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Szth. u. 9. vas. Lk 12, 42—48

Milyen hát a hűséges és bölcs intéző, akire ura egész házanépét rá
bízta, hogy járandóságukat idején kiadja? Boldog az a szolga, ha vissza
térő ura ilyen munkában találja! Csak azt mondhatom: biztosan gond
jára bízza minden vagyonát! De ha az a szolga ilyen gondolatnak adna 
helyt szívében: Nem jön még az én uram, és komiszul kezdene bánni 
a többiekkel, s enni-inni, mámorba merülni — betoppan ura a nem várt 
napon, olyan órában, amelyet nem is sejtett az a szolga, és darabokra 
vágatja őt: osztályrészéül azt adja, ami a hűtlennek kijár.

Amelyik szolga ismerte ura akaratát, de nem tartotta magát ahhoz s 
nem igyekezett megvalósítani, azt súlyos büntetés sújtja. Amelyik viszont 
ezzel nem volt tisztában s úgy szolgált rá a fenyítésre, annak enyhébb 
a büntetése. Aki sokat kapott, attól többet is követelnek; akire sokat 
bíztak, attól többet is fognak számonkérni.

Szth. u. 10. vas. Lk 13, 31—35

Az időtájt néhány farizeus kereste föl s figyelmeztette: Menj el, tá
vozzál innét, Heródes életedre tör! Eredjetek csak -  válaszolta erre -  
és mondjátok meg annak a rókának: Meglásd, ördögöt űzök és gyógyítok 
ma és holnap. Harmadnapra készülök el művemmel. De ma, holnap s 
azután még járnom kell utamat; mert Jeruzsálemen kívül nem veszhet
el próféta. .........

Jeruzsálem, Jeruzsálem! Próféták gyilkosa, hozzad küldöttek meg- 
kövezője! Hányszor szerettem volna egybegyűjteni gyermekeidet, amint 
a tyúk takarja szárnya alá csibéit — de te nem akartad! Meglássátok, 
üresen tátong majd feldúlt házatok! Még annyit mondok -  akkpr láttok 
engem újra, amikor már így fogtok kiáltani: Áldott, aki az Űr nevé
ben jön!
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Káldy Zoltán püspöki jelentése 

A Déli Egyházkerület 1959. május 29-i közgyűlésén

Megvallom őszintén, hogy kicsit már a TU—104-es repülőgépen érzem 
magamat, amellyel, ha Isten engedi, hétfőn délelőtt elindulok a Feri
hegyi repülőtérről, hogy a 11 000 méter magasban szálló géppel több 
mint tízezer kilométeres útnak 11 óra alatt való megtétele után leszáll
tunk Pekingbe és meglátogassuk a kínai protestánsokat. Mindezt nem 
ezért említem meg, hogy pusztán bejelentsem a Főtisztelendő Egyház
kerületi Közgyűlésnek kínai utamat és mégcsak azért sem, hogy bizo
nyos indokát adjam az egyházkerületi közgyűlés talán váratlanul gyors 
összehívásának, hanem sokkal inkább azért, hogy megérzékeltessem: a 
technikai civilizáció mérhetetlen fejlődésével nagyon megváltozott a 
világ körülöttünk és ennek a változásnak megvannak az összefüggései 
az egyházzal és annak szolgálatával kapcsolatban is. És ha mi a hatalmas 
változásra csak úgy reagálunk, hogy bizonyos védelmi állásból és egy 
bizonyos magabiztonsággal ismételgetjük tételeinket, melyek szerint 
„minden változik, de az ige örök” vagy „az egyházon a pokol kapui nem 
vesznek diadalmat” — ahelyett, hogy igen komolyan megvizsgálnánk, mi
lyen következményeket kell levonni arra az egyházra nézve, amely való
ban örök fundámentumon nyugszik és valóban az örök ige birtokában van, 
de amely állandó reformációra szorul, akkor úgy járunk, mint az a gyerek, 
aki forró kezével addig-addig szorítja a felmarkolt havat, míg végül 
egy parányi jéggé vált hógalacsin marad a kezében. Az az egyház, 
amely a technikai civilizáció nagy fejlődése közepette energiájának jó
részét arra használja fel, hogy mentse és konzerválja a régi formákat, 
régi módszereket és több' vonatkozásban a régi mondanivalót, ahelyett, 
hogy élő organizmushoz illően megkeresné az új formákat, az új mód
szereket és a friss mondanivalót abban a világban, amelyben TU—104-es 
repülőgépek szelik át a levegőt, egymástól addig hihetetlen messzeségben 
élő népek kerülnek a technika csodálatos vívmányai által közel egymás
hoz, amelyben hatalmas politikai, társadalmi és gazdasági változások 
vannak és amelyben Bonhoefer szavával élve „nagy-korúsodott” az em
beriség, — végeredményben magamagát teszi rezervátumba, illetőleg 
maga mumizálja önmagát. Ezt a mumizálást végzik az egyházban mind
azok, akik professzoros precizitásokkal és akadékoskodásokkal bizony
gatják, hogy „azért végeredményben mégsem változott a világ, mert a 
világ mindig világ marad”, „mégsem nagykorúsodott az ember, mert az 
ember mindig ember” és „igazán nem kell fáradozni az ún. időszerű 
Igehirdetésekért, mert az ige mindig időszerű és nem kell az igehirdeté-

385



sekbe politikai, társadalmi és gazdasági kérdéseket érinteni, mert ez 
elegyítése a tiszta igének” .

Az akadémikus okoskodásokkal szemben valóban megváltozott a 
világ körülöttünk és benne maga az ember is. Az a világ, amelyben száz 
és száz repülőgép, hajó, gépkocsi, vonat, kábel, rádió, televízió köti össze 
és hozza közelebb egymáshoz a népeket, amelyben a messzeségek közel
ségekké lettek, amelybén elnyomott gyarmati és fél-gyarmati népek ráz
zák le magukról emberségüket korlátozó igát, amelyben hatalmas erő
feszítéseket végeznek a népek a háború kiküszöbölésére, az más világ, 
mint ami volt az első keresztyének idejében, vagy a reformáció századá
ban és az az ember is, aki a technikai civilizáció századában él gondol
kodásában, lelkiségében egészen más, mint volt Pál apostol idejében, 
vagy Luther korában, még akkor is más, ha elbagatelizáljuk a dolgot 
és azt bizonygatjuk, hogy Pál és a Luther korában élő ember is bűnös 
ember volt, meg a mai ember is csak az. Mindezzel csupán érzékeltetni 
akaxáam azt, hogy az egyháznak az új világban új utakon kell járnia 
el nem szakadva mindattól, ami a múltban értékes és jó volt, mégis 
megkeresve az új időkben az új formákat, új módszereket és a mai em
bert eltaláló mondanivalót. Ha magyarországi evangélikus egyházunk 
nem akar elöregedni, vagy esetleg olyan egyesületté válni, amelyen túl
halad az idő, meg kell újulnia egész valójában és szolgálatának minden 
formájában.

Most be kellene számolnom két esztendő, nevezetesen az 1957. és 
1958. esztendő munkájáról. Ez a feladat számomra azért volna nagyon 
nehéz, mert az említett két évben nem én voltam az egyházkerület püs
pöke és így nem éltem át közvetlenül az eseményeket. A különböző 
munkaágakról a püspöki hivatal jelentést tesz most az egyházkerületi 
közgyűlés előtt, magam részéről inkább arra szorítkozom, hogy néhány 
értékelést nyújtsak.

1. Kétségtelen, hogy az elmúlt két esztendő

az egyházkerület kormányzása

szempontjából nem volt könnyű időszak. Elvi küzdelmek, személyi vál
tozások, útkeresés, végül is a meginduló kibontakozás ideje volt ez. Bár 
az ellenforradalom már 1956. év végén lezajlott, annak hatása az elmúlt 
két esztendőben is egészen a mai napig érezhető. Nemcsak nemzetünk
nek, népgazdaságunknak és társadalmunknak hozott szinte fel nem mér
hető anyagi és erkölcsi kárt az ellenforradalom, de az egyházba is be
hatolt és mélyreható romlást idézett elő elvi, személyi és több más vo
natkozásban egyaránt. Bár az 1956. esztendő végét és az 1957-es eszten
dőt egyházunkban többen szeretnék úgy feltüntetni, mintha az egyházunk 
nagy magáratalálásának és igazi felszabadulásának szép ideje lett volna, 
mégis az az igaz, hogy több jó munka és elért eredmény mellett is ez 
az időszak az egyház eltévedésének ideje volt.

Ezen 1 a tényen az sem változtat, hogy ebben az időszakban történt 
néhány olyan intézkedés, amely az ellenforradalom előtti egyházvezetés 
néhány hibáján igyekezett változtatni. Az ellenforradalom utáni egyház
vezetés hibája elsősorban a vezetés irányában és nem annyira egyes 
ténykedéseiben volt, illetőleg az egyes kifogásolható ténykedések is a 
rossz irányban való menésben adódtak. Elnézést kérek a hasonlatért, de 
valami ilyesféle történt. Ha én Pécsre akarok utazni és a pécsi vonat
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helyett beszállok a Vác felé induló vonatba, lehet, hogy a vonatban 
egyébként sok jót teszek, embereknek segítek, a vigasztalásra szorulókat 
vígasztalom, a baj csak abban van, hogy rossz az irányom, ti. nem 
Vácra, hanem Pécsre kellett volna utaznom. Ebben az esetben pedig 
nincs más megoldás, mint a vonatból kiszállnom, visszafordulnom és el
indulnom Pécs felé. Mindezt nyugodtan nevezhetem megtérésnek is. És 
mi volt az a rossz irány, amelybe az ellenforradalom utáni egyházvezetés 
haladt? Az egyházvezetés áldozatul esett az egyházi idealizmusnak, ti. 
azt hitte, hogy az egyháznak függetlenítenie lehet magát a körülötte levő 
történelmi, társadalmi és kulturális viszonyoktól, közelebbről a szocializ
must építő világtól és autonóm módon élheti a maga életét minden vo
natkozásban. Ehhez járult az egyháznak egy olyan jogi-történeti fel
fogása, amely ellenkezik azzal, amit a Szentírás és a Hitvallási Iratok az 
egyházról mondanak. Az egyházvezetés elfelejtette, hogy az egyház 
nemcsak organizmus, hanem organizáció is és mint ilyen, mindig a leg
szorosabb kapcsolatban volt és van a körülötte levő társadalommal. En
nek a fel nem ismerése végeredményben rajongásba viszi az egyházat. 
A bibliai realizmus arra tanít minket, hogy világosan lássuk: az egyház 
a világban van és vállalnia kell ebből a helyzetből folyó összes követ
kezményeket úgy, hogy minden kísértés közepette engedelmes marad 
Urának.

Sajnálatos volt az is, hogy az ellenforradalom után az egyház vezetői 
egyáltalában nem voltak tekintettel azokra az eredményekre, amelyeket 
1948-tól fogva a teológiai munka terén az egyház akkori vezetői és 
munkatársai elértek. Ezek a teológiai munkálatok arra vonatkoztak, hogy 
miképpen kell az egyháznak a szocializmust építő társadalomban élnie. 
Lehet, hogy a kitusakodott eredmények között nem volt valamennyi po
zitív előjelű, mégis nem lett volna szabad azt mindenestül negatív elő
jelűnek tekinteni, hanem bátran fel kellett volna használni az 1957. és 
58-as években is. A teológiai munkálkodás ilyen eredményeinek lebecsü
lése, illetve félretétele mutatta azt, hogy az 1957-ben folyó egyházvezetés 
világosan és félreérthetetlenül, elvi síkon szállt szembe az előző egyház
vezetésnek azzal az irányával, amely azt célozta, hogy úgy legyen egyház 
az egyház, hogy sajátos feladatainak végzése közben jó szívvel segítse 
a körülötte épülő új világ gazdasági, társadalmi és politikai célkitűzéseit, 
természetesen a maga módján.

Most nem kívánok szólni azokról a törvénytelenségekről, melyeket 
1956 október végétől kezdve 1957. év folyamán az egyházvezetőség elkö
vetett. Mindenesetre a törvényesség nevében nem lett volna szabad több 
esetben a törvénytelenség útján járni.

Végül is sok küszködés és elvi harc között lelkészeink jórésze józanul 
végig gondolta a problémákat és sok nehézség között elindulhattunk a 
kibontakozás útján. Bár látszólag személyi harc folyt, de ez valóban csak 
látszat volt. Jól mondotta a pesti egyházmegye közgyűlésén a pesti espe
res: „ebben a harcban, amely a kibontakozást célozta nem személyi kér
désről, hanem elvi kérdésről volt szó éspedig az egyház útjáról a szocia
lizmusban” .

Mindenesetre most abban a hitben élünk és dolgozunk, hogy azon az 
úton van egyházunk, amelyre maga Isten állította reá. Ennek az útnak 
lényege az, hogy valóban egyház akarunk lenni a szocializmusban. Egy
ház, amely tisztán és igazán hirdeti Isten igéjét, Krisztus Urunk rende
lése szerint szolgáltatja ki a szentségeket és végzi szorgalmasan a hitből 
fakadó diakóniát. A diakónia szolgálatával összefüggésben vállalja a
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maga sajátos módján és a maga sajátos eszközeivel azokat a munkákat 
is, amelyek a körülötte épülő újv világban várnak reá. Az egyháznak a 
szocializmusban való útja nem egy kitaposott út és az egyes lépéseket 
nem lehet az egyház-történetből vett példák alapján megtenni, hanem 
azt újra és újra meg kell gondolni. Viszont hisszük azt, hogy ez az út 
Istennél készen van és nekünk Isten ezt az utat újra és újra meg fogja 
mutatni. Az biztos, hogy az egyháznak van útja a szocializmusban és 
a nagy ideológiai ellentét ellenére lehetséges az egyház és a körülötte 
épülő társadalom között olyan rendezett viszony, amelyben az egyház 
elvégezheti Istentől kapott szolgálatát, az állam pedig bizonyos munka
területeken valóban munkatársnak tudja elfogadni az egyházat. Az egy
háznak a szocializmusban való útját mi nem szeretnénk magabiztosan 
járni. Bűnös emberek vagyunk és így szemeinknek látása sokszor meg- 
homályosodik és Isten akaratának felismerése nem mindig tiszta előt
tünk, mégis az egyes lépések közben vállaljuk a tévedések kockázatát is 
abban a bizonyosságban, hogy végeredményben jó irányban haladunk és 
abban a reménységben, hogy Isten bűnbocsátó Isten.

Mindenesetre most úgy látjuk, hogy egyházi közéletünkben gyüleke
zeteinkben, lelkészeink között és presbitériumainkban az a deprimáltság 
és tanácstalanság, ami 1958 nyaráig megült bennünket elmúlt. Megindult 
mindenfelé a munka, új távlatok nyíltak előttünk és ha még vannak is 
itt-ott bizonyos fenntartások lelkészekben és presbitériumokban mégis 
nagy általánosságban a bizalom légkörében végezheti az egyház vezetőség 
a maga egyházkormányzó szolgálatát. A Lelkészi Munkaközösségekben 
a lelkészek! őszinte és tanulságos beszélgetéseket folytatnak egyházunk 
útjáról és szolgálatáról. Ilyen alkalmakkor az egyházvezetőség felé el
hangzó bátorító, vagy bíráló szavak segítenek bennünket abban, hogy 
szolgálatunkat minél jobban tölthessük be.

Az egyház és állam viszonya is nagy feszültségek után rendeződött 
és most a kölcsönös bizalom és egymás álláspontjának tiszteletbentar- 
tása jellemzi kapcsolatunkat. Mi újra és újra megmondottuk, államunk 
képviselőinek, hogy olyan evangélikus híveket akarunk nevelni, akik 
szeretik nemcsak mennyei hazájukat, hanem földi hazájukat is és akik 
ebből folyólag szíwel-lélekkel segítik a szocializmus világának felépíté
sét. Viszont államunk minden segítséget megad ahhoz, hogy egyházunk 
a maga sajátos szolgálatát elvégezhesse. Ennek a jóviszonynak a jegyé
ben tudtuk őszintén megünnepelni az egyház és állam között megkötött 
Egyezmény 10 éves évfordulóját és szívből tudtunk hálát adni Isten 
gondviselő szeretetéért. amely az Egyezményen keresztül is munkálko
dott. Hálával és köszönettel gondolunk arra, hogy a rendeződött viszony 
következtében államunk erre az esztendőre is az Egyezmény kereteit túl
haladó rendkívüli államsegélyt biztosított, továbbá biztosította nyugdí
jasaink nyugdíjának emelését és majdnem egymillió forintot adott temp
lomaink renoválására. Abban a reményben vagyunk, hogy az a jó vi
szony, amely most evangélikus egyházunk és államunk között fennáll 
továbbra is megmarad.

Nem hagyhatom figyelmen kívül, hogy a Béke-Világtanács ebben az 
esztendőben ünnepelte 10 éves fennállását. Istennek adunk hálát azért, 
hogy a Béke-Világtanács az elmúlt 10 esztendőben eredményes munkát 
végezhetett. A Béke-Világtanács munkájának bizonyára nagy része van 
abban, hogy az elmúlt 10 esztendőben nem robbant ki egy újabb világ
háború. A Béke-Világtanács munkáját támogató erők között ott van a mi 
magyarországi evangélikus egyházunk is és a jövőben is mindent meg
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akarunk tenni ennek a munkának támogatására. Ugyancsak Isten iránti 
hálával emlékezünk meg a prágai Keresztyén Békekonferencia szolgála
táról és annak munkájában szíwel-lélekkel részt veszünk. Hisszük, hogy 
a legutolsó prágai konferenciáról Genfbe küldött táviratunk eljutott az 
ott tárgyaló külügyminiszterek kezébe és Isten fel tudja használni ezt 
a táviratot sok más távirattal együtt arra, hogy a tanácskozó külügy
miniszterek eredményes munkát végezzenek a népek békés együttélése, 
a háború erőinek megfékezése érdekében.

2. Az elmúlt két esztendőben

egyházunk akadály nélkül végezhette szolgálatát

Hirdettük Isten igéjét istentiszteleteken, bibliaórákon, családi istentiszte
leteken, gyermek-bibliakörökön, hittanórákon, konfirmációi órákon, ifjú
sági órákon, kiszolgáltattuk a szentségeket és végeztük a pásztori szol
gálat alkalmait. Sehonnét nem kaptunk jelentést arról, hogy egyházunk 
igeszolgálatát bárhol is gátolták volna. Sőt szinte egyöntetűen azt jelen
tették a lelkészek, amit a Pest megyei esperes jelentésében mond a hit
oktatásra vonatkozóan: „Zavartalanul folyt a hitoktatás. Mindenütt nagy 
előzékenységet és készséget jelentettek a lelkészek.” Legyünk hálásak 
Istennek minden elmondott igehirdetésért. Hisszük a hirdetett ige Iste
nünk ígérete szerint nem tér vissza üresen. Mégis hadd tegyek igehirde
téseinkkel kapcsolatban három megjegyzést:

a) Az igehirdetések célja kétségtelen elsősorban az, hogy az igehall
gatók a Jézus Krisztusban való hitre eljussanak. De fel kell tennem a 
kérdést: igehirdetéseink melyik Jézus Krisztusban való hitre vezettek el? 
Abba a Jézus Krisztusba, akit a gyülekezeti tagok jó része saját maga 
alkotott magának, vagy abbg a Jézus Krisztusba, akit Isten küldött a 
világra, hogy valaki hiszen őbenne el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen. Elvezettek-e az igehirdetések abba a Jézus Krisztusba való hitre, 
aki megfeszíttetett és feltámadott, aki ül az Isten jobbján és aki eljön 
ítélni élőket és holtakat és aki az emberi élet egészére nézve lett Meg
váltó és aki az emberi életnek nemcsak belső világával, hanem külső 
körülményeivel is törődik és aki nem hajlandó illetéktelenséget elfogadni 
a világ egyetlen problémájával kapcsolatban sem. Az elhangzott igehir
detések közül célt tévesztettek azok, amelyek nem ebbe a Krisztusba 
való hitre akarták elvinni az igehirdetőket. Viszont, ahol az igehallgatók 
eljutottak ebbe a Krúszusba való hitre, ott nemcsak békességet és életet 
nyertek, hanem indítást és erőt kaptak a körülöttünk levő világban való 
örvendező szolgálatra.

b) A másik megjegyzésem az, hogy vajon az elhangzott igehirdetések 
olyanok voltak-e, amelyek megtalálták a mai embert. Az egyik esperes 
a jelentésben így fejezte ki: „A gyülekezetek várják a hétköznapokban 
élő emberekhez jobban leszálló szót” , a másik esperes pedig azt írja: 
..Szükség van a textusban való jobb elmélyülésre és arra, hogy az igehir
detések a mai emberhez való közelkerülés szempontjából javuljanak”. 
Az igehirdetést szokták repülő sassal szimbolizálni éspedig olyan sassal, 
amely felfelé szárnyal. Én úgy látom, hogy a mi igehirdetéseinknek nem 
fölfelé szárnyaló sasokhoz kell hasonlítani, hanem leszálló sasokhoz.

c) A harmadik megjegyzésem az igehirdetésekkel kapcsolatban az, 
hogy ugyanakkor, amikor mertünk szakítani az elmúlt évtizedekben az ún. 
moralizáló igehirdetésekkel az evangélium központi üzenetének javára, 
most viszont nem estünk-e át túl a másik végletbe, hogy ti. az evangé
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lium központi üzenetét prédikáljuk ugyan, de ebből az evangéliumból 
nem hangsúlyozzuk eléggé az etikai vonásokat, amelyek pedig igen jelen
tősek.

E három megjegyzést nem elméletből, hanem a való helyzetet fel
mérve tettem meg. Az elmúlt hónapokban ugyanis több alkalommal hall
gattam lelkésztársaim igehirdetéseit, nem egyszer úgy, hogy ők maguk 
nem is tudták, hogy hallgatom őket. Ezenkívül több prédikációt kértem 
be táviratilag és tanulmányoztam át azokat. Az így szerzett tapasztalatok 
nyomán újból arra kérem a lelkészeket tegyenek meg mindent, hogy 
teológiailag jobban tisztázott, a ma emberéhez jobban leszálló, az embe
riség mai kérdéseit bátrabban tárgyaló, az egész Jézus Krisztust adó ige
hirdetéseket mondjanak.

