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Csendben I sten előtt

Papszóló papok

1. Nem egy fájdalmas felsóhajtás hallható mostanában lelké
szek szájából —  de hovatovább már gyülekezeti tagokéból is (!) 
—  ezzel a mondattal: „Csak a papok ne mondanának egymásról 
olyan sok rosszat!” Valóban mélyen elszomorító, hogyan tudnak 
evangélikus papok a másik evangélikus papról beszélni, felette 
kritikát gyakorolni, megszólni, súlyosan rágalmazni. Bizony pap
szólók a papok. És e tekintetben szinte semmi különbség nincs a 
különböző teológiai irányokhoz, kegyességi típusokhoz tartozó és 
eltérő egyházpolitikai látású papok között. Nem egyszer országos 
nevű lelkészek járnak elöl a VIII. parancsolat megszegésében. Lel- 
készi Munkaközösségek előadásainak szüneteiben, azokról való 
hazautazás alkalmával vonatokon és autóbuszokon —  egyházunk 
égető nagy kérdéseinek, vagy különböző teológiai problémáknak 
testvéri megbeszélése helyett —  folyik ez a szeretetlen ítélgetés, 
papszólás, rágalmazás. Sőt egyik-másik helyen szinte „központok” 
alakultak ki, melyekből az egész országba szétfutnak a papokra 
vonatkozó legfrissebb hírek, legtöbbször légből kapva és tendenció
zusan. Sajnos, ezek a hírek sokszor a gyülekezeti tagokig is el
jutnak, nyugtalanítva a gyülekezetek életét.

Tudom, hogy sok papunk igyekszik komolyan venni, Isten ere
jéből élve, a VIII. parancsolatot, de mindez nem változtat lénye
gesen azon a tényen, hogy nagyon sok papszóló pap vain közöt
tünk.

Mindez pedig elsősorban azért fájdalmas, mert ezt az ember- 
szólást Isten papjai végzik egymás ellen. Más embernél is súlyos 
bűn ez, de a papoknál méginkább, akik Isten igéjét hirdetik. A 
pap számára százszorosan hangsúlyos mondat az, amit Jakab apos
tol ír a nyelvről: „Ezzel áldjuk az Istent és Atyát és ezzel átkozzuk 
az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek” (Jak. 
3, 9). Azzal a nyelvvel, amellyel olyan meghatóan tudunk beszélni 
a gyülekezet színe előtt Isten szeretetéről, irgalmáról, és bocsána
táról, milyen irgalmatlanul és szeretetlenül tudunk a másik lelkész 
életébe és becsületébe vágni! Vajon milyen lelkihasadás van e 
mögött? Mikor „szól a szívnek teljességéből a száj” ?

Nem-lelkészek felé is súlyos következm ényekkel járhat a meg- 
rágalmazás, méginkább a megvádolt lelkész felé. Nemcsak maga 
miatt, hanem elsősorban a rábízott gyülekezett miatt. A  rágalma
kat úgy szertefújja a „szél” a gyülekezetben, mint ősszel a faleve
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leket. És egyszer csak a lelkész azt veszi észre, hogy a szószék 
alatt ülő hívek szeméből valami ki n em mondott vád sugárzik 
feléje és szinte befagy körülötte minden. Megrágalmazottan még 
lehet autót vezetni, de gyülekezetei nem. A  papszóló papok nem
csak lelkészeket keserítenek meg, hanem gyülekezeteket' is rövid
zárlatba visznek. Tudniuk kell, hogy a papokról mondott híreik 
és ítéletük, nem marad a papok között, hanem lejut a gyülekeze
tekig.

De a papszóló papok bűnös tevékenységének van egy országos 
egyházpolitikai következménye is. Nemcsak az, hogy az egyház 
vezetőinek nem egyszer szégyenkezniük kell az egyház ügyeit 
állami síkon intéző tisztviselők előtt a papok ebbeli magatartása 
miatt, de az is, hogy egyházunk életét, annak nyugodt munkáját 
többször zavarják és félreviszik ezek a vádaskodások. Egész egy
házunk látja a kárát annak kifelé és befelé, ha a lelkészek külön
böző egyéni indulatuktól hevítve ítélgetik egymást és elfelejtik, 
hogy a VIII. parancsolat nekik is szól. Mielőtt egyetlen rossz szót 
is szólnánk egymásról, vessünk számot azzal, hogy az elröppen
tett, felelőtlen megjegyzésnek milyen zavaró kihatása lehet egy
házunk mai szolgálatára és hogyan gyengíthetik a lelkészek közötti 
kapcsolatokat, amelyeket pedig inkább erősítenünk kellene a fra- 
ternitás szellemében.

Mindezeken túl tudnunk kell azt, hogy a megszólás bűne jó 
vátehetetlen. Nem  lehet elintézni azzal, hogy utólag bocsánatot ké
rek a megrágalmazott másik lelkésztől, vagy mindazoknak, akik 
előtt kijelentésem elhangzott megmondom: tévedtem. Ki tudja, 
hol hordja már a szél azt a felelőtlen mondatot, kit hol botránkoz- 
tat és kit hogyan szakít el a Krisztustól. És ha a leggyorsabb 
repülőgéppel utol is lehetne érni a tőlem származó kijelentéseket 
és azokat valamiképpen le lehetne állítani, azoknak akiknek azokat 
mondottam, mindig megmarad az a gondolatuk: „hátha mégis
igaz volt” . Ezért jóvátehetetlen a megszólás. A  papszólók számára 
is van bocsánat, de a jóvátétel lehetetlen.

Jó figyelnünk arra is, hogy Luther Márton háromszoros em- 
bergyi kosnak mondja a rágalmazókat. Megölnek egy tisztességes 
nevet, megölik a megrágalmazott lelkét, mert a bosszú halálos bű
nére ingerük és megölik azokat, akik ezeket a rágalmakat hallják. 
Így szegik meg az V. parancsolatot is azok, akik a VlII-at áthág
ják.

A  rágalmazás bűnének legsúlyosabb következménye azonban 
az, hogy rámehet az üdvösségünk. Ezt mondja Jézus: „Ne ítélje
tek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal 
ítéltettek” (Máté 1, 1— 2). Isten is irgalmatlan azokkal szemben, 
akik maguk is irgalmatlanok.

2. Mi indíthatja a papokat a papszólásra?
A lig  lehetne találóbb feleletet adni erre a kérdésre, mint amit 

Luther adott: „Sokan a maguk felmagasztalása legrövidebb útjának 
azt tartják, hogy a másikat lerántják a földig.” E szerint, aki a 
másik megrágalmazásának és kisebbítésének útját járja, végered-
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menyben önmaga megdicsőítésének útját járja. Önmagunk felma- 
gasztalására nincsen rövidebb út. mint a másik megszólása és 
megítélése. Gondoljunk csak arra, hogy egy hegyoldalon sudár- 
magas lucfenyő erdőben meghúzódik egy törpefenyő. Hogyan le
het ez a törpefenyő a legnagyobb fa ezen a hegyoldalon? Miután 
a lucfenyőknek fölébe nőni nem tud, csak egy mód van arra, hogy 
nagynak tűnjék, éspedig az, ha körülötte minden nálánál nagyobb 
fenyőt kivágnak. Végeredményben ezt teszik az emberszólók és 
ítélgetők. Valljuk meg Isten előtt, hogy sokszor a teológiai tudo
mányokban való lemaradottságunkat és sok más hátrányunkat 
másokkal szemben úgy akarjuk „behozni” , hogy aki nálunk töb
bet tud, azt megszólás fegyverével igyekszünk lehúzni a magunk 
szintjére. így a papszóló papok magatartása mögött nagyon gyak
ran lemaradöttsági érzés és az előbbrejutottakkal szemben való 
irigység is van.

De még másra is kell gondolnunk. Bizonyos kisebb körökből 
állandó csendes vagy nyílt megszólás éri azokat a lelkészeket, 
akik azt vallják, hogy a mi időnkben és a mi országunkban evan
gélikus egyházunknak nincsen minden további nélkül adva az az 
útja, amelyen járnunk kell, hanem azt m eg kell keresnünk, az 
Isten igéjére való állandó figyelés és az adott történelmi helyzet 
reális felmérése közben. Azok, akik nem gondolták végig ezeket 
a kérdéseket, vagy talán nem is akarják végig gondolni, újra és 
újra ítélgetik azokat a lelkészeket, akik merik vállalni a keresés 
nehézségeit és a megtalált úton való járást. A  kritika sokszor ezek
nek a lelkészeknek a személyét éri, holott mögötte nem egyszer 
az általuk képviselt látás megítélése folyik. Magától értetődő, hogy 
a személyek megítélése — akikben bizonyára van megítélni való 
is —  mindig könnyebb, mint az elvi kérdések végig gondolása 
és az eddig képviselt álláspont feladása. Az is bizonyos, hogy a 
másik oldalon egyházunk mai útját bátrabban vállalók részéről, 
sokszor türelmetlenségből fakadó kritika hangzik azok felé, akik 
egyelőre még bizonytalankodók, vagy nagyon is lassan járók. 
Akárhogyan is áll azonban a helyzet, a problémákat nem rágalma
zásokkal, hanem az elvi kérdések tisztázásával kell megoldanunk.

3. Mit kell tehát tennünk?
A  lelkészek egymás felé új lapot csak úgy kezdhetnek, ha 

előbb tudnak bűnbocsánatért könyörögni ahhoz a Jézus Krisztus
hoz, aki a rágalmazás bűnét is magára vette, amikor „hallgatott” 
Pilátus előtt (Mt. 27, 12). És amikor vállalta a keresztet. Az Ö vére 
által tisztuljunk meg nyelvünk bűneiből is.

Nemcsak tanítanunk kell, hanem meg is kell tanulnunk a 
VIII. parancsolat lutheri magyarázatából mit jelent „mindent jóra 
magyarázni” .

Ha pedig paptársam bűnét kétségtelenül ismerem, akkor nem 
a hátamögötti ítélgetés útjára kell lépnem, hanem gyakorolnunk 
kell azt, amit Jézus idevonatkozólag Máté 18-ban mond. Neveze
tesen előbb a négyszemközti, majd a hatszemközti intést. És csak 
azután a nyilvánosságra hozatalt megfelelő fórumok előtt.
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Ha valamelyik lelkész egy másik lelkészről mond terhelő dol
gokat előttünk, meg kell kérnünk őt arra, hogy ő maga menjen 
el ahhoz a lelkészhez, akiről nekünk beszélt és ő maga szemtől 
szembe mondja el néki azt, amit vél tudni róla.

Annak is meg kell keresnünk a módját, hogy becsületünket 
megfelelő helyen megvédhessük, ha megvádoltatunk, mert nekünk 
is szól az az ige, amit Pál a korinthusiaknak írt: „Mert gondunk 
van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt 
is” (8, 21).

Isten újjászülő ereje el tudja végezni, hogy a papszóló papok
ból egymás becsületét és tisztességét védő és az egész egyházért 
felelősséget hordozó papi közösséget teremtsen. Káldy Zoltán

KÖSZÖNTÉS
A Lelkipásztor olvasótábora tisztelettel és szeretettel köszönti 

a Déli Egyházkerület új püspökét, Káldy Zoltánt.
Egyházunk életében mindig a legnagyobb események közé 

tartozott egy-egy új püspök szolgálatba lépése, ma azonban ennek 
különös fontossága van. Joggal mondta D ., dr. Vető Lajos püspök 
az 1952-es hannoveri lutheránus világgyűlesen, hogy mi Istennek 
a jövőbe kihelyezett egyháza vagyunk, mert nékünk és a hazánk
kal baráti országok egyházainak szánta Isten azt a feladatot, hogy 
a leghaladottabb társadalmi rendszerben is megtaláljuk az egyház 
útját, s azon biztonsággal és a múlt előítéleteitől való felszabadult- 
sággal járjunk. Ez a mi egyháztörténelmi jelentőségű feladatunk.

Ennek a feladatnak a vállalásában eddig is nagy része volt 
Káldy Zoltán püspöknek. Szolgálata ismerős mindnyájunk előtt. 
Emlékszünk még a fiatal pécsi segédlelkészre, aki 1944 kora őszén 
„Magyari keresztyénség” címmel írt cikksorozatot az Evangélikus 
Életbe, amelyben a fasizmus egyházi betörése ellen védekezett. 
Emlékszünk a pécsi lelkészre, aki nagyhatású igehirdetéseivel járta 
az országot. Emlékszünk lelkészkonferenciai előadásaira és tanul
mányaira, amelyekben a korszerű igehirdetés elméleti és gyakor
lati kérdéseit boncolgatta. Láttuk őt a IV. Magyar Békekongresz- 
szuson egyházunk szószólójaként. Láttuk nevezetessé vált pécsi 
gyülekezete pásztorolásának munkájában. Forgatjuk „Bevezetés 
az Újszövetségbe” című könyvét. Emlékszünk a pécsi esperes ki
emelkedő közegyházi szolgálataira. Egész szolgálatának az értéke
lése összefut abban a szavazati arányban, amellyel csaknem egy
hangúlag választották Káldy Zoltánt püspökké a Déli Egyházkerü
let gyülekezeteinek presbitériumai. Benne az az ember került egy
házunk legmagasabb tisztségébe, akinek mind az egyházban, mind 
a hazában jó bizonysága van.

Eddigi szolgálatai alapján, nagy reménységgel köszöntjük új 
püspökünket, és kérjük az Egyház Urát, áldja meg püspöki szol
gálatát sikerrel és eredménnyel Urunk nevének dicsőségére, egy- 
házunk és hazánk javára!
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Lelkészeink szólnak
Lelkészeink szólnak az alábbiakban hazánk nagy fontosságú 

ügyében, a november 16-iki országgyűlési képviselői és tanácstag 
választásokkal kapcsolatban. Az ország különféle tájairól, más
más teológiai álláspontról, sokféle szempontból, különböző tapasz
talatok alapján szólnak lelkészeink, de azonos egyház- és haza- 
szeretettel. Ez az összekötő kapocs lelkészeink között. Szavuk nyo
mán kibontakozódik lelkészeink hitből vallott hazafias magatar
tásának körvonala.

Benczúr László püspöki titkár:

A november 16-i választásokon az országgyűlés1 módosított válasz
tási törvénye alapján egyszerre kerül sor a (képviselők és a tanács
tagok megválasztására. „A választásnak nálunk népszavazás jellege is 
van, nemcsak a jelöltekre, hanem elsősorban politikánkra szavazunk” 
— mondotta Kádár János a 'Hazafias Népfront Országos Tanácsának 
ülésén. Arra a politikára fogunk szavazni tehát, amely 1956 ősze 
tragédiájának. kuszaságából, az ellenforradalomban elért mélypontról 
elvi következetességgel, sokszor népszerűtlen feladatokat vállalva vezette 
ki az országot.

Mikor szinte naponta megfordulok a Főváros egyik legforgalmasabb 
útján, a Nagykörúton, és gyönyörködik szemem a derűsen üdítő' színű* 
új ruhába öltözött házaikon, mindig arra az egészen más, szomorú lát
ványra emlékezem, amely két évvel ezelőtt tárult itt szemünk elé. A 
két látvány közötti különbség is mutatja, hogy mi minden történt az 
elmúlt két esztendő alatt. A választások alkalmával" tulajdonképpen 
ennék a két éve folytatott munkának az eredményeit összegezi a, válasz
tási urnák elé járuló, most már 16 éves korhatárig kibővített választók' 
serege.

A Nagykörút, az Üllői út és a Főváros számos utcájának merészen 
sok színibe öltözött házai más vonatkozásban is hasonlattá váltak szá
mommá. A sok színre festett házak sora egy bizonyos belső moaga’masr- 
ságoit, de nyugalmat és egységet is tükröz egyszerire. Népünk életében 
az evangélikus egyház egy sajátos, színfolt. Mii hiszünk abban, hogy ez 
a színfolt megtalálhatja helyét megújhodó, alakuló társadalmunk képé
ben és azt úgy gazdagíthatja, hogy egységét eleveníti és erősíti.

Mikor igennel fogok szavazni a választás napján, szavazatommal 
magam is elvégzem az elmúlt szakasz nagy eredményeinek összegezését 
és azzal a bizalommal nézek a jövő felé, hcigy népünk mind kevesebb 
népszerűtlen feladattal lesz elfoglalva és a hároméves, majd az újabb 
ötéves terv keretéiben mind több népszerű feladatot old meg, miért 
sokasodni fognak benne az alkotó, haladó, hazafias erők.

Halász Béla pápai lelkész, a veszprémi egyházmegye esperese:
Nagy, történelmi eseményre készülődik országunk népe. November 

16-án megválasztja azokat a férfiakat és nőket, akik a dolgozó milliókat 
képviselik a különböző alkotmányos testületekben. Mindig nagy ese
mény egy ország életében, amikor a választók bizalma kijelöli azokat,
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akiket méltóknak és alkalmasaknak ítél arra, hogy akaratát a törvény
hozásijain és az állami élet különböző helyein képviselje. Most azonban 
még külön jelentősége is van ezeknek a választásoknak. Népűink milliói 
egyúttal kifejezik ama meggyőződésüket is, hogy az a békés építamumka 
és az az egyetemes emberi érdekeket szem előtt tartó békepolitika, 
amelyet kormányzatunk képviselt a múltban és képvisel a jövőben is, 
a magyar nép számára a legjobb és leghelyesebb és egyúttal záloga 
népünk további felemelkedésének. Világos és érthető, hogy népünk eme 
felfogásában osztozik egyházunk népe is és mi gyakorló lelkipásztorok, 
lelkiismerétünk szavára hallgatva, híveinkkel együtt örömmel támogat
juk ezt a célkitűzésit és szívből kívánjuk, hogy Isten gazdag áldása 
legyen az országgyűlés és a tanácsok jövőben kifejtendő munkáján, 
drága magyar népünk, de egyben az egész, egyetemes emberiség javára 
és üdvére!

Kalavszky Kálmán szarvasi igazgató-lelkész:

Amikor Isten e világba teremtett, ugyanakkor egy ország, egy 
állam, hazám' népi közösségébe is állított. Meghatározta hovátartozandó- 
ságunkat és ezzel mindennapi hazafias kötelességeket rótt ránk, melyek 
most komoly feladatot készítenek számunkra a nov. 16-iki tanács- 
választások alkalmával. A magyar evangélikus keresztyéninek nemcsak 
joga, de egyben kötelessége is ezen tanácsválasztásokon élni szavazati 
jogával. — Joga — mellyel a magyar dolgozók állama bízza meg és 
tünteti ki, de egyben kötelessége is — és. mert kötelesség, Annak tar
tozunk ezért felelősséggel, akihez viszonyulva használhatjuk az evan
gélikus keresztyén nevet. Választók vagyunk, mert az állam súlyt 
.helyez szavunkra, véleményünkre és ezen szavazatunkkal is belevon 
államunk népi együttmunkálkodásába. Ősi szent demokrácia evangélikus 
egyházunk jellemzője és- amikor a tanácsrendszer demokratizmusára 
gondolunk, kell, hogy demokratikus rokonságban érezzük magunkat. 
Magyar evangélikus mivoltunk hitvallásává is kell lenni a választásban 
való komoly és példaadó részvételnek, mert amikor élünk szavazati 
jogunkkal, ezzel megerősítjük a magyar alkotmánynak a vallás szabad
ságát biztosító tételét és vele evangélikus szentegyházunk szabad életét 
e hazában.

Amikor tehát a magyar evangélikus keresztyén ember él szavazati 
jogával, maga is tevőlegesen járul hozzá egyházunk szabiad életének 
biztosításához és szavazatával pecsételi meg a jóviszonyt egyház és 
állam között, amely nélkülözhetetlen kelléke egyházunk jövendőjének, 
így hordozza minden szavazatra jogosult hívünk szavazatával szeretett 
egyházunk Isten áldotta jövendőjét. így kapcsolódik egyibe a magyar 
evangélikus kereszyén joga és kötelessége egy szebb és jobb jövendő 
számára és ezért mindnyájunknak hűségesen kell cselekednünk, mert 
hitünk bizonysága szerint Isten számonkéri egykor mindéin kötelessé
günket!

Koszorús Oszkár orosházi lelkész, nyugatbékési esperes h.:

Minden nép életét mozgalmassá teszi egy általános választás, külö
nösen akkor, ha ez nemcsak az országgyűlési képviselőkre, hanem a 
megyei, járási, városi és falusi tanácsok megújulására is vonatkozik. 
Valósággal megmozdul az egész ország. A gyűlések ezrein, öregek és
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fiatalok megvitatják a legsürgősebb és a később megoldásra váró kér
déseket. Színesek és érdekesek a gyűlések, mert a felnövekvő ifjúság 
is helyet kér nemcsak a választók, de a választhatók között is. A 18 
évesek is komoly kérdésekkel foglalkoznak, mert nem egy helyen rájuk 
esik a választás és eleget kell tenni a feladatoknak. A jelölőgyűlések, 
mindig komolyak, mert a felvetődő kérdéseik is azok. Nem hangzanak 
el nagyhangú ígéretek a jelöltek ajkáról, hiszen egy-egy megvalósítandó 
gyár, üzem, vagy villanyhálózat kiépítése, nem egy körzet, hanem 
gyakran az egész város vagy falu közös feladatává válik. Szépséget, 
élénkséget és egyben érdekességet is ad a gyűléseken a fiatalok meg
nyilatkozása, mely kivétel nélkül, mindenütt arra enged következtetni, 
hogy nemcsak érdeklődéssel nézik a felnőttek tervezgetését, hanem 
részt kémek, a soha nem látott nagyarányú építőmunkáiban,

Aki hazánkban megfordul, legyen az jóbarát vagy ellenség, feltét
lenül meg kell hogy állapítsa, hogy ilyen hatalmasméretű építkezés 
még nem volt. Bármerre járok, mindenütt azt látom, büszke kémények 
merednek az ég felé, hirdetve, hogy új létesítménnyel gazdagodunk, 
új városnegyedek és kisebb, de minden kényelemmel berendezett családi 
házák tízezrei tesztnek tanúságot, a jobbléíről és sokszor évtizedes álmok 
megvalósulásáról.

A kultúra modem csarnokai, a minden kényelemmel berendezett 
kórházak, a különféle szociális intézmények bizonyságai annak, hogy 
népünk szorgalommal és fáradságos munkával teszi szebbé a jelent és 
boldogabbá a jövendőt.

Milyen hozzájárulást adhat ehhez egy lelkész?
Az első az, hogy az elért eredményeket, netm nézi érdektelenül. 

Lehetetlen dolog, hogy akár városban, akár falun, ha valami épül vagy 
a nép érdekében készül, és arról mindenki tud és beszél, hogy a lelkész 
hallgasson. Az új üzemben vagy gyárban jhívei dolgoznak-, nem érdek
telen. tehát, hogy azok .mit dolgoznak és 'hogyan élnek.

A másik, amivel segíthetjük a közös munkát, hogy felvetünk ter
veket, vagy a megvalósulásra váró feladatok megoldásában segítünk. 
Nyugodtan bírálhatunk, de úgy, hogy segítsünk a hibák kijavításában.

A harmadik hazánk békepolitikájának támogatása. Nem lehetünk 
érdektelenek a béke' és háború kérdésében, mert életről és halálról, a 
teljes pusztulásról van szó. Lelkipásztori kötelességünk mindent meg
tenni az élet és béke érdekében az egyház sajátos eszközeivel, az imád
sággal és igehirdetéssel és a hívek közötti beszélgetéssel. Az élet a 
béke biztosítja a fejlődést, új eredmények elérését, új célok megvaló
sítását.

Semmiképpen nem állhatunk azok közé, akiknek minden mindegy, 
mert egy háborúban minden megsemmisüléssel fenyeget, a templom, az 
otthon és a kenyeret jelentő munkahely. Pusztulásra van ítélve fiatal
ságunk, talán éppen saját gyermekeink, akiket nem akarunk koraidő 
előtt eltemetni, vagy egy életen keresztül nyomoréknak látni. Célunk, 
hogy éljenek békében, dolgozzanak becsületesen, legyenek hűséges 
munkásai magyar népünknek és tudásukkal és szorgalmukkal nyújtsák 
embertársaiknak a legjobbat.

Mint lelkész mindenkor hálával gondoltok Népköztársaságunkra, 
azért, hogy biztosítja az igehirdetés teljes szabadságát, a szentségek 
kiszolgáltatását és anyagi támogatást is ad. Sok 5el>kipáisz;tor számára 
ez biztosítja a mindennapi kenyeret. Hálás szívvel gondolok Népköz- 
társaságunkra más juttatásokért is, mint pl. az Sz. T. K., mely sok
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gondot töröl le homlokunkról éppen a legnehezebb időkben. Nem kell 
aggódnunk, hogy a legnagyobb szükségben, hogy jutunk kórházba, lesz-e 
gyógyszerünk, mert mindezt ingyen, kérés nélkül kapjuk meg.

Számtalanszor felvetődik az a kérdés, egyházunk a szocialista 
hazában tudja-e teljesíteni feladatát? Erre válaszom az, nemcsak tudja, 
hanem minden akadály nélkül teljesíti, s nemcsak a mában él, hanem 
biztosan tud tekinteni a jövendő felé is. Egyházunknak és népünknek 
akkor teszünk jó szolgálatot, ha segítünk minden jó törekvést és 
együtt vagyunk népünkkel az őt érintő legnagyobb kérdések meg
oldásában.

Mekis Ádám békéscsabai lelkész, keletbékési esperes:

A november 16-i országgyűlési képviselő- és tanácsválasztásokkal 
kapcsolatban a következőket mondhatom:

Amikor országunk választó polgárai ezen a napon az urnák elé já
rulnak, szavazatukkal feleletet fognak adni arra, hogy

helyeslik-e azt a politikai vonalvezetést és irányítást, amely most 
hazánkban van, nevezetesen:

helyeslik-e a szocializmus építéséért, népünk széles dolgozó rétegei
nek magasabb életszínvonaláért folytatott tervszerű munkát,

helyeslik-e a hároméves terv célkitűzéseit, azt az elgondolást és jó
szándékot, hogy évről évre nagyobb falat kenyér kerüljön asztalunkra, 
több és olcsóbb ruha és lábbeli jusson mindnyájunknak,

helyeslik-e azt, hogy ez a mai nemzedék nagyobb tudással, tervsze
rűbb munkával, modernebb eszközökkel építhesse szebbé, megelége
dettebbé és boldogabbá mindnyájunk jövőjét,

helyeslik-e azokat a törekvéseket, amelyek a fennálló nemzetközi 
feszültséget a béke erőinek összefogása útján kívánják enyhíteni és 
megszüntetni.

És még tovább sorolhatnám mindazokat az intézkedéseket, ame
lyeket kormányunk ezen célok elérése érdekében a múltban — külö
nösen az ellenforradalom után — megtett és amelyeket a Hazafias 
Népfront mozgalma is magáénak fogadott el.

Mint hazámat szerető állampolgár és mint lelkész is erős biza
kodással tekintek a választások jó kimenetele elé és jó  lelkiismerettel 
adom le szavazatomat az előttünk álló s népünk érdekét szem. előtt 
tartó nemzeti és társadalmi tervek és feladatok mielőbbi megvalósítása 
érdekében a Hazafias Népfront jelöltjeire, mert úgy érzem, hogy az 
az államhatalom, amely szívén viseli a nép széles rétegeinek jólétét és 
evangélikus egyházunk kérdéseivel szemben is ismételten kimutatta 
megértését és támogató készségét, minden támogatást megérdemel, nem
csak a választások napján, hanem a választásokat követő építő munka 
napjaiban és esztendeiben is.

Moravcsik Sándor, diósgyőri lelkész:

A folyó évi november 16-iki tanácsválasztásokkal kapcsolatban 
mindenekelőtt, kiemelem azt a hűségesküt, melyet annakidején vala
mennyien tettünk a magyar Népköztársaságra és annak alkotmányára.
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A római levél 13,1— és köv. verseiben közölt apostoli utasítások rám
nézve sorsdöntően mérvadók az állampolgári hűséget illetően.

28 éve szolgálok egy helyen és nyugodt lelkiismerettel tudom el
mondani, hogy az új magyar alkotmány vívmányai sem többek, sem 
kevesebbek, mint azok az alkotások, melyekkel lépten-nyomon talál
kozunk. Azt hiszem, minden magyar állampolgár így van azzal, mert 
én is így vagyok, hogy szinte játszi könnyedséggel tudok reámutatni 
olyan alkotásokra, amelyek a korábbi évtizedeikben várattak magukra, 
egyszer csak a szó szoros értelmében úgy nőttek ki a földből máról 
holnapra.

Dr. Nagy Gyula teológiai akadémiai tanár:

Hazánk életében fontos esemény előtt állunk. A közeli országos ta
nácstag- és képviselőválasztáson évekre eldől, kik irányítják majd né
pünk belső életét, benne a mi sorsunkat is a falvak és városok taná
csaiban és a legmagasabb tanácskozó és törvényhozó testület, az or
szággyűlés munkájában.

Ez előtt az országos esemény előtt egyfelől a reformátori teológiá
nak arra a bibliai gyökerű tanítására gondolok, hegy a nép javáért 
fáradó világi kormányzat mögött Isten gondviselése áll, munkáján ke
resztül Isten adja és védi földi életünk külső rendjét és békességét. 
Ez a keresztyén látásunk csak növeli előttünk ennek a küszöbön álló 
fontos eseménynek jelentőségét. Kíséri ezt az az őszinte kívánságunk, 
hogy akik a nemrég lezárult jelölések és majd a választás eredménye
képpen a tanácsokba és az országgyűlésbe kerülnek, hűségesen és ered
ményesen szolgálhassák egész magyar népünk előrehaladását.

Másfelől arra a nyilatkozatra gondolok most, amely ennek az évnek 
az elején látott napvilágot és nagy vonalakban világosan megjelölte 
egyházunk útját a szocialista társadalomban. Benne magyar evangéli
kus egyházunk Isten akaratának fogadta el, hogy szolgálatát a szocializ
mus politikai, társadalmi és gazdasági rendjében végzi; hazánk kor
mányzatát Istentől rendelt felsőbbségünknek ismerte el és kifejezte, 
hogy őszintén támogatja kormányunk és népünk fáradozásait a társa
dalmi haladásért, hazánk és a világ békéjéért. Ügy látom, hogy ez a 
nyilatkozat is egyértelműen megjelöli azt a feladatunkat, hogy a tanács
tag- és képviselőválasztásokon való részvételünkkel és .szavazásunkkal 
tanúságot tiegyünk arról: ezután is segíteni, támogatni akarjuk kormá
nyunk erőfeszítéseit hazánk további békés, fejlődéséért, népünk anyagi 
jólétének és szellemi javának előmozdításáért és a világ békéjének 
megőrzéséért.

Dr. Pálfy Miklós teológiai akadémiai dékán:

Az elmúlt hetekben sok lelkész megfordult nálam, Magától értető
dően kerültek beszélgetéseink középpontjába magyar evangélikus egy
házunk mai nagy és égető kérdései: A helyes és távlatot adó út meg
keresése és következetes járása. Az evangélikus lelkész és teológus he
lye a szocialista társadalomban és államban. Vallásos híveink neve
lése és irányítása,. A  teológusok felkészítése a szolgálatra ezeknek a 
tényeknek a világos látásával és vállalásával.
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Ezek a lelkészek vallják, hogy az elmúlt esztendőkben megválto
zott egysmás körülöttünk és a világban. Népek verték le ruhájukról az 
elavult életformák porát. Hatalmassá nőtt a jövő társadalmáért és az 
atom békés hasznosításáért dolgozni akaró és tudó népek serege. Meg. 
változott a világ földrajzi és politikai arculata. Szűkebb hazánkban 
szintén új emberek formálása, új és igazabb társadalmi formák kiala
kítása folyik: új munkaerkölcs, új világszemlélet, új kultúra épül egy 
letűnő világ romjain. Megváltozott a városi és falusi ember életstílusa, 
gondolkodása, életszemlélete, világnézete. Felnőttebb, érettebb és öntu- 
datosatab lett a magyar ember nemcsak politikailag, hanem egyhá- 
zilag is.

Jól eső érzéssel nyugtáztam, hogy mindezt így látják ezek a lelké
szek és reménységem szerint lelkészeink többsége. Biztató jel ez a jövő 
szempontjából. De tovább kellene lépnünk! Meg kell látnunk, hogy csak 
a teológiailag konzervatív, konzervatív egyúttal a világnézeti és poli
tikai kérdésekben is! Csak a teológiailag visszanéző ember, visszanéző 
egyúttal politikailag is! És viszont! Ennek a tételnek a komolyan vé
telétől sokat várhatnánk és sok lelkészben vágná ketté a politikai re
akció görcscsomóját. S akkor világosan látnánk azt is, hogy sem teoló
giailag, sem politikailag nincsen harmadik út. Vagy a régi, vagy az új 
világ, vagy a háború vagy a béke, vagy a jövő, vagy a múlt mellett 
lehet csak döntenünk. Vagy a lelkek beszennyezésétől sem visszariadó 
hidegháborút akarjuk, amely betört már az egyházakba is, vagy pedig 
egymás megtalálását és megértését a kereszt, alatt és onnan együtt el
indulva a „félelem korszakában” 'hittel legyőzzük az emberekben a fé
lelmet. Vagy a politikai opportunisták közé állunk, akik minden rend
szerben végig adminisztrálják magukat, vagy pedig ingadozás nélkül 
megállunk a felismert igazság mellé és legyőzve minden akadályt., szol
gálunk áldozatos szeretetböl és reménységből 3 híveknek és népünk
nek. Meghaladott rendekre, intézményekre és kiváltságokra akarunk-e 
támaszkodni, vagy pedig félelem nélkül vállaljuk az újat, hirdetjük az 
evangéliom örvendetes igéjét és ígéretét a régi világ romjain is a jövő 
érdekében. Magunkba húzódunk-e belső gőggé1, vagy pedig igyekszünk 
megérteni korunk sebeit és örömeit, az új világ vajúdását.

Előbbre kellene lépnünk. . .  Meg kell látnunk és értenünk elsősor
ban teológiailag, hogy szolgálatunk helye és célja az egyház és a hívek 
— de a magyar haza, sőt az egész emberiség is. A keresztyénség meg
élése nem könnyű ebben az új világban, nem könnyű a szocializmus
ban. Ezt már látjuk. De keresztyénnek lenni sohasem volt és nem is 
lesz olcsó „játék” . A hit elnyerése és megtartása mindig csak harc árán 
lehetséges. Ezt a harcot senki sem spórolhatja meg magának, ha szol
gálatának az értelmével és céljával tisztában akar lenni. Az az új em
ber, aki a bűnbocsánat örömhírét kapta Krisztusban, felelős a másik 
emberért, az emberi élet megtartásáért és kiteljesedéséért. Felelős azo
kért a társadalmi és életrendekért, amiket Isten türelmes szeretete tett 
lehetővé és életünk kereteivé. A hivő ember és a lelkészi szolgálatot 
híven végző ember Isten eszközének tekinti az államot, közelebbről ezt 
a szocialista társadalmat építő magyar államot is, amelynek az a fel
adata, hogy megőrizze, kiteljesítse és emberibbé tegye az emberek éle
tét, akiknek hirdetni kell az evangéliumot a világ végéig.
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Ilyen gondolatokat ébreszt bennem ez a kérdés: mellette vagy el
lene? múlt vagy jövő —* élet vagy halál — béke vagy háború? Minden 
képmutatás nélkül valljuk, hogy Isten kegyelmes volt eddig egyházunk
hoz és népünkhöz. Űtja nem sima, de reménységgel nézek jövője elé, 
mert: látok embereket magam előtt, aikük szeretik hazájukat és elégnek 
az érte végzett munkában. És látok lelkészeket magam e’őtt, akiket 
emészt a szent szeretet egyházuk jövőjéért és hazájuk boldogulásáért. 
Bennem ez a kettő csak együtt tud élni és buzogni, kiteljesedni és 
gyümölcsöt teremni. Vajha minél többen lennénk lelkészek a reménység 
embereivé és a jövő bajnokaivá egyházunkért és szocialista hazánkért!

Pásztor Pál putnoki lelkész:

Istennek a népéhez szóló felhívását a törvényismét és könyvében 
találjuk. (Deut 30, 19.) Aki a nevezett helyen felüti a Szentírást és ta
nulmányozza azt a szakaszt, amelyben ez benne foglaltatik, már a 15. 
versnél elgondolkozhatik. „Lám elődbe adtam ma néked az életet és a 
jót; a halált és a gonoszt.” . . .  majd a 19. vers így kezdődik: „Az életet 
és a halált adtam élőtökbe, az áldást és az átkot: válaszd ezért az éle
tet, hogy élhess mind te, mind a te magod!”

Meditálok e versek felett. Akár egyesszámban mondja az Űr, akár 
többesszámiot használva hangzik szava, Ö mindig a népet tartja szem 
előtt. Az egyén helyett a közösséget. A felemelt, kitüntetett, az élet 
útjára érkezett népet. Ebben kulminál a szakasz: Válaszd az életet! 
Szabadom, sorsodat eldöntő módon, kizárólagos joggal válaszd az életet. 
Isten a döntést rábízza népére. Még ily nagy dologban sem, mint az élet 
vagy halál, megmaradás vagy pusztulás, nem akar kényszert alka1 mazni. 
Válaszd az életet! Jogod van rá, választási időd elérkezett.

Népünk választások előtt áll, s mi lelkipásztorok, Istentől kapott 
megbízatásunknál fogva tanítjuk és parancsoljuk: Válaszd az életet! 
Isten az élők Istene. Köztünk, népünk életében, bennünk, népünk gyer
mekeiben az élet szépségeit, gazdagságát akarja kibontakoztatni. Vajon 
megtette-e ebben az államrendben, s van-e biztosítékunk arra, hogy en
nek megválasztandó új képviselői és tanácstagjai által fogja munkálni 
tovább is? Ezek a kérdések foglalkoztatják népünk további sorsát, jö
vőjét. féltő millióinkat.

Azt mondjuk: Igen!
Biztosítékunk erre mindenekelőtt a tanácsrendszer demokratizmusa. 

Felső tízezrek vagy ezrek helyett a nép fiai irányítják ma nemzeti 
életünket, s ők nemcsak származásuknál fogva, hanem népünk problé
máinak ismerete révén, a népért hordozott felelősségük következtében 
lettek méltókká erre. Amikor vezetésre buzdulnak, tanácsolni és nem 
uralkodni akarnak. Helyi adottságok ismeretével, tanácsakadémiák ki
képzése révén kerültek tisztükbe.

Biztosítékunk továbbá a nép felemelése terén elért sok vívmány. 
Hazánknak egyik leglüktetőbb életű iparvidékén lelkészkedem. Majd
nem lehetetlen elsorolni mi-mindent építettünk itt Borsodban. Ámulva 
néztem minap a szomszédos gyárvárosban a nép fe’emelése érdekében 
végzett építkezések grafikonszerű és térképes szemléltetését. Modern 
bölcsőde, napközi, diákotthon, iskolák, pályaudvar, gyerm^kszórakoz- 
tató kert, kórház, orvosi rendelő stb. együtt mutatja az életszínvonal
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emelkedését. A dolgozó nő, édesanya jó helyen, gondos kezekben tudja 
gyermekét. Tanuló-ifjúságunk színe-java ma már nem az ideges, sok
szor. nyugtalan családi otthonokban, hanem a korszerű módon felszerelt 
diákotthonok tanulószobáiban készül az életre, ahol mindig ott áll a 
gyengébbek mellett az erősebb segítő és tanulótárs. Most jártam egy fő
városi ipari tanulóotthonban. Tiszta, tágas, függönyös szobák, rádió, 
újságok, napilapok, bőséges ellátás, kis méretben is gazdag sportlehe
tőségek biztosítják ifjúságunk tanulási lehetőségét, fokozzák kedvét.

Igen jelentős lépésnek tartom a választójognak 18 éves korig való 
kiszélesítését. Mai fiatalságunk egészében véve igen méltó erre. A má
sodik világháború előtt az ország dolgaiba való beleszólásukat gyakran 
elintézték azzal: Te még gyerek vagy, ne ártsd magad a nagyok dol
gába! Nem szólva arról, hogy egy fiatalembernek az önérzetét is meny
nyire sérti az ilyen lebecsülés, már mi is éreztük, hogy problémákkal 
viaskodó és problémákat megoldó fiatalemberek voltunk. A gyerme
keink ma sakkal inkább azok. Tisztán látják, hogy dőlt össze egy 
világ, — apáik világa —, mely háborúra spekulált és uszított, hogy hur
colták el az országból bátyjukat soviniszta jekzavakkal és beugratások
kal! Akkor még az ország is bezárult mögöttük, ma minden ajtó nyitva 
van számukra, s az élet önálló, gondolkodó, szellemi lényekké neveli 
őket.

Az utóbbi években erősen tisztult az élet, világviszonylatban is, 
hazánkban is. A meggyőzés politikája, különböző világnézetek békés 
egymásmellettélése, a béketábor és a békeszolgálat hihetetlen megerő
södése, mind egy-egy határkövei ennek.

Válaszd az életet! Tégy hitet amellett, ami előreviszi az élet győ- 
zelmét, hogy „élhess mind te, mind te magod!''

Prőhle Károly teológiai akadémiai tanár:

Ha most a választások előtt az egyház embereiként nyilatkozunk, 
akkor ennek nem lehet az az értelme, hogy híveinket hatalmi szóval 
lelki gyámság alatt tartsuk vagy Isten igéjének tekintélyével lelkiisme
reti kényszer alá vonjuk, hanem növelni szeretnénk híveinkben a sze
mélyes felelősség érzését a közügyek iránt. Az Újtestámentum sokszor 
idézett igéi (Rom. 13, lkk; 1 Pt 2, 13 kk) csak részben és közvetve szol
gálhatnak útmutatóul állampolgári kötelességeink teljesítésében, mert 
a miénktől sokban, eltérő módszert tételeznek fel és ezért az alárendel
tek kötelességére teszik a hangsúlyt. Alkotmányunk nem az alattvalók 
szolgai engedelmességére, hanem felelős állampolgároknak a küzügyek- 
ben való cselekvő részvételére épül. Mi tehát nem engedhetjük meg 
magunknak azt a könnyelműséget, hogy szolgai módon engedelmeske
dünk és azután páholyból bíráljuk vezetőinket minden, hibáért. Mi ve
zetőinkkel együtt vagyunk felelősek a közügyek helyes menetéért, köz
életünk jó rendjéért. Ennek a közös felelősségnek egyik kifejezése a 
széleskörű választójog. Szavazatunkkal tehát kifejezzük, hogy elítélünk 
minden felelőtlenséget és felforgató szándékot, és kormányunk prog
ramjának megfelelően szavunkkal és cselekedetünkkel támogatunk min
den olyan törekvést, amely népünk külső és belső békéjét, a népek 
megértését s jóbarátságát, s az emberiség haladását és jólétét célozza,
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Rédey Pál diakóniai lelkész:

Hazánk 1945 óta nagy utat tett meg. Letagadhatatlan tény, hogy az 
oktalan és vesztett háború romjain új világ épült. Eltűnt a régi és más 
szellemi, más társadalmi, más gazdasági élet fejlődött, ki. Megváltozott 
a város, a  falu képe, más lett a környezetünk, más lett az ember ar
culata, törekvése. Ennek sok nehézségét és küzdelmes megvalósítását 
csak az tudja igazán értékelni, aki ismerte a múlt hibáját és átélte a 
jelen napró napra kibontakozó újszerűségét. Ezt az új világot, amelyet 
egy szóval a szocializmus világának nevezünk, minden tekintetben igaz
ságosabbnak, a tömegek szempontjából előnyösebbnek, jobbnak tartjuk.

A választásnál mindenki személyesen dönt. Mi is mint keresztyé
nek, mint. lelkészek. Szavazatunk aktív igenlése annak, amit jobbnak 
tartunk. Szavazatunkkal bizalmunkat fejezzük ki az országvezetéshez, 
azzal a meggyőződéssel, (hogy még több jót, még több előnyöset nyújt 
nekünk, polgároknak. Határozottan kifejezzük, hogy nem kívánjuk a 
régi Magyarországot, ahol társadalmilag és gazdaságilag ember és em
ber között különbség volt, ahol ember ember által való kihasználása 
megengedett volt. Választásunkkor pontot teszünk és elutasítjuk a múl
tat, és akarjuk a jelent és a jövőt. Reménységgel és bizalommal, hogy 
hazánk népének munkája és törekvése még szebbé, még gazdagabbá 
teszi országunkat. Hazánk Európa testében van, A környező és távolabbi 
népekkel jó viszonyt, természetes és egészséges kapcsolatot óhajtunk 
fenntartani. Akarjuk, hogy elismerjék külföldön és idehaza a jóakaratú 
alkotás minden irányát. Akarjuk és szavazunk a békére, amelyre ha
zánk népének és minden népnek szüksége van, hogy terveit megvaló
sítsa.

A szavazás bizalmunkat kéri és mi őszintén adjuk. Bízunk abban az 
államban, amely célkitűzésében mindent az emberért tesz. Bízunk a 
demokratikus nép vezetésiben, bízunk a szocializmusban, amelyet igazsá
gos társadalmi és gazdasági rendszernek tartunk.

Amikor mi így állampolgári jogunkkal élünk, akkor nem mulaszt
hatjuk el Isten áldó segítségét kérni az egész magyar népre, annak 
minden reménységére, tervére és az újonnan megválasztandó vezetősé
gére. Ezen túlmenően szolgálatunkra, amellyel mi magunk; is részt kí
vánunk venni az alkotásban, a cselekvésben a magunk módján. Tegye 
őszintévé szívünket és cselekvésünket Isten abban az aktusban, amikor 
a kezünk az úrnához ér.

Szabó Gyula debreceni lelkész:

Magyarország népe választásra készül, tehát a mi magyar evangé
likus népünk is arra készül. Úgyis, hogy tömegeink tekintélyes része 
választó joggal rendelkezik, úgyis, hogy többet képviselőnek, vagy ta
nácstagnak jelölnek tagjai közül. Nekünk, akik mint keresztyének ve
szünk részt ezekben az eseményekben, három szempontot szintén figye
lembe kell vennünk.

1. Ne tekintse senki se közülünk magától értetődőnek, hogy sok 
minden van ma hazánkban, ami mindnyájunknak jó és jobb mint volt. 
De figyelmen kívül hagyni se illik senkinek sem. Sok tervet, ]ó szán
dékot, felelősséget és erőfeszítést takarnak ezek. Az eredményeknek
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azonban nem kell cégér. Sőt, azok beszélnek legmeggyőzőbben arról, 
mi a cél nálunk Magyarországon. Gondoljunk csak az iskoláztatás ügyére! 
Nem olyan régen még a polgári iskola is sokak számára elérhetet
len. drága és messze volt. Ma már az általános iskola valóban „általá
nos” iskola. Nem is szólva középiskoláink tömkelegéről, amelyek talán 
már nem is olyan soká szintén „általános” iskolák lesznek. A köz- 
egészségügy, a közlekedés, a korszerű termelési eszközök, a kulturális 
lehetőségek szélesedése, mind olyan letagadhatatlan változásokról be
szélnek, amelyeket talán túl gyorsan is feledtet az idő. — Hol vannak 
ma munkanélküli tömegek? Pedig azért, az sem volt olyan igen régen, 
amikor ezrek indultak állást kísérelni a főváros felé korcs reménnyel, 
magukkal víve a fűt-fát ígérő képviselők kortesbeszédeinek egy-egy 
foszlányát, halvány gyertyafénynek. — Ezek folytatása és részletes 
elemzése nem az én dolgom. Akkor se, ha mi lelkészek se mehetünk el 
a tények mellett közömbösen és vakon. Az azonban már ránk is  tarto
zik, hogy a nyilvánvaló jót észre kell venni és őszintén, de hálásan 
is, meg kell becsülnünk és becsültetnünk! Ez ugyanis már a keresztyén 
etika területére is tartozik és mint ilyen kérdés, -hit kérdés is egy
úttal.

2 A második, amit nem szabad elfelejtenünk, hogy a választással 
kapcsolatos szavazás ma már résiben visszhang arra, ami tapasztalattá 
lett, részben bizalom előlegezése a jövőre' nézve azoknak, akik egyfelől 
arra rászolgáltak a nyilvánosság előtt, másfelől éppen ezzel a bizalom
mal köteleztetnek el felelős, jó munkára. Ezt a bizalmat mi hittel, 
szeretettel és imádsággal merjük előlegezni! Ne felejtsük el, hogy előle- 
gezett. bizalom nélkül még egészen szűk körben is nagyon nehéz, néha 
pedig lehetetlen jó munkát végezni. Hát még sokak dolgában, felelős 
poszton! Akit valamire megválasztanak, az elsősorban nem rangot kap, 
hanem munkaposztot és feladatot. Másokért, emberekért, akik nem 
is egyformák, akiknek kérdéseik, nehézségeik, tévedéseik, hibáik, bű
neik vannak. Az intésnek és meggyőzésnek, a segítésnek és megbocsá
tásnak sokszor kell kéznél lennie.

3. A harmadik pedig, amit nem felejthetünk el, választók és válasz
tandók, az, hogy a közélet, nem olyan, mint az ezrek előtt lezajló mér
kőzés, ahol néhányan izzadva csatáznak, a többi pedig tapsol, kritizál, 
izgul, vagy fütyül. Közös munkára készül egy nép akkor, amikor vá
laszt, amelyikben úgy összetartoznak az egyesek, mint a testben a 
tagok, vagy a gépben az alkatrészek. A jelentéktelennek látszó is fon
tos és a töbivel együtt döntő. Keresztyén embernek ebben a leckében 
nagyon otthonosnak kell lennie. A maga részét mindenben úgy ke’ l 
vállalnia, hogy példa legyen az egyenes úton és úgy is, hogy mások is 
vállalhassák sikerrel a magukét. Ilyen szemmel, bizalommal, ilyen fele
lősséggel és ilyen reménységgel, de mindenképpen hívő .szívvel, imád
sággal és örömmel vegyünk részt a választásban

Zalán Pál csanádalberti lelkész:

Ki ne emlékeznék az arisztokrácia szóra és ki ne emlékeznék arra 
a társadalmi rétegre, amelyik „arisztokráciának” nevezte önmagát. Ha
zánk felszabadulása előtt itt is a hatalom birtokosai az „arisztokraták” 
grófok, bárók és a nagytőkések voltak. Amikor az arisztokrácia szót 
halljuk, szinte beleborsódzik még most is a hátunk és pillanatok alatt
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— mint haldokló előtt egész élete folyása — végig fut szemünk előtt 
mind az a fájdalmas, gyötrő, még máig is lidércként kísértő emlék, 
amit az „arisztokrácia" kitermelt dolgozó népünk számára.

Igen, ezek hirdették magukról, hogy ők a legkiválóbbak, „arisztosz11 
rétege a társadalomnak, mely e kiválóságánál fogva egyedül jogosult 
az „alacsonyábbrendű” nép fölötti uralomra. Ezt hirdette és hirdeti ma
gáról a róm. kath. papság is. Igen, ők „felette” vannak az egyszerű 
embernek. És ennek egyenes folytatása: „Magasabbrendű nép” . Ezt a 
„magasabbrendűséget” is fájdalmasan tapasztaltuk meg. Beszélnek-e 
„magasabbrendűségről“ eléggé (beszédesen Dachau és Ausehwitz és a 3 
millió koldus Magyarországa. Ök, az arisztokraták és a klérus any- 
nyira magasan álltak „kiválóságuknál fogva, hogy ők egy egészen 
más erkölcsi rendbe tartoztak. Igeneitek az egyház etikai tanítását — a 
népnek, az „alacsonyabbrendűeknek”, de számukra csak egy erkölcsi 
norma volt: Elnyomáson, könnyön és véren át előre! Hogyne, ki
válóak és legkiválóbbak voltaki ők annyira, hogyha degenerált és 
amorális társadalmi rétegük valamelyik tagja egészen a beszámíthatat- 
lanságig bárgyú és együgyű volt, kimondták róla, hogy jó lesz azért 
főszolgabúrónaik valahová. És e réteg bitorolta magára alkalmazva az 
„arisztosz” =  legkiválóbb fogalmát.

A felszabadulás — hála Istennek — elsöpörte ezt a degenerált 
és magának mégis az „arisztosz” jelzőt vindikáló és bitorló réteget és 
nyitotta meg az útját annak, hogy népünk sorsának irányítását annak 
valóban a legkiválóbb fiai vegyék kezükbe. És „alacsonyabbrendűnek" 
nyilvánított népünk fiai többet tettek nemzetünk felemelkedése szolgá
latában még a kezdeti nehézségek küzdelmei ellenére is tizegynéhány 
év alatt, mint azok az arisztokraták egy évezreden át.

Népünk most megint sorsdöntő napokhoz érkezett. Eljött annak az 
ideje, hogy újból válasszon. Tiszta, szabad lehetősége nyílt annak, hogy 
sorsa irányítására, a szocialista tisztultabb társadalom építésére, ezen 
feladat elvégzésére fiainak valóban a legjavát válassza ki és küldje a 
szocialista államgépezet legkülönbözőbb őrhelyeire, a kormányzat legkü
lönfélébb posztjaira. Igen, válasszuk ki a legkiválóbbakat, akik szívü
ket, lelküket, tudásuk és tehetségük legjavát adják, állítják magasabb, 
tisztultabb társadalmi rendünknek, a szocializmus építésének szolgála
tába. Fontos, életbevágóan fontos dolog ez, mert minél inkább sikerül 
a most következő választások kapcsán népünk fiainak legjavát, legbe
csületesebbjét a tanácsokba, parlamentbe küldeni, annál nagyobb és 
biztosabb lépést teszünk előre jövendő, magasabb társadalmi rendünk
nek, a szocializmusnak megvalósítása felé.

Lelkészi feladatomnak tekintem, hogy mindezeket híveimben is tu
datosítsam, hogy november 16-án tartandó választásokat használják fel 
népünk legjobb fiainak ki- és megválasztására, hogy azok új társadalmi 
rendünknek öntudatos, odaadó harcosai legyenek függetlenül attól, 
hogy a párton belül vagy kívül vannak-e, vallásosak vagy valláson 
kívüliek-e. Amilyen mértékben sikerül a leghűségesebbeket, legkivá- 
lóbbakat kiválasztani és megválasztani, olyan mértékben visszük előre 
új társadalmi rendünknek építését, benne népünk felemelkedését és 
boldogulását.
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Zoltai Gyula tiszaföldvári lelkész, csongrád-szolnoki esperes: '

Magyarhoni evangélikus egyházunk mindig a reménység egyháza 
volt. Reménységét a feltámadott Krisztus ígéretére építi: „Íme én ve
letek vagyok minden napon a világ végezetéig!...” Mt. 28:20. A feltá
madott Krisztus igéretében bízva, reménységgel tekintünk a jövő felé. 
A felé a jövő felé, amelynek láthatárát minden eddiginél vészesebb 
háború fenyegető réme igyekszik elkomorítani.

A  reménység egyháza és a reménység népe azonban nem akar há
borút! A háború felfokozza a bűnt, kultúrákat dönt romba, lelki és 
anyagi nyomorúságot, zúdít a népek életére.

Népünk óriási erőfeszítésekkel, rohamlépésekben hozta helyre mind
azt, amit a bűnös háború elpusztított. Életet élet helyébe azonban nem 
tud adni. De fiait és unokáit úgy neveli, hogy a békeszerető népek tá
borában találja meg mindegyik a maga helyét, és szocialista hazánknak 
hasznos, építő tagja legyen.

Ehhez a nemes célhoz egyházunk minden támogatást megad. Egy
házmegyémen belül is, az egyes gyülekezetekben igen erőteljes lendü
lettel folyik az a munka, amely — igehirdetésben, pásztori szolgálatban, 
egyházi ünnepélyeken és alkalmakon — tudatossá igyekszik tenni az 
egyes hivő  lelkében is azt, hogy a béke szolgálata ma egyházunk min
den tagjának Istentől kapott feladata és kötelessége . . .

A háború utáni és azt követő években nyilvánvalóvá lett, hogy 
nemzetünk vezetői, sokszor eléggé meg nem értett, tudatos békepolitikát 
követnek. A béke útján épültek fél lerombolt hidak, kórházak és köz
épületek. A béke útján tárulnak ki az iskolák kapui egyre szélesebben. 
A béke útján virágzik a mezőgazdaság, szövetkezeti téren és egyéniek 
kezén egyaránt. A béke útján fejlődik soha nem álmodott méretekben az 
ipar, melyből jólét, megelégedés és biztonság származik. A béke és meg
értés útján tapasztaltuk meg azt is, hogy államunk biztosítja a vallás- 
szabadságot és szabad működési teret minden, a néptől el nem sza
kadt lelkész számára, sőt ennek érdekében hatalmas anyagi áldozato
kat is hoz.

Amikor nov. 16-án, népünk ismét az urnák elé járul, hogy hitet te
gyen a népi kormányzat mellett, ott leszünk mi is, egyházmegyém 
népe és gyülekezetei, valamint lelkészi kara, hogy a békénket, jólétün
ket és boldogulásunkat szolgáló kormányzattal való egységünkről bi
zonyságot tegyünk!

Luther Márton egy ízben így nyi
latkozott az Isten igéjének erejéről: 
„Krisztus Urunk igéinél nincs hatal
masabb. Messze felül múlják azok a 
bölcs emberek minden gondolatait, 
terveit és elgondolásait, amint ezt az 
evangéliumból is tudják. Hiszen 
Krisztus szinte együgyü szavakkal 
szégyenítette meg a farizeusokat 
úgy, hogy elállt szemük, szájuk.

Avagy nem találó beszéd-e az, mikor 
az Úr (Máté 22, 21) azt mondja ne
kik: „Adjátok meg a császárnék, 
ami a császáré.” Ezzel szavukon fog
ja őket, mintha csak azt mondaná: 
ha elfogadtátok és használjátok a 
császár pénzét, adjátok is meg neki, 
amivel tartoztok.” (Luther arany
mondásai. Dr. Masznyiik Endre 24. o.)
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A keresztyénség az atomkorszakban
Dr. H. J. Iwand bonni teológiai professzor előadása 

a Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián, 1958 szeptember 26-án
Az egyik, ami Iwand professzort naggyá teszi: az exakt teológiai 

tudományosság művelése. A másik, az, hogy soha nem maradt meg en
nek az exakt tudományosságnak a keretében, hanem volt bátorsága ezt 
a tudományosságot összekapcsolni az egyház gyakorlati életével, bele- 
vinni a teológiai tudomány igazságait az egyházi élet folyásába. És ta
lán éppen ez hozta magámat azt. a harmadik döntő tényezőt, hogy a 
legszorosabb kapcsolatot találta meg e kettőn keresztül a világ keresz- 
tyénségével, sőt magával az egész emberiséggel. Nemcsak a saját tudo
mányszakját és egyházit szerette, hanem az egész keresztyénséget, és 
azon keresztül az egész emberiséget. Így tette magáévá a mi világunk 
minden problémáját, ezen belül különösen azt, ami ma bennünket olyan 
véres valóságként érint: a háború és béke kérdését. Ebben a munkás
ságában ad nekünk most a tudásából és a tapasztalataiból, hogy együtt 
növekedhessünk a keresztyén hitben és együtt nőjjön a felelősségünk 
az emberért, az emberiségért. (Dr. Pálfi Miklós dékán üdvözléséből.)

*
Nagyon megindító pillanat számomra ez, amelyben itt Önök előtt 

állhatok és kifejthetem néhány gondolatomat azokról a problémákról, 
amelyeket az atomkorszak hoz magával. Még soha sem voltam Magyar- 
országon, bár már régebben megvolt bennem az a kívánság, hogy az 
Önök országát meglátogassam. Jártam a Tátrában és onnan egy pillan
tást vethettem a magyar Alföldre. De azután nagyon hamar bevonták 
az útlevelemet és a hitleri időkben nem mehettem külföldre. Annak- 
idején Kőnigsbergben voltam docens. Azonban nagyon hamar eltávolí
tottak és el kellett onnan jönnöm, mégpedig azzal a lelkész-szeminá
riumommal együtt, amelyet ott megalakítottam. Ezen a módon West- 
fáliában kötöttem ki. Nagyon izgalmas és nehéz idő volt ez a teológiai 
munka számára. Két éven át a „föld alatt” kellett, dolgoznunk és újra 
meg újra át kellett helyeznünk tevékenységünk területeit, mert a Ges
tapo állandóan a nyomunkban volt. A lengyel határ közelében az er
dőkben, azután az Odera melletti Frankfurt közelében, egy ház pincé
jében, később Potsdam mellett, majd Dortmundban egy ház padlásán, 
végül három különböző faluban folytattuk munkánkat. Wilm prézes 
(elnök) volt abban az időben a vezető lelkész. Voltunk Hahn profesz- 
szórnál és Leó docensnél, ennél a zsidó származású, igen kiváló ember
nél. Kelet.-Poroszországban sokan börtönbe kerültek, akik a Hitvalló 
Egyház tagjai voltak. Diákjaimmal együtt fogságba kerültünk, ahon
nan együtt is szabadultunk. A börtönben énekeket énekeltünk és az 
egész börtön együtt énekelt velünk. Diákjaimmal együtt lenni mindig 
boldogító volt számomra. De azután egyedül fogtak el és egyedül, a 
hallgatóim nélkül voltam bezárva. Amikor kiszabadultam, hamarosan 
elkezdődött a háború és segédlelkész voltam egy dortmundi gyülekezet
ben. Ugyanis mint lelkészt nem alkalmaztak, mert „az állam ellensége” 
voltam. Viszont a gyülekezeti segédlelkész ellenőrzés nélkül végezhette 
szolgálatát. Ebből is látni, hogy milyen jó, ha az ember segédlelkész. 
Hogy részleteket is tudjanak, elmondom még, hogy ezen a szolgálati 
helyemen négyezer lélek volt ránk bízva a gyülekezetben, Dortmund
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középpontjában. A háború után száz (!) ember lakott a romok között, 
a négyezerből. Nagyon sokan meghaltak és elmenekültek. A pincékben 
kereszteltem és temettem. A háború végén megfogadtuk azt, hogy ha 
ezt a háborút túléljük, minden erőnket megfeszítjük egész hátralevő 
életünkben, hogy ilyesmi többé ne történjék. Éppen ezért nem akarok 
csak professzor maradni, hogy ez mégegyszer semmiképpen ne történ
jék meg. Láttuk a háború legrosszabb következményeit. Láttuk a fog
lyokat és láttuk őket meghalni. Láttuk az lelhurcoltakat. Láttuk, 
amint az orosz foglyok nálunk nagy tömegekben meghaltak. Minden 
reggel 20—25 mezítelen, lesoványodott holttest érkezett a temetőbe, ahol 
elégették őket. Az orosz foglyoknak nem volt szabad német légo-pin- 
cébe bemenniök. Az orosz asszonyok ráhajoltak gyermekeikre é s  úgy 
védték őket a légitámadások idején. A foglyoknak úgy kellett lemen
niük a bányákba, hogy reggel egy darab kenyeret sem kaptak. Átéltük 
a zsidóik elhurcolását is. Átéltük azt is, hogy még (keresztyén embe
reknél is milyen nehéz volt számukra rejtekhelyei találni. Mi úgy érez
tük akkor, hogy többé nem: vagyunk igazi németek. Szégyeltük magun
kat, hogy németek vagyunk.

És szeretnénk, hogyha egy igazi Németország születnék végre, 
amely szabad volna ezektől a bűnöktől. Ezért küzdünk. Ezért harco
lunk a békéért is és a barátságért a szomszéd népekkel. Mi nem ért
hetünk egyet azzal a felhívással, hogy a kommunizmus ellen atomfegy
verekkel kell harcolni. Az ilyen gondolkozásmód csak annak folytatása, 
amit az úgynevezett. Harmadik Birodalomban szenvedtünk át. Ennyit 
— rövid bevezetésül — a magam személyéről.

1945 után gyakran megkérdezték, hogy vajon a Hitvalló Egyháznak 
vége van-e már? Sokan azt mondták: vége van, betöltötte szerepét. 
Sokan mások azt mondták: mi vagyunk a Hitvalló Egyház. Ismét sokan 
azt gondolták, hogy a Hitvalló Egyház győzött, De ez csak külső látszat 
volt, mert ezt a győzelmet a szovjet csapatok bevonulásának köszönhet
tük. A  Hitvalló Egyház sohase győzött. A legnagyobb veszedelem ép
pen az a gondolat volt, hogy mi győztünk és mai életünk sok árny
oldala éppen a Hitvalló Egyház küzdelme eredményeiknek ebből a 
hamis értelmezéséből származik. Az „ecclesia militans”-ból egyszerre 
„ecclesia triumphans” lett és a keresztet felcseréltük a glóriával. Azt 
hiszem, hogy ez a fogalmazás egy ,,lutheri“ fakultás előtt minden to
vábbi nélkül érthető. Az 1945 utáni évek nemegyszer nehezebbek vol
tak az 1945 előttieknél. Az egyház igazi harcának helyére a hideg
háború lépett és mindenki azt mondta nekünk: „ezt velünk együtt kell 
csinálnotok, mert ez az egyház harcának a folytatása.” Mi azonban azt 
feleltük: „ez a hidegháború nem a mi gyermekünk; ez csak egy be
csempészett gyermek, egy kakukfióka." Mi jól körülnézegettük ezt a 
gyermeket és úgy voltunk vele, mint Izsák Jákobbal, mikor körültapo- 
gatta az Ézsau ruhájába felöltözött, kezein és nyalkán kecskebőrt viselő 
Jákobot: „A  szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei.“ Izsák nem 
ismerte fel a félrevezetést, de mi különbséget tudtunk tenni. Az ilyen 
idők nagyon nehezek, a lelki döntéseknek az idei ezek. És hányán 
hallgatnak, amikor mások beszélnek.

Most azonban egy új téma kristályosodik ki és ez kapcsolatos az 
atomfegyverekkel. És ez úgy néz ki, hogy új, igazi témává lesz a ke
resztyének számára. Ismeretes, hogy az a téma, amelyen az egyházi 
harc fellobbant, az úgynevezett „árja paragrafus” volt. Nagyon sok
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koresztj'én ember azt mondotta abban az időben, hogy ennek az ügynek 
semmi köze sincs a Jézus Krisztusban való hithez. Sok teológiai pro
fesszornak is az volt a véleménye, hogy az árja paragrafusnak nincs 
kapcsolata a dogmával. Barth Károly akkor ezt mondotta:,, Az anti
szemitizmus ma a Szentlélek elleni bűn.” Sok gyülekezet eleinte nem 
értette meg énnek a tételnek igazságát. Amikor azonban az Izrael népe 
elleni bűnök egyre súlyosabbá lettek, megnyíltak a szemek. Meggyőző
désem szerint 'hasonló folyamat fog bekövetkezni az atomfegyverek
kel kapcsolatban is. Sok teológus azt. mondja nálunk, hogy „az atom
kérdésnek semmi köze a teológiához; ezt a problémát a szakértőiknek 
kell átengedni.” De kik ezek a szakértők: a politikusok és a katona
tisztek. És amikor az igazi szakértők: az at.omszakértők, a legelső fizi
kusok is azt mondották, hogy az atomfegyvereket feltétlenül el kell 
tiltani és el kell pusztítani, akkor egyes teológusok még mindig azt 
mondották, hogy semmi közünk az ügyhöz, mert az a szakértőik, már 
tudniillik a politikusok és a katonatisztek ügye. Így például Künneth 
erlangeni professzor és sok egyházi vezető ember is erre az álláspontra 
helyezkedik. Azt mondja, hogy az atomkérdés etikai kérdés és a hit
tel nincs kapcsolatban. Szerintem azonban minden valószínűség szerint 
éppen ezen a kérdésen dől el, hogy van-e még igazi keresztyénség? 
Amikor mi nem ismertük fel, hogy Izrael népének és az egyháznak 
közös a gyökere, megszűntünk igazi egyház lenni. Bár kereszteltünk, 
temettünk, eskettünk, úrvacsorát osztottunk, prédikáltunk, imádkoz
tunk, harangoztunk, — mégsem voltunk keresztyén egyház és keresz
tyén emberek. így van ez ma is. Ma is ugyanezeket csináljuk. De 
amiképpen a zsidókérdéssel kapcsolatban elvágtuk az egyház virágának 
gyökereit és nem sok hiányzott, hogy a virágok teljesen elhervadjanak, 
úgy ugyanez a helyzet következik be, ha mi együttműködünk az atom
fegyverkezés híveivel. Teológiailag itt nem arról a szövetségről van 
szó, amelyet Isten az Ő választott népével, Izraellel kötött, nem a ke
gyelmi szövetségről van szó, amelybe mi kegyelem által belepláptáltat- 
tunk, hanem arról a szövetségről, amelyet Isten a teremtésben kötött 
az emberrel. Az atomfegyver merénylet az emberi élet ellen és ezért 
ebben a harcban együtt vagyunk minden pogánnyal. Úgy gondolom, 
hogy a Római levél egyik Igéjét másképpen kellene fordítanunk, vala
hogy így: „Ő nemcsak a keresztyének Istene, Ö a pogányoknak az Is
tene is.” Amikor határozott és egyértelmű nemet mondunk az atom- 
fegyverkezésre, ezért az életért szállunk síkra, amelyet Isten ajándéko
zott ennek a világnak s amely komoly veszélyben van. Ez a motívum 
több mint az élet iránti tisztelet: ez annák tudása, hogy Isten az életet 
szereti, Isten az életet akarja és ha mi támadást intézünk maga az 
élet ellen — márpedig ez történik az atomfegyverek használatával —, 
akkor az abszolút rossz eszközei vagyunk. Akkor állhatnak még a temp
lomaink, zúghatnak a harangok, reprezentálhatnák a püspökök, beszél
hetnek az újságjaink keresztyén korszakról, — ez mind semmi, az egy
ház nincs már. Az atomhalál nemcsak az életet, hanem magát az em
bert fenyegeti, mégpedig az igazi embert. Ki tudja, miféle gigászok, 
vagy torz lények maradnának meg az atomáris pusztulás után? Lehet, 
hogy az ember fizikai szubsztanciájában teljesen megváltoznék. Lehet, 
hogy az ember, mint „típus”, a „típus” ember aki Jézus Krisztusban 
jelent meg mi közöttünk — kialszik, megszűnik létezni. Meg, kell ta
nulnunk, hogy az ember test és lélek egysége. A teológiai vitákban

499



gyakran halljuk: lehet, hogy az atomháborúban az ember teste el
pusztul (ugyanis el kell pusztulnia), de fő, hogy a lelke megmeneküljön. 
Ezt mi nem mondjuk. Asmussen és mások azzal vádolnak minket, hogy 
mi „az ember fizikai exintenciáját túlértékeljük.” Va’aki azt mondta 
a zsinatunkon: az atombombával az embernek csak a fizikai exiszten- 
ciája semmisül meg, de a lelke megmarad. Ugyanebben az értelemben 
válaszolt a canterbury-i' érsek Toynbeenek. Ez a válasz talán a görög 
dualizmus válasza, lehet egy eltorzított platonizmus válasza, de semmi
képpen sem keresztyén válasz, hanem merő pogányság. Ez a vita még
sem felesleges. Ezzel a vitával sokkal közelebb jutunk az Ótestamen- 
tum teológiájához és távolabb kerülünk a görög dualizmustól. A Biblia, 
szerint az ember test, lélek és szellem egysége. Arról a veszélyről 
van szó, hogy az ember, mint ember szűnik meg létezni. Mindezt ke
vesen látják ma még világosan, kevesen tudják, hogy milyen csodá
latosan jó az ember és szép az élet a teremtése szerint. Nemcsak a 
kegyes ember, nemcsak a keresztyén, nemcsak az okos, hanem az Is
tentől eltávolodott ember is, a még' képzetlen ember is. Nem szabad 
kettéhasítanunk az emberiséget, mert mindnyájan egyek vagyunk a te
remtésben és Jézus Krisztusban. Ő az ember ősképe, archetypusa. Es 
ezért hisszük, hogy egy új fázis mutatkozott. napjainkban a keresztyén- 
ség feladata tekinteteben. Lehet, hogy Istennek mégegyszer egy hit- 
valló keresztyénségre van szükségé es hív minket, hogy lepjünk előhegy 
ilyen bizonyságtétellel az O teremtéséért és az emberért. Ezért az embe
rért és ezert a világért. Lehet, hogy ebben a harcban ez alkalommal 
nem maradunk egyedül. A Harmadik Birodalomban még nagyon el
szigeteltek voltunk. Sokan megértettek,, sokan szerettek minket, de 
mégis egyedül maradtunk. Es meg egyet: teológiailag nem értetlek min
ket, csak politikailag vették komolyan az egynazi narcot. Ma azonoan 
másként van. Azt hiszem: ma sokkal több kapcsolatunk van a többi 
egyházakkal, amelyek megnalijak a mi hangunkat és együtt mennek" 
vetünk az útón. A prágai konferencián láttuk, hogy a Kelet egyhazai
ból sok jó munkatársunk és testvérünk van, akik elhatározta.,, hogy 
nem hagynak egyedül bennünket. Ez nagy vigasztaias es nagy igeret 
szamunkra. Es ezert olyan szép ma Keleten látogatni. Mert sokszor 
jobban értenek minket, mint a nyugati egyhazak.

Mit mondjak 'tárgyszerűen ehhez a kérdéshez? Ernst Wolff teológiai 
professzor nyolc nap múlva tart nagy előadást erről a kérdésről. Tud
niuk kell, hogy súlyos nézeteltérés és nagy szakadás van naiuak a 
teológiai fakultások, az egynazi emoerek kozott e Kémcsőé.i. Szerelnem, 
ha unok is ismernek mindazt, amit erről a proDlemaroi pro es contra 
írtak es monatak. Azt hiszem, hogy Önök kozott is akáonanak, akii, azt 
mondanak: „Ezt nem fogjuk csinálni.  Mások azt mondanak: „azt kell 
csilláiul.” Ha így voma, akkor kezdene el ez a prooiema igazan íz tani 
unok kozott. Es ked is, hogy izzó legyen ez a probléma, mert maSr- 
Kent az emoerek nem jutnak el igazi meggyozouesie. a  mi nyugati ál
lamainkban nem akarjak ezt a meggyozóuesre-jutást. Meg Svájcban is 
megtiltottak, hogy egy ilyen kongresszus az ország területein tanácskoz
zék. Ezért jön Barth Károly Frankfurtba előadást tairtani. Honana.'aban, 
Eranciaorsaugban a pro es contra nagyjaDoi egyforma. Nagyon ebesek, 
de nagyon józanok az ango-ok. Mindez azt jelenti, hogy ébredezünk. 
Ráébredünk egy igazi keresztyén problémára. Reméljük, hogy ez az
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ügy nem marad pusztán német ügy, hanem a keresztyénség ügye lesz, 
legalábbis Európában.

Hogyan értünk el az atomkorszakhoz? Talán két emberöltővel kell 
visszamennünk. 1890 körül azt gondolták a fizikusok, hogy a fizika 
minden problémája lényegében meg van oldva. Helmholtzot tekintet
ték annak, aki a fizika és a mechanika fejlődésének rendszerét lezárta. 
Akikor egy professzor új, addig ismeretlen sugarakat fedezett fel, ame
lyek szilárd testeken is áthatoltak, ellentétben a fénysugarakkal, 
elektromossággal és a hővel. Ez a professzor feljegyezte megfigyeléseit 
és elküldte néhány kollégájának. 1893-ban járunk: a professzor Röntgen 
volt. Egyik barátja feljcsóválva mondta: „Röntgen teljesen normálisnak 
látszott; úgy látszik, meghibbant.” Így jelentkezett első ízben egy új 
kezdet, egy új kiindulás a fizikában. Nem sokkal később Curie asszony 
és férje felfedezték a rádium bomlását. A fejlődés ezután nagyon gyor
san haladt tovább és néhány év múlva már jelentkezett az a lehető
ség, hogy vannak olyan atomok, amelyek más atomokká változhatnak 
át. Az első világháború vége felé Rutherford késve érkezett egy érte
kezletre, amelyet az angol hadügyminisztériumban tartottak. Emiatt 
nagyon haragudtak rá. Védekezésében, vagy magyarázatában ezt 
mondta: „Amit most felfedeztem, sokkal fontosabb, mint az egész há
ború. Megtaláltam az atomok átalakulásának módját.” Ismét eltelt né
hány év, amely alatt az atomfizika nagyon felvirágzott. Ez a néhány 
év lett az új világkorszak alapjává. Később — 1945-ben — Göttingenbe 
kerülve meglátogattam. Hahn professzort. Róla tudnunk kell azt, hogy 
ő találta meg azt a formulát, amely leírja az atommag bomlásának tör
vényszerűségeit. Ezt a formulát — jól figyeljünk! — 1939 tavaszán 
publikálta. 1945-ös találkozásunkkor ezt mondta: „Ha tudtam volna,
hogy mi lesz belőle, nem publikáltam volna.” Ebből adódik számunkra 
egy döntő kérdés: tudhatja-e egy tudós, hogy mi lesz az ő kutatásainak 
eredményeiből? Ott tartunk tehát, hogy a természettudósok annyira meg
ijedtek felfedezéseik következményeitől, hogy egy egészen új állásfogla
lás alakult ki közöttük. A liberalizmus korszaka végére ért. Ma már 
nem lehet mindent megvalósítani és megtenni, ami tudományosan meg
valósítható. Ez döntő dolog. Mert eddig az volt az általános vélemény, 
hogy ami tudományosan lehetséges, az egyben humánus, haladó dolog. 
Most világossá lesz, hogy van határ, amit nem szabad átlépni, ha a tu
domány előfeltételét: az emberi életet nem akarjuk veszélyeztetni. És 
most a természettudósok hozzánk fordulnak és megkérdezik a teológu
soktól: hol fut ez a határvonal? Lehet-e ezt erőszakkal megvonni? 
Például az állam beavatkozása, vagy az egyház szava útján? Vagypedig 
ezt a határt maga a tudomány szabja meg? Isten nélkül megláttathat- 
juk-e ezt a határvonalat? Azonban miféle Isten van? Nem üres szó ez 
csupán? A mi 'számunka, — mondják a természettudósok — Isten csak 
üres szó. Ezért kérdeznek. Tudunk válaszolni? Szeretném tudni, hogy 
mit válaszolnának Önök? Mit mondanának Önök, ha a gyülekezetben 
beszélnek és egy orvos vagy mérnök hívük megkérdezné Önöktől: hol 
van hát a tudomány határa? Nem vehetnénk elő a Heidelbergi Kátét, 
vagy az Ágostai Hitvallást és nem mondhatnánk egyszerűen ezt, hogy 
tessék elolvasni, itt van a felelet. Új felismerésre kell őket vezetni. Itt 
most a teológiának kell olyan feleletet adni az egész tudomány alap- 
vető problémájára, amilyent régen a filozófia adott. Nem csoda, hogy 
a filozófia ma csődött mondott ebben a kérdésben. Jaspers heidelbergi
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filozófus nagy művet írt erről a kérdésről, de nincs benne az igazi fe
lelet. Könyvének vége egy hitvallás az emberi értelemben. Ez azonban 
nem hitvallás, vagy legfeljebb nyugati értelemben vett hitvallás. Ez 
az egész könyv leggyengébb pontja.

Itt egy olyan igazi kérdés lép elénk, amely igazi feleletet vár. Tu
dunk-e válaszolni a kérdésre? Csak akkor tudunk felelni, ha Istenről 
olyan vallástételt tudunk tenni, ami új szabadságot ad és új határt 
mutat a tudományon belül. Mert ami ennek a fizikának, technikának 
eredményeként előttünk áll, az nem más, mint a konkrét istennélküli
ség. Úgy látszik a helyzet, mintha nem volna ott többé az élet Bírája 
és mi azt tehetnénk, amit csak alkarunk. Mintha — kegyes frázisaink 
ellenére — a pokolban élnénk és arra kívánkoznánk, hogy az emberiség 
másik felét elpusztítsuk; mintha azt akarnánk, hogy a föld két részre 
szakadjon. Mintha nem akarnánk, hogy Isten felhozza napját mind a 
jókra, mind a gonoszokra és esőt adjon mind az igazakra, mind a ha
misakra. Ezek miatt az okok miatt került nálunk ma egymáshoz nagyon 
közel a természettudomány és a teológia. Ez egészen új szituáció, hg a 
legutóbbi évtizedekre tekintünk. A szellemtudományok ma sokkal tá
volabb vannak tőlünk, mint a természettudományok. A jogászok, iro
dalomtörténészek, esztéták stb ma nagyon messze állnak tőlünk. De a 
természettudományba egy olyan új kérdés tört be. amelyet valószínű
leg nem lehet a teológia nélkül megoldani. De az biztos, hogy nem azzal 
a teológiával lehet megoldani, ami eddig a mi teológiánk, éppúgy, mint 
ahogy a reformáció korának kérdéseit nem lehetett megoldani a sko
lasztikával.

Az első tehát, amit mondani szeretnék Önöknek az, hogy az atom
korszak kezdete egy új beszélgetést indít meg a teológia és a termé
szettudományok között. A végső pont ebben a beszélgetésben maga' Is
ten. Nem valami „sacrificium intellectuus”-t (az értelem keresztrefeszí- 
tését, feláldozását) kell megtennünk, hanem újra meg kell értenünk, 
hogy a föld és minden, ami azon lakik, az Űré és Ö minket munka
társaiul hívott el. Azt is meg kell értenünk, hogy olyan korszakba 
léptünk, amelyben „együttform.álók“ vagyunk, együttesen felelősek, va
gyunk az életért. Nem csak azért vagyunk felelősek, hogy a másik em
ber megtérjen. Nemcsak a társadalomért vagyunk felelősek. Régen meg
haladott korszakok ezek a számunkra, amikor ezek voltak a főkérdések. 
Feladatunk ma sokkal messzebbre nyúlik: az ember Isten felelős munka
társa magáért az életért. Az ember felelős az ember ember-voltáért. 
Ezt a mi gyülekezeteink nehezen értik meg. Valószínűleg önök között 
sem más a helyzet. Ez a maradiság a mi lustaságunk következménye. 
Mi egyszerűen alkalmazkodunk ahhoz a régi stílushoz és gondolkodás
hoz, ami a gyülekezetekben van. És a gyülekezeteik is azt gondolják: 
ezek, ilyenek az igazi lelkészeik. Testvéreim! Ez azonban tiltott dolog 
számunkra! Nem szabad tovább aludnunk! Nem szabad többé a régi 
formulákkal eláltatnunk a keresztyénséget, addig a napig, amíg aztán 
az emberiség elleni legnagyobb gonosztett egyszer valósággá lesz. Isten 
éber keresztyénséget ákar. Isten christianizmust (Christentum) és nem 
keresztyénséget (Christenheit) akar. Nem alvó és visszafelé forduló ke
resztyénséget akar; nem olyant, amelyik fülére húzza a hálósapkát és 
azt mondja: „ezek nem szerepelnek a dogmatikában.” Nem azon fordul 
meg a dolog, hogy ezek a kérdések előfordulnak-e a dogmatikában. Ha 
nem fordulnak is elő, ezek a kérdések vannak és bele kell, hogy ke-

502



rüljenek a dogmatikába. Ez a nagy feladat, amely elé odaállítja a 
teológiát a természettudomány: vajon sikerül-e Istent mint igaz Istent 
úgy megbizonyítani, hogy Isten nyilvánvalóvá lesz az emberiség szá
mára? De amilyen borzalmas az előttünk álló fenyegetés, éppen olyan 
nagyszerű az az eredmény, amely reánk vár, ha ennek a feladatnak 
megfelelünk. Amilyen Isten-nélkülinek látszik az a világ, amelyet egy 
atomfegyverkezés magával hozna, olyan Istennel teljesnek látszik az 
élet, ha sikerül a küzdelmünk. Azt hiszem, hogy ez a döntés nem az 
én hitemtől függ. A mi hitünk mindig egyedül Jézus Krisztuson függ 
De ha hitünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem bizonyul élőnek, 
akkor ez a hit halott. Említettem, hogy a zsidókérdésben a hitünk nem 
bizonyította magát élőnek. Látnunk kellett, hogy hitünk nacionalista 
„hit”, „vérbe és földbe” (Blut und Boden) vetett „hit“ volt, de nem a 
Jézus Krisztusba vetett hit. Lehet, hogy hitünk az atomkérdésben sem 
bizonyul élőnek és megmutatkozik, hogy hitünk embertelen, nem földi, 
nem békeszerető „hit’. Lehet, hogy e kérdésben az egyház számára ma
gáról az egyházról van szó, de nem Istenről, aki az élet Ura és aki a 
hivek tanúságtételében mint. a világ Teremtője és fenntartója akarja 
magát megbizonyítani Jézus Krisztusban.

Egy másik mozzanatot is meg akarok még említeni, hogy lássák a 
helyzetet, amelyben vagyunk. így fogalmazom: az atombombának van 
bizonyos nemezise. Az atombomba nemiézise végeredményben a zsidó
kérdés „elintézésében” gyökerezik. A legtöbb szakember, aki az atom
bomba létrehozásában nagy eredményt ért el, Göttingenben együtt ta
nult. Edgar Jung „Heller als tausend Sonnen” című könyvében leírja, 
hogy a fiatal tudósok az élet varázsétól és a tudomány szépségétől el
bűvölve éltek és dolgoztak együtt. Így Oppenheimer, Weizsácker, Hei- 
senberg, Planck, a kvantummechanika felfedezője. Ott volt Nils Bohr, 
Teller Ede, a magyar tudós, ott került szoros barátságba Weizsácker- 
rel. És akkor következett el a borzalmas gaztett és szerencsétlenség: a 
zsidók kiirtása a németek közül. A kiváló tudósok közül a zsidó szár
mazásúak elmenekültek külföldre. Nils Bohr is elmenekült, egy angol 
repülőgép vitte Amerikába. A külföldre menekült tudósok a németeknél 
minden tudományos és műszaki eredményt lehetségesnek tartottak. Tel- 
ler azt mondta, hogy a németek meg fogják csinálni az atombombát, 
mert vannak kitűnő kutatóik, akik Hitlerért dolgoznak. Így került sor 
Einstein ismeretes 'levelére, amelyben javasolta Roosevelt elnöknek, 
hogy állítsák elő az atombombát. Testvéreim! Nem félelmetes ez az 
összefüggés? Nem Einstein levelére gondolok. Németországban ma gyak
ran azt gondolják, hogy a zsidókérdés „elintézett dolog” : a halottakat 
nem lehet elevenné tenni, az élőket kárpótolni fogjuk, egyébként hall
gatunk az egészről és nem vesszük észre, hogy az atombomba annak 
a szörnyű dolognak a folytatása, amit akkor tettünk! Úgy lebeg fe
lettünk, mint az olyan bűnbánat hamuja, amelyet nem hajtottunk 
végre. Lehet, hogy némelyek ezt az összekapcsolást koinstruáltnak mond
ják. Megtehetik. Én azonban szilárdan meg vagyok győződve, hogy egy 
ember sem szánta volna rá magát egy ilyen pusztító eszköz megkonst
ruálására, a tudomány e szörnyszülöttjének létrehozására, ha a zsidó- 
irtás szörnyűsége nem következett volna be. Képzeljék el, mi lett volna, 
ha ezt a felfedezést egy Hitler-nélküli 1939-ben teszik, a kutatók egy
más iránti barátságának virágzásában? Gondolják, hogy bármelyik tudós 
is gondolt volna arra, hogy ebből a felfedezésből ilyen szörnyűséget al-
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kossanak? A németek antiszemitizmusa és a háború volt az a két kom
ponens, amelyeken keresztül a tudomány útja tévútra került. Termé
szettudósaink persze' ezt akkor nem is álmodták. Amikor a német tu
dósok Angliában fogságban voltak és a BBC bejelentette, hogy Hiro- 
shimára atombombát dobtak le, azt mondták, hogy ez — blöff. Csak 
amikor az angol ezredes odament hozzájuk és megerősítette a hírt, csak 
akkor hitték el. És ezen az éjjelen őrséget kellett tartani Hahn pro
fesszor szobájában, mert ő nem akarta ezt a napot túlélni. Ez a Hahn 
professzor az elsők között volt később, akik állandóan harcoltak az atom- 
fegyverkezés ellen. És meg van rendülve, hogy az egyházban az ő sza
vára egyáltalán nem figyelnek. Hahn professzor Niemöller dahlemi gyü
lekezetéből való. Az emberek értetlenségét bibliai szóval „porosis'’-nak, 
megkeményedésnek nevezzük. És tulajdonképpen a keresztyén körök 
keményiedtek így meg. A „keresztyén"’ nevet is viseli az a párt, amelyik 
egyhangúlag az atomfelfegyverzés mellett döntött. Erről nem akaróik 
többet itt mondani. De egy bizonyos: az, hogy a keresztyén név semmit 
sem garantál. Jézus Krisztus mondja a Máté evangéliumában: Nem
aszerint ítéltetünk meg, hogy „Uram, Uram”-ot mondunk, hanem hogy 
a mennyei Atyánk akarata szerint cselekszünk-e. Ha felismernénk, hogy 
milyen szörnyű mindaz, amit Izrael- népe ellen elkövettünk, akkor azt 
is felismernénk, hogy az atombomba ezért a bűnünkért reánkszakadt 
Ítélet és könyörögnénk azért, hogy ez az ítélet vétessék el tőlünk.

Kettős nemezis kapcsolódik az atombombához. A háború végén az 
amerikaiak nem tudtak szabadulni attól, ami a kezükhöz tapadt. Mit 
gondolnak: mit adnának az államférfiak azért, ha nem volna, ami 
most hozzájuk tapad. Az amerikaiak az atombombát Németországnak 
szánták. Valószínűleg a Ruhrvidékre kaptuk volna, ha a háború nem 
fejeződik be előbb. De befejeződött. Ami Európának volt szánva, azt 
Ázsián próbálták ki. Egy keresztyén lelkész imádságaitól kísérve száll
tak föl a repülőgépek a Japánnak szánt atombombával. Gollwitzer ab
ban a könyvében, amelyet, az átomvegyverkezésről ír, nyilvánosságra 
hozta ezt az imádságot. Ha elolvassuk, villámcsapásszerűen megvilágoso
dik előttünk az, hogy hova kerül az az egyház, amelyik elfeledkezik a 
maga hivatásáról és egy olyan nacionalista Istene van, aki az ellenséget 
meg akarja semmisíteni. Valószínű, hogy Ázsia az atombombát soha 
nem felejti el nekünk, keresztyén és fehér embereknek. Lehet, hogy 
az atombomba a fő oka az európaiak által végzett keresztyén misszió 
végének Ázsiában. Nem a keresztyénség missziójáról szólok, ez egészen 
más dolog. Megfigyelhetjük, hogy most egy egészen új hasadás mutat
kozik Ázsia és köztünk. Mi nagyon hatalmasnak gondoljuk magunkat 
azzal, hogy az atombomba a kezünkbe van. Pedig az atombomba való
jában megkötöz bennünket és nem hisznek nekünk Ázsiában, ha atom
bombával a kezünkben demokratizmusról és humanizmusról beszélünk. 
Az atombomba valójában a hatalom tehetetlenségét mutatja meg. Ha 
nem volna, bizonyosan okosabb politikát csinálnánk.

Még két pontot szeretnék kifejteni. Az atombombát némelyek azzal 
az indokolással akarják bevetni, hogy az emberiség napjainkban ketté
szakadt. A felvilágosodás kezdetén az a nagy szerencsénk volt, hogy 
többé-kevésbé egységes volt az emberiség. Az emberiség egysége min
den felvilágosult filozófia orientálódási pontja volt és ezzel együtt a mi 
klasszikus költészetünkké is. Gondoljunk például Hume-ra, Kantra, 
Fichte-re. Ebben az időben az emberről nagyjából egységesen gondol
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koztak és az emberiséget alapvetően egységesnek tekintették. Ma az em
beriséget alapvetően kettészakadtnak, megosztottnak gondolják. Az em
beriség két részre oszlik — mondják — : a kommunistákra, akik nem is 
emberek, és a nyugatiakra. Psrsze nem mindenki gondolkodik így, de 
a sajtóban gyakran olvashatjuk ezt a felosztást. Thielicke hamburgi lel
késztől néhány héttel ezelőtt jelent meg egy füzet, amelyben azt mondja, 
hogy az atomfegyverek gonoszak, nem lehet őket igazolni, csak annyi
ban igazolhatók, ha nem alkalmazzuk őket. A kommunizmus azonban 
rosszabb, mert a kommunizmus az úgynevezett Noé-szövetség elleni tá
madás. Ha a kommunizmus győz — folytatja Thielicke, — akkor nem 
lesz többé gyermeki engedelmesség a szülők iránt, nem lesz kölcsönös 
hűség a férfi és ;nő között, nem lesz alárendelés és engedelmesség és 
ezzel a Noé-féle szövetség egyszersmindenkorra tönkretétetett. Thielicke 
szerint minden nemzetközi jog is a Noé-féle szövetségen a^pul. Mellé
kesen megjegyzem, hogy ez a tétele hamis. Thielicke azt mondja még, 
hogy ha az atomfegyvert, kiadjuk a kezünkből és így a világ a kommu
nizmus hatalma alá kerül, akkor eláruljuk a Noé-féle szövetséget, ami 
pedig helytelen. Azt is fejtegeti, hogy van egy aintinamisztilkus része a 
világnak, amelyben az ancmája uralkodik és van egy másik része, £(hol 
ervénj^esül Isten kegyelmi szövetsége. Az előbbi Keleten, az utóbbi 
Nyugaton található.

Látják: ez' a másik kérdés, amelyet nekünk tisztán kell látnunk. 
Szabad-e elfogadnunk a kettéosztást és főleg ezt a kettéosztást? Hát 
nem egy . az emberiség Jézus Krisztusban? Hát nemcsak akkor kapna 
helyes értelmet a megosztottságot gyógyítani akaró törekvések, ha szi
lárdan vallják az alapvető egységet Jézus Krisztusban. Ha az emberi
ségen belül -meglevő- ellentéteket abszolútnak értjük, akkor fel van 
adva az az egység, amelyet az egyház, vall és élnie keT. Stockholmban, 
a békekongresszuson nagylétszámú laikus hallgatóság előtt igyekeztem 
ezt a gondolatot megvilágítani. Azon gondolkoztam, hogy olyan hallga
tóság előtt, amelyben Kornejcsuk, Lukács György, Anna Seghers, szá
mos indiai és kínai — (keresztyén és nem keresztyén emberek, több- 
nyi_e tudósok voltak jelen, hogyan kell elmondanom, amit mi az em
beriség egységéről gondolunk. Egy képpel próbáltam nekik ezt meg
világítani. Ha Isten ma azt mondaná: Én belátom, hogy nem tudtok 
együtt élni, kölcsönösen megsemmisítitek egymást, rosszul csináltam j 
teremtést, most jobban fogom megcsinálni, egy világot csinálok a ke
resztyének számára, ott együtt élhetnek a keresztyének, nagyon szép 
világ lesz. És csinálok egy másik világot a nem keresztyének szánjára, 
az is nagyon szép lesz. Mit tennék én ebben az esetben — tettem fel 
a kérdést. Azt válaszolnám: Istenem, inkább a Te világodat szeretném, 
nem az én világomat, szeretnék Seghers-el, Lukács Györggyel, Kornej- 
csukkal és a többiekkel egy  világban élni. Ekkor mindenki megértett 
engem. Ez a világ a farizeizmusnak, az ítélkezésnek a világa. Hinnem 
kell abban, hogy ez másként is lehet. Hinnem kell abban, hogy a mai 
keresztyénség segíthet megőrizni a világ egységét. Nemcsak az egyház 
egységét munkálhatja, nem valami olyan ökumenicitás, amelyben vala
mennyien egy véleményen vagyunk, hanem az ökumenicitás olyanokkal 
is, akik mások, mint mi vagyunk. Ezen a bázison az emberiség külön
bözősége relatívvá lesz, exploziós ereje megszűnik, sőt a különbözőség 
termékennyé lesz és egyszer megéljük azt a csodát, hogy 'megértjük 
egymást. Jól tudom, hogy ez nem könnyű dolog. De sokkal drágább
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lenne nekünk, hogyha a keresztyénség ennél az egységnél szilárdan 
megmaradna, mégpedig feltétel nélkül. Nem úgy, hogy azt mondjuk  
igen, megmaradunk a zsidókkal, mohamedánokkal, hindukkal, szóval a 
vallásos emberekkel egy egységben, de nem a vallásnélküliekkel. Üjra 
ét kell élnünk, hogy Isten csodája minden ember, a vallásos és a nem 
vallásos világnézetű is. Ezzel a konkrét emberiséggel békült meg Isten 
Jézus Krisztusban. Isten megsemmisítette azokat a véleményeket, ame
lyeket az emberek magukról kiformáltak és azt, amit Ő gondolt el 
felőlünk, Fiában állította elénk. Azt mondotta, hogy Ő mindenki szá
mára itt van, Őbenne mindenki feltámad, Őbenne mindenki megen- 
geszteltetett, Őbenne ti valamennyien az én gyermekeim vagytok. És 
még egy harmadikat: a szabadság mozzanatáról. Ezt már egészen rövidre 
foghatom, azt hiszem Önök örülnek ennek. Ezt a szabadságot először is 
egészen szekuláris értelemben értem. Van-e igazi tudományos szabad
ság akkor, ha az atomtudományt titkos tudománnyá teszik és így űzik? 
Az emberiség számára döntő, hogy ezen a kutatáson belül minden 
eredményt nyilvánosságra hozzanak. Valószínűleg napjaink egyik leg
nagyobb eseménye, hogy az orosz és az amerikai atomtudósok Géniben 
egymás előtt feltárták tudományos eredményeiket. A nagy tudósok a 
tudomány szabadságáért harcolnak ezen a döntő ponton és eddig na
gyon 'jó eredményeket értek el ebben a harcban. Megemlítem még a 
jog kérdését is. Lehet-e még egyáltalában nemzetközi jogról beszélni, 
amikor egyes vidékek felett olyan kísérleteket végeznek, — az emberek 
tiltakozása ellenére is —, amelyek a lakosságot megmérgezik. Vajon 
nem érthető-e, hogy az ilyen esetek megismétlődésével a népek azt 
gondolják, hogy nincs is már nemzetközi jog, amikor az a tej, amelyet 
gyermekeikkel megitatnak, rádióaktív fertőzöttségű és az a veszély fe
nyegeti őket, hogy leukémiát kapnak. De facto valóban nincs nemzet
közi jcg akkor, ha ezeket az atomfegyver kísérleteket meg nem szün
tetik. Az emberek minden kísérlete hiábavaló, hogy szociális helyze
tükön javítsanak, ha az emberi élet az államhatárokon túlról veszélybe 
kerül. Végül a magam szabadságáról néhány szót. Nem a keresztyén 
szabadságunkat értem, hanem az erkölcsi szabadságunkat. Ameddig eze
ket a megkötöttségeket elfogadjuk, addig nem lehetünk szabadok. Aki 
azt mondja, hogy ő a kommunizmustól való félelem miatt nem szabad, 
az nem szabad a hitében és azt a szabadságot, amelyet védeni akar, 
éppen azzal a rendszerrel veszíti el, amellyel védeni akarja. Legvégül: 
keresztyén szabadságunkról. Képzeljék el, hogy a keresztyén egyházak 
olyanok, mint egyetlen vár. Ennek a várnak a bejárata atomfegyverrel 
van ellátva. A vár kapujához odalép egy keresztyén igehirdető és az 
Evangélium szavával meghívja a kívülállókat, hogy lépjenek be. A kö
zeledő emberek megkérdezik, hogy mit akarnak azzal a furcsa bom
bával. Az igehirdető erre azt válaszolja: azért van szükségünk az atom
bombára, mert nem tudjuk, hogy ti kik vagytok. Ezt. annak illusztrá
lására mondta el, hogy például egy ázsiai pogány így lát ma bennün
ket. Az Evangélium szabadsága szégyenné lett, mert nem teszünk fel 
mindent az Evangéliumra, hanem a világi hatalommal — esetleg még 
atombombával is — akarjuk az Evangéliumot biztosítani. Nagyon so
kat beszélnek nálunk az úgynevezet „Két birodalom” tanáról. A  két 
birodalom tana azonban gyakorlatilag ezt jelenti: ha az Evangélium út
ját szabaddá akarjátok tenni a világban, akkor az atombombát oda kell 
küldeni, ahová való!
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Í g y  p ré d ik á lt H u sz á r  G ál
400 évvel ezelőtt —  1558-ban —  Magyaróvá- 

rott „A z  Vr Iesus Christusnac szent vaehoraiarol, 
kín szenvedéséről es dichőseges feltamadasarol 
valo Predicacioc”  címen nyomtattatott az első 
magyarnyelvű prédikációs könyv. Szerzője és 
nyomtatója Huszár Gál, ottani prédikátor, tanító 
és nyomdász. Méltó, hogy ezen az évfordulón 
megemlékezzünk róla, illetve könyvéről.

Élete — ahogyan a fennmaradt adatokból ismerjük — lényegében 
hasonló kortársainak, a hazai reformáció többi munkásának történeté
hez. Bizony hányatott, vándor élet ez. Egy-két évnél többet sehol sem 
tölt egyhuzamban. Üldöztetésnek és zaklatásnak, sőt fogságnak van ki
téve. Mindezek ellenére rendületlen hittel, buzgalommal és szorgalom
mal szolgálja népét, akik közé nemcsak a tiszta evangéliumot viszi, ha
nem a nyomtatott 'betűkön át a kultúrát, haladást és tudományt is.

1564-ben tűnik fel Magyaróvárott. De ide már — minden valószí
nűség szerint — Oláh Miklós érsek üldöztetése következtében kerül 
vagy a Csallóközből, vagy Mátyus-földről. Óvár Miksa főherceg birtoka. 
Ő pedig szimpatizál a lutheránusokkal. Huszár Gál az ő védnöksége 
alatt kezdi itt meg működését. Támogatója és segítője az itteni német 
helyőrség kapitánya, Wohnitzky Zakariás is. 1555 pünkösdjén a győri 
és pozsonyi káptalan néhány tagijával vitázik. A vitatételeket nem ismer
jük ugyan, de tudunk arról, hogy e disputa következményeképpen a 
győri várőrség többször hívja meg őt prédikálni. E közben levelező 
kapcsolatban áll Buliingerrel. 1657. október 26-án keltezett levelében 
kéri őt — hasson oda, hogy Melanchton végre valljon színt az úrva
csora kérdésben, mert a bizonytalanság sok kárt és zavart okoz a ma
gyarországi egyházakban. Tudvalevő, hogy ez időben éppen az úrva
csora-tan kérdéseiben folytak a vitáik. Ugyanebben a levelében azt is 
kéri Buliingertől, hogy állítsa össze és küldje meg a zürichi egyház li
turgikus gyakorlatát — nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy az eligazítsa 
a hazai egyházközségek istentiszteleti rendjét. A már kezdődő zaklatások 
közepette, 1558-ban pártfogóitól kapott pénzen Bécsben, Hoffhalter Ra
faeltől, nyomdaszerszámokat szerez be. Itt ismerkedik meg különben a 
fiatal Bornemissza Péterrel, aki még csak diákoskodik s akivel élete 
végéig azután szaros testvéri és baráti kapcsolatot tart. A nyomtató mes
terséget hol tanulta: nem tudjuk. Lehet, hogy Genfben, még óvári lel
készkedése előtt. Erre utal mindenesetre a kiadott sajtótermékein fel
lelhető mesterjegye, mely a genfi Crespin cég jegyével azonos. Bor
nemissza is követi őt vissza Óvárra s Huszárnál a nyomdában is segítkezik 
— talán mint korrektor. 1558 áprilisa után jelenteti meg Huszár Gál pré
dikációs kötetét, melynek évfordulóját most ünnepeljük. A könyvet Miksa 
főhercegnek ajánlja. Itt kerül ezután ki nyomdájából Sztárai ismert 
drámája is: Az igaz papságnak tiköre. Ferdinánd király azonban hama
rosan megtiltja neki mind a prédikálást, mind az „eretnek” tanok 
nyomdai terjesztését.

Időközben azonban már a kassai gyülekezettel, illetve városi tanács
csal levelez. 1560-ban meg is hívják a kassaiak lelkészüknek, s március
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20-án hivatalába is iktatják. Mint kassai pap ez év júliusában résztvesz 
az öt szabad királyi várcs zsinatán, Kisszebenben. De Kassán sincs 
nyugalma. Verancsics egri érsek figyel fel rá és Zay Ferenc főkapitány 
által 1560. október elsején elfogatja. Igaz ugyan, hogy a karácsonyi ün
nepekre szabadságot kap és prédikálhat, de Zay karácsony másodnap
ján titokban Egerbe akarja vitetni. Bornemissza Péter siet segítségére, 
aki Óvárról Kassára is követte. Utcai zendülést szervez, s közben egy 
kibontott kályhán vagy kemencén keresztül Huszárt megszabadítja.

Ezután Debrecenben tűnik fel, méghozzá nyomtató műhelyével 
együtt. Méliusz Juhász Péter mellett működik, Énekeskönyvet ad ki 
— nincs ugyan belőle fennmaradt példány —, de melynek Újfalvi Imre 
szerint „Isteni dicséretek és Psalmusok” volt a címe, s melyet egy kí
sérő levélben Méliusznak ajánl. So;káig_azonban itt sem marad. Valami 
miatt összekülönbözhetett Méliusszal — aki ekkor már a helvét irány
zat határozott képviselője, sőt tudatos terjesztője. 1962-iben már Komá
romban találjuk. Innét ismét Oláh zaklatása miatt kénytelen rövidesen 
távozni. Hogy hová: nem tudjuk. De 1565 elején Nagyszombatban ta
lálkozunk vele, majd a Nyitra-megyei Komjátban Forgách Imre főis
pán védelme alatt. 1574-ben Pápára kerül. Nyugtalan, hányatott, üldö
zött élete itt ér véget 1575 őszén, amikor az ott dühöngő pestis őt is 
elszólítja a szolgálatból.

Élete tehát a magyar reformáció hányatott, túlfűtött korának min
den bélyegét magán viseli. Nyugtalan, zaklatott életet élt. Közben szó
val és betűvel szolgálva ég el élete a szolgálatban. Majd az egész or
szágot bejárja, eltekintve a török által tartósan megszállt részektől. Sze
kéren viszi magával féltett kincsét: nyomtató szerszámait. Mint prédi
kátor is: csak vándorprédikátor. Hitvallása is ingadozó, bizonytalan — 
mint abban a korban szinte mindenkinek hazánkban. Hányódik az ágos
tai és helvét irányzatok között. Mikor milyen hatás, befolyás alá kerül. 
De írásai, különösen a most szóban levő három prédikációja, inkább 
lutheránusnak mutatják. Különösen élesen domborodik ki ez az úrvacso
ráról írtakban. Pedig itt kezdődik a fő választóvonal. Jó lenne tudni: 
mi miatt különbözött össze Debrecenben Méliusszal. Talán hittani dol
gok miatt? Mindenesetre visszatérve Komáromba, majd a Felvidékre, 
ismét, szorosabb kapcsolatba kerülve Bornemisszával és általában 
lutheranizmussal: inkább ágostai hitvallásúnak mondható. Igaz ugyan, 
hogy már Óváron tartózkodásában a helvét irányú Buliingerrel áll kap
csolatban, tőle kér irányítást, útmutatást, illetve őáltala Melanchthontól. 
Elbben az időben a fő választóvonal az ágostai és helvét irány között 

az úrvacsoratanban keresendő. Még Mélanchthon is vacillál. (Ékes példája 
ennek a Confessio Augustana variata ill. invariata!) Miért vehetnénk 
ezt az esetleges bizonytalanságot rossz néven Huszár Gáltól? A római 
egyház felé azonban nagyon határozott. Az „ubiquitas” és „eonsubsta- 
tiatio“ dolgában nem kétséges álláspontja. Ennek következtéiben az egy 
és két szín alatt osztásban sem. (Megjegyzendő: Oláh Miklós 1563. ja
nuár 17-én Ferdinándhoz' írt levelében „sacramentariusnak” nevezi, 
vagyis a helvéit irányzathoz tartozónak — de Oláh megítélése, akinek lé
nyegében mindegy volt, hogy helvét vagy ágostai hitvallású-e: nem
döntő. A helvét irányúakat ebben az időben nagyobb „eretnekeknek” 
tekintették. Lehet, hogy Oláh vádjainak és haragjának hansúlyozása 
miatt bélyegzi ennek.) A magyar reformáció történetének mindenesetre 
kimagasló alakja, aki hamarosan rádöbben arra, hogy szóbeli szolgálat
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mellett milyen óriási hatású és milyen hasznos dolog a betű, a nyom
tatás szolgálata is a népnek. Nem véletlen, hanem szinte természetes, 
hogy Óváron nemcsak lelkész, hanem tanító is, mint kortársai közül a 
legtöbb. A reformáció hazánkban sem választható el a nép kulturális 
felemelésétől, a tanítástól, iskolától. Huszár Gál egyesíti magában, élete 
szolgálatában valamennyi munkateret: prédikátor, tanító, könyvnyom- 
tató s egyben könyvterjesztő is.

S mindezt az egyszerű emberért. Ha a falu népe zömében még nem 
tud olvasni: meg kell tanítani. Az evangélium nemcsak a polgároknak, 
katonáiknak, nemeseknek szól, hanem válogatás nélkül minden ember
nek. Prédikáló, írogató, nyomtató szolgálatában pedig egyben hordo
zója, fejlesztője a magyar nyelvnek. Első kiadványa mint nyelvemlék 
is nagyon jelentős.

PRÉDIKÁCIÓIRÓL

Kétséges, hogy valóságosan elmondott igehirdetések lennének, me
lyeket előtte, vagy az elhangzásuk után írt volna le. Alapigét seholsem 
közöl. S noha beszédszerűek — mégis inkább hittani tanításnak tekint
hetők. Igaz viszont az is, hogy az ebből a századból reánkmaradt nyom
tatott prédikációk mind hasonlók Huszáréhoz.

Az első prédikációját, mely általában az úrvacsorával foglalkozik — 
ezzel a kérdéssel kezdi: mi az úrvacsora? Az tJrnak vacsorája az Isten
nek fiától szereztetett jegy, mellyel a Krisztus az ő  testét és vérét 
bizonnyal és valóban minekünk adja, és az által minket meg erősít a mi 
hitünkben bűneinknek bocsánatjáról, és az örök életről. E magyarázat 
meg jelenti a Sakramentomnak hasznát” . Világos beszéd ez! Még jobban 
kifejezésre jut. a lutheri (Szentírás szerinti!) fogalmazás a következők
ben: „ . . .a z  Úrnak vacsorájában a Krisztusnak teste és vére minekünk, 
hogy mostan is csztogattatik, az csak a Krisztusnak szerzésétől függ.” 
A z Ágostai Hitvallással (VIII. cikk) teljesen egyértelmű a következő 
mondata is: „ . . .  e Sacramentomnak ereje és fondamentoma a Krisztus
nak szerzésétől vagyon. Az egyházi szolgának személye kedig jobbá nem 
teheti a Sacramentomot, soha meg nem gyalázhatja annak méltóságát.”

Az úrvacsorának két része van — tanítja Huszár Gál. „Első része 
a Krisztusnak ígérete, melyben ő azt vallja, hogy az ő testét és vérét 
miérettünk adta bűneinknek bocsánat.jára. . .  Mert az ige nélkül csak 
hiába való jegy volna.” Idézi Augustinust: „Accedat verbum ad ele- 
mentum, ttunc fit Sacramentum.” — A másik része a szentvacsorának a 
külső jegy, „ . . .  hogy azzal mi bennünk a hit inkább fel gerjedjen és 
meg éledjen.”

Van azonban a prédikációnak egy mondata, amely homályos, vagy 
legalábbis félreérthető, ill. magyaráznató. A következő:: ,,... mikor ez 
ígéretnek (a bűnök bocsánatára vonatkozó ígéretről van szó!) hiszünk s 
a Krisztusnak testét és vérét úgymint az ő mi velünk való jó tétemé- 
nyének bizonyos jelét a külső jegyben hozzánk vesszük, akkor ez va
csoráiban, megadatik, a mit a Krisztusnak ígérete hirdet.” Nem azt 
mondja ugyan Huszár Gál, hogy tehát á hit teszi élményessé az úr
vacsorát, csak azt, hogy ez teszi „hasznossá” . Ez még igaz is. A hittől 
függetlenül Krisztus teste-vére az. Két. körülmény azonban mégis két
ségessé teszi Huszár e mondatát. Elsősorban az, hogy Ő a további évek 
folyamán kétségkívül szoros kapcsolatba került a kálvini irányzattal,
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különösen két debreceni éve alatt Méliusz Juhász Péterrel. A másoiik 
körülmény pedig az, hogy szóban levő prédikációs könyvét Miksa fő- - 
hercegnek ajánlja. Református egyháztörténészek úgy vélik, hogy az 'úr
vacsora-tanban 1558-ban kiadott prédikációjában is csak azért lutheri, 
mert Miksa inkább a lutheránusokkal szimpatizált, mint a Zwingli— 
Kálvin irányzattal. Hitbeli engedékenységről lehet itt szó? Aligha lehetne 
eldönteni. A hazai reformációnak ebben, a meglehetősen korai szaka
szában különben sem lehet mindig éles választóvonalakat, húzni, leg
főképpen ebben a kérdésben.

A prédikáció további részeiben világos tanítást találunk arra vo
natkozóan, hogy miként kell magunkat az úrvacsoravételhez előkészí
teni, hogyan kell megemlékezni hálaadással a Krisztus haláláról. Végül 
néhány sorban azt. mondja el Huszár, hogy „kük élnek gonoszol az Űr- 
nak vacsorájával.” „Gonoszol élnek e Krisztusnak Sacramentomával, 
akik ebből bűnért való áldozatot csinálnak, melyben ők a Krisztust 
ismeg feláldozzák, hogy mind az eleveneknek és holtaknak azzal bűnök
ből való bocsánatot nyerjenek.” Továbbá: „ . . .  azok is káromlást tesznek 
e Sacramentomon, akik a papi fejedelmeknek szerzésekért, e Saeramen- 
tomnak csak egyik részét adják a községnek.” Határozottan Zwingli 
ellenes azonban a prédikáció utolsó modataiban: „ . . .  afféle emberek 
is találtatnak, kik e Sacramentomot csak puszta jegy gyanánt tartják 
és csak az végre élnek vele, mint ha a keresztyén hitben élő emberek
nek a pogányoktul való különbözéseknek csak jegye volna.”

A prédikáció mintegy húszsoros összefoglalással végződik, melynek 
külön címet is ad: „SOMMÁJA”.

*

Jézus Krisztus kínszenvedéséről szól a második prédikáció. „Jóllehet 
— mondja —, hogy minekünk Keresztyéneknek minden időben és min
den nap eszünkbe keliy tartanunk a Krisztusnak halálát és az ő mi 
érettünk való szenvedéséről szünetlen meg kelly emlékeznünk.. .  mégis 
jól gondolták volt ezt a régiek, hogy erre minden esztendőben egy vá
lasztott időnk lenne, amikor arról ugyan kiváltképpen emlékeznénk és 
tanoságunk lenne.”

Ezután felvázolja a prédikáció mondanivalóját. Négy részre osztja 
a tanítást: „előszer, micsoda a Krisztusnak szenvedése. Másodszer, mi 
indította és készerítette őtet a kínszenvedésre. Harmadszer, mint szen
vedett a Krisztus belső és külső képpsn. Negyedszer, micsoda hasznot 
nyert és hozott minekünk az ő szenvedésével.”

Krisztus szenvedése az a szidalom, „kín vallás”, keserűség, melyet 
hozzánk való szerétéiből a mi bűneinkért testében és lelkében szen
vedett.

Öt oka van e szenvedésnek.
Első: a mi bűnünk, „ . . .nem csak az akkorban való Sidók., sem az 

vitézek, sem Pilatos, avagy Herodes etc. volt oka a Krisztus halálának, 
hanem mindnyájan, kik bűnt követtünk.” „ .. . immár ennek utánna ne 
haragodjunk a szegény nyavalyás Judásra, Pilatosra, Heródesre, Caia- 
fásra és Annasra etc. . . .  hanem inkább minden ember önnön magára 
haragudjék, őmagára panaszolkodjék és őmagát büntesse, úgy mint ki 
az ő bűneivel készerítötte és ejtötte az Istennek fiát e nagy rettenetes 
kín szenvedésbe.”
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Második oka Isten végtelen szeretete, mellyel minket, bűnös embe
reket szeretett. Mi is ebből a szeretetből tanulhatjuk meg szeretni em
bertársainkat, hogy , „ . .  egymáshoz jó akarattal legyünk.”

Harmadik oka Istennek kezdettől fogva való végzése, hogy Fia 
haláléval szabadítja meg az embert bűneitől.

Negyedik — mondja Huszár Gál —, Isten tökéletes igazmondása. 
Miután megígérte a Megváltót — „ . . .  ugyan azonképpen be tellyesíté.”

Végül ötödik oka a szenvedésnek a zsidók keményszívűsége és en
gedetlensége, mellyel Krisztust ártatlanul keresztre vitték.

Mit tanulhatunk ezekből az okokból?
Az elsőből, hogy micsoda Isten törvénye és milyen rettenetes Isten 

színe előtt az ember bűne. A másodikból: milyen nagy Istennek hoz
zánk való szeretete. A harmadikból, hogy mennyire bízhatunk Isten 
ígéretében.

Ezután hosszasan fejtegeti a prédikáció Krisztus belső, lélekben 
való, és külső, testben való szenvedését, majd e szenvedés, hasznáról 
így tanít:

Első haszna, hogy Krisztus megszabadított, és megváltott a törvény 
átkától. Másodszor: megszabadított a bűntől. „Nem hogy bűnt nem ten
nénk, avagy immár semmit nem vétkeznénk, de (hogy ezután immár a 
bűn minekünk bűnné nem tulajdoníttatik, rajtunk sem hatalmazhatik 
a törvény által.” Harmadik haszna a szenvedésnek, hogy megszabadított 
bennünket az örökhaléitól. „Negyedik haszna, hogy nem csak a törvén- 
től, bűntől, haláltól, pokoltól és ördögtől szabadultunk meg, hanem még 
az Atya ISTENNEK -is kedvébe lettünk a Krisztus szenvedésének és ér
demének általa.” Ötödik haszna az Újtestamentum, mely nekünk ígéri és 
adja a bűnbocsánatot. Ezt a Testamentumot „ . . .  Krisztus az ő Szent 
halálával erőssitött és confirmált meg.”

„Mi módon lehetünk részesek a Krisztus szenvedésének hasznai
ban?” — kérdezi tovább Huszár Gál. Ü gy.— adja meg a feleletet — 
ha hisszük, (hogy mi mind elkárhozott bűnösök voltunk és Krisztus ézt 
a mi érdemeink nélkül az Ö szerelméből eltörölte. Nem is kell hát más 
közbenjáró.' „ . . .  Krisztusnak kereszti halála és feltámadása, élete, igaz
sága és ártatlansága minekünk mind ajándékképen adatnak, hogy tu
lajdonaink (ez az igazi „habitus” !) legyenek. . .  Csak a hitnek kezével 
nyolhatunk a Krisztushoz és az ő jovaihoz. . .  Mert immár nekünk min
denek késszen és adva vagynak és a Krisztus mindeneket meg nyert. 
Azért a hitnek semmi annál egyéb dolga nincsen, hanem csak azokat 
az jókat szedi el, a Krisztushoz bátorsággal ragaszkodik és abban semmit 
nem kételkedik, hogy az ő érdemével őneki mindeneket meg nem nyert 
és szerzött volna.” De miután mindezek megadattak ,,... azon is igye
kezzünk, hogy a Krisztust tikörül és példájol élőnkbe vegyük.” Életün
ket, cselekedeteinket és óránként való dolgainkat Krisztus szerint ren
deljük, mert a Szentírás Őt. „ . . .  kétképpen ad élőnkbe.” Mint Üdvözí
tőt és mint példát. „Eképpen teremt mi bennünk jó gyümölcsöt a Krisz
tus szenvedéséről való elmélkedés, az az, hogy a mi ó Ádámunkat meg 
öli és meg feszíti.”

Amint a bőséges idézetekből is látható: Huszár világosan, félreért
hetetlenül és nagyon erőteljesen a Krisztus által (hit által) való meg- 
igazulást tanítja. Igehirdetése nem polémiában merül ki, bár ahol szük
séges rámutat a római egyház tévedéseire is, de a hitetlen ember té
velygéseire is. Nagyobb hangsúlyt helyez azonban a tiszta tanításra,
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mint reformátor: átmenetet példáz a korai, harcoló és a későbbi, építő 
reformátorok között. Igehirdetései erről tesznek bizonyságot.

Ugyanúgy, mint a megelőző prédikációit: ezt is rövid summázással 
fejezi be.

*

Jézus Krisztus feltámadásáról tanít a harmadik prédikációban. 
„Előszer azért ne alitsuk (gondoljuk) a Krisztus fel támadását olyan
nak lennyi, mint. a Lázárnak fel támadása volt” — kezdi Huszár a 
prédikációt. Mert Krisztus nemcsak „ . . .  idő szerént való életet nyert, 
hanem lelki életet is hozott.” Krisztus tehát kétféleképpen támadott 
fel. Először testszerint, mely által „ . . .  erőtlen és természet, szerént való 
testét elevenné, dicsőségessé, hatalmassá', természet felett valóvá és lelki 
testté tövé.” Másodszor „. .. a Krisztusban belső és lelki fel támadás is 
lön, az az, hogy ő a halálnak, pokolinak, bűnnek és Isten haragjának 
rettegéséből meg menekedett és örökké való örömre, életre, idvösségre, 
békességre és vigasságra jutott.”

A feltámadás eseményét nem ismerteti. Egyszerűen utal arra, hogy 
azt, ismerik s az Evangéliumokban megta1 álhatják. „Inkább — folytatja 
— röviden azt beszédem meg, mi hasznot szerzőit és hozott a Krisztus 
minekünk az ő fel támadásával és ővele egyetemben mint ikelly be- . 
mennünk az új életre.”

Ezután Krisztus ártatlanságáról szólva azt mondja, ez volt oka an
nak, hogy a pokol Öt meg nem tarthatta és el nem nyelhette. Krisz
tus halálnak és életnek ura. „Mi módon lehet elég tétel a Krisztusnak 
idő szerént való áldozatja a mi örök kárhozatra való bűneinkért?” — 
kérdezi. Krisztusnak, mint Istennek a személye erre a felelet. „ . . .  mél
tán ítéljük az ő kínját, kit Krisztus ő felsége szén védő tt, oly érdemes
nek és böcsületesinek lennyi, hegy mind ez egész világ bűneiért igaz 
eléggé való meg füzetés. Mert mint szinte az emberi bűn, mellyel a 
mennyei felség meg utáltatok és káromlással illettetik, hogy az örökké 
való kínoknak büntetését érdemli vala, ugyan azonképpen a minemő 
kín vallást az Istennek fia ő magára fel vön, mind örökké elégképpen 
va'ónak kelly lennyi mindenekért,- a kik az ő nevében hisznek. Mert 
a mennyei felségnek annyi dicsősége vagyon, hogy méltán szenvednek 
mind azok örökké való kínokat, a kik ötét meg bántják. Méltó tahát 
az is, hogy mind azoknak örökké való öröm és vigságok legyen, a ki
kért, ő olyan nagy szégyen vallásra és kín szenvedésre jutott.”

Ki’enc hasznát sorolja fel ezután Krisztus feltámadásának.
Első, hogy ezáltal van bűneink bocsánata, annak ellenére, hogy 

„ . . .  még mi magunkban bűnt ismerünk és attól meg tellyesség.gel el 
nem váltunk.” Mégis „ . . .  minden hívek felt ámad tanak ő vele egye
tembe az ő bűnökből, úgy hogy immár nekiek nem árthat, noha a bűn
ről addig tellyességgel meg nem szabadulhatnak, míg e halandó testben 
élnek.”

Második haszna az elsőből következve, hogy „ . . . a Krisztus az ő 
fel támadásával a Törvént rólunk el vötte, az az meg. mentötte s meg 
szabadította attól a mi lelkünket és meg csendeszítötte.”

Harmadik haszna, hogy megszabadultunk általa a haláltól. „Mert 
mint az aluvó ember hogy él és fel kelhet, ugyan azonképpen a hív 
ember, ha test szerént meg hal is, de azért a halálban nem marad, 
hanem életre megyen. Sőt inkább a halál ő neki igaz ajtója, mely által
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e nyavalyás és veszedelmes életből az örökké való igaz életre megyen. 
És abból az álomból fel serken s annak utánna osztán mind örökké 
vigyáz és élni fog. Annak okáért híja a szent írás a híveknek halálokat 
álomnak, a mint az ó és új Testamentomban sok helyen olvassuk Dá
vidról, Ezechiásról, Sz. Istvánról és az Istennek több híveiről.”

Negyedik haszna a pokol megromlása és elpusztulása, hogy , , . . .az
örökké való dög haláltól és átoktól immár meg szabadoltunk és bátor
ságunk vagyon.”

Krisztus feltámadásának ötödször az a haszna, hogy ő  legyőzte a 
Sátán hatalmát. „ . . . Krisztus el vötte az ő halálával annak hatalmát, a 
ki a halállal bír vala, az az, az ördögnek, hogy mi rajtunk ne kegyet- 
lenkedhessék, hanem a Krisztus őtet az ő fogságába és kötelébe ejtötte 
és tellyességgel erőtlenné tötte, annyira, hogy immár semmi birodalma 
nincsen.” Mert minezideig „ . . .  az ördög ez világot csendességben bírta 
és hatalma volt a hamis (Isteni tiszteletben és külömb külömb féle sok 
bálvány imádásokban) és afféle dolgok által öregbítötte az ő országát és 
az el kárhozott Istenteleneknek sokságát, mind addig mígnem osztán a 
Krisztus, ki őnálánál hatalmasb vala, annak országára méné és az ő 
fegyverit (az az a bűnt és halált) el vövé, kikkel ez világot bírja vala, 
és az ő zsákmányit el oszta s az Istennek választott híveit annak orszá
gából mind meg szabadítá és meg menté az ő hatalmas kegyetlen
ségétől.

Hatodik haszna az evangélium prédikálása, ahogyan Krisztus a 
tanítványainak rendelte. „Meg mondhatatlan nagy ajándéka az ő szent 
fölségének, kit soha senki eléggé meg nem böcsülhet, mert mind hijába 
való dolog lőtt volna az ő születése, szenvedése, halála és fel támadása, 
ha ki nem hirdettek volna. Hogy hihetnénk Krisztusban, ha ő felőle 
semmit nem hallottunk volna?”

Hetedig haszna a feltámadásnak, hogy Krisztus általa a hitben meg
igazított. Feltámadásával igazságot hozott. „Eképpen tött a Krisztus 
minket jámborokká és Igazakká a hit által, hogy ő érette ne csak a bűn
től legyünk szabadossok, hanem ö  benne való. szentek s igazak is le- 
RVÜnk, ha ő által (a mint Sz. Péter mondja) az Istenben hiszünk, ki 
őtet a halálból fel költötte és őneki dicsőséget adott, ő általa az Isten
ben minekünk is hitünk és reménységünk lehessen.”

„Nyolcadik haszna a léleknek élete és bódogsága, mely a meg iga
zolásból és az igaz hitből következik.”

„Lég utolsó hasznunk a mi halandó testünknek meg dicsőülése és 
tisztessége. Mert mint a Krisztusban az emberi test hogy minden, gyar
lóságát le tötte az ő fel támadásában, hogy immár .halandó és gyarló ne 
lenne, se erőtlensége, éhezése, szomjúhozása és semmi egyéb féle nyo- 
morisági ne lennének, hanem immár halhatatlan és tellyességgel gyarló
ság nélkül való lenne. Ugyan azon képpen a mi halandó testünk is, ő 
vele egyetembe a halottaknak fel támadásában mind örökké olyan di
csőségben és tisztességben maradnak.”

Befejezésben, mintegy sommázás helyett, röviden arról szól Huszár, 
hogy mimódon kell élnünk ezekkel a hasznokkal. Mint hálás gyermek
nek illik a Krisztussal új életben, tisztaságban és engedelmességben él
nünk. „Hogy a mi keresztyéni új életünk által mimagunkat az Istenhez 
háládatosoknak bizonyítsuk, felebarátunknak használjunk és segítséggel
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legyünk. Hogy a mi jámbor életünkhöz képest, a kivöl valók is az igazi 
hitnek ismeretire térjenek, magokat meg jobbítsák és az Istent dicsőít
sék. Ki adja minekünk segítségül az ő Sz. Lelkét, 'hogy ezekben el jár-

hassunk, a mi idvözítő Urunk Jézus Krisztusnak általa, kinek legyen 
dicséret, tisztesség és dicsőség mind örökké örökké. Ámen,”

Valamennyi prédikációinak jellegzetessége, hogy az egyes tételeit 
Huszár a Szentírás bőséges idézésével támogatja. Beszédei világosak, 
nyelvük könnyen és jól érthető. Az applikáció nem szakad el a tanító 
résztől, nem alkot külön fejezetet, hanem mintegy bele van szőve ese
tenként a közvetlen tanításba. Mindhárom prédikáció azonban mégis 
inkább értekezésszerű, legalábbis a mi mostani gyakorlatunkhoz ha
sonlítva.

Ennyit a prédikációkról. S most még befejezésül magáról a kiad
ványról is meg kell emlékeznünk.

Huszár könyvét, Miksához írt ajánló sorai szerint „ . . .  quibus cardo 
totius dictrinae Christianae vertitur. . . ” (melyben a teljes keresztyén 
tanítás sarkalatos tételeit tárgyalják) — természetben is eljuttathatta 
a főherceghez. Lehet, hogy éppen ez az az egyetlen példány, melyet is
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merünk s mely a bécsi császári könyvtár tulajdona. 1945-ben Incze Gá
bor fényképmásolat útján sajtó alá rendezte és kiadta.

Mint nyelvemlék is jelentős. Sorrendben a harminchatodik ismert 
magyarnyelvű nyomtatvány. Csak elismeréssel adózhatunk Huszárnak 
azért a kísérletezésért, mellyel a nyomtatáshoz még nem szokott ma
gyar nyelvet betűkön keresztül papírra rögzíti. A szavak, melyeket 
használ majdnem mind ismerősek ma is. Alig akad egy-kettő, melvet 
magyarázni kellene, pl. alitani =  gondolná. Kiejtése szerint nyomtat s 
mivel az azóta változott: néhol idegennek tűnik, mint pl. jovai =  javai, 
készörit =  kényszerít; az igekötőket rendszerint szétválasztja pl. fel 
támad, meg éled. Z betű helyett gyakran sz-t használ, pl. végeszte, 
győsz. Ny helyett gyakran találkozunk n-nel: reménség, bizonság. De a 
főnévi igenév végződése mindig: nyi, pl. mennyi, vélnyi, hallanyi. Más
salhangzókat gyakran kettőz: bünössek, prédikállós, hamissan.

A könyv két zárószóval végződik. Ad lectorem candidum «(A részre
hajló olvasóhoz) az első. Érdemes egy kis részletét magyar fordításban 
is ide jegyezni: „ . . .  Mi a mi kis tálentumunkat forgatjuk, ők lássák 
(akik kifogásolnák e kis munkát), hogy életünknek és üdvösségünknek 
mely gyümölcseit nyújtják a közeledő legfőbb Bíró elé. Nem fogunk 
ostobán a bölcsebb dolgokat előhozókra irigykedni. Jobban forgolódva 
— bízva az isteni segítségben — mi is jobbakat fogunk adni. Isten 
veled!

Végül: In zoilum (A gyalázóhoz) így ír:

Cum mea non tibi sint nccumento Zoile scripta,
Fac carpas modice, quae pia charta tenet.

(Mivel az én írásaim nem neked ártalmasak, gyalázóm, Óvatosan 
rágjad, amit e kegyes könyv tartalmaz.)

Fekete István

Tartsatok azzal a kis csapattal, 
amelynek körében az Isten igéjét 
tisztán tanítják, mert itt Isten maga 
van jelen, itt ő vígasztal és segít, 
amint Krisztus Urunk is mondja 
(Máté 18, 22): „Ahol ketten-hárman 
egybegyülekeztek az én nevemben, 
közöttetek vagyok.”

„És erősen higyjétek, amit én 
Luther doktor, vagy az Isten igéjé
nek valamely más szolgája, a Szent
írásból és az Isten igéjéből hirdet 
néktek. Mert én és minden egyes 
igaz prédikátor Istentől kaptunk pa

rancsot és hatalmat, hogy tanítsunk 
és vigasztaljunk.”

*

Amit én és az evangéliumnak, vagy 
Krisztusnak bármely más hűséges 
szolgája a maga hivatalában Isten 
parancsolatjából mondunk és cse
lekszünk, tanítva, prédikálva, vigasz
talva, büntetve, keresztelve, Úrva
csorát szolgáltatva és oldozva, azt 
mind maga Isten cselekszi általunk 
és bennünk, mint az ő eszközeiben.
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Komoly önvizsgálat, hogy valóban őszintén 
akarjuk-e a békét és az egyház békeszolgálatát

A  keletbékési egyházmegye lelkészi munkaközössége ülésén 
elhangzott előadás

Az előttünk álló kérdés ilyen megfogalmazása a következő 
két megfontolást tartalmazza:

a) Minthogy önvizsgálatról van szó, ez elsősorban azt jelenti, 
hogy mindenki nézzen befelé, önmagába az Isten színe előtt, Isten 
igéjéhez kötött lelkiismeretére hallgatva őszintén, becsületesen és 
személyesen adjon világos választ a  feltett kérdésre úgy, hogy a 
kérdést önmagára vonatkoztatva így fogalmazza meg: „Valóban 
őszintén akarom-e a békét és az egyház békeszolgálatát?”

b) Szükségesnek és helyesnek látszik azonban az is —  amint 
hogy bizonyára ezt a szempontot tartja szem előtt a címben fog
lalt megfogalmazás — , hogy ezt az önvizsgálatot kiterjesszük a 
magunk egész lelkészi közösségére és az egyházban végzett béke- 
szolgálatunkra. Ez esetben is ugyanolyan lelkiismeretességgel, be
csületességgel és őszinteséggel kell elvégeznünk ezt a szolgálatot.

Mindkét megfogalmazásban külön hangsúly esik a békéhez 
általában való viszonyulásunkra és az egyház békeszolgálatával 
kapcsolatos felfogásunkra és magatartásunkra.

1. Először tehát hadd válaszoljak erre a kérdésre: „Valóban 
őszintén akarom-e a békét?”  Feleletemet néhány pontban foglalom 
össze.

a) Valóban és őszintén akarom a békét, mert e m b e r  va
gyok. Közös bajban és közös nagy veszedelem idején még a vad
állatok is bizonyos szolidaritást tanúsítanak egymás iránt, meny
nyivel inkább nekem, mint öntudatos emberi lénynek egyik leg
főbb feladatomnak kell lennie, hogy minden erőmmel küzdjek a 
háború nagy veszedelme ellen, amely engem is és embertársaimat 
is pusztulással fenyegeti. Az atomenergia felfedezésének korsza
kában ugyanis világosan látom és tudóin, hogy ahol az atom- vagy 
hidrogénbomba robbanni fog, ott a pusztító halál nem tesz kü
lönbséget ember és ember között. Ha tehát a magam életét szere
tem és  féltem, ugyanúgy szeretnem és féltenem kell embertár
saim életét is, mert életem és sorsom össze van kötve embertár
saim életével és sorsával békében és háborúban egyaránt.

b) Valóban és őszintén akarom a békét, mert szeretem a c s a 
l á d o m a t .  A  második világháborúban háborús bomba pusztí
totta el családomat: fiatal feleségemet és négyéves gyermekemet. 
Egyedül maradtam. A  magam szomorú esetén tapasztaltam, hogy 
a háború milyen szörnyű csapásokat mérhet egyes családokra: hit
vestársakat szakít el egymástól, szülők és gyermekek, asszonyok 
vagy tehetetlen öregek és betegek válogatás nélkül lesznek áldoza
taivá. Valóban és őszintén akarom azért a békét, mert családomat
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szeretem, érette dolgozom és fáradozom, s nem szeretném, ha egy 
újabb háború elszakítana bennünket egymástól, vagy éppenséggel 
elpusztítaná azokat, akikkel a szeretet kötelékei örömben, bánat
ban összefűznek. Tehát mint családapa is a magam helyén min
dent megteszek azért, hogy a béke . ügye diadalmaskbdjék, hogy 
családommal együtt békében és szere tetben élhessünk.

c) Valóban és őszintén akarom a békét, mert k e r e s z t y é n  
vagyok. Tudom és vallóm, hogy Isten képére teremtett lény, sőt 
a Jézus Krisztus által Isten gyermeke vagyok. Ebből következik, 
hogy az Isten képére teremtett embertársaim egyúttal testvéreim, 
mert ugyanannak a mennyei Atyának gyermekei. Reám is vonat
kozik és engem is kötelez Jézus Krisztus parancsa, amely így hang
zik: „Üj parancsolatot adok .néktek, hogy egymást szeressétek, 
amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról 
ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egy
mást szeretitek” Jn 13, 34— 35. Aj szeretetnek ez a krisztusi paran
csa nem ismer felekezeti, nyelvi, faji vagy társadalmi korlátokat, 
hanem mindenkivel szemben kötelez, ezzel tehát mindenkinek 
adósa vagyok (Rm 13, 8). Ebből következik, hogy a leghatározot
tabban ellene mondok mindenkinek és mindennek, ami az emberek 
egymással való békés együttélését meg akarja bontani és rontani, 
és a szeretet helyébe a gyűlölet, harag, ellenségeskedés vagy há
ború gonosz és pusztító szellemét akarja rászabadítani erre a vi
lágra és az emberiségre. Keresztyén voltom tudatosan tiltakozik 
minden vérontás, pusztítás és rombolás ellen, de ugyanakkor ép
pen keresztyén mivoltom arra kötelez, hogy tudatosan imádkozzak, 
dolgozzak és küzdjek a béke ügyéért és minden erőmmel támo
gassam azokat a törekvéseket és erőfeszítéseket, amelyek a béke 
megteremtésére és megvédésére irányulnak.

d) Valóban és őszintén akarom a békét, mert l e l k é s z  va
gyok. Amikor lelkésszé lettem, akkor annak léptem szolgálatába, 
akiről már az ószövetség prófétája is azt mondotta: „és hívják 
nevét. . .  békesség Fejedelmének” (Ézs. 9, 6). Es hogy Vele éí> Ál
tala valóban békesség jött erre a világra, azt születésekor az an
gyali kar éneke is tudtára adta az emberiségnek, amikor a betle
hemi éjszakában így csendült meg: „Dicsőség a magasságban Isten
nek és a földön békesség és az emberek között jóakarat” (Lk. 2, 
14). Csodálatos mélységű tanításában, a Hegyi Beszédben is töb
bek között azt mondja: „Boldogok a békességre igyekezők, mert 
ők Isten fiainak mondatnak” (Mt. 5, 9). Mint lelkésznek is világo
san tudtomra adja ez az ige, hogy Isten gyermekeitől elválaszt
hatatlan a békeszeretet és a békeszerzés szent feladata. Az Ö egész 
élete, cselekedetei, szenvedése, halála és feltámadása világos és 
félreérthetetlen tanúbizonyság arról, hogy Ö azért jött, hogy „bé
kességet hirdessen a távol valóknak és a közel valóknak” (Ef. 2. 
17). Lelkészi hivatásom elsőrendű feladatává lett —  különösen a 
mai időkben — , hogy a békéltetés szolgálatát, mint szent követsé
get vállaljam és minél hűségesebben betöltsem (2 Kor. 5, 18 kk). 
És ezt a békéltető szolgálatot vállalnom kell nemcsak a reám bí-
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zott gyülekezeti tagoknak Istenhez való viszonyában, hanem a ve
lem kapcsolatba került embertársaimnak egymáshoz való viszo
nyában is, amint erre az adós- vagy irgalmatlan szolgáról szóló 
példázat is figyelmeztet (Mt. 18, 21 kk). Ha tehát valóban és 
őszintén szeretem Uramat, a békesség Fejedelmét, akinek önként 
szolgálatába léptem, akkor, mint lelkésznek valóban és őszintén 
akarnom és szeretnem kell a békét is.

2. Amint előre bocsátottam, a kérdés első megfogalmazásának  
második része így hangzik: „Valóban őszintén akarom -e . . .  az egy
ház békeszolgálatát?”

Ügy gondolom, hogy a fentiek után erre a kérdésre röviden 
válaszolhatok. Ha mint keresztyén ember, s még hozzá lelkész va’ ó- 
ban őszintén akarom a békét és kész vagyok minden erőmet, te
hetségemet a béke megszerzésének és megtartásának szolgálatába 
állítani, akkor ebből világosan és egyenesen kell következnie annak 
is, hogy valóban és őszintén akarom az egyház, evangélikus e g y 
h á z a m  békeszolgálatát is. Ez nemcsak azt jelenti, hogy egyéni 
lelkészi szolgálatommal, igehirdetésemmel, lelkipásztori tevékeny
ségemmel mindent meg kell tennem a béke ügyéért, hanem azt a 
feladatot is jelenti az én számomra, hogy minden igyekezetemmel 
azon kell lennem, hogy más lelkésztestvéreim, evangélikus egyhá
zunk felelős egyházi és világi vezetői, presbiterei és híveink széles 
rétegei is felismerjék és elismerjék azokat a feladatokat, amelyek 
ma, ezen a téren őreájuk hárulnak: vagyis tegyenek meg mindent 
a maguk helyén a béke elérése és megmaradása érdekében. Sze
retném, ha evangélikus egyházunkat, annak vezetőit, lelkészeit és 
híveit nem kellene állandóan, ismételten belülről vagy kívülről 
figyelmeztetni a béke szerzésére és megóvására, hanem evangé
likus egyházunk minden életmegnyilvánulása: igehirdetésünk, a ki
mondott vagy írott szó és szeretetszolgálatunk is belső meggyő
ződésből, önkéntesen a béke igaz és őszinte szeretetéről tanúskod
nék. Valóban és őszintén szeretném, hogy ilyen legyen egyházunk 
békeszolgálata.

3. Ezek után nézzük meg a címben foglalt kérdést eredeti 
megfogalmazásában s vegyük közelebbről szemügyre annak első 
részét, amely így hangzik:

a) „Valóban őszintén akarjuk-e a békét?”
Minthogy a kérdéssel való foglalkozás az Evangélikus Egy

házi Békebizottság 1958. évi munkaterve szerint az egyházmegyei 
Lelkészi Munkaközösségek feladatául van kitűzve, méghozzá „ko
moly önvizsgálat” céljából, azért úgy gondolom, az a leghelyesebb, 
ha a kérdést magunk felé irányítva így vetjük fel: „mi, magyar- 
országi evangélikus lelkészek: valóban őszintén akarjuk-e a békét?” 
Erre á kérdésre akkor kaphatnánk és adhatnánk megnyugtató fe
leletet, ha kezünkben volna minden magyarországi evangélikus 
lelkésztestvérünknek idevonatkozó őszinte nyilatkozata. Minthogy 
ez gyakorlatilag nem áll módunkban, s mégis foglalkoznunk kell 

’ a kérdéssel, azért e kérdésre adandó válaszunk természetesen nem
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lehet teljes vagy tökéletes. Mégis, a helyzet bizonyos ismeretének 
birtokában legyen szabad e kérdéssel kapcsolatban röviden né
hány megállapítást tennem.

b) Feltételezem, hogy lelkésztestvéreim lényegében véve magu
kévá tudják tenni azokat a szempontokat, amelyekre az imént 
utaltam, amikor arról szóltam, hogy mint ember, mint családapa, 
mint keresztyén és mint lelkész valóban őszintén akarom a békét. 
Úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben nem lehetnek jelentősebb 
különbségek, vagy véleményeltérések közöttünk, hiszen mindnyá
jan emberek, keresztyének, lelkészek vagyunk és jelentős számban 
vannak közöttünk családapák is. Ezért nem lehet előttünk közöm
bös a „háború vagy béke” kérdése, mert ez a „lenni vagy nem 
lenni” kérdést jelenti számunkra. Azt hiszem, abban egyek va
gyunk, hogy mindnyájan elítéljük a fegyverkezési versenyt s 
ehelyett szívből kívánjuk a leszerelést, a katonai tömbök felszá
molását, vitás kérdések tárgyalás útján való megoldását, az atom
fegyverekkel való kísérletezés megszüntetését, az atomenergia bé
kés célokra való felhasználását, s általában minden békés építő
munka támogatását, ahogyan ezt kifejezésre is juttattuk számos 
lelkészi békegyűlésen és megnyilatkozásban. Ilyen értelemben és 
vonatkozásban —  azt hiszem —  nyugodtan állíthatom, hogy mi, 
magyaroszági evangélikus lelkészek, .mindnyájan valóban őszin
tén akarjuk a békét, mert ebben mi magunk is közvetlenül „egzisz
tenciálisan” érdekelve vagyunk,

4. Felelnünk kell végül a címben foglalt kérdés eredeti meg
fogalmazásának második, részére, amely így hangzik: „Komoly ön
vizsgálat, hogy valóban őszintén akarjuk-e. . .  az e g y h á z  
b é k e -  szolgálatát?

Ügy érzem, hogy itt érkeztünk el a válaszadás legnehezebb 
részéhez. De a „komoly önvizsgálat” őszinteségre int és kötelez. 
S nekünk, mint lelkészeknek, nyíltan, egyenesen szembe kell néz
nünk ezzel a kérdéssel, s Isten igéjéhez kötött lelkiismeretünkre 
figyelve kell rá válaszolnunk.

A  felvetett kérdés két részre tagozódik. A  kérdés első része 
annak tisztázása, mit értünk az egyház békeszolgálata alatt; a kér
dés második része pedig feleletadás arra, hogy az egyház helyesen 
értelmezett 'békeszolgálatát., őszintén akarjuk-e?

a) Mit értünk tehát az egyház békeszolgálata alatt?
Erre röviden már utaltam akkor, amikor arról szóltam, hogy 

valóban őszintén akarom az egyház békeszolgálatát. De szükséges
nek látom, hogy ebben az összefüggésben, erről konkrétebb for
mában szóljak.

Először is vessünk rövid pillantást azokra a legfőbb munka- 
területekre, amelyeken az egyház élete és szolgálata folyik és vizs
gáljuk meg azt, hogy hogyan teljesíti egyházunk ezeken a főbb 
munkaterületeken és viszonyulásokban a békeszolgálatát?

Az egyház életének főbb munkaterületei és megnyilvánulásai: 
az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, a szeretetszolgálat. 
Ennek az egyházi szolgálatnak gyakorlása és végzése céljából az



egyház rendelkezésére áll: a szószék, az egyházi sajtó, a hívekkel 
való lelkipásztori érintkezés. Az egyház tehát elsősorban ezeken 
a sajátos területeken éli a maga életét és végezheti békeszolgála
tát.

De az egyháznak az említett területeken kívül még számos 
más területen is alkalma nyílik arra, hogy békeszeretetéről és béke
szolgálatáról bizonyságot tegyen. Hogy csak a legfontosabbakat 
említsem: a többi egyházakkal és felekezetekkel való kapcsolatá
ban, az államhoz való viszonyulásában, az egyházon kívül élő ma
gyar állampolgárokhoz való kapcsolataiban, a Hazafias Népfront 
célkitűzéseinek őszinte és hathatós támogatásában, a külföldi egy
házakkal való kapcsolataink ápolása közben. Amikor tehát az egy
ház békeszolgálatáról szólunk, akkor figyelemmel .kell lennünk ál
landóan ezekre a munkaterületekre és viszonyulásokra, ahol az egy
háznak szinte naponként alkalma nyílik arra, hogy szolgálatának 
végzése közben és által, félreérthetetlenül tanúbizonyságot tegyen 
békeszeretetéről és a béke fenntartása, megőrzése és megmaradása 
érdekében hordozott állandó felelősségéről.

b) Másik —  s egyben most már utolsó —  kérdés az, hogy: 
valóban őszintén a k a r j u k - e  az egyház békeszolgálatát?

A  „komoly önvizsgálatnak” erre is, sőt elsősorban erre kell ki
terjednie. Tegyük ezt. meg röviden. ,

Elsősorban meg kell állapítani azt, hogy ha valóban, őszintén 
akarjuk az egyház békeszolgálatát, akkor ezt elsősorban tetteink
kel, cselekedeteinkkel, egész magatartásunkkal kell megbizonyíta
nunk.

Nem elegendő tehát az, hogy a kérdést elintézettnek látjuk az
zal, hogy statisztikai adatokkal igyekszünk bizonyítani, hogy a 
Szentírásban hányszor fordul elő a béke kifejezése. Az sem ele
gendő, ha megelégszünk azzal, ha azt hirdetjük, hogy az egyház 
feladata az úgynevezett belső békesség hirdetése és szerzése, míg 
a „külső béke” hirdetése és megvalósítása már nem egyházi feladat. 
Világosan kell látnunk és tudnunk, hogy mindkét béke: .belső és 
külső békeszerzés vagy békéltetés az egyháznak lényegéből folyó 
feladata és kötelessége.

Mert hogyan prédikálhatjuk híveinknek vagy bárkinek is a 
belső békességet, az Istennel, a Krisztussal való megbékélést, ha 
esetleg mi, lelkészek, még lelkésztársainkkal sem tudunk békesség
ben élni és egyházunkat szolgálni. Erre gondoljanak elsősorban 
azok a lelkészek, akik egy másik lelkésztestvérrel vagy több lel
késztárssal egy gyülekezetben szolgálnak. De nem tesz jó szol
gálatot a békének az egyházban az a lelkész sem, aki talán egyedül 
van gyülekezetében, de felügyelő társával, presbitereivel és hívei
vel nem tud békében vagy megbocsátó szeretetben élni.

Ugyanúgy lelkiismeretünk mérlegére kell helyeznünk igehir
detésünket, szeretetszolgálatunkat, egyházi sajtónkat, s nem utolsó
sorban az államhoz és a többi egyházhoz való viszonyulásunkat is, 
ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy valóban őszintén akar
juk-e az egyház békeszolgálatát. És ha ezekre a munkaterületekre
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és viszonyulásokra gondolunk, akkor —  úgy gondolom —  nem le
hetünk minden vonatkozásban tökéletesen megelégedve, s nem 
élhetünk abban a hamis tudatban, hogy ezeken a területeken ma
radéktalanul mindent megtettünk az egyház békeszolgálatát ille
tően.

De ha ott él szívünk mélyén az az őszinte vágy, hogy a jövő
ben sokkal nagyobb igyekezettel és őszinteséggel fogjuk végezni 
egyházunk békeszolgálatát, akkor reménységünk lehet abban a 
vonatkozásban, hogy egyházunk egész szolgálatának ügye jobban 
fog állni, mint ahogyan áll napjainkban. Minden lelkésznek és 
felelős egyházi vezetőnek éreznie kell 'és tudnia kell, hogy az egy
ház békeszolgálata milyen követelményeket támaszt vele szemben. 
Lássák meg minden szolgálatunkon: igehirdetésünkön, lelkipász
tori munkánkon, szóban vagy írásban tett nyilatkozatunkon, hogy 
jó szívvel és örömmel végezzük az egyház békeszolgálatát, miint 
olyan szolgálatot, amely elválaszthatatlan lelkészi hivatásunktól.

Isten szent Lelke adjon nekünk erőt és bölcsességet ehhez a 
szolgálathoz, hogy e szolgálatunkon keresztül is megvalósuljon a 
karácsonyi angyali ének üzenete: „Dicsőség a magasságban Isten
nek és a földön békesség és az emberek közt jóakarat!” (Lk. 
2, 14).

Mekis Ádám

A görög imperatív-passzívum jelentősége

Mikor az iskoláiban nem kis fáradsággal a görög, igealakokat tanul
gattuk, az a gyanúnk támadhatott, hogy a passzív imperativus — vagy 
imperatív-passzívum alakokat csak a teljesség kedvéért találták ki, de 
gyakorlati jelentőségük nincsen. Annái meglepőbb -volt, mikor ezzel a 
különös igealakkai görög szövegekben mégiscsak találkoztunk, és még- 
inlkább. mikor azt is meg kellett látnunk, hogy ennek az imperatív- 
passzívurnnak központi jelentősége van iaz Újszövetség alapvető meg
értésében.

Csak néhány példát arról hogy milyen igehelyekről van szó: 
sothéte apó tés igeneas tés skoliás tautés, Csel. 2!,40.
katallágéta tó theó, 2. Kor. 5,20.
oikodomeisthe oikcs pneymati'kos, 1. Péter 2,5.
tapeinóthéte hype tén kiataian cheira tou theou, 1. Pét. 5,6.
baptisthéte hekastes, Csel. 2,38.
hagnisthéiti syn autois, Csel. 21,24.

Még negatív értelemmel is előfordul e 'sajátságos alak; mé planasthe, 
Gal. 6.7.

1. Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy a görög nyelvnek közös 
igealakja van a visszahatóan értendő „medium”-ra és a tulajdonképpeni 
passzívumra és hogy az aorisztosban mediális és passzív jelentés alig 
különböztethető meg. A fentemlített példák egyike-másika visszaható ér
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telemben fordítható. Tapeinóthéte fordítható Lutherral: „demütiget euch” 
=  alázzátok meg magatokat. Hagnisthéti fordítható így: „heilige dioh” 
=  szenteld, tisztítsd meg magadat; mé planasthe pedig: „inret euch 
n-icht” =  ne tévelyegjetek. Más, helyeken, azonban Luther okkal kerülte 
a visszaható értelmezést. A kiiizmgssztelés, keresztség, megváltás semmi
képpen sem értelmezhető olyan aktusként, amelyet az ember vihetne 
végbe magán; vagy magáért. Vitathatatlanul vonatkozik ez olyan sza
vakra, mint adiikeisthe (1. Kor. 6,7.); vagy dogmatidzesthe (Kol. 2:20.). Az 
imperatív-passzívumbain használt szavak többségét nem lehet visszaható, 
hanem csak tiszta passzív értelemben venni.

Hogy ezeken a helyeken és éppen ezeken a helyeken a passzívum 
ellenére mégis imperativus van, az egy sajátságos tényre utal: olyasmiről 
van szó, amit az ember nem maga cselekszik, maga nem is cselekedhetné, 
ami sokkal inkább történik rajta; nem teljesítmény, hanem eset, de az 
ember teljes mértékben és számadás kötelességével felelős azért, hogy 
az ia bizonyos cselekmény megtörténik-e rajta, vagy sem. Mindez a leg
szorosabban összefügg az újtestamentomi üdvtény átfogó megértésével. 
Mindenütt az isteni dynamisról van szó, mint amely egyedül végezhet 
valamit.

A bibliáiban az energia nem azt az erőt jelenti, amelynek megjelö
lésére ezt az idegen szót használjuk, hanem azt az isteni tevékenységet, 
amely az emberen és az ember által működik. Az ember — szántóföld, 
amelybe az isteni ige magva vettetik. Ennek az üdvfolyamatnak a oasz- 
szivitására legradikálislaiblban János 3.3 kifejezése mutat rá: amóthon 
gennéthai. Akár úgy fordítjuk], hogy „felülről születni”, akár úgy. hogy 
„újonnan születni”, — az ember si:m felülről, sem újra nem szülheti 
magát, hanem szül e t ik,  azaz a felülről, vagy új onnan-szülés cselek
ményét más végzi el rajta. Tálán még azokon a helyeken is, amelyeket 
Luther visszahatóan fordít, a passzív értelmezés felel meg jobban a 
kifejezés szándékának. Mé planasthe többet jelent, mint „ne tévelyeg
jetek'’. Isten hatalmas keze alá alázottnak lenni, mélyebbre markol 
életünkben annál a törekvésnél, hogy magunkat Isten keze alatt mieg- 
alázzzuk. Mégis — ez a passzívum sohasem jelent valamilyen gépies 
folyamatot, amely az emberen úgy játszódnék le, hogy .alóla az illető 
ki sem vonhatná magát, hanem az ember éppen arra kap felszólítást, 
és abban tétetik felelőssé, hogy a „folyamat” alól éppenséggel ki ne 

. vonja macát, hanem szolgáltassa annák ki maigát, — engedje, hogy az 
a bizonyos folyamat rajta végbemenjen. Még a négyféle szántóföld 
példázata'sem egyszerűen négyféle talajtípust ír le, ahogyan az emberek 
az igére „reagálnak” , hanem azt a sürgető intést tartalmazza, hogy ne 
a köves, útszéii és gyomos talajhoz, hanem a jó  talajhoz hasonlítsuk és 
az elvetett magot teremni engedjük. Alapjában véve az egész Újszövet
ség minden lapján .nem az a sürgető felszólítás található-e: engedjétek 
magatokat megmenteni!? Éppen mivel az ember éppen olyan kevéssé 
tudja magát megmenteni, sőt Isten keze alá alázni is, mint amilyen ke
véssé tudja magát világra (hozni, viszont mindez mégis nem pusztán 
kívülről, akarati hozzájárulás nélkül történik meg rajta, — ezért a 
k'resztyén prédikáció tulajdonképpeni formája mindig az impsratív- 
passzívum vagy a ipasszív-imperatívus: engedjétek megtörténni rajta
tok azt, amit Isten akar véghezvinni rajtatok!

2. Ez a paradox-szerű tény nem olyan izolált jelenség, mint első pil
lanatra látszik.
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Bizonnyal nemcsak ezen a látszólag felesleges görög igealakon, ha
nem azon is csodálkoztunk valaha, hogy vannak olyan latin igék, ame
lyek csak passzívumban használatosak. Nem arra mutat-e ez, hogy van
nak olyan tevékenységek, ami-'lyeknefc passzív elem a lényegmagva. 
Miért misereri? Azért, mert nincs igazi könyörület, csak ha szivemet egy 
másik ember miseriája megragadja és részvételre indítja. Miért congratu- 
laii? Azért, mert minden szerencsekívánat üres forma miarad, ha csak 
belsőleg meg nem mozgat és együttörvendezésre nem indít ez a gratia, 
amely a másik ember osztályrészéül jutott.

Gondoljunk aztán három egyszerű tapasztalatra is.
A test és lélek mindenféle 'baleseténél lényeges segítséget jelent a 

helyes légzés. A lélegzési gyakorlatok különféle technikái mind meg
egyeznek abban, hogy nem görcsös akarattal, „energikusan" és gyors kap
kodással kell lélegezni, hanem a lélegzetet szép lassan beáramlani en
gedni. Ez passzív folyamat, amelynek az ember átadja s amelyre rá kell 
bíznia magát. Túlhajtott tevékenységiünk, amely lélegzésünkre is kihat, 
megakadályoz bennünket abban, hogy „mély lélegziet”-hez iussunik, pedig 
ez volna a fontos. Nem lihegni, hanem engedni a levegő beáramlását, — 
ez az egyszerű szabály, amely csak azért nehéz, mert mi mindig tenni 
akarunk valamit ahelyett, hogy történni engednénk valamit.

Alapjában véve ugyanez, a helyzet a (helyes beszéddel és énekléssel 
is. Beszédünk elárulja, mennyire meg vagyunk terhelve aktív energiá
val a helyett, hogy a szót magunkon áthangzani engednénk. Amit mi 
sokszor nagy fáradsággal mint helyes liturgikus beszédet és éneklést 
tanulunk és tanítunk, Voltaiképpen olyan beszéd és ének, amelynél en
gedjük vitetni magunkat attól a hangtól, amely megtölti, a teret, vitetni 
azoknak a hangjától, akik velünk imádkoznak és énekelnék. Az 'szüksé
ges, hogy hamis energiánkat megfékezve, megragadhasson bennünket az 
ének, imádság tartalma és dallama. Minden liturgikus szolgálatban döntő 
szerepet játszik az imperatív-passzívum.

A lélegzés mellett az alvás a legfontosabb rekreációja szerveze
tünknek. Az alvásiban a testünk szinte 'kozmikus táviatokból vesz fel 
erőket. Ha azonban ia felfokozott aktivitás étkísér bennünket a nappal
ból az éjszakába, megakadályozhatja ezeknek a megújító erőknek. a 
belénk-áramlását. Ilyenkor vagy egészen elkerül az álom, vágy ipedig 
nem üdít valójában az álom. Hegy az alvás be tudja-e tölteni fontos sze
repét, az lényegesen azon fordul mag, vajon ki tudjuk-e kapcsolni napi 
szorgosikodásuink motorját, s ét tudjuk-e adni magunkat az alvás titok
zatos erő-áramlásénak.

Ennék a „passzív-aktivitásnak" legmegfcapóbfo példája azonban a 
művészi alkotás különféle fajtája. Miben különbözik a valódi műalkotás 
a mesterkélttől? Bizonyos, hogy az igazi művészi alkotásokban is sok tu
datos munka, akarás és szorgalom van, de mögötte mégis titokzatos re- 
ceptivités rejtőzik, — foganás, amelyet akarattal előidézni nem tudunk. 
Csak ami „adatik”, az ölthet akaratbeli tevékenységünk útján valóban 
művészi alakot. De nagyon sóik alázat és önzetlenség kell ahhoz, hogy 
a művész ennek az inspirációnak helyet adjon. Az éppen- a legfőbb ve
szély minden teremtő munkában, hogy öntevékeny aktivitásunk megta
posott erszágútján az isteni csírát eltiporjuk. Minden igazi művész tudja, 
hogy a művészetben milyen mély jelentősége van a passzív-imperatí- 
vusnak.
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(A fordító megjegyzése: a passzív imperativus, illetve imperatív- 
passzívum természeti illusztrációi közé lehet sorolnia szervezetünk összes 
reflex-tevéfenysógét is. Pl. szívünk nem nélkülünk ver, a mi tevékeny
ségünk az, s mégis: a szívünk „magától” ver.)

Ha mindezeket meggondoljuk, közelebb kerül hozzánk az aktivitás 
és passzivitás fogalma. Ha mindenárcin csak aktívak, csak tevékenyek, 
csak szorgoskodck akarunk lenni, az öndicsőítést mindig nyomon követő 
gyümölcstelenség étkia alá kerülünk. Ha pedig készek vagyunk magunkat 
passzív módon átadni valaminek, ami egészen más és hatalmunkon kívüli 
forrásokból árad belénk, akkor igenis történik valami velünk és általunk, 
és olyan sajátságos aktivitást nyerünk, amelyet semmiféle akarati telje
sítmény nem tudna elérni.

Törvényről van itt szó. amely. fizikai szellemi és lelki életünkben 
egyaránt érvényesül. Természetesen még fontosabb, hogy a görög nyelv 
aktív-passzív igealakjánafc horderejét teológiai gondolkodásunk, egyházi 
tevékenységünk és lelki életünk területére való érvényében; ismerjük 
meg. (

3. Igen szükséges, hogy azt a döntő folyamatot, amelyet megtérés
nek, újjászületésnek nevezünk, úgy írjuk le, hogy annak passzivitása és 
vele kapcsolatos saját felelősségünk is teljes mértékben megóvassék. Ami 
Isten műve az emberért és az emberen, iazt nem s7ábad emberi cseleke
detté elmagyarázni. Ez az. amit Luther a harmadik hitágazat magyaráza
tában mondani akar: Én nem tudnám „saját eszemmel és erőmmel” 
.véghez vinni azt a cselekményt], amelyet a Szentlélek h'v életre ben
nem, mint isteni dynamis. S mégis értelmetlen volna minden keresztyén 
prédikáció, ha meg nem volna az embernek az a lehetősége, hogy magát 
ennek az. isteni történésnek vagy átadia, vagy elzárkózik előle. Isten az 
emberrel emberként bánik azaz úgy beszél veié mint felelős személlyel.

Elméletileg és gyakorlatilag is két téves út van, amelyen ennek 
az imperatív-passzívumnak a paradoxonjában el lehet tévedni. Egyik az 
aktivizmus, másik a passzivizmus. Az aktivizmus a vallásos aktust „vo- 
luntarisztikustan”. az ember akaratszerű téljesítménveként értéke’!, vagy 
legalább is az emberi akaratot az isteni akarat mellé egyenrangú ténye
zőként lépteti, mintha a kettő együtt működnék. A synergizmus az üdv- 
történés passzívumának nem ad igazat. Az aktivizmus az embert a gya
korlatban állandóan „döntés”-re bíztatja és ,.tett”-re sarkalja. A7 ily 
módon aktivizálásra ösztönzött és izgatott emiber aztán képtelen arra a 
nyugalomra, amelyben történhetnék rajta valami.

Nehéz volna eldönteni, hogy a protestantizmus számára ez, vagy 
inkább az ellenkező veszély-e a nagyobb, Ihogy ti. a symergizmustól való 
félelemből az ember passzivitását annyira hangsúlyozzuk, hogy egészen 
elhomályosul a felelős döntés, amelyre az, embert a hirdetett e^angéliom 
hívja, és az az új aktivitás is, amelyet Isten támaszt az emberben. Ami
k o r  ,hitvallási irataink helyesen hangsúlyozzák, hogy az ember a meg
térés folyamatiához csak úgy viszonyulhat, mint egy lapis vagy truncus, 
kődarab vagy tuskó, bár persze ezek a hasonlatok a liberum anbitrium 
(=  szabad akarat) szenvedélyes tagadásából születtek, az is igaz, hogy 
Isten munkálja bennünk a munkálkodó akaratot, amely aztán éppen, 
úgy a mi saját akaratunkká válik, mint amennyire Isten akarata 
marad1: Theos ho energón en hyrnin kai to thelein kai to energein. 
Fii. 2, 13. Az Üjszövetség ebben a vonatkozásban erőteljesen és félre
érthetetlenül beszél a mi akaratunkról, a mi cselekedetünkről, a mi
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harcunkról. Amilyen igaz, hogy mindez primar módon Isten műve 
az emberen, éppen olyan igaz az is, hogy ugyanerre a legsürgetőbb fel
hívást kapja az ember is. „Az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa 
a Krisztus Jézusban jócselekedetekre, amelyeket előre elkészített az 
Isten, hogy azokban járjunk." Efezus 2, 10. A római katolikus oldalról 
nemrégiben ajánlott hypergizmus ísynengizmus helyett) kifejezés erre 
a tényvalósógra teljesen illenék. Az imperatív-passzívum a keresztyén 
dogmatikát -arra kötelezi, hogy miközben az új élet titkáról beszél, az 
aktivizmus téves útját éppen úgy kerülje, mint az egyoldalú passzivitás 
útját.

4. Ugyanez vonatkozik a kultuszra, az egyház egész liturgikus éle
tére is. A (kultusz valóságos történés. Amikor valamely helyen az 
evangéliumot olvassák, énekelnek, prédikálnak és úrvacsorát osztanak, 
akikor mindezzel olyasvalami történik, ami isteni-lelki erőkkel terhes 
és ami az összegyülekezett embereket ezeknek az erőknek a hatókörébe 
vonja. Éppen ez a reális felismerés azonban egyúttal megóv a mágiától, 
amely az ember felelősségét semmibe veszi és gondosain megőrzi a litur
giának döntésre hívó jellegét. Bizonyos, hogy minden liturgiában 
esnek döntések még akkor is, ha a résztvevők annak egyáltalán nin
csenek tudatában. Egyúttal azonban minden keresztyén liturgia felszó
lítja az embert a döntésre. Aki valamely kultikus cselekményben 
résztvesz, ki van téve annak, ami ott történik, de eleven részt az ott 
működő erőkből csalk akkor kap, ha belsőleg átadja magát annak, ami 
ott történik. Az sem lehetséges, hogy a liturgiát passzív és aktív ele
mekre osszuk, és pl. a gyenmekkeresztséget, vagy akár a szentségeiket 
általában passzív elemek, a prédikációt, éneket és imádságot pedig az 
aktív elemek közé soroljuk, hanem az az igazság, hogy minden litur
giában történik rajtunk valami, ami nincs hatalmunkban, viszont egy
úttal mindig felszólítás alatt is vagyunk, hogy engedjük magunkon 
megtörténni azt, ami éppen az énekben, imádságban, prédikációban és 
szentségekben rajtunk történni akkar. Ha a kultusz imperatív-passzív 
jellegét nem vesszük figyelembe, vagy tagadjuk, akkor az egész isten- 
tiszteleti gyakorlat tehetetlenül ingadozik a szenvedélyes appellációk és 
állandó rábeszélések aktivizimusa és a passzivizmus között, amely vi
szont ezt a sok sürgető beszédet eredménytelenül elhullani engedi.

5. Az imperatív-passzívum hordereje. legszembetűnőbb a lelkigon
dozás területén. Nem 'lehet-e azt mondani, hogy a telkiigpndozás egész 
feladata általában imperatív-passzívum, mert az ember akaratát arra 
akarja segíteni, hogy engedje megtörténni magán azt, amit az Isten 
akar rajta elvégezni? Természetesen itt is, akárcsak a kultusznál sú
rolja egymást a túlzott akarat-követelés és a puszta passzivitás, amely 
akarattalanul odadobja magát a sorsnak.

Ejtsünk néhány szót a meditációról is. Annál szükségesebb ez, mert 
a meditáció szava teológiai és különösen homiletikai irodalmunkban 
gyászos módon megüresedett, s azt valami olyan általános gondolat
hullámzás megjelölésére használják, amelynek az igazi meditációhoz 
semmi köze sincs. A  „meditari” ige passzív alakja mindenesetre figyel
meztet, hogy nem annyira olyan cselekményt jelöl, amit mi teszünk, ha
nem ami bennünk végbemegy. Mikor meditálunk, akkor nem annyira 
akaratilag felébresztett gondolatokkal ragadjuk meg meditációnk tár
gyát, hanem engedjük, hogy amire gondolunk, megérintsen és ke
resztüláradjon rajtunk, mint egy fényforrás sugarai, vagy. egy virág 
illata. Belemerülünk a dologba, mint elembe, s az felvesz bennünket.
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Aki meditálni akar, annak — akár csak a lélegzésnél — le kell állí
tania szellemi aktivitásának motorját, és a bensejében feszülő minden 
akaratcsomót meg kell oldania. Az ősrégi tapasztalatokon nyugvó ta
nácsoknak, amelyek a meditáció gyakorlására adnak a testtartásra 
vonatkozó meghatározott utasításokat, abban van a lét joga, hogy segí
teni akarnak: még testünket, tagjainkat, lélegzésünket is hozzuk nyu
galmi állapotba, amennyire csak lehet. Ebben a tartásban, amelyik tu
lajdonképpen nem „tartás”, hanem inkább „megereszkedés” (Loslassen), 
könnyebbé válik számunkra, hogy valóban nézzünk és halljunk, mint 
hogyha szokott teljes megfeszftettségünkkel magunkat arra helyeznénk 
készültségbe, hogy azonnal kritikai megjegyzéseket fűzzünk a látottak
hoz és hallottakhoz. Itt most nincs arra lehetőség, hogy. az igazi medi
tációnak a lényegét és technikáját aprólékosan megtárgyaljuk, vagy 
arról szóljunk, amit az anglikán egyház szorgalmasan gyakorolt „mentái 
prayer”-jéből tanulhatnánk. A meditáció szavával való minden vissza
élésre és mindenféle aggodalmas félreértéssel szemben, amik hozzá 
kapcsolódhatnak, legyen itt elég annyi: a meditáció gyakorlati kifejtése és 
alkalmazása az imperatív-passzívumnak: átadni magúnkat, valaminek. 3 
engedni, hogy az a valami végbemenjen rajtam, hallgatva és figyelve 
helyet adok annak, ami kívülről jön hozzám.

Ez vonatkozik bizonyos mértékben minden „lelki gyakorlatira ál
talában. Luther az „exercitatio spirituális” kifejezést mély igazsággal 
értelmezte elsősorban passzíve: a Szentlé’ek gyakorol bennünket, mi
közben szenvedéseket és kísértéseket enged ránk. Mindaz, amit Luther 
a lelkigyakorlatokról mond, — pedig sokat beszél róla — szöges ellen
tétben van azzal a felfogással, mintha itt valami kegyes cselekedetről 
volna szó, amellyel mi magunkból az üdvösségünkhöz valamivel is 
hozzájárulhatnánk. Mindaz, amit a lelki gyakorlat fogalma alá lehet 
vonni, sokkal inkább annak a készségünknek a kifejezése, hogy a 
Szentlélek munkájának életünkben teret készítünk, eltakarítjuk az útból 
az akadályokat, amelyek — Lutherral sízólva — nem akarják engedni, 
hogy Isten neve megszenteltessék és országa hozzánk eljöjjön. Idetar
toznak mindazok a gyakorlatok, amelyeket az egyház évszázados tapasz
talatból ajánü, a hallgatásnak, a böjtnek a gyakorlata, a szemlélődés, 
a meghajolás, a Szentírás szabályszerű, hangos olvasása, kitartó imád
ság és — egészen különleges mértékben — az éneklés. Ezek a gyakor
latok — és a hallgatás nem véletlenül van éppen az első helyen — 
nem törhetnek be, nem is akarnak Isten felségjogaiba, Aki egyedül tá
maszt hitet ott. és amikor akar, hanem a lélek felvevő készségét akar
ják megnyitni az ige előtt. Balgatag és felelőtlen dolog volna megvetni 
azokat az ősrégi tapasztalatokat, ahogyan az ember hozzájárulhat ahhoz 
a passzív magatartáshoz, amelyben egyedül mehet rajta végbe Isten müve.

Annak a magatartásnak, amelyre az imperatív-passzívum céloz, 
páratlan szimbóluma a bibliában Krisztus Urunk anyjának, Máriának 
alakja. Az angyal üdvözletére és közlésére így válaszol: „Ecce ancilla 
domini, fiat mihi secundüm verbum tuum. Imhol az Urnák szolgálója, 
legyen nékem a te beszéded szerint." Szabad és alázatos önátadás ez a 
csodának, amely Isten Szentlelkének ereje által rajta történni akar. 
Ez a csoda nem akarata né’kül megy végbe Márián, hanem saját en
gedelmes és alázatos „igen”-je nyomán válik az üdv eszközévé és edé
nyévé: Fiat mihi! Ezért az odaadásért, ezért a szabad-akaratű passzivi
tásért áldott ő az asszonyok között. Ezért, a „Fiat mihi”-ért lett Mária
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szimbólumává a hivő egyháznak, amelyet Isten szegénységében és ala
csony állapotában kiválasztott és szeretett, szimbólumává a hivő lélek
nek, amely isteni születés helyévé válik, mert Isten művét magán 
végbemenni engedi.

De ha valaki nem hajlandó is Lutherral tartani Szűz Máriának, 
mint a hivő elfogadás ősképének ilyetén megértésében talán mégis 
felfigyel annak a ténynek a jelentőségére, amely a görög Újszövetség 
imperatív-passzív igealakjában jut kifejezésre.

Irta:. Wilhelm Stahlin 
Fordította: Szabó József

B é k e s z o l g á l a t u n k  m ú l t j a ,  j e l e n e  és j ö v ő j e

í  Békeszolgálatunk múltja

Az, amit ennek az alcímnek keretében elmondani kívánok, az nem 
krónika. Békeszolgálatunk krónikáját már meghallgattuk a legutóbbi 
munkaközösségünkön. Inkább rövid értékelés és tanulságok summázása 
az, ami most idekívánkozik. Az értékelés mindig azzal a kísértéssel 
jár, hogy szubjektív szempontok uralkodnak benne. Ettől csak az óvhatja 
meg az embert, hogy megkísérli a tényék mezején való tárgyilagos 
megmaradást. Kétségtelen, hogy már az maga is nagy dolog, hogy egy
házunk végzett komoly békeszolgálatot. Még akkor is igaz ez, ha sok 
ellenhang, sok kritika, sok gyanúsítás, rágalom és — alázatosan meg- 
vallhatjuk — néha elhibázott hang is megcsendült vele kapcsolatban 
és benne.

Elfogultság nélkül mondhatjuk ma miár, hogy vannak a mi egy
házunk ibékeszolgálatánaik is letagadhatatlan eredményei. Ezek közül 
néhányat feltorolok.

a) Mivel voltak, akik vállalták ezt a szolgálatot *— vállalva a nép- 
szerűtlenítők nyilait is —• soha többé nem érheti az a vád egyházunkat, 
ami pl. néhány más kérdésben kétségtelenül jogos., hogy nem hallatta 
a szavát olyankor, amikor némasága maisok némaságával együtt késő 
bánathoz, vagy katasztrófához vezetett. Ezt a megállapítást az idő és 
az események már jórészt igazolták.

b) Ezt a szolgálatot úgy végezte egyházunk, hogy egyáltalán nem 
tévesztette szem elől azt a feladatot, amely speciálisan rábizatott: a 
lehető legjobb iigeszolgálatot. A békeszolgálat révén nem lett szegényebb 
egyházunk, hitele sem lett kisebb azok ellőtt sem, akik tényleg hisznek 
és azok előtt sem, akik nem hisznek. Sőt, olyan helyeken is szóhoz 
jutott, ahol begubózása révén némaságra lett volna kárhoztatva.

c) Egyfelől nyilvánvalóvá lett sokak nagy felelőssége. Ez a fele
lősség elsősorban abban mutatkozott meg, hogy nem feledték el, hanem 
nagyon is észrevették, hogy hol élünk, mik a veszedelmek, problémák, 
tervek és célok, — és hogyan találhatja meg helyét és hangját azok 
között az egyház. Nem sopánkodtak a múlton, nem tétlenkedtek át a 
jelenüket, nem fonogattak hamis martyr-koszorút az előrevetített pusz
tulás viliágaiból és csalfa remények pillangóját sem kergették. Més-
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felől nyilvánvalóvá, lett az is, hogy néhányan igyekeztek megtakarítani 
ezt a felelősséget, mégpedig úgy, hogy nem kifogásolták ugyan nyíltan, 
hogy mások ezt a felelősséget hordozzák, de nemtetszésük pisztolyát 
az első lehetséges alkalommal elsütötték. Ez a megosztottság javarészt 
már a múlté és ez nem véletlen!

dl) A veszedelem és megoldás felszínen tartásával kétségtelen jó- 
néhány embert késztetett pozitív döntésre ez a szolgálat. Ki merné 
tagadni, hogy sokkal többen megértették ebben az országban is, de a 
nagyvilágon is, az evangélikus egyház szolgálata révén is, hogy nem 
(babra megy a játék a nemzetek között, hanem életre vagy halálra. El 
egészen addig, hogy nem pusztán a viharfelhőket vették észre, hanem 
azt is, hogy lehetséges a megoldás, de annak többé nem járható útja 
az erőszak, mégkevéshbé a tömeggyilkosság és az öngyilkosság.

e) Bővült az Ige megértése és gyakorlati alkalmazásának lehetősége. 
Ha voltak is disszonáns megnyilatkozásck, sokkal nagyobb mérvű volt 
ennél az a tény, hogy nem a levegőibe beszélt egyházunk, hanem igét 
hirdetett úgy, hogy azt sokan megértették. Ami pedig a disszonanciát 
illeti, az legfeljebb javító (kritikára., jó példa mutatására, az Ige jobb 
megértésére és helyesebb hirdetésének végzésére késztethetett és sür
gethetett és semmiképpen sem arra, hogy' a fürdővízzel együtt a gyere
ket is kiöntsék.

f) Ennek a szolgálatnak magában az egyházban is sodra volt. Ép
pen egyházunk országos b ékebizottságának legutóbbi ülésén állapították 
meg a résztvevők, hogy azok közül, akik közömböseik, vagy ellenségesek 
voltak ezzel a munkával szemben, milyen sokan megváltoztatták állás
pontjukat is, magatartásukat is, ezirányú szavukat és tettüket is. Sokan 
őszintén megvallottók azt is az utóbbiak közül, hogyha tévedés imitf- 
amott becsúszott is a szolgálatba, becstelenségnek az árnyéka sem 
tapad hozzá. Kiszélesült tehát a munkában tevékenyek tábora és ugyan
akkor összezsugorodott és. megcsendesedett a suttogóké.

g) Megnőtt egyházunk békeszolgálatániak becsülete az egyházban is, 
de az egyházon kívül is. Kétségtelen, hogy ebbe az a lépés is beleját
szott, hogy egyházegyetemünlk szervezett és törvényes csapattal jár az 
élen. Ennek a szolgálatnak irányításában és végzésében szerepe jól 
bevált. Szolgálata közben állandóan tekintettel van a forrásra, az igére, 
annak ellenőrzése mértékére: a tanításra és egyúttal összehangolja 
 szolgálatát az egyházon kívüli szervek más alapállású, de azonos célú 
szolgálatával. Tanul azoktól és azok is tanulnak tőle, — és ez nagy 
dolog.

2. Békeszolgálatunk jelene

Mindenekelőtt a tervszerűség és kiszélesedés jellemzi. Teológiailag 
megalapozottabb és sokak részéről őszintébb, mint volt. Konkrétabban 
fog hozzá egyházunk a szolgálathoz anélkül, hogy az alapról való lesik
lástól félne. Több a reménysége is. Jobban törekszik szót érteni azokkal, 
akik vele tanítás, módszer és hit dolgában nem együvé tartoznak. Nem 
pusztán általánosságban emlegeti a békét és a háborút, hanem sok oh 
dalról megfogalmazva szól hozzá az atomháború veszélyéhez, az erőszak 
alkalmazásához, a leszereléshez, népek elnyomásának kérdéséhez, a ki
zsákmányolás problémájához, egyik oldalról. Ugyanakkor sokkal kép
zettebben, tanultabban tudja a kérdés pozitív oldalát is megvilágítani az
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atomtudás békés célra való félhasználása, a szociális igazság és jólét, 
a népek barátsága, jogai és egymásra utaltsága, sőt, testvérisége dolgá- 
ban, a másik oldalról. Nem pusztán tiltakozásról esik tehát szó ma már 
az egyház békeszolgálatában sem, hanem javaslatokról is a célból, hogy 
az Istentől kapott eszközökkel és lehetőségekkel hogyan lehet és kell 
helyesen bánni. Egyáltalában nem arról van tehát szó, hogy pillanatnyi 
érdekből vagy helyzet adta félelemből egyszerűen leveszi a szót a nem
egyház szájáról, hanem arról, hogy lelkiismeretesen keresi merre és 
mire indítja az ige megértése ott, ahol felelős szót várnak tőle és külső 
emberi sorsa elválaszthatatlan azokétól, akik részben rábízottak, rész
ben pedig embertársak az úton. Mindezt úgy teszi, hogy nemcsak eb
ben az életben reménykedik a Krisztusban és nemcsak erre az életre 
prédikálja a Krisztust, hanem hiszi és prédikálja a testnek feltámadását 
és az örök életet. Ha ezt az utóbbit elhallgatná, hűtlen lenne Urához és 
hivatásához. Ha az előbbivel nem törődnék, hűtlen lenne ezen kívül még 
az emberekhez is a szeretet vonalán és könyelmű lenne önmagával 
szemben.

3. Békeszolgálalunk jövője

Amikor erről beszélünk, felvetődhet a kérdés, nem kaszálunk-e 
ezzel bele a holnap gondjába? Nem kétséges ugyanis, hogy békeszolgá- 
latunk holnapját igazában a holnap fogja megszabni. Holnapra is bizo
nyos azonban az, hogyha élünk és szolgálhatunk, szolgái leszünk Isten
nek és adósai embereknek azzal az igével, amelyik eligazít itt a világ
ban, de ugyanakkor túl is mutat az egyes emberélet határán azzal a le
hetőséggel, amelyik adva van a Krisztus vérén szerzett váltsággal és 
az örökélet reménységével. Az igéhez kötött lelkiismeret konkrét fel
adatait pedig majd elénk hozza az, Aki munkál mindeneket nemcsak 
mindenekben, hanem holnap is, az egyházban is, az egyház által is, 
miég az egyházon kívül is. Vajon felesleges is akkor a jövő munkájáról 
beszélni? Nem! Sőt éppen azzal vesszük komolyan már most, hogy 
beszélünk róla. Ezzel nem Isten kezéből akarjuk kimarkolni a  jövőt, 
hanem a magunk felelősségét és praktikus készségét növeljük.

„A szép nyilatkozatok ideje lejárt. Minden nyilatkozat csak füge
falevél, ha nem követi az elszántság és a tett” — írta Pálfy Miklós dr. 
„A prágai konferencia anyagából" — című beszámolójában. Továbbá: 
„Ha valaki azt kérdezné, hogy érvényes-e ez a mondat is, hogy: inkább 
rabszolga legyeik, mint tömeggyilkos, a kérdést igennel kell megfelelni, 
mert semmitől sémi kell úgy félni, mint a bűntől és az lesz igazán 
szabad, aki a bűntől jobban fél, mint a rabszolgaságtól" — mondja 
Heinrich Vogel 60 tételének 12-ében. Az utóbbiból az is következik, 
hogy az egyház nem rendelkezik olyan külső hatalommal, amelyik 
egyik napról a másikra megsemmisíthetné a háborús terveket. De arra 
kötelezve van a jövőre nézve is. hogy bűnbánatra és megtérésre hívjon 
fel embereket és népeket, aminek következtében nemcsak a lelkiismeret 
mozdul meg a gonosz szándék elejtésére, hanem a szeretet és felelős 
jószolgálat mezejére is odavezérel'het sokakat.

Egyházunknak a többi egyházzal karöltve kell munkálkodnia azon, 
hogy a saját kebelében teremthessen a Szentlélek Úristen olyan légkört, 
amely erkölcsi bázisát is, súlyát is, meg .hitelét is megnövelné befelé is, 
meg kint a nagyvilágban is. Ilyen célból lenne nagy jelentősége egy
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világzsinatnak és így lehetne komoly eredménye azon javaslat megvaló
sulásának is, hogy a Béke Világ-tanács vegye fel a kapcsolatot az Egy
házak Világtanácsával. A széles körben való ibeszéligetésnek, vélemé
nyek kicserélésének, a szótértésnek és a megértésnek minden lehetséges 
alkalmáért és sikeréért fáradozni kell.

Ahol az egyház valamikor is megszólalhat, tekintse ezt a bizonyság- 
tétel alkalmának, mert ezt teheti anélkül, hogy sajátos küldetésének 
elárulójává válna.

Minél jobban vigyázunk a teológiai alap tisztaságára, annál ke
vésbé téves a szavunk. Ezért kell a lelkészeknek hűséges teológusoknak 
maradniok. így leli meg az egyház azt a hangot, amelyik nem kölcsön
vett, de ugyanakkor nem is idegen azok számára’, akikhez intézi szavát.

A jövőben is, sőt a jövőben fokozottabb jelentőséget kell tulajdo
nítani az egymás közti őszinte beszélgetésnek és meggyőzésnek. Gyű
léseinken kerüljük egyfelől a színészetet, a cinizmust, a felelőtlenséget, 
de másfelől a mindentudás fölényes látszatát is.

Tanulni és tanítani kell mindenkinek, aki felelős poszton van. hogy 
az ellenvéleményből, vagy közömbösségből ne szakadás és hasadás, ha
nem összefogás, megértés, szeretet, egység és jó eredmény szülessék.

Óvakodjunk attól, hogy elcsépeltté váljék a mondanivalónk. Ettől 
főképpen az óv meg minket, ha jól értjük a magunk hivatását és a 
kiindulásunknál megtaláljuk az igazságot, és már akkor fején találjuk 
a szöget. Az elcsépeltség és a disszonancia többet árit, mint használ.

  Soha ne tévesszük szem elől azokat, akiknek szólunk, mert azok 
életének, gondolkodásának, problémáiknak ismerete nélkül könnyén 
célt téveszt a fényesre csiszolt üzenet is.

A  feliadat tehát- négy irányú: a) A  lelkészek foglalkozzanak sokat 
teológiával, az Ige helyes megértésével egyenként meg munkaközös
ségben is. b) Legyen világos helyzetismeretünk az egyházról, országunk
ról és a nagyvilágról, illetőleg annak készülő és lezajló eseményeiről. 
c) Legyünk a megnyilatkozásainkkal világosak, következetesek és őszin
téik az emberekkel való beszélgetéseinkben is, egymás között is. d) Le
gyünk állandóan tekintettel a célra is1, meg azoknak az embereknek 
gondolkozására is, akik felé szolgálatunkat közvetlenül irányítjuk. Ez 
nem idomulást jelent hol így, hol úgy, hanem csak így lehet helyeden 
beirányított a megnyilatkozásunk. Tévednénk ugyanis, ha egy kalap 
alá vonnánk az embereket meggyőződés, hazafiasság, szándék, helyes 
látás és hitbeli meggyőződés tekintetében.

Befejezésül pedig még gondoljunk arra, hogy semmiképpen se le
gyen szembe'kötősdi az, amit mondunk és teszünk, hanem végezzük dol
gunkat azzal a jó lelkiismerettel, amelyik ha nem is zárja ki mindig 
a tévedést, mindig megóv a becstelenségtől. Itt is megáll, és ebben a 
vonatkozásban is legyen igaz: „Úgy tekintsen minket az ember, mint 
Krisztus szolgáit és isten titkainak sáfárait. Ami pedi-g egyébiránt a 
sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék.“ (1 
Kor 4, 1—2) Ez tudatos felelősséget jelent, de egyúttal a felelősség tuda
tosítását is.

Szabó Gyula

530



Kicsoda Jézus Krisztus?
—  Cullmann nagy jelentőségű könyve —

1 
„Kinek mondotok engem?” -— teszi fel Jézus a kérdést tanít

ványainak (Mk. 8, 29). És: „Mit gondoltok a Krisztus (a „messiás”) 
felől?” — kérdi a farizeusoktól (Mt. 22, 42). Erre a kérdésre vála
szolnia kell az egyháznak és mindazoknak is, akik egyszer-más- 
szor hallják Jézus szavát. Az ókori egyház a krisztológiai dog
mában fogalmazta meg válaszát, éspedig az ókori görög filozófiai 
gondolkodáson iskolázott fogalmazással: Jézus Krisztus mint a 
Fiú-Isten az örökkévaló Logosz, az Atyával egylényegű és a Szent- 
háromság második személye. A  nyugati keresztyénség egyházi köz- 
gondolkodása a gyülekezet számára ebből a fogalmazásból főként 
Krisztus „istenségét” rögzítette, azonban arra már kevésbé adott 
feleletet, hogy mit is jelent „istensége”. A  reformáció által meg
határozott protestantizmus pedig főként Melanchthon híres mon
dásán tájékozódott: „Krisztust megismerni annyit jelent, mint
jótéteményeit megismerni, nem pedig, mint amazok (tudniillik a 
skolasztikusok) tanítják, természeteiről, inkamációjának módoza
tairól elmélkedni.” A felvilágosodás óta a teológiai gondolkodás 
Melanchthon irányelvét úgy hajlította el, hogy Jézus Krisztus 
személyének titkát egyre inkább háttérbe szorította és jobbára 
csak művéről, a váltságról beszélt.

Az újabb szemléletmód, az újszövetségi krisztológiát lényegileg 
a fejlődés alapelvére építette fel. Durva fogalmazással ezt a szem
léletét —  a 16. századbeli szóhasználathoz igazodva —  antitrinitá- 
riusnak vagy unitáriusnak lehetne mondani. Röviden pedig abban 
lehet összefoglalni, hogy Jézus próféta volt, aki csodákat is vitt 
véghez; ilyenként tisztelte őt kezdetben a gyülekezet és csak las
san, fokozatosan alakult ki Krisztus „istenségének” képzete, idő
vel pedig az a krisztológiai dogma, amely őt a Szentháromság má
sodik személyének mondja. Ezt a szemléletmódot képviselte mo
dem vallástörténeti megalapozással Bousset, a „Kyrios Christos” 
című, 1913-ban megjelent nagyhatású művében. Azzal, hogy Jézus 
ki volt és minek tudta magát, Bousset műve nem foglalkozott. Ki
indulópontjául az a tétel szolgált, hogy a jeruzsálemi ősgyülekezet 
Jézust az oszkatológikus emberfia-messiásnak mondotta; várta az 
Emberfia eljövetelét, hogy ítéletet tartson és ezáltal véghezvigye 
a váltság művét. Bibliai értelemben vett vallásos viszony Krisztus
hoz Bousset szerint csak a hellenisztikus hatásoknak kitett, a po
gány misszió alapján keletkezett gyülekezetekben alakult ki. Sze
rinte pogány misztérium-vallások mintájára Jézust először a Szí
riai gyülekezetekben kezdték „kultusz-istenség”-ként tisztelni. 
Krisztusnak „Úr”-ként való tisztelete lett a kiindulópontja a ké
sőbbi krisztológiai tanfejlődésnek. Az „Űr” isteni predikátumával
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kezdte a gyülekezet Jézus prófétai személye köré a m itosz palást
ját szőni. Bousset koncepcióját tette magávéá Bultmann: újszö
vetségi teológiájában is kevés változtatással e zt. képviseli.

Az utolsó emberöltő teológiai munkájában azonban az újszö
vetségi krisztológia kialakulására vonatkozó és gyökereivel a fel
világosodásra támaszkodó szemléletmód helyessége kétségessé lett. 
Éppen alapfeltételei inogtak meg, amikor a történeti kutatás egyre 
következetesebben tárta fel az újszövetségi Krisztus-hit külön
féle mozzanatait. Ezért igen nagyjelentőségű Cullmann nemrég 
megjelent újszövetségi krisztológiája (,,Die Christologie des Neuen 
Testaments” , 1957., 2. kiadás, 1958): benne összefoglalódik a leg
utolsó évtizedek munkája. Ugyanakkor a kialakuló összkép új 
indításokat ad és előremutató feladatokat jelöl ki a további kutató
munkának.

2 .
Cullmann könyve nem, épül fe l a krisztológiai fejlődés hipoté

zisére: nem veszi alapul azt a szempontot, hogy a Krisztusról szóló 
tanítás egy Jézust prófétai tanítónak valló kezdeti primitív for -  
mából fejlődött ki fokozatosan Krisztus istenségének megvallá- 
sáig. Éppen a fejlődés szempontja bizonyult az utolsó évtizedek 
teológiai munkájában hamisnak. Cullmannt ez a felismerés ve
zette, amikor könyvének anyagát Jézus „nevei” vagy helyesebben 
„rangmegjelölései” körül csoportosította. Ez az eljárás ugyanazzal 
a veszedelemmel jár, hogy az előadás boncentrikus körökben mozog 
és állandóan kísért az ismétlés veszedelme —  ezt a veszedelmet 
nem is tudja elkerülni és ez helyenként feleslegesen nehézkessé 
teszi előadását. Mégis a követett módszer jóinak bizonyul a tekin
tetben, hogy az egyes fejezetek koncentrikus körökké idomulnak, 
egymást támasztják alá és egységes képbe olvadnak.

A  Jézus rangját megjelölő fogalmakat Cullmann négy cso
portba osztja: 1. a Jézus földi művére vonatkozó krisztológiai 
rangmegjelölések (Jézus, a próféta, Isten szenvedő szolgája és a 
főpap); 2. a Jézus eljövendő művére vonatkozó krisztológiai rang
megjelölések (a messiás, az emberfia); 3. a Jézus jelenlegi művére 
vonatkozó rangmegjelölések (az Űr, a Megváltó); végül 4. a Jézus 
praeexistenciájára vonatkozó rangmegjelölések (a logos, az isten
fia és az „isten”). Látnivaló, hogy ebben a csoportosításban is 
van haladás, úgyhogy az egymásra következő fejezetek fel tudják 
venni a megelőző fejtegetések anyagát, hogy végül is kicsendülje
nek azokban a krisztológiai fogalmakban, amelyek a későbbi egy
házi tanfejlődés alapjává lettek.

Cullmann az újszövetségi krisztológia témáját bibliai-teológiai 
szempontok szerint dolgozza fel. Ezt hangsúlyozni kell. Fej tege- 
tése ezért nagyrészt írásmagyarázat: exegézis, nem dogmatika. Tör
téneti és történetkritikai szempontokat érvényesít, nem az egy
házi dogmatikát szólaltatja meg, nem is annak bibliai megalapo
zására vagy igazolására törekszik. De éppen ezért különösképpen
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is tanulságos könyve: mutatja, hogyan segíti a bibliai teológia az 
egyházi tanítás megalapozását és helyes kifejtését. De mutatja azt 
is, hogyan tesz fel az írás kérdéseket, amikor az egyházi tanítás ki
fejtését tesszük feladatunkká.

3.

Többnyire úgy gondoljuk, hogy a legrégibb és legegyszerűbb 
fogalom, amely egyúttal a legelső „hitvallás” is volt Jézus méltó
ságának megjelölésére, a „messiás” , illetve „krisztus” -név  volt. 
Századunk elején hosszú viták folytak Jézus „messiási öntudatá
ról” . Ha e viták folyamán sokszor rosszul is tették fel az alap
kérdést és ha a kérdés tisztázását gátolta is sok körülmény —  
főként a ,,messiási““ várakozás sokrétűsége a zsidóságban — , any- 
nyi ma világos, hogy ez a fogalom nem kívánkozik alkalmas ki
indulópontul. Cullmann viszonylag bátran nyúl hozzá ehhez a 
fogalomhoz, de azon a véleményen van, hogy Jézus a messiási cím 
tekintetében „a legnagyobbfokú tartózkodást tanúsította, sőt azo
kat a sajátos képzeteket, amelyek ahhoz fűződtek, egyenesen sátáni 
kísértésnek tekintette”. Amikor pedig a főpap nyílt színvallást 
kívánt tőle, Jézus erre ugyan igennel felel, de a messiás-képzetet 
korrigálta, amennyiben azt az „emberfia’ ’-megjelöléssel helyette
sítette (Mk. 14, 62). Ezért Cullmann szerint Jézus ugyan nem 
hárította el teljesen a messiás-címet, de azt mégis tudatosan ke
rülte.

Cullmannak ez a véleménye azonban újabb kérdést vet fel: 
kétségtelen, hogy a gyülekezet húsvét után Jézust elsősorban mes
siásnak tudta és mondotta. Hogyan lehet ez, ha Jézus ezt a fogal
mat és benne rejlő igényt „tudatosan kerülte““ ? Cullmann ezzel 
a kérdéssel nem számol eléggé, mert a messiás fogalom értelmét 
egyoldalúan a „messiási király”  képzetével írja körül. Nem is veszi 
eléggé számba, hogy a „messiási király” a zsidóság számára nem 
egyértelműen jelölte a „nacionalista, politikai messiást” , hanem 
belefoglalta az eszkatológikus szabadító és legalább bizonyos zsidó 
irányzatoknál a dicsőséges emberfia —  képzetét is. Amikor Jézus 
a főpap kérdésére a dicsőséges emberfiára való utalással vála
szolt, ezzel nem „korrigálta” a messiás-képzetet, hanem annak 
konkrét értelmet adott —  úgy azonban, hogy egyúttal elutasította 
a messiás-fogalom szokványos nacionalista, politikai értelmezését. 
Mivel Jézus, ha sajátos értelemben is, de igényelte a messiás, 
illetve az „emberfia-messiás” méltóságát, mondhatta őt Pilátus a 
keresztjére tett titulusban „a zsidók királyának”, és hirdethette 
a gyülekezet kezdettől fogva messiás-krisztusként.

4.

Jézus azonban nemcsak az emberfia-fogalommal adott 'a mes
siás-képzetnek konkrét értelmet, hanem ezen felül azzal is, hogy 
a kettő kapcsolódik nála a deuteroezsajási „Isten szolgája*’ („ebed



JHVH” ) képzetével. Cullmann könyvének egyik nagy értéke, hogy 
gondos elemzéssel kimutatja: Jézus a saját küldetését kezdettől 
fogva az „Isten szolgálja” profétikus alakjának beteljesítéseként 
értelmezte. Az őskeresztyénség tehát nem utólagosan alkalmazta 
Jézusra —  főként szenvedésére és halálára —  az „ebed JHVH” 
képzetét, főleg Ezs. 53-at, hanem Jézus nyomdokán járva alakí
totta ki az „ebed JHVH”-krisztológiát, amely Cullmann feltevése 
szerint az őskeresztyénségben talán elsősorban Péter apostol köré
ben terjedt el. Az „Isten szolgája” képzetében különösen két moz
zanatot kell kiemelni: egyik a „helyettesítő szenvedés és halál” , a 
másik pedig az emberi bűn miatt széthullott szövetség visszaállí
tása Isten és népe közt. Amikor hirdetjük, hogy Jézus „értünk” 
szenvedett kínt és halált, és hogy halála által Isten új népévé 
gyűjti össze a gyülekezetét, akkor ezzel ma is az „ebed JHVH”-  
képz'et gondolatkör ében ragadjuk meg Jézus megváltói művét. Ezt 
pedig nem úgy tesszük, hogy misztikus glóriával fonjuk körül a 
golgotái keresztet, hanem Jézus saját igényét szólaltatjuk meg.

A  görögül beszélő keresztyének körében azonban Isten szen
vedő szolgájának képzete inkább a háttérben húzódott meg: fel
tűnő például, hogy Pál leveleiben csak elvétve találunk utalást 
Ezs. 53-ra és akkor sem e fejezet döntő versei szólalnak meg. Ez 
nem jelentette a megfeszített 'Krisztus alakjának a háttérbe szo
rítását. Hiszen Pál hangsúlyozottan a megfeszítettet hirdette (v. 
ö. 1. Kor. 2,2; Ef. 3, 1). De amíg' Jézus szenvedése és halála nyo
matúkkal emlékeztet történeti, esendő és kísértéseknek kitett em
bervoltára, addig Pál apostolnál nem kisebb hangsúly esik a fel
támadott és megdicsőült „Úr” Krisztusra. Jézus feltámadásának 
kettős értelme van az Újszövetségben: egyfelől a nyitott sír hang
súlyozottan utal arra, Ihogy nem maradt a halottak közt. Az újabb 
kutatások többszörösen rámutattak arra, hogy az üres sírról szóló 
elbeszélések is elidegeníthetetlennül hozzátartoznak a legrégebbi 
gyülekezeti hagyományhoz, •—  amit még nem is olyan régen a tör
téneti kritika képviselői állandóan tagadtak. Jézus feltámadásának 
másik alapvető mozzanata azonban megdicsőülése: a Feltámadott 
a gyülekezet hite szerint a 110. zsoltár értelmében az Atya „jobb
ján” ül, mert „neki adatott minden hatalom mennyen és földön” 
(v. ö. Csel. 2,34— 36; Mt 28,18).

5.
A  megdicsőült és feltámadott Krisztusnak ezt a méltóságát 

jelöli meg elsősorban az „úr” {görögül: kyrios) név. Ennek a név
nek az elemzése Cullmann művének egyik legérdekesebb és legta
nulságosabb fejezete. A  110. zsoltárt Jézus maga alkalmazta ön
magára (v. ö. Mk 12,35kk.), talán annak hangsúlyozásával, hogy 
a messiásnál nem a Dávidtól való származás a lényeges. Húsvét 
után ez a zsoltár lett a feltámadott Jézus „úr"-voltának alapvető 
értelmezésévé. A  zsoltárnak ez a vonatkoztatása természetesen nem 
tulajdonítható közvetlenül magának Jézusnak, noha az evangéliu
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mok tanúskodnak arról, hogy a tanítványok mélységes tisztelettel 
tekintettek rá, mint urukra és mesterükre (v. ö. Mt 23,8— 10; Jn 
13,13). Mégis ez a zsoltár lett a kiindulópontja annak, hogy a gyü
lekezet a Feltámadottat hirdette mint az Isten által megdicsőített 
Úr Krisztust. Ehhez azonban hozzátartozik annak felismerése, hogy 
Krisztus feltámadásával betört a világba az új aión. Ezért a Fel
támadott nemcsak valahol messze távolban, a „mennyországban” 
Ür, hanem az Atya jobbján úgy részesedik hatalomban, hogy ura 
mindenekelőtt a gyülekezetnek: „a mi Urunk, Jézus Krisztus” meg
szokott szólásformája a Feltámadó! tnak éppen ezt a gyülekezethez 
való közvetlen személyes viszonyát jelöli meg és ragadja meg. Az 
őskeresztyén „máránáthá" (valószínűleg a. m. „Urunk, jö jj!“ 1. Kor 
16,22; v. ö. Jel 22,20) éppen ezt a kapcsolatot jelöli meg éspedig 
az arám „már” =  „úr” kifejezéshez kapcsolódva. Az utóbbi a tanít
vány tiszteletteljes megszólítása, mellyel mesteréhez fordul. A  
„máránáthá” eredetileg valószínűleg az őskeresztyén imádságból 
származik és így az istentisztelet körébe utal. Bousset jó úton járt, 
amikor az „Úr "-megjelölés gyökerét az istentiszteletben kereste, — 
hangsúlyozza Cullmann — , de tévedett, amikor a fogalom alkal
mazását Jézusra a hellenisztikus gyülekezetből származtatta A 
„máránáthá” arról tanúskodik, hogy a palesztinai ősgyülekezet is 
imádságos könyörgéssel fordult az istentiszteletben —  elsősorban 
az úrvacsorában —  jelenlevő feltámadott és megdicsőült Űr Krisz
tushoz. Az eszkatológiai reménység beteljesedése és az üdvösség 
jelen ajándéka az Újszövetségben, és az egyházban mind máig 
feszültségben vannak. De joggal hangsúlyozza Cullman, hogy a 
legrégibb gyülekezet az eszkatológiai remény 'beteljesedését nem
csak „várta", hanem „át is élte" —  éppen az úrvacsorái közösség
ben: a „máránáthá” ti. az úrvacsora közösségét megélő gyüleke
zetben nem tisztára Jézus „eszkatológikus" eljöveteléért, hanem 
jelenlétéért is könyörög. Ez éppen az „Űr” Krisztus, aki életet ad, 
de számadásra is hív. Űr voltának nem szab határt a gyülekezet 
kerete: „neki adatott minden hatalom mennyen és földön”. Űr 
voltának ez a „kozm ikus”  értelme és jelentősége. Ezért a Kyrios- 
megjelölés „oly név, amely minden (más) név felett való” (Fil 2,9). 
A „Kyrios Jézus” volt az egyik legelső és legrégibb hitvallás, ezért 
tiszteli a gyülekezet Jézust ma is „Űr Jézusaként. Bármennyire 
elkopott is ez a név a megszokott használatban, amikor a hívek 
nagy része minden gondolat nélkül ejti ki, ma is szükséges, hogy 
annak eredeti értelmét és jelentését 'gyülekezeteinkben köztudottá 
tegyük. Ezért kell a gyülekezetben elevenen tartanunk annak tu
datát, hogy Jézus „úr”-volta élesen elkülönül minden mástól, amit 
vulgáris szóhasználatban „úr”-nak mondunk: Jézus „úr” -volta is
teni hatalmát és méltóságát jelöli meg.

Cullmann részletesen elemzi Krisztus „úr"-voltának értelmét 
és jelentőségét a világhoz, az egyházhoz és az egyes keresztyénhez 
való viszonyban. Mivel Ő az Úr, azért „feje” Krisztus az egyház
nak, a gyülekezetnek, amelynek életet ad, és amely neki szolgál. 
Ez a szolgálat azonban nemcsak ténymegállapítás, hanem állandóan
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követelmény is a gyülekezet és az egyes keresztyén számára. 
„Urunk” a feltámadott Krisztus az „abszolút igény” értelmében, 
amennyiben ti. az üdvösség minden ajándéka, az „élet” tőle szár
mazik, mi pe dig neki szolgálunk, mert neki kell szolgálnunk. Ezért 
tekint a gyülekezet Krisztusra mint olyan Urára, aki előtt felelnie 
kell szolgálatáért. A  gyülekezet és miniden egyes keresztyén tudja, 
mennyi kísértés és csábítás igyekszik őt elvonni e szolgálattól és 
hűtlenségbe sodorni. Ezért ég lelkiismeretünkben az állandó figyel
meztetés. hogy el ne távolodjunk Urunktól és hűtlenekké he le
gyünk hozzá.

6.
A Kyrios-név a Feltámadott „istenségéré’’ utal: ha erre a névre 

gondolunk, sohasem lett volna szabad kételkedni abban, hogy az 
Újszövetség tanúsítja Krisztus „ i s t e n s é g é t Az a fejlődés szempont
jával dolgozó elgondolás, amely úgy véli, hogy a prófétaként fel
lépő Jézust babonás gondolkozásé gyülekezete lassan és fokozato
san ruházta fel halála után az istenség mitikus palástjával, már 
ezért sem áll helyt a történeti kutatás világításában. Ezt Cullmann 
könnyve még egy másik vonalon is nagyon tanulságosan mutatja 
meg. Cullman kifejti, hogy valóban volt az őskeresztyénség köré
ben olyan „krisztológia” is, amely Jézus személyének titkát a 
„ próféta”  fogalmával igyekezett megragadni, —  aminthogy az 
evangéliumok is tanúskodnak arról, hogy Jézust életében ismétel
ten mondották prófétának. Azonban a „próféta” ebben az össze
függésben nem azonosul tisztára az ószövetségi prófétákról alko
tott fogalommal, hanem sajátos értelmet kap: arra a „messiási” 
prófétára utal, akiről 5 Móz 18,15 beszél. A  zsidó messiási várako
zásban szerepel a messiási próféta képzete (a visszatérő Illés kép
zete is ebbe a gondolatkörbe tartozik), —  azonban ez a képzet is 
túlmutat az emberi határok közt mozgó próféta alakján — , amint
hogy a Dávidfia messiási király képzete is túlnőtt a várakozásban 
az emberi arányokon. Mindez nagyon világossá teszi, hogy az anti- 
trinitárius vonalon haladó krisztológiai szemlélet a történeti ku
tatás világításában is helytelennek bizonyul.

Ez azonban még nem jelenti, hogy az ókori görög filozófiai 
gondolkodás fogalmaival dolgozó ó-egyházi krisztológiai tan vissza
vetíthető volna az Újszövetségbe. E krisztológiai tan egyik alap
fogalma a „logos” , melyet a negyedik evangélista alkalmazott —  
látásunk szerint —  először és alapvető értelemben Jézusra. Vele 
a Jézusban testet öltött Logosz isteni méltóságát hangsúlyozza. 
Kérdés azonban, mit is jelent az Újszövetség számára Krisztusnak 
ez az isteni méltósága vagy röviden „istensége” ? Cullmann köny
vének egyik értéke, hogy ezt a kérdést felteszi és rá feleletet keres. 
Cullmann határozottan igenlő választ ad arra a kérdésre, hogy az 
Újszövetség tanítja-e Krisztus „istenségét” . Azonban hozzáteszi: 
ez a válasz csak amellett a feltétel mellett igaz, „ha e fogalommal 
nem kapcsoljuk össze a későbbi görög spekulációkat a szubsztan
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ciáról is (isteni ,ill. emberi) természetről, hanem azt szigorúan 
üdvtörténeti értelemben vesszük”. Ez pedig azt jelenti, hogy Jézust 
„ istennek”  kell mondani, amennyiben Istent nyilatkoztatja ki. Ezt 
más szóval úgy is körül lehet írni: „Krisztusban közli Isten önma
gát velünk”, vagy „Jézus Krisztus Isten, amennyiben önmagát ki
nyilatkoztatja” . Jézusban az önmagát kinyilatkoztató és velünk 
emberekkel közösségre lépő Istennel találkozunk és csak Jézus
ban találkozunk ezzel az Istennel, sőt az Istennel. Ez —  moder- 
nebb formában kifejezve — lényegileg ugyanaz, mint amit János 
evangéliuma hirdet főként az „én vagyok”-kezdetű igékben, külö
nösen is Jn 14,6-ban. Ez az „üdvtörténneti szemléletmód” valóban 
nagyon döntő mozzanatokra hívja fel a figyelmet és lehetővé teszi, 
hogy a mai ember számára is életszerűen hirdessük a Krisztusról 
szóló evangéliumot, kiszabadítva azt olyan „mitikus” gondolkodás 
bűvköréből, amely a mai gondolkodás számára szinte teljességgel 
hozzáférhetetlen.

Az „üdvtörténeti szemléletmód”, amelyet Cullmann főként a 
zárófejezetben foglal össze egységes képpé, lehetővé teszi, hogy 
Jézus történeti ember-voltát világosan hirdessük és állítsuk a gyü
lekezet elé és mégse alkudjunk el semmit igéjének és művének 
„isteni’ 'ajándékából. Ezt itt részletesen nem fejthetjük ki, de szük
séges volna, hogy lelkészeink maguk is minél gondosabban tanul
mányozzák Cullmann művét. Hadd mutassak azonban rá ' arra, 
hogy miben van az óegyházi krisztológiai dogma értéke és korlátja. 
Értéke abban van, hogy kiegyensúlyozott fogalmaival olyan hatá
rokat állapít meg, amelyeken túl nemcsak tanításunk, de evan
géliumhirdetésünk is eltévelyedhetik, bizonytalanná válik, sőt letér 
az Újszövetség „egészséges tanításának” útjáról. A  krisztológiai 
dogmának ezt a regulatív jelentőségét ma sem szabad lekicsinyel
nünk. Viszont gondolnunk kell arra is, hogy az óegyházi dogma 
annyira spekulatív jellegű, hogy igehirdetésünket a mai ember 
számára könnyen terméketlenné teszi. Cullmann alkalmilag utal 
arra, hogy a dogma nyomán alakult ki a népies katolikus gondol
kodásban olyan Krisztus-kép, amely már-már a monophysitizmus 
síkjára tolódik el: Krisztus emberi vonásai mitikussá válnak és 
ugyanakkor vértelen fogalommá satnyul istensége. Noha evan
gélikus kegyességünkben és tanításunkban a Krisztus-kép talán 
ennyire nem tolódik el a monophysitizmus felé, ki ne venné észre, 
hogy Krisztus istensége igehirdetésünkben is sokszor vértelen me
tafizikai fogalom, tanítása pedig éppen ezért redukálódik olyan 
„isteni bölcsességgé”, mely tőlünk idegen világ hanigja marad.

Ha mindezt átgondoljuk, akkor érezzük meg csak, mennyire 
eleven és égető kérdés igehirdetésünk és egész egyházi munkánk 
számára is az újszövetségi krisztológiai probléma és mennyire 
aktuális Cullmann könyve. Ez a rövid tanulmány csak egyes szem
pontokat és mozzanatokat emelt ki belőle: legfeljebb ízelítőt tudott 
adni. Kézbe kell venni a könyvet magát és egyházi szolgálatunk 
szempontjainak világitásában tanulmányozni.

dr. Karner Károly
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Egyházunk békemunkájának történetéből
Egyházi békemunkánk mai feladatai között is érdemes vissza

pillantani a múltra. Sok tanulságot rejtegetnek a történelem lap
jai ezen a téren is. Nem nélkülözhetjük ezeket mai egyházi béke
munkánkban sem.

A keresztyének számára sohasem volt közömbös a háború és 
béke kérdése. Kétségtelen, sokszor aludt a keresztyén lelkiisme
ret a háborúk folyamán, de az is kétségtelen, hogy ahol helyesen 
értették és hirdették az igét, ott sohasem lehetett közönyös dolog 
az engedelmesség Isten ötödik parancsának.

A világbékéért érzett felelősség

1899-ben a hollandiai Hágában ült össze a világ első béke- 
konferenciája. Ezen általában a háborúk emberséges enyhítését 
akarták elérni, a sebesültek jobb ápolásáról, a hadifoglyokkal való 
tisztességesebb bánásmódról tárgyaltak, s nemzetközi bíróság elé 
akarták utalni a háborús viszályokat.

Az ún. „arany békeévek” kellős közepén, a nagyarányú fegy
verkezés a háború árnyékát vetette a népek elé. Az osztrák— magyar 
monarchia éppen új ágyúk öntésére készült, Németország emelte 
hadseregének létszámát és nagy erővel szaporította hadihajóit. 
Franciaország büszke volt új találmányára, „a víz alatt járó hadi
hajóra”, a gyarmatbirodalmát fegyverrel megszerzett Anglia pedig 
szintén nem akart lemaradni a fegyverkezési versenyben.

A  hágai konferencia adott alkalmat arra, hogy egyházi lap
jainkban megszólalhasson az egész emberiség sorsáért felelősséget 
érző keresztyén lelkiismeret szava. Paulik János budapesti vallás
tanár, a későbbi neves igehirdető s a Magyarországi Evangélikus 
Lelkészek Egyesületének elnöke, „ Világbéke”  címmel írt vezér
cikket az Evangélikus Családi Lapba. Ez az írás joggal tekinthető 
egyházunk világbékéért érzett felelőssége első írásos megnyilatko
zásának. Szavai 60 év távlatából sem idegenek, sőt sokszor egészen 
aktuálisaknak tűnnek, mert közös gyökérből, a Szentírásiból táplál
kozik a hatvan év előtti egyházi békemunka és a mai is.

Verescsagin híres orosz festő képéből indul ki, aki a háború 
jelképes ábrázolására óriási magasságú gulát festett emberi ko
ponyákból, amelyen keselyük lakmároznak. Milyen végtelen sok 
ember esett már a háborúk áldozatául. S mindez miért? „Óh nagy 
patakok kerülnének ki azokból a könnyekből, amiket a háborúban 
elesettekért a szerető szívek hullattak; s egész tenger kerülne ki 
abból a vérből, amely a háború mezején kiontatott, sokszor csak 
azért, hogy egy hiú és kapzsi ember több embert mondhasson alatt
valójának vagy jobban megteljék néki húsos fazeka.” A  háború 
bűnöseire történt utalás nagy lépés abban a korban, amikor ez 
a célzás nyilvánvalóan az uralkodókat és háborúban érdekelt akkori 
uralkodóosztályokat érintette.
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Paulik tisztánlátását bizonyította, hogy a világbéke megvaló
sítása terén nem kergetett délibábot. Látta, hogy még igen nagy 
utat kell megtennie az emberiségnek ahhoz, hogy kilátásos legyen 
a világbékéért folytatott küzdelem. „A  világbéke magasztos esz
méje oly szédítő magasságban lebeg, hogy az emberiség hozzá vi
szonyítva ma még csak olyan, mint a kis gyermek, ki a magas fán 
pirosló almát akarja leszedni. Óriássá kell nőnie, nagyot változnia 
lelkületében s intézményeiben, ha e nemes eszméhez csak közel 
érni akar.” Paulik azonban ennek ellenére sem javasol valami 
passzivitást, hanem hirdeti a világ jóakaratú embereinek össze
fogását a béke érdekében, mindenekelőtt pedig a nevelőkhöz, for
dul: „Egyesüljenek a világ népeinek nevelői: szülők, tanítók, lel
készek arra, hogy a gyermek szívében az emberszeretet, türelem, 
igazság stb. érzelmeit meghonosítsák s kiirtsák onnan - azokat a fél- 
szegségeket, amelyek a békének ellenségei” .

Mindenekelőtt a keresztyének, különösen is az evangéliumi 
keresztyének kötelességének tartja a béke ügyének munkálását, 
hiszen a Krisztus-követő életből nem is fakadhat más, mint szelíd
ség és békeszeretet. „A keresztyénségnek az az alakja, amely leg
inkább közelíti meg s juttatja kifejezésre tanaiban s életében az 
Üdvözítő tanait: az istenfélelmet, a szeretetet, türelmet, méltányos
ságot, jóságot stb., s amelyik leginkább előmozdítja a művelődést, 
mint pl. az ev. protestantizmus, az tesz legjobb szolgálatot a béké
nek s vele egyúttal az emberiség boldogításának is. Az igazi jézusi 
szellem, a ker. vallásosság legjobb alapja s biztosítéka a békének.”

A békéért való munka általános fej tegetésén túl, rámutat Paulik 
arra a nagyonis konkrét tennivalóra, ami egészen közelről érin
tette a nemzetiségi kérdéssel sikertelenül bajlódó evangélikus egy
házunkat: sok tennivaló van a népek barátsága érdekében, különö
sen akkor, amikor mesterségesen szítják a soviniszta lángok tüzet. 
..Ismeretes dolog, hogy manapság a nemzeti eszme tartja leginkább 
forrongásban a kedélyeket s velük együtt bizonyos nemzeti hiúsá
gok nyomultak nagyon is előtérbe. El nem tagadható azonban az 
is, hogy a hazaszeretet s h azafiság hamis értelmezése révén sok 
félszeg gondolatot plántáltunk már a gyermek fejébe is úgy, hogy 
az már zsenge korban a  szerint kezdi megítélni az embereket, hogy 
ki milyen nyelven beszél s az. idegent ellenségnek nézi. S egyes 
hangzatos szavakkal tovább folyik e dolog a felnőttebb ifjúságnál, 
míg végre naggyá nő benne az úgynevezett sovinizmus, a nemzeti 
szűkkeblűség, amely csak önmagában tetszeleg, mást lenéz s vég
eredményben mélyíti s szélesbíti a népek között való űrt s számos 
túlzásaival neveli az ellenszenvet közöttük. Ne feledje a nevelés, 
hogy minden egyén nemzeti, de nemzetközi lény is, s épp azért 
mindkettőnek magasabb érdekei iránt érdeklődni s értök lelkesedni 
tanítsa azt.”*

* Evangélikus Családi Lap. 1899. 161—164.
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Mindezek a keresztyén meggyőződés időt álló szavai. Az em
beriség békéje ügyében tisztánlátó keresztyén tanítás tehát nem 
hiányzott akkor, amikor ezt még akadály nélkül lehetett hirdetni. 
Sajnos nem mindig hangzott ilyen tisztán egyházunk szava. Külö
nösen akkor nem, amikor az első világháború idején a világnak 
égetően nagy szüksége lett volna az Isten .igéjével világító egyházi 
útmutatásra.

A háborús optimizmus

Magyarország felett gyűltek a megoldatlan s egyben égető 
társadalmi problémák. A  nemzeti függetlenség, a földkérdés, a 
demokrácia, a nemzetiségi kérdés döntő problémái várták a meg
oldást. A magyar uralkodó osztályok azonban úgy akartak hatal
mon maradni s egyben a világháborúból győztesként kikerülni, 
hogy kíméletlenül elnyomtak minden haladó törekvést, vakon bíz
tak német szövetségeseik fegyveres erejében, a porosz militariz- 
mus győzelmében, nem látták meg a szétesésre érett osztrák-ma
gyar monarchia 'belső gyengeségét.

A társadalmi bajokat semmibevevő, a háború felől esztelenül 
gondolkodó uralkodó osztályok katonai gőgjét, és háborús optimiz
musát sajnos egyházunk is átvette. Hogy mennyire hiányzott a 
helyzet felméréséhez szükséges jellegzetes egyházi, teológiai tájé
kozódás, azt keserűen panaszolja a háború folyamán megjelent cik
kében Szüts Gábor budapesti lelkész: „Az evangélikus s általában 
a keresztyén egyházak jövendő történetírói aligha fognak dicsérő 
áradozásokba kitörni, mikor a világháborús esztendők történetét 
megírják. Szinte pontos bizonyossággal lehet előre látni, miként 
fogják majd legalább rólunk megállapítani, hogy amint a nagy 
világfelfordulás teljesen készületlenül találta egyházunkat, úgy 
később, esztendők múltán sem tudott a rendkívüli időkhöz mért 
rendkívüli teljesítményekkel, a válságos időszak megértésével s 'be
folyásolásával magasztos hivatásának gyakorlásához jutni. Az a 
pár imádságos és énekes könyv, amit a katonák kezébe eljuttatott, 
az a végtelenül szervezetlen s rendszertelen lelkigondozás, amit a 
nyomasztó körülmények között a harctéren és a kórházakban' ki
fejtett, egy-két tucat jobb-rosszabb prédikáció, néhány jegyző- 
könyvi pont lesznek majd azok a dokumentumok, amiknek alapján 
a háborús esztendőkben végzett munkájával az utókor elé kell 
állania. Annak, hogy elsőrendű feladatához képest a közhangulat 
s a közérzés irányítója s nemesítője lett volna, hogy ítélve, bírálva, 
kárhoztatva a háború eseményei s kísérő jelenségei felett állott 
volna, hogy az a terebélyes fa lett volna, aminek védelmében a 
megzavart lelkek meghúzódnak, vágy hogy a közínság .s köznyomo- 
rúság enyhítésére erős akciókat folytatott volna, aligha akad majd 
az utókor a legszorgalmasabb kutatással is valami nyoméra,”*

* Evangélikus Lap, 1916. 625.
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Aki ennek a korszaknak az egyházi megnyilvánulásait tanul
mányozza, sajnos, mindenben igazat kell adnia a cikkírónak. Az 
államegyházi gondolat felé hajló egyház, a maga főúri világi veze
tőivel, sivár teológiájával, annyira összeszövődött az uralkodó osz
tályokkal, hogy képtelen volt a maga lábára állni. Megintcsak 
a kortárs panasza hangzik erről: „Nem régiben a szocialisták azzal 
vádolták az egyházakat, hogy fenntartás nélkül a régi rend, a ha
talom szekerébe fogták magukat, ma pedig nagyjában el lehet mon
dani, hogy a templomi szószék, aminek útján a nagyközönséggel 
érintkezésbe lépünk s aminek révén a közhangulat irányításába 
befolyhatunk, általában véve igehirdetésünk komolyságát veszé
lyeztető, felületes háborús optimizmus szószólója lett.”*

Az első világháború elején a felülről szított hangulat és nyomás 
hatása alól egyházunk lelkészei sem vonták ki magukat. Az első 
harctéri győzelmek hatása alatt az egyház is örömmámorban úszott, 
s szent meggyőződéssel hirdette, hogy ez a háború az egész em
beriség, de különösen a magyarság erkölcsi tisztulásának véres útja 
s új dicsőséges korszak kezdete.

A  valóság azonban csakhamar más lett. Az első téli háború 
s a nyomában járó borzalmas tapasztalatok, a harcterek forgandó 
szerencséje kezdték megérlelni a kiábrándulást. A  drágaság egyre 
inkább növekedett, már 1915 második felében 50%  pótanyagot 
kevertek a kenyérliszthez. Falvakban a jegyzők, gyárakban a ka
tonai erők már nem tudták a háború romantikáját elhitetni a dol
gozó néppel. „De a szószék csaknem változatlanul megmaradt az 
első hetekben megütött optimisztikus áradás mellett. Ha beléptünk 
a templomokba, únos-úntálán a régi diadalhimnusz hangzott fü
lünkbe: mi győzni fogunk, mert győznünk kell, bennünket a pokol 
kapui sem dönthetnek meg, a mi diadalmas hadseregeinknek senki 
sem tud ellenállni, mert velünk a jog és igazság és így tovább. 
A  lelkes igehirdetők versenyre léptek az újságok bombasztikus 
vezércikkeivel.”**

Amit évtizedek óta szomorúan panaszoltak a püspöki jelen
tések, az egyházi élet hanyatlása és a teológiai terméketlenség terén, 
annak a következményei most értek te . A  rettenetes események
hez az egyház szava a Szentírásból kiszakított íráshelyek győzelmi 
himnuszokká lapításából állt.

Pedig voltak a bakákkal együttérző tábori lelkészek, akik mint 
Endreffy János, minden elismerésre méltó realitással írták meg az 
egyházi lapokba harctéri tudósításaikat. írásaiban bennezeng a 
közkatonák elkeseredettsége, amiért számunkra érthetetlen és 
megmagyarázhatatlan okok miatt kell fiatalon elpusztulniok. Az 
otthoni falvakban és a harctéri lövészárkokban ilyenfajta nóták
ban jutott kifejezésre a népi elkeseredés:

* Evangélikus Lap, 1916. 625.
** Evangélikus Lap, 1916. 628.
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Megásták a huszár sírját 
Az uzsoki völgybe,
Hantja fölé ráborul a 
Fenyves örök zöldje.*

„A halálnak soha nem volt ilyen bő aratása; a Kárpátok 
lánca és egész Galícia ma egy temető, hol ezer meg ezer vitéz 
alussza hősi álmát” —  írja Sohultz Aladár tábori lelkész.**

A  háborús optimizmus -halálos csapásokat kapott. Itthoni szó
székeinken sem maradhatott meg a régi hang. Gyóni (Achim) Géza 
egykori evangélikus teológus verseit repülőgép hozza a körülzárt 
Przemysl várból. Döbbenetes erőivel kiált békéért azok felé, akik 
a halálba kergetik őket:

Csak egy éjszakára küldjétek el őket,

Csak egy éjszakára
Vakító csillagnak, mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget.
Hogy sírva rikoltsák: Istenem, ne töb bet!...

Ez a gondolat kap az imádság szárnyára, hogy Isten elé vigye 
a háborúban vergődő emberek nyomorúságát, s felifakassza a szí
vekben a béke utáni forró vágyat. Duszik (Lajos szatmári lelkész 
„Ima békességért” című fohászában ezt írja: „Véres csatamezők 
ágyúróncsokkal és roncsolt holttestekkel. . .  sötét, nagy sírok kis 
fakeresztekkel. . .  házromok felett meredező -csonka, kormos ké
mények, mintha ifejfákként emelkednének, fejfáiként a halott, 
áz eltűnt békének, boldogságnak. .•. Az ágyúdörgés, fegyve-rzaj és 
halálhörgés kiáltja, hogy él a halál . . .  És innen, a Te kebledről 
mi más a látás: azoknak a nagy meszesi síroknak, kifehérlő rögei 
a te intelmeiddé rendeződnek, a csonka kémények mintha Feléd 
mutató intő ujjak volnának, az ágyúdörgés mintha igédet zúgná, 
olvassuk, halljuk szavad: „Elég immár!” .. .***

Méltán hangzott el Szüts Gábor budapesti lelkész kifakadása 
az egyházi és szószéki háborús hangulatkeltés ellen, hogy ha a sok 
megdöbbentő tragédia után is az a legfőbb mondanivalója az egy
háznak, hogy „győzni fogunk”, akkor meg kell állapítani a keresz- 
tyénség csődjét.**** Egy másik figyelmeztetés a német militarizmus 
és a porosz szellem egyházi vetülete ellen szól, amikor azzal 
hivogat vissza a„régi” evangéliumhoz, hogy már úgyis azt be
szélik, hogy „a keresztyénség a világháborúban a harmadik ki-

* Evangélikus Lap, 1916. 392.
** Evangélikus Lap, 1916. 1.

*** Evangélikus Lap, 1915. 115.
**** Evangélikus Lap, 1916. 628.
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nyilatkoztatás, a Maohiavelli-féle hatalmi kijelentés táborába sze
gődött!”* Már a vicclapok is hoztak karikatúrát az úri-rend ka
tonatiszt-típusához gyorsan alkalmazkodott, hetyke, lovagló pál
cát suhogtató előkelőskiödő tábori lelkészről.** A  militarizált ke
resztyénség fábólvaskarikája így mondott csődöt, sőt így vált ne
vetségessé a világ szemében.

A világháború első vesztese: a keresztyénség!

De természetesen csak arról a keresztyénségről mondható ez, 
amely elhajolt az egyház Urától, a Jézus Krisztustól, és idegen 
eszmék járszalagján, idegen érdekeket szolgált.

Gondoljuk bele magunkat az akkori helyzetbe. Valójában az 
történt, hogy a mindenható Istent, a mindenség Urát lerántották 
nemzeti istenséggé, egyes országok háborús érdekeinek kiszol
gálójává. Elég, ha arra gondolunk, hogy például a német császári, 
az angol királyi, az orosz cári államegyházak papjai mind egymás 
országa ellen uszítottak Isten nevében. Ismeretes a német jelszó: 
„Gott strafe England!” (Isten verd meg Angliát!) ,,A keresztyén
ség mint az egész világot átfogó nemzetiségi, faji és nyelvi különb
ségeket áthidaló kapocs, mint a békesség vallása, az első durva 
rántásra széthullani engedte azt, aminek az öszetartásáról annyi 
nagyszerűen hangzó vallomást tett, annyit prédikált és oly sokat 
ábrándozott. A  keresztyén testvériség egyik napról a másikra 
politikai érdekszövetségre esett szét, amelyek a legtöbbször min
den erkölcsi alap nélkül, hatalmi Célok megvalósítására verődtek 
össze. Ezek és ehhez hasonló jelenségek azt a fájdalmas tényt hoz
ták napfényre, hogy a büszke és öntudatosan fellépő keresztyénség 
sok esetben csak keresztyén mázzal vonta be a maga papjait és 
az úgynevezett keresztyén államokat, s mikor döntésre került 
volna a sor, akkor a keresztyénség nem volt képes megállítani 
azt a vérözönt, amely most elsöpri az egész világot. Idealisták 
számára nagy csalódás volt ez s a reális valóra ébredés egy keser
ves pillanatában elröppent Rade manburgi theológiai tanár ajkáról az 
a rettenetes szó, hogy a keresztyénség csődöt mondott.”***

Az igazsághoz természetesen az is hozzátartozik, hogy a sem
leges országok evangélikus egyházai a világháború alatt, számos 
békeértekezletet tartottak s komoly közvetítői munkát is végez
tek a béke érdekében, élükön Söderblom Náthán svédországi ér
sekkel, a későbbi Nabel-békedíjassal, teológiánk tiszteletbeli dok
torával. Persze a skandináv evangélikusok békéért való fárado
zása semmit sem von le a hadviselő országok egyházainak s köz
tük a mi magyarországi evangélikus egyházunknak a békéért való 
felelősségéből.

* Evangélikus Lap, 1916. 3S7.
** Evangélikus' Lap, 1917. 147.

*** Evangélikus Lap, 19*15. 289—290. /
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Ezekután nézzük meg, hogy a világháború második s egyre 
véresebbé váló szakaszában, a háborús optimizmus kudarca után, 
hogyan tanította egyházunk a híveket a háború és béke kérdésé
ről.

Hogyan tanított egyházunk a háborúról és a békéről?

Mindenekelőtt azt kell megállapítani, hogy egyáltalában nem 
tanított egyházunk egységesen erről a kérdésről, sőt igen nagy 
szélsőségek mutatkoztak. Koronkint is más és más hangzik el 
erről a kérdésről, hiszen a közhangulat is nagyot változott az 
1914-es háborús lelkendezéstől a háborús undorig. Viszont ugyan
akkor azt is tekintetbe kell venni, hogy liberális teológiai helyzet
ben kiki a maga véleményét hirdeti s alig érzi magát kötve egy
házunk tanításához. A  vélemények tarkaságát tükrözi például a 
dunántúli egyházkerület „Háború és vallás” című gyűjteményes 
kötete, amelyben vallásos esték számára találhatók felolvasások. 
A  20 értekezés között olyan is van, amely a kérdés lényegére tapint 
rá „Háború és bűnbánat” címmel, de olyan is van, amely egész 
este ezzel a témával „táplálja” a híveket: „Vilmos császár” .

Prőhle Károly: Háború és theológia, valamint Endreffy János: 
A háború theológiája című füzetek értelmi oldalról, Sántha Ká
roly: Háborús idők imádságos könyve, Szánthó Róbert: Déli vége
ken című verskötete érzelmi oldalról közelítették meg a kérdést. 
Ezenkívül számos folyóirat-cikk szólt hozzá a háború és béke 
kérdéséhez.

Mindezekből nagyjából három álláspontban lehet összefoglalni 
egyházunk idevonatkozó tanítását.

a) Az elsőt a háború igazolásának szándéka vezérli. Eszerint, 
ha volt háború, melyet tiszta indító okból kezdtek, mely igaz ügy 
szolgálatában állt, akkor a mostani háború az, mert ki ne tudná, 
hogy „egy borzalmas bűntény megtorlásáért kellett fegyvert 
fogni” , a Habsburg trónörökös meggyilkolásáért. Emellé az „igaz
ságos háborús ügy” (vagy: ürügy) mellé azonban csak a szövet
ségi hűségéről híres német császár és hadserege állt. Arra a fel
vetődő kérdésre, hogy hiszen az emberek túlnyomó többsége 
mindig jobban szerette a békét, mint a háborút, és most mégis 
háború van, honnan lett hát ez? —  az a válasz, hogy a háború ret
tenetes világtalányként meredezik elénk, úgy állunk vele szem
ben, mint egy nagy természeti katasztrófával, mely az emberek 
ezreit értelmetlenül elragadja.

Persze ki ne érezné, hogy ez a ködösítés nem kielégítő ma
gyarázat, ennyire mégsem lehet a „nemtudomkát” adni, a kér
dés mélyére is kell nézni. Ekkor az a gondolatmenet következik, 
hogy mivel Isten világában mindennek van célja és értelme, lehe
tetlen, hogy a háborúnál ez hiányoznék. A  háborúnak is megvan 
a maga szerepe Isten világtervében. A  háború értelmét legjobban
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úgy lehet megközelíteni, ha a történelmet Isten nevelő iskolájának 
fogjuk fel, amelyben Isten közvetve és közvetlenül neveli az em
bereket. Ebből következik, hogy Isten a háborút is eszköznek hasz
nálja fel az emberiség nevelésére. lDe amint a nevelésben sokszor 
az is megtörténik, hogy egynéhány rakoncátlan suhanc miatt a 
tanítónak sokszor az egész osztályt, tehát az ártatlanokat is meg 
kell büntetnie, úgy a háborúban is, néhány elvakult ember miatt 
Isten egész népeket enged egymással hadakozni, mert felsőbb cél
jai úgy kívánják.

Nyilvánvaló, hogy itt az ún. theodiceai kérdés (Isten igazsá
gosságának kérdése) körül forog a vergődés, amely megpróbálja 
összhangba hozni a háború borzalmait és igazságtalanságait Isten 
világuralmáyal. Mivel azonban csupán spekulatív úton jár, meg
nyugtató eredményhez nem tud eljutni ez az okoskodás, gondolat
menete tele van megkérdőjelezhető sőt megtámadható fogyatékos
sággal. Így például érthetetlen, miért nem lehet a legegyszerűbb 
megoldást választani, a kis számú „suhancot” azaz háborús bűnöst 
megfékezni és a tömegeknek békét hagyni?! Ez sokkal igazságo
sabb volna, mint a fordítottja, hogy ti. a kevés „suhanc” miatt 
szenvedjen az egész világ.

b) A  másik típusú válaszkeresés a háború kérdésére, mór 
sokkal mélyebb alapról indul, Luther tanítását szólaltatja meg. 
Eszerint Luther legfőbb politikai alapelve az Istentől rendelt fel- 
sőbbségnek szóló engedelmesség volt. A  felsőbbségtisztelő Luther 
azonban elismert olyan esetet is, amikor a keresztyén ember 
igéhez kötött lelkiismeretére hivatkozva megtagadhatja az enge
delmességet akkor, ha a felsőbbség pl. a pápás bálványimádásban 
való részvételt, vagy hamis esküt követel. Ekkor Istennek kell 
inkább engedelmeskedni, mint embereknek. Az engedetlenségnek 
azonban ekkor sem szabad addig terjednie, hogy a felsőbbséget 
megtámadjuk, vagy felette ítélkezzünk, mert ehhez nincs jog
címünk. A  háborúval kapcsolatban is van Luthernek egy enge
delmességet megtagadható mondása: „Wenn ein Fürst wollte 
kriegen, der eine öffentliche unrechte Sache hatte, man ihm gar 
nicht folgen und helfen soll”. Luther nyomatékosan hangsúlyozta 
annak a felelősségét, aki háborút kezd. Jaj annak, aki minden 
kiegyenlítést meg nem kísérelt, mielőtt hadakozást kezdene, és jaj 
annak, aki a háborúban embertelen, állatias ösztönök által vezé
reltetve cselekszik.

Mindezek ugyan hűen adják vissza Luther tanítását a háború
ról, de a baj ott van, hogy így csak egyháztörténelmi érdekességű 
kérdésről van szó, s a történelem nem válik az élet tanítómes
terévé, ha a lutheri tanítás alkalmazása, következményeinek a le
vonása el nem hangzik. Luthernek az így megszólaltatott tanítása 
csak íróasztali ügy maradt, távol állt az élettől, s nem válhatott 
irányító erővé, pedig ez a tanítás az volt a maga korában.

c) A  vélemények harmadik csoportja habozás nélkül kiáll a 
béke mellett, semmiféle mentséget sem keres az imperialista há
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borúra. Ezzel összefüggésben elutasítja azt a felfogást, mintha 
Isten maga lehetne oka a háborúnak. A z az Isten, aki azt a pa
rancsot adta: Ne ölj! nem akarhatja a másik pillanatban azt, 
amit eltiltott. Így akkor minden háborús szennyet Isten nevével 
lehetne takargatni s a háborús felelősséget a háborús bűnösökről 
az Istenre lehetne hárítani. Az embernek minden lehetősége meg
van az Istennek való engedelmességre, hiszen ezért adta oda 
magát Jézus Krisztus, de lehetősége van az engedetlenségre is. Itt 
kell a háború okát keresni, az emberi bűnben és gonoszságban, 
és nem az Istenben. Az emberek sutba dobják Isten akaratát, egy
mást gyűlölik, elnyomják, kiszipolyozzák, kirabolják, ez megy ki
csiben az élet zsibvásárjában, és ez megy nagyban a háborúban.

Ha azonban a háború Isten akarata ellen való vétek, akkor 
szükségképpen felvetődik a kérdés, miért nem küzd a keresztyén- 
ség az Istene akarata érvényesüléséért, miért marad -passzív 
vagy éppen a gonoszságot mentegető, amikor Isten parancsa nyo
mán kellene szólnia a háború ellen? Miért hanyatlik a hajdan 
haladó evangélikus egyház? —  kérdezi Mayer Pál lelkész.* Krón 
Ferenc lelkész pedig így méltatlankodik az egyházi békemunka’ 
tehetetlensége miatt: „Oda fogják állítani a keresztyénséget más 
életképtelen rendszerek mellé, mert mit tett a keresztyénség a 
béke, az öldöklés megszüntetése érdekében? Még csak konferen
ciára sem gyűltek össze, a demokrata korifeusok pedig már másod
szor akarják megadni a békét. Ma, amikor minden ember csömör
lésig van a háborúval, szívesen üdvözlünk béke mozgalmat, mely
nek pedig a keresztyén egyházakból kellett volna kiindulnia, mint
hogy pedig semmit sem tettek, sokat veszítenek tekintélyükből.”** 
Sass János a falusi papok nevében írja: „Az egyházi vezetőség 
megelégedvén a templomi s irodai szolgálattal, elmulasztotta 
figyelemmel kísérni a nép gondolkodásmódjának fejlődését.”*** 
Más oldalról ugyanezt fejezi ki Szánthó Róbert: „Nagyon sok 
arisztokrata vonás van még az egyházban, amely akadálya a nép- 
egyházzá levésnek. Egyházunk eminens érdeke az arisztokratás- 
kodást minél előbb levetkőzni és igazi demokrata egyházzá ala
kulni.”****

Ezek a lelkészek a kérdés lényegére tapintottak rá. Helyesen 
ismerték fel, hogy a béke kérdésében tanúsított lagymatag állás
pont nem az Istennek való engedelmesség, hanem a háborúban 
érdekelt uralkodó körök, a nagybirtok és nagytőke előtti meg
hajlás. A  Habsburg- és a Hohenzollem-militarizmussal szemben 
a nép milliói, az egyház hívő tömegei a békét akarták. Mindenek- 
felett pedig a békét kívánja a Krisztus-követés útja! Ebből fakad 
az igazi és példamutató egyházi magatartás.

Dr. Ottlyk Ernő

* Evangélikus Örólló, 1916. 249.
** Evangéligus Örálló, 1917. 277.

*** E v a n g é l i k u s  ö r á l l ó ,  1917. 255.
»*** Evangélikus Lap, 1917. 904.



K ultúrszemle

M I L T O N
Születésének negyedfélszázados évfordulójára

Kevés ember hozott annyi tisztességet az emberiségre, mint ő — 
írta róla Taine. Óriási akaraterejű, nagykoncepciójú egyéniség Indivi
dualista a javából. És szenvedélyes homo politicus, mint „pokoljáró' 
nagy elődje, Dante. Hallatlan energiával feszült bele kora problémáinak 
megoldásába, a puritánok oldalán. Vitairatai közül kiemelkedik az a 
Defensio, amellyel a bűnös királyt kivégző angoi népet igyekezett 
igazolni, s az Areopagitica: a sajtószabadság követelése és dicsérete. 
Nem semmiért van az — írja ez utóbbiban — hogy a komoly és ta
karékos erdélyi elküldi évenként. . .  nem ifjúságát, hanem meglett 
embereit, hogy megtanulják nyelvünket és teológiai tudományunkat. 
(Az akkori, lényegében protestáns Erdélynek nem is lehetett külföldön 
olyan rossz híre!) Páratlan agilitással dolgozott a polgári forradalom 
sikeréért, — pl. Cromwell titkára volt, — s az egyetemes protestantiz
musért is. Egyénisége olykor a határozottnál is többnek látszott — talán 
nem is egészen Ikedvező értelemben. Feleségét kisszerűnek találta, óriási 
vitairatot írt a válás jogosultságáról, el is vált, s utóbb még kétszer 
megnősült. Lelkes protestáns létére templomba is mintegy individualiz
musa jegyében nem járt, mert bár — mint Szerb Antal írja róla — 
pap akart lenni, de nem találta meg azt a szektát, amelyet méltónak 
érzett volna, hogy papja legyen.

Összetörtén is úgyszólván emberfölötti vitalitással dolgozott. Másfél 
évtizede volt már vak, amikor 59 éves korában megjelent halhatatlan 
műve, Az elveszett paradicsom. Egyik grandiózus része a Szent Fény 
üdvözlése: a világtalan látó sötét szemei már nem is emberi világossá
got kutattak.

Ilyenkor minden gondolatom önként 
ütembe csendül; az éber madár is 
este dalol s legsűrűbb árny alatt 
zengi az éjt.

Ragyogj bent annál szebben, Égi Fény, 
gyújtsd át a lélek minden erejét, 
ültess szemeket belé, űzd el a 
ködöt róla, hogy lássak és beszéljek 
dolgokat, miket nem lát földi szem.

Persze nagyon keveset mondok azzal a száraz tartalmi közléssel, 
hogy a bűneset történetét írja le — korántsem egyénietlen módon. Igen 
nagy mértékben korának embere marad ebben is. Rendkívül érdekesen 
jellemzi ezt Szerb Antal: „Igaz, senki sem tudná pontosan megmondani,



hogyan éltek ősszüleinik a Paradicsomban és az angyalok az égben, de 
Milton elképzelése mégis tiltakozást vált ki belőlünk. Vegyük csak a 
híres jelenetet, amikor Raphael arkangyal látogatóba érkezik. Éva, a 
gondos angol háziasszony, hatalmas vegetáriánus ebédet készít, amely
ből az arkangyal igen jóízűen falatozik, majd Éva diszkréten vissza
vonul s az arkangyal és Adóm közt tudományos párbeszéd indul meg; 
mindketten olyan komolyak, oly megalkuvás nélkül nagyképűek, mint 
a század angoljai. A mennyországnak is XVII. századi jellege van: 
Isten, a nagy mcmarcha (barakk képzet, Zrínyi is monarchának nevezi 
Istent) teljhatalommal, de nem közmegelégedésre kormányozza birodal
mát. Hatalmas ünnepély keretében trónörökössé koronázza Krisztust, 
de az irigyek összebújva súgnak-búgnaik. . .  Az angyali karok és ren
dek katonás fegyelemben élnek az óriási mennyei bástyák, arzenálok 
és lőportornyok között, akár Cromwél „vasoldalasai“, amikor Raphael 
elvonul előttük, fegyverükkel tisztelegnek. A mennyei birodalmat — 
ó, barokk század! — az engedelmesség tartja össze, nem a szeretet, mint 
hajdan Dante másvilágát.“

A rossz problémáját veti fel, s így sajátos módon a Sátán kerül 
művének legalábbis szerkezeti középpontjába, a sötét fejedelem szájába 
adott szavak azonban igen érdekes feszültséget teremtenek, mert lehe
tetlen észre nem venni, hogy a szerző legalább valamelyest a tulajdon 
egyéniségének adott bennük hangot. így lesz Milton Sátánja abszolút 
kritikus, de nem abszolút negatív figurává, már ami az alkotó szán
dékát illeti. (Csak futólag jegyzem meg\ hogy Ikb. két és fél évszázad 
múlva Anatole Francé Sátánja a Pártütő angyalokban már abszolút po
zitívvá formált álak: az emberi haladás jelképe.) Micsoda tömény indi
vidualizmus, micsoda fanatikus, görcsös autonóm gondolkozás gomolyog 
a bukott arkangyal szávaiból, ha később saját füstjébe szédül is ez az 
clthatatlan gőg!

Üdv, Borzalmak! Üdv, 
szörny Alvilág! s te, legmélyebb Pokol, 
fogadd be új birtokosod: szívén 
tér és idő nem hozhat változást.
Önmaga tere a szív, s önmagában 
Eget Pokollá tehet s Poklot Éggé.
Legyek bárhol, csak mindig ugyanaz, 
s akármi, ha nem kisebb Nála, kit 
mennyköve [megnövelt. Itt legalább 

          szabadok leszünk; itt nem épített 
irigy Mindenható, s nem űz ki: itt 
biztos hazánk lesz, s uralkodni, úgy 
vélem, méltó cél a Pokolban is: 
inkább vagyok úr Itt, mint szolga Nála.
Én nyomorult! Hová a végtelen 
Harag és kétségbeesés elől?
Minden: Pokol; a Pokol: én magam; 
s a legmélyebbnél mélyebb mély se oly 
mély, mint ami elnyelni fenyeget:
Menny a Pokol ahhoz, mit szenvedek . . .
Tűnj hát, Remény; s tűnj vele, Félelem; 
tűnj, Megbánás! a Jó mind vesztve; Rossz, 
légy most te a Jóm. . .
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Részint a főszereplő Sátán figuráját színezi, részint a költő bíráló 
szavát teszi élesebbé az, hogy például az egyenetlenkedés és öldöklés 
elítélését az ördög szájába adja. Micsoda kontraszt!

Óh aljas ember! Ördög kárhozott 
ördöggel ércként összetart; csak az 
ember nem ért ’egyet az eszesek közt, 
noha égi kegyet vár; s noha Isten 
békét hirdet, őt harc, düh s gyűlölet 
fűti, s kegyetlen háborúkba kezd 
földjét dúlni s egymást pusztítani: 
mintha (ami minket összhangra intsen) 
nem lenne ellensége a pokol, 
mely éj-nap az ő rontására tör . . .

Szabó Lőrinc remek tolmácsolása (sajnos, csak részleteket fordított 
le) kongeniálisan érzékelteti az angol óriási barokkos szárnyalását, 
mondanivalója súlyosságát, egyes pontokon talán vitatható, de minden
esetre hatalmas egyéniségét. Befejezésül: egy epizód életéből, s annak 
költői lecsapódása. (Ez utóbbi Képes Géza fordításában.) 1653-ben a 
savoyai herceg fegyveresei megrohantak a piemonti síkság fölött lakó 
békés valdens alpesieket és borzalmas vérengzést vittek végbe köztük. 
Cromwell erélyes jegyzékét Milton fogalmazta, s ennek katonai sike r 
lett az eredménye „a piemonti vadállat“ ellen.

A PIEMONTI VÉRENGZÉSRE

Uram, bosszuld meg szentjeid, kiket
az Alpesek haván kardélre hánytak; 
torold meg mind a vértanút, ahány csak 

harcolva melletted vallott hitet.

Nyögésükre maradhat-é süket
a fül? —  Szelíd nyáját az ős karámnak 
szétszórta a piemonti vadállat: 

zúdult le nő s gyerek —  hörgésüket

a völgy a szirtre dobta, az pedig
tovább az égre —  ennyi vért se látott 
Itália, hol még pöffeszkedik

a tiarás zsarnok. —  A  vértől ázott 
mező szabadságot terem meg itt 
s megtörik rajt a babiloni átok.

Bodrog Miklós

549



A z ig ehirdető műhely e

Püspökeink rendelkezése folytán az 1958/1959. egyházi esz
tendőben a szász perikoparend evangéliumai a szószéki igék, epis- 
tolái. pedig az oltári igék. A szász perikoparend sajátossága, hogy 
olykor kettő vagy több igét is kijelölt egy-egy vasárnapra vagy 
ünnepre. Ezekből az igehirdető választhat. Ilyen esetben a Lelki- 
pásztor is annak a textusnak a feldolgozását nyújtja, amelyet leg
alkalmasabbnak vél.

ADVENT 1. VASÁRNAPJA
Lukács 1, 67— 79.

A SZÖVEG MEGÉRTÉSÉHEZ

Igérikben előttünk áll Zakariás éneke, az ősi „Benedictus". Lukács 
evangéliumának első fejezete részletesen tudósít bennünket arról, milyen 
megrendítő élményben volt része az Abia-rendi papnak, Zakariásnak 
a jerúzsálemi templomban. Amit akkor neki Gábriel angyal tudomására 
hozott fiának születése és küldetése felől, azt most Zakariás emelkedett 
hangú és tartalmú hálaadó himnuszba foglalja össze, sőt Isten Szent- 
leikével eltelve prófétái Arról is, akinek eljövetele jelenti népének meg
váltását. Áldja Istent azért, hogy hű maradt ahhoz az ígéretéhez, 
amelyet már az első emberpárnak, majd Ábrahámnak tett, később pedig 
a próféták által sokszor kijelentett és megerősített. Hálaadó énekében 
tehát nemcsak azért, mond köszönetét Isteninek, hogy késő vénségében 
fiúgyermekkel ajándékozta meg őt, bár atyai szíve is végtelenül örül, 
hogy fia „a magasságosi Isten prófétájának11 fog hivattatni, akinek Is
tentől kapott küldetése magasztos feladatok végzésében fog állni: a 
Messiás útegyengetője tesz, „az üdvösség ismeretére tanítja meg Isten 
népét, a bűnöknek bocsánatára." De ezen felül áldja Istent azért i§, 
hogy nagy irgalmasságából a másik Gyermek küldésévé? új ‘hajnalra 
virrasztja azokat, „akik a sötétségben és a halál árnyékának völgyében 
ülnek", aki majd felszabadítja Isten népét az Ö félelem nélküli szolgá
latára, a neki tetsző szent és igaz életfolytatásra és a békesség útján 
való járásra.

AZ IGE ÜZENETÉHEZ
Advent első vasárnapján, az új egyházi esztendő hajnalán mi is 

csatlakozunk Zakariás hálaadő énekéhez.
1. Áldjuk Istent, mert hű, aki szövetségét megtartotta, ígéretét tel

jesítette. Minden lepergett egyházi esztendő Isten hűségéről beszél. Az 
elmúlt egyházi esztendőben is számtalanszor megtapasztalhattuk ezt. Mi 
pedig hányszor vagyunk hűtelenek! Sok-sók ígérgetésünk, fogadkozásunk
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ellenére is milyen gyakran leszünk szószegőkké! Könnyen, sőt könnyel
műen felrúgjuk azt a szövetséget, amelyet Isten már a keresztségben 
kötött mivelünk. S Ö mindennek ellenére is hű maradt. Ez az ö  hű
sége, ígéretének megtartása olyan sziklaszilárd alap, amelyre mindig 
ráállhatunk, amelyen minidig bizton építhetünk. Ha az előttünk álló új 
egyházi esztendőre tekintünk, akkor is Istennek ez a változatlan hű
sége minden reménységünk egyetlen szilárd alapja és záloga. Csak 
ezután még nagyobb, odaadóbb hittel bízzunk az Ö ígéretében! Ilyen 
„szövetségesre” mindig teljes bizalommal támaszkodhatunk. Azért mer
jük már egyszer egész életünket, családunk, egyházunk jövőjét is tel
jesen. erre az isteni hűségre építeni!

2i. Áldjuk Istent, mert Megváltót, Szabadítót adott népének. Isten 
ígérete erre vonatkozott mindig. Már az első emberpárnak is lényegé
ben ezt ígérte {I. Móz. 3:15), majd az ősatyákon és a prófétákon át 
számtalanszor megújította ezt az ígéretét. Most az új egyházi esztendő 
küszöbén is teljes erővel, karácsonyi örömüzenetként hangzik felénk 
ennek az ígéretnek beváltása: sötétségben és halál árnyékának völgyé
ben ülő nép, ne félj: imé, én szeretlek s újiból küldöm hozzád Fiamat, 
aki hozza számodra a szabadítást, a megváltást! Milyen más lenne 
egyéni, családi, egyházi éltetünk, ha ez az ádventi ígéret a mi szá
munkra valósággá válnék!

3. Áldjuk Isten, mert Ő maga készíti az utat szent Fiának befo
gadására. Ezt tette jóformán mindig azóta, amióta a bűn szembefor
dította vele az első emberpárt. A próféták igehirdetése mind „út- 
egyengefő" szolgálat volt az Istenihez visszavezető úton. Keresztelő Já
nos hivatása, prófétai munkássága pedig igénk szeriint is közvet
lenül ezt célozta. Isten Szentlelke most is szüntelenül ezen fáradozik: 
Igéjével, szentségeivel, a kegyelem minden eszközével és módjával 
egyengeti az utat szívünkben a Megváltó befogadására. Zakariás tudta 
áldani Istent azért, hogy. az ő gyermekét kiválasztottá a Messiás úfc- 
tegyengetőjéül. Vajon mi, vagy a mi gyermekeink tudnók-e • vállalni 
az útegyemgetésnek sokszor hálátlan, alázatos-égot igénylő,. de mégis 
magasztos szolgálatát? Vagy legalább engedjük-e, hogy Isteninek e célra 
kiválasztott gyermekei, eszközei elvégezzék rajtunk, családunkon és 
egyházunkon ezt ez útegyengető munkát? Engedjük-e, hogy Istennek 
Szentlelke elhárítson életünkből mindent, ami akadályozza Krisztus
nak szívünkbe, hajlékunkba való eljövetelét s a benne való megma
radását, lakozását?

4. Áldjuk Istent, mert félelem nélküli szolgálatra szabadít fel 
minket. Akik a bűn .uralma miatt „a sötétségben és a halál árnyéká
nak völgyében ültek”, azokat „maptámadat látogatta meg a magas
ságból", „fény ragyogott, fel fölöttük" (És. 9:2). Eloszlik a sötétség és 
vele együtt a félelem is. Megjelenik „a világ világossága" s ennek a 
világosságnak fényénél látjuk meg csak igazán, mennyire eltévelyed- 
tünk a helyes úttól. Ez a világosság mutatja azt az utat, amelyen az 
életben járnunk kell: a szentségnek, az igazságnak és a békesség
nek útját. Ezt az utat jelöli ki számunkra és egyházunk számára 
ebben az új egyházi esztendőben is életünknek és egyházunknak Ura. 
Meg ne szoir.orítsuk Isten Szenti'elkét, hanem engedjük, hogy ezen az 
úton vezessen bennünket, családunkat, gyülekezeteinket és egyházun
kat. A mai feszültséggel teljes időikben pedig különösen is vigyázzunk 
arra, hogy vezesse hibáinkat a békesség szerzésének és megtartásá
nak útján. Milyen jó lenne, ha valóban engednénk, hogy ezen az úton 
vezessen, hogy soha el ne essünk ezen az úton, hanem kitartással
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futnánk azt végig! Milyen jó lenne, ha a békesség szerzésének és meg
tartásának ügye soha ne szenvedne kárt egyházunk és népünk között 
a mi engedetlenségünk miatt!

Az előttünk álló új egyházi esztendő hajnalán is Jézus neve 
ragyog fel előttünk. Isten kegyelmének új napja, új esztendeje virradt 
fel a mi számunkra. Sokak számára talán utoljára. Mégis: egy új, 
talán utolsó lehetőség az Istenhez térésre, a nékünik felkínált alka
lomnak áron is való megvásárlására. Újra kezdhetjük az életet, mint 
amikor valaki súlyos betegségiből gyógyul fel. Csak vigyázzunk, „ne
hogy hiába vettük légyen az Isten kegyelmét". Induljunk el ebben az 
új egyházi esztendőben a nékünk felragyogott tündöklő hajnali csillag
nak fényénél és „útköztoen" soha ne vegyük le tekintetünket róla, 
hogy sötét utakra ne tévedjünk. Meg fogjuk látni, hogy ez a fény cél
hoz fog vezetni bennünket.

„Itt a drága idő, Jön az Üdvözítő 
Népe váltságára, Boldogítójára,
Hogy mentse a rossztól És minden gonosztól."

(Békéscsabai énekeskönyv 14.) 
 Mekis Ádám

ADVENT 2. VASÁRNAPJA
Mt 3, 1— 10.

A TEXTUS MELLETT.

A synoptiikusok közös anyaga itt kezdődik: Keresztelő János, fel
lépésével. Nem élettörténetet mond Máté, hanem úgy mutatja be alak
ját, hogy/ őt magát teológiailag értelmezi. Az utolsó próféta ő, nem 
csupán időrendben, hanem küldetésében is: az érkező Messiásra mutat. 
Világos, hogy ebből bomlik ki a textus adventi jellege. Mondanivalója 
rokon Krisztuséval, sőt 'beleolvadó. Amivel ő befejezi, Jézus azzal kezdi. 
Ezért tartozik Keresztelő alakja tartalmilag isi az evangéliumhoz. 
Hangja a megtérés hangja, mely a gondolkodás, felfogás, éleslátás jó 
irányban való megváltoztatását jelenti. Mélyebben; Istenhez fordulást, 
visszatérést. (Erdélyben „jöjj vissza", „gyere haza" — így mondják: 
„térj meg".) Mindaz, ami ezután következik, amit Jézus tanít és tesz, 
csak ezzel a meginduló lépéssel érthető meg és követhető. A  pusztában 
kiált, de innen már belátható az út. (A hely, ahol keresztelt, a pusztai 
vándorlás tájai s az ígéret földje választóvonalán fekszik.) öltözete, 
eledele, életmódja jelképezi, hogy elszakadt a megszokott összefüggések
től s Istenben mélyült el. Követeli a bűn összefüggéseitől való elszaka
dást, mert jön az ítélet. Még nem láthatta, hogy Krisztus ítéletre eh 
jövetelét megelőzi a kegyelmi eljövetele. Nála ez még nem világos. De 
akár így, akár úgy, a pillanat elodázhatatlan.- „Mint amikor favágók 
egy fa kivágásához készülődnek és már megtisztították gyökerét a 
földtől, a fejsze éle pedig rajta fekszik a gyökéren, hogy annál nagyobb 
erővel sújtson le, — úgy jelenti a Keresztelő igéje éppen ezt az ítélet 
előtti utolsó pillanatot." (Kamer). Van írásmagyarázó aki úgy látja 
Keresztelő szerepét, hogy benne a régi és az új, az ígéret és a betel
jesedés, az atyánknak adott parancs s az új időknek követelményei adnak
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egymásnak kezet. Ahogyan az első szabadító, Mózes a pusztán keresz
tül vezette népét, úgy a végső Szabadítanak, Jézusnak is a pusztából 
kell elindulnia, ezért kiált Keresztelő a pusztában. (Esko Haapa.) Végső 
csengése a textusnak a válaszút feltárása: gyümölcstermő élet Krisztus 
által (én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszőik, stb.) vagy haszontalan, 
pusztulásra ítélt élet, ha mégoly pompázó is (farizeusok buzgó kegyes
sége).

A SZÓSZÉK FELÉ

Énékkar-vezetőnk tanított arra, hogy a kórusban minden szólamnak 
megvan az alaphangja. Ha ének közben, bizonytalanná válunk, ha el
veszítjük a hangot, azt kell tenni, hogy a szükséges hangnak az alap
hanghoz való viszonyát, a távolságát állapítjuk meg.

1. A megtérés alaphang. A három első evangéliumban a közös tör
ténet ezzel kezdődik: Keresztelő János megtérésre hívó igehirdetésével. 
Ez az az alaphang, amihez a továbbiakban vissza keli térni, ha érteni 
akarjuk. Nem csak abban adventi alak Keresztelő János, hogy felemelt 
ujjal felé mutat: íme az Istennek ama Báránya, — hanem abban is, 
hogy megüti az alaphangot. Csak ehhez való viszonyulásban, ehhez 
mérten lehet megérteni mindazt, amit Jézus Krisztus mondott és tett. 
A megtérés nem élmény, nem egy esemény az eletünkbenv hanem 
maga az Isten közélébe jutott élet. Helyesebben az Isten által megköze
lített élet. Ebből kifolyólag változik meg a gondolkodásunk, a látásunk, 
a reménységünk. A megtérés a néki engedelmességre szánt élet. Amint
hogy a hegyi beszéd elveszíti a megvalósíthatóságát az azt befejező 
hasonlat nélkül (sziklára .épített ház), úgy az egész evangélium elrej
tett és meg nem ismert kincs marad megtérés nélkül.

2. A megtérés ítélet. Az új látás., új reménység és új engedelmes
ség a régiek halálát jelenti. Keresztelő az egész lényével ezt sugározza 
(elszakadt a megszokott összefüggésektől). De a figyelmeztető kép is ezt 
hirdeti. Virágzónak látszó életek tövéről eltisztult az igazi gyökereket 
fedő föld. Lelepleződnek a .gyökerek, az indulatok, a tápláló források. 
S a bűn gyökereiből táplálkozó mégoly virágzó életeik is (farizeusok 
látszatvallásossága ési kegyessége) kivágattatnak. Ahol Jézus Krisztus 
közeledik, ott nyers pőreségében ismeri meg magát az ember. A 
régi Királyok királya című filmben, amikor Jézus találkozik Mária 
Magdeléniáva'l, nem szól, csak áthatóan nézi, S ettől a tekintet
től fokról-fokra változik meg ez az elegáns nő. Könnyed mosolya 
döbbent elgondolkodássá változik, ledér mozdulatai eltűnnek, fri- 
volan lecsúszott kendőjét hajára teríti s kerek, szép nagy szeme megtelik 
könnyel. — Klodvig frank királynak ajánlotta Remigius püspök: „égesd 
meg, amit eddig imádtál s imádd, ámít eddig megégettél."

3. A megtérés gyümölcstermés. Mindig, az volt a bajunk és szégye
nünk, hogy a megtérés bennünk csak véleményformálódást jelentett, 
új frazeológiát, új lelkendezést s nem .új életet. Már régen nincsen hi
tele annak, amit mondunk. Annak van hitele, amit teszünk. Isten kö
zelsége Jézus Krisztusban nem valamely megvilágosodott igazságot, ör
vendetes felismerést, hirdetett új tanokat jelent, hanem beoltatást. Az 
életünk csatornáiban új nedvkeringés indul meg, ettől új levelek sar
jadnak és terebélyesednek, virág nyílik és gyümölcs érlelődik. Haszna 
van az életünknek. Mások táplálása fakad belőlünk. „Én vagyok a sző
kítő, ti a szőlővesszők. . .  — tanít Jézus.
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4. A megtérés folyamat. Nem időzített esemény, amire emlékezni 
lehet. Nem nagy perspektívák szemlélete, mint ahogy Mózes nézte Hór 
hegyéről az ígéret földjét, hanem bemenetel abba. Nem megérkezés 
oda, hanem munkálása a földnek. Nem csak munkátósa, de boldog élet 
azon. Mindig elgondolkoztatott ez az igealak: elközelített. Itt van, és 
még sincs itt. Már nem jövő, de még nem jelen. Nem lehetek gondtalan 
a várakozásiban, mert a nyakamon van. De el sem emyedhetek a meg
érkezés tényében, mert még nincs itt. Azt hiszem ezért mondja Luther 
a 95 tétel elsőjében: amikor a mi Urunk azt mondja: térjetek meg, azt 
akarja, hogy egész életünk1 megtérés legyen.

Az alaphangból már indul a dallam. Karácsonyi melódia lesz . . .
Korén Emil

ADVENT 3. VASÁRNAPJA
Lukács 3, 15—17.

EXEGETIKAI ALAPVETÉS

1. Abban a várakozásban!, mely rátelepedett a Keresztelő prédi
kációját hallgató néptömeg szívére, a reménység és a félelem dominált. 
A különös pusztai prédikátor szava nyomán a felszínes érdekességre 
vágyók kíváncsiságát határozottan és végképpen felváltotta a szo
rongás!: „nem ez-e a megígért Messiás?11

2. Keresztelő utalása Jézus .szolgálatának lényegét egyfelől! az 
ítélettartósban jelöli meg. Erre mutat a tűz, a szórólapát, valamint a 
gabona csürbetakarításának és a polyva megégetésónek szokásos1 képe. 
Másfelől azonban az is világos Keresztelő előtt, hogy annak, Akit ő 
hirdet, nemcsak a végső szétválasztás a szolgálata, hanem annak a 
tisztító munkának á folytatása és tökéletességre vitele is, melyet pró
fétai szóval és a Jordán vizének keresztségével elkezdett és gyakorolt. 
Világos előtte, hogy az eljövendőnek nemcsak szórólapát van a kezé
ben, mellyel szelektálja a termést, s nemcsak gabonát gyűjt csűrbe 
és polyvát éget, hanem Szentleiket is hoz és- tűzzel is keresztel; vagyis 
nemcsak megtérést hirdet és ítéletet dörög, hanem1 bűnöket is bocsát 
és új, örök életre tisztítja a megtérőket kegyelmesen,

3. A „majd egykor bekövetkező ítélet11 látása és vápása elenged
hetetlenül hozzátartozik ahhoz, hogy „ma, amikor szavát halljuk, meg 
ne keményítsük szívünket11, hanem megtérjünk és megyalljuk, mint 
Keresztelő is tette, „eljő, aki nálam erősebb, kinek saruja szíját' meg
oldani sem vagyok méltó.11 Ez a „megalázó11 vallomás egyben a legvi
lágosabb bizonyságtétel is a karácsonyi Király: Jézus Krisztus Urunk 
hatalmáról és kegyelméről.

IGEHIRDETÉS

1. Keresztelő János szolgálata a Jordán partján nem bizonyult 
eredménytelennek.. Feszült várakozásban van a nép és szivükben 
mind gondolkodnak. Aki ismeri papi szolgálatunk gyakori meddőségét, 
annak nagy dolog a nép várakozása és gondolkodása. Édesapja, Za
kariás, ki ott fáradt és deresedett „meg papi szolgálata közben az égő 
és illatos áldozatok füstjében, talán soha sem örvendhetett ekkora
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eredménynek, hogy feszült várakozásban és nyugtalan gondolkodás
ban láthatta volna népét. Csak végezte papi szolgálatát „az ő rendjének 
sorában" — minden látható eredmény nélkül.

Keresztelő szolgálatának eredményessége lelki síkon jelentkezik. 
Nem külső eredményről, nem egyszerű tömegsikerről van szó, hanem 
lelki síikon jelentkező gyümölcsökről. A nép felfigyel, a nép gondolko
dik, a nép feszülten vár valamit!

Nagy dolog az új templom, az új imaterem, az új harang vagy a 
megújult oltár, de ez sokkalta több: a nép feszült várakozása és gon
dolkodása. A nép Krisztusról beszél és a Messiásról gondolkodik. Igaz, 
hamis vágányon, de vár és gondolkodik.

Keresztelő szolgálatának eredményessége átütő erejű. Nem 1—2 
embert mozdított ki lelki tunyaságából feszült várakozásba és kriszto- 
eentrifcus gondolkodásba, hanem az egész népet. Hallgatóit mind. 
„Mind azon gondolkodtak János felől, hogy vajon nem ő-e a Krisztus?” 
Ádventi ébredés ígérete búvik meg a sorok mögött.

Az evangélikus ember ádventi lelkiségéhez döntően hozzátartozik 
mindkettő: a feszült várakozás és ádventi gondolkodás. A Jézusi ígé
ret: Aki kér, az kap, ádventi megfogalmazásban így hangzik: Aki vár, 
az kap!! Ugyanakkor ez a legmegfelelőbb időszak arra, hogy elcsen
desedve újból végiggondoljuk az egész Krisztus-titkot, hisz ismét a 
jászol elé kerülünk. Ádventi imádságunkban meg hadd feszüljön bele 
szolgálatunk eredményességéért mondott papi és gyülekezeti könyör
gésünk.

2. Keresztelő János az Erősebb alázatos követe. — Amikor a nép 
igen nagynak látja őt, akkor alázatosan összeihúzódik az Erősebo árnyé
kában. Alázatossá teszi a Krisztus Lelke, a Krisztus tüze és a Krisztus 
szórólapátja. A Messiás hatalma.

Abban van Keresztelő szolgálatának nagysága, hogy a személye 
körül támadt ébredést az Erősebb felé irányítja; hogy öröme betelik 
az útjelző tábla és királyi követ alázatos, mégis oly jelentős szolgála
tával; hogy alázatosan összehúzódik az Erősebb árnyékában. Nekem 
mindössze vizem van, mondja, mely csupán a testet tisztítja, az Erő
sebbnek viszont Szent Lelke és tüze is van, mely belülről is megtisz
títja Isten népét. Jön a Nagyobb és Erősebb, aki olyan erőkkel végzi 
szolgálatát, melyek nem adattak meg nekem.

Abban van Keresztelő szolgálatának nagysága, hogy lelépi ember
nek tudja magát, mikor *a külső jelek csillaga feljöttét sejtetik, mivel 
a nép feszült gondolkodiásának és várakozásának pont ő a tárgya. 
Airra sem vagyok jó, hogy saruoldozója legyek. Az Erősebbnek nincs 
már szüksége rám. Lelépő ember vagyok, mivel köztem és Krisztus kö
zött nincs semmi hasonlóság.

Minden keresztyén ember örök ádventi feladata, hogy a Krisztus 
útjelző táblája és királyi követe legyen. Csupán ez, de az feltétlenül. 
Ebben van a mi szolgálatunk csekélysége és nagysága, alázatossága 
és méltósága. Saruoldozására is alkalmatlanok és méltatlanok vagyunk, 
mégis bűnös szánkba adja királyi üzenetét és tisztátalan kezünkbe 
adja szent testét és vérét.

Keveset gondolunk arra, hogy előttünk is volt valaki és utánunk 
is jön valaki, azaz mi is lelépő emberek vagyunk. Nem szívesen beszé
lünk arról, hogy a másik az erősebb. Általában igen ritka köztünk az 
alázatosság, különösen siker idején. Egyetlen öregasszony dicsérete 
elegendő, hogy trónfosztottnak tartsuk az öreg papot és önmagunkat 
a Lélek, a tűz és szórólapát teljhatalma birtokosának. Egyik nagy ter
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mészettudós önmagát és tudós barátait a tengerparton köveket keres
gélő .gyermekekhez hasonlította. „Az én kiváltságom mindössze annyi, 
hogy simább és szebb köveket találtam mint a többiek". Keresztelő 
meg akar minket tanítani összehúzódni az Erősebb árnyékában. Arra, 
hogy alászálljunk.

3. Az Erősebb alázatos követe a tűz és szórólapát képével teljes 
komolysággal figyelmeztet az utolsó ítéletre.

Igazi alázatosság csak ott van, ahol komolyan veszik ádvent üze
netét Krisztus szórólapátjárói: az utolsó ítéletről. Az is indítás aláza
tosságra, hogy utána is jön még valaki. Meg az is, hogy nem én vagyok 
a legerősebb semmiféle vonatkozásban. De valóban alázatossá csak 
a Krisztus tüzével és szórólapátjávail való komoly számolás teszi az 
embert. Sokkal több- lenne közöttünk a jánosi alázatosság és bűnbánat, 
a hűség és szeretet, meg sokkal kevesebb a lelki gőg, a civakodás és 
irgalmatlanság, ha meg nem feledkeznénk ádvent komoly tanításáról: 
az ítéletiről.

A szérűn ott fekszik az elcsépelt gabona mint gabonaszem és 
szalma keveréke. Izrael és az egész világ képe ez. Együtt a jó és a 
gonosz, az isteni és az ördögi. Ábrahám igazi magva és a csupán 
testileg ábrahámi. Ember képtelen a különválasztásra. Krisztus kezé
ben a szórólapét. <5 majd elválasztja azt, ami -bensőleg különböző, de 
most mégis ugyanabban a gyülekezetben ugyanazon, név alatt együtt 
létezik. A gabonát nem hagyja tönkremenni, hiszen tulajdona. Az Erő
sebb alázatos szolgája az ítélet prédikálásávai is szeretne minket alá
zatosságra segíteni. Hogy mi is gabona legyünk, ne polyvaü Ámen.

Weltler Rezső

ADVENT 4. VASÁRNAPJA
János 3, 27— 30.

MEGJEGYZÉSEK AZ ALAPIGÉHEZ

Az alapige mondanivalója egészen világos. Vetekedés támad amiatt, 
hogy Jézus keresztsége tisztít-e meg igazán, vagy Jánosé. János tanít
ványai el sem tudták képzelhi, hogy Jézus az ő mesterükkel felvegye 
a versenyt és most féltékenyen nézik Jézus- sikerét. János azonnal 
félreérthetetlenül kinyilatkoztatja: Jézus sikere Istentől van! Egyben 
tisztázza azt is, hogy viszonyul ő Jézushoz. A jegyes és a vőlegény 
szimbóluma miindi az Ó-Szövetségben, mind' az Újszövetségben meg
található. Egyrészt Jahve és a választott nép közti, másrészt Krisztus 
és az Egyház közti viszonyt jelenti. János önmagát „a vőlegény barát
jának" nevezi, aki ott áll a vőlegény mellett szilárdan és határozottan, 
mint annak megbízottja, vele való teljes lelki közösségben. János 
öröme azért teljes, mert azt a hivatását, hogy Krisztust bemutassa a 
világnak, hűséglesen és alázatosan teljesítette.

RÉSZLETES VÁZLAT
1. Nagy kísértés.

Pontos és hiteles értesüléseink vannak arról, hogy az élet tele va,n 
kisebbmagyabb meglepetésekkel. Mondogatjuk ugyan, hogy minket 
már nem érhet semmi váratlan esemény, mi már hozzászoktunk a
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sors változásaihoz, az igazság mégis az, hogy az élet, ez a furfangos 
drámaíró újra és újra magtréfál 'bennünket és úgy alakítja az ese
ményeket, hogy egyik ámulatból a másikba esünk.

Ilyesfajta meglepetés éri Keresztelő János tanítványait is, akiknek 
egy napon keserűen be kell látniuk, hogy mesterük tanítványai egyre 
fogynak, az új tanító, Jézus pedig minid nagyobb sikerrel folytatja 
munkáját. . .  Nem kell tehát csodálkoznunk, hogy felkeresik Jánost 
és keserűen elpanaszolják: „Aki veled vala a Jordánon túl, akiről te 
bizonyságot tettél, ime az keresztel és hozzá megy mindenki" (26 v.).

Roppant izgalmas dolog: mit tesz most János?! Saját sikertelensége 
felébreszti-e féltékenységét? Tanítványainak panaszos kérdése nem 
tölti-e el keserűséggel a szívét és nem állítja-e szembe az Üdvözítővel? 
Általánosan ismertek voltak a születésével kapcsolatos események, hira 
dette a megtérés szükségességét, mert „eiközelített a mennyek országa". 
Bb'ben a korban, amelyik tele volt messiási várakozással, sokak lel
kében felébredt a gondolat: Talán a Keresztelő a Messiás? Tudjuk, 
hogy azért küldenek hozzá papokat és levitákat, hogy megkérdezzék, 
kicsoda ő tulajdoniképpen-. Amint azonban akkor sikerül magában le
győzni a nagy kísértést és megvallja, hogy nem ő a Krisztus, most is 
megállja a próbát és éppen tanítványaira hivatkozik:

„Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam: Nem 
vagyok én a Krisztus, hanem ő előtte küldettem el." (28. v.)

A mindennapi élet minket is súlyos kísértésék közé állít. Terveink 
nem sikerülnek, imádságaink nem találnak meghallgatásra, Isten a 
szenvedés keresztjét rakja vállainkra. . . Nem veszedelmes alkalmak-e 
ezek arra, hogy szembeállítsanak bennünket Istennel és meggyengítsék 
Krisztusba vetett bizodalimas hitünket?! Meg tuduinlk-e mi is állni 
kísértésünkben? Meg tudunk-e maradni Urunkhoz való hűségben, aho
gyan Keresztelő János mindvégig megmaradt? Nem gyakoirol-e reánk 
végzetes hatást a hitetlen emberek Krisztus ellenessége? Fel merül a 
kérdés, hogyan tudott megállni Keresztelő János a na,gy kísértésben? 
Nagyon egyszerű és világos a felelet: amikor a nagy kísértés elémkezett 
számára, nagy alázatosság volt. szívében.

2. Nagy alázatosság.
Mondjuk meg egészen őszintén: ez a tulajdonság nem a mai em

bert jellemzi. Sokkal inkább jellemző az, amit XIV. Lajos pénzügy- 
miniszteréről Fouquet Miklósról jegyzett fel a történelem. Azzal kér
kedett, hogy mindenkit meg tud nyerni a maga számára, hogy minden 
művész az ő dicsőségét hirdeti. Arról álmodott, hogy falusi lakása 
felülmúlja a kiály palotáját. Szobái tele voltak büszke címerekkel, 
mindegyik felírása: QUO NON ASCENDAM =  Milyen magasra nem 
jutok még fel?

Eszébe sem jutott, hogy az Űr szava néki is szól: „Ha úgy felma- 
gasztaltatsz is mint a sas és ha mindjárt a csillagok közé helyezed 
székhelyedet, onnan is lehúzlak" Egyszeír csak elkezdték beszélni, hogy 
a pénzügyminiszter folyton gazdagszik, az állam pedig szegényedik. 
Végre iieé'l szeptember 5-én elfogták és 1680 március 23-án teljes 
nyomorúságban halt meg. Pontosan úgy történt, ahogy az Üdvözítő 
mondta: „Mindenki, aki magát feOimagasztalja, megaláztatik" (Luk. 
14:11.).

Keresztelő Jánosból hiányzik ez a lelkűiét. Nem hagy kétséget 
afelől, hogy -milyen viszony van közte és Jézus között. „Annak növe
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kednie kell, nékem pedig alább szállnom" (30. v.). Egészen bizonyos, 
hogy ez a kijelentés nem hangzott kellemesen tanítványai fülének 
sem . . Emberi 'természetünk elten van, hogy mások, vagy önmagunk 
magunkat kisebbítsük. János azonban tisztán látja saját hivatását; nem 
magát kell felmagasztaltatnia, hanem bizonyságot kell tenni Arról, 
Akit Isten küldött el a világ szabadítására. Épen ezért kijelentéséből 
nem lehet kiolvasni valamiféle szomorú lemondást, sem semmiféle alig 
leplezett féltékenységet: Isten az alázatosság lelkét adta néki, így tudta 
csak legyőzni a nagy kísértést.

Jó lenne egyszer nagyon őszintén megkérdezni önmagunkat; vajon 
milyen lélek lakozik bennünk? Az alázatosság lelke-e, vagy az elbiza
kodottságé? Személyes sikereink nem tesznek-e dölyfössé bennünket 
és nem kísértenek-e olyan irányban bennünket, hogy büszke dere
kunkat se az emberek, se az Úr-Isten előtt ne hajlítsuk meg?
3. Nagy öröm.

Aki azt hiszi, hogy az .alázatos lelkű ember világfájdalmas arccal, 
vagy keserű lélekkel jár a világban, az rettenetesen téved. Keresztelő 
János nem csak alászállásrót beszél, hanem nagy örömről is, sőt egye
nesen teljes örömről. Hol vagyunk mi ettől, akik az öröm morzsáival 
vagyunk kénytelenek megelégedni?! János nem csinál titkot belőle: 
megmondja az öröm forrását is. A keresztyén ember örömének titka 
és forj-ása: JÉZUS KRISZTUS! János azért tud a nagy, a teljes öröm
ről beszélni, mert megismerte Jézust és 'tudja, hogy Isten elküldte 
Vele üdvözítő kegyelmét. Mór a puszta látása is boldogsággal tölti el 
szívét, hiszen akit szeretünk, akitől boldogságunkat várjuk, akiben 
bízunk és reménykedünk, annak már a megpillantása is édes örömmel 
tölti el szívünket.. .

Jó lbnne egyszer azt is. megvizsgálni, miért olyan örömtelen az 
életünk, miért olyan nyugtalan sokszor a lelkünk? Futunk az élet 
apró örömei után és köziben nem vesszük észre, hogy számunkra is 
adva van a nagy, a teljes öröm a Krisztus Jézusban. Van-e nagyobb 
öröm annál, hogy Isten szeret bennünket? Van-e nagyobb öröm annál, 
hogy Isten megbocsátja bűneinket? Van-e nagyobb öröm annál, hogy 
Isten, Krisztus érdeméért örökéletet ad nékünk?!

Egyik haikszavú költőnknek van egy bánatos verse az örömről. Azt 
mondja:

„Ha kis örömet lelünk 
Egy-egy elhagyott parton, ,
Kettétörjük szegényt, hogy 
Holnapra is maradjon" . . .

Valóban így néz ki az az öröm, amit az ember készít magának, 
amiért egy életen át lohol. . .

Milyen másképpen néz ki az az öröm, amit az Isten készített a 
világnak. Nem kell kettétörni, nem kll holnapra félretenni. . .  Örök 
időkre, maradéktalanül készen áll azok számára, akik Krisztusban 
hisznek és Benne reménykednek!

Halász Béla
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Oltári imádságok
Advent 1. Lk. 1,67—7.9

Áldunk Téged, Istenünk, hogy 
megemlékeztél ígéreteidről és feltá
masztottad az igazi világosságot 
azoknak, akik a bűn sötétségében és 
a halál árnyékában élnek. Kérünk: 
bocsásd meg vétkeinket, hogy féle
lem nélkül szolgáljunk Néked; szen
telj meg minket, hogy az igazságot 
cselekedjük, és nevelj minket szere- 
teteddel, hogy a békesség útján jár- 
jünk, Jézus Krisztus Urunk által. 
Ámen.

1 Tim. 1,15.
Hálát adunk Neked, Atyánk, hogy 

elküldted a bűnösök Megváltóját, 
mert mindennél jobban örvendezel 
a bűnösök megtérésén. Kérünk Té
ged, némítsd el dicsekedésünket, 
hogy meglássuk bűneinket és ma
gasztaljuk irgalmadat, Jézus Krisz
tus Urunk által. Ámen.

Advent 2. Mt. 3,1—10.
Üristen, mennyei Atyánk! Hálát 

adunk Neked igédért, amely orszá
godba hív minket, és követeidért, 
akik akaratod titkát hirdetik ne
künk. Világosíts meg minket Szent- 
lelkeddel, hogy megértsük hívásodat 
követeid szavából. Rázz fel minket 
az eljövendő ítélet hírével, hogy Hoz
zád térjünk és képmutatás nélkül 
szolgáljunk Néked, Jézus Krisztus 
Urunk által. Ámen.

1 Tessz 5,1—11.
Istenünk, Atyánk! Áldott légy 

örökké azért az irgalmadért, hogy 
nem rendeltél minket kárhozatra, 
hanem Jézus Krisztus által a vilá
gosság és a nappal gyermekeivé tet
tél. Tarts meg minket ebben a hit
ben és szabadíts meg a hamis biz
tonságtól, hogy az ítélet napja ne 
találjon készületlenül, hanem ébe
rek és józanok legyünk, Jézus Krisz
tus Urunk által. Ámen.

Advent 3. Lk. 3,15—17.
Hálát adunk, Üdvözítőnk, hogy az 

ádventi időben emlékeztetsz dicsősé
ges visszatérésedre, amikor ítéletet 
tartasz élők és holtak felett. Ints 
meg minket követeid szava által, 
hogy rettegjünk ítéletedtől és bíz
zunk kegyelmedben. Keresztelj' meg 
minket Szentlelkeddel, hogy elhagy
juk a bűn útját és igazi tisztaságban 
éljünk Teveled, most és örökké. 
Ámen.

1 Tim. 2,4—6
Dicsérünk Téged, Istenünk, azért 

a világot átfogó irgalmadért, hogy 
akarod és munkálod minden ember 
üdvösségét. Dicsérünk azért az ál
dozatodért is, hogy egyszülött Fia
dat értünk a halálba adtad és köz
benjárónkká tetted. Add, hogy egye
dül Őhozzá ragaszkodjunk és Általa 
eljussunk az igazság ismeretére. 
Ámen.

Advent 4. Jn. 3,27—30.
Hálát adunk Neked, Istenünk, 

hogy szent igéd által teljessé te
szed örömünket. Szabadíts meg min
ket a kételkedéstől Nés a hitetlenség
től, hogy higyjünk az Űr Jézus 
Krisztusban és boldogan hallgassuk 
beszédét. Engedd meg nekünk azt az 
örömöt, hogy embertársainkat is el
vigyük az öröm igazi forrásához, Jé
zus Krisztus Urunk által. Ámen.

1 Jn. 1,1—4.
Urunk! Te jól tudod mennyire 

rombolja egyházad közösségét a mi 
kételkedésünk és hitetlenkedésünk. 
Kérünk, add nekünk a Te Szentlel- 
kedet, hogy higyjünk apostolaid bi
zonyságtételének, és így teljes le
gyen a közösségünk és örömünk Te- 
benned, Jézus Krisztus Urunk által. 
Ámen.

Prőhle Károly
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