és többször, hogy lelkiismeretük megmozdu
lásairól és konfliktusairól kell írniuk. Az elkészült dolgozatokat a 
leányokkal megbeszélték, s az így nyert anyaggal kiegészítették 
és ellenőrizték. Mint látni fogjuk, ez a módszer még nem tartozik 
a legprecízebb pszichológiai eljárásokhoz, de mégis igen értékes 
anyagra és tanulmányra vezetett. A  leányok 10—20 évesek voltak.

2. A  lelkiismeret működése

Ami az eredményeket illeti, figyelemre méltó a lelkiismereti 
jelenségek gazdag fenomenológiája (jelenségtana). A tanulmány 
részletesen ismerteti a lélkiismeret formáit, majd a lelkiismeret tar
talmait. Megfigyelték, hogy a lelkiismeret a mindennapi életben 
rendkívül fontos szerepet játszik. Megfigyelték, hogy a lelkiismeret 
nemcsak akkor működik, amikor az embert valami rosszért dor
gálja, hanem akkor is, hogyha jóra igyekszik serkenteni. Tehát a 
lelkiismeret nemcsak az elkövetett rossz cselekedet után jelent
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kezik, pl. mint lelkiismeretfurdalás, hanem mint a jó cselekvésére 
indító ösztönzés is.

Bájos példákat találhatunk arra, hogy 11— 12 éves kislányok
nál hogyan működik mindkét említett értelemben a lelkiismeret. 
Egy 11 éves kisleány a következőket írta:

„Tegnap délután azt mondta Anyukám: menj az üzletbe. De én nem 
akartam menni. A  lelkiismeretem azonban nem hagyott békén. Foly
ton azt mondta: menjél már! Végre el is mentem. Amikor visszajöttem, 
azt mondta a lelkiismeretem: jól van!“

Ezekben az egyszerű gyermeki szavakban világosan láthatjuk, 
hogy a lelkiismeret hogyan működik. Amikor a kislány nem akarja 
teljesíteni anyja parancsát, nem hagy neki békét, szinte állandóan 
nyugtalanítja. Ez a lelkiismeret negatív, vagyis figyelmeztető és 
rosszaié munkálja. De látjuk azt is, hogy a lelkiismeret akkor is 
működik, amikor engedelmeskedtünk intő szavának, s ilyenkor 
mintegy megdicsér bennünket. Ez az úgynevezett „jó lelkiismeret".

A kifejezetten pozitív és negatív működés-módon kívül van 
a lelkiismeretnek semleges magatartása is. Ez azt jelenti, hogy a 
parancs ugyan elhangzik, azt nem teljesítjük, de ez nem is bánt 
bennünket.

Tizenhárom éves kisleány szavai: „Egy nap kint játszottunk. 
Anyánk kiáltott valamit. Mi azonban játszottunk, úgy tettünk, 
mintha anyánk szavát nem is hallottuk volna".

Az említett háromféle működésmódja során mintha a lelki
ismeret egyszer kívülről, egyszer belülről hallatná a szavát. For
mailag tehát már is hatféle formáját különböztethetjük meg a lel- 
kiiismeret működésének. További különbségek adódnak abból, hogy 
a lelkiismeret a döntés, vagy cselekvés előtt jelentkezik-e, vagy 
csak utána. A lelkiismeret formáinak a fenomenológiája tovább 
bővül azzal, hogy cselekvés közben is, tehát nemcsak előtte, vagy- 
utána, hallathatja a szavát.

Nagyon érdekes az, amit ez a tanulmány arról a lelki feszült
ségről állapít meg, amely a lelkiismeret tevékenysége közben je
lentkezik. A lelkiismeret működésének a folyamán bizonyos sza
bályszerűséget lehet megállapítani, feszültségekkel és feloldódások
kal épp úgy, mint ahogyan azt a meditációnál, eksztázisnál stb. lát
tuk. Clostermann hangsúlyozza, hogy a lelkiismeret-folyamatok- 
nak céljuk van. Egy 14 éves kisleány írja a következőket: „Amikor 
egyszer egy este már az ágyban feküdtem, nagyon fáradt voltam, 
el akartam aludni. Már nagyon késő volt, s így nyugodtan elszen- 
deredtem. Már néhány órája aludtam, de egyszerre csak felébred
tem, s a lelkiismeretem azt mondta: te még nem imádkoztál! — 
Először nem akartam a lelkiismeretemre hallgatni és tovább akar
tam aludni. De akkor valaki megint azt mondja: te még nem imád
koztál! — Ekkor felismertem Isten szavát...”
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Egy másik példa: Egy 13 éves kisleánytól:
„Végre, amikor a kistestvérem már 15-ször zavart (pontosan meg

számoltam), dühbe gurultam. Mert már megmondtam neki egy párszor, 
haggya abba buta kérdéseit. Felugrottam és jobbról-bálról lekentem 
neki egyet. . . , Amikor azután elgondolkoztam, szemrehányásokat tettem 
magamnak. Mert mégis csak fájt nékem, hogy rosszul bántam vele.“

Az első példában azt látjuk, hogy a lelkiismeret nem hagy 
nyugtot, amíg csak megfelelő belátásra nem jutattunk. A második 
esetben csupán csak jelentkezik a lelkiismeret, de nem tudjuk meg, 
hogy eredményre vezetett-e. Az első esetben beszélünk arról, hogy 
vannak lelkiismereti folyamatok, amelyeknek az a céljuk, hogy meg
nyugvást találjunk, míg a második esetben erről nem beszélhe
tünk.

Feltűnő az a szerep, amelyet az Én, illetve az Én-funkció min
den lelkiismereti jelenségnél játszik. Clostermann tanulmánya 
megerősíti a tapasztalati valláslélektan korábbi felfedezéseit. A 
lelkiismeret nyelve, beszéde is erre utal. A lelkiismeret szava rend
szerint úgy jelentkezik, mint hogyha egy másik személy Szólna 
hozzánk. A tegeződő formával találkozunk itt. Különösen a fiatal
korúaknál lehet ez így. De jelentkezik a lelkiismeret szava úgy is. 
hogy Én-formát használ, egyes szám első személyben szól, vagyis 
az ember szinte magának mcind ilyenkor valamit. Példa: Egy 13 
éves kisleány dolgozatából:

„Amikor megálltam előtte (ti. a kosár előtt, mely tele volt földi
eperrel, amelyből csenni akart) lelkiismeretem azt mondta: ilyet nem 
szabad tenned,- ez bűn!. . .  De néhányat kivettem belőle. . .  A lelkiis
meretem azonban szüntelenül hajtogatta: Hogy tehettél ilyet!. . . “

A lelkiismeret itt a cselekedet előtt és után tegeződő formá
ban szól. Másik példa, amikor a lelkiismeret mint Énünk szól: Egy 
14 éves kisleány beszámolójából:

„Anyám nagyon örült miattam, mivel olyan szép verset szavaltam 
(ti. az ezüstmennyegzőn). Én is nagyon örültem, de a szivemben azt 
gondoltam: Már nagyon sok rosszat követtem el én ellened, és arra fo
gok törekedni, hogy többé ne legyek olyan engedetlen, mint amilyen 

ezelőtt voltam . . . ”

Gyakran találkozunk a Te és az Én váltakozásával. Amikor a 
tegeződő forma átmegy Én-formába, akkor az jele a belső átalaku
lásnak, a tulajdonképpeni megtéxésnek. Az Én elsajátítja, a magá
évá teszi a lelkiismeret szavát.

A lelkiismeret működése igen erős érzelmekkel jár. Különösen 
akkor, ha konfliktusok keletkeznek a lelkűnkben. A leányoknál 
és a nőknél általában véve ezek az érzelmek erősebbek, mint á fér
fiaknál. Testi rezonanciája is van náluk a lelkiismereti folyama
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toknak. A lelkiismeret válsága során a leányok gyakran sírnak. A 
tulajdonképpeni döntés Clostermann szerint csak akkor történik 
meg, amikor már Én-formában, egyes szám első személyében be
szél a lelkiismeret.

Nyilvánvaló, hogy akár tegeződő, akár Én-formában beszél a 
lelkiismeret, mindig ugyanarról az egy lélekről van szó. Ugyanez 
az eset akkor is, hogyha az az érzésünk, hogy a lelkiismeret szava 
kívülről szól hozzánk. Itt Clostermann szerint lényegileg tudat' 
hasadásról van szó. Lelkűnkben ketten is beszélnek, néha egymás
sal ellentétes dolgokat, ez éppen a konfliktus lényege, de mind a 
két beszélő ugyanahhoz az egy tudathoz, lélekhez tartozik. A lelki
ismeret vizsgálata mutatott rá arra, hogy a tudathasadás igen kö
zönséges, hétköznapi, normális jelenség is lehet, s nem úgy van, 
ahogy korábban az orvosok gondolták, hogy az mindig beteges 
jelenség.

Az ilyen lelkiismereti tudathasadás lehet egyszerű, de lehet 
bonyolult is.

Példa a tudathasadás egyszerű példájára:

Egy 13 éves kisleány beszámolójából: „ . . .  de láttam rajta, (ti. anyá
mon) hogy szavaimon (ti. mikor ellentmondtam neki) nagyon elszomo
rodott. Ekkor magamba szálltam és a lelkiismeret szava jelentkezett 
bennem. Lelkiismeretem szememre vetette, hogy szavaimmal milyen 
bajt okoztam. Mennyire megszomorítottam anyámat, aki pedig oly sokat 
dolgozik, amennyit csak tud, de mégis szüksége van segítségre..

„Lelkiismeretem szememre vetette1', olvassuk ebben a vallo
másban. Itt világosan látjuk, hogy két Én fordul elő, úgy ahogyan 
arról előbb szóltunk. „Magamba szálltam" szintén figyelemre méltó 
kifejezés. Szószerint arról van szó, hogy „Én magamba mentem". 
Megállapíthatjuk, hogy az itt jelentkező tudathasadás két tagú.

Előfordulhat azonban három, vagy több tagú tudathasadás is 
Példa a háromtagú tudathasadásra:

Egy 14 éves kisleány szavai: „Hallottam, hogy egy hang azt 
mondta: Szüleidet te már nagyon sokszor megszomorítottad. Ők 
gondot viseltek rólad és mindent megtettek, amit csak tehettek. 
Viszonozd mindezt jóval . . ,  Nagyon örültem, de szívemben azt 
gondoltam: nagyon sok rosszat tettem én már neked, és ezután 
arra fogok törekedni, hogy többé ne legyek olyan engedetlen, mint 
korábban voltam . . . “

Ebben a példában a tudathasadás három tagja a következő:
1. Egy hang, amely a kisleány Énjét megszólítja: „Szüléi

dét már nagyon sokszor megszomorítottad".
2. Egy Én, mely ezeket a szavakat hallja. „Hallottam, hogy 

egy hang ezt mondta".
3. Az az Én, mely az első hang szavát megszívleli, a ma

gáévá teszi.
„Ezután arra fogok törekedni, stb.“ . . .  
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A második pont alatti Én passzív, mert csak hallja, amit a lelki
ismeret szava szól, a harmadik pont alatti Én aktív én, amely rá
lép az engedelmesség útjára. Ez az aktív Én mintegy helyreállítja 
a lélék egységét, amelyet a lelkiismereti konfliktus tudathasadás 
formájában előidézett. Figyeljünk arra a haladásra, mely ebben az 
egész lelki folyamatban történik. Az első a hang. Az Én hallja. 
Végül a hozzászóló Én oldalára áll. Az a megszólaló Én, az első 
hang tehát a „jobbik Én” .

Természetes, hogy ez a három Én egymással azonos. Annak 
az Énnek része, amelyhez a tudat tartozik. Mind a három Én ugyan
abban a tudatban van. Mind a három lényegileg a tudat különböző 
jelentkezésének, vagy működésének, aktusának tekinthető. A való
ságban mindig ügyanaz az Én szerepel, mely önmagában beszél. 
Semmi másról nincs szó — hangsúlyozza Clostermamn.

Előfordul Clostermannal olyan eset is, amikor ,,a hang” a rossz
nak, az ördögnek a szava. Példa egy 12 éves kisleány beszámoló
jából:

„ . . .  de akkor (ti. a hazugság után) jelentkezett a lelkiismeret 
hangja és azt mondta: Te most hazudtál. Pedig nem szabad lett 
volna ilyet tenned. Majd egy másik hang jött és azt mondta: Ezt 
jól tetted, ezt meg kell mindig tenned! — Ez az ördög /hangja 
v o lt. . . ”

Nem egyszer előfordul, hogy különösen fiatal leányok a lel
kűkben jelentkező hangot, mely rosszra akarja rávenni őket, szin
tén lelkiismeretnek, még pedig rossz lelkiismeretnek mondják, hol
ott „rossz lelkiismeret” -en az elkövetett rossz cselekedet utáni ér
zést szokás érteni.

Példa egy 12 éves kisleány beszámolójából:

„Egy szép napon történt. Egészen egyedül voltam a szobában. A  
nap besütött a konyhába. A pincében körte befőtt volt. Lementem a 
pincébe szénért. A pince sarkában állt a fazék tele körtével. Levettem 
a fazékról a fedőt. De hirtelen azt mondta a lelkiismeretem: „Nem! Ezt 
ne tedd! Mert ez bűn. És anyád észfeveszi, hogy nassoltál!” De akkor 
megint megszólalt a lelkiismeretem: „Rajta! Csak tedd meg! Ez nem 
bűn, ezt szabad m egtennedR ossz érzés vett érát rajtam. — Vissza
tettem a fazékra a fedőt. — De lelkiismeretem nem hagyott békét. 
Újra meg újra azt mondta: Vegyél ki már magadnak egy körtét! 
Anyád igazán nem veszi észre, ha csak egyet veszel ki. Hiszen olyan 
jó izü ez a körte! De akkor megint jött a lelkiismeret: Nem! Ne tedd 
meg! Szépen menj fel, különben bűnt követsz el! Hallgattam a lelki
ismeretemre, amely azt mondta: Nem szabad! Felmentem, leültem az 
ablakhoz és kézimunkáztam. Amikor anyám megjött, úgy tettem mintha 
semmi sem történt volna . . . “

A  lelkiismeret nemcsak nyugtalanságot okoz, hanem örömöt 
is szerez. Erre hoztunk már föl példát. Ilyenkor beszélünk jó  lelki
ismeretről.
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Clostermann figyelemre méltó dolgokat állapít meg a bűnbá
natról ahogyan az a lelkiismeret működésével kapcsolatban jelent
kezik.

Egy 12 éves kisleánytól való ez a példa:

„ . . .  Először tétováztam, de a fiúk nem hagytak békét, amíg bele 
nem egyeztem. Később felmentem, egészen szomorúan és levertén A 
bűn (ti. paráznaság) fájt. Amikor este anélkülhogy ettem volna vala
mit, lefeküdtem, nem tudtam elaludni. Gyötört a lelkiismeret. Szemre
hányásokat tettem magamnak: Mi hasznod van belőle? — Hosszú időbe 
telt, amig elaludtam. — Amikor másnap reggel megláttam a fiúkat, 
szégyeltem magam előttük és elhatároztam, hogy nem fogom újra meg
tenni

3. A  lelkiismeret érzelmi tényezői

Látjuk ezen a példán, hogy a lelkiismeret működésének erős 
érzelmi velejárói vannak. Clostermann megállapítja, hogy a bűn- 
bánat tulajdonképpeni lényege a lelkifájdalom.

Egy másik példa egy 14 éves kisleány beszámolójából:

.. Amikor este már ágyban feküdtem, nagyon nyugtalan lettem. 
Szorongás vett erőt rajtam és úgy éreztem, mintha valaki még ott lenne. 
Remegtem és sehogyse tudtam elaludni. A szívem zakatolt a félelem
től. Ekkor észrevettem, hogy ez a lelkiismeret szava volt, mely a jóra 
akar inteni. Bensőmben azt mondta nekem: Térj meg! Megbántottad 
Istent! Nem jól cselekedtél. Fordíts hátat iskolatársnőidnek (iskolatárs
női szemérmetlen dolgokat beszélték). — Ekkor beláttam, mit tettem. 
Sírtam és teljes bűnbánat ébredt fel bennem. Amikor meggyóntam,, 
mindent jóvá tettem . . . “

Ezen a példán látjuk, hogy az érzelmekből lassanként fejlődik  
ki olykor a lelkiismeret hangja, a lelkiismeretfurdalás értelme. A 
lelkiismeret ilyenkor azt juttatja kifejezésre, ami az érzésekben 
már ki nem mondottan bennük volt.

A lelkiismeretfurdalás szomorúsággal, nyugtalansággal, álmat
lansággal, reszketéssel járhat, de még hallucinációkat és fóbiát 
(ideges félelmet) is előidézhet.

A lelkiismeret természetesen nemcsak mint érzés jelentkezik, 
hanem gondolati elemei is vannak, melyek mint láttuk, sokszor 
az érzésekből bontakoznak ki.

A lelkismeret működésével kapcsolatban egész láncolatokat 
figyelt meg Clostermann. Ezeket le is próbálta rajzolni, olyan for
mán, hogy különbséget tesz: külső hatás, kísértés (K), lelkiisme
ret (L), cselekvés (Cs) között. A  külső hatás is, a lelkiismeret 
szava is és a cselekvés is többször fordulhat elő egymásután válta
kozva. A  lelkiismeret görbének  több, három, vagy akár hat csú
csa is lehet. Lehetséges az, hogy a görbe egyre fokozódó tendenciát
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mutat, de az is lehet, hogy eső tendenciája van, vagy pedig ke- 
verten fordulnak elő 'benne az erősebb és a gyengébb lelkiismereti 
jelenségek.

Egy 12 éves kisleány beszámolójából példa az eső irányú gör
bére:

„Egy nap az ágyban feküdtem, de nem aludtam. Valamin elgondol
koztam. Eszembe jutott, hogy egyszer anyámtól 10 pfenniget loptam. A 
lelkiismeret nem hagyott békét. Felkeltem és lementem. Begyújtottam 
a kályhába.

Amikor anyám fölkelt, megörült. Én szomorúan ültem egy széken 
Anyám kérdezte, mi bajom. Elmondtam neki.

Akkor anyám így szólt: „Menj reggel a templomba és gyónjál! Ha 
meggyóntál és 10 pfenniged van, akkor visszaadod nekem.” Aznap reg
gel el is mentem a templomba és megbántam bűnömet, amelyet elkö
vettem. Szombaton délután pedig elmentem a templomba és meggyón
tam. Amikor kijöttem a templomból, könnyű volt a szívem. Amikor 
pénzem volt, visszaadtam anyámnak, még többet, mint amennyit el
vettem ..

Clostermann ezt a beszámolót így elemzi:
Legelőször találkozunk egy már végrehajtott cselekvéssel, mely

nek negatív előjele van (Cs.). Mert a gyerek azt mondja: „Eszembe 
jutott, hogy 10 pfenniget loptam” . Ezután következik a lelkiisme
ret tulajdonképpeni működése:, „A  lelkiismeret nem hagyott nyug
tot” (L). A lelkiismeret kínja három aktusban vezetődik le (fel
kelés, lemenés, kályhába begyújtás). Ennek megjelölése: Cs—Cs— 
Cs. Ezután megint jelentkezik a lelkiismeret: „Szomorúan ültem 
egy széken” . Ennek jele (L). Ezután külső hatás jön, semleges elő
jellel: „Anyám azt kérdezte tőlem . . . ” Ennek jele '(K). Ezután jön 
külső cselekvés pozitív előjellel: „Elmondtam neki” . Ennek jele: 
(Cs). Ezután jön külső hatás pozitív előjellel: „Akkor ő azt mondta 
stb.” Ennek jele: (K). Ezután jön egy sor cselekvés pozitív elő
jellel: templombamenetel, bűnbánat, gyónás, ennek jele: Cs—Cs— 
Cs. Ezután megint a lelkiismeret jelentkezik: L. Végül pozitív 
külső cselekvés, a pénz visszaadása: Cs! Ennek a lelkiismeretfolya- 
matnak a formulája tehát a következő: Cs! L—Cs—Cs—Cs! L! 
K—Cs! K—Cs—Cs—Cs—LCs! A felkiáltójel a pszichológiai folya
mat egyes szakaszait jelzi. Itt tehát a pénzlopás, mint elkövetett 
cselekedet a folyamat első tényezője, a pénz visszaadása a végső 
tényezője.

4. Lelkiismereti konfliktusok vallási téren.

Sok minden idézhet elő lelkiismereti konfliktust.
A vallás is. Példa egy 15 éves kisleánytól:

„Korábban sose jutott az eszembe: vajon a katolikus vallás az 
egyetlen igaz vallás-e? Mostanában gyakran van ilyen gondolatom.
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Noha gyakran mondom magamnak, helytelenül jársz el, ha így gondol-  
kodol, mégis kételkedem. Jézusnak nem tudok mindent elmondani, 
ami szívemet nyomja. Térdelek a templomban az oltár előtt anélkül, 
hogy a legkisebb szeretetet érezném iránta . . ."

Egy példa, ahol a vallási vívódásban; a megismerés problémája 
játszik döntő szerepet. 17 éves leány írja:

„Miért kell hinni? Ez az a kérdés, amely napról napra üldöz. Nem 
tudom elhinni, hagy Mária mentes volt az eredendő bűntől. Ő még az 
Úr előtt élt. Isten az emberiséget még nem váltotta meg. Ki bizonyítja 
ezt be nekem? Az egyház úgy beszél erről, mint dogmáról. Ha meg
kérdezzük, akkor azt mondják: ez így van. Úgy látom, hogy Mária Is
tentől kegyelemben részesült. De eredendő bűn nélkül? Ebben kételke
dem. Semmilyen könyvben nincs kifejezetten, hogy Mária mentes lett 
volna az eredendő bűntől! — Nem tudom elhinni

Megfigyelték, hogy a pubertás idején (14— 17 év) a vallási ví
vódás rendszerint magában foglalja a „hinni vagy tudni” kérdé
sét (Ch. Bühler). A leányoknál úgy 17 éves korban ez a probléma 
megszűnik, a fiúknál is, de csak átmenetileg. Később a vallási 
konfliktusok inkább onnan erednek, hogy a fiatal leányok életü
ket mindenkitől függetlenül igyekeznek kialakítani. Clostermann 
másokkal együtt megállapítja, hogy minél önállóbban viselkedik 
valamelyik ifjú Énje, annál gyakrabban találkozunk nála a kétel
kedés kísérő jelenségével. Főleg a vallás erkölcsi vonatkozásai okoz
nak kételyeket. Mindenekelőtt azért, mert a vallásos emberek élet- 
folytatása nem tetszik nekik. Egy leány (majdnem 19 éves) a val
lás jó hatásáról semmit nem tud mondani, csupa farizeus, átlag
embert lát maga körül, de nem „egyéniségeket” . Különösen nagy 
probléma számára a vallásos eszmény és a valóságos élet össze
egyeztetése. De nemcsak elméleti, hanem érzelmi válságok is elő
fordulnak, az bántja a fiatalokat, hogy vallásosságukat nem kísé
rik megfelelő érzelmek. Egy 18 éves diáklány írja a következő
ket: „Legutóbb az egyik éjszaka hirtelen megint kételyek ébred
tek fel bennem. Ez alkalommal a következőkről volt szó: Bizonyos 
ókból hirtelen azt gondoltam, hogy el kell érnem a teljes bűnbána
tot. Ezért Isten nagy szeretetére gondoltam minden erőmmel. De 
bensőm ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban teljesen érzéketlen 
maradt. Ezért kételkedtem tökéletes bűnbánatomban. Ehhez já
rult még, hogy néha, amikor józanul elgondolkodtam, kételkedtem 
Isten szeretetében. Amikor most azt gondoltam, hogy tökéletes 
bűnbánatra jutottam, akkor megint így vélekedtem: Hát ezt te csak 
azért teszed, mert félsz Isten büntetésétől. Ez a küzdelem egy jó 
óráig tartott, míg végre eléggé megnyugodva elaludtam” .

A  szülői húzzál, illetve a szülőkkel kapcsolatban is sok lelki- 
ismereti konfliktusuk van a fiataloknak. Megnehezítik a lányok 
jóviszonyát szüleikhez a következők: a) rossz erkölcsi példaadás, b)
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egyes testvérek előnyben részesítése, c) a női nem lebecsülése, d) 
szigorúság mellékes dolgokban, e) a nemi felvilágosítás elmaradása, 
f) feddés, amikor rossz a hangulatuk, g) szemrehányások vallási 
problémáikkal kapcsolatban, h) személyes titkaik semmibevevése

Clostermann tanulmánya sok új dolgot föltár, amiről azelőtt 
a -pszichológusok se igen tudtak, például, hogy normális tudat- 
hasadás is van. Figyelemre méltó a lelkiismeret működésének pon
tos és részletes leírása, fenomenológiája, szerkezete. Sok olyasmit 
feltárt a fiatal leányok lelki életéből, amit maguk a tanárok se 
akartak elhinni, a szülőkkel kapcsolatban pedig megállapítja Clos- 
termann, hogy olyan lelkiismereti konfliktusok zajlanak le gyer- 
mékei-kben, amiről a szülőknek és a nevelőknek sokszor a legkisebb 
sejtelmük sincsen. Figyelemre méltó az is, hogy a lelkiismeretnek 
a fiatalok lelkiéletének háztartásában milyen nagy jelentősége van. 
hogy nem csupán formális működést fejt ki a lelkiismeret, mint 
a Kant-féle kategorikus imperatívusz. Egész lelki életünk kiérlelő- 
désében, minden fontos döntésünk és cselekedetünk lebonyolítá
sában legalább is az ifjú korban, a lelkiismeretnek fontos szerepe 
van. Megállapítja azt is Clostermann, hogy minden embernek más 
értékrendszere van és eszerint működik a lelkiismerete, viszont 
a lelkiismeret 'állandó működése nagymértékben szabályozza és 
korrigálja ennek az értékrendszemek a tartalmát és felépítését. A 
lelkiismeret fontos szerepet játszik egész lelkivilágunk kiépítésé
ben és kiérlelésében, a bűnbánatban, a megtérésben stb. A lelki
ismeret létrejöttéről, kialakulásáról azonban többet is tudunk, mint 
Clostermann.

5. A  lelkiismeret eredete.

Abból, amit a lelkiismeretről eddig hallottunk, ugyanis meg
állapíthatjuk, hogy a lelkiismeret nem egyforma minden embernél, 
sőt ugyanannál az embernél is változik a működése, a tartalma, 
az ereje, továbbá, hogy a tegező formát az Én-forma, válthatja fel, 
s ekkor a normálisnak mondható tudathasadás megszűnik. Az is 
nyilvánvaló, hogy a lelkiismeret fejleszthető és nevelhető, főleg 
tartalmi tekintetben. Az orvosi pszichológia megállapította ezen 
kívül és erre Clostermann is rámutat, hogy a lelkiismeret -hely
telenül is működhetik, sőt egyenesen lelkibetegségeket, idegbajokat 
idézhet elő. Utaltunk már az etika köréből arra, hogy beszélhetünk 
szűk és tág lelkiismeretről, ami azt jelenti, hogy egyes emberek 
bűnnek tartják azt, ami mások számára semmiféle problémát, lelki- 
ismereti konfliktust nem okoz. Mint evangélikusok magunk is mo
solyogni tudunk azon a leányon, akinek a számára súlyos vallási 
és lelkiismereti problémát okoz a katolikus egyháznak az a dogmája, 
hogy Szűz Mária eredendő bűn nélkül született.

Ha a lelkiismeret pszichológiai genezisével közelebbről meg 
akarunk ismerkedni, akkor a legjobb ebből az utolsó megállapí
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tásból kiindulni. Ebből ugyanis nyilvánvaló, hogy lelkiismeretűnket 
különösen tartalmi tekintetben a neveltetésünk határozza meg. El- 
hihetjük, hogy nekünk is lennének ilyen problémáink, ha történe
tesen katolikusoknak születtünk volna és katolikus hitre nevel
tek volna bennünket. Más példa is bizonyítja, hogy. a lelkiismeret 
nem magától lesz, nem az égből pottyan, hanem a környezetünk
nek, a neveltetésünknek a hatására jön létre. Az én anyagomban: 
„Ezt azért hiszem, mert engem úgy neveltek, hogy ezt hinni kell” 
stb.

Egyáltalán a lelkiismeret létrejöttére vonatkozólag, tehát for
mális szempontból is az igazít el bennünket, amit Clostermann a 
lelkiismeret működésével kapcsolatos normális tudathasadásról ál
lapított meg. Ebből ugyanis nyilvánvaló, hogy a lelkiismeret úgy 
keletkezik, hogy lelki világunkba nevelés és tanítás révén bizo
nyos általános meggyőződésék, elvek, parancsok, törvények, tilal
mak kerülnek (dresszátumok). Ebben nagy szerepe lehet éppen val
lásos neveltetésünknek. Ha már most emberi természetünknél fogva 
olyan akarások, vágyak keletkeznék bennünk, amelyek ezekkel az 
általános' tilalmakkal, erkölcsi szabályokkal ellenkeznek, akkor kész. 
bennünk a lelki konfliktus, mert vágyaink szembekerülnek a be
lénk plántált erkölcsi törvényekkel, tilalmakkal, vallási és egyéb 
eszményekkel, s ezek működnek úgy, mint „lelkiismeret” . Az em
lített erkölcsi és vallási eszmények, szabályok és tilalmak nagyon 
korán a meggyőződésünkké lesznek, olyan korán, amikor még 
semmiféle kritikai képességünk nincs, amikor még a meséket is 
valóságos történeteknek vesszük. Ezek az erkölcsi szabályok stb. 
már szinte a tudattalanunkban rakódnak le, s ezért hatnak reánk 
úgy, mintha természetfölötti törvényszerűségek lennének. Innen 
az az igeellenes állítás: a lelkiismeret szava az Isten szava. Innen 
az is, hogy a lelkiísmeret működését fontos Isten-bizonyítéknak 
tekintik, néha még a mi hitoktatóink is. Miután azonban a lelki- 
ismeret kétségtelenül fontos és magasrendű lelki funkció, a mély 
pszichológia nem is tudattalannak mondja, hanem azt a kifejezést 
konstruálta, hogy Én-felettes (Über-Ich).

Clostermann maga állapította meg, hogy a lelkiismeret mindig 
konfliktusok alkalmával jelentkezik. Valószínű, hogy nincs is más
ról szó, mint belénk idegződött meggyőződések és újonnan .felme
rült vágyak és akarások konfliktusáról. Amikor egy-egy konfliktus 
megoldódik, utána már nem is tud az ember a lelkiismeretéről. 
Érdemes lenne a felnőtteket is vizsgálat tárgyává tenni a lelki
ismeret pszichológiája szempontjából. Valószínű, hogy kiderülne: 
ahogyan az ifjúságnál és a gyermekeknél a lelkiismeret szava és 
működése nyomban megszűnik, mihelyt a konfliktus megoldódott, 
úgy az érett és normálisan kifejlődött embernél ritkán fordulnak 
elő úgynevezett lelkiismereti konfliktusok, legfeljebb a kifejezés 
marad meg általános szóhasználatunkban. Nevezetesen az érett, 
normálisan fejlődő ember a tudatában egy-egy probléma során kü-
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lönféle lehetőségeket lát, s ezeket tudatosan szembeállítja egymás
sal, leméri őket, s így oldja meg a problémát. Azt is megfigyelhet
jük, hogy amikor a felnőttek a lelkiismeretükre hivatkoznak, pél
dául, hogy „lelkiismeretem nem engedi, hogy . ezt vállaljam” , ehe
lyett nyugodtan mondhatnák azt is, hogy én ezt nem akarom.

Teológiai szempontból ezen a ponton is helyes tehát a kinyi
latkoztatás, illetve az ige teológiája, mely tagadja a természeti ki
nyilatkoztatásnak ezzel kapcsolatos, korábban uralkodó, ige-ellenes 
álláspontját.

Még megjegyezzük, hogy az eddigiekből világos, hogy lelki- 
ismereti konfliktusok annál inkább keletkezhetnek bennünk, mi
nél élet-ellenesebb és természet-ellenesebb dolgokat nevelnek be
lénk.

A nevelőnek fontos a lelkiismeret pszichológiai megismerése, 
miután az különösen a fejlődő ifjúság lelki életében játszik nagy 
szerepet.

D. dr. Vető Lajos

POSTALÁDA
A Lelkipásztor legutóbbi száma kimerítő cikket közöl Gaudy László 

tollából „Orgonaművészeink az utolsó 50 esztendőben” címmel.
Gaudy László alaposan és behatóan, felekezetbeli különbség nél

kül tárgyalja a múlt, jelen, sőt a jövőt ígérő orgonaművészeinket is. 
A cikk olvasása közben sok gondolat vetődött fel bennem, szeretnék el
mondani néhányat közülük, mintegy a Gaudy-cikk folytatásaként.

Kétségkívül örvendetes tény az, hogy egyházunk is rendelkezik 
orgonaművészekkel, de vajon csak erre van szüksége evangélikus egy
házunknak?

Egyházunk gyakorlati életében sokkal nagyobb és égetőbb szükség 
van jól képzett kántorokra, sokoldalú egyházzenészekre. Természetes, 
hogy vezető egyházművészeink esetében ritkán lehet a művésztől a 
kántort elválasztani, de a kántortól a művészt sajnos majdnem minden 
esetben. És ezzel elérkeztem egy olyan kérdés felvetéséhez, mely alól 
nem szabad, de nem is lehet kibújni.

Vidéki hangversenykörútjaim alkalmával kevés kivétellel szomorú, 
csaknem tragikus állapotokat tapasztaltam. Voltam olyan gyülekezet
ben, ahol liturgikus úrvacsorái szertartást nem tudtak és tudnak vé
gezni, mert a szükség-kántor nem tudja a szertartás orgonás részét, 
nem ismeri annak menetét. A másik helyen a kántor „korál-reper- 
toárja” igen kevés, ennek következtében sok énekszöveget ugyanarra 
a dallamra kénytelenek a hívek énekelni. Ebből persze kínos hangulati 
és prozódiai helyzetek születnek; húsvéti szöveget karácsonyi dallamra 
énekelnek stb .. . .  Sok helyen a kántor orgonatudása miatt lassú, von
tatott lesz a gyülekezeti ének és a kántor, vezetés helyett, nyűgös te
herré válik. Baj van az új énekekkel is. A  ritmikus éneklés a kántor 
hibájából elsikkad és sok hibával tanulják meg az új dallamokat.
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Ezek természetesen egyes esetek. Általánosítani még most nem 
lehet, és nem is szabad. Sajnos azonban egyre jobban elterjednek ezek 
az esetek. Mi lesz az istentisztelet rendjével, és hová lesz annak egyik 
legszebb része: a gyülekezeti ének? Lassan kihalnak a jó öregek. El
fogynak az ízig-vérig orgonások, akik évtizedeken keresztül hivatáském 
végezték szolgálatukat.

Ki veszi át az örökséget?
Örvendetes tény, hogy voltak és vannak és minden bizonnyal lesznek 

orgonaművészei az evangélikus egyháznak, de ez vajmi keveset jelént 
a gyülekezeti éneklés szempontjából.

A kántorképzés területén eddig is voltak helyes kezdeményezések, 
melyek nem egyszer „ad hoc” jellegűek voltak. Perfektuálni kell eze
ket a helyes kezdeményezéseket, az eddig elért eredményeket megala
pozottan tovább folytatni. Gondolok itt Fótra és Gyenesre, vaVamint 
Budapestre.

Az egyházi vezetőség bevonásával, egy több évre terjedő program 
kidolgozása szükséges. Mérjük fel erőinket, embereinket, egyházi ze
nénk jelenlegi helyzetét. Aktivizáljuk egyházművészeinket e kérdések 
megoldása felé.

Természetesen anyagi támogatásra is szükség lenne, de nem ez a 
kulcskérdés. Nem hiszem, hogy akadna gyülekezet, ahol nem támogat
nák, ha kell anyagilag is ezt a kérdést.

Aki kiérzi gondolataimból, leírt soraimból a felelősséget, mely 
mindezeket íratta velem, cselekedjék tiszte szerint: írja le, gondolja 
tovább, részleteiben is, az itt felvetetteket, cselekedjék, hogy tovább 
jussunk, akinek ez a kötelessége.

P e s k ó  G y ö r g y

CIKKÍRÓINK FIGYELMÉBE:
A nyomda megkívánja, hogy a 

kéziratok az előírásnak megfele
lően készüljenek, mert máskülön
ben a munkáját lassítjuk. Ennek 
következtében, ha munkatársaink 
nem tartják be az előírásokat, a 
Sajtóosztályon a kéziratokat át kell 
gépelni, ami rendkívüli többletmun
kát jelent és a lap megjelenését kés
lelteti. Ezért kérjük az alábbiak 
pontos betartását:

Félíves oldalon balról 3 cm-es 
margó hagyandó. A jobb oldalon 
nem szükséges margó. Sortávolság
nál feltétlenül 2 soros sorköz ha
gyandó ki. Mindig bekezdést hasz
náljunk és ne sorkihagy ássál jelez
zük az új bekezdést. Ezek szerint 
egy gépelt oldalra 30 gépelt sor ke
rül, egy sorba pedig 60—65 betű 
jön. Természetesen a papírnak csak 
az egyik oldalára lehet írni. A kéz
irat írógépen készítendő el.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Budai Evangélikus Egyházme
gye pályázatot hirdet hangszer- 
kíséretes egyházi kórusművek írá
sára. A szöveg nem álllhat ellentét
ben a protestáns dogmatikával és 
liturgiával. A mű illeszkedjék bele 
az istentisztelet kereteibe, vagyis ne 
haladja meg az öt percet. (De tom
poré jellege domborodjék ki.) A 
hangszerkíséret kisebb tetszéssze- 
rinti zenekari együttes lehet orgoná
val (harmónium), vagy anélkül. A 
pályázat I. díja: 600, a II. 400, a III. 
200 forint. A művek beküldési ha
tárideje: 1959. március 15. Ered
ményhirdetés: 1959. április 26., Can- 
tate vasárnapján rendezendő egyház- 
megyei zenésáhítaton. A pályaműve- 

   ket jeligés levél kíséretében a Bu- 
   dai Ev. Egyházmegye Esperesi Hiva- 
   talába kell beküldeni.
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Egyházjogi terepszem le

Egyházi Alkotmányunk immár 64 éves. Megöregedett, sőt kiörege
dett. A jogi intézményeket nem mindig az erő tartja fenn, amely 
azokat életrehívta. Egyházi Alkotmányunkat is megfiatalította az 1934— 
37. évi zsinat. Ekkor már nem egészen azok a társadalmi viszonyok 
működtek, de a mögöttük levő ideológiai felfogás lényegében meg
egyezett.

Zsinatunk ezek után csak 1952-ben, illetve 1953-ban hozott törvé
nyeket. Ekkor már lényegesen más társadalmi viszonyok között és 
nem novelláris megfiatalító céllal. Ez a törvényalkotás azonban csak 
részletmunka volt és félbeszakadt. Ez a csonkaság egész egyházi tör
vényhozásunkra jellemző. Az 1953. évi törvényhozás gyökeres refor
mokat óhajtott életrehívni, és korszerűsíteni igyekezett az új társa
dalmi és egyházi viszonyoknak megfelelően jogszabályainkat, azonban 
átfogó egészet nem alkotott.

Köztudomású, hogy a jogi szabályozásoknak értelme nem önmaguk
ban rejtőzik, és a jogi formák nem önmagukért jönnek létre, hanem 
céljukat és értelmüket az általuk kifejezett társadalmi viszonyok adják 
meg. Érthető volt tehát az 1953. évi törvényhozás alapgondolata, a 
korszerűsítés és ez a szükségesség ma is fennáll, sőt követelőbben, mint 
akkor.

Erre az egyházjogi terepszemlére azért van szükség, hogy mindenki 
belássa: így nem maradhat. Az egyházi közigazgatás jelen állapotá
ban nélkülözi a korszerű, világos, áttekinthető szabályokat, ez pedig 
jogbizonytalanságot eredményez, lazítja a fegyelmet és úgyszólván le
hetetlenné teszi a törvényesség betartását.

A törvények betartása és a törvényesség megóvása nemcsak egy 
szakmailag elhatárolt csoportnak, nemcsak a lelkészeknek, hanem a 
hívők összességének, egyénileg pedig minden hívőnek is kötelessége. 
Ahhoz azonban, hogy a jogszabályokat betartsuk, elsősorban is értr 
hető, világos, határozott jogszabályokra van szükség.

Terepszemlénk első megállapítása az, hogy a jelenlegi egyházi tör
vények nem ölelik fel egységesen és nem szabályozzák összpontosított 
áttekintéssel az egyházi közigazgatást. Ezt a célt kitűzte ugyan az 1953. 
évi törvényhozás, azonban csak mozaikkockákat alkotott. Még súlyo
sabbá teszi a helyzetet az, hogy az 1934—37-es novelláris törvényeket 
annakidején beépítették az Egyházi Alkotmányba és részletes pontos
sággal meghatározták, hogy melyek azok a jogszabályok, amelyek ha
tályban maradtak és melyek azok, amelyek helyébe új jogszabály lé
pett. Sajnos, az 1953. évi jogszabályalkotás pontos beillesztése az eddig 
érvényben levő egyházi törvényeink egészébe a mai napig meg nem 
történt. Ezeknek a tö rvényeknek egybehangzó végakkordja, hogy a 
régi törvényekből, tehát az 1891—93. évi E. A-ból és az 1934—37. évi 
E. T-ből hatályukat vesztik mindazok a rendelkezések, amelyek az új 
törvényekkel ellenkeznek. Pontosan azonban nincsenek felsorolva a 
hatályukat vesztett rendelkezések, és kodifikációszerűen nincsenek fel
tüntetve, hogy melyik rendelkezés helyébe melyik új jogszabály lépett.
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Ezeknek a törvényeknek alkalmazásához bizonyos értelemben jogi 
ügyeskedésre van szükség, technikailag is. Még inkább megköveteli a 
rugalmasságot, ha a törvények alkalmazásakor a törvények szellemét 
és a törvényhozó akaratát kutatjuk, mert természetszerűen egészen 
más társadalmi rendszer tükröződését mutatják a régi egyházi törvé
nyek, mint az 1953-as törvényeink, amelyek már a szocialista állam 
építése idején keletkeztek. Ezért szoktuk azt mondani, hogy a régi 
egyházi törvényeket az új egyházi törvények szellemében kell végre
hajtani, ez azonban csak nagyon általános irányelv.

Terepszemlénk második megállapítása az, hogy egyházi jogszabá
lyainkban hatalmas mennyiségű felesleges joganyagszabályozást talá
lunk. Szabályrendeleteink és szabályzataink tömegével olyan jogviszo
nyokat rendeznek, amely jogviszonyok már régen nincsenek életben. 
Viszont a meglevő jogintézmények ugyancsak ezek között az ódon sza
bályzatok között vannak meghatározva, mert új szabályzatuk nincsen. 
Ez a felesleges jogszabálytömeg is nehezíti a jogszabályok gyakorlati 
alkalmazását, mert úgyszólván meg sem lehet találni a sok holt anyag
ban a még élő jogot, a sok posványos holtágban az élő patakocskát, 
amely még talán lehetővé teszi a konkrét ügyek elintézését.

Jogszabályaink nem tükrözik az életviszonyok megváltozását, és 
a felesleges, de formailag még életben levő jogszabálytömeg, mint holt 
teher is akadályozza az egyházkormányzást. Az 1952. évi I. tc. meg
szüntette a négy egyházkerületet és egyházunk területét két kerületre 
osztotta be. Jogszabályainkban azonban és a közigazgatásnál legfonto
sabb E. T. II. tc-ben minden intézmény, egyetemes bizottság, egyetemes 
törvényszék, sőt maga az Egyházegyetem Tanácsa is szervezetileg úgy 
van szabályozva, mintha még megvolna mind a négy egyházkerület.

Az új zsinati törvények végrehajtási utasításának hiánya ugyan
csak nehezíti a gyakorlati megoldásokat, mert laza összefüggésben áll 
a felesleges, elavult, de formailag még életben levő jogszabálytömeg
gel. Csak két példát említek, egy közigazgatási és egy bírósági vonat
kozásút, Az 1953. évi V. te. a lelkészcseréről említést nem tesz. Lelkész
csere azonban ténylegesen ma is létezik. Szabályozását megtaláljuk a 
régi lelkészválasztási szabályrendeletben, amelynek úgyszólván 99 szá
zaléka tárgytalann vált, holt anyag, hatályban nincs az 1953. évi V. te. 
rendelkezése szerint. Lelkészcserénél tehát most a gyakorlatban azt a 
kisegítő módszert alkalmazzuk, hogy mivel nem vehetjük elő a régi 
lelkészválasztási szabályrendeletet, új szabályozása pedig a lelkészcse
rének nincs, a cserélni kívánó két egyházközség az 1953. évi V. tc-ben 
szabályozott egyhangú lelkészmeghívási eljárással alkalmazza az új 
lelkészeket.

Az 1953. évi V. tc. 42. §-a értelmében a gyülekezeti lelkész át
helyezése fegyelmi ítélet alapján vagy egyházi közérdekből történik. 
Mindkét esetben az egyházkerületi törvényszék illetékes. Eszerint te
hát az elsőfokú fegyelmi bíróságnak, az egyházmegyei törvényszéknek 
joga van a panaszlottat elmozdításra vagy hivatalvesztésre ítélni, de az 
ennél enyhébb büntetést, az áthelyezést jogerősen nem mondhatja ki, 
mert arra nézve nincs hatásköre. Kénytelen ilyen irányú döntését az 
egyházkerületi törvényszékhez felterjeszteni.

Mindezekkel a példákkal csak azt akartam illusztrálni, hogy a 
zsinatnak nem lévén állandó kapcsolata magával a kormányzással és.
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így az egyházi élettel, az élet mai kérdéseire jogszabályaink határo
zott feleletet nem tudnak adni. Amíg ettől meg nem szabadulunk, nem 
növelhetjük az új jogszabályok tömegét és képtelenek vagyunk előre
mutató, irányító, korszerű jogszabályok alkotására.

Nagyon elmaradtunk az élettől, a valóságtól, ki kell tehát gyom
lálnunk a sok holt jogszabályt, mert enélkül az új, alkotandó jog
szabályok zavarosak, áttekinthetetlenek és nehézkesek lesznek.

Terepszemlénk harmadik megállapítása, hogy egyházi közvélemé
nyünk az utolsó két évtizedben alábecsülte és bizonyos mértékben je
lenleg is alábecsüli az egyház jogi organizációjával való foglalkozást: 
az evangélikus egyházjognak, mint tudománynak, mind elméleti mű
velését, mind gyakorlati alkalmazását. Nem egyszer hangzott el — 
néha teljes jóhiszeműséggel is — olyan megállapítás, hogy a gyüle
kezet a hívők összessége és nem fúrfangos jogászok egyesülete. Nincs 
szükség jogászokra, mert azok csak összezavarják a hívek tiszta látá
sát, jobbra-balra tekergetik a paragrafusokat, ma így beszélnek, holnap 
másképp és elködösítik az igazságot. Nemcsak hogy elhangzottak ilyen
fajta megjegyzések, de idegenkedés is tapasztalható a jogászi megoldá
sokkal szemben.

Az ún. „élő gyülekezetek” kialakításánál ott leselkedik az a ve
szedelem, mely a külső formát, az egyház közigazgatási és jogi orga
nizációját figyelmen kívül hagyta. Az igaz, hogy az egyház lényegében 
Krisztus élő teste és nem történelmi emlék vagy megmerevedett, halott 
jogi keret, ez azonban nem vezethet odáig, hogy elfelejtheti azt a 
tényt, hogy az organizmus az, amelyben a lélek magának testet alko
tott. Itt a földön az egyház mégis csak egy testület alakjában, még 
hozzá közjogi testület alakjában jelentkezik. Olyan formában tehát, 
hogy annak a testületnek működését szabályokkal össze lehet fogni és 
rendszerbe lehet foglalni. Enélkül nincs egységes organizmus, még ha 
csak a saját egyházi életünk tényleges területére gondolunk is, mert 
enélkül csak széteső közösségek vannak, amelyek helyzetét a többi 
világi, emberi közösségek között szabályozatlanul hagyni egyszerűen 
lehetetlenség a jelenleg meglevő állami rendszerek bármelyikében, leg
kevésbé egy szocializmust építő államban.

Nincs és nem lehet tehát olyan ,,élő gyülekezet”, amely meg
engedhetné magának azt a felelőtlenséget, hogy értéktelennek tekint
hesse a történelmileg kialakult magyar evangélikus egyházi szerve
zetet, egyházunk alkotmányát és organizációját. A  jogászok szerepe ép
pen az, hogy mint szakemberek, felvilágosítsák és odasegítsék az egy
házi közvéleményt, hogy megkövetelje zsinatunktól egyházunk organi- 
zálásának helyes és korszerű szabályozását.

A felületesen vagy egyoldalúan gondolkodó hívek sokszor feles
legesnek tartják a hittudományok művelését is. Szerintük, ha a lel
kész a szószéken sokat bölcselkedik vagy okoskodik és gondolatait sok 
tudományos műszóval fejezi ki, az igehirdetés bizonytalanná, sőt ért
hetetlenné válik. Van ebben valami részletigazság. Viszont a lényege 
a kérdésnek nem az, hogy egyes igehirdetők okoskodnak a szószéken 
vagy fitogtatják teológiai tudományukat. A teológia célja és rendel
tetése lényegében mégis az, hogy az igehirdetés hitelét emelje és az 
igehirdetést a tudomány segítségével is fegyelmezze. Természetesén so
hasem nőhet az igehirdetés fölé, de szolgálhatja azt. Az igehirdetés:
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írásmagyarázat. Célja, hogy Isten beszédét jól megérthessük. Éppen 
ezért van szükség a magyarázat tudományos megalapozottságára is. A 
teológiai tudomány ma is elősegíti az írásmagyarázatot és ez a tudo
mány is állandó fejlődésben van, erre kényszeríti az élet, mert min
den vasárnap minden szószéken időszerű az igehirdetés és a ma élő 
hívek számára kell érthetővé tenni az írást.

A teológiai tudományok művelőinek feladata, hogy a tudomány se
gítségével is érthetően magyarázzák, illetve magyarázhassák a lelké
szek az igét. Az egyházjogászok feladata pedig az, hogy olyan közigaz
gatási rendet teremtsenek, amelynek keretében jó rendben folytathas
sák az igehirdetést a lelkészek. Nem arról van szó tehát, hogy a lel
kész a szószéken jogászi elméleteket adjon elő, hanem arról, hogy az 
egyház, mint organizmus, olyan szabályok között éljen, amelyek lehe
tővé teszik az egyházi szervezet zökkenőmentes funkcióját a jelenben 
is. Tehát a szocializmus építése idejében is. Sem a tudománytól, sem 
a törvényes rendtől gyülekezeteinket félteni nem szabad és a jogászok
nak is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy szolgálhassanak az egy
házi életben.

Végeredményben, úgy hiszem, mindenki egyetért terepszemlém 
megállapításaival, mert a jelenleg érvényes egyházi törvények között 
nehéz eligazodni és nem alkalmasak . arra, hogy irányt mutassanak. 
Meg kell szabadulni az elavult és holt jogszabályoktól és szükség van 
olyan szakemberek működésére, akik a szocialista törvényesség szem 
előtt tartásával alapos és komoly munkát kell hogy végezzenek a jog
bizonytalanság kiküszöbölése és a korszerű jogszabályok megalkotása 
érdekében.

Az Egyházegyetem az alkotmány- és jogügyi bizottságot fel is hívta 
az előkészítő munkálatok elvégzésére. Gyakorlatilag kétfelé kell osz
tani az anyagot éspedig arra a csoportra, ahol a feladatot el lehet 
végezni új törvények hozatala nélkül is és arra a csoportra, amely 
felölelné azt az anyagot, amit csak zsinati törvényhozás útján lehet 
szabályozni.

Egyházi közvéleményünk, sajnos, ezekben az alapvető kérdésekben 
nem nyilatkozik, sőt érdeklődést sem mutat. Már pedig közvélemény, 
sőt egységes közvélemény nélkül a jogszabályok légüres térbe kerülnek. 
Ezért szeretném egyházi közvéleményünk figyelmét ráirányítani ezekre 
a problémákra is, amelyek megoldása nem halasztható, mert a jog
bizonytalanságot növeli.

dr. Göttche Ervin

Luther Márton: „Igaz, hogy a Szentírásnak én már vén dok
tora vagyok s íme még a Kis Kátét se tanultam ki, Isten Tízparan
csolatának, a Hiszekegynek és a Miatyánknak igazi értelmét még 
mindig nem fogtam fel, nem tudok végükre járni, hanem napon
ként tanulgatok s imádkozom a kátéból az én Jancsi fiammal, meg 
az én kis Magda lányommal.
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Az ig e h irdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG U. 21. VASÁRNAP
Ef. 6, 1—9.

EXEGETIKAI ALAPVETÉS

Ez az igeszakasz így szól a gyülekezet tagjaihoz: Mindenki a maga 
sajátos életviszonylatában legyen engedelmes Ura iránt.

TEKNA =  gyermekek. Ha az apostol itt gyermekekről beszél, abból 
arra lehet következtetni, hogy a gyülekezet tagjai közt gyermekek is 
voltak. Az intelem azonban föltételezi, hogy annyira fejlettek, akiknél 
érveléssel, és méghozzá ilyen érveléssel célt lehet érni. Gondolni lehet 
arra is, hogy a szó nem egyszerűen a gyermeki kort, hanem a gyermeki 
viszonyt akarja jelezni. Ez esetben e kifejezés az egész ifjú kort szülői 
hatalom alá rekeszti, mint ahogy Jézus fiatal koráról így ír Lukács 
evangélista (2, 5.: engedelmes volt nékik (ti. szüleinek). HÜPAKUETE =  
engedelmeskedjetek, fogadjatok szót. Alárendelésre utal maga a kifeje
zés is, mely a HÜPO =  határozószót foglalja magába. Négy dologgal 
támasztja alá az intelmet: 1. A keresztyén hittel („az Ürban“), 2. illen
dőséggel vagy méltányossággal, a dolog helyes voltával („mert ez az 
igaz"), 3. a tízparancsolat megfelelő parancsolatával (2. vers), 4. az erre 
vonatkozó ígérettel. Ez az érvelés nagyon körültekintő, mert egyformán 
érinti a gyülekezet fiatal tagjainak korábbi és mostani világképét. 
Ugyanis e kisázsiai fiatalok életük előző éveiben még a pogány világot 
ismerték. A pogányokat talán még jobban felháborította a gyermek ön- 
állóskodása, mint a keresztyéneket, akik között nagyobb hangsúlyt 
kapott már a személyiség és önrendelkezési jog. Nyilván kisiklások meg
fékezését célozza ez az intelem. PROTÉ =  első. Nem sorszám szerint 
első ez a parancsolat, hanem a második kőtábla parancsolatainak élén 
ez áll, és még hozzá ilyen ígéret is csatlakozik hozzá.

A hosszú életnél nem egyszerűen az esztendők sokaságára gondol
hatunk, hanem az élet olyan folytatását, amelynek nem kell saját hibá
ból idő előtt megszakadnia. PATERES =  atyák. Keresztyén felfogás sze
rint az atyai tekintély nem lebeghet oly félelmetesen a család fölött, 
mint az ókor pogány népeinél. Az apaság mindenen túl még pedagógiai 
viszonyt is jelent, amely a nevelés terhes feladatát az apa vállára he
lyezi. Bár ez a gyakorlatban jó, ha megoszlik a két szülő között, az igé
ből az nyilvánvaló, hogy nem tolható át csak az anyára, vagy az isko
lára. A családapák e kötelességüket a reformáció korában még helyesen 
gyakorolták, amiről a Kiskáté is tanúskodik („ . . .  ilyetén egyszerűséggel 
tanítsák. . .“ ). A nevelés kötelessége nem szűkíthető le egyszerűen fe
gyelmezési kérdéssé!
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HÓS TÓ CHRISTO =  mint a Krisztusnak. A hatalom alá vetettek
től őszinte, szívből fakadó engedelmességet követel meg, mintha mindent 
a Krisztusnak tennének. Tulajdonképpen az engedelmességnek (ugyan
úgy, mint az 1. versben említett gyermeki engedelmességnek is) a Krisz
tushoz való viszony az alapja, nem pedig a másik tekintélye, ereje, ha
talma, sem pedig az engedelmességre kötelezett kiszolgáltatottsága. Ezért 
az engedelmesség kötelezését nem oldja fel a fölény, az erő, a kényszer 
megszűnte (pl. az atya öregkori elgyengülése), sem a tekintély hiánya 
(liszákos apa). Lásd Onezimos történetét, vagy Pál Filippibeli fogsága 
történetét (Csel. 16, 25—28). A keresztyén ember kötelezettsége belülről 
fakad. DULOJ—KÜRIOJ =  az alá- és fölérendeltség helyzete naponta 
súlyos kísértésnek teszi ki az embert. Az Úrhoz kötött lelkiismeret meg
oltalmaz a csak látszatra dolgozástól, vagy az emberi tetszés keresésétől. 
Az apostol itt nem a gazdasági és társadalmi helyzethez akar hozzá
szólni, hanem az emberekhez szól, hogy az egyén oldódjék fel az adott 
gazdasági és társadalmi helyzetben való hűséges szolgálatra, mint aki 
az Isten színe előtt él. Ezzel az apostol arra nézve is megszívlelendő 
indítást ad, hogy a lelkipásztorok a mindenkori MA-ban milyen irány
ban buzgólkodjanak.

 M ED ITÁ C IÓ

Nagyvárosi utca forgataga. Gyermek iskolatáskával a kezében bele
fut a villanyrendőr sárga jelzésébe. Egy autóból váratlanul megszólal 
hangosbeszélőn keresztül a forgalmi ellenőrző: Iskolás fiú, várd meg 
a szabad jelzést, és csak akkor lépj az úttestre! Aztán távolabbról hang
zik szava: Fejkendős néni kosarával, ne álljon meg a villamos lépcső
jén. A jól szervezett közösség így is oltalmazza és neveli tagjait az adott 
élethelyzetekben.

Így szólal meg Pál apostol szava: Te gyermek, te szülő, te munkás, 
te vezető ,— Istentől vett hivatásodnak megfelelően élj!

1. Gondok között szokták a felnőttek idézni: Szép ifjúság, jöjj vissza 
egy szóra! Pedig hát az ifjúság problémái a maguk idejében éppoly sú
lyosak, mint a felnőtteké. Itt van mindjárt a szülőknek való szófoga
dás kérdése.

Saját tapasztalatból tudhatjuk, hogy jó szülőknek megokolt akaratát 
se sikerült mindig teljesítenünk. Hátha még ütközött is az saját vá
gyunkkal, keresztezte szándékunkat! Esetek sokaságát hozhatnám — 
inkább hallatszék Pál intelme: Gyerekek! Fogadjatok szót szüléiteknek, 
mert ez a helyes.

A gyermekekben ennek a kötelezésnek tudata addig hatékony, amíg 
ennek épségét valami ki nem kezdi: leggyakrabban a szülők és felnőttek 
illúzióromboló viselkedése. Családi jelenetek, haragból fakadó szavak, 
rosszindulatú gyanú kimondása, rokkanás nélkül alig viselhető terheket 
rak a gyermek vállára. Jó! A gyermek legyen engedelmes. De melyik 
szülőnek: a részeges apának, (akit becsülni nem tud), vagy a házsártos 
anyának, (akink szitkozódása elől maga is legszívesebben elmenekül)?

Egy apa jött panaszra hozzám fia ellen: Bement az általános isko
lába, és a 10 perc forgatagából kihívatta másodikos fiát. Az nem foga
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dott szót. Az apa rögtön az osztályvezető tanítóhoz fordult, aki felelős
ségre vonta. A gyerek válasza: azért nem mentem, mert válunk" . Az 
apa hozzám fordult segítségért, és a 4. parancsolatra hivatkozik. Érvelé
sét elismerem, — a helyzetét, ahonnan érvel: nem. Aki egyet megront 
a parancsolat közül — mindegyikben vétkes. Az apa is vétkes abban, 
hogy a gyermek emancipálni szeretné magát az apai tekintély alól. 
A gyermekre azonban az 1-—3. vers érvelése érvényes (lásd az exege- 
tikai alapvetést).

2. Az eset már átvezetett a szülői felelősség kérdéséhez. „Ti, apák, 
ne ingereljétek gyermekeiteket” — se ellenérzésre, se ellentmondásra. 
Ügy éljenek a szülők, hogy ne hozzák ki őket a gyermekies élet sodrá
ból. Hogy hogy? kapják fel az apák a fejüket. Inkább ők ne hozzanak 
ki minket ezzel áz egész modern élettel a sodrunkból. Bezzeg a mi 
időnkben . . .  és így tovább. De álljunk meg egy kicsit, kedves édesapák. 
Hasonlókép fakadt ki a mi kedves jó édesapánk, amit mi akkor elnéző 
mosollyal hallgattunk végig. Itt az alkalom, hogy neveljük őket az Úr 
intésével. Az Ür intései a bibliában minden kor minden emberéhez szól
nak. Válhatik ez személyessé is, és ez a jó. Történhetik ez az igehallga
tásban, vagy a mindennapi élet során: megvilágosodik előttünk az Ür 
intelme. Ez a parancs nem arra kötelezi az apákat, hogy prédikáljanak, 
hanem, hogy okítsák gyermekeiket. Életem nagy benyomást keltő és 
hasznos alkalmainak ismerem, amikor édesapám, vagy káplán koromban 
a főnököm mondotta el élményeit, tapasztalatait, és elemezte ki az Ürra 
nézve. Ma is felhasználok még nem egy, ilyen naivnak ható intelmet, 
tanulságot.

Vannak azonban súlyosabb esetek is, egész olyanig, amikor a gyer- 
mek azt mondja: hagyjon fel az ilyen mesékkel. Ez azonban már ben
nünket nevel. Az intelemre restül halló gyermek, a Hübele Balázs, az 
akaratos vagy tunya gyermek Isten intelme az apának, hogy még jobban 
tanuljon meg korára nézni. Az Ürban megszentelt szülői vagy nevelői 
szeretet elég erős a szigor és engedékenység mértékére ügyelni, hogy 
a gyermekből ne mimózát, se Nérót, se fajankót, se sztárt ne neveljenek, 
hanem Krisztus kedves gyermekét.

3. Végül beszéljünk az a.lá és fölé rendeltség kérdéséről a munka vi
szonylatában.. Bár a termelési formák és a munkaviszonyok kibeszélhe- 
tetlen mértékben haladtak folyamatosan a biblia korabeli állapotoktól a 
kommunizmus perspektívájáig, még mindig akad olyan, akit „szorít a 
cipő", nem tud beilleszkedni. Mivel a történelmi tapasztalat azt mu
tatja, hogy nem volt elégséges, az értelemre való hivatkozás, az ember
ségre való hagyatkozás, de még az Úrhoz kötött lelkiismeret prédikálása 
sem — ezért hozott az állam egyre inkább mindenre kiterjedő adminiszt
ratív intézkedéseket. Ezeknek lélekkel való megtöltéséért is igen sokat 
tesz maga az állam és a társadalom.

A keresztyén embernek, a gyülekezet tagjainak, szabadságuk és kö
telességük, hogy ezeket az intézkedéseket, törvényeket az Űrhoz kötött 
lelkiismerette hajtsák végre.

Nem vagyunk rajongók és tudjuk, hogy ez nem oldja meg általános
ságban az alá és fölérendeltségből adódó kérdéseket, sem a munka kér
déseit (ilyenek, mint a csak szemre dolgozás, a mindenre kész stréber- 
ség, a közösségi tulajdon lebecsülése, bürokratizmus stb.), de hitünk 
szerint a keresztyén emberben hoz megoldást. Arra a meggyőződésre
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juttatja, hogy adott helyzetében való hűséges szolgálat az Űrnak tetsző 
cselekedet (gondoljunk Luther intésére: egy cselédlány hűséges munkál
kodása —  istentisztelet). A Krisztusban újjászületett emberek munka
erkölcse, közösségi szelleme a példaadás révén áldott szolgálatot jelenthet 
a nemzet egésze számára és testvéri segítséget, útmutatást azoknak, akik 
tévelyegnek.

Virágh Gyula

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 22. VASÁRNAP
Z sid. 13, 1—9.

E X E G E T IK A I A LA PV E T É S

A korábban Pálnak tulajdonított levél szerzője apostoli tanítvány. 
Nyelve, anyagbeosztása, az Ótestamentum használata, nevezetesen az 
aprólékos párhuzamokban, elüt a páli levelektől, kétségtelenül a zsidók
ból lett keresztyének táborának szól, — viszont Timóteushoz baráti 
kapcsolat köti (13, 23.), és Krisztus váltsághalálának értelmezésében 
egészen páli hangot üt meg.

Szakaszunkban csaknem széteső gyakorlati intelmek közé hatalmas 
és klasszikussá vált mondatokat iktat (8, 9, 14. versek). Magától adódik 
az intelmek ezekkel való kapcsolatának megvonása.

A 2. vers „némelyek” kifejezése nyilván Ábrahámot és Lótot 
jelenti.

A 3. vers a korszak kibontakozó egyházüldözésére céloz.
4—6. v. A tiszta szeretetből vezeti le a házasság védelmét, és a 

másokra való féltékenykedés nélküli anyagi megelégedést.
A mártírok (7. v.) és a most küzdők szívét (9. v.) az örökkévaló, 

aktualitásában és erejében változatlan Krisztus erősíti. A 8. vers ural
kodik az egész szakaszon.

JÉ Z U S K R ISZ T U S UGY AN AZ

A szerző hitvallása ez az impozáns mondat: JÉZUS KRISZTUS 
TEGNAP ÉS MA ÉS ÖRÖKKÉ UGYANAZ. Kortársai még alig ért- 
hették e szavak harcos aktualitását, de amint a Mester helyébe új 
tünemények léptek és a Golgota helyébe új szenzációk, egyre inkább 
kibontakozott e himnikus hang értelme, mely az örökkévalóság gló
riáját fonta Jézus homlokára.

Annál inkább magára vonja e hang a figyelmünket, mert messziről 
nézve néha úgy tűnik, hajdan szamárháton nagyobb volt Jézus, mint 
ma akár Thorwaldsen monumentális márványszobrában. A modern 
emberben nemegyszer felmerül a gondolat, nem szorul-e a Krisztus 
személye körül kijegecesedett vallásunk sok tekintetben új fogalma
zásra. Bennünket nem az izgat — mondhatnád —, hogy mi történt 
a kapernaumi századossal, hanem, hogy mi történik Krisztus közbe
jöttével mivelünk.

Sokak szeme pedig azon akad meg, mennyire mást csodált Benne 
minden korszak, szinte a maga álmai szerint formálva őt. Az egy
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Krisztus bűvöletében milyen másképpen gondolkozott Augusztinusz, 
mint Luther Márton: amaz vallásbölcselő maradt, akinek végered
ményben a maga gondolatai fontosabbak, mint amit a názáreti Mester 
mondott, — Luther ujja pedig makacsul a kereszten függő Krisztusra 
mutat. Kempis Tamás úgy véli, a kolostori csendben van jelen Krisztus, 
Ziegenbalg úgy véli, tengerre, harcba, misszióba küldi őt. A vérző 
sebekkel megrakott Krisztus-főről énekel Clervauxi Bernát, az éhezéstől 
csontvázzá száradt szerzetes, és őt hirdeti napjaink sokat emlegetett 
mosolygó arcú, életvidám, elegáns evangelizátora, Billy Graham. De 
mindezeknél sokszorosan nagyobb változás az, ami a mi életünkben, 
az emberiség életében végbement. A technika két emberöltővel ezelőtt 
született. A szó, a gondolkodás, a kérdések felvetése és az azokra 
adott felelet sok tekintetben egészen új. A keresztyén hit az egyetemes 
emberi műveltségnek igen becses, végeredményben mégis egy szeg
mentje lett. Jézus Krisztus mégis ugyanaz?

Világosan meg kell mondani, mi az, ami Benne fenségesen és 
döntően ugyanaz: fegyelme és kegyelme. Erről szól szentleckénk.

Az intelmeknek az a sora, amivel az apostol itt illet bennünket, 
Jézus személyéből áradó FEGYELEM.

Mindenekelőtt felebaráti szeretetre int. Ki ne érezné aktualitását! 
Jézus Krisztus ebben ugyanaz. Erkölcstanában nincs szükség átfes
tésre, modernizálásra, legfeljebb egyre helyesebb megértésre és gondos 
visszatérésre a forrásokhoz.

Ez a szeretet minden ember iránt kötelez. Nem feltétele a másik 
ember erkölcsi minősége, szeretetreméltósága, meggyőződésemmel való 
egyezése, nem feltétele viszontszolgálata, vagy annak reménye, 
csak rászorultsága.

A tiszta családi élet oltalmában is hatalmasan felemeli szavát, mert 
az is a tiszta felebaráti szeretet egyik vetülete. Tragédiák tömkelege 
a bizonysága annak, miiyen reménytelenül úszik a világ a családi 
élet válságában. Minél inkább megy az ember a falutól a város felé, 
a hat elemitől az egyetemi végzettség felé, sőt nyugat felé, annál gya
koribb e területen a baj. Egyházi lapok szerkesztői üzenetei vagy 
egymás után tartott konferenciák e kérdést nem tudják megoldani. 
S a boldogtalanná lett emberek és a fészekből kiesett gyermekek könnyei 
egyre vívják az eget.

Talán más törvények vannak kibontakozóban e területen s a nyo
morúság csak az útkeresés átmeneti idejére szól? Nem valószínű. 
Jézus Krisztus ezen a területen is ugyanaz. Nem a családi élet meg
szentelt keretét, nem az intézményt, hanem az embert kell megvál
toztatni, megtéríteni. Komolyan kell venni a bűnt és a törvényt.

Még anyagi javakkal való bánásmódunkra is kiterjeszkedik az 
apostol. Irigység és félelem helyett megelégedésre és hivő bizodalomra 
tanít. Tanuljuk meg, hogy megelégedésre sohasem az elért javak, 
hanem az érett és lelkiekre koncentrált gondolkodás juttat el.

Az ige azonban arról is szól, hogy ugyanaz, tehát változatlan 
Krisztus KEGYELME is. (9. v.)

A kegyelem már nehezebben érthető szó, megértéséhez a világi 
gondolkodású embernek már szótár kell. A kegyelem bűnbocsánat. 
Nélküle nincs újrakezdés botlások után, hanem egy bűn óhatatlanul 
mindent romba dönt. Nélküle nincs megbocsátás, nincs kibékülés. 
A kegyelem erő az új, szent élethez. A kegyelmet imádság hívogatja,
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ige közvetíti. A kegyelem a hivő szív jussa az ő Urával való benső 
kapcsolatban.

Az egyik weimari evangélikus templomban azt a szokást vezették 
be, hogy vasárnaponként este 6 órakor egyházzenei hangversenyt tar
tanak igeszolgálat nélkül s arra vallásfelekezeti, sőt világnézeti kü
lönbségre való tekintet nélkül hívják a város közönségét. S míg az 
istentiszteleteken foghíjas sorokban ülnek a hívek, ilyenkor mindig 
megtelnek a padok. Áhitatos csendben hallgatják hívők és hitetlenek 
a felcsendülő melódiákat, melyekbe régi nemzedékek imádságát fogal
mazták a művészet örök nyelvén. Tekintetük úgy kutat az oltár és 
templomhajó cirádái között, ahogyan a peloponnézoszi csata elsüllyedt, 
majd kiemelt hajóinak maradványai közt suhan a szemsugár, — de 
meg vagyok győződve, lelkük öntudatlanul is a hajó parancsnokát, 
Istent keresi.

A világ szüntelen változik. Jól van ez így. Jézus Krisztus ugyanaz, 
ez a hit megtartó kincsünk. Becsüld meg a múltat, amit Ő az egyház
történelem során nyújtott az emberiségnek. Merj hinni Krisztus egy
háza jövendőjében, az emberiség javára végzendő szolgálatában. Egyéni 
életedben pedig vedd komolyan fegyelmével és kegyelmével együtt 
— ma.

Böjtös Sándor

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 23. VASÁRNAP
1. T im óteus 4, 4—11.

EXEGETIKAI ALAPVETÉS

A nagy kérdés megoldása, mely teljes zengéssel a korintusi levél
ben (8. fejezet) lepte meg a világot és benne az Istent kereső embert, 
itt is nagy biztonsággal mutat utat az élő Isten felé. Sokféle az em
ber: más-más körülmények közül más-más lelkület és egymást ütő szel
lemiség bomlik ki s mindegyik a maga módján próbálja megtalálni az 
Istent. Pál apostol tántoríthatatlan hitében és meggyőződésében: az 
Istennek tetszés, a Vele való élet megtalálása és megtartása nem az 
evésen vagy nem-evésen, vagy ehhez hasonló dolgokon múlik. Ez a 
meggyőződés nem az ő saját maga felfedezése vagy tudománya. Ezt 
Jézus Krisztustól vette, mint minden tudást vagy elgondolást felülmúló 
tudományt.

Ebből érthető az is, hogy nem a külső, testi dolgokkal való törődés 
nyitja meg a kaput a jelenvaló és jövő élet felé. Az ígéretet nem a 
világ véleménye szerint cselekvők kapták, hanem a mindenkori lelkiek.

Az idő múlásán és térbeli elhatároláson nem változik a kötelesség: 
Krisztusnak jó szolgájává lenni. A jó szolga urára figyel s elismeri 
annak uraságát. S ezt semmi körülmények között nem szégyenli. Nincs 
olyan érték, amiért Urába vetett reménységét visszavonná s a paran
csot megtagadná: hirdesd és tanítsd!
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1. Ebben a rövid szakaszban — úgy érzem — az a két nagy kér
dés feszül egymásnak, hogy van-e valami ebben a világban, ami az 
élő Istennel való közösség megteremtését és fenntartását lehetővé teszi 
vagy nincs, illetőleg, hogy valóban csak Jézus Krisztus-e az? Aki ebben 
a világban van, de nem ebből a világból való, de azért adatott erre 
a világra, hogy ettől a világtól megmentsen bennünket.

Minden időben voltak felfogások, melyek Jézus Krisztuson kívül 
láttak utat az Istenhez. E felfogás-féleségek képviselői még ma sem 
haltak ki. Azt nem tagadom és nem vitatom, hogy Jézus Krisztus 
nélkül meg lehet közelíteni az élő és mindenütt jelenlevő Istent. De 
kétlem, hogy meg lehetne ismerni Öt.

A mindenkori tévtanítók megalapozottnak gondolják tanításukat, 
Istennel való kapcsolatukat. Igazságmegismerésük alapja valamiféle 
„kinyilatkoztatás” : látomás, megérzés, élmény vagy valami egyéb rend
kívüli, ami „adatik” nekik. Ezeknek „adatik” jellege bizonyos, kiér
tékelésük azonban nagyon bizonytalanra, az észre marad már. S az 
ész kérdéses munkát végezhet csak, ha nem áll mögötte a nagy irá
nyító: a jól megalapozott Istenbe vetett hit. A Krisztusban történt 
kinyilatkoztatás.

A tévtanításban mindig sok az emberi elem. És még több benne 
az emberfeletti követelés. Az erre alapuló vallásosság mindig törvé
nyeskedésbe fullad s téved, amikor azt hiszi, hogy cselekedetek révén 
lehet üdvösséget szerezni. A tévtanító ezzel a gondolatkörrel akarat
lanul is visszakanyarítaná az Isten emberek elé szabott útját az Új
szövetségtől az Ószövetség felé. S ezzel Isten bölcsességét a maga 
okosságával méri fel és értékítéletével ott is osztályoz, ahol az Isten 
a vele való közösség ápolása dolgában indifferens maradt.

2. Minden tévtanítással szemben Pál apostol a hitnek és tudo
mánynak a beszédére hivatkozik. Olyan tudományra, mely nem emberi 
agy terméke s amelyet a világ és a test gyakorlásának hívei, tehát 
általában a külsőt hangsúlyozók nem fogadnak el és nem tartanak 
tudománynak. Ez a tudomány nem látszik reálisnak, aligha kézzel
fogható. Nem etika és nem pedagógia, mégha érint is erkölcsi kér
déseket és megpróbál nevelni emberi lelkeket. Nem história és nem 
pszichológia, bár történeti mivoltát és mondanivalóját nem lehet 
letagadni és a lelkek megismerésével is foglalkozik. Nem filozófia 
és nem metafizika s olykor dialektikusnak tűnő ember- és világ- 
szemlélete is „tudománytalannak” tűnik. És nem teológia, mert fel
tétlenül több, mint csupán csak teológia.

Ez a tudomány ismeri az embert. A testet is és a lelket is. Minden 
adottságával egyetemben. Onnan kiindulva, ahonnan származik, látva 
a célt, ahová hivatott. És ismer persze minden közbenső állomást 
is. A szükségleteket és a megkísértetést, a vágyakat és a bűnt, a 
szépséget és a halmozódó szennyek árját, a nagy elszánást és a 
hajótöröttek tragédiáját is. Ismeri, mivelhogy Jézustól származik ez 
az ember- és világismerő tudomány, aki Isten létére emberré lett. 
Aki nemcsak tanítást adott és nemcsak kritikát gyakorolt a régi 
felett, hanem az újhoz erőt is biztosított. Az Istennek Szentlelkét, 
akivel képessé lehetünk arra, hogy minden ellenkező tudomány elle
nére megmaradjunk az igaziban és gyakoroljuk magunkat a kegyes-
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ségben. Ezzel azonban még nem mondjuk ki a mindent elvető szót 
a világ tudománya felett, vagy a külső, vagy a test felett, hanem 
éppen ellenkezőleg: a megfelelő módon értékeljük és a maga helyére 
rakjuk azt. És őrizzük azt, úgy, ahogyan a kegyesség gyakorlásában 
arra felhívást és megbízást kapunk. És ebben a tudományban a kegyes
ségnek is megfelelő értelmet adunk, nem emberi elképzelés, hanem 
Jézus akarata szerint.

3. Feladatunk: Jézus Krisztusnak jó szolgájává lenni. A jó szolga 
Urához igazodva állandó tájékozódást vállal a világban. A világban 
van, de ne e világból való legyen! Ismerje a világ minden tanítását, 
azt is, ami rossz és azt is, ami relatíve jót eredményez. Lássa a hibá
kat és vegye észre a jót tervező szándékot is. Szolgálata az élő Isten 
szolgálata legyen, úgy, ahogyan azt Krisztustól tanulta, el nem feled
kezvén az ige hirdetéséről, az abból való élésről s az Ürral kapcso
latot tartó könyörgésről. S az Isten szeretete emberek szeretetében 
és a világ szeretetében nyilatkozzék meg, mert a jó szolga nem feled
kezhet meg arról, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött 
Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen!

Ezzel lényegében megadatott a válasz is a nagy kérdésre s a 
tévtanítók minden elképzelésére is: az Istennel való közösség meg
teremtése és megtartása — hitünk szerint — csak Jézus Krisztus útján 
és által lehetséges.

Csengődy László

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 24. VASÁRNAP
1. Tessz. 5, 14—24.

E X E G E T IK A I A L A PV E T É S:

Bár igénk majdnem minden mondata intés és buzdítás, az intő és 
buzdító szavakból mégis erőteljesen rajzolódik ki előttünk az őske
resztyén gyülekezet lelki képe. A kép első jelenete, mely a vezetők 
iránti tiszteletről szól (12—13. v.) textusunkon kívül esik. Milyennek 
festi igénk az őskeresztyén gyülekezetei?

1. Az első keresztyén gyülekezet egyik legdöntőbb szolgálatának 
a lelkigondozást tartotta. (14—15. v.) Azokat, akik letértek a helyes 
keresztyén életfolytatás útjáról (részegeskedők, paráznák, henyélők 
stb.), akik rendetlen életet éltek, testvéri szeretettel figyelmeztették: 
térjenek vissza a helyes útra! A csüggedőknek, akik csak saját bű
neikre és önmagukra néztek, rámutattak Isten bűnbocsátó kegyel
mére, s ezzel új erőt öntöttek szívükbe. A betegeket, elesetteket gyá
molították s ezzel kézzelfoghatóvá tették számukra Krisztus szeretetét. 
Persze ehhez nagyon sok türelemre és alázatosságra volt szükség. 
S hogy ezt a szolgálatot ne csak a gyülekezet tagjai, hanem a kívül 
állók felé is végezzék — azaz Krisztus parancsa szerint só legyenek 
e világban — szükség volt arra, hogy nagyon komolyan vegyék Krisz
tus Urunk másik intelmét: „Szeressétek ellenségeiteket. . .  stb.” (Máté 
5, 44—48.)
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2. Az első keresztyén gyülekezet tudta: Istentől rendelt hivatásának 
c s a k  úgy tehet eleget, ha engedi, hogy a Szentlélek fuvalma hassa át 
egész életét. (16—22. v.) Ez elsősorban abban (nyilvánult meg, hogy a 
hívők szíve megtelt a megváltottság boldog örömével. Boldog örven
dezésük forrása viszont az volt, hogy életük az imádság által szüntelen 
közösségben volt Istennel. Ezért tudtak minden élethelyzetükben, még 
a nehézségek és nyomorúságok közepette is Isten akarata szerint 
szüntelen hálát adni Uruknak. Mindez azonban csak úgy volt lehet
séges, hogy nem állták útját a Szentlélek munkájának és nagyon 
komolyan vették az apostolok igehirdetését, mely Isten akaratát köz
vetítette a számukra. Mivel azonban a gonosz lélek nagyon sokszor 
a Szentlélek köntösében jött a gyülekezetekbe, s végezte romboló 
munkáját, szükség vo’lt annak nagyon lelkiismeretes megvizsgálására, 
hogy mi van a Szentiélektől és mi a gonosztól. (Vigyázzunk, mert a 
21. vers Károli fordítása félreértésre ad okot. Az új fordítás ezt a 
félreértést kiküszöböli: Mindeneket megvizsgáljatok!) Ez nagyon fontos 
kérdése volt az első keresztyén gyülekezetnek. (Vö. 1. Kor. 12,10, 14,29, 
valamint 1. János 4,1.) Ami a gonosztól származott, azt el kellett vetni 
még akkor is, ha az nagyon tetszetős formában jelentkezett, hogy azt, 
ami Isten Leikétől jött, annál komolyabban vehessék.

3. Az első keresztyén gyülekezet tudta, hogy az ilyen hűséges meg
állásra egyedül Isten hűsége teheti képessé. Nem véletlen, hogy Pál 
apostolnak majdnem minden levelében az erkölcsi intelmek után köz
vetlenül az áldáskívánások következnek. Az első keresztyén gyüleke
zet nagy célja: a Jézus Krisztus napjára való hűséges megállás emberi 
erővel el nem érhető. De a kegyelem Ura, aki egyszülött Fia feláldo
zásával megbékéltette az eget a földdel, s aki elkezdette a gyüleke
zetben a jó munkát, e'1 is végezheti azt. A 23. vers hangsúlyozza, hogy 
Isten nemcsak lelkünket, de egész lényünket akarja megmenteni. 
E versből tükröződő trichotomikus felfogás (szellem, lélek, test) tulaj
donképpen a zsidó és görög gondolkodás találkozásának az eredménye.

M ED ITÁ C IÓ :

1. Az ún. etikai szakaszokkal kapcsolatban mindig az a kísér
tésünk, hogy a hit által való megigazulás elvére hivatkozva félünk 
az ige etikai követelményeinek bátor hirdetésétől. Pedig ma már nem 
kell félteni híveinket attól, hogy a cselekedetekből való megigazulás 
elvére hivatkozva félünk az ige etikai követelményeinek bátor hirde
tésétől. Pedig ma már nem kel'l félteni híveinket attól, hogy a csele
kedetekből való megigazulás kísértésébe esnek. Sőt ma az etikai köve
telések nagyobb hangsúlyozására van szükség. Nem véletlen az, hogy 
az utóbbi időben annyira megszaporodott az etikai jellegű teológiai 
munkák száma. A ma embere a kegyelmes Istent az irgalmas fele
barátban keresi és találja meg. Azért ne féljünk igénk etikai üzene
tének maradéktalan tolmácsolásától.

2. A modern ember annak ellenére, hogy a társadalom felépítése 
által nagyon is egymásra van utalva, külső és belső problémáival, 
nyomorúságával nagyon is egyedül marad. Éppen ezért nagyon szom- 
júhozza a vigasztaló, bátorító szót és sóvárogva várja a feléje nyúló 
testvéri kezet. Azért hát ne hagyjuk kiaknázatlanul igénknek azt az 
üzenetét, hogy a keresztyén ember minden felebarátjának lelkipásztora
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és irgalmas samaritánusa. Az egész emberről van szó. Az egyoldalú 
spiritualizmus nem felel meg a Szentírás szellemének. Hogy az em
berek lelki életéhez hozzáférjünk, testi gondjaikkal is kell törődnünk.

3. Tudnunk kell, hogy a keresztyén ember szeretetszolgálata sokkal 
több a természetes ember humánum-érzésénél. A keresztyén ember 
a szeretetszolgálatban is a Szentlélek eszköze. De, hogy e téren azzá 
legyen, engednie kell, hogy Isten Lelke minden akadály nélkül mun
kálkodhasson egész életében: igehallgatás, Istennel való közösség (imád
ság), megelégedett hálaadó élet stb. Éberen kell ügyelni arra is, hogy 
a Szentiélekre hivatkozva ne sodródjunk hamis kegyesség útjára. Ma 
is megvan gyülekezeteinkben ez a veszély.

4. Az ige etikai üzenetének bátor hirdetése mellett sem szabad 
elfelejtenünk, hogy nem mi vagyunk a cselekvők, hanem Isten. Mert 
sok igyekezetünk ellenére is mi végsősorban erőtlen gyenge emberek 
vagyunk. Isten azonban erőssé tehet, aki éppen az ilyen cserépedé
nyeket tudja felhasználni hatalmas dolgokra. Egyedül az ő - kegyelmé
ben és hűségében való hitünk álltai tudunk megfelelni szolgáló hiva
tásunknak s tudunk megállani hűségesen mindvégig.

Selmeczi János

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 25. VASÁRNAP
Je l. 7,9— 17

E X E G E T IK A I A LA PV E T É S

Ez a látomás áthelyezi a nézőt a jelenből az utolsó idők szoron- 
gattatásai korába. Isten megdicsőült tanúi halálig való hűségük jutal
mát nyerik a mennyei boldogságban.

A jelenet maga, mint 5,8-ban is, mennyei istentisztelet! Az imád
kozó tömeg, melynek üdvéneke (Zsolt. 3,9) a megtapasztalt szabadításra 
utal, a megváltottak serege. „Fehér ruhák” =  a megdicsőülés jelképei 
vö. 6,11, 3,4. „Pálmaágak” = - győzelmi örömnek jelei. Az új és lénye
ges ebben a látomásban, a „megszámlálhatatlan sereg” , melyet rövid 
párbeszédben, egy a VÉNEK közül magyaráz meg a látnoknak. E sze
rint: az ŰR eljövetelét közvetlenül megelőző szorongattatások tanúi ők! 
Annak a szorongattatásnak, „amely még nem volt, mióta népek van
nak” Dán. 12,1, Mk. 13,19, Jel. 3,10. Nem m e n e k ü l t e k  előle, de már 
á t é l t é k  azt! Így nyertek „fehér ruhákat” . Hogy ezek a ruhák „a 
Bárány vérében” mosattak meg és fehéríttettek meg, Jánosnál finom 
paradoxia, vö. 1. Ján. 1,7. Emlékeztet JÁKOB-nak, Juda felett mondott 
áldására: „Ruháját borban mossa és felöltőjét a szőlő vérében”, 1. Móz. 
49,11b. A kép Krisztus vérének bűntörlő erejére utal. Vö. 1. Kor. 6,11, 
Zsid. 9,14, 1. Pét. 1,2. Mégsem a tisztaságnak és büntetlenségnek ki
zárólagos szimbólumai, hanem a — megdicsőült testnek!!

János előtt kibontakozik az üdvözültek teljes boldogsága. Isten 
közelsége, a Vele való szakadatlan közösség =  a teljes boldogság! Ál
landóan szolgálnak Néki, papi tisztet töltenek be Előtte, a mennyei 
templomban. „Isten sátorozik felettük” — amiképpen az Egyiptomból 
való szabadulás alkalmával, Isten jelenlétének ígéreteképpen, Isten né—
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pének megmondatott. Isten ,,lakozását” — SECHINA — vö. 2. Móz. 
40,34, 4. Móz. 9,15, 3. Móz. 26,11, Ézs. 4,5, eredeti valójában élik át. 
Éhség és szomjúság, Nap heve elleni oltalom, a JÓ PÁSZTOR biztos 
vezetése üdítően buzogó forrásvízhez, jut osztályrészül nékik.

A vasárnap jelentősége kettős: Egyrészt az egyházi év utolsó vasár
napja, másrészt sok gyülekezetben halottak napja. A perikópa inkább 
az utóbbira van tekintettel, amikor az üdvözültek sorsát írja le. fia 
azonban az üdvösséget, mint a keresztyén élet célját, és a megváltásba 
vetett hitet, mint ennek a célnak az útját tekintjük, akkor azok szá
mára is sokat mond, akik a „halottak vasárnapját” alapvető okokból 
elutasítják.

(Felhasznált irodalom: J. BEHM: Die Offenbarung 
des Johannes, NTD-sorozatban, Göttingen 1949. — 
K. HARTENSTEIN: Der wiederkommende Herr,
Stuttgart 1948.)

IG E H IR D E T É S I VÁZLAT

Vándorbotunk: A  reménység

A szöveg alkalmazásánál alapvető szempont, hogy csakis a Krisz
tusban elhunytak üdvösségéről beszél és nem általában a megholtak 
halál utáni sorsáról. Sok hamis vigasztalás született már a szöveg 
félreértéséből. . .

Óvakodjunk minden szentimentalizmustól is, amelyre éppen a 
„könnyek letörlése” szövegrész jelenthet erős kísértést. Sokkal inkább 
arra vessük a hangsúlyt, hogy érdemes törekedni olyan életre, amely 
Jézus Krisztus kegyelméből üdvösségemet munkálja.

Igaz, nincs nehezebb, mint a mai, a valóságok világához kötött 
ember számára konkrétté tenni az üdvösség kérdését. Nem is rendel
kezünk már az első keresztyének lángoló hitével és mindent átfogó 
reménységével. A szöveg képsorozatának üzenete mégis a „megfögha- 
tatlant” igyekszik „megfoghatóvá” és a kibeszélhetétlent megérthetővé 
tenni. A lényeges az, hogy az örök üdvösség reménysége elevenen la
kozzék bennünk ...

Az emberek nagyrésze hallani sem akar a halálról. Még kedvesei 
sírjánál sem. Holott a sír a legkonkrétabb mementó a föld vándora 
számára.

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja azonban nem akarja tekin
tetünket tartósan a halálra szögezni. Ellenkezőleg: állandó, éber re
ménységre akar eljuttatni minket. Igaz, sírokhoz is vezet a mai vasár
nap, de egyben arra is felhív, hogy — élő Megváltónk van' A sírok 
homályától az ÉLET mennyei fénye félé irányít. . .

Ezért: „VÁNDORBOTUNK A — REMÉNYSÉG!
1. Reménykedünk, hogy eljutunk az Istennel való teljes közösségre. 

Reménység nélkül nem élhet az ember.
Alapigénk nem „légvárakat” épít, hanem — az Istennel való teljes 

közösség reménységét ülteti szívünkbe. Kik járnak ebben a remény
ségben?

463



Emberek, akik Isten atyai szeretetének örömhírét nem utasítják ’ 
el maguktól!

a) Semmiféle földi kötöttség: fajhoz, néphez, nemzetséghez hiva
táshoz vagy életkorhoz való kötöttség nem zár ki Isten szeretetéből 
(9. v.).

b) Szorongattatások közepette azok állhatnak meg, akik itt a föl
dön élő reménységgel járnak (14a. v.).

c) Az élő reménység egyetlen követelménye az, hogy Isten bűn
bocsátó kegyelmét Jézus Krisztusban keressük és találjuk meg, és a 
kegyelem révén életünket Isten akaratának rendeljük alá.

Akiben pedig felvetődik a kérdés: Mi van halottainkkal? Azoknak 
tétovázás nélkül, bátran megmondjuk: Ha hitben haltak meg. Krisztus
nál vannak. „Szeretnék elköltözni és a Krisztussal lenni. . Fil. 1,23.

Az élő reménység képessé tesz arra is, hogy a „Carpe diem” elvét  
keresztyén tartalommal töltsük meg: Emlékezzél meg a halálról életed 
minden napján, amíg időd van számot adni napjaidról, de ne tekints 
rá megbűvölten, földbegyökerezett lábbal, mert Krisztus a halált is.  
„mint utolsó ellenséget” eltörölte .. .

2. Reménykedünk, hogy egykor színről-színre szolgálhatjuk Öt!
Alapigénk nem enged sok bepillantást az örökélet titkaiba, de 

amennyit szükséges tudnunk, annyi megadatik nékünk.
a) Az örökélet *— szakadatlan szogálat Isten előtt. „Kezükben pál

maágakkal”, tehát állandó örömben. (9. v.)
bj Ezt a szolgálatot nem akadályozza könny és szomorúság. „Le

töröl az Isten az ő szemükről minden könnyet.” (17. v.)
cl Ezt a szolgálatot a bűntől való teljes felszabadultságban végez- 3 

hetjük. (14b. v.)
d) Ez a szolgálat, nem „kényszerű tétlenség” — megszabadulva min

den földi fáradtságtól, hanem aktív, fáradhatatlan dicsőítése Istennek. 
(10. és 15. v.) Röviden: Teljes birtokában az „el nem múló eledelnek” 
és az üdítő „élővíznek”. Mert:

„Amiket szem nem látott, fül nem hallott és emberi szív meg sem 
gondolt, amiket Isten készített az Ő  szeretőknek . . . ” 1. Kor. 2,9.

Egyéb vázlatok:
HOL VÁRJA A LELKET ÖRÖK NYUGALOM?

1. Mily édes a béke az ÜR kebelén.
2. Hol bűn s a halál sohse tűnik elém.'
3. Fény, fény, fény, mennyei fény, ott vár az örök haza Jézus ölén! 

FEHÉR RUHÁS MEGSZÁMLÁLHATALAN SEREG
1. Szorongattatásból jön.
2. Bűneit eltörölte a Bárány vére.
3. Örök megnyugvás részese.

ÜDVÖSSÉG!
1. A mindhalálig hívek sorsa.
2. A megváltás ajándéka.
3. A keresztyén élet célja.

Zoltai Gyula
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REFORMÁCIÓ ÜNNEPE
G al. 3,26.

M ED ITÁ C IÓ

A reformáció üzenete: az egyedül kegyelemből, hit által való meg- 
igazulásról szóló tanítás. Így szoktuk legalábbis mondani. Tisztában kell 
azonban lennünk azzal, hogy híveink nagy többsége ezzel mit sem 
tud kezdeni. Távol van tőlünk az „igaz”-ságnak, az ember igaz — vagy 
nem igaz, tehát bűnös — voltának az a képzete, ami Pál apostol ige
hirdetésének javarészt zsidó, vagy legalábbis prozelita hallgatói szá
mára ismert volt: hiszen a zsoltároknak is jórészt ez a problematikája 
(1. Zsolt!): Ki az „igaz” embert Isten színe előtt? — Még inkább távol 
van tőlünk a középkori iustíficatio-tan, amivel való vita azután a re- 
formátori tanításban érvényesült.

Ebben az igében á reformáció középponti üzenete igen egysze
rűen szólal meg, s ezért közel hozható a ma élő emberhez. „Mindnyá
jan Isten gyermekei vagytok a Jézus Krisztusban, ha hisztek Őbenne.” 
— A szövegnek ez a fordítása még világosabban kifejezi azt, amiről 
szó van.

*

Isten gyermekei vagytok. Tényközlés ez s éppen ebben van a meg
hökkentő merészsége s boldogító valósága is egyben. Nem jövő időben 
szóló ígéret, hanem a jelenben megvalósult tény. Egyszerű kijelentő 
mondat s — éppen ezért jó hír, evangélium. Mint sok más hasonló 
bibliai mondat: Ti vagytok a föld sava, a világ világossága, -— elhívot- 
tak és örökösök, választottak és szeretettek. Elintézett és lezárt ügy 
ez, elhatározott és bevégzett, mint amikor valakinek átnyújtják a meg
fellebbezhetetlen végzést. De ez a végzés nem ellenünkre szól, ha
nem mellettünk és javunkra. Nem hiába emleget az apostol ebben az 
összefüggésben „örökséget” (29. v. s a 4. r. több verse). Mint mikor 
valakinek váratlanul ölébe hull egy káprázatos örökség, így lesz ré
szévé az istengyermekség.

Gyermeknek lenni azt jelenti: tartozunk valahová. Van családunk, 
rokonságunk, vannak szüléink, testvéreink. A világirodalom egyik leg- 
szívszorítóbb alkotásának, Malot Hector regényének ez a címe: Család 
nélkül. E címben benne van a műben elbeszélt tragédia veleje sűrítve. 
Gyermek vagyok, ez azt jelenti: valahol otthon, terített asztal, vetett 
ágy, érettem meggyújtott mécses vár reám, s mindezek mögött értem 
dobogó szív, egy édesanyáé, vagy édesapáé. Egyik legmelegebb szívű 
magyar írónk, Krúdy Gyula, deres fejjel írta le a mondatot: „Addig 
ér az ember valamit, amíg a szüleje él.” Szíve mélyén gyermek sze
retne maradni mindenki, valakinek a gyermeke, mert mindannyian vá
gyódunk a szülői szeretet után.

Isten gyermekei vagyunk. Az ókor vallási képzeletvilága számára 
megszokott volt ez a gondolat. Legalábbis abban a formában, hogy be
széltek az istenek és félistenek leszármazottairól. Főként fejedelmi sze
mélyeket és családokat hoztak rokonságba egyes istenségekkel. Pál 
apostol maga is hivatkozik erre a gondolatra (Csel. 17,28). Itt azonban
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egészen másról van szó. Az élő, mindenható, szent Isten, Izrael népé
nek félelmes Jahvéja, a törvény Istene lép ki mennyei világából s kerül 
egészen „emberközelségbe” hozzánk. Ami az Ótestamentomban inkább 
csak ígéret és reménység: hogy Isten az ember atyja s az ember Isten 
gyermeke (5. Móz 14,1; Hos. 2,1; Ézs. 66,13 stb.), itt most valósá'ggá 
teljesedik be. Isten ezek szerint tehát nem csupán „hatósága”, ura és 
parancsolója az embernek, nem is egyszerűen gondviselője, gyámolí- 
tója, hanem szülője, édesatyja. Vagyis páratlan, egyedülálló módon fűz 
bennünket magához. A legszorosabb, legintimebb szálak kötnek Isten 
szívéhez: gyermekei vagyunk. E kapcsolatnál bizalmasabbat és bensőb
bet elképzelni sem lehet. Csak az élettársi hasonló hozzá s múlja 
felül némely tekintetben (1. Móz. 2,24), de az más természetű. Gyer
meket lehet kitagadni s gyermek is megtagadhatja szülőjét, mindez 
azonban nem teszi meg nem történtté ezt a kapcsolatot. Isten nemzet
sége vagyunk, mondja Pál máshelyütt (Csel. 17,28), Isten családja, háza- 
népe. Ezen semmi nem változtathat, a halál sem. Sőt ez az egyetlen 
igazi vigasztalásunk és reménységünk a halálban is: hogy mi Istené 
vagyunk és semmi el nem szakíthat az Ő szeretetétől (Róma 8,38—39).

Ez az üzenet mindenkinek szól. Nemzeti, nemi, társadalmi különb
ség nélkül (28. v.). Isten mindenkit gyermekévé fogadott, háza nyitva 
minden ember előtt. Isten nem szűkkeblű, hanem nagyszívű, nem kicsi
nyes, hanem igazán nagyvonalú. Lehet, hogy némelyek nem tudják 
ezt, vagy nem akarják tudomásul venni, — mindez nem változtat a 
tényen: Mindnyájan Isten gyermekei vagytok! Istennél nincsen sze
mélyválogatás. Az irigy ember sokszor szeretné kitudni és kitúrni az 
örökségből testvéreit, — Isten nem részrehajló, a mennyei Atya egy
formán szereti minden gyermekét. Néki nincsenek kedvencei és nála 
nincsen protekció.

Ez azt is jelenti: minden emberre nézhetek így s kell is, hogy így 
nézzek: ez is az Isten gyermeke! Sok minden megváltozna az életünk
ben, ha komolyan vennők ezt a tényt, — s az emberiség életében is, 
ha a keresztyének komolyan vennék azt, hogy minden ember Isten 
gyermeke. Akármilyen színű a bőre, bármilyen égtáj szülötte, bármely 
nép, ország fia, polgára. Megdöbbentő eredményekre jutnánk, ha ezzel 
a mércével mérnök le a keresztyénség történetét: mikor, hol, meny
nyire számoltak komolyan ezzel az igével, amely azt üzeni parancsoló 
kijelentés módján, hogy minden ember Isten gyermeke.

A Jézus Krisztusban vagyunk Isten gyermekei. Ez a tény így való
sul meg, ez a módja és lehetősége neki; így és nem másként vagyunk 
Isten gyermekei: Jézus Krisztusban. Vagyis úgy, azáltal, hogy Jézus 
Krisztus, Isten egyszülött Fia emberré lett, a testvérünkké, hogy mi 
mindannyian az Ö testvérei s így, ezáltal Istennek, a mennyei Atyának 
gyermekei lehessünk. Ez volt az út, a mód — s hozzátehetjük: az ár —, 
hogy Isten szívének szerető szándéka valóra válhasson (Ézs. 9,6—7). Isten 
buzgó szerelme Fiút küldött, hogy fiakká lehessünk. Pál nem vélet
lenül használja itt az eredeti szövegben az erősebb „Isten fiai” kifeje
zést, az egyébként általános. „Isten gyermekei” helyett. A Fiúra akar 
utalni, aki azért jött, hogy lehetővé tegye istenfiúságunkat (Jan 1,12— 
13). Sokféleképpen meg lehet fogalmazni Jézus Krisztus küldetését és 
életművét, azonban éppen a reformáció látta úgy, hogy éppen ebben 
foglalható össze a legkifejezőbben: Jézus Krisztus azért jött, hogy mi 
Isten gyermekei lehessünk. Az engedelmes Fiú helyrehozza, amit az.
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engedetlenek elrontottak. O a békítő, közbenjáró az Atya és gyermekei
között.

Mindez akkor válik valóra, ha hiszünk. Hitben, hit által. Ez nem 
feltétel, részünkről teljesítendő teljesítmény, hozzájárulás és kiegészí
tése Isten művének — ez végzetes félreértés volna s éppen ez ellen 
küzdött a reformáció! —, hanem ez az útja és módja annak, hogy 
magunkévá tegyük azt, amit Isten a Jézus Krisztusban elvégezett és 
nekünk felkínál. A hit az ajtó, amin át beléphetünk az atyai házba, 
a kéz, amivel megragadhatjuk Isten felénk kinyújtott kezét. Krisztus 
a testvérünk, de akkor lesz azzá, ha felöltjük őt magunkra, mint a 
ruhát (27. v.), s akkor Isten minket Krisztusban elrejtve, általa beta
karva, rajta keresztül és vele együtt lát s ítél meg. Ennek a felöltözés- 
nek jele a keresztyénség: benne Isten megmutatja, hogy gyermekévé 
fogad személy szerint engem s én igent mondok Isten hívására. A refor
máció nagy jelszava: „Hit által”, ezt jelenti: fogadd el, nyúlj utána, 
ragadd meg. „Glaubst du so hast du” — mondotta Luther. — S persze 
ennek a hitnek: hogy Isten mindannyiunk szerető Atyja, akinek gyer
mekei vagyunk — le kell vonni az egészen gyakorlati konzekvenciáit 
a mindennapi életben, az emberek között való magatartásukban, az 
élet dolgaiban való eligazodásunkban. így válik életté közöttünk ma 
is a reformáció üzenete

Groó Gyula

A reformáció mai üzenete
Reformáció-heti előadássorozat vázlata

A reformáció hetében Istentől kapott drága alkalmunk van 
egyházunk tanításának megszólaltatására. Ennek mindenekelőtt a 
lutheri tanítás korrekt felvázolásán kell alapulnia. Csak ha helye
sen értettük meg a XVI. századi reformációt, tudjuk helyesen kép
viselni ma, a mi korunkban. Ez már azt is magában foglalja, hogy 
nem elegendő a XVI. század teológiai felfedezéseinél megreked
nünk. A ma emberét nem lehet és nem is szabad a XVI. századba 
visszakényszeríteni. Éppen akkor vagyunk hűek a reformáció által 
cselekvő Istenhez, ha mai egyházújító akaratát keressük, ha ma 
azt tudjuk jelenteni, amit a reformáció tudott a maga korában 
jelenteni. A reformáció pedig nem volt egyéb, mint egyetlen igére 
mutatás. Nem hiába ábrázolják Luthert szívéhez szorított Bibliával. 
Akkor járunk a reformátorok nyomdokain,  ha az ige mértéke alá 
rendezzük életünket, ha úgy tudunk mindent elölről, újonnan, 
múltbeli megkötöttségektől és megrögzött szólamoktól felszaba
dultan kezdeni, ahogyan Luther tudott egy új kor hajnalhasadá
sában elindulni.

Az itt következő vázlatok ehhez az újonnan kezdéshez szerel
nének szempontokat nyújtani azokban a kiemelkedő kérdésekben, 
amelyeken keresztül leginkább sugárzik át a reformáció mai üze
nete.
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1. A  H IT  ÉS A  SZ E R E TE T

Miért indult meg a reformáció? A legelső válasz erre a kérdésre 
az: azért, mert háttérbe szorult az egyházban az Isten igéje. Luther 
legnagyobb tette az volt, hogy újra felfedezte a Szentírást, s azt újra 
az egyházi élet alapjává tette. Ehhez természetesen szorosan hozzá
tartozott a Szentírás helyes magyarázata is.

Az Isten igéjének lényegét a hit által való megigazulás tanításá
ban ragyogtatta fel. Ez azonban korántsem jelenti a hitélet belső körére 
visszahúzódó magatartást, amit egyes lutheránusok Luther nevével 
visszaélve gyakorolnak, hanem ebből a hit és szeretet összefüggésében 
éppen a lutheri aktivitás következik. Az a kérdés: hogyan?

Aki Lutherrel együtt végigtusakodja a keresztyén élet útját: 
hogyan állhatok az igaz Bíró színe elé? milyen Isten számadásra hívó 
ítélete? hogyan találhatok kegyelmes Istent? •— az Lutherrel együtt 
boldogan fedezi fel Isten igéjében, hogy Jézus Krisztus a mi Istenünk 
és Urunk, a bűneink miatt halt meg és a mi igazságunkért támasz
tatott fel (Róm. 4, 25.), egyedül ő Istennek ama Báránya, aki elvette 
a világ bűnét (Jn. 1, 29.), és az Isten mindnyájunknak bűnét reá 
rakta (Ézs. 53, 6.), és mindnyájan vétkeztek és ingyen igazulnak meg, 
kegyelemből a Jézus Krisztus vérében való vá'ltság által (Róm. 3, 
23. kk.).

Az evangélikus egyház alapvető tanítása, „articulus stantis et 
candentis ecclesiae” az, hogy egyedül Isten ingyen kegyelméből és 
egyedül a Jézus Krisztusban való hit által igazulunk meg Isten előtt, 
azaz Isten mint igaz, de kegyelmes bíró Jézus Krisztus érdemét annak 
tudja be, aki hisz Krisztusban, a Megváltóban, hogy ő haláláig hű 
engedelmességével érettünk és helyettünk mindenben eleget tett. Így 
a mi számunkra nem marad más, mint elfogadni ezt a megváltó ke
gyelmet, azaz bízni és hinni benne és hálából cselekedni annak aka
ratát, akinek köszönhetünk mindent. Tehát „non propter, séd per 
fidem justificamur” , nem a hit miatt, mint egy érdemszerző cselekedet 
miatt, hanem a Jézus Krisztusban való hit által igazulunk meg a szent 
és kegyelmes Bíró előtt.

Minél mélyebben átérezzük Isten hozzánk való szeretetét, amellyel 
Krisztusért eltörli a mi bűneinket, annál mélyebb hálát érzünk iránta. 
A hit ezért sohasem lehet hála nélkül, mert különben megfeledkezne 
az üdvösség ajándékozójáról s akkor már nem lenne a „sola fide, sola 
gratia” értelmében való  hit. Ellenben csordultig megtelik a szív hálá
val, ha Krisztus értünk hozott áldozatára gondol. Ennek a csodálatos 
és végtelen isteni szeretetnek egyetlen viszonzása csak az lehet, hogy 
„mi szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket” (Jn. 4, 19.). Ez az 
isteni, atyai szeretet váltja ki belőlünk azt a gyermeki szeretetet, amely 
nem akar mást, mint a megváltó isteni szeretet akaratát követni és a 
Krisztusban adott új élet gyümölcseit teremni. Luthernek a Római 
levélhez írt magyarázata előszavának klasszikus mondata szerint: „A 
hit tevékeny, szorgos dolog, amely nem is kérdezi, mit kell cselekednie, 
mert még mielőtt kérdezne, már meg is cselekedte azt” . Mindez a 
Szentírás tanításának summázása, ahol azt olvassuk: „Krisztus Jézusban 
sem a körülmetólkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, 
hanem a szeretet által munkálkodó hit” . (Gal. 5, 6.) „A hit is, ha 
cselekedetei nincsenek, megholt önmagában.” (Jak. 2, 17.) A Szentírás
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világosan eligazít abban, hogy az Isten iránti szeretet gyümölcseinek 
hogyan kell jelentkezniük a felebaráti szeretet cselekedeteiben. (1. Jn. 
4, 20—21.) Ez a felebaráti szeretet a keresztyén hit szükségképpeni 
megnyilvánulása, egyúttal pedig hitünk igazságának a próbaköve is, 
itt látszik meg, hogy valóban keresztyének vagyunk-e, vagy pedig 
vallásoskodásunk üres „uram-uramozás” csupán. Nem véletlen, hogy 
a hit által való megigazulás nagy apostola olyan gyönyörűen tudott írni 
a szeretetről: „Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, 
szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, 
vagy pengő cim balom ...” (1. Kor. 13. fej.)

A hit által való megigazulás tanításában feltárul Isten hozzánk 
való szeretetének egész gazdagsága. Minél világosabban áll előttünk 
a kegyelmes Isten, annál jobban telik meg szívünk iránta érzett hálá- 
val, annál inkább kell szeretetére visszasugároznia a mi iránta való 
szeretetünknek, amelynek Istentől rendelt cselekvési területe ez a 
világ, amelyben élünk. Isten iránti szeretetünk abban tükröződik, aho
gyan embertársainkat szeretjük, ahogyan értük dolgozunk, ahogyan 
javukat szolgáljuk. Luther másik klasszikus szava így foglalja össze 
a Szentírás igazságát: „Az én jó Atyámnak, aki engem fölös jókkal 
ingyen elhalmozott, megteszek én is önként, szabadon és ingyen min
dent, ami neki tetszik és leszek felebarátaim iránt én is keresztyén, 
mint Krisztus irántam lett és nem teszek egyebet, csak amiről tudom, 
hogy nekik szükséges, hasznos és üdvösség'es.” (Luther: A keresztyén 
ember szabadságáról.)

Így függ össze egymással a hit által való megigazulás és az Isten- 
és emberszeretet. Ez egyben a lutheri aktivitás forrása. Isten nem 
azért kegyelmezett meg ingyen, kegyelemből, hit által az embernek, 
hogy a kapott tálentumát elássa, hanem hogy gyümölcsöztesse, tovább
adja másoknak, a felebarátoknak, a hazának, az egész emberiségnek. 
Jézus Krisztus, aki egyedül illetékes az Írás summájának meghatáro
zására, a „nagy parancsolatban” az Isten- és emberszeretet szolgálatában 
jelölte meg az ember feladatát. Ez lényegében nem más, mint amit a 
hit és szeretet összefüggése kifejez. A lutheri reformációnak ezt az 
örökségét kell élnünk naponta. Ennek a következményeit kell meg
valósítanunk a hétköznapok sodrában.

2. AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁG

Minden időben, Luther korában is, az egyház egyik döntő kérdése 
volt a világhoz való helyes viszony kialakítása.

Luther számára a középkor jelentette a múltat. Az egyház ebben 
a korszakban a lehető legszorosabban összekavarodott a világgal. 
A pápák az európai hatalomért versengtek a császárokkal. Mérhetetlen 
sok vérbe és pusztulásba került annak a kérdésnek az eldöntése: ki 
a nagyobb, a pápa-e vagy a császár? De nemcsak ezen a legmagasabb 
szinten, hanem a főpapok részéről is érvényesült a politikai ambíció. 
Egy-egy püspök olykor világi fejedelmi vagy őrgrófi hatáskört is gya
korolt azon a címen, hogy ő a tartomány földesura. Alig lehetett meg
különböztetni, hol kezdődik az egyház és hol a világ.

A hatalmaskodó, keresztes hadjáratokat vezérlő, mérhetetlen va
gyonra törő egyházzal szemben Luther szent felháborodással vette fel 
a harcot. Egyházfogalma szerint az egyház ugyan itt a földön van,
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hiszen Jézus Krisztus azt az emberek között alapította, azonban mint 
a Krisztus teste, sohasem élheti ki magát külső hatalomban, vagyon- 
hajhászásban, emberek gúzsbakötésében, hanem szeretetben szolgál az 
Isten igéjével és szentségeivel. Ahol az igét hirdetik, ott feltétlenül 
egyház van, mert az ige elvégzi tisztító és új életet adó munkáját.

A kétféle kormányzásról szóló tanításában Luther világosan elha
tárolja az egyház és a világi felsőbbség feladatát. A kettő középkori 
összezavarásától méltán óv az Ágostai Hitvallás is. A egyház és 
állam közötti határ megvonásával, a különbségek világos kifejtésével 
Luther előremutatott az egyház és állam szétválasztása felé. Határo
zottan kijelentette, hogy az evangéliummal nem lehet a világot kor
mányozni. Ezzel döntő csapást mért a középkori „keresztyén állam” , 
„keresztyén társadalom” fogalmára. Az egyháztól elhatárolta a nem
egyházat. Az egyház csakis és kizárólag a Krisztusban hívők közös
sége. Jézus nyája. És semmi más egyéb.

Ez szembenállást jelentett a középkori katolikus egyházi magatar
tással. De szembenállást jelent minden mai kísértéssel, amely a világ 
fölé akar kerülni, uralkodni vagy parancsolgatni akarna annak, vagy 
fölényesen akarná lekezelni. -Ma is így kell kiszűrni az egyházból 
minden ilyen nem egyházi célú megnyilvánulást.

Ugyanakkor Luther szembeszállt az egyház és világ szektás fel
fogásával is, amely a világot átadta az ördögnek, hátat fordított neki, 
tudni sem akart róla, mindenestől gonosznak és megvetésre méltónak 
tartotta. Ez a világtól elvonuló, azzal haragban álló magatartás hom
lokegyenest ellenkezője a lutheri tanításnak, amely a világban végzett 
munkát olyan nagyra értékeli. A világ is Istené, benne rejtetten mun
kálkodik.

A szektás magatartás világgyűlölő hangulatával szemben, Luther 
a világi felsőbbség vallásos tiszteletben tartásáról ír. A Szentírás nyo
mán fejti ki, hogy a világi felsőbbségnek, azaz az államnak, a tiszte 
a „Vateramt”, az apai gondoskodás az élet jó rendjéről. Azzal, hogy az 
állam ezt biztosítja, máris méltó a keresztyének igaz tiszteletére. Aki 
tehát a világi felsőbbséget megveti és semmibe veszi, az a felsőbbséget 
rendelő Istennel találja magát szemközt. Sem Luther, sem az Ágostai 
Hitvallás nem tesz különbséget államforma és államforma között, a 
keresztyén hit egyaránt érvényesnek vallja a Szentírás világi felsőbb- 
ségéről szóló tanítását, bármelyik államforma esetében. Ezt ma úgy 
fejezzük ki, hogy az egyház nincs társadalmi rendhez kötve.

Mindez azonban nem jelent szolgai engedelmességet a világi fel- 
sőbbséggel szemben. Éppen a reformáció talaján termett meg a ke
resztyén ellenállási jog körvonalazása. Ez csakis akkor érvényes, ha 
a világi felsőbbség a keresztyén hit dolgaiba beleszól. Ez a XVI. szá
zadban azt jelentette, hogy a világi felsőbbség maga akarta eldönteni, 
melyik az egyház igazi formája, a katolikus-e vagy a protestáns, maga 
foglalt állást a keresztyén hit belső kérdéseire nézve. XX. századi példa 
pedig a hitlerizmus esete, amikor a keresztyénség „zsidótlanításának” 
ördögi programjával akarták megváltoztatni az egyház tanítását. Ezek
ben az esetekben is, valamint akkor is, ha nyilvánvaló gaztettet kö
vetnek el az emberiesség ellen, — érvényes az az ige, hogy Istennek 
kell inkább engedelmeskedni, semmint az embereknek. Erről az erkölcsi 
alapról szállnak síkra a keresztyének a tömegpusztító fegyverek ellen, 
az egyes kormányok háborús mesterkedései ellen, világméretű ember
telenség elkövetése ellen.
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A reformáció üzenete eligazít minket az egyház és a világ mai 
helyzetében is: megóv mind a középkori egyházi hatalmi vágytól, mind 
a szektás világgyűlölettől, ugyanakkor az ige mérlegén megmutatja az 
„apai” tisztét az emberek javára végző felsőbbség tisztességét és dicső
ségét. Az emberszeretet cselekedeteiben olvad össze — az egymástól 
világnézetileg elhatárolandó két tényező — az egyház és az állam, 
mert mindkettő végeredményben egyet akar, az emberek boldogulását 
és felemelkedését. Az életnek, a békének, a szeretetnek ezen a területén 
oldódik fel az egyház és világ feszültsége, ezért tudnak a jó keresz
tyének egyben jó hazafiak és jó békeharcosok lenni, mert az emberek 
javának munkálása egybefűzi őket mindazokkal, akik bár más alapról, 
de ugyanezekért a célokért fáradoznak.

3. A MUNKA ÉS HIVATÁS

A  középkor folyamán az egyház elvilágiasodása kapcsán a munka - 
szemlélet is a feudalizmushoz alkalmazkodott. Platón és Aristoteles 
arisztokratikus társadalomszemléletének megfelelően Aquinói Tamás a 
munka hierarchiáját hirdette, amelyen legalul van a jobbágy-paraszt 
gazdasági munkája, feljebb a kézművesek és polgárok munkája, majd 
a nemesek vezető tevékenysége következik, a fejedelmekkel együtt, 
míg a legmagasabbrendű munka a papok, szerzetesek, apácák mun
kája, akik földre hozzák az isteni értékeket. Világos, hogy a keresz- 
tyénség leple alatt a világi feudalizmus állásfoglalása húzódik meg 
az ilyen értékelés mögött, amely szerint az úr nem dolgozik a gazda
sági munkákban, mert az hozzá méltatlan volna, s Petőfi versével 
kifejezve a feudalizmus álláspontját: „A  paraszté a dolog” .

Luther valóságos forradalmi újítást jelent azzal, hogy a Római 
levélhez írt magyarázatában a testi munkát egyenlő értékűnek tartja 
a lelkészi szolgálattal, sőt a szerzetesi életformát támadó irataiban 
a becsületesen dolgozó parasztnak vagy cselédlánynak a munkáját 
többre értékeli a terméketlen és dologtalan szerzetesi életnél. Ezzel a 
pogány gyökerű arisztokratikus antik forrásokból táplálkozó skolasztikus 
középkorral szemben újraértékeli Luther a munkát a keresztyén ember 
életében. Míg a középkor a feudalizmus szellemében osztályozta a 
munka egyes ágait, addig Luther a munka értékét függetlennek tartotta 
annak feudális rangsorától. Az egyszerű emberek lenézett munkáját 
ugyanúgy a teremtés rendje iránti engedelmességnek tartotta, mint a 
szellemi munkát, s így minden munkát azonosan Isten parancsára 
vezet vissza A munka minőségét nem lehet azzal mérni, hogy mennyi 
annak a lelki dolgokkal való kapcsolata — ez a tomizmus spiritualista 
nézete volna —. hanem aszerint kell értékelni, hogy a világ teremté
sével adott rendet mennyiben szolgálja. A munkának nem kell egye
nesen Istent szolgálnia, hanem azzal, hogy embereket szolgál, találja 
meg a munka legigazibb működési mezejét, a cselekvő keresztyén 
testvérszeretet szolgálatát. Mert azzal, hogy a munka embert szolgát. 
Isten akaratát szolgálja, ezért a világi-gazdasági munkában való szor
gosság nem távolít el Istentől, hanem az éppen az iránta való enge
delmességet jelenti. Természetesen Luther látta a munka erőfeszí
téssel és fáradsággal járó jellegét, aminek a bűnbeeséssel való kapcso
latát hirdette, de ez senkit sem jogosíthat fel arra, hogy meneküljön 
a munkától. Nemcsak a kolostorélet dologtalanságának volt Luther
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kérlelhetetlen ellensége, hanem elítélte a munkátlanság'nak azt a for
máját, amire a kialakuló kapitalista pénzgazdálkodás során már egyre 
több példa szolgáltatott okot, ti. valaki tőkéje kamatjából éljen dolog
talanul. Különösen a Fugger-bankházat támadta ismételten.

Mivel a cselekedetek senkit sem tesznek kegyessé s nincs bennük 
érdemszerző erő, azért nyilvánvaló, hogy a keresztyén ember nem 
érdekből, hanem szabadon és ingyen cselekszi mindazt, amit tesz, 
tudja, hogy üdvössége mindenestől Jézus Krisztus érdemeiért van, de 
ugyanakkor hálából mindent megcselekszik, csakhogy Istennek tessék. 
Ezért a keresztyén ember minden törekvésének arra kell irányulnia, 
hogy másoknak szolgáljon.

A felebarátok összességének, a társadalmi közösségnek a szolgálata 
a hivatásban végzett hűséges munka útján valósul meg. „Egy csizma
diának, egy kovácsnak, egy parasztnak, szóval kinek-kinek megvan a 
maga mesterségével járó hivatása és foglalkozása és mindegyiknek 
kötelessége, hogy a maga hivatásában és foglalkozásában másoknak 
használjon, szóval, hogy a sokféle foglalkozás mind az egy közös
ségre irányuljon, a test és lélek javát munkálja éppen úgy, mint ahogy 
a testnek tagjai mind egymásnak szolgálnak.” (A német nemzet ke
resztyén nemességéhez.) Ugyanezt mondja más helyen: „Mi mindany- 
nyian egy test vagyunk, de minden egyes tagnak megvan a maga külön 
munkája, hogy azzal szolgálja a többit.” (Uo.) Majd ezt olvassuk: 
„Valóságos imádság, ha valaki a maga dolgát folytatja.” (Uo.)

Ennek a teljesítése a munka egyetemes emberi szükségletében nyer 
megvalósulást. Isten az emberi értelem és kéz felhasználásával is vé
gezni akarja gondviselő és világfenntartó munkáját. A keresztyén 
ember úgy tekinthet a világbeli munkájára, mint ami egy parányi 
része Isten világról és emberekről gondot viselő akaratának. Ugyan
akkor azonban minden jól végzett munka egymagában is részese Isten 
gondviselő munkájának, mert részt vesz Isten munkára küldő parancsa 
teljesítésében. Tekintet nélkül arra, hogy hivő vagy hitetlen ember 
végzi a munkát, ha az jól végzett munka, önmagában értékes és be
cses. Hiszen nincs olyan becsületes munka, amelyben meg ne volna 
az emberek boldogításának és előbbrevitelének nagy és szent célki
tűzése. Ez a közös cél fogja át mindazokat, akik egymásnak jót akar
nak, akik munkájukkal magukat, hazájukat és az egész emberiséget 
gazdagítják. Mi, keresztyének természetszerűleg tartozunk bele ebbe 
a széles emberi szolidaritásba, a dolgozók és jót akarók világot átfogó 
táborába. A mi munkánk abban különbözik más embertársainkétól, 
hogy mi hitből, Isten akaratának való engedelmességből, Jézus Krisztus 
iránti hálából szolgáljuk felebarátainkat ebben a hazában és az egész 
világon. De hitünk nemhogy elválasztana hétköznapi munkánktól, ha
nem éppen elmélyíti abban való hűségünket és becsületességünket.

A reformáció kora óta evangélikus egyházunk tanítása mindig 
kiemeli Istennek az élet rendes viszonyai között való szolgálatát. A lu
theri erkölcsiségnek, ha nem is kizárólagos, de fő megnyilvánulási 
területe a családi élet és a hivatásszerű munka köre. A családiassággal 
együtt a hivatáshűség a lutheri erkölcsiségnek egyik legjellemzőbb 
vonása s elsősorban annak az útján Igyekszik betölteni legmesszebb 
menő társadalmi, nemzeti és egyetemes emberi feladatait is. Ezért van 
a keresztyénség lutheri típusának bizonyos józan, egészséges, munka
szerető jellege.
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Nem véletlen, hogy éppen Pál apostol, a hit által való megigazulás 
evangéliumának nagy hirdetője int a hétköznapokban való hűséges, 
becsületes keresztyén magatartásra. Nem véletlen, hogy az evangélikus 
egyház, amely a Szentírásból különös erővel emeli ki Istennek a hitben 
adott megigazító kegyelmét, erősen hangsúlyozza a munkaerkölcs és 
hivatáshűség elmélyítését. Nem véletlen mindez, hanem az Isten 
akaratának való engedelmeskedés,, aki azt várja, hogy hitünk meg
teremje a maga jó gyümölcseit abban a világban, amelyben élünk. 
Isten iránti szeretetünk abban is tükröződik, ahogyan felebarátainkéi 
szeretjük, ahogyan népünket, hazánkat és az egész emberiséget szol
gáljuk!

4. A REFORMÁCIÓ ÉS A TISZTA ERKÖLCS
A reformáció nemcsak teológiai vita volt, hanem az egész életet 

átható erő, mert benne Isten hatalma valósulhatott meg. Ezért hozott 
új erkölcsiséget is.

Ennek most, két csomópontját emeljük ki. Az egyik a család meg
becsülése, a másik a társadalometikai tisztaságért folytatott küzdelem.

aj A reformáció adta vissza a családi élet becsületét. A középkor 
erkölcsi eszménye a férfi vagy női szerzetes élete volt. Luther igaz
sága tudatában kemény szavakkal ítélte el a kolostori élet magányában 
zsolozsmázó szerzetesi életet, hiszen ő, mint egykori szerzetes, tudta 
legjobban, mennyire ellenkezik ez az elzárkózó életforma a keresztyén 
felebaráti szeretet tevékeny aktivitásával. Házasságával és családalapí
tásával maga is példát nyújtott az evangélikus papi ház tisztaságára, 
bensőségességére és meghittségére. Közismert kép: Luther lanttal csa
ládja körében.

A legelső protestáns papi ház családfője joggal taníthatta a keresz
tyén családi élet útját. Szerinte az emberi élet alaptényezője a család, 
mint a teremtés rendjén alapuló legtermészetesebb szeretet-kötelék, 
amelynek gyümölcsei és új hajtásai a gyermekek. Itt történik a nevelés 
legelső munkája: a közösségi életre való előkészítés, a kisgyermek lelki 
és szellemi befogadóképességeihez mért arányban. Luther szerint sokan 
vannak azonban olyanok, akik megházasodnak, apák és anyák lesznek, 
anélkül, hogy maguk is igazán imádkozni tudnának, vagy ismernék 
Isten parancsolatait s gyermekeiket helyesen tudnák felnevelni. Pedik 
nincs annál nagyobb dolog, mint amikor tiszta és békés családban 
nőnek fél a gyermekek s viszont nincs annál szégyenletesebb, mint 
amikor a gyermekek gondozatlanul, elhanyagoltan, saját kényük-kedvük 
szerint élve, gonosz indulatban és beszédben nőnek fel. Azért a nyil
vánvaló botrányos bűnök után rögtön az a bűn következik, amikor a 
gyermekkel nem törődnek. Azt a közmondást idézi Luther, hogy nem 
kisebb dolog egy iskolás gyermeket elhanyagolni, mint egy szüzet 
megrontani.

A családból származik az egész emberi nem. Tetszett Istennek, 
hogy az apát és anyát tegye meg az embervilág alapjává és kiinduló
pontjává. A nevelés első és egyik legfontosabb része a szülők kezében 
van. Luther Kis Kátéját azért írta meg, hogy a családfő ennek alapján 
tanítsa a háza népét. Luther idejében többet jelentett az apai ház, mint 
ma. Ebből érthető meg, - hogy a családi nevelésnek miért tulajdonít 
olyan nagy fontosságot'. Wittenbergben annak idején a 2216 lakosra

473



csak 403 ház jutott, így házanként 5—6 személy lakott. A gyermekek 
rendszerint nem hagyták el a szülői házat mindaddig, míg maguk is 
új családi otthont nem alapítottak. A gyermekeken kívül a meg nem 
házasodott, vagy özveggyé lett rokonok is a családfő vezetése alá tar
toztak, így meglehetősen nagy kört jelentett a családfő házanépéhez 
tartozók száma.

Természetesen a családi élet korunkra jellemző problémáira nem 
lehet Luther korából megoldást hozni, a négy évszázad a családi viszo
nyokat illetően is igen sok. De követhetjük Luthert a családi élet meg
becsülésében, tisztaságában és megszentelésében. Tanítványai lehetünk 
az otthon barátságossá, vidámmá, kellemessé tételében. Példánk lehet 
a családi szeretetközösség kialakításában, a gyermekekért érzett testi 
és lelki felelősség hangsúlyozásában.

b) A reformáció voltaképpen egy vallásos palást alá takart piszkos 
üzletnek, a bűnbocsátó cédulákkal folytatott üzérkedésnek a megtá
madásával kezdődött. A pápaság egész kapzsisága és harácsolása lelep
leződött rövid idő alatt. A tiszta társadalmi és egyházi erkölcsöt köve
telő szerzetes szavát visszhangozta csakhamar egész Európa. Később 
sem tágított Luther a szigorú erkölcsi mértéktől. Amilyen melegen tudott 
Isten szeretetéről és az abból folyó keresztyén felebaráti szeretetről 
szólni, olyan keményen tud rámutatni a felebaráti szeretet megrontói- 
nak bűneire. Szava egyáltalában nem csúszik el az emberek feje fölött, 
hanem egészen konkréttá- válik.

Hangoztatja, hogy a felebaráti szeretet parancsának kijátszásában 
az emberi önzés mindent megpróbál, „hisz jönnek segítségünkre ebben 
némi jogtudósok és ügyvédek is, akik úgy forgatják és hígítják fel az 
igazságot, ahogy csak kívánják az érdekek” (Nagy Káté). Konkrét példát 
is felhoz ezekre: „Fordulnak elő hasonló esetek a kereskedelmi életben 
és a szerződéses ügyekben is, amikor valaki egyszerre csak úgy elragad 
valamit a másik kezei közül, hogy az illető ugyan nézhet utána'' . 
„Vagy fizetési kötelezettségekkel szorongat s tör reád valaki, mert úgy 
véli, hogy te abban a szorult helyzetben, adósságok közepette nemigen 
tudsz tovább kitartani, s csőd nélkül felszámolni, ő viszont akkor rá
teheti a kezét legalább a felére, ha nem többre. S minderről pedig 
meg kell állapítanod, hogy nem jogtalanul vette vagy tulajdonította el 
tőled, hanem „becsületesen” vásárolta meg. Az a szólás járja itt: „Sze
mesnek áll a világ!” „Mindenki a maga gátjára ügyeljen, mindenki 
nézzen a magáéra!” „Ki tudná felérni ésszel, hogy az ilyen szép lát
szattal mi mindent meg lehet szerezni?” — írja Luther a Nagy Kátéban.

A próféták igehirdetése nyomán Isten nevében veszi védelembe 
az elnyomottakat, akiknek kiáltása a Seregek Urának fülébe jut. 
,,. . . uzsoráskodol, fösvénykedel, nyúzod róluk a bőrt, büszkén s orcát
lanul visszautasítod azt, akinek adnod kellene, a szegénység majd nyo
morultan tovamegy, de mivel senkinek sem panaszkodhatok, az égbe 
kiált. Őrizkedj ettől (mondom néked még egyszer), mint magától az 
ördögtől. Mert az ilyen sóhajnak és kiáltásnak olyan hatása lesz, amely 
borzalmas neked és az egész világnak. Mert azokhoz jut majd el, kik 
a szegénynek és a sanyargatottnak pártját fogják és nem akarják 
bosszulatlanul hagyni. Nem gondolod meg ezt és dacolsz? Akkor meg
lásd, mit vontál szegény fejedre!” (Uo.) Kikel azok ellen is, akik „a 
szabad és nyílt vásárból rabló, és uzsora alkalmat csinálnak, hol min
den nap megcsalják a szegényt, új nyomorúságot és drágaságot okoznak

474



és mindegyik ad-vesz vakmerően, dacol és dölyfösködik, mintha joga 
volna áruját olyan drágán adni, ahogyan neki tetszik, és senkinek sem 
szabadna ebbe beleszólni.'’ (Uo.) Luthernek fáj a nép fájdalma és a 
tömegek panaszának így ad hangot: „Mennyi baj van napjainkban 
csak a hamis pénzzel és a kereskedelem, az üzleti élet mindennapos 
nyomorgatása és megterhelése miatt azok részéről, akik önkényükkel 
a szegény köznépet nyomorítják s fosztják meg mindennapi kenyerétől.” 
(Uo.)

Különösen élesen támadja Luther a képmutatást, amikor a szép 
külső látszata alatt vétkeznek a felebaráti szeretet ellen: „Ezek az 
uzsorások ugyan nem útonállók, nem betörők és titkos tolvajok, kik 
a készpénzt dézsmálják, ezek a gazok nyíltan mutogatják magukat, 
nemeseknek címezik őket, tisztes, jámbor polgárok, kik szép külső 
alatt lopnak és rabolnak.” (U. o.)

Pogány álláspont az, amely az emberék közötti versengést arra 
használja fel, hogy mindenki magának akarja megszerezni az anyagi 
javak lehető legnagyobb mennyiségét. így egy ember meggazdagodásá
nak sok más, nyomorba döntött ember adja meg az árát. Az önzés 
és kapzsiság eredménye az egyiknek győzelem és uralkodás, ellenben 
a másiknak vereség és halál. A felebaráti szeretettől mindez olyan 
messze van, mint az ég a földtől. A keresztyén ember csak a jóban 
versenghet, csak abban, ami előbbre viszi az emberi közösség életét.

A bibliai Isten- és emberszeretet felől tájékozódó keresztyén etiká
nak hangoztatnia kell, hogy az ember csak a közösség javára végzett 
munkában találhatja meg Isten jótetszését. A keresztyén ember szá
mára nem lehet meddő kérdés az élet értelme és célja. Ez a kegye
lemből, hit által megigazult ember számára a felebarátok összességé
nek, a hazának és az emberiségnek a javára kifejtett cselekvő keresz
tyén életben található meg. Ennek alapján a keresztyén ember termé
szetes érdeklődéssel fordul minden olyan ügy felé, amely a társadalom 
jólétét érinti. Idegen tőle az a nyárspolgári „aranyszabály”, amelyet 
ezek a mondások fejeznek ki: „nem tartozik rám”, „semmi közöm 
hozzá” . Hanem szívén viseli hazája sorsát, további fejlődésének ügyét.

Így válik a reformáció tiszta erkölcsi magatartást követelő erővé. 
Követelheti, mert Jézus Krisztusban Isten minden ajándékot meg
adott az új élet lehetőségére.

5. A REFORMÁCIÓ ÉS HAZÁNK

Isten úgy akarta, hogy minden egyház arcát meghatározzák azok 
a vonások, amelyeket a sajátos történelmi helyzet faragott ki rajta. 
A mi magyarországi evangélikus egyházunk életén is ott van az a 
speciális vonás, amit a múltja vésett ki és ábrázolt ki rajta.

Evangélikus egyházunk magyarországi történelme azzal kezdődik, 
hogy az anyanyelven megszólaló igehirdetés és istentisztelet győzelmes 
erővel hódított országszerte. Luther példája nyomán nálunk is a nép 
nyelvén szólal meg a Szentírás, tudós és szorgalmas bibliafordítók fá
radságos munkája révén. Az igét hirdető és tollforgató magyar refor
mátorok az Isten igéjének tisztán és igazán való hirdetésével egyúttal 
kiemelkedő szolgálatot végeztek a magyar nyelv fejlesztésének és a 
nemzeti műveltség terjesztésének érdekében is.
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Közismerten nagy érdemei vannak a magyarországi protestantiz
musnak az iskolázás felkarolása, könyvkiadás kiszélesítése és a kor 
haladó eszméinek képviselése terén.

A katolicizmus a nemzeti függetlenség gondolatát semmibe vevő 
Habsburg uralkodóházra támaszkodott, s ezzel régi tradíciójának meg
felelően szervesen összenőtt a feudalizmussal. Az uralkodó vallással, 
a királyi államvallással, a feudalizmus leghűségesebb védelmezőjével 
szemben a magyarországi protestantizmus szükségképpen menekült a 
nemzeti függetlenség védelmezőinek pártfogása alá, szükségképpen 
támaszkodott az uralkodóház és a főnemesség helyett a nemességre és 
a városi polgárságra, a kor középrétegeire, és szükségképpen lett a pro
testantizmus a feudális katolicizmussal szemben a magyar társadalmi 
fejlődést előrevivő tényezők egyikévé.

Egyházunk élete mindig akkor volt biztonságban, amikor a Habs
burgok gyarmatosító törekvésével szemben a nemzeti függetlenség csil
laga valamelyest felragyogott. Bocskai István erdélyi fejedelem sza
badságharcának győzelmei béketárgyalásra kényszerítették a bécsi ud
vart s az 1608. I. törvénycikkben foglalt intézkedések alapján vált újra 
lehetővé egyházunk zsinattartási joga.

Amikor Bethlen Gábor, a kiváló erdélyi fejedelem állt a Habsbur
gok elleni küzdelem élére, evangélikus egyházunk is újra szabadabban 
lélegezhetett. A Habsburgoktól kicsikart 1647. V. törvénycikk biztosí
totta a nemesek,.a városok, parasztok számára a vallásszabadságot, el- 
tiltotta a protestáns lelkészek elűzését, rendelkezett az elfoglalt temp
lomok visszaadásáról.

II. Rákóczi Ferenc kiáltványa egyszerre talpraállította mindazokat, 
akik a Habsburg gyarmati elnyomás és a vallási türelmetlenség alatt 
szenvedtek. Zászlajának jelszava, „Pro Deo et Patria” (Istenért és a 
Hazáért) lelkesítette az elnyomott rétegeket. A protestánsok vallás- 
szabadságuk biztosítékát látták Rákócziban, hiszen már akkor is év
százados tapasztalataik voltak arról, hogy az ige háborítatlan hirdetésé
nek lehetősége, a vallásszabadság biztosítása elválaszthatatlanul össze
függ a nemzeti függetlenséggel, a szabadság’ kivívásával. Közös volt a 
nemzeti és egyházi ellenség is: a bécsi udvar.

Az 1848. március 15-i események tűzbe hozták az egyházi sajtót is. 
A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap első oldalán közli Székács József 
budapesti evangélikus lelkész „Ima” című alkalmi versét. A nemzeti 
élet kiemelkedő fordulópontját az óda nemes pátoszával méltatja a 
költő. Tartalmi szempontból fontos teológiai igazságot fejez ki Székács 
verse. Isten írta a népek szívébe az „ősi szent jogért” való küzdelem 
erkölcsi igazságát. Ez az „ősi szent jog” a szabadság. Az ezért való 
küzdelemben elért sikerért Istené a hála, ő őrzi erkölcsi világrendjé
nek törvényét és igazságát. Azért írhatta Székács azt, hogy „a mi győ
zelmünk több, mint emberi” . A konkrét igazságtalanság legyőzésével 
megvalósult valami Isten egyetemes világrendjének igazságából.

Nemcsak az egyházi vágyak teljesüléséért volt őszinte a forrada
lom vívmányaiért való lelkesedés, hanem azért is, amiért a feudális 
és zsarnoki Habsburg-rendszer megdőlt, kiszélesültek az emberi szabad
ságjogok, mindenekelőtt pedig felszabadult a jobbágyság.

Erről a látásról tanúskodik Haubner Máté dunántúli püspök 1848. 
december 3-án kelt körlevele. Ebben a szabadságharc ügye mellé állott 
egyházunk teológiai álláspontját is megtaláljuk és bepillantást nyerünk
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abba, hogyan buzdította egyházunk' püspöke a lelkészeket, tanítókat, 
híveket arra, hogy keresztyén lelkiismerettel vegyenek részt az igaz
ságos harcban, a haza megvédésében, az elért szabadságjogok védel
mében. A körlevél hátterében Windischgrátz császári tábornagy nyugati 
határainkra való betörésének veszélye áll. A körlevélben többek közt 
ezeket olvassuk: „...M in den  embernek jogában kell állani, hogy em
berré lehessen! S íme támadott ellenség, ki ellene szegül, s az előbbi, 
embert embertelenítő zsarnokságot tovább is fönn akarja tartani! — 
és azért 12 millió ember fölött folyik a fegyveres vita, ha tovább is 
barmoknak tekintessenek-e, vagy szabadjon emberekké lenniök? . . . ”

Az egyházunkban mély gyökeret vert haladó hagyományok nyo
mán tudtunk egyek lenni népünkkel akkor, amikor az 1919-es Magyar 
Tanácsköztársaság idején először vette kezébe az ország sorsának irá
nyítását a nép. A Harangszó 1919. április 20-i száma közli Kapi Béla 
dunántúli püspök körlevelét, amelyben többek között ezekkel a gondo
latokkal fordul az egyházak vezetőihez: „Űj világ formálódik előttünk. 
Az érvényesülésre törő eszmék között sok a régi, melyek az evangé- 
liomban régtől fogva felénk zendülnek, melyeket meggyőződéssel és 
hittel hirdettünk, de amelyek megvalósítására és a közgazdasági élet
ben való érvényesítésére erőtlenek voltunk. Ezeken kívül sok új eszme 
vesz körül, melyek ma még idegenek, melyekhez szoktatni és nevelni 
kell önmagunkat. Ev. Egyházunk a kialakuló új világba és annak ki
formálódó új társadalmi és gazdasági rendjébe becsületes elhatározás
sal beilleszkedik. Alkalmazkodik a törvényekhez és megváltozott viszo
nyokhoz s elismeri a kialakuló társadalmi és gazdasági rendet. . . ”

Az érti meg helyesen a magyarországi evangélikus egyház útját, 
aki végiggondolja több mint 400 éves küzdelmes múltunkat. Mi második 
Spanyolország voltunk! A Habsburgok nemzeti és vallási elnyomása 
és inkvizíciós módszerei ellen a haladó mozgalmakban találtunk védel
met. Magyarországon protestánsnak lenni évszázadokon át egyet jelen
tett a haladással. Múltunknak ez az alapvonása tükröződik mostani 
állásfoglalásainkon is. Ezért örülünk szívből annak, hogy Alkotmányunk 
a nép kezébe tett le minden hatalmat. Ezért szeretjük és építjük a mi 
hazánkat, a Magyar Népköztársaságot. Ezért találjuk magától értetődő 
természetességnek hazaszeretetünk és egyházszeretetünk összefüggését. 
Ezért otthonunk és édesanyánk ez az ország. „

Magyarországon ma evangélikusnak lenni annyit jelent, mint élni 
ennek az egyháznak a 400 éves örökségét. Hűnek lenni Jézus Krisztus
hoz, aki egyházunkat a szocialista hazában vezérli igéjével a békés 
élet és alkotó munka útján.

6. AZ IGEHIRDETÉS ÉS A NÉP

A  középkor gőgös egyháza kevesek számára való arisztokratikus 
csemegévé tette a teológiát. A latin nyelvű istentisztelettel kizárta a 
nép széles tömegeit az egyházi élet vérkeringéséből. A pápa és a fő
papság a hit útjában állt, amikor nem volt hajlandó a fejedelmi ma
gasságból leereszkedni a jobbágy kunyhókig. Luther maga panaszolja, 
hogy a császár tiltja az .anyanyelven való imádságot és éneket, pedig a 
zsoltár szerint (150,6) minden nyelven kell Istent dicsérni.

De tartalmilag sem törődtek a néppel. A néphez közelálló igehir
detés évszázadokon át nem volt komoly problémája a középkori egy
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háznak. Az igehirdetés sok igényt támasztott ugyan a hallgatósággal 
szemben, de arra nem volt nagy gondja, hogy a nép sajátos megközelít
hetőségével komolyan foglalkozzék. A gyülekezet alatt rendszerint 
valami elméleti gyülekezetet értettek, elmosódó sokaságot, amelyet a 
logika általános törvényei szerint kell meggyőzni, vagy amelynek a 
teológiai igazságokat népszerű feltálalásban kell hirdetni. Természete
sen mindig jelentkezett az igeszerű igehirdetésnek az a törekvése, hogy 
Isten igéjét tisztán és igazán hirdesse, de ehhez nem mindig járult az 
a törekvés, hogy mindezt a nép nyelvén, észjárásának megfelelően 
végezze el.

Luther bátor reformátori cselekedete volt, hogy kilépett a népet 
semmibevevő feudális szemléletből. Elég itt utalni a reformáció nép 
nyelvére fordított Bibliájára, nép nyelvén hangzó igehirdetésére, hatal
mas irodalmi munkásságára, egyházi énekköltészetére.

Mindebben az az alapgondolat vezette a reformációt, hogy a ki
nyilatkoztatás interpretációja sem feledkezhet meg a kinyilaikoztatás 
lényegéről, hogy ti. az Ige testté lett, mert ha Krisztus embereknek 
akart Istenről szólni, neki magának is emberré kellett lennie (Luther), 
ha mi igét akarunk hirdetni, nekünk is tekintettel kell lennünk az 
emberekre, akikhez szólunk. Ebben is eligazít minket a Biblia. Jézus 
Krisztus az Ige testté létélével egyebet sem tett, mint Isten megmentő 
akaratát szolgálta úgy, hogy az az ember számára hitben érthetővé és 
megragadhatóvá legyen. Minden alkalommal számol a hallgatóságával, 
isteni szíve egész szeretetével fordul a nép felé, „hirdetvén az Isten or
szágának evangéliumát és gyógyítva a nép között minden betegséget 
és minden erőtelenséget” (Mt. 4, 23). A kinyilatkoztatás maga sem 
egyéb, mint Isten szava az embernek vele való viszonyáról úgy, hogy 
az ne angyalok nyelvén, hanem abban a szűk emberi befogadó keret
ben legyen érthető, amennyinek a hitben való megragadására ember 
képes. Hiszen Isten nem önmagáért adta igéjét az embereknek, hanem 
csakis érettük. Luther szerint Isten mindent tisztára érettünk teremtett. 
A tengerek a mi pincéink, az erdők a mi vadászterületünk, a föld tele 
ezüsttel és arannyal és számtalan sok gyümölccsel, és ez mind éret
tünk teremtetett, hogy a föld legyen gabonatárunk és éléskamránk. 
Ugyanígy adatott oda érettünk Jézus Krisztus. Az igehirdetésnek nin
csen nagyobb feladata, mint az, hogy ezt az ajándékot érthető és be
fogadható formában vigye az emberhez.

„A legjobb prédikátorok azok, akik a népet a legegyszerűbb mó
don, minden bölcselkedés nélkül tanítják, amint Krisztus is így taní
tott, amikor példabeszédeket mondott” — írja Luther. Ö nem Bugen- 
hagen doktornak akart prédikálni, hanem a templomajtóban álló egy
szerű embernek.

Amikor a 16. században magyar nyelven szólalt meg az Isten igéje, 
a fordító, Erdősi Syivester János az Újszövetség első teljes magyar 
fordításához írott jegyzetében (1541) éppen arról beszél, hogy Jézus 
példabeszédekkel szólott a néphez s éppen ez a pont az, amelyen ke
resztül a szemléletes előadásmódot kedvelő népünk számára nem lesz 
merőben távoli és idegen az igeközlés formája. A példabeszédhez 
„könnyű kediglen hozzászokni az mü népünknek, mert nem idegen ennek 
az ilyen beszíd neme. ll illyen beszédvei naponkid való szólásban” .

A reformáció öröksége gyanánt kell tekintenünk a néphez szóló 
igehirdetésre. Mivel pedig az igehirdetés közügy, ez a kérdés sem csak
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az igehirdetők belső ügye, hanem a gyülekezetek elé való, nyíltan f e l 
tárandó vallomás. Akkor járunk a reformáció nyomdokán, ha ige
hirdetésünk gyülekezetszerű szempontjának szándékát a hívek elé visz- 
szük. Hadd táruljon fel előttünk a korszerű igehirdetés minden korban 
aktuális problémája. Hadd vívódjanak együtt az igehirdetővel a pré- 
dikációs kísértések elhárításáért.

Hadd lássák meg, hogy ha az igehirdetést tolmácsolási és „fordí
tói'’ feladatnak fogjuk fel, amelyben a kinyilatkoztatást, mint tartal
mat kell az igehirdetőnek megszólaltania emberközel, hitben megragad
ható, tehát az emberi megismerés, megértés, felfogás, észjárás eszközén 
át úgy, hogy az az ige „viva vox” — személyhez szóló, eligazító, szel
lemileg emészthető legyen, akkor végeredményben két kísértés közé 
kerül az igehirdető: az egyik az, hogy mint tolmács, jól megértette az 
első nyelven hangzó szót, a konkrét igét, amelyről szólania kell, de 
mivel nem ért jól a másik nyelven, azon, amelyen azok beszélnek, 
akik között el kell végeznie tolmácsi feladatát, nem tudja számukra 
igazán megszólaltatni, hanem kor, történelem, idő, nép, miliő, szituáció 
fölötti formában elcsúszik az emberek feje fölött, a megemészthetet
len beszéd, a másik az, amikor ezzel ellenkezőleg, a tolmács nem ért 
jól az első nyelven, nincs tisztában az ige üzenetével, nincs mit tol
mácsolnia, vagy legalább is hiányos az, amit megértett, hitbe befoga
dott, s ennélfogva a maga bölcsességét szólja, emberi sikerekre tör a 
közönségigény kiszolgálásával, mert a másik nyelven jobban tud, mint 
az elsőn.

A reformáció tanítása mindkét kísértés kikerülésére vezet bennün
ket, mert megtanít az ige alapos megértésére, és ugyanakkor biztatást 
ad a mai ember megértésére, a néphez közel álló igehirdetés szolga
latéra. A reformáció örökségét követjük, amikor nem zárkózunk el 
a mai élettől, hanem annak keretei között hirdetjük az evangéliumot. 
Éppen az volna hűtlenség, ha behúzódnánk kegyességünk zárt és szűk 
világába. Éppen az a reformátori igehirdetés, amely a ma emberének 
a ma nyelvén, mai életközelségben hirdeti az örök evangéliumot. Ez 
a mához való alkalmazkodás, a korkérdések megértése, és az azokban 
való segítő szolgálat, a néphez való közelségnek a szempontja, a refor
máció egyik alapvető célkitűzése.

Ezt hirdeti az anyanyelvű istentisztelet, anyanyelvű Biblia. Ameny- 
nyire közelhajolt a reformáció a saját kora emberéhez, legalább any- 
nyira kell nekünk is odafordulnunk a mi korunk mai emberéhez. Így 
ösztönöz a reformáció az Isten igéjének állandó kutatására, és így sar
kall a nép életének, az emberek problémáinak szüntelen éber tanul
mányozására.

O. E.
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Sola scriptura -  solus Christus!
S eg ítség n y ú jtá s  b ib liav a sá rn ap i igeh irdetéshez  

(Szen thárom ság  u. 21. v.)
Lk 16,19—31. a lap ján .

Hogyan kerül a gazdag és Lázár története bibliavasárnapra? Hi- 
szen ezt a perikópát az ún. keresztyén szociáletika egyik locus clas- 
sicus-ának szokták tekinteni, főként, a keresztyén embernek az anyagi 
javakhoz való viszonya tekintetében. Kérdés, hogy ez csakugyan így 
van-e. A perikápa környezetének tanulmányozása részben erre látszik 
mutatni: a 16. rész megelőző elbeszélése a hamis sáfárról s a célzás 
(14. v). a farizeusok pénzsóvárságára. Mintha itt Jézus arra akarna 
szemléltetést adni, miként kell a törvényt betölteni a felebaráti szeretet 
s különösen is az anyagi javakkal való sáfárkodás tekintetében.

A kérdés azonban nem ilyen egyszerű. Óhatatlanul fel kell vet
nünk a kérdést: miért kárhozott el a gazdag s miért üdvözült a sze
gény Lázár? Az első kérdésre látszólag könnyű a felelet: mert könyör
telen volt. Bár erre a szöveg maga nem ad támpontot, erre csak követ
keztetni lehet. Nehezebb a másik kérdés: miért üdvözült Lázár? Azért, 
mert szegény és nyomorult volt, mert élete tele volt szenvedéssel? Ez
zel a vélekedéssel nagyon könnyen annak a felfogásnak a közelébe jut
hatunk, amelyik a földi gyötrelmeket és nélkülözéseket „túlvilági” gyö
nyörökkel akarja kiegyenlíteni. Az efféle felfogás persze méltán érdem
iette ki a „vallás — ópium a népnek” megbélyegző ítéletet.

Luther merész magyarázatában kijelenti, hogy a gazdag hitetlen 
volt s azért vált szeretetlenné. Lázár pedig hívő volt s bizonyára gya
korolta volna a szeretet cselekedeteit is, — ha alkalma lett volna reá. 
Ez a magyarázat lényege szerint helytálló, azonban bővebb megindoko
lásra szerül. S éppen ebből bontakozik ki textusunk bibliavasárnapi 
üzenete. Hiszen a történet csattanója egészen másfelé mutat, mint 
amerre az elindulás alapján tekintenénk: „Ha Mózesre és a prófétákra 
nem hallgatnak. . . ” A két ember sorsának — s minden ember sorsá
nak — kulcsa az Isten igéjéhez való viszonyában van elrejtve.

*

Két ember sorsa van előttünk ebben a történetben tehát, A földi 
életben az emberi sorsoknak általában csak a felszínét látjuk: gazdag 
vagy szegény valaki, egészséges vagy beteg stb. Mélyebbre alig látha
tunk, — már azt pl. hogy boldog vagy boldogtalan valaki, inkább csak 
sejteni lehet s még inkább el van rejtve előlünk az emberek jöven
dője, örök sorsa. Jézus itt meglebbenti a fátyolt s belátást enged az 
életszínpad színfalai közé, a szívekbe, sőt megmutat valamit Isten örök 
döntéseiből is.

Isten irgalmasan magához öleli Lázárt, — nyilván nem azért, 
mintha szenvedéseivel valamiféle érdemeket szerezhetett volna magá
nak, hanem, mint minden embert, ingyen, kegyelemből. Ehhez nem 
kell megindokolás. Isten kegyelmi kiválasztásának nincsen magyará
zata, mert annak egyetlen rugója: megmagyarázhatatlan szeretete a 
Jézus Krisztusban. A   prófécia telik be Lázár életében, amiben Isten
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üdvösséget ígért övéinek: „A seregek Urának buzgó szerelme mive- 
lendi ezt!” (Ézs. 9,7).

A gazdagot viszont eltaszítja Isten. Miért? Mert irgalmatlan, sze
retetlen volt? Nyilván; a gazdagnak a magatartása mögött azonban 
keresni kell annak mélyebb rugóit. Ez az ember kétségkívül részt vett 
a korabeli zsidó gyülekezet életében, — társadalmi állásából is követ
kezett ez. Részt vett. az istentiszteletben, eleget tett „vallásos kötele
zettségeinek” s mégis üres és hiábavaló lett az élete s útja a kárho
zatba torkollott. Miért? Mert az igének csak hallgatója volt, de nem 
megtartója. Ott volt kezében az Ótestamentum (Mózes és a próféták), 
olvasta, hallotta, de ebből nem lett gyümölcstermő élet. Ezért került 
ítélet alá. Az ige ugyanis, ahol hirdetik és hallgatják, mindig életet 
teremt —, vagy ha nem, akkor ítéletre van. Keresztyénnek, templo
mosnak, bibliaolvasónak lenni ezért mérhetetlen felelősséggel jár.

Isten ugyanis ezt az utat választotta, hogy üdvözítő akaratát, más
felől kárhoztató ítéletét közölje velünk. így és csakis ezen a módon 
szól hozzánk: igéjében. Ebben adja elénk az élet út át és a halál útját, 
a nagy lehetőséget, hogy meghalljuk hívását és megragadjuk felkínál; 
kegyelmét. Ne várjunk tehát valami másféle „kinyilatkoztatást” , kü
lönös rendkívüli élményt, „túlvilági” jelet, vagy jelenést, sugallatot 
vagy szózatot. Az egész élet egyetlen roppant alkalom, amit meg kell 
ragadnunk, hogy Istené lehessünk. Ha ezt az alkalmat eljátszottuk, ha 
nem találkoztunk a magát igéjében közlő Istennel e földi élet során, 
akkor nincsen számunkra más lehetőség. A történet éppen az ún. tisz
títótűz — tehát egy túlvilági „pótvizsga” lehetősége — ellen szolgáltat 
csattanós bizonyítékot.

Isten igéjét: a próféták és apostolok bizonyságtevésében, tehát a 
Szentírásban közli velünk. Ebben ez emberi szóban szólal meg Isten 
beszéde. S annak emberi életében, akiről a próféták és apostolok mind 
szólottak (Lk 24,25; Csel 10,43; Ef 2,20 stb.), a Krisztusban. A refor
máció ünnepe előtti vasárnapon a reformáció egyházai értelemszerűen 
ünnepelik a Biblia vasárnapját, mert a reformáció és a Biblia elvá
laszthatatlanok. A reformáció ismerte fel és hirdette meg a nagy igaz
ságot: sola scriptura, solus Christus: egyedül a Szentírásból megismert 
Krisztus által van üdvösség!

A  meghallott és befogadott ige mindig gyümölcsöket terem. S ezek 
a gyümölcsök éppen a felebaráttal való életünkben mutatkoznak meg. 
A szeretet konkrét cselekedeteiben lesz nyilvánvaló, hogy hallgatói 
vagyunk-e csak az igének, vagy megtartói is. Azért „van Mózesünk és 
prófétáink”, azért van ott szószékeinken és asztalainkon a Biblia, azért 
hangzik a prédikáció, hogy az igéből élet fakadjon: a felebarátnak ir
galmas szeretettel szolgáló élet.

Groó Gyula



Oltári imádságok
Szentháromság ü. után 20. v.

Oltári ig e : M á té  22, 1— 14.

Jézus Krisztus Urunk! Mindőnket 
üdvösségre hívtál. Kérünk, segíts 
bennünket, hogy hívásodat örömmel 
vegyük és szent élettel háláljuk. 
Ámen.

Szentháromság ü. után 21. v.

Oltári ig e : János 4, 47—54.

Jézus Krisztusunk! Emberi szóra 
olyan sokat adunk a Tiednek pedig 
nagyon kevés a hitele közöttünk. 
Kérünk, adj bizonyosságot igéd ha
talma felől, hogy bátor reménység
gel építsünk rá életben-halálban 
egyaránt. Ámen.

Szentháromság ü. után 22. v.

Oltári ige: M á té 18, 23—35.

Urunk! Minden hatalom a Tiéd és 
mégis irgalmaddal gyűjtesz népet 
Magadnak. Velünk is irgalmasan 
bánsz. Kérünk, hogy hálánk ne csu
pán szóban, hanem az irgalmazás 
tetteiben is dicsőíthessen Téged. 
Ámen. 

Szentháromság ü. után 23. v.
Oltári ig e : M áté 22, 15—22.

Jézus Krisztus Urunk! Adj nekünk 
hitet, hogy egész életünkkel Néked 
szolgáljunk, akkor is amikor a ren
det tartó eszközeidnek engedelmes
kedünk. Ámen.

Szentháromság ü. után 24. v.
Oltári ige: M áté 9, 18—26.

Jézus Krisztusunk! Néked ott is 
van hatalmad, ahol mi már minden
ről letettünk. Adj nekünk biztos re
ménységet, hogy sírunk némaságába 
is belezendül erős szavad és örök 
életre támaszt fel. Ámen.

Szentháromság ü. után 25. v.
Oltári ig e : M á té  25, 1— 13.

Jézus Krisztus Urunk! Megígér
ted, hogy néped szemtől-szemben is 
találkozni fog Veled, mert eljössz és 
ítélsz. Kérünk, hogy a várakozás 
ideje alatt hitünk ki ne aludjék ha
nem szent élet munkájában, éber 
vigyázásban várja érkezésedet. 
Ámen.

Fehér Károly