Az előbb szóltam arról is, hogy az elmúlt két esztendőben hirdettük 
Isten igéjét hittanórákon, konfirmáció órákon és ifjúsági bibliaórákon. 
Csak örülhetünk annak, hogy ennyi alkalmunk volt erre a szolgálatra. 
Viszont mindent el kell követniük a lelkészeknek, hogy úgy szolgáljanak 
az ifjúsági alkalmakon, hogy az elmondott biblia-magyarázatok és elő
adások ne állítsák szembe az ifjúságot a körülöttük levő új világgal, 
amelyben ezek az ifjak, mint munkások, mérnökök, orvosok és más pá
lyán munkálkodók dolgozni fognak. Ezért ne csak arra törekedjenek az 
igehirdetők, hogy az igét-hallgató ifjak eljussanak az élő Istenben való 
hitre és hozzá való hűségre, hanem neveljék az ifjakat hazájukhoz és
pedig a szocializmust építő hazájuk és népükhöz való hűségre és igaz 
hazafiságra. Ugyanakkor, amikor a sovinizmust bűnnek mondjuk, tudato
sítanunk kell az ifjúságban, hogy Isten gondviselésszerű munkájának 
fogják fel, hogy ők ennek a népnek a tagjai és itt kell hivatásukat Isten 
dicsőségére és népünk javára betölteni.

3. A gyülekezetek az elmúlt két és fél esztendőben igen

komoly anyagi áldozatot

is hoztak azért, hogy az igehirdetések és szentség-kiszolgáltatás folyama
tosságát biztosítsák, a templomokat és paróchiákat renoválják. Az elmúlt 
két és fél év alatt kerületünkben erre a célra kereken 6 millió forintot 
fordítottak a gyülekezetek. Ebből mindössze másfél millió forint volt a 
külföldi hittestvérektől kapott segély, a többit tehát a 3/4 részt maguk a 
gyülekezetek adták. Ez a nagy összeg igen jelentős áldozatkészségre vall. 
Helyes az, hogy a gyülekezetek komoly erőfeszítéseket tesznek épületeik 
javítására. Jó, ha gondolnak arra, hogy Isten igéjének hirdetésére és 
hallgatására olyan helyeket kell biztosítani, amelyek külső köntösükben 
is legméltóbbak arra, hogy Isten szent igéje azokban hirdettessék. Az 
épületek állagának megőrzése is igen fontos, mert a kellő időben el nem 
végzett renoválások később kétszeres, vagy háromszoros kiadásokkal jár
nak. Legyen tehát gondunk templomainkra és lelkészlakásainkra. Viszont 
kérem gyülekezeteinket, hogy lehetőleg új épületek építését ne kezdemé
nyezzék. Ezt nem azért kérem, mintha evangélikus egyházunknak nem 
volna lehetősége új építkezésre, hanem azért, mert egyházkerületünkben 
több mint 400 épület: templom és paróchia van, a gazdasági épületeket 
nem is számítva. Ilyen sok épületnek csupán a fenntartása és megőrzése 
is olyan nagy anyagi terhet jelent, hogy újabb épületek építését felelős
ségünk tudatában nem szorgalmazhatjuk.

Meg kell emlékeznem a diakóniai munkáról is. Egyházkerületünkben 
mind az intézmények, mind a gyülekezeti diakóniai szolgálat eredmény
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nyel folyik. Ahol hit van, ott szeretet is van, a szeretet pedig keresi az 
alkalmakat, hogy cselekedetekben nyilatkozhassék meg. Több egyházme
gye a bennük élő gyülekezeteken keresztül szép áldozatot hozott egy- 
egy szeretetintézményünkért, benne az özvegyekért a magukra mara
dottakért és betegekért. Legyen ezért Istennek hál®, az áldozathozó egy
házmegyéknek pedig köszönet. Meggyőződésem szerint intézményes dia- 
kóniánk felépítményét az egyes intézményekig lemenően alaposan át kell 
vizsgálnunk. Meg kell vizsgálnunk evangélikus egyházunk milyen diakó- 
niai intézményeket tud fenntartani. Nem a diakóniai munka minimalizá
lásáról van szó, hanem arról, hogy esetleg több rossz állapotban levő 
épületünk és ki nem használt területünk eladásával nem tudnánk-e a 
feltétlenül fenntartandó szeretetintézményeinket modernebbé, szebbé és 
egészségesebbé tenni. Több szeretetintézményünk megfelel a célnak, de 
van több korszerűtlen intézményünk, melyeket meggyőződésem szerint a 
megmaradó javára kell hasznosítani.

4. Bár
a Teológiai Akadémia munkája

nem tartozik elsősorban egyházkerületünk közgyűlése elé, mégis úgy 
érzem néhány mondatot szólnom kell róla, annál is inkább, mert az 
Akadémia s a Lelkésznevelő Intézet épülete egyházkerületünk területén 
van. Hála Istennnek elegendő teológusunk van. Az idén mint soros püs
pök én elnököltem két szigorlaton és örömmel állapítottam meg, hogy 
professzoraink alapos munkát végeznek és a vizsgára bocsátott teológu
sok nagyobb része igen szépen készült fel a vizsgákra. Egyik-másik egé
szen kiváló eredményt mutatott fel. Dolgozataik is jók voltak. Az Aka
démián tartott két csendesnapon a teológusok részéről elhangzott felszó
lalások arról is meggyőztek, hogy a teológusok nagy része igyekszik meg
látni és járni az egyháznak a szocializmusban való útját. Mindenesetre 
e tekintetben további munkára van szükség, hogy olyan fiatal lelkészek 
kerüljenek ki a Teológiáról, akik éppen jó teológiai felkészültségükből 
folyóan tudnak jó szolgálatot tenni gyülekezeteinkben, de az új magyar 
társadalomban is. Akadémiánkon jelenleg négy professzor dolgozik. 
Szükségesnek tartjuk az ötödik tanszék mielőbbi betöltését.

5. Szólnom kell

néhány szervezeti kérdésről

is. örülök annak, hogy az elmúlt hat hónapban mind a nyolc egyház
megyém valamennyi tisztségét betöltöttük. Ennek következtében vala
mennyi egyházmegyénkben a teljes tisztikar dolgozik. Beiktattunk három 
új esperest: Detre László, Koszorús Oszkár és Kráhling Dániel személyé
ben. Ugyancsak beiktattunk két új Négy házmegyei felügyelőt: Dr. Péterffy 
Gábor és Torda Molnár Sándor személyében. Az új egyházmegyei veze
tők szolgálatára és életére Isten gazdag áldását kérjük.

Mind a nyolc egyházmegyében május 19-én és 20-án lefolytak egy
házi alkotmányunknak megfelelően az egyházmegyei közgyűlések, melye
ken az esperesek részletes beszámolókat tartottak az egyházmegyék éle
téről és a közgyűlésen felmérték az egyházmegyék előtt álló feladatokat. 
Valamennyi esperes nagyon jó jelentést terjesztett egyházmegyéje köz
gyűlése elé. Köszönöm az espereseknek, hogy rövid idő alatt ilyen jó 
munkát végeztek.
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Viszont meg kell mondanom, hogy gyülekezeteink presbitériumainak 
egy része nem áll olyan piedeszitálon, amelyen ma a szocializmust építő 
társadalomban egy evangélikus gyülekezet presbitériumának állnia kell. 
Sok presbitériumban még mindig hódít a politikai rekació, sőt egyes pres
biterek éppen a presbitériumokban egyházi köntösben élik ki politikai 
reakciósságukat. Ez nemcsak azért rossz, mert a hitben élő emberek a po
litikai reakció megkötöttségétől is kell, hogy megszabaduljanak, hanem 
azért is, mert egyes presbitériumoknak vállalniuk kell a politikai reak
ciónak az állam részéről való megítéléséből fakadó következményeket is. 
Ezen túlmenőleg több presbitériumban és gyülekezeti közgyűlésen érez
hető egy olyan gyülekezeti szűklátókörűség, amelyet a mi helyzetünkben 
feltétlenül fel kell számolnunk. Több presbitérium és gyülekezet nem tud 
az egyház egész mai szolgálatával összefüggésekben gondolkodni és 
„mindenben a gyülekezet dönt” jelszavával igyekszik az egész egyház 
számára fontos és hasznos döntéseket helyileg kontrakarirozni. Ha az 
egyes gyülekezetek magukat bizonyos kérdésekben olyan szuverén hata
lomnak gondolják, mint ahogy néhány esetben ez előttünk volt, akkor az 
egész egyház számára lesznek teherré és végzik el szolgálatukat. Szór
vány-lelkészeink egyikét sem tudjuk jobb helyre juttatni, ha egyes gyü
lekezetek azt gondolják, hogy a lelkészválasztás kizárólag és megfelleb
bezhetetlen módon a választó gyülekezet ügye. A gyülekezeteknek és 
presbitériumoknak meg kell tanulniuk törvényben biztosított jogaikkal 
úgy élni, hogy a saját gyülekezeti döntéseiket tudják az egész egyház 
összefüggéseiben meghozni.

Látásom szerint egyházi törvényeink több szakaszával a mi helyze
tünkben egyáltalában nem lehet továbbdolgozni. Egyházi törvényeink 
legnagyobb része olyan társadalmi viszonyok között született, melyek 
egészen mások voltak, minit a mi társadalmi viszonyaink. Éppen ezért 
szükséges egyházi törvényeinknek revideólása olyan formán, hogy a múlt 
értékes tradícióit felhasználva a jelenlegi társadalmi viszonyokat figye
lembe véve alkotjuk meg azokat, Evégből szükségesnek tartom a Zsinat
nak előkészítését és a jövő esztendőre való összehívását.

6. Örömmel adok számot arról, hogy ez év eleje óta

beindítottuk a Köponti Alapot
amely azt a célt szolgálja, hogy a kieső államsegélyt pótolja és a kis 
fizetésű lelkészek fizetését kiegészítse. Abban a reményben vagyok, hogy 
a Központi Alap megszervezésével jelentős lépést tettünk egyházunk ön
álló háztartásának kiépítésére. Magától értetődően a Központi Alap csak 
úgy tud szolgálni, ha a gyülekezetek tudnak országos összefüggésekben 
gondolkodni és áldozatot vállalni. Ennek érdekében úgy látom falusi gyü
lekezeteinket is tervszerűen rá kell nevelnünk arra, hogy a szokásos egy
szeri őszi adó, illetve egyházfenntartási járulék fizetés helyett, feltétlenül 
legalább negyedévenként fizessék meg egyházfenntartási járulékukat. 
Mivel a fizetések amúgy is felajánlások alapján történnek, nem látok 
nehézséget abban, hogy az egy évre felajánlott összeget falusi híveink 
is négy részben fizessék meg. A Központi Alapnak kétségtelenül máris 
mutatkoznak hibái, de ezt az esztendőt amúgy is próbaévnek tekintjük, 
melynek végén a hibákat kiküszöböljük, hogy a következő esztendőben 
a Központi Alap valóban jól tölthesse be szolgálatát.

7. Éppen a Központi Alappal összefüggésben kell megemlítenem, 
hogy az elmúlt hónapban az egyetemes egyházi irodánál
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átszervezést

hajtottunk végre, melynek következtében évi 250 000 Ft-ot fogunk tudni 
megspórolni. Ezt igen jelentős lépésnek tartjuk, mert ezzel a Központi 
Alap terhét viselő gyülekezeteink felé tanújelét adtuk annak, hogy gyü
lekezeteink áldozatait nem bürokráciára akarjuk felhasználni, hanem 
igeszolgálatunk folyamatosságának biztosítására. Viszont azt is világosan 
látjuk, hogy az átszervezésnek, nemcsak az ún. felsőbb szerveknél kell 
végbemenni, hanem lefelé egészen a gyülekezetig. Nem vitás, hogy az 
államsegély csökkenése, majd végleges elmaradása idején nem tudunk 
száz, vagy százötven lelkes anyagyülekezeteket fenntartani, különösen 
akkor, ha tőlük két-három kilométerre amúgy is van egy nagyobb anya
gyülekezet. Jól átgondoltan, az ige szolgálat feltétlen biztosítását szem- 
előtt tartva anyagi szempontok miatt feltétlenül több gyülekezetünk ösz- 
szevonására fogunk javaslatot tenni a következő időben.

8. Örülök annak is, hogy

evangélikus egyházunk kapcsolatai

normalizálódtak a Lutheránus Világszövetséggel és felvettük a kapcsola
tainkat több külföldi evangélikus egyházzal. Ezt a cét szolgálja kínai 
utazásom is. Meg kell köszönnünk a Lutheránus Világszövetségnek azt 
az anyagi segítséget, melyet május elején eljuttatott hozzánk.

9. Örömmel adok kifejezést azért is, hogy az Ökumenikus Tanács 
keretében jó együttműködés van elsősorban a református testvér-egyház
zal, de a többi protestáns egyházzal is. E helyről is szeretettel köszöntjük 
Győry Elemér püspököt, akit a Konvent elnökévé választott, dr. Esze Ta
más főgondnokot, a Konvent világi elnökét, dr. Bartha Tibor, Szamosközi 
István és Darányi Lajos püspök urakat. Szolgálatukra Isten áldását 
kérjük.

10. Jelentésem végére érve Istennek adok hálát egyházkerületünkben 
elvégzett valamennyi munkáért. Megköszönöm munkatársaimnak minden 
munkájukat. Tisztelettel köszöntőm az Északi Evangélikus Egyházkerület 
püspökét, D. Dr.Vető Lajost, akivel testvéri jó viszonyban végezzük mun
kánkat. Megköszönöm Horváth Jánosnak, az Állami Egyházügyi Hivatal 
elnökének, Miklós Imre elnökhelyettesnek és Grnák Károly főelőadónak 
segítségét és megértését. Köszönöm munkatársaimnak a püspöki titkár
nak, a kerületi lelkésznek, a titkárnőnek és a hivatalsegédnek minden 
szolgálatát. Isten áldása legyen anyaszentegyházunkon, egyházkerületün
kön.
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D. dr. Vető Lajos püspöki jelentése 
az Északi Egyházkerület 1959. május 27-i közgyűlésén

Egyházunk régi szokásai és törvényei szerint időközönként egyhá
zunk kisebb-nagyobb közösségeinek vezetőemberei összejönnek, hogy 

számot adjanak az egyházban folyó munkáról, életről, az eredményekről 
és fogyatkozásokról, másfelől pedig, hogy a jelen és jövő feladatait tisz
tázzák mindenek előtt önmaguk előtt. A számvetés reális helyzetéből 
kiindulva szoktak kialakulni a jelen és a közeljövő feladatai. Mind a 
reális helyzet ismerete, mind a további feladatok tisztázása elenged
hetetlenül szükséges feltétele a helyes és célirányos vezetésnek. Egy
házunk legmagasabb grémiumai vannak hivatva elsősorban arra, hogy a 
valóságos helyzetet, és az előttünk álló feladatokat tisztán lássák. Ez 
az ón mostani beszédem arra akar szolgálni, hogy a jelen helyzetet, és 
annak feladatait úgy feltárja, ahogyan azokat felelős tisztemben látom 
és láttatni szükségesnek tartom. Arra fogok törekedni, hogy nem be
szédem részletes aprólékosságával és terjedelmességóvel, hanem a lé
nyegre irányuló világosságával és őszinteségével feleljek meg mindkét 
célkitűzésnek.

Egyházunk helyzetéről szólva az emberiség és a keresztyénség jelen 
általános világtörténeti helyzetéből kell kiindulnunk.

Az emberiséget mindig jellemezte bizonyos forrongás. Változást vál
tozás szokott követni mióta ember az ember és világ a világ. A történe
lem és a világ a változások területe. Nem az állandóság, hanem a vál- 
tozandóság jellemzi. Talán csak az az állandó benne, hogy dialektikusán 
szólva, szüntelenül változik benne minden. Egyedül Isten az, akiben 
nincs változás, sem a változásnak árnyéka. A húszadik században, de 
már a közvetlenül megelőző évszázadokban is, az általános történelmi 
változandóságnak új sajátossága jelentkezett. Korábban az ember és az 
emberiség nem hatott közre tudatosan a világ és az emberiség válto
zásainál. Azok mintegy maguktól, esetlegesen és kívülről jöttek. Nem 
is mert az ember arra gondolni, hogy a világot komolyan meg lehet 
változtatni. A világ dolgaival, sőt általában a világgal szemben megvolt 
ugyan majdnem mindig az elégedetlenség az emberi szívekben. A keresz- 
tyénséget is kezdettől fogva jellemzi valami szenvedélyes elégedetlenség 
az emberi élet és a világ folyása iránt: „Ne szeressétek a világot, sem 
azokat, amik a világon vannak”, hangoztatták már az első keresztyének. 
Hiszen jól látták, hogy az ember minden baja és nyomorúsága a világból 
származik. A világ bajaitól és nyomorúságaitól minél jobban mentesülni 
sokak szerint így lehet: elfordulni a világtól, megtartóztatni magát a 
világtól, megvetni és kerülni a világot. A világról ez volt a legnagyobb 
és leghatásosabb gyakorlati bölcsesség minden ókori vallásban, nemcsak 
a keresztyénségben, hanem a többiben is.

Ezzel a világtagadó magatartással szemben állott kezdettől fogva 
egy másik, kinyilatkoztatott keresztyén igazság: A teremtő Isten szereti 
ezt a világot, mégpedig annyira, hogy egyszülött Fiát küldte megváltá
sára, sőt más teológiai formula szerint önmagát adta halálra áldozatul, 
engesztelésül, megigazításul Szent Fiában a golgotái kereszten. Maga 
Jézus Krisztus megmondotta; „Nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a 
világot, hanem, hogy megtartsam a világot” (János 12:47).

A hivő emberek és Isten magatartása között levő nyilvánvaló ellent-
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mondást sokáig vagy nem vették észre, vagy nem vették komolyan. Ta
lán úgy gondolkodtak, hogy amit Isten megtehet, azt az embernek nem 
szabad megkockáztatnia. Ha neki úgy tetszik, Isten csak hadd szeresse 
halálosan a világot, de a hivő ember meneküljön, a gyötrelemnek, a kí
sértéseknek és megpróbáltatásoknak ebből a poklából. Persze az ember 
továbbra is a világon maradt akkor is, ha amint mondani szokás: el
vonult a világtól. A sivatagi remete is a világon maradt, mert a sivatag 
is része a világnak. De mindig is tóvételek voltak azok, akik a remeték
hez hasonlóan értelmezték a világgal való elégedetlenséget. Az óriási 
többség, jóformán az egész keresztyén emberiség élt a világon úgy, ahogy 
lehetett: „élte a világát” annak örömeivel és nyomorúságaival együtt, 
s arra törekedett, hogy a saját létét, továbbá utódaiét, hozzátartozóiét 
biztosítsa, ideértve a nemzetét, faját is olykor, s mindezt akár egymás, 
embertársai rovására is. A leghatalmasabb emberek sem törekedtek 
másra, s nem is tehettek mást, mint hogy hatalmukat és alattvalóik éle
tét fenntartsák és biztosítsák az utánuk következő nemzedékeknek. Ez 
a magatartás jellemezte az emberiség életét a természettel, s annak erői
vel kapcsolatban is. A legfőbb bölcsesség itt is abban állott, hogy az 
ember meneküljön a természet roppant erőitől, amennyire erre egyálta
lán képes volt.

A gyökeres változás az emberiségnek a világhoz való magatartásá
ban akkor kezdődött, amikor az ember a reális tudományos megismerés 
útjára lépett. Az emberiség legkiválóbb elméi lassanként rájöttek arra, 
hogy az ember nincs vak engedelmességre kárhoztatva a természet erői
vel szemben, továbbá, hogy ha azokat minél jobban megismeri, annál 
inkább a saját szolgálatába tudja állítani őket, úgyhogy az ember már 
nem kiszolgáltatottja a természet és a világ erőinek, hanem megismerése, 
tudománya, technikája révén urává, parancsolójává, átalakítójává, sőt 
megsemmisítőjévé lehet. A világ valóságos megismerésével a természet 
fölött való uralomnak a köre egyre jobban kiterjedt. Az ember legyőzte 
a távolságokat, mélységeket és magasságokat közlekedési és hírközlő esz
közeivel. A villám valamikor vallásos félelemmel körülvett erejét lámpa- 
fénnyé és szinte mindenes háziállattá szelídítette. Gyorsabban és maga
sabban repül a madárnál. Energiákra bontotta a mindenség anyagi 
elemeit. Korlátlan erőforrásokra tett szert. Éppen napjainkban felhatolt 
a világűrbe. Mesterséges bolygó csillagokat produkált, melyek Napunk 
és Földünk körül keringenek. Ugyanakkor egyre jobban megismerte az 
embert is, betegségeivel és nyomorúságaival együtt. Így urává lett a 
valamikor olyan pusztító járványos betegségeknek. Az ember beteg tes
tét úgy javítgatja operáló késével és vegyszereivel, mint a szabó, vagy 
a cipész a ruhát, vagy a lábbelit. Azután: Hatalmas béke-világmozgalmat 
létesített a béke biztosítósára, a háborúk megakadályozására.

Ezek mind közismert dolgok. Már szinte hozzátartoznak minden
napi életünkhöz. -Nem is akarok velük újat mondani, nem is akarom 
valamennyit felsorolni. De az emberiség mai helyzetének és benne egy
házunk helyzetének a tudatosításához hozzátartozik, hogy ezekből a 
közismert tényekből induljunk ki, ha tényleg tisztán akarunk látni. A 
fődolog pedig az, hogy mindebből észrevegyük, mennyire más a mai 
ember viszonya a világhoz és a természethez, mint korábban volt. Észre
vegyük, hogy ma az ember mennyire nem passzív tagja, tehetetlenül 
szenvedő része a világnak, hanem mennyire ura, formálója. Ez azt je
leníti egyrészt, hogy a mai ember sem szeret sok mindent a világ eredeti 
mivoltából. Másrészt azt is jelenti, hogy amit az ember nem szeret, attól 
ma már nem menekül, hanem okosan szembefordul vele, megváltoz
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tatja, megfelelően átalakítja, vagy meg is semmisíti. Olyan nagy dolog 
ez az ember régi lehetőségeihez képest, hogy a legnagyobb bibliai igék 
jutnaik az eszünkbe, melyeket az emberről Szent Könyvünkben olvas
hatunk. Például: „Csak valamivel tetted őt kisebbé az angyaloknál” .

A természetet tehát nagymértékben hatalmába kerítette az ember 
s uralkodik annak erőin, illetve azokat felhasználja céljai szolgálatában.

Van azonban életünknek egy nagyon fontos területe, ahol az emberi 
szellem és tudás rendező, átalakító tevékenysége eddig úgyszólván nem 
érvényesült tudatosan és tudományosan. Ez pedig az emberi közösség
nek, a társadalomnak, az államnak és az államoknak, az egész emberi
ségnek, mint egységes egésznek a területe. Itt még most is sok minden 
úgy van mindenfelé, mintha az emberiség tudománytalan korszakában 
vaüahol a középkorban, vagy az ókorban élnénk. Például még ma is van
nak királyok és királyságok, sőt császárok is. De sok mai köztársaság 
s a benne érvényesülő jogi és hatalmi szempontok is az emberiség mai 
tudományos lehetőségei előtt keletkeztek, nem is felelnek meg az embe
riség érdekeinek, hiszen a hatalom, a jólét és a vagyon birtokosai közép
kori jogokra és kiváltságokra hivatkozva uralkodnak alattvalóikon, il
letve polgártársaikon. Ennek az embertelen állapotnak egyik legjellem
zőbb és legveszedelmesebb tünete a háború, az emberiség történetének 
eddig legnagyobb és legfontosabb barbár jelensége. Ez az állapot és ez 
a társadalmi rendszer már több mint száz éve kivívta az emberiség leg
jobbjainak kritikáját és támadását éppen azon az alapon, hogy az em
beri társas együttélést is a fejlett emberi ész és tudás alapján kell sza
bályozni, rendezni, s ahogyan a tudomány segítségéved a betegségieket 
és a természeti csapásokat nagymértékben sikerült leküzdeni, úgy kell 
kiküszöbölni az emberiség társas együttéléséből is azokat a hibákat, ame
lyek a többségnek bajt, szenvedést, nyomorúságot, kárt és veszedel
met okoznak. Ahogyan a villanyvilágítás és a modern orvostudomány 
az egész világon elterjedt, világos, hogy így fog elterjedni hosszabb- 
rövidebb idő alatt az az igyekezet is, hogy a társadalmi életet is az 
igazság és az emberséges erkölcs követelményeinek megfelelően kell ren
dezni. Ez a nagy és fontos társadalmi rendező munka már meg is indult, 
sőt jelentős lépésekkel haladt előre. De ahogyan az orvostudománynak 
gok előítélettel, babonával és helytelen egyéni érdekekkel kellett meg
küzdenie, míg vívmányai az emberiség közkincsévé lehettek, ugyanúgy 
vagy még erőteljesebben szegülnek szembe a társadalmi életet rendezni 
akaró törekvésekkel bizonyos visszahúzó erők és hatalmasságok, melyek 
azt szeretnék, ha minden maradna a régiben. A kétféle törekvés közt 
dúló küzdelem az emberiség mai történelmének legjellemzőbb sajátos
sága. Lényegileg ez az értelme a szocializmus és a kapitalizmus küzdel
mének, sőt a hidegháborúnak és a fegyverkezési versenynek is. Mert a 
kapitalizmus is igyekszik a tudomány vívmányaival élni, de tulajdon
képpen csak azért, hogy azokkal védje magát, viszont a világért se akarja 
az ész és a tudás követelményeit a társadalmi életre alkalmazni. A szo
cializmus viszont semmit nem adva középkori eredetű jogi felfogásokra 
és igényekre, az emberi tudás mai állásának megfelelően igyekszik a 
társadalmi életet is átalakítani és berendezni. Nem nehéz kitalálni és 
megjósolni, hogy melyik irányzat fog győzni, minket azonban, akik szo
cialista államban élünk, mint egyházi embereket mindez elsősorban any- 
nyiból érdekel, hogy tisztán lássuk, milyen helyzetben végezzük egyházi 
szolgálatunkat. A fő kérdésünk pedig az, hogy a szocialista társadalmi 
rendben, mely tudományos szociológia alapján rendezi a társas együtt
élést, hogyan élhetjük egyházi életünket és hogyan végezhetjük egyházi
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szolgálatunkat. Megjegyzem, hogy az ellenforradalomig, illetve annak le
veréséig még lehetett vacillálni abban a tekintetben, hogy berendezked- 
jünk-e a szocialista -társadalomhoz illő egyházi életre, vagy sem. Ma már 
azonban lelkészi karunk túlnyomó többsége világosan látja, hogy a mi 
Istentől kapott feladatunk az, hogy a jövő társadalmában tanuljunk élni 
egyházi életet és tudjuk végezni egyházi szolgálatunkat.

Miután ezek így vannak, éppen azért lelkészi karunknak, de teoló
gusainknak is, egyházunk hívő népének is ma az a legtöbbet feszegetett 
kérdése, hogy mit jelent a szocializmus és az evangéliumi keresztyénség 
találkozása, s hogyan kell és lehet a szocializmusban keresztyén életet 
élni, közelebbről, lelkészi szolgálatot végezni. Ha az elmúlt két esztendő 
hazai egyháztörténelmére vetünk visszapillantást, akkor meg kell álla
pítanunk, hogy ennek a kérdésnek az előtérbe kerülése mai egyházi éle
tünk legfontosabb jelenségei közé tartozik. Engedje meg azért a Kerületi 
Közgyűlés, hogy most én ás elsősorban ezzel a mindnyájunkat közelről 
érintő kérdéssel foglalkozzam részletesebben, nem kerülve el az ezzel 
a kérdéssel kapcsolatban legfontosabb problémákat és nehézségeket sem, 
és nem hallgatva el a kérdés megoldására vontkozó felismeréseinket 
sem.

Abból a tényleges helyzetből indulok ki, amelyben ma az egyházak 
a szocialista államokban vannak.

1. Valamennyi szocialista államban van egyház és egyházi élet, a 
Szovjetunióban is, ahol már több mint 40 éve dőlt meg a régi társadalmi 
rendszer. Ránk nézve érdekes tudni, hogy az evangéliumi baptista egy
ház az elmúlt 40 esztendőben a Szovjetunióban jelentős egyházzá lett, 
míg a cári Oroszországban üldözött szekta volt. Legalább 4 millió tagja 
van. De a pravoszláv egyház is, amely pedig a legszorosabban összeforrt 
az elmúlt évszázadokban a cári imperialializmussal, szintén megvan, s 
csak lelkészképző főiskoláinak a száma nyolc. Megvannak a keresztyén 
egyházak azokban az ázsiai országokban is, ahol a lakosság többségéhez 
mérten, elenyésző kisebbségben voltak a keresztyének az ott folytatott 
missziói munka eredményeképpen. Így van ez Kínában, Koreában és 
Vietnámban. A kélet-európai szocialista államokban, nálunk is az egy
ház az egyetlen társadalmi képlet, mely a letűnt régi rendszerből meg
maradt.-

2. Valamennyi szocialista államban törvény biztosítja az egyházak 
és a hívek vallásszabadságának gyakorlását. Gondoljuk meg jól, hogy 
ez ugyanakkor történik így, amikor sok kapitalista államban betiltották 
és üldözik a kommunista pártot. Űj dolog itt számunkra az, hogy míg 
szocialista államunk megalakulása előtt nálunk a katolicizmus állam
vallás volt, a mi egyházunk pedig távolról sem élvezte olyan mértékben 
az állam rokonszenvét és támogatását, mint a katolikus egyház, most 
nemcsak a mi evangélikus egyházunk, hanem a. sokkal kisebb egyházak, 
a baptisták, methodisták is egyenrangú vallásnak számítanak és pél
dául államsegély tekintetében aránylagosan egyforma juttatásokban ré
szesülnek.

3. Különbségek vannak az egyes országos egyházak és a szocialista 
államok egymáshoz való viszonyában. A Szovjetunióban az egyházak 
teljesen önfenntartók. Csehszlovákiában az állam gondoskodik az egy
házi alkalmazottak fizetéséről. Nálunk egyezmény szerint csökken az 
államsegély összege, de még ebben az évben is száz százalékos összeg
ben kapjuk effetotíve. A vallástanítás tekintetéberf is vannak különbsé
gek. Nálunk például csak az iskolákban van engedélyezve a vallástaní
tás, másutt pedig csak az iskolákban nem lehet vallástanítást végezni.
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4. Áthidalhatatlan ideológiai ellentét van a keresztyénség, általában 
a vallás és a marxista—leninista szocializmus elmélete között. A gya
korlatban azonban például a hazafias feladatok előmozdításában és a 
békéért való küzdelemben a magyarországi egyházak és államunk között 
jó együttműködés alakult ki. És így van ez valamennyi szocialista ál
lamban. Az elkerülhetetlen ideológiai harc inkább csak elvétve és iro
dalmi téren folyik, de az is mérsékelten. Noha a sajtó a szocialista 
országokban államosítva van, ugyanúgy a papírtermelés és a papírel
osztás is, az egyházaknak saját sajtójuk van, nekünk például van heti
lapunk és lelkészi havi szaklapunk, a többi protestáns egyházakkal pedig 
közös tudományos folyóiratunk, valamint német és angol nyelvű kül
földi sajtószolgálatunk. Lehetőségünk van arra is, hogy a külföldi egy
házakkal és egyházi világszervezetekkel, melyeknek központjai nyugaton, 
a kapitalista világban vannak, folytatólagos kapcsolatot tartsunk fenn 
kölcsönös személyes látogatások révén is. Van lehetőségünk a lelkész- 
képzésre is, továbbá az egyház fenntartásához szükséges anyagi javak 
előteremtésére, diakóniai szeretetmunkára. Vannak saját egyházi épüle
teink, a lelkészek többségének van háztáji földje, kertje. Egyházi épü
leteink száma országosan több mint ezerre tehető. Míg nyugaton egyes 
egyházakban százszámra vannak betöltetlen gyülekezeti lelkészi állások, 
mi a legkisebb gyülekezet lelkészi állását is be tudjuk tölteni.

Ezek azok a legfontosabb tények, melyek a szocialista államban élő 
egyházunk helyzetét jellemzik. Ehhez járul még, hogy istentiszteleteink, 
templomaink látogatottsága, egyházi szolgálatunk igénybevétele legalább 
olyan jó, mint a legtöbb nyugaton, illetve Észak-Európában található 
evangélikus egyház templomainak a látogatottsága.

Egyházunk hamarosan 15 esztendeje él szocialista társadalmi rend
ben. A felsorolt tények mutatják ennek a 15 esztendőnek az egyházi, 
mérlegét.

Most pedig nézzük azokat a problémákat és nehézségeket, melyek 
kialakuló új társadalmi rendünk és ősi egyházunk együttéléséből adód
nak! Ezeket a következőképpen lehetne tudatosítani és csoportosítani:

1. A keresztyénség nincs kötve ugyan semmilyen társadalmi rendhez 
elvileg, mivel azonban egyházunk a többi magyar történelmi egyházzal 
együtt a múltban erősen összeforrt a régi társadalmi renddel, ennek 
nyomait és következményeit ma is érezzük. A szocialista társadalmi 
rendben például rugalmasabb a vezetés és a kormányzás, mint egyhá
zunkban, melyben nagyrészt most is a liberális burzsoá korban született 
egyházi törvények teszik nehézkessé az egyház igazgatását. Nehézséget 
okoz az is, hogy akik a társadalmi átalakulást egyéni sérelmeik miatt 
nehezményezik, szeretnek az egyházba, mint utolsó vélt mentsvárba 
behúzódni. Ezek a „deklasszált elemek” úgy néznek az egyházra, mint 
valami ellenzéki politikai pártra és befolyásukkal zavarják az egyház 
igazi életét és munkáját. Nemegyszer lelkészeink is reakciós politikai 
befolyás alá kerülnek, különösen, ha a gyülekezet világi vezetői elszánt 
és fanatikus politikai reakciósokból kerülnek ki. Az ellenforradalom után 
a reakciós politikai erők súlyos vereséget szenvedtek, népünk java pedig 
őszintén örül a szocializmusnak és építi azt. Annál makacsabbul igye
keznek egyes gyülekezetekben reakciós elemek vallásilag álcázott ellen
állást kifejteni, s hatalmukat biztosítani, ami pedig beláthatatlan vesze
delmekkel fenyegeti az illető gyülekezetek egzisztenciáját. Hiszen, ha 
a politikai reakcióra és annak jövőjére építenénk egyházunk jövőjét, 
akkor tényleg meg lennének számlálva napjai, vagy legalábbis az évei. 
Legyünk tehát résen, hogy egyházunk egyház legyen és egyház maradjon.
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2. Nehézségeink vannak abban a tekintetben is, hogy lelkészkép
zésünk, s általában véve lelkészeink nincsenek felkészülve a szocialista 
társadalmi rendben élő keresztyén emberek lelki, vallási igényeinek a 
kielégítésére. Ezt a hiányosságunkat azért fogalmazom így, mivel köz
ismert dolog, hogy a marxista—leninista ideológia szerint a szocialista 
állam azért biztosítja az egyházak számára és a hívek számára a vallás 
szabad gyakorlatát, hogy az állampolgárok „még meglevő” vallási igé
nyeit ki lehessen elégíteni. De vajon mai lelkészi munkánk, s egyáltalán 
egyházi munkánk ki tudja-e ezeket a kétségtelenül meglevő igényeket 
elégíteni? Nem úgy van-e, hogy lelkészeink a letűnt államrendben élő 
emberek lelki szükségleteinek a kielégítésére lettek felkészítve? Tudjuk-e 
egyáltalán, milyen lelki szükségletei vannak és lehetnek a szocialista 
államrendben élő híveknek. Tudjuk-e, hogy ezeket a szükségleteket ho
gyan lehet valóban építő módon kielégíteni? Ismerik-e lelkésztestvéreink 
a mai ember és különösen a szocialista társadalmi rendben élő ember 
..vallási igényeit” ? De fel kell vetnünk azt a kérdést is, hogy vajon a 
deklasszált elemek mai lelki problémáihoz megfelelően nyúlunk-e hozzá. 
Amikor akár ezek, akár a szocialista társadalmi rendet igenlő hívek 
életproblémáikkal jönnek hozzánk, tudunk-e számukra egészséges ke
resztyén útbaigazítást adni? Továbbá: ha a lelkészek csak a letűnt tár
sadalmi rendben élő emberek lelki szükségleteinek a kielégítéséhez érte
nek, mi lesz akkor az egyházzal és a lelkészekkel, ha egyházunk népe 
százszázalékosan az új társadalmi rend híve’ lesz? Konkrété számolnak-e 
azzal, hogy egyházunk eddig legstabilabb rétege, a parasztság milyen 
jól megállotta a földjét fenyegető ellenforradalom idején a helyét és 
milyen nagy léptekkel halad a szocialista gazdálkodás útján? Számo- 
luník-e lelkészi és egyházi munkánkban ezzel a ténnyel? Egyáltalán 
megvan-e lelkészi karunkban és legközelebbi munkatársaikban az a 
belső, lelki felszabadultság, az a szerény, de jól megalapozott biztonság- 
tudat, az a rendíthetetlen hit egyházunk és lelkészi szolgálatunk jövő
jében, mely nélkül lehetetlen jó munkát végeznünk?

Ezek olyan kérdések, amelyeket még csak mostanában kezdünk 
egyáltalán felvetni, s amelyekkel még alig nézett szembe bárki is a. mi 
egyházunkban. Ha egyházunkért felelősséget érzünk, valamint, ha fele
lősséget érzünk egyházunk híveiért és lelkészeiért is, nem abban kell-e 
nehézségeink fő okát látnunk, hogy valóban nem készültünk még fel 
komolyan a szocialista társadalomban élő emberek lelkigondozására? 
Felvetem azt a nyugtalanító kérdést is, vajon alkalmasak-e mai lelké
szeink arra, hogy ezt a munkát akárcsak el is tudják jól kezdeni? 
Nincs-e mindenekelőtt arra szükség, hogy lelkészi karunk legbensejében 
gyökeres változás, a megtérésnek egy egészen speciális formája menjen 
végbe, illetve kezdődjék el?

További kérdéseink egyházunk helyzetének az elemzése közben egy
házunknak nem a lényegéből folyó jogi struktúrájából következnek.

Tudvalevő, hogy egyházi törvényeink nagy része az 1934—37-es 
zsinaton hozatott, s az akkori magyar államfő, Horthy Miklós és az 
akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter: Hóman Bálint hagyta jóvá 
őket; Ennél is lényegesebb azonban, bár viszont különben nem hagyta 
volna jóvá őket az akkori állam: ma is érvényben levő törvényeink 
túlnyomó részben a letűnt társadalmi rendhez vannak szabva. Vajon 
egészséges dolog-e ezekkel a törvényekkel kormányozni és vezetni egy
házi életünket, biztosítani egyházi életünk és munkánk' külső kereteit? 
Nem szükséges-e, hogy jól előkészített zsinaton vegyük szemügyre a régi 
világból örökölt egyházi törvényeinket, s ha kell, hozzunk más, új tör-
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vényeket, melyek egyházi életünk külső keretének a biztosítására sokkal 
alkalmasabbak, ugyanakkor egyházunk lényegének is jobban megfelel
nek, mint a polgári-kapitalista világ nyomait magukon viselő törvé
nyeink?

Csupa kérdéssel kell befejeznem egyházunk helyzetét és feladatait 
elemző beszédemet. Hogy ezekre a kérdésekre meg tudjunk jól felelni, 
mindenekelőtt magukat a kérdéseket kell világosan értenünk. Mindenek- 
felett pedig kémünk kell Egyházunk Urát, a teljes isteni Szenthárom
ságot, hogy teremtő erejével, megváltó szeretetével és jóra vezérlő, meg
világító bölcsességével legyen segítségünkre ezeknek a kérdéseknek he
lyes megválaszolásában. Mert mindenekelőtt a lényeggel kell tisztában 
lennünk, a lényeges kérdésekkel kell tüzetesen foglalkoznunk, s akkor 
remélhetjük, hogy az egyházi élet külső jelenségei is jól fognak fejlődni, 
egyházi életünket és munkánkat belső biztonsággal és valóságos áldással 
fogjuk tudni folytatni.

Istent kérem tehát, hogy bűnbocsátó irgalmasságával, megsegítő ke
gyelmével legyen velünk, egyházkerületünkkel, minden gyülekezetünkkel, 
minden hittestvérünkkel és egész egyházunkkal!
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„ELIGE VITAM!“
Ez a Deut. 30, 19-ből ismert mondat volt a prágai ke

resztyén békekonferencia jelmondata. Az atomkorszak kü
szöbén ez az Istentől adott figyelmeztető az egész világ szá
mára. Az emberiség az élet és halál kérdése elé került 
sokkal inkább, mint valaha. Ismeretes a prágai konferen
ciának az egyházakhoz intézett felhívása, hogy augusztus 
9-én — a Hirosimát ért augusztus 6-i atombombázás évfor
dulóját követő vasárnapon — bűnbánati és könyörgő napot 
tartsanak. Ehhez közöljük Benczúr László Egyház a bűn
bánatban című előadását, a bűnbánati és könyörgő nap litur
giáját Prőhle Károly fordításában, valamint dr. Ottlyk Ernő 
igehirdetését.

EGYHÁZ A BUNBÁNATBAN
1945. augusztus 6-án dobták le először az atombombát. Egy japán 

város, Hirosima, majd később egy másik: Nagaszaki esett áldozatul. Akik 
akkor e rettenetes fegyverek birtokában voltak, azt gondolták, hogy 
tettükkel meggyorsítják a második világháború befejezését, megfélemlí
tenek mindenkit, aki ilyen fegyverekkel nem rendelkezik és a világ 
békéjét — saját kívánságuk és elképzelésük szerinti békéjét — az ellent
mondás lehetőségét is kizárva, egyszer és mindenkorra biztosították.

Mindhárom elképzelés hamis volt. Hirosima „kísérleti laboratórium
má” tétele nem a háború befejezését siettette, hanem egy új háborúnak, 
a hidegháborúnak elindítójává vált. Csakhamar kiderült, hogy az atom
energia titka nem egyetlen állam monopóliuma és hogy illúzió arra 
gondolni, hogy a békét másokkal való tárgyalás nélkül az „erőpolitiika” 
jegyében diktálni lehet. Az atomenergia háborús célokra történő felhasz
nálása nem biztosította a békét, hanem eddig nem tapasztalt méretek
ben veszélyeztette. A tömegpusztító fegyverek puszta léte a bizalmat
lanság, félelem és gyűlölet miazmáival fertőzte meg a nemzetközi leve
gőt az emberiség történetének egy olyan szakaszán, mikor minden erőt 
a világban végbemenő nagy átalakulási folyamat minél természetesebb 
lebonyolítására kellett volna összefogni.

Azok a nemzetek, melyek fiai egy keresztyén civilizáció örököseinek 
tartották magukat valamilyen formában, csalfa, vak remény áldozatául 
estek. Újra időszerűvé vált a keresztyén egyházban Jézus tanítvá
nyaihoz intézett szava, amikor azok. tüzet kívántak az égből az őket 
be nem fogadó samaritánus falura: „Nem tudjátok, minémú lélek van 
tibennetek.”  (Lk. 9, 55.) Csak egyes keresztyének szívót szorította ösz- 
sze a fájdalom, mikor a Hirosimában történtekről értesültek. Hahn pro
fesszor, 1939-ben ő tette közzé azt a formulát, mely az atombomlás tör
vényszerűségeit írja le, ezt mondja: „Ha tudtam volna, hogy mi lesz belőle 
(hogy mire használják fel), nem publikáltam volna.” De hány ilyen 
Hahn professzor volt a keresztyénségben? Az Egyházak Világtanácsa 
amszterdami alakuló ülése 1948-ban már jelt ad egyik nyilatkozatában 
arról, hogy az atomfegyver alkalmazása szükségessé teszi mindannak 
módosítását, amit a háború fogalmáról alkottunk, de a különben tétova 
hangú üzenetben nyomát sem találjuk annak, hogy a keresztyén lelki
ismeret mutatója megmozdult volna a hirosimai merénylettel kapcsolat
ban. (Die Kirche und die internationale Unordnung 259. oldal és köv.
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„Bericht dér viertein Sektion der Vollversammlung.) 1954-ben Evanston- 
ban már feltört a ikeresztyén reménység igaz tartalma felől való kérde- 
zősködés, mikor a világgyűlés főtómáját így fogalmazták meg: Krisztus 
a világ reménysége. De az időközben megszólaló bizonytalan, sőt olykor 
hamis (Nyborg — 1957) kürtzengések után csak most jutottunk el az 
evanstoni vallástétel konkretizálásához, következményeinek megragadá
sához.

Be kell ismerni, hogy a világ közvéleményének felrázására, a fenn
álló veszély és az ellene való védekezés szükségének tudatosítására a 
keresztyén egyházaknál sokkal többet tett az idén 10 éve megindult, 
egyházi embereket is soraiba hívó, de az egyházaktól független béke világ- 
mozgalom.

1957 és 1958 folyamán a 18 nyugatnémet atomtudós kiállása, Barth 
Károly rövid, de világos szavú nyilatkozata, Schweitzer Albert rádió
előadásai, a németországi evangéliumi egyházban kirobbant aitom-vita 
és ezzel kapcsolatban a Hitvalló Egyház testvértanácsainak beadványa a 
Berlin—Spandau-i zsinaton mind nyilvánvalóbbá tették, hogy a keresz
tyén egyházat a  mi időnkben Isten az atomkérdéssel kapcsolatban épp
úgy vallástételre szorongatja, mint ahogy annak idején, a nemzeti
szocializmus feltörésekor a zsidókérdés által. Nem a félelem és pánik 
hatása, hanem a „kairos”, a kegyelmi idő felismerése következtében tört 
fel itt is, ott is az egyházban az a felismerés, hogy „in statu confessiomis” 
élünk. Ez a felismerés adott indítást a Prágai Keresztyén Békekonferen
cia egybehívására.

A Keresztyén Békekonferencia eddigi munkássága során úgy látta, 
hogy az -egyháznak a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatban sajátos 
feladata, sajátos mondanivalója van: rá kell mutatnia, hogy az atom
bomba nemcsak esztelen dolog, nemcsak merénylet mindenféle erkölcsi 
szempontból, hanem — bűn; nem világnézeti, hanem szigorúan bibliai 
és reformátori értelemben vett aktív hitetlenség, az Apostoli Hitvallás 
mindhárom ágazatának gyakorlati tagadása. Az első ledobott atombomba 
áldozatéul esett városnak, Hirosimának sorsa is új megvilágításba került 
ezzel. Hirosima az emberi bűn következményének éppen olyan égbe
kiáltó példája, mint amilyen Mauthausen, Auschwitz, Lidice, a varsói 
gettó, a koncentrációs táborok és a nácizmus valamennyi halálgyára 
volt. A Keresztyén Békekonferencia múlt év őszén debreceni ülésszakán 
ezért felhívással fordult valamennyi egyházhoz, hogy augusztus 6-án, 
Hirosima bombázásának évfordulóján, „bűnbánati napot” tartsanak. 
Húzzák meg a keresztyén templomok harangjait és vegyenek bűnbánati 
istentiszteleten részt a keresztyén gyülekezetek tagjai.

Ezzel a felhívással — egészen új helyzetben — egy régi egyházi 
hagyományt elevenítettek fel. A reformáció idején kezdtek el ilyen bűn
bánati napokat, istentiszteleteket, imaórákat rendszeresíteni az egyház
ban. Különösen a török veszedelem, a 30 éves háború nyomán járó pusz
tulás adott indítást ehhez. Luther néhány éneke is ilyen alkalomra 
készült, pl.: „Erhalt uns Herr bei deinem W ort. . . ” „Verleih uns Frieden 
gnáddglich . . . ” Ezeknek a bűnbánati istentiszteleteiknek formagazdagsá
gáról jó áttekintést nyújt német vonatkozásban Paul Graff könyve. 
(Geschichte dér Auflösung dér altén gottesdienstlichen Főimen in dér 
evangelischen Kirche Deutschlands I—II. kötet. Göttingen, Vandenhoek 
& Ruprecht, 1937.) ,

A nácizmustól szorongatott, a „német keresztyének” szellemétől 
kísértett németországi protestantizmusban a Hitvalló Egyház emelte fel 
szavát, hogy tartsanak a gyülekezetekben bűnbánó és könyörgő isten-
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tiszteleteket. Az istentiszteletek rendjét és anyagát is közölték'. A Be- 
kennende Kiche ideiglenes vezetősége 1938. szeptember 30-án háborús 
veszedelem idejére szóló könyörgés istentiszteleti rendjének tervezetét 
küldte meg a gyülekezeteknek. (Zeugnisse dér Bekennenden Kirche 
I. kötet. Furche-Verlag, Tübingen, Stuttgart, 1946. 104. oldal.) Formai 
szempontból ezt a liturgiát gondosan összeválogatott énekek, igehelyek, 
kötött imádságok és 1—2 percig tartó csendben mondott imádságok vál
takozása jellemzi. Tartalmát az egyház vétkeinek, mulasztásainak, erő- 
telenségének megvallása, a háború elhárításáért mondott könyörgés, 
imádság a háború áldozataiért, az egyház egységéért, az ige tisztaságáért 
szerte a világon. Egy szó sem esik ebben a liturgiában a fegyverek meg- 
áldásáról, a háború sikeréről, a német nép dicsőségéről, a katonákért 
mondott imádságos mondatok is valami egészen mást kérnek számukra, 
mint amiért Hitler őket uniformisba öltöztette.

A bűnbánatban élő, konkrétan bánkódó, konkrétan imádkozó, konkré
ten könyörgő egyház bűnbánata azonban mindig kérdéseket is vet fel. 
Az egyház bűnbánata a hívek hatalmas egységesítő ereje, de egyben 
világos választóvonalat is húz az egyház és a nem-egyház közé. Ha 
imént a hitvalló egyházat bűnbánatban élő egyháznak ismertük meg, 
úgy a tétel fordítottja is áll: a bűnbánatban élő egyház mindig hitvalló 
egyház, a hitvalló egyházban lehet igazi bűnbánatról szó. A bűnbánat 
mindig vallomás a kegyelmes Isten előtt nemcsak vétkeinkről —, hanem 
Öróla, magáról, szigoráról és szeretetéről, haragjáról és irgalmasságáról, 
törvényéről és evangéliumáról.

Az egyház bűnbánatának előbb egész röviden vázolt e hitvalló jel
lege miatt mindig számolni kell azzal a ténnyel, hogy tulajdonképpeni 
szándéka ellenére ellentmondást is vált ki. Minderről közvetlen tapasz
talatokat szerezhettünk a második világháború alatti, de különösen utáni 
időkben. Magyarországon pl. sokszor elemi erővel tört fel a bűnbánat 
szava 1945 után. De mi volt'nagyon gyakran az egyházon belüli vissz
hang erre? Voltak, akik azt mondták, hogy az egyháznak nem kell bűn
bánatot tartania pl. a zsidókérdésben. Ezek nyilván arra gondoltak, hogy 
az egyház sok esetben jelentős és eredményes karitatív munkát végzett 
az üldözött zsidósággal szemben. De Isten színe előtt, akkor, lehetett így 
látni á dolgokat? .— Voltak, akik azt mondták: tartsanak bűnbánatot 
azok, akik vétkeztek az egyházban, akik nem hallgattak ránk, most 
vezekeljenek, ismerjék be, hogy nekünk volt igazunk és szégyeljék 
magukat. Nem hasonlít mindez a templomban imádkozó farizeus maga
tartására? Voltak, akik a bűnbánatot valami hivatalos nyilatkozatnak, 
deklarációnak tekintették, melyet az egyház vezetői — bölcsen, valami 
meg nem írt politikai illem szabályaihoz alkalmazkodva — ünnepélyes 
alkalmakon fejeznek ki. Az egyház bűnbánata megnyilatkozhat termé
szetesen ünnepélyes deklaráció formájában, egy egyházi vezetőség nyi
latkozatában is (gondoljunk pl. az ún. stuttgarti bűnvalló nyilatkozatra). 
De lehet-e az egyház bűnbánata csak kivételes ünnepi alkalmak és az 
egyház hivatalosainak dolga? A reformáció nem éppen azzal a felisme
réssel vette kezdetét, hogy az egész keresztyén élet bűnbánat, megtérés 
— vagyis elfordulás a rossztól és odafordulás Istenhez (Luther 95 tételé
ből mindjárt az első!), meghalni a bűnnek Krisztussal együtt és vele 
együtt feltámadni és élni Istennek bizalomban és engedelmességben?

1945. október 19-én, mikor a német evangéliumi egyház vezető em
berei először találkoztak össze Stuttgartban a külföldi egyházak kép
viselőivel, nyilatkozatukban többek között a következőket piondották: 
„Igaz, hogy évek hosszú során át harcoltunk Jézus Krisztus nevében
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az ellen a szellem ellen, amely a nemzetiszocialista önkényuralomban 
jutott szörnyű kifejezésre; mégis azzal vádoljuk magunkat, hogy nem 
tettünk elég bátran bizonyságot, hogy nem imádkoztunk elég hűségesen, 
hogy nem hittünk boldogabban és nem szerettünk elég forrón.”

A stuttgarti nyilatkozattal kapcsolatban két olyan hamis felfogás 
alakult ki az egyház bűnbánatára vonatkozóan — részint félreértésből, 
nagyobbrészt rosszindulatból —, amivel a hirosimai bűnbánati napra 
készülve jó most is szembenézni.

Az egyik hamis nézet az, hogy az egyház bűnbánatit valami kollek
tív bűnbánatnak tartják. Feltehető, hogy majd a hirosimai bűnbánati 
nappal kapcsolatban is elhangzik itt-ott ez a kifogás. Az egyház bűn
bánatának ilyen értelmezése lényegében egy célt szolgál: a felhívás 
elködösítését és a bűnbánat elől való kitérés biztosítását. Ez az értel
mezés az egyház bűnbánatának torz felfogása, mert azt állítja, hogy 
az valami bizonytalan általánosságban és homályban történik. Tehát 
az egyház bűnbánata valami sablon, valami bemagolt lecke, gépiesen 
forgó hanglemez. Ezzel szemben az az igazság, hogy az egyház bűn
bánata mindig csak Isten kegyelmes ítéletének fényében történik és ez 
a fény van olyan erős és olyan tiszta, hogy meg tudja mutatni, kinek- 
kinek miben Van érintve. Niemöller a maga határozott modorában azt 
válaszolta erre a kérdésre, hogy kollektív bűnbánatról csak akkor lehet 
szó, ha kollektív lelkiismeretről beszélhetnénk. Ilyen azonban nincs. 
Ezért kollektív bűnbánat sincs. — Mindez a mi mostani helyzetünkben 
azt jelenti, hogy másképpen lesz részese a bűnbánatnak egy keresz
tyén ember, ha olyan országban él, ahol atomfegyverekkel szerelik 
fel a hadsereget és másképpen ott, ahol erről nincs szó, az egyik 
talán azon fog bánkódni, hogy nem merte lelkiismereti okokból meg
tagadni a katonai szolgálatot, a másik talán azért, hogy csak oppor
tunizmusból, szólamokat hajtogatva vett részt a békemozgalomban. Ezt 
a két embert mégis egységbe fogja az a tény,, hogy itt is, ott is ugyan
azon egy Isten színe előtt állanak, aki itt is, ott is egyértelműen világít 
rá a bűnre, az atomfegyverek tömeggyilkos szerepére, aki itt is és ott is 
képes arra, hogy a bűntől való iszonyatra és hatalma alatt bizalommal 
folytatott új engedelmességre vezessen.

A másik hamis nézet, amely már a stuttgarti nyilatkozattal kapcso
latban is előkerült, az, hogy az egyház bűnbánata nem más, mint pro
paganda, a hatalmasok előtti félénk, lelkiismeretlen meghuny ászkodás, 
azok kegyének keresése, egy olyanfajta nihilista magatartás, mint ami
lyen a kegyesség látszatát mutató Júdás „bűnbánata” volt a főpapok 
színe előtt. Erre azt kell válaszolni, hogy van természetesen hamis bűn- 
bánat is. Isten bennünket azonban — ha kell, mint Pétert, lelki süket
ségünk miatt kakas-szóval is — olyan szomorúságra akar vezetni, mely 
megbánhatatlan megtérésre vezet, hitben, reménységben és szerefetben 
folytatott szolgálatra. Helyesen jegyzi meg a Síimmé dér Gemeimde leg
utóbbi száma (1959. április 1.), mikor a prágai Keresztyén Békekonferen
cia készülő új ülésszakáról és a hirosimai bombázás évfordulóján tar
tandó bűnbánati napról számol be, hogy „itt nem politikai demonstrációt 
ákamak rendezni Amerika ellen, hanem megtérésre szólítanak fel min
den keresztyént, mert a keresztyénség csődöt mondott az atomkér
désben”.

Úgy gondolom, hogy ezekre és még más felvetődhető félreértésekre 
tekintettel fogalmazta meg a prágai konferencia vezetősége az egyház 
és a bűnbánat kérdésével foglalkozó előadás címét így: Egyház a bűn- 
bánatban.
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Eddig főleg „az egyház bűnbánata” kifejezést használtuk, de szere
pelt ilyen fogalmazás is: „bűnbánat az egyházban” és szó volt a bűn
bánatban élő egyházról is. Szerintem önmagában egyik fogalmazás sem 
védheti .ki a félremagyarázásokat és félreértéseket, de mindegyik alkal
mas arra, hogy egy-egy sajátos vonatkozására tegyen hangsúlyt s így a 
másikat kiegészítse.

„Egyház a bűnfoánatban” — ez a formulázás mindenek előtt arra 
figyelmeztet, hogy a keresztyén élet Krisztusban való élet és ezért szün
telen bűnbánat, szüntelen megtérés. Mikor az egyház felismerte, hogy az 
atombomba bűn, nem valami rendkívüli, hanem természetes dolog ré
széről, hogy Hirosimára, a tömegpusztító fegyverek első áldozatára bűn
bánatban gondol.

„Egyház a bűnbánatban” — ez a megfogalmazás arra is utal, hogy 
a bűnbánat részesedés, részvétel Istennek abban a szomorúságában, amely 
azért szorítja össze az ő szívét, mert mi, az ő teremtményei visszaéltünk 
ajándékaival, azt a hatalmas lehetőséget, mely az atomenergiában adatik 
számunkra, nem hasznunkra, hanem teremtésének megsemmisítésére 
akarjuk használni. Bűnbánatunk ezért nem lehet öomarcangolás, pesszi
mizmus, bensőségbe menekülő asztétikus vezeklés.

Ennek a kifejezésnek kapcsán arról is beszélhetünk, hogy Jézus 
Krisztus nem más, mint Isten bűnbánata. Hogy milyen romboló hata
lom a bűn, hogy mennyire bántja Istent, hogy ő mennyire gyűlöli, azt 
mind a kereszten, Jézus Krisztus halálában tárta fel előttünk. A keresztig 
kell eljutnunk, Jézus Krisztust kell megismernünk, ha a végső szót, a 
döntő szót ki akarjuk mondani a tömegpusztító fegyverekről.

Benczúr László
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A Hirosima bűnbánati és könyörgő istentisztelet 

rendje délelőtt és délután

1. KEZDŐ ÉNEK: 349.
2. OLTÁRI SZOLGÁLAT.
a) LELKÉSZ: Az Atya, Fiú, Szentlélek Szentháromság egy igaz Isten 

nevében. Ámen.
GYÜLEKEZET: Ámen, ámen, ámen.
b) LELKÉSZ: Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja 

és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyo
morúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba 
esetteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. (2. Kor. 
1, 3-4.)

GYÜLEKEZET ÉNEKE: 336, 1.
c) LELKÉSZ:
Szentséges Istenünk és Atyánk a Jézus Krisztus által! Az egész ke- 

resztyénséggel együtt járulunk színed elé és megvalljuk, hogy elfordul
tunk törvényeidtől és nem törődtünk bűnbocsátó szereteteddel. Elhagytuk 
útjaidat és gőgösen járjuk a magunk útját. Te szerettél minket és nem 
hagytál elveszni: feláldoztad értünk egyszülött Fiadat, a mi testvérün
ket, Jézus Krisztust. De mi kegyelmednek ezt a bizonyságát is megve
tettük és most már majdnem önmagunkat pusztítjuk el. Visszaéltünk 
minden ajándékoddal. A tudás és az emberi haladás ajándékait is a 
gyűlölet és irigység, az öldöklés és a halál szolgálatába állítottuk, em
bertársaink szolgálata helyett. Esdve kérünk, Istenünk, ne fordulj el tő
lünk. Szólaltasd meg újra irgalmasságod igéjét és téríts vissza minket 
igaz bűnbánattal. Láttasd meg velünk igéd által nyomorúságunk és bű
nünk mélységét. Ne engedd, hogy mentegetni próbáljuk önmagunkat. Mert 
nélküled elvesztünk és Rajtad kívül nincsen reménységünk. De te kö
vekből is támaszthatsz fiakat Ábrahámnak és minket is újjá teremthetsz 
szolgáló szeretetre. Urunk, könyörülj rajtuk! Ámen.

GYÜLEKEZET ÉNEKE: 325, 1.
d) KEGYELEMHIRDETÉS: Azt mondja az Úr szent evangélioma: 

Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki 
hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn. 3, 16.) Dicső
ség a magasságos mennyekben Istennek!

GYÜLEKEZET ÉNEKE: 10, 1.
e) LELKÉSZ: íme, milyen jóságos és kegyelmes a mi mennyei Atyánk, 

hozzánk, bűnös földi gyermekeihez! Méltó hát és igaz, hogy mi is val
lást tegyünk benne való hitünkről. Mondjuk el az Apostoli hitvallást:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek te
remtőjében.

Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, 
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius 
Pilátus alatt, megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett; alászállt a pok
lokra, harmadnapon feltámadott halottaiból, felment a mennyekbe, ott 
ül Istennek, a mindenható Atyának jobbján, ahonnan eljő ítélni élőket 
és holtakat.

  Hiszek a Szentlélekben, egy keresztyén Anyaszentegyházat. szentek-
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nek közösségét, bűnöknek bocsánatát, testnek feltámadását és az örök 
életet. Ámen.

GYÜLEKEZET ENEKE: 291, 4.
f) KOLLEKTA: Irgalmas Atyánk! Kérünk, ébressz bennünk igazi 

testvéri szeretetet, hogy készségesen álljunk népünk mellé minden szük
ségében és küzdelmében. Legjobb tudásunk szerint szolgáljunk ember
társainknak és így legyünk igaz tanúi a Te szeretetednek, Jézus Krisztus 
Urunk által. Ámen.

LEKCIÖ: Rm. 2, 1—11.: „Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, 
bárki légy, aki ítélsz: mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhozta
tod; mivel ugyanazokat míveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Is
tennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. 
Vagy azt gondolod, óh ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cse
lekszenek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek íté
letét? Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének 
gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre in
dít? De a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz ma
gadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének nap
jára. Aki mindezt mindenkinek az ő cselekedetei szerint; Azoknak, akik 
a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halha
tatlanságot keresnek, örök élettel; Azoknak pedig, akik versengők, és 
akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, bú- 
sulással és haraggal. Nyomorúság és Ínség minden gonoszt cselekedő em
ber lelkének, zsidónak először meg görögnek; Dicsőség pedig és tisztes
ség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görög
nek: Mert nincsen Isten előtt személy válogatás.”

3. FŐÉNEK: 31.
4. SZÓSZÉKI SZOLGÁLAT:
a) ÜDVÖZLET: Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánk

tól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
bt ALAPIGE: Mt. 22, 37-40.
c) IGEHIRDETÉS.
IMÁDSÁG: röviden, az igehirdetés tartalma szernt.
GYÜLEKEZET ÉNEKE: 295, 3.
d) HIRDETÉS.
A Hirosima-napi üzenet felolvasása:
Hirdetem a Keresztyén Gyülekezetnek, hogy istentiszteletünk befe

jező oltári szolgálatával bekapcsolódunk sok millió keresztyén testvérünk 
istentiszteletébe. Ezen a napon hazánkban is minden protestáns temp
lomban és szerte a világon bűnbánattal emlékeznek Hirosimára, ahová 
15 évvel ezelőtt ledobták az első atombombát. Gondoljon ma a világon 
minden keresztyén ember bűnbánattal erre az eseményre. Könyörögjünk 
azért, hogy Isten megbocsátó szeretető adjon erőt minden emberi bűn és 
gonoszság leküzdésére. így teljesítjük Isten parancsolatát, mert Ő azt 
akarja, hogy békés és nyugalmas életünk legyen.

A hirosimai bűnbánati nap befejező oltári szolgálatának rendje a 
következő:

Versenként elénekeljük a 174. éneket, közben meghallgatjuk a ki
jelölt szentírási igéket, azután Isten elé visszük könyörgésünket azzal az 
imádsággal, amelyet ma velünk együtt mond el sok keresztyén gyüleke
zet népe, majd elmondjuk az Űrtói tanult imádságot.

DICSŐSÉGMONDÁS.
5. OLTÁRI SZOLGÁLAT.
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a) GYÜLEKEZET ÉNEKE: 174, 1.
A lelkész a lekciókat a gyülekezet felé fordulva, az itt megadott be

vezető szavakkal a hely pontos megjelölése nélkül olvassa. A gyülekezet 
ülve marad.

LEKCIÓ:
Így szólt az Úr az özönvíz után: „Nem átkozom meg többé a földet 

az emberért, mert az  ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától 
fogva; és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem. 
Ennekutána míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és 
tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek.” 1. Móz. 8, 21—22.

Így könyörög Dániel próféta: „És most hallgasd meg, óh Istenünk, 
a te szolgádnak könyörgését és esedezéseit, és világosítsd meg az Űrért 
a te orcádat a te szent helyeden, amely elpusztíttatott. Hajtsad, én Iste
nem, a te füledet hozzánk és hallgass meg; nyisd meg a szemeidet és 
tekintsd meg a mi pusztulásunkat és a várost, amely a te nevedről ne
veztetik; mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmassá
godban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéséinket. Uram, hallgass meg! 
Uram, légy kegyelmes! Uram, légy figyelmetes, és cselekedd meg, ne ké- 
sedelmezzél, tennen magadért, óh én Istenem; mert a te nevedről ne
veztetik a te városod és a te néped.” Dán. 9, 17—19.

b) GYÜLEKEZET ÉNEKE: 174, 2.
LEKCIÓ:
így tesz bizonyságot a világ Megváltójáról a Zsidókhoz írt levél: „Mert 

nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, 
hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a 
bűnt.
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgal
masságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segít
ségül ” Zsid. 4, 15—16.

c) GYÜLEKEZETI ÉNEK: 174, 3.
Könyörgés:
Imádkozzunk!
Mindenható Isten!
Irgalmas Isten!
Szentséges Isten!
Te szerettél minket, mielőtt mi szerettünk Téged.
Te megtaláltál minket, mielőtt mi kerestünk Téged.
Te megbékéltél velünk, amikor mi még ellenségeid voltunk.
Magasztaljuk kegyelmedet szeretett Fiad, a mi Testvérünk és Meg

váltónk által.
Hozzád kiáltunk a Szentlélek által, aki szívedig viszi sóhajtozásun- 

kat. \
Ne vess el minket orcád elől és irgalmasságodért hallgasd meg kö

nyörgésünket.
Urunk, könyörülj rajtunk!

Bocsásd meg a keresztyénség keményszívűségét és önhittségét, hitet
lenségét és szeretetlenségét.

Ébreszd fel igéddel a halál álmából és nyisd meg ajkát szent neved 
dicséretére.

Tedd egyházadat hegyen épített várossá, hogy terjessze szabadító vi
lágosságodat a világ sötétségében.

Adj nekünk irgalmas szívet és ébressz bennünk felelősséget, hogy 
megkönyörüljünk a világ nyomorúságán, ahogyan Te is megkönyörültél 
mirajtunk.



Urunk, könyörülj rajtunk!
Könyörgünk Hozzád, szerető mennyei Atyánk, a sok ínséggel és ve

széllyel küzdő világért, amely irtózattal tekint az emberiség öngyilkossá
gának szakadgiák felé.

Könyörgünk Hozzád a világért, amelyet a félelem és a bosszúállás, 
a hatalomvágy és a kapzsiság, az önigazolás és a kétségbeesés gonosz 
hatalmai fenyegetnek.

Könyörgünk Hozzád, Urunk, mert mi magunk is e világhoz tarto
zunk és annak minden vétke a mi vétkünk is.

Urunk, könyörülj rajtunk!
Könyörgünk Hozzád a világért, amely nem tudja megtalálni a bé

két.
Meg valljuk, mi is vétkesek vagyunk abban, hogy az ember fél em

bertársától, hogy az ember gyűlöli embertársát, és hogy az ember megöli 
embertársát.

Ne nézd önzésünket és szívünk keménységét, hanem tekints a Te 
szeretett Fiad, a mi Közbenjárónk szent és drága vérére, és oltalmazz 
meg bennünket egy újabb háborútól, amelybein elpusztítanánk világodat 
és megsemmisítenénk egymást a Te haragod alatt.

Te magad rántsd vissza kezünket a tömegpusztító fegyverektől, ame
lyek gyalázzák jóságodat és elárulják teremtményeidet.

Urunk, könyörülj rajtunk!
Láttasd meg velünk embertársainkban az embert, akit Te ugyanúgy 

szeretsz, mint bennünket.
Add, hogy nemcsak szóval, hanem cselekedettel és áldozattal szeres

sük embertársunkat, bárki légyen az.
Szentlelkeddel ébressz bennünk szeretetet azok iránt, akik gyűlölnek 

minket, hogy szereteted győzzön rajtunk most és örökké.
Urunk, könyörülj rajtunk!

Te kormányozod a népeket és Te vezérled a világ történelmét a Te 
célod felé. Ezért könyörgünk Hozzád mindazokért, akik politikai szolgá
latban hordoznak felelősséget a világ sorsáért és békéjéért.

Könyörgünk Hozzád minden nép vezetőjéért és vezetetteiért, hogy 
elfogadják vezetésedet a Te dicsőségedre és minden ember javára.

Urunk, könyörülj rajtunk!
A Te kezedben van a világ jövője; add vissza nékünk kegyelmeddel 

jövőnket, amelyet felelőtlenül eljátszunk és elrontunk.
Adj nekünk időt arra, hogy egymáson segítsünk és egymásért re

ménykedni és harcolni tudjunk.
Ajándékozzál meg minket minden idő fölött és minden idő után az 

örök jövendővel a Te országodban.
Űr Jézus Krisztus! Add, hogy örvendezve várjuk a Te napodat, ami

kor eljössz dicsőségedben és teljessé teszed örök békességed országát.
Bizony, jövel, Uram Jézus! Ámen.
d) MIATYÁNK.
e) ÁLDÁS.
f) BEFEJEZŐ ÉNEK: 290.

A délutáni istentisztelet záró szolgálatát megfelelő hirdetés után szin
tén a fenti 5. pont szerint végezzük.

Ha a gyülekezetben nem a Liturgikus Rend szerint folynak az isten
tiszteletek. akkor az első pontban közölt énekeket, imádságokat és lek
ciókat a megfelelő helyen illesztjük az istentisztelet rendjébe.
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A nagy parancsolat
Igehirdetés az 1959. augusztus 9-i Hirosima bűnbánati 

és könyörgő napra

Mt 22,35—40

Az ószövetségi kegyesség számára égetően fontos kérdés volt annak 
a megállapítása, hogy melyek a nagyok a parancsolatok között. Hiszen 
az írástudomány a törvényt felbontotta 248 parancsolatra és 365 tila
lomra. A 613 rendelkezés átláthatatlan sokaságában a vallási, erkölcsi, 
istentiszteleti parancsok mind egyformán fontosak és érvényesek vol
tak. De a gyakorlati életben a parancsolatok és tilalmak könnyen szembe
kerültek egymással. Innét érthető, hogy az írástudók megpróbálták a 
törvény egész tartalmát egyetlen egy parancsolatban összefoglalni. Jézus 
Krisztus már a Hegyi Beszédben megadta a törvény összegezését, amikor 
azt mondotta: „Amit akartok, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, 
mindazt ti is úgy cselekedj étek azokkal, mert ez a törvény és a prófé
ták.” Jézus Krisztus az egész törvényt a szeretet parancsolatában fog
lalja össze.

E szerint az Istenhez való viszonyunk akkor tiszta és helyes, ha az 
a szeretet viszonyát jelenti, amelyben az ember teljesen, szívével, leiké
vel, cselekedetével szolgálja Istent. Annál teljesebb az Isten felé irányuló 
szolgálatunk, minél mélyebben átárazzuk szeretetének gazdagságát. 
Luther Márton a Kis Kátéban részletesen és szemléletesen felsorolja, 
hogy mindent, amink van, Istentől vett ajándéknak tulajdonítunk. 
Hogyne telne meg szívünk csordultig hálával az iránt az Isten iránt, aki 
„a test és élet minden szükségletével és táplálékával naponként bőven 
ellát. Minden veszedelem ellen megoltalmaz és minden gonosztól meg
véd és megőriz. És mindezt csupán atyai isteni jóvoltából és irgalmassá
gából cselekszi, anélkül, hogy arra érdemes vagy méltó volnék. Mind
ezért néki hálával és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tarto
zom.” Jakab apostol szerint pedig „minden jó adomány és minden töké
letes ajándék felülről való és a világosságok atyjától száll alá.”

A legnagyobb hálát azonban akkor érezzük Isten iránt, amikor arra 
gondolunk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta 
érte, hogy aki csak hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
Jézus Krisztus Isten legdrágább ajándéka számunkra. Benne kapjuk 
megváltásunkat, örök életünket. Csordultig megtelik a szívünk hálával, 
ha Krisztus érettünk hozott áldozatára tekintünk, s forrón mondjuk 
Jézus felé a hit személyes bizonyságtételével egyik énekünk szavait:

„Ó mily csodás és végtelen szeretet,
Amely téged a Golgothára vezet!’

Ennek a csodás és végtelen isteni szeretetnek egyetlen viszonzása 
csak az lehet, hogy „mi szeretjük Őt, mert Ő előbb szeretett minket”. Ez 
az isteni atyai szeretet váltja ki belőlünk azt a gyermeki szeretetet. 
amely nem akar mást, mint a megváltó isteni szeretet akaratát követni 
és a Krisztusban adott új élet gyümölcseit teremni.
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Jézus Krisztus ajkán az ószövetségi törvény nagy parancsolata nem
csak utasítássá, hanem cselekedeteink indítóerejévé is válik, hiszen az 
a Jézus mondja ezt, aki nemcsak személyében volt első az Atyának és 
az embereknek a szolgálatában, hanem aki erőt és Szentlelket is ad ne
künk ezeknek a szolgálatoknak a végzésére.

A keresztyénséget a szeretet vallásának szokták mondani éppen 
ennek az igének az alapján. És valóban így is van. A teljes Szentírás 
hirdeti ezt. A szeretet nagy parancsolatát Jézus az Ószövetségből idézi. 
Azonban azzal, hogy az ószövetségi tilalmak és rendelkezések tömkelegé
ből éppen ezt emelte ki, ezzel központi jelentőséget tulajdonított ennek. 
Jézus állítja a felebaráti szeretet parancsolatát az Isten iránti szeretet 
követelménye mellé. Ő tanít? arra, hogy Istent akkor szeretjük, ha fele
barátunkon gyakorolunk szeretetek

Jézus Krisztusnak ezzel a kinyilatkoztatásával van tele az egész Új
szövetség. Pál, apostol ismétli Jézusnak azt a szavát, amellyel egybefog
lalta az ó- és újszövetségi törvény summáját, amikor a Rómabeliekhez írt 
levelében azt írja: „Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, 
hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a felebarátját, a törvényt be
töltötte. Mert ez: ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizony
ságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely parancsolat van, ebben az igé
ben foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat, miint tenmagadat.” A 
felebaráti szeretet tehát egybefoglalja az Isten törvényének összes paran
csolatát. Másképpen: a szeretet a törvény betöltése. Aki szeretetet tanúsít, 
az megteszi, teljesíti, amit az Isten törvénye követel. Csak a szeretet 
vezet el bennünket arra, hogy felismerjük Isten akaratának egységes 
értelmét. A szeretet, mint az Isten törvényének summája, azt követeli 
tőlünk, hogy adjuk oda önmagunkat teljesen a felebarát javára úgy, 
amint Jézus is önmagát adta értünk. Ez a szeretet nem emberi erő, ha
nem Isten műve, a Szentlélek ajándéka és gyümölcse, amelyet azonban 
Isten mindenkinek bőven ‘kész adni és kínálni. Ezért tud Pál apostol 
olyan gyönyörűen írni a szeretetről a Korinthusiakhoz írott levelében: ..Ha 
embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen 
énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom . . . ” 
A keresztyén hit szükségképpeni megnyilvánulása, hitünk valódiságának 
próbaköve a szeretet. Itt látszik meg, hogy valóban keresztyének va
gyunk-e, vagy pedig vallásosságunk üres forma csupán. Ezért írja János 
apostol levelében azt, -hogy „aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, 
hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk van őtőle, 
hogy aki szereti Istent, szeresse a maga atyjafiát is.”

A teljes Szentírás nemcsak abban egységes, hogy a szeretetet tartja 
az Istenben való hit és élet összefoglaló erejének, hanem abban is egy
séges, hogy a Bibliai gondolatvilágában a szeretet nem valami elfolyó 
érzelem, amely spontán módon támad bennünk, jön és tovatűnik, hanem 
állandó magatartás, cselekedet, tettekben megnyilatkozó szolgálat, a test
véri közösség akarásának és ápolásának az indulata. A Jézus szereteté- 
nek megbizonyítása sem szavakból állt csupán, hanem a gyógyításnak, 
az embermentésnek, a segítésnek és végül önmaga odaáldozásának a csele
kedetéből. Luther klasszikus szavai szerint: „A hit tevékeny, szorgos dolog, 
amely nem is kérdezi, mit kell cselekednie, mert még mielőtt kérdezne, 
már meg is cselekedte azt.” A hit és cselekedetek, az Isten-szeretet és az 
emberszeretet így alkotnak szoros és elválaszthatatlan egységet. Így taní
totta Jézus Krisztus: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes, szívedből, 
teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A 
második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.”
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Jézus szavának ebből a kettősségéből semmi sem hagyható el. Így 
kerek és egész a nagy parancsolat. Ha csak a nagy parancsolat első felére 
lennénk a hangsúlyt, akkor kimaradna az emberek javára történő pa
rancs. Ha csak a szeretetet hangsúlyoznánk, akkor elmaradna Istennek, 
a szeretet forrásának mindent ajándékozó ereje. Mindkettő meghamisí
tása a Jézus Krisztus által kiemelt nagy parancsolatnak. Isten iránti sze
retetünk és a felebaráti szeretet egymás mellé helyezése tehát azt jelenti, 
hogy szeretetünket Isten iránt a felebaráti szeretet gyakorlása által mu
tatjuk ki. Azonban a helyesen értelmezett emberszeretet sohasem merül
het ki általánosságokban és elvont igazságokban, hanem az mindig konk
rét megvalósulási területet kíván. Amikor az ige minket megszólít, 
egyúttal azt is megkérdezi, hogyan teremheti a krisztushit a konkrét 
magatartás gyümölcseit, hogyan szolgálhatják ma a keresztyének Isten 
nagy parancsolatát.

Az embernek a szeretető korunkban egészen konkrét formát ölt a 
világ békéjéért érzett keresztyéni felelősségben. Ma már mindnyájunk 
előtt világos — akik komolyan akarunk keresztyének lenni —, hogy a 
béke szolgálata feltétlen egyházi feladat. Bár eddig is minden háború 
embertelenebb volt az előzőnél, mert egyre raffináltabbak lettek a fegy
verek és állandóan szélesedett pusztításuk sugara, de egy újabb háború 
a felmérhetetlen hatású atomfegyverek következtében nemcsak mennyi
ségileg, hanem minőségileg is különbözik minden eddigi háborútól. Az élet 
elpusztítása a földön maholnap a technikai lehetőségek körébe lép. Ez 
egyáltalában nem túlzás, hiszen a jelenlegi atom- és termonukleáris 
fegyverekkel egész országokat lehet elpusztítani.

A mai napon sok ország sok ezernyi templomában tartanak bűn
bánati és könyörgő napot abból az alkalomból, hogy 1945. augusztus 6-án 
dobták le Hirosimára az első atombombát. Heinrich Vogel, berlini evan
gélikus teológiai tanár, akinek módjában állott a hirosimai pusztítások 
megtekintése, „Hirosima” című költeményének első versszakában így 
fejezi ki ezt a rettenetes eseményt:

„Midőn a tűz, a tűz az égből 
Lezúdult Hirosimára, 
égett ember, égett állat, 
maguk a kövek is égtek., 
lángra lobbant a levegő 
s a hegyek füstölögtek.
A tenger eltakarta 
ragyogó arcát — 
ó, Hirosima!”

A  tömegpusztító fegyverek esetében már nem olyan fegyverekről 
van szó, amelyek egy körülhatárolt céllal szemben, egy felismerhető ellen
féllel szemben történő védekezés közben alkalmazhatók lennének, ha
nem, mint a nevük is mondja, olyan hatalmi eszközökről, amelyek em
berek és élőlények válogatás nélküli kipusztítását szolgálják. Lényegük- 

- bői kifolyólag ártatlanokat és vétkeseket, a gonosznak az eszközeit és az 
áldozatait, fegyvereseket és fegyverteleneket, élőket és még meg sem szü
letetteket, megkülönböztetés nélkül pusztítanak.

Az a vég, amely egy tömegpusztító fegyverekkel folytatott totális 
világháborúban láthatóvá válik, nem az a vég, amelyhez az érettünk 
megfeszített Krisztus a történelmet vezette, és amelyet ő, a feltámadott 
és az eljövendő, elhoz és nyilvánvalóvá fog tenni. Isten bírói felségjogá
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hoz tartozik, hogy azt az embert, aki az Isten teremtette és fenntartotta 
világban teremtöként és pusztítóként kelleti magát, az Isten ítélete végre
hajtása közben önmaga hóhérává tegye. A tömegpusztító fegyverek tehát 
Isten örök ítéletét hívják ki.

Ma, amikor Jézusnak a nagy parancsolatáról szóló igéjét halljuk, 
gondoljunk arra is, hogy az emberszeretet nemcsak kifejezetten keresz
tyén erkölcsi parancs, hanem a természeti törvényben meglevő, egye
temes emberi követelmény. A keresztyénség körén kívül is van erkölcs. 
Az egymáson való segítés, a nagy célok érdekében való emberi szolida
ritás: világjelenség. Mindkettő, a természetes emberi erkölcsben
megvalósuló felebaráti szeretet és a keresztyén erkölcsben adott jézusi 
szeretet-parancs egy célt szolgál: az emberiség előbbrejutását. Mi keresz
tyének az egyetemes emberi, természeti törvényben is Isten akaratát 
látjuk, és az annak való engedelmeskedésben nincs különbség keresz
tyén és nemkeresztyén között, az mindenkire egyformán vonatkozik.

A keresztyén ember erkölcsi cselekvését az különbözteti meg a vilá
gétól, hogy ő mindenben Isten színe előtti felelősséggel cselekszik s a 
felebaráti szeretet megnyilvánulásában Istennek akar hálát adni azért 
a kegyelemért, amelyet Jézus Krisztusban kapott. Ez pedig olyan tevé
keny és fáradhatatlan szolgálatra sarkallja az embertársak érdekében 
végzett munkában, amilyen nagy Isten hozzá lehajtó kegyelme miatt 
érzett hálája. Másképpen: amennyit megtapasztalt valaki Isten szere- 
tetéből a hitben nyújtott ajándékból, annyira telik meg a szíve ember
társai iránti szeretettel és szolgálatkészséggel. Hogyne feszítené meg a 
keresztyén ember napjainkban minden erejét annak érdekében, hogy 
a legnagyobb gonoszságot, a legnagyobb embertelenséget, az atombomba 
veszélyét, elhárítsa felebarátainak foglalata, az egész emberiség felől. En
nek a sátáni tervnek az elvetésében és az ellene való küzdelemben szük
ségképpen kell részt vállalnia minden becsületes embernek, de minden 
keresztyénnek, aki Jézus Krisztustól tanulta az emberek szeretetének és 
szolgálatának az útját.

Ma, amikor Jézusnak a felebaráti szeretet nagy parancsolatáról szóló 
igéjét halljuk, gondoljuk meg, hogy ahova minket Isten helyezett, né
pünk, hazánk és az egész emberiség életében, hogyan tárja ki előttünk 
a felebaráti szeretet gyakorlásának hatalmas területét. Itt vár minket 
mindaz a feladat, amelyet Luther a Nagykátéban így foglalt össze: 
„Végeredményben az az Isten akarata, hogy senkit szenvedésbe esni 
ne hagyjunk, hanem mindenkihez jóságot és szeretetet tanúsítsunk. Tégy 
jót mindenkivel, segítsd s munkáld előmenetelét mindenkinek, ahogy 
és ahol csak tudod, Isten kedvéért és az ő tetszésére!”

Így járunk Jézus Krisztus akarata nyomán, aki életreszóló parancs
ként szólított meg minket az igében: „Szeresd az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes telkedből, teljes elmédből. És szeresd felebaráto
dat, mint magadat.” . Ámen.

Dr. Ottlyk Ernő
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Barmen 1934 1959
A legújabbkori egyháztörténet legjelentősebb szakaszának, amit 

németországi egyházi harcnak nevezünk, egyik első és kihatásában két
ségkívül döntő állomása az ún. barmeni hitvalló zsinat, 1934 májusának 
utolsó napjaiban, most 25 esztendeje.

Hitler hatalomátvétele után hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy az 
egész német szellemi élet „gleichschaltolásának” folyamatából az egyhá
zak sem maradhatnak ki. Az egyház egységének helyreállítása hangza
tos jelszavával — Németországban a weimari köztársaságban is elég füg
getlenül éltek egymás mellett a Landeskirchék — Müller volt tábori lel
készt nevezte ki birodalmi püspökké. Müller törekvéseiben az ún. Deut
sche Christen (DC) egyébként igen sokrétű mozgalmára támaszkodott. 
Már 1933 áprilisában megtartotta a DC első birodalmi gyűlését Berlin
ben. Az ülés tagjai között többek között ott találjuk Göringet és Fricket 
is. — Mindez életre hívta a Hitvalló Egyház (Bekennende Kirche, BK) 
mozgalmát. A HE küzdelmének egyik legelső állomása a barmeni zsinat. 
Jelentősége túlnő annak az egyházi korszaknak a keretein, mert az ott 
elhangzott ún. Teológiai Nyilatkozat! — barmeni hitvallásnak is szokták 
nevezni — olyan felismeréseket tartalmaz, amik ma is iránytszabóak az 
evangéliumi keresztyénség számára, nemcsak Németországban, hanem 
mondhatni világszerte.

Mi történt Barmenben?

Barmennek voltak előzményei, pozitív értelemben is. Még 1933-ban 
jelent meg H. Vogel irata: „Acht Antikéi evangelischer Lehre” c.,
továbbá D. Bonhoeffer írása: „Gutachten über den Arier-Paragraph in 
dér Kirche”, valamint M. Niemöller: „Sátze zűr Arierfrage” . — 1933 jú
liusában pedig K. Barth füzetsorozatának első száma: Theologische 
Existenz Heute No 1. 1933. december 29-én összejöttek a Pfarrenotbund 
tagjai Berlinben egy tanácskozásra.

1934 január első napjaiban a Barmen—Gemarcke-i gyülekezet temp
lomában összeült a Szabad Református Zsinat, ahol K. Barth tartott elő
adást: „Bekenntnis dér freien Kirchensynode” c. Ezt az előadást utóbb 
K. Immer a barmeni gyülekezet akkori lelkésze egy füzetben ki is adta. 
Ö javasolta az ún. Nürnbergi Bizottság — amiből később a birodalmi 
Testvértanács lett — 2. ülésén, május 2-án, egy teológiai bizottság alakí
tását, az ekkor már tervezett zsinat teológiai előkészítésére. Tagjai As- 
mussen, Barth és Breit voltak. Május 16-án azután Frankfurtban létre 
is jött e bizottság munkájából az ún. Frankfurti Konkordia. Megfogalma
zásában Barth Károlyra esett az oroszlánrész. Ige, tétel, ellentétel a for
mája s ez lett alapja a barmeni nyilatkozatnak. A szöveghez Wurm és 
Meiser püspökök is hozzászóltak s véglegesen a következők öntötték for
mába: Asmussen, Barth, Beckmann, Merz, Niesel, Obendiek, Putz és 
Sasse. Ez utóbbiak is írták! alá Merz, Niesel és Sasse kivételével. Az 
ülésen Asmussen terjesztette elő.

1934. május 29-én este nyílt meg a zsinat a Barmen—Gemarcke-i 
templomban istentisztelettel. Hahn drezdai szuperintendens, későbbi püs
pök prédikált Jel. 2,1—7-ről. Másnap reggel a reggeli áhítaton D. von 
Bodelsehwing hirdette az igét Mt 11,29. alapján. Jézus igájáról beszélt.
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amit együtt akarnak felvenni luteránusok, uniáltak és reformátusok. 
Nem valamiféle unionizmusról van szó, hanem az Űr igájának közös hor
dozásáról és együtt tanulásáról az egy Mestertől. Csak akkor kezdődhet 
most új fejezete a német egyháztörténetnek, ha elkezdünk Jézustól ma
gától tanulni. Érthető, hogy.Gauger elberfeldi lelkész e szavakkal kezdte 
a zsinatról szól híradását: „Korunk a reformáció nagy korszakára em
lékeztet. Nem a kis ügyek kora ez, hanem a nagy döntéseké . . . ”

A zsinaton 139 küldött jelent meg (86 teológus 53 világi) 18 egyház- 
kerület (Landeskirche) képviseletében. Elnökölt D. Kari Koch, Bad 
Oeyenhausen-i szuperintendens és westfáliai egyházi elnök.

A zsinat állást foglalt a Müller birodalmi püspök nevével fémjelzett 
egyházi vezetőség ellen, nem ismerte el törvényesnek s tagadta azt a 
jogát, hogy megváltoztassa az egyházalkotmányt. (Erről volt szó többek 
között ti. akkoriban). A zsinat eretneknek bélyegezte a Müller-féle egy- 
házkormányzatot.

Több előadás is hangzott el. Meinzolt az egyházi alkotmányról be
szélt, Flór jogtanácsos a „legújabb egyházi jogalkotásokról” , dr. Fiedler 
— szintén jogász — pedig a zsinat jogi álláspontját világította meg. A 
zsinat határozatainak végrehajtására testvértanácsot alakítottak, melynek 
tagjai: Koch elnök, Meiseí és Wurm püspökök, Beckmann, Bőssé, dr. 
Fiedler, D. H. Hesse, K. Immer, G. Jacobi, Link (kereskedő), M. Niemöl- 
ler és H. Asmussen.

A zsinat csúcspontja: a Teológiai Nyilatkozat. A  Nyilatkozat bevezeté
sében utal arra, hogy itt evangélikus, református és uniált egyházak kép
viselői vannak együtt és közösen tesznek vallást meggyőződésükről. A 
németországi evangéliumi egyház a legsúlyosabb veszélyben forog, létét 
a Német Keresztyének (DC) egyházpolitikai pártja és az általuk irányí
tott egyházkormányzat veszélyeztetik. A hat tételt a következő szavak 
vezetik be: „A  következő evangéliumi igazságokról teszünk vallást a né
met keresztyének mozgalma és a jelenlegi birodalmi egyházkormányzat 
egyházpusztító... tevékenységével szemben:”

„Jn 14,6;10,1.9.
Jézus Krisztus, amint róla a szentírás bizonyságot tesz, Isten egyet

len Igéje, akire hallgatnunk kell, s akinek életben és halálban bizodalom- 
mal és engedelmességgel tartozunk.

Elvetjük azt a hamis tanítást, amely szerint az egyház Istennek ezen 
egyetlen Igéje mellett és azon kívül igehirdetésének forrásá,ul még más 
eseményeket és hatalmasságokat, személyeket és eszméket ' elismer
hetne, vagy éppen ilyeneket el kellene ismernie.

I. Kor. 1,30.
Amint Jézus Krisztusban Isten kijelenti bűneink bocsánatát, hasonló

képpen és nem kisebb súllyal be is jelenti általa igényét egész életünkre: 
általa nyerünk boldog felszabadulást e világ istentelen bilincseiből Isten 
minden teremtményének szabad és hálás szolgálatára.

Elvetjük azt a hamis tanítást, amely szerint lennének életünknek

I.

II.
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olyan területei, ahol nem Jézus Krisztusnak, hanem egyéb uraknak szol
gálhatnánk, s ahol nem volna szükségünk arra, hogy ő igazítson és szen
teljen meg bennünket.

III.
Ef. 4,15-16.
A keresztyén egyház testvérek gyülekezete, amelyben Jézus Krisztus 

igében és szentségekben, Szentlelke által mint jelenvaló Űr munkálkodik. 
Hitével és engedelmességével, mondanivalójával és életrendjével a bűn 
világában a megkegyelmezett bűnösök egyházaként arról kell bizonyságot 
tennie, hogy egészen a Jézus Krisztusé és csak a tőle kapott vigasztalás
ból és útmutatásból él és kíván élni, várva az ő visszajövetelét.

Elvetjük azt a hamis tanítást, amely szerint az egyház mondanivaló
jának és életrendjének kialakítását saját jótetszése, vagy a mindenkori 
világnézeti vagy politikai vélekedések változásai szabhatnák meg.

IV.
Mt 20,25-26.
A különféle egyházi tisztségek nem indokolhatják egyesek uralmát 

a többiek fölött, hanem arra valók, hogy áltatok az egész gyülekezetnek 
adott és parancsolt szolgálat gyakoroltassák.

Elvetjük azt a hamis tanítást, amely szerint az egyház e szolgálattól 
eltekintve egyéb vezetők intézkedési jogosultságát is elismerhetné.

V.
I. Pét. 2,17.
Az írás azt mondja, hogy az államnak istenrendelte feladata, hogy 

a még meg nem váltott világban, ahol az egyház is él, az emberi belátás 
és emberi lehetőségek korlátái között szükség esetén erőszak alkalma
zásával is a jogrend és béke fenntartásáról gondoskodjék. Az egyház Isten 
iránti hálával és hódolattal ismeri el e rendelésének jótéteményét. Hir
deti Isten országát, Isten törvényét és igazságát s ezzel felelősségre hívja 
az uralkodókat és az alattvalókat. Az ige erejében bízik és annak enge
delmeskedik, mért Isten ez által tart fenn mindeneket.

Elvetjük azt a hamis tanítást, amely szerint az állam sajátos felada
tának betöltésén túl az emberi élet egyetlen és totális életrendjévé vál
hatnék s ilyen módon az egyház rendeltetését is betölthetné.

Elvetjük azt a hamis tanítást, amely szerint az egyház sajátos fel
adatának betöltésén túl állami természetet, feladatokat és tekintélyt 
tulajdoníthatna magának (ölthetne magára) s ilyen módon maga is az 
államnak egyik szervévé válhatnék.

VI.
Mt 28,20; II. Tim. 2,9.
Az egyház feladata, melyben szabadsága is gyökerezik, hogy Krisztus 

képében, vagyis az ő saját szólásának és cselekvésének szerszámaként 
prédikációval és szentségekkel hirdesse az Isten szabad kegyelméről szóló 
üzenetet minden népnek.

Elvetjük azt a hamis tanítást, amely szerint az egyház Urának beszé
dét és cselekedetét elbizakodott önkényességgel bármiféle magaválasz
totta célok, szándékok és tervek szolgálatába állíthatná.”
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Fel szokták vetni azt a kérdést, hogy „hitvallás”-e a barmeni nyilat
kozat, olyan értelemben mint az óegyházi vagy a reformáció korabeli 
hitvallási iratok, vagy pedig csak egy teológiai vélemény. Erre a kérdésre 
találó választ adott Barth, aki azt mondotta: Barmenben nem akartak 
hitvallási iratot szerkeszteni, hanem egyszerűen hitvallást tettek. S bár 
nem minden hitvallástételből származnak hitvallási iratok, de az bizo
nyos, hogy az igazi hitvallási iratok mindig ilyen aktuális hitvallástétel
ből születnek.*

Ebben a hitvallástételben az igazi egyház egysége nyilvánult meg. 
A protestantizmus különböző történelmi felekezeteihez (evangélikus, 
uniált, református) tartozó, különféle teológiai felfogású (ún. pozitív, 
liberális, pietista stb.) férfiak találtak egymásra és az ügyre, amit Isten 
akkor a szívükre helyezett. Barmen jelentősége abban van, hogy tételei, 
— mint az igazi hitvallások tételei mindig — gyökérkérdéseket vetnek fel. 
Ki és mi igehirdetésünk egyetlen forrása? — Kicsoda életünk minden 
területének egyetlen ura? — Ki kormányozza az egyházat? — Mi az egy
ház helye és szolgálata a világban? — E kérdések felvetésével az egyház 
számot vetett addigi útjával. Már a barmeni zsinat teológusai felismer
ték — s e  felismerés azóta csak egyre világosabb lett —, hogy az a pszeu- 
doteológia, ami a DC mozgalmában feltört, — s valóban nemcsak abban, 
hanem a velük való vita s általában az egész egyházi harc során nagyon 
sok „fémjelzett” teológus magatartásában és megnyilatkozásaiban is! — 
csak tünete annak a szellemi zűrzavarnak, amiben a német egyház volt. 
A válság megvolt, a hitleri rendszer kísértése azt csak akuttá tette. E 
válság évszázados folyamat eredményeként jött létre. Tényezőit itt fel 
sem sorolhatjuk, legfeljebb utalhatunk néhányra: egyház és társadalom, 
illetőleg „trón és oltár”, nép és keresztyénség összeszövődése a német tar
tományi egyházak (Landeskirchék) rendszerében, — ezzel kapcsolatban a 
teológiailag tisztázatlan kérdések tömege: egyház és világ, egyház és 
állam viszonya, az egyház szolgálata és felelőssége, ennek korlátái, a 
lutheri ún. kétbirodalmi tanítás helyes értelme, kinyilatkoztatás és törté
nelem, hit és értelem viszonya stb.

Barmen jelentőségét úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy az a refor- 
mátori kérdésfelvetést veszi fel újból, de más összefüggésben mint annak 
idején s így a jellegzetesen római gondolkodással való gyökeres felszá
molást kísérli meg. Mi ez a jellegzetesen római gondolkodás? A termé
szet és kegyelem kapcsolata és mindaz, ami ebből következik: egyháznak 
és világnak olyan illegitim ötvöződése, ami azután ebben az egész ún. 
„keresztyén világnézetben” nyilvánul meg.

így lett Barmen az egyház önmagára, lényegére és szolgálatára való 
eszmélésének nagy kiinduló pontjává. Űj útra indult az evangéliumi 
keresztyénség ezzel a hitvallástétellel. Barmen belekerült az egyházi harc 
során sok egyházi rendtartás lelkészavató szertartásának (a lelkészi eskü-

* „Barmen valóságos és egyházi hitvallás, mivel tételeit nem valamely 
teológiai vita légüres terében, hanem a keresztyén gyülekezet hitvallás
tételének konkrét cselekedetében, a bizonyságtétel kézzelfoghatóan konk
rét ellentételével való harc tüzében, a felelősség gyakorlati vállalásának 
elvi megfogalmazásaként mondották ki.” (Barth: Barmen, a „Bekennende 
Kirche” c. kötetben, 10. old. — 1952. Kaiser, München.)

A  Barmeni Teológiai Nyilatkozat jelentősége
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nek) a szövegébe. Sokszor elhangzott azóta már, hogy Barmen mögé nem 
lehet visszamenni, nem lehet meg nem történtté tenni s elhallgatni azt 
ami ott történt, nem lehet szemet hunyni ezek előtt a felismerések előtt* 
Persze a valóság sokszor más mutat. A németországi egyházak 1945 utáni 
életében gyakran olyan jelek mutatkoztak és mutatkoznak, hogy az éle
tet — az egyházi életet is — valahol ott szeretnék folytatni, ahol az a 
hitleri „zavaró incidens” óta megszakadt, tehát 1933 előtt. Ezt magyarán 
restaurációnak hívják. Ez persze nem lehetséges. Barmennek döntő ha
tása volt és van azóta is az igehirdetésre — állapítja meg híres munká
jában W. Niemöller.*

A HE több hitvalló zsinatot is tartott még ezután, egészen 1945-ig. 
Barmen azonban iránytszabó maradt mindvégig.

Annál sajnálatosabb, hogy Barmen ellen a zsinat után néhány nap
pal már megindult a támadás. S nem is a DC köréből, — ezek soha meg 
sem kísérelték felvenni az eszmei harcot a barmeni tételekkel, ahhoz 
hiányzott náluk a teológiai fegyverzet, hanem az ún. erlangeni teológu
sok köréből. Június 11. Ansbachban készült el az „Ansbacher Ratschlag”, 
amit utóbb — joggal — Ansbacher Anschlag-nak (merénylet) neveztek el 
a Hitvalló Egyház teológusai. Ebben az iratban, szerkesztői szerint, a 
„genuin lutheri” szellem szólalt meg. Többek között így: „Mint keresztyé
nek Isten iránti hálával tiszteletben tartunk minden rendet, s így min
den felsőbbséget, még torz formájában is, Isten szerszámának tekintünk, 
mint keresztyének különbségét teszünk azonban jó és gonosz urak, egész
séges és eltorzult rend között. Ebben a felismerésben, mint hivő keresz
tyének, hálát adunk Istennek, hogy népünknek ínségében a Vezért adta 
kegyes és hűséges felsőbbségül és számunkra a nemzetiszocialista állam
rendben jó kormányzatot akar készíteni. Isten előtt felelőseknek érezzük 
magunkat azért, hogy a Vezért munkájában segítsük”.* — Idézni kellett

Barmen jelentősége ma

A huszonötéves évfordulóval kapcsolatban a német egyházi sajtóban 
s nemcsak ott se szeri se száma a megemlékezéseknek, cikkeknek**. Ez 
jól van így. Csak arra kell vigyáznunk, nehogy a „próféták sírjait éke
sítve” megfeledkezzünk próféciájukról! — Ki látja ma azt a tüzet, amire 
Barmenben a harangokat félreverték? — veti fel a kérdést K Kupisch*** 
— pedig ez a tűz ma sem aludt ki, sőt vészesebben lángol, mint annak 
előtte. Barmen előre akart mutatni, s ma is utat mutathat számunkra, 
ha jól értjük tanítását. Barth egyik megjegyzése szerint: Barmen annak 
a jele, hogy volt akkoriban Németországban egy teológia, amely a gyüle
kezettel és egy gyülekezet, amely a teológiával együtt hallgatott és együtt 
szólt!

Ez azt is jelenti, hogy B. mindig aktuális döntéseket kíván! Vagyis 
nem lehet recitálni a barmeni tételeket, hanem értelemszerűen kell alkal-

* Kampf und Zeugnis dér BK, 1952.
* Kampf u. Zeugnis dér BK, — 129. o.

ezt a szégyenletes iratot azért, hogy meglássuk Barmen hátterét s a ve
szedelmet, ami ellen ezt a zászlót akkor kitűzni kellett.

** Legjelentősebb: Gerhard Niemöller: Die erste Bekenntnissynode
dér Deutschen Evangelischen Kirche zu Barmen I—II., 269., ill. 208. o.

*** Síimmé dér Gemeinde, 1959. 10. sz. 312. o.
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mazni a konkrét helyzetre. S ez a helyzet mindig más és más, egyre vál
tozik, a történelem nem ismétli meg magát mechanikus módon. Az egy
ezer kiűzött — amennyiben kiűzött! — gonosz lelkek „más úton s többed- 
magukkal térnek vissza a kisepert és felékesített házba, s annak állapota 
gonoszabb lehet, mint annak előtte” (H. Vogel). Ugyanazok a „gonosz 
szellemek” , amik ellen B. szót emelt: a nemzeti szocializmus egész ideo
lógiai lomtára ma ismét a legnagyobb mértékben időszerű kérdése az 
egyháznak Németországban s bizonyára nemcsak ott. A nacionalizmus, 
faji gyűlölködés, militarizmus újraéledéséről érkező hírek intő jelül szol
gálhatnak.

Végül két konkrétumra szeretnék rámutatni. Az egyik Barmennek 
inkább formális, a másik inkább tartalmi oldalával foglalkozik.

Barmen hitvallás volt. Az egyház hitének, meggyőződésének és az 
abból fakadó magatartásának tételes megvallása. S ez felveti azt a kér
dést: „Felmentenek-e az ősi hitvallások az alól a feladat alól, hogy hitünk 
igazságait a saját fogalmazásunkban önállóan is elmondjuk? Helyes-e 
azt gondolnunk, hogy minden ma felvetődő kérdésünkre többé-kevésbé 
közvetlen feleletet kaphatunk a régi hitvallásokból? Vagy helytelen azt 
gondolni, hogy új hitvallás is keletkezhet? Szabad-e ezzel számolni, 
lehet-e erre felkészülni?”*

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy ez elől a kérdés elől nem lehet ki
térnünk. A 16. sz. hitvallásai drága kincse az egyháznak, amiket nem 
lehet eléggé megbecsülni, — bárcsak, ne „szóval szeretnénk őket”, hanem 
cselekedettel, vagyis úgy, hogy jól ismerjük és használjuk s a gyüleke
zettel is megismertetjük őket. Kétségtelen azonban, hogy e hitvallások 
nem adnak s nem is adhatnak minden azóta felvetődő kérdésünkre fele
letet. H. Gollwitzer mutatót rá többek között,** hogy a háború és béke

A másik, még fontosabb. A barmeni hitvallás tételeit 1945 után 
sokan megkísérelték és ma is megkísérlik a szocializmusban élő és a szol
gálat keskeny útját kereső, vagy a már megtalált úton járó egyházak 
magatartása ellen fordítani. Különösen B. 1., 5., és 6. jön itt tekintetbe. 
Nem kétséges, hogy a barmeni tételek jó segítséget nyújthatnak szá
munkra minden időben arra, hogy állandó önvizsgálattal ügyeljünk ige
hirdetésünk tisztaságára, arra, hogy annak forrása egyedül „Isten egyet
len igéje” legyen s: ne „más események, hatalmasságok, személyek és 
eszmék”. Bizonyára volt és lehet ma is és akadhat a jövőben is ezen 
a téren megbírálni való eltévelyedés. Ügyelnünk kell pl. arra, hogy fel
adatunk nem a „szocializmus evangéliumának” hirdetése, hanem Krisz
tus evangéliumának hirdetése az épülő szocializmus világában. Vigyázni 
kell azonban arra, hogy Barmen ne váljék az egyházat a bátor szolgálat 
útjáról visszahúzó erők és tényezők eszközévé. Mert egy pillanatig sem 
kétséges, hogy alkotói nem annak szánták. Ez többek között abból is 
kitűnik, hogy Barmen megfogalmazóit ma — az egy Asmussen kivételé
vel, akinek útja megdöbbentő módon kiszakadt a Hitvalló Egyház útjá-

* Benczúr László: A Barmeni Theológiai Nyilatkozat. — Evangélikus 
Theológia, 1948. 1. sz. 50. o.

** „A  keresztyének és az atomfegyverek” — Lelkipásztor, 1958. 141. o. 
kérdésében — de a világ és egyház, állam és egyház kérdésében és sok 
más kérdésben is — az ősi hitvallások nem igazíthatnak el bennünket. 
Tovább kell gondolkodnunk és Isten igéjéből magunknak kell kitusakod- 
nunk a feleletet, — vállalva a felelősséget, mint ahogy a 16. sz. atyái és a 
barmeni atyák és testvérek is vállalták!
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ból — ott találjuk azok között, akik bátran és felelősséggel szólnak az 
egyház szolgálatának mai feladatairól az emberiség nagy sorskérdéseivel 
kapcsolatban (Barth, Niemöller, Vogel, Kloppenburg stb.).

Barmennek ilyen módon való felhasználása, vagy inkább a vele való 
visszaélés, abból az alapvető tévedésből származik, amely párhuzamot 
von az ún. nemzetiszocializmus államrendszere és ideológiája és a szocia
lizmus között. Ez a párhuzam, a helyzeteknek és problémáknak ez az 
azonosítása primitív és — rosszindulatú. Anélkül, hogy a szocializmus 
értékelését e vázlatos tanulmányban, melynek ez nem is feladata meg
kísérelnék, le kell annyit szögezni, hogy az ún. nemzetiszocializmus csak 
egy epizód, incidens volt az emberiség történetében. A szocializmus tör
téneti tényező, kétségkívül korunk legjelentősebb történeti ténye, amivel 
számolni kell mindenkinek, bármely táján éljen is a világnak. Jellemző 
egyébként, hogy általában azok szeretnének Barmenből fegyvert ková
csolni a szocializmusban élő és szolgáló egyházak ellen, akik annak ide
jén éppen nem siettek Barmenhez csatlakozni, sőt ellenkezőleg élesen 
támadták azt.

Pedig Barmennek nagyon is időszerű mondanivalói vannak szá
munkra. Amikor pl. a 2. tétel arról szól, hogy életünknek nem lehetnek 
olyan területei, ahol nem Jézus Krisztusnak szolgálunk, lehetetlen nem 
gondolnunk az atomkérdésre, a háború és béke kérdésére. S általában 
az emberért, az emberiségért való felelősségre. Az egyháznak azért van 
és lehet szava ezekben a kérdésekben, mert „Isten Jézus Krisztusban 
bejelenti igényét egész életünkre” . S az 5. tétel nemcsak arra figyel
meztet, hogy az állam nem töltheti be az egyház rendeltetését, hanem 
— nem kisebb nyomatékkai — arra is, hogy az egyház sem tulajdoníthat 
magának állami természetet, feladatokat és tekintélyt, más szóval nem 
válhatik állammá az államban.

A barmeni tételek teológiai feldolgozása még előttünk álló feladat. 
Huszonöt év alatt a magyar evangélikus teológia, Benczúr László tanul
mányától eltekintve — tudomásom szerint —, jóformán alig foglalkozott 
Barmennel. A mulasztást mielőbb pótolnunk kell.

Groó Gyula
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H A L O T T A I N K

Szilárd Gyula +
Lelkészcsaládban született a nyolcgyermekes domonyi parókián, 1894. 

április 28-án. Aszódon járt gimnáziumba, a teológiát Eperjesen végezte. 
Részt vett az első világháború legsúlyosabb harcaiban és 1916—19-ig 
hadifogoly volt. Raffay Sándor bányakerületi püspök szentelte lelkésszé 
1924-ben. Kétévi domonyi segédlelkészkedés után 1925 őszén Balassa
gyarmatra került. 1926-ban kötött házasságot Baltik Frigyes püspök 
unokájával, Krman Annával. Az egyházi szolgálat egyik legfontosabb 
posztján, a hitoktatásban működött — mindvégig Balassagyarmaton — 
1955. szeptember 1-én történt nyugalomba vonulásáig. 1959. április 18-án 
halt meg hirtelen szívhalállal. Zsúfolt templom gyülekezete kísérte ki 
a balassagyarmati szép temetőbe.

Ahogy minden ember konkrét isteni paranccsal indul az életbe, és 
ha engedelmes, ebből lesz a hivatása, Szilárd Gyula azt a parancsot 
kapta: „Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint!” Péld. 22, 6. 
Engedelmesen hordozta ezt a parancsot, s ez a parancs hordozta őt egész 
életében.

Harminc évig volt vallástanító lelkész. Ez a munkaterület nem bizto
sított akkoriban mutatós közegyházi szolgálatot, rangos tisztségeket, de 
az egyház jövendőjét jelentette. S ő kitartott benne. Tovább is szívesen 
tanított volna még, de a második világháborúban egy közeli bomba
robbanás megnehezítette a hallását.

Ez a keményvonású, nagy-erős ember úgy vonzotta a gyermekeket 
— vagy a gyermekek őt? — mint a mágnes. Pedig pedagógiájában 
a szeretetet eréllyel párosította: a gyermeket az ő útjának módja szerint 
tanította.

Prédikációi is tanítójellegűek voltak. Az epikus szélességű elbeszélő 
mód volt igehirdetésének fő jellemzője.

A közönséges társalgásban is mindig tanított. Aki beszédbe elegye
dett vele, két perc múlva katedra előtt érezte magát: szavában meg
elevenedtek régi, öreg nógrádi parókiák könnyesen mosolyogtató, tanul
ságos történetei.

Utolsó prédikációja — ifjúsági-gyermekistentiszteleten hangzott el — 
kátéprédikáció volt Ef. 6, 1—4-ből: „Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti 
szüléiteknek az Ürban, mert ez az igaz; tiszteljed a te atyádat és a te 
anyádat. . . ”

így csak az tud tanítani, aki maga is mindig tanul. Szilárd Gyula 
tanult tudós professzoroktól, mindig komoly készüléssel szolgált, igen 
szeretett olvasni, s állandóan tanult a Szentlélek iskolájában.

Nagyon szeretett prédikálni. Az igeszolgálatban mindvégig benne- 
maradt. S amikor Balassagyarmaton elvégezte igehirdetését, felnyergelte 
a vasparipát, s rótta bámulatos hűséggel télen-nyáron a nógrádi kis 
falvak, Patvarc, Csesztve, Mohora dimbes-dombos útjait.

Igéből tanulta a gyakorlati keresztyénséget. Nem tartozott a tudomá
nyos teológia művelői közé, de nálánál jellemesebb, becsületesebb, 
őszintébb, munkásabb és segítőbb embert én nem ismertem. Aki közelről 
szemlélhette az életét, szinte a Szentlélek gyümölcseit olvashatta le róla: 
„szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 
mértékletesség.” Szabó József
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A  lelkészi munkaközösségek 
éltéből

A budai egyházmegyei lelkészi munkaközösségben elhangzott előadás

Annak a szerencsés nemzedéknek vagyok a tagja, amely élete folya
mán csak egy világháborút ért meg. Mégis, ez a „szerencse” a mi sze
rencsétlenségünk, mert már megértünk egy világméretű katasztrófát. 
Ugyanakkor egyike vagyok annak a száz és százezreknek, millióknak, akik 
nem résztvevői, hanem szenvedő alanyai voltak annak az embertelenség
nek, amit háborúnak szoktunk nevezni.

Csak néhány szót ez utóbbiról: a háborút megelőző években hét, kü
lönböző korosztályú férfi ülte körül családi asztalunkat. Ma már csak 
ketten vagyunk közülük életben. Hárman a háborús események követ
keztében pusztultak el harctéren, fogolytáborban. Ketten a háború testet, 
lelket emésztő hatására hagytak itt bennünket örökre. S mi életbenma- 
radott ketten, mi is megjártuk a magunk külön fizikai és lelki kálváriá
ját.

Soha nem tudok megilletődés nélkül családunk legidősebb tagjára, 
nagyapámra gondolni, aki 1945-ben bomlott aggyal napok, hetek hosszat 
kereste három fiát. A három fiút, akiket hónapok alatt vesztett, vesztet
tünk el.

A mi családunk tragédiája — sajnos — nem egyedülálló. Ezren és 
millióan vannak, akik ma is gyászolnak, akik még ma is szívszorongva 
várnak egy pillanatra, amely talán visszahozza az elvesztett kedvest.

Mégis, 1949-ben és az azt követő időkben, valami furcsa dolog tör
tént. Az, hogy az ember sok mindent elfelejtett. Így történhetett meg az, 
hogy amikor a mi nemzedékünk és a nálunk idősebb nemzedékek is, elő
ször került szembe a békemozgalommal, akkor ennek az érthetetlen fe- 
ledékenységnek a hatására úgy éreztük, hogy a pásztorfiú története ele
venedik meg előttünk. Azé a pásztorfiúé, aki akkor kiabált farkast, kiál
tott segítségért, amikor híre-hamva se volt a farkasnak. Kevés kivétel
lel vakok voltunk ebben az időben. Nem láttuk meg azt, ami azóta már 
többször is bebizonyosodott, hogy nincs ilyen olyan messze, a küszöbünk 
előtt ólálkodik az a rém, amiről olyan gyorsan elfeledkeztünk.

Persze, ezzel a megállapítással nem mondottunk el mindent és tá
lán nem is a lényegre tapintottunk. A békemozgalommal való találko
zásunk, majd később a benne való részvételünk még nagyon sok olyan 
kérdést vetett fel előttünk, amelyeket útközben kellett megoldanunk és 
amely kérdések megoldása erősítette meg helyünket a béke híveinek a 
táborában. 

Az emberiesség nevében
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Nekünk, evangélikus keresztyén lelkészeknek, hívőknek két nagy cso
portba tartozó kérdéseket kellett és kell napról napra ma is megolda
nunk. Az egyik csoport emberi (humánus), a másik teológiai gyökerek
ből fakad.

Az elsőnél ott adódtak komoly nehézségek, hogy be kellett látnunk: 
nem elegendő felidézni az elmúlt két háború borzalmait, nem elegendő 
sajnálkozni a történtek felett, hanem ennél többet kell tennünk. S ép
pen ennek a „többet tevésnek” voltak lelki, politikai akadályai.

Lelki téren ezek az akadályok a kicsinyhitűség köntösében jelentkez
tek. „Mit tehetünk mi, akikre nem hallgat senki, nem hallgat a világot 
formáló erők összessége. Kicsiny pontok vagyunk a gyorsiramú, kiszá
míthatatlan történésekben és ilyen körülmények között a kicsiny pon
tok összefogása sem jelent sokat a nagy összefüggésekben.”

Azt hajtogattuk, hogy „úgysem fognak bennünket megkérdezni”, s 
közben elfeledkeztünk arról, hogy az ilyen magatartás nagyon is azok
nak a juhoknak a mindenbe való beletörődésére hasonlít, akiket éppen a 
vágóhídra visznek. Ugyanakkor elfeledkeztünk arról is, hogy az egyes 
emberek és a belőlük összetevődött tömegeknek ez a múltbéli enervált, 
akaratlan magatartása mindig nagy segítségére volt a háborúra speku
láló politikusoknak.

Ugyanilyen, vagy talán még nagyobb problémát adott a számunkra 
a békemozgalom politikai velejárója. Nálunk Magyarországon és más 
országokban is úgy tűnt sokak előtt, hogy a béke határozott követelése, 
a béke maga, a szocalista társadalmi rend győzelmét hozza meg a kapi
talista társadalmi rend felett.

Voltak és ma már kevesebben vannak is, hazánkban, de voltak és 
vannak, különösen Nyugaton, akik nem hogy nem tudtak, tudnak meg
barátkozni azzal a gondolattal, hogy a történelem egyenes fejlődése 
nem nekik kedvez. Ezek az emberek ellenségként álltak és áll
nak vele szemben és még az olyan nagyon ésszerű és egyedül 
kívánatos dologban, mint a béke, inkább hajlandóak voltak és 
hajlandóak ma is nemet mondani. S teszik ezt azért, mert politikai meg
győződésük, másokkal nem törődő, önző egyéni érdekük ezt kívánja. Ma
gyarán: az ilyen emberek félnek. Féltik kisebb, vagy nagyobb pozícióju
kat, soványabb, vagy kövérebb koncukat.

Ez a politikai magatartás, félelem mondatja ki aztán azt az eléggé 
el nem ítélhető mondatot, amit néhány nyugati politikus, egyházi ve
zető és a befolyásuk alatt álló, önállóan nem gondolkodó kisember így 
fogalmaz meg: Inkább az atomhalál, mint a kommunizmus!

Ez a magatartás — mint mondottuk — nálunk is éreztette a hatását. 
Különösen azok között, kiknek a füle csak Nyugat felé volt egészen nyi
tott. Mégis, 10 év után, ma azt mondhatjuk, hogy ma már egyre keve
sebb azoknak a száma, akik csak „utálják” a háborút és egyre jobban 
elszigetelődnek (az események szigetelik el őket), azok, akik politikai 
meggondolások alapján negligálják a békemozgalmat.

Ma már tudjuk azt — és nemcsak nálunk van így, hanem egyre in
kább tudják Nyugaton is —, hogy a háború nem elkerülhetetlen, hanem 
milliók összefogásával kiküszöbölhető. Sőt, egyre jobban világossá válik 
az is, hogy a szocialista társadalmi rend magasabbrendűsége többek kö
zött éppen abban van, hogy kiiktatja a háborút a történelmi események 
sorából.

így és ilyen körülmények között formálódtunk elcsüggedő és min
den újtól félő emberekből békeakaratunkat egyre határozottabban han-
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goztató hazafiakká. És ha nem is vagyunk még az út végén, hanem an
nak csak egy állomásán, bátran mondhatjuk, hogy ez a magunk és a 
mások vakságával való küszködésünk  „jó mulatság, férfi munka” volt.

De nem kevesebb problémát okozott mindnyájunk számára keresztyén 
és teológus mivoltunk.

Első ellenvetésként az a gondolat jelentkezett: Együtt tud e mű
ködni s egyáltalában működhet-e együtt a keresztyén ember olyanokkal, 
akik nemhogy nem vallják magukat keresztyénnek, hanem a világ igen 
sok dolgában homlokegyenest mást vallanak, mint mi.

Nem akarok túl sok ismétlésbe, jólismert tények újbóli recitálásába 
keveredni. Éppen ezért legyen szabad csak arra az egyszerű, nagyon 
találó hasonlatra hivatkozni e kérdéssel kapcsolatban, amely egy orszá
gos békegyűlésen hangzott el: Az ember nem nézi azt, hogy ki fogja 
a hordágy másik végét. Kommunista, ateista vagy keresztyén az illető: 
veszély esetén ez nem számít. Csak az a lényeg, hogy segíteni kell bajba
jutott embertársunkon. És ha ez a segíteniakarás megvan a másik em
berben is, akkor nem lényeges világnézeti, vallási hovatartozása.

Ez a tény és ez az igazság. Amikor az emberiség jövője forog koc
kán, akkor a keresztyén ember nem mérlegelhet, hogy kikkel működhet 
együtt. Csak azt kell figyelnie, hogy a jó ügy érdekében kikkel foghat 
kezet. Mindezek felett pedig ez a segíteniakarás, segítőkészség igazolja 
igaz keresztyén voltunkat mások előtt.

A Buchenwaldban mártírhalált halt Paul Schneider evangélikus lel
késznek így állít emléket fogoly társa, Hasso Grabner:

„A bátrak között, akik halálig hűségesek maradtak, nem te vagy az 
utolsó, Schneider lelkész. Tiszteletteljes félelemmel és csodálattal figyel
tük a te heorikus magatartásodat. Ha mi más törvényekkel vettük is fel 
a mi harcunkat a fasiszta vadállat ellen mint te, és ha mi a gonosztól 
való szabadulást nem a keresztyénségben láttuk, hanem egy, az e világ
ban végbemenő harcban, akkor is, te nekünk igaz barátunk voltál. A 
te szenvedésed mindnyájunk szenvedése volt, a te halálod mindnyájunk 
mély fájdalma. Az egész szenvedő világ, a kicsinyek, a megvetettek, a 
névtelen hősök és ártatlan áldozatok iránti szereteted, azoknak a hősök
nek és mártíroknak a sorába emelt, akik egykor a római arénákban ha
lálukkal pecsételték meg hitüket. . . ” „Mi naponta éreztük, hogy szá
modra nincsen más út, mint a halál és a mi szívünkbe gyász és büszke
ség költözött ennek láttán. És gyászban, büszkén gondoltunk rád mi, 
akik túléltük halálodat. Ezért lehet nekem, kommunistának a te törté
netedet elmesélnem mindazoknak, akiknek van fülük a hallásra. S én 
egynek tudom magamat veled, ha azt mondom: A te halálod egymásba 
fűzi a mi karjainkat..

A békemozgalommal való találkozásunk e kérdésen túl, még sok más 
kérdést is felvetett előttünk. S be kell vallanunk, hogy nem egyszer té
vedtünk a kérdésekre adott feleletünkben. Válaszunk nem volt mindig 
teológiailag tisztázott s néha olyan dolgokat elegyítettünk össze, amiket 
távol kellett volna tartanunk egymástól.

A kezdet kezdetén izgalmas problémaként jelentkezett a békeharc 
bibliai alapvetésének kérdése. Voltak, akik megpróbálkoztak azzal, hogy 
a békeharcot a Bibliából direkt módon igazolják, hogy kiragadott szent- 
írási szakaszokkal, versekkel operáljanak. Ha ez a módszer téves volt 
is, mindenesetre arra nagyon hasznos volt, hogy gondolkodtató eszme
cserét indított el. Egy olyan diskurzust, amely azóta is tart és amely 
termékenyítőleg hatott és hat teológiai gondolkodásunkban.
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A békeharc nem egy esetben katalizátorként megelevenítette igehir
detésünket, befolyást gyakorolt teológiánkra. Tőle egészen távollevő dol
gokban kényszerített bennünket döntésekre, indított el bennünket új utak
keresésére.

Csak egy példa: hosszú gondolati láncsor és Isten igéjének való hű
séges figyelés után az a felismerés lett világossá előttünk, hogy az atom
energiával való mindennemű visszaélés: bűn. Bűn nemcsak azért, mert 
az ötödik parancsolat tiltja a gyilkosság mindenféle fajtáját, hanem azért 
is, mert az embernek nincsen, nem lehet hatalmában az „a nagy nap”, 
mely a világmindenség végét hozza el. Ezt Isten magáinak tartotta fenn 
és nem adja ki „albérletbe” ezt a hatalmat senki ember fiának.

így kerül — teológiai önszemlélésünkben — egy sorba az atombomba, 
Isten mindenhatóságának dogmatikai tétele és az eszkatológia. Az első
nek — látszólag — semmi köze nincsen az utóbbihoz és mégis nagyonis 
együvé tartoznak.

Tíz évi eszmecsere után helyes volt az a meglátás, hogy a béke, a 
békeharc kérdése etikai kérdés.

A Biblia nem adott, mert nem adhatott feleletet korunk minden prob
lémájára, mint ahogyan nem adott feleletet — direkt módon — például 
a reformáció korának sok kérdésére sem.

Isten Lelke rávezetett bennünket arra, hogy a Szentírásból táplálkozó 
hitünk alapján szabadon dönthetünk ezekben a kérdésekben. Szabadon, 
de úgy, hogy ez a szabadság soha nem jelenthet szabadosságot. A keresz
tyén ember páli és lutheri értelmű szabadsága ez, amely a végső fokon 
oda van kötve Megváltójához, Jézus Krisztushoz.

E felismeréshez kapcsolódik a másik is. A józan emberi ész irányító, 
tanácsoló tevékenysége. Az a tevékenység, amely végeredményben megint 
oda vezet bennünket, mint az előbbi: Krisztushoz, mint aki hitünkön 
keresztül irányítja az úgynevezett üdvösségünkön kívüllevő cselekedetein
ket is.

Ezek után nem véletlen az, hogy teológiai gondolkozásunk sok pon
ton elüt a nyugati teológiai véleményektől, hogy sok esetben újdonság
ként hat velük összehasonlítva. Nem véletlen az se, hogy míg a nyugati 
világ filozófiai síkon, az élet értelmét a halálban kereső egzisztencializ
musba, morális vonalon az „özönvíz előtt” kilátástalan amoraütásába, 
teológiájában pedig az eszkatológiai kérdések túltengő tárgyalásába süly- 
lyed, addig mi, de nyugati barátaink is, evangéliumot hirdetve, keressük 
az „atyámfiai, férfiak mit cselekedjünk?” folytatást. Nem véletlen dolog 
ez, mert a háború kikerülhetetlenségébe való beletörődés, annak egye
nes propagálása, amorálissá, holnaptalanná változtatja az embert, meg
bénítja hitét. De nem véletlen az sem, hogy a holnap, a mások iránti 
felelősségérzetünk Isten segítségével, megerősíti hitünket, megeleveníti 
igehirdetésünket, és erősíti keresztyén összetartozásunkat.

Azért, mindennek ellenére, nincs okunk a dicsekvésre. Azt tettük, 
amit tennünk kellett és azt sem mindig jól cselekedtük. Arról lehet csu
pán szó, hogy meghallottuk-e az Isten szavát, és hogy engedelmesked
tünk-e ennek a kényszerítő erejű szónak. Ha mindent megtettünk, amit 
tennünk kellett, akkor is csak azt mondhatjuk, hogy haszontalan szol
gák vagyunk, akik végrehajtottuk Urunk parancsát.

10 éves a békemozgalom. Tíz év telt el az emlékezetes párizsi gyű
lés óta. Sok harccal, részünkről több-kevesebb tévedéssel, de még több 
eredménnyel gazdag tíz esztendő. Ez idő alatt összefogva embermilliók
kal, elértük azt, hogy ma nem kell új romokat takarítanunk, hogy nem
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kell újból háborús halottakat siratnunk, hanem bízva a jövőben, épít
hetjük a magunk egyéni és az egész világ boldogabb jövendőjét. Isten 
pedig — ajándékul — arra kényszerített benőnket, hogy újból és újból 
végiggondoljuk a világ, a magunk dolgát, hogy feleletet adjunk sok olyan 
kérdésre, amit elaltatott, beporosított az idő, szembenézzünk egy sereg 
olyan eseménnyel, amely új Isten történetformáló terveiben.

Hogy mi következik ezután? Újabb feladatok, újabb szolgálatok, hogy 
Krisztusért járva követségben, megbékítsük az embert az Istennel és az 
embert az emberrel. (2. Kor. 5,20.)

Vámos József

A keresztyén ember viszonya hazájához, népéhez 
és az emberiséghez

Mivel a téma a keresztyén ember viszonyát keresi hazájához, népé
hez és az emberiséghez, azért elöljáróban ki kell hangsúlyoznom és le 
kell szögeznem azt az alaptételemet, hogy annak a keresztyén embernek 
a viszonyát keresem hazájához, népéhez és az emberiséghez, akinek hite 
által megújított gondolkozása van. Ez alatt azt értem, hogy a keresztyén 
embernek más a felfogása és gondolkodása a viszonylatokról, mint a 
nem keresztyén embernek! Majdnem azt merném mondani, hogy mi
nőségi látása van, ha ez töredékes is. És most hadd idézzem Róm. 12, 2. 
versét: . . .  formálódjatok át a ti elmétek megújulásával, hogy megítél
hessétek, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

E szilárd kiindulási pontról utazzunk el három állomásra.
1. Mielőtt az első állomást elérnénk, gondolkozzunk el, hogy meny

nyi mindent tanultunk, olvastunk a hazáról. A hazáról alkotott gondola
tainkat és tudásunkat rendkívüli mértékben befolyásolta az, amit tanul
tunk, olvastunk, vagy átéltünk. Néha a jelenségek hatása alatt álltunk, 
máskor készen kapott magyarázatokat fogadtunk el. Az ezekből folyó szí
nes variációkat napokig sorolhatnám fel!

Szabad legyen a magam életéből pár pillanatképet felsorolnom. A 
gyermekeknek szóló „Mi a haza” c. kis verset én akkor tanultam, ami
kor áldottemlékezetű édesapám az első világháborúban két évet úgy 
volt távol tőlünk, hogy egyszer sem láttuk és akkor a családunk az 
élethez szükséges legelemibb dolgokkal sem bírt.

Korán rájöttem, hogy másképpen nézi a hazát, aki fűtött szobából, 
terített asztal mellett nézi a haza térképét, vagy az ablakon át ennek 
drága dombjait és völgyeit, mint aki ugyanezt cselekszi azzal a különb
séggel, hogy hideg a szobája és üres az asztala! Ezt emberileg meg lehet 
érteni.

Gimnazista koromban akkor mélyedtünk el Kossuth és Széchenyi 
hazáról vallott ellentétes nézeteibe, amikor a nálam pár évvel idősebb 
jó barátom, akivel egy házban nőttünk fel, jeles gépészmérnöki oklevéllel 
sehol elhelyezkedni nem tudott, még ingyenes gyakornoknak sem vet
ték fel egyetlen gyárban sem.

Elgondolkoztatott a haza fogalma nemcsak az iskola padjaiban, ha
nem különböző munkahelyeken is, hiszen minden nyáron pápai kollé
gistákkal hol az Eszterházy fadepóban, hol a Kéttornyúlaki Hatvány
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bérlet földjein dolgoztunk. Egy nyáron pedig kőműves segédek mellett 
hordtuk a maltert és a téglát és velük éjfélekig beszélgettünk, hogy 
vajon a gazdaembernek a haza fogalma a földje végéig tart-e, a kőmű
vesnek annak a háznak a tetejéig, amelyen éppen dolgozik, a lateiner- 
nek az irodája faláig, vagy tovább?

A 20-as évek végén és a 30-as években a sovinizmus gondolatait ta
nulták minden iskolánkban. Eszerint minden szomszéd állam népei gaz
emberek voltak. És a szomszéd államok iskoláiban ugyancsak soviniz
must tanultak, mely szerint mi voltunk a gazemberek! Tudom, mert jár
tam Csehszlovákiában és Jugoszláviában is!

Mindenesetre akkor, amikor a sovinizmus pontokba foglalta, hogy 
mit jelent a haza, nagyon gondolkozóba ejtette a gondolkozni szerető em
bereket az ú. n. optánsper és a frankper. De az is, hogy a legnagyobb 
„szavalok” között úgyszólván egy sem akadt, aki a második világháború 
kitörésekor mindenképpen aranynév akart lenni valamelyik hősi em
lékművön. Az első és második világháborúba — nem ugyan jószántukból 
— a tartalékos tiszteleket és az ú. n. szegényréteget dobták be.

Itt volna a helye és ideje annak, hogy az esztelen háborúk és a 
lelkipásztor feladata témakört kibontsam, de ez most nem tartozik ide!

Ha nincs is igaza a budai hangulatok mesteri írójának: Krúdy Gyu
lának, aki azt írta, hogy az 1848-as szabadságharc utáni 70 esztendőben 
népünk nemzeti eszméi kakuktojásból nőttek ki, de az bizonyos, hogy 
volt itt nálunk valami mutatós rothadás, amiből nem a jó jött ki, ha
nem a rossz. És ezzel kapcsolatban érdemes elgondolkozni a történelmi 
bölcseletnek a haza fogalmára mutató egy pár érdekes adatán. Rágon
dolni pl. arra, hogy a francia forradalmat megelőző években kb. 
20 000 000 volt a lakosság száma. A 20 000 000 lakos közül semmiféle 
adót nem fizetett 270 000 ember. Nem fizettek adót az arisztokraták, a 
papság és a nemesek. A francia forradalmat megelőző időszakban a 
francia állam háztartásának deficitjét ki lehetett volna úgy egyenlíteni, 
ha az említett 270 000 ember fejenként 1000 frankot fizet, de semmikép
pen nem voltak hajlandók ezt a fejenkénti 1000 frankot megfizetni, 
ugyanakkor ékszerekre egy átlag francia 'arisztokrata évenként kb. 50 000 
frankot fizetett ki.

Nálunk kereken 150 esztendővel később Nagyatádiék javaslatára ki
osztottak ugyan 200 000 hold földet, de mi volt az 3 000 000 földnélküli 
ember számára. Mindezt azért mondom el, hogy próbáljuk egyszer ok
nyomozó módon végiggondolni mindannak az előzményét, ami ma van 
és téves eszméinktől megszabadulva, átélni, hogy emberi módon, emberi 
látással, mit jelentett a haza a templomba járó havat lapátoló állásnél
küli diplomásnak, vagy annak a magyar munkásnak, aki Franciaor
szágban keresett kenyeret, vagy munkáért Amerikába menekült és ilye
nek százezrével voltak!

A hazáról való rálátásban nem elegendő csak az érzelmi motívum, 
szükséges hozzá a kritikai látószög is, melyen át szemléljük, hogy a haza 
területén élő nép hogyan élt, mit csinált, hogyan dolgozott, miképpen 
kereshetett kenyeret és hogyan épített jövőt? A haza nemcsak föld, 
nemcsak terület — az is —, hanem a rajta élő nép együttes életmeg
nyilvánulása és egymásra való hatása.

Egy pillanatra sem szeretném az elmondottak alapján azt a látszatot 
kelteni, mintha vallanám, hogy a haza területén a legjobb életlehetőség 
és a legmagasabb életszínvonal az abszolút jó! De itt álljunk meg egy 
pillanatra, ebből a megállapításból semmiképpen nem következik az, 
hogy a keresztyén ember számára a hazával való viszonylatában közöm-
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bös tényező, hogy a haza területén hogyan élnek az emberek! Egyetlen 
keresztyén ember számára sem lehet ez közömbös, sőt éppen keresztyén 
emberi mivoltunkból, a szeretet parancsa révén egyenesen következik, 
hogy az emberek jó életlehetőségéért, a lehető legmagasabb életszín
vonaláért vállvetve küzdjünk azokkal, akik nem vallják magukat ke
resztyéneknek.

Az Egyház elegendő kritika hiányában előítéletek rabjává lesz, 
mondja Burgelin a Nyborgban tartott előadásában. Ugyancsak ő mondja 
a már említett előadásában, hogy az egyház többször inkább jutott arra 
az elhatározásra, hogy új alapelveket keressen, mintsem, hogy magát az 
embernek szentelje! (A kiemelés tőlem.)

Azt hiszem, hogy az eddig elmondott vázlatos gondolatok is ele
gendők ahhoz, hogy egyszer tisztába jöjjünk azzal, hogy osztályok, ré
tegek, különféle foglalkozású emberek, akarva, nem akarva másképpen 
néztek a hazára és másképpen határozták meg a haza fogalmát. De kü
lönféleképpen viszonyultak is a hazához!

Mindezeken túl a keresztyén ember a maga értelmének, elméjének a 
Szentlélek által való megújulása alapján a haza fogalma alatt azt a te
rületet és a rajta élő emberek közösségét érti, melyet Isten jelölt ki a 
számára, hogy azon a területen, mint Isten megváltott gyermeke éljen!

Jézus könnyekig szerette szülőföldje városait és tájait! Ebből követ
kezik az is, hogy a hazát elárulni, megtagadni, vagy új hazával felcse
rélni nem lehet és nem szabad! Ez nem sovinizmus, mert mély tiszte
lettel nézünk akármelyik más nemzet gyermekére, aki a saját hazájához 
így viszonyul!

2. Az első állomást már el is hagytuk, vonatunk már a második 
állomás felé közeledik és most leszállva azt vizsgáljuk, hogy milyen a 
keresztyén ember viszonya népéhez?

Mielőtt erről a viszonylatról szólnánk, a mi megújult értelmünkkel 
világosan látnunk kell, hogy az Isten nem a kegyesek pártján, hanem 
általában az ember pártján áll. A kör így befogja népünk minden gyer
mekét és fiát. Népünk minden fia annak az Istennek a gyermeke, aki 
nem hajlandó senkiről sem lemondani! A keresztyén ember így nézi 
népe minden gyermekét, akikkel viszonylatba kell lépnie.

A keresztyén ember népéhez való viszonylatában csak úgy élhet, 
hogy szereti azokat is, akik őt nem szeretik. Aki ezen a vonalon a normát 
leszállítja, az Isten szemében is normacsaló! Pedig erre roppant gyorsan 
hajlandó a keresztyén ember, mert a norma túlontúl nagy. A norma 
körülbelül így foglalható össze: ha valaki kéri a felsőruhádat, add oda 
az alsót is, ha valaki arcul üt, tartsd oda arcodnak azt a felét is, melyet 
még nem érte ütés. A másik kibúvója a keresztyén embernek az a 
magatartás, hogy a gyakorlati keresztyénségéhez még hozzá hazudik 
valamit és rabjává lesz a látszatcselekvéseknek! Ez tulajdonképpen a 
farizeusi képmutatás, mely ellen Jézus olyan sokat harcolt.

A keresztyén ember különbséget sem tehet népe gyermekei között, 
mert nincs különbség zsidó és görög között. A keresztyén embernek tud
nia kell, hogy ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag 
mindenekhez, akik Őt segítségül hívják.

A keresztyén ember egy dologban különbözhetik népe többi tagjai
tól, abban, hogy ő jobban rászorul a kegyelemre, mint mások és abban 
a biztos tudatban, hogy hit által, a Jézus Krisztusért ezt meg is kapja! 
Ezért viszont kétszeresen jobban törekszik a szeretet áldozatos szolgá
lataira, mint mások.
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Azt is mondhatnám, hogy a keresztyén ember népéhez való viszony
latában a Krisztust követi! A Krisztus követése pedig sohasem jelent 
tant, hanem mindig gyakorlatot, sohasem jelent elméletet, hanem min
dig életet, sohasem jelent új életstílust, hanem egészen megújult embert! 
Ezt mi elméletileg jól tudjuk, csak a gyakorlattal van baj. Például a 
naponkénti feszültségeket, problémákat sohasem lehet kiabálással, nagy 
hanggal, vagy éppen nagyképűséggel megoldani, hanem csak szeretettel. 
Lélegzetelállítóan nehéz ez! Mikor a vér felszalad az agyunkba és vádra, 
szidalomra váddal és szidalommal akarunk válaszolni, akkor szelídnek 
maradni, szinte emberfeletti dolog! Krisztus követése a földi életben azt 
jelenti, hogy emberségesen, áldozatosan élek! Azt jelenti egy mondatban, 
hogy szakadatlanul szolgálatban lenni!

Igen nehezen, értjük meg, mi, lelkipásztorok is, hogy csak így és 
ezért érdemes élni!

Hitem szerint ez a vonal gyújtja fel előttünk a fényt Róma 13, 1—10 
jó megértéséhez. Farkas József az „Engedelmesség” c. tanulmányában 
beszél arról, hogy Pál apostolnak igazán voltak rossz tapasztalatai a 
római hatóságok kellemetlen bánásmódjáról. Letépik a ruháját, meg- 
vesszőzik, ütéseket mérnek rá, tömlöcbe vetik és mégis az engedelmesség 
parancsát hirdeti meg! Pál éppen abban volt nagy, hogy nem az egyéni 
esetekből csinált teológiát, mi hajlamosak vagyunk rá, hogy kiragadott, 
egyes esetekből alkossunk teológiailag fémjelzett véleményt. Pál amikor 
teológiát csinált, akkor nem az emberek ügyét vitte Isten elé, hanem Isten 
véleményét kérte az emberek ügyére.

Imádságában, küzdelmében ismételten addig jut el, hogy engedelmes
ség. Mikor ő ezt a szót leírja, egészen bizonyosan visszaemlékezik Jézus 
Krisztusra!

Jól tudom, hogy most azonnal az a kérdés támad fel, hogy eszerint 
a keresztyén ember népéhez való viszonylatában belenyugszik mindenbe? 
Nem harcol, a bűn ellen?

De igenis harcol, küzd, birkózik, nemi huny szemet, csakhogy más 
módszerekkel, mint a világ! Tehát nem acéllal, fegyverrel, erőszakkal! 
A keresztyén ember, ha hűséges Krisztushoz, akkor nem erőszakkal és 
nem vérrel küzd, mert a 12. fejezet utolsó versében arról van szó, hogy 
ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.

Ha az eddig elmondottakat figyelembe vesszük, megértjük és elfo
gadjuk, akkor a harmadik állomáson nem sokat kell időznünk.

3. A keresztyén ember viszonya az emberiséghez. A keresztyén ember 
viszonyának tisztázása hazájához és népéhez, döntően befolyásolja a har
madik viszonylatot is! Ha egy három ismeretlenű egyenletben a két isme
retlent megtaláltuk, a kettőből a harmadik már könnyen megtalálható.

A keresztyén ember a Krisztusban megváltozott, átformálódott és 
megújult értelemmel néz az egész emberiségre. Úgy néz rá, mint aki biz
tos abban, hogy az egész emberiség felett győz a Jézus Krisztus! Nem 
arról van ittl szó, hogy az egyház meghódítja az egész világ népeit, ezt 
nem ígéri a biblia, hanem Krisztus győz a világ népei felett.

Ebből az következik, hogy a keresztyén ember az imádság viszonyla
tával csatlakozik és kapcsolódik az emberiséghez, vagyis a keresztyén 
ember a Szentlélek áldásaiért könyörög szüntelenül az egész emberiségre! 
Azért, hogy az egész emberiség a jót dicsérje, minden embernek legyen 
tisztességes kenyere, ruhája, lakása, mert ez is a Krisztus győzelméhez 
tartozik az emberiség felett. A keresztyén ember azért imádkozik, hogy 
a Lélek gyümölcsei a világ minden népe életében kézzelfogható legyen!
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K Ö N Y V S Z E M L E
AFFEMANN, Rudolf: Psychologie und Bibéi. Eine Auseinander- 

setzung mit C. G. Jung. Stuttgart 1957. Klett Veri. 126 1.
Annak idején nálunk is éreztette hatását a lelkipásztori munkában 

Jung psychológiája. Azóta is sok vita folyt arról, hogy mit és miképpen 
értékesíthetünk belőle a gyakorlati munkában. Szerzőnk szembeállítja 
Jung antropológiáját és teológiáját a Szentírással. Kimutatja, hogy Jung 
psychológiája tulajdonképp csupán az ő pantheista-mystikus világnézeté
nek kifejeződése. Bizonyítja, hogy Jung Istene a pantheista világlélek, 
s hogy ennek megfelelően nála a lélektan feladata azonos a vallás fel
adatával. A könyv egyes fejezetei szembeállítják Jung nézeteivel a Szent
írás üzenetét Istenről, Jézus Krisztusról, a gonoszról, a megváltásról, 
az embernek Istenhez való hasonlóságáról, majd a vallás és lélektan 
egymáshoz való viszonyáról szóló szakasszal fejeződik be. A könyv össze
foglalja a Cári Gustav Jung körül felmerült vitás kérdéseket s leszűri 
az eredményeket mind a teológia, mind a lélektan szempontjából.

CARLSON, Edgár: The Church and the public Conscience. Phila
delphia 1956. Muhlenberg Press. XII, 104 1.

Az egyház és társadalom viszonyának örök kérdésével foglalkozik 
a könyv. A modern technika korának társadalmi mozgalmai arra törek
szenek, hogy az élet javaiban minél több ember részesüljön. Viszont 
a szerzőt körülvevő világ az individualizmus alapelvén épül. Hogyan
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Tehát a szeretet, az öröm, a békesség, a békéltetés, a szívesség, jóság 
hűség, szelídség, mértékletesség. A Lélek gyümölcseire éhesek és szom
jasak az emberek. A fölényesen oktató és kitanító prédikációkra ráunt 
a világ, de a Lélek gyümölcseit várja és óhajtja!

Mindebből azt a tanítást is le kell vonnunk, hogy a keresztyén em
ber imádságviszonylata az egész emberiséghez olyan, hogy a Szentlélek 
által maga is termi szakadatlanul a Lélek gyümölcseit. A keresztyén em
ber bárhol van a világon, ott szeretetnek és békességnek kell teremnie.

Mindennek a meglátására és elfogadására azonban radikális eszmélő- 
désre van szükségünk, mégpedig teológiai, politikai és lelkipásztori ma
gatartásunkat illetően egyformán!

Kérjük hát buzgón a Szentlelket, hogy fényével ragyogja be a haza 
drága földjét, népünk életét és az egész emberiség minden jó munkáját 
és küzdelmét.

Amíg a hitben megújult elmével nem látunk, addig zárlatos a gon
dolkozásunk, zsákutcába tévedünk és addig mindig hajlamosak leszünk 
azokra a gondolatainkra is ráfogni, hogy Isten gondolatai és üzenetei, 
melyek nem azok!

Pál és Luther teológiája nyomán tudjuk, hogy Isten szolgája az 
állam. Azon örvendezzünk, hogy Isten szolgája a haza is, a nép is és az 
egész emberiség is.

Dicsérjük az Istent, hogy Ő az Ura mindeneknek, mert Ő a lábai alá 
vetett mindent és mindeneket!

Fülöp Dezső



fér össze a keresztyén ember életében az egyén és a közösség érdeke? 
Miképp indítja a keresztyén embert éppen hite arra, hogy a közösség
n ek  szolgálva találja meg egyéni boldogulását? Istennek rajtunk keresz
tül sugárzó szeretete miképp lesz társadalomfenntartó erővé? Ezek 
a szerző főbb kérdései, melyekre igyekszik keresztyén választ adni.

Istenhez való viszonyunk kötelez bennünket arra, hogy igazságosak 
legyünk politikai és gazdasági vonalon s szeretetünket gyakoroljuk fele
barátainkkal kapcsolatban. Az igazság és szeretet egyensúlya szükséges 
a kiegyensúlyozott élethez. Az igazi keresztyén ember különb polgár 
másnál, nemcsak azért, mert tiszteli a törvényt, hanem azért is, mert 
cselekvő módon részt vesz a társadalom jövőjéért folytatott munkában.

GLASENAPP, Helmuth: Die nichtchristlichen Religionen. Frankfurt 
am Main 1957. Fischer Bücherei. 338 lap.

A könyv a tudományos vallástörténeti ismeretek szigorú szemmel- 
tartásával, mégis közérthető módon mutatja be a nem keresztyén vallá
sokat. A közlekedés fejlődésével a világ népei közelebb kerültek egy
máshoz s a kultúrembernek ma már ismernie kell az Európán kívüli 
nagy vallásokat is. Könyvünk azzal igyekszik elérni célját, hogy rövid 
vallástudományi összefoglalás mellett vallástörténetet, szentkönyvekből 
vett idézeteket, vallási statisztikát, időrendi táblázatot, képeket és vallás- 
történeti térképet nyújt. A részletek iránt érdeklődők számára pedig a 
tudományos továbbkutatáshoz bibliográfiát közöl. A nemkeresztyén val
lásokról szóló tanulmányok mindegyike általában a következő szempon
tok figyelembevételével készült: a vallás meghatározása, symboluma, 
történelme, irodalma, világképe, földöntúli hatalmasságai, teológiai 
spekulációi, istentisztelete, papsága, szociális élete, erkölcstana, tanítása 
a halál utáni létről, szektái, irányzatai. A könyv az egyes vallásokat 
a nevük szerint, ABC-sorrendben tárgyalja. A keresztyén vallásokat 
a „Fischer Bücherei” sorozat külön kötete fogja majd ismertetni.

MASSON, Charles: Les deux Épitres de Saint Paul aux Thessaloni- 
ciens. Neuchatel 1957. Delachaux. 116 1.

A bibliai Thessalonika (mai Szaloniki) a kelet—nyugati irányú ke
reskedelmi forgalom nevezetes központja volt. A város élénk kapcsolat
ban volt a Földközi-tenger és a Fekete-tenger partvidékének valamennyi 
tartományával. A gazdag és népes kereskedővárosban jelentős zsidó tele
pülés volt. Macedónia tartományának fővárosában, ezen az élénk for
galmú, nevezetes helyen igen korán meggyökeresedett a keresztyénség. 
A nemzetközi kereskedelmi útvonalon ért ide Pál apostol, Silás és Timo- 
theus társaságában. Szerző elmondja a továbbiakban Pálnak thessalo- 
nikai élményeit, majd a levélírás okát és célját. Ezután foglalkozik 
a levelek hitelességének kérdésével és azok tartalmával. Megjelöli a leg
fontosabb idézett műveket, majd a két levél alapos magyarázatát nyújtja.

VOGEL, Heinrích: Grundfragen des Studiums dér Theologie. Berlin 
1957. Lettner Veri. 162 1.

Szerző nem újszerű teológiai encyklopediát akar adni. Korunk ifjú 
teológusnemzedékének a szakmával kapcsolatos égető problémái kénysze
rítették Vogel professzort mint lelkipásztort könyvének megírására. 
A könyv középpontjában az igazság kérdése áll, mivel ez a teológusok 
alapvető problémája. Szól az elhivatásról, a teológiáról, mint tudomány-
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ról, az igazságról, az igazság és igazságok viszonyáról s_a különböző     
teológiai szakokról. Szerzőnk teljes odaadással mélyed el tárgyában. 
Nem könnyű olvasmányt ad, aki azonban követi őt az igazság keresésé-     
ben, annak igen komoly segítséget nyújt. Nemcsak a pályájuk küszöbén 
álló teológusokhoz szól, hanem azokhoz a permanens kezdőkhöz is, akik 
egész teológusi pályafutásuk alatt sem fejezik be a teológiai tudományos 
munkálkodást. Az igazság kérdése nemcsak a pályaválasztáskor döntő, 
velünk jön egész életutunkra s mindig újból követeli tőlünk a hitből 
fakadó döntést. Mert „nemcsak a keresztyén ember, hanem a teológus 
is, helyes értelmezés szerint állandóan in statu nascendi él” .

FESTSCHRIFT für Günther Dehn. Hrsg. von Wilhelm Schnee- 
melcher. Neukirchen Kreis Moers, 1957. 265 lap. G. Dehn/ bibliográfia 
262-265. 1.

Huszonkilenc éves korában lett berlini lelkész Günther Dehn. Ebben 
a tisztében lelkipásztorkodva eléje tárult a nagyvárosi munkásifjúság 
teljes nyomorúsága. Szívósan küzdött minden módon a proletárifjúság 
megmentéséért. Erőteljesen részt vett a vallásos-szocialista mozgalmak
ban s megalapította az egyház szocialista barátainak szövetségét. Későbbi 
munkásságában is mélyreható és biztosszemű szociálpsychológusnak s 
a gyakorlati teológiai tudományok kiváló művelőjének látjuk. Több 
mint egy évtizede a bonni egyetem evangélikus teológiai fakultásának 
gyakorlati tanszékét vezeti. Munkássága nyomán az egyetemi istentisz
telet a teológiai kar életének középpontjává lett. A gyakorlati teológiát 
kiemelte „függelék” jellegéből s az egész tudományos teológiai munka 
leikévé tette. Barátai és tanártársai a kiváló professzor 75. születésnapja 
alkalmából adták ki tiszteletére ezt a gyűjteményes kötetet. A könyv 
a legkülönbözőbb teológiai tárgykörökre vonatkozó tanulmányokat közöl: 
isteni jog és világi jog Ámós prófétánál, a Deutoronomista beszédei és 
imádságai, Isten országa Jézus igehirdetésében, Pál apostol és az eleve 
elrendelés, Luther egyházfogalma, az alkalomszerű igehirdetés, betegség 
és bűn stb. Dehn műveinek jegyzéke zárja a könyvet.

KRAMP, Willy: Die treuen Helfer. Trost und Gewalt dér Lieder. 
Stuttgart 1957. Kreuz Veri. 214 1.

Amikor egyházi emberek szólnak, avagy írnak, sokszor azon a 
„kánaáni” nyelven teszik, melynek szavai és kifejezései visszhang nélkül 
röppennek el a hallgató füle mellett. Hiányzik belőlük a valóságos élet 
meleg lüktetése. Így mindenesetre könnyebb megnyilatkoznunk, mint 
szavakba önteni egészen őszintén, legbelső élményeinket. Ehhez talán új 
kifejezésekre és igen nagy bátorságra lenne szükségünk. Ez a könyv 
a léleknek őszinte, meleg, életteli megnyilatkozása. Amikor a szerző úgy 
érzi, hogy teljesen elhagyatott, előveszi legszebb énekeinket Luthertől, 
Gerhardtól, Tersteegentől, Nicolaitól stb. s ezeknek a bizonyságtételéből 
nyer új erőt. Szerző beleépíti elmélkedéseibe az énekeket. Így közli sze
mélyes harcainak eredményeit s vallja meg hitét. Ezzel nekünk is erőt. 
bizalmat és reménységet ad. A könyv külön érdekessége, hogy korunk 
egyik igen neves írójának bizonyságtétele.

NAUCK, Wolfgang: Die Tradition und der Charakter des ersten 
Johannesbriefes. Zugleich ein Betrag zűr Taufe im Urchristentum und 
in der alten Kirche. Tübingen 1957. Mohr. VIII, 192 lap.
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Az első jánosi levéllel kapcsolatos kérdéseket E. Dobschütz vetette 
fel 1907-ben, majd pedig két évtizeddel később R. Bultmann, sokkal 
élesebb formában. Szaktudósok azóta is állandóan foglalkoznak a levél 
körül felmerült tudományos vitával. A könyv áttekinti az idevonatkozó 
irodalmat, felvázolja az eddigi álláspontokat, majd bírálat alá veszi 
azokat és kifejti a szerző álláspontját. Különösen érdekes a könyv utolsó 
fejezete, mely a „szellem—víz—vér” problémáját tárgyalja. Ezzel kap
csolatosan ismerteti az őskeresztyéneket környező népeknél szokásban 
lévő keresztségeket s feldolgozza a kumráni közösségnek az irataiból 
idevonatkozólag nyert ismereteket is. Kitűnő regiszterek és széleskörű 
irodalmi utalások könnyítik meg a könyv tudományos használatát.

RECHT UND 1NSTITUTION. Eine Fortsetzung des Göttinger Ge- 
spráchs voil 1949 über die christliche Begründung des Rechts. Hrsg. von 
Hans Dombois. Witten-Ruhr 1956. 72 lap.

Az egyház és jog kérdéséről a betheli 1949. évi tanácskozások foly
tatásaképpen Göttingenben teológusokból és jogászokból álló konferencia 
folytatott beható eszmecserét. Az 1950-ben Treysában tartott tárgyaláso
kon igyekeztek kidolgozni a jog keresztyén alapjainak főbb irányelveit. 
A következő évek ez irányú munkálatai sokfelé ágaztak s már az eddigi 
egyetértés is veszélyben, forgott. 1955-ben a Christophorusstift Hemerben 
újabb tanácskozásra hívta össze az eddigi eszmecserében részt vett tudó
sokat. Ennek az 1955. évi konferenciának az anyagát tartalmazza a köny
vecske. Az első tanulmányban E. Wolf prof. a keresztyén jog trinitárius 
vagy christológiai alapjainak alternatíváját tárgyalja. A következőkben 
a jognak és igazságnak a jelen állami jogban való szerepéről szól Ulrich 
Scheuner professzor. A házasság és az intézményesség kérdését fejtegeti 
Hans Dombois. Ezután a könyv összefoglalást nyújt a tanácskozás mene
téről, majd tételekbe foglalva közli az eredményeket.

KANTONÉN, Taito Almar: Evangélium und Evangelisation. Eine 
theologische Grundlegung christlichen Zeugendienstes. Berlin 1957. 
Lutherisches Verlagshaus. 63 lap.

Evangélikus bibliai teológus tollából kapjuk itt az evangélizáció 
teológiáját. Milyen az ember a mai világban? Miképpen tudjuk az evan
gélium üzenetét úgy tolmácsolni, hogy az el is érjen az emberekhez? 
Módszer, avagy tartalom? Ezek a kérdések foglalkoztatják mindazokat, 
akik szívükön viselik az evangélium terjesztésének ügyét. A helyes 
missziói munka alapja a jó teológia. Ez pedig az igén alapszik, nem 
spekuláción. A helyes igehirdetésben maga a Teremtő szólítja meg 
az embert s az ige nyomán ébredt hit által tudjuk, hogy az evangelizálás 
Isten műve a világban. A Megváltóban való hit által képesek! bűnös 
emberek Isten művét cselekedni s a megszentelő Lélekben való hit által 
kapjuk a Szentlélek erejét, mellyel el tudjuk végezni a reánkbízottakat.

Az evangelizációnak ez az evangélikus teológiája megőriz bennünket 
a tévutaktól és hitbeli engedelmességben az Űr által kívánt helyes mun
kára vezet.

CULLMANN, Oscar: Die Christologie des Neuen Testaments. 2. Aufl. 
Tübingen 1958. Mohr. VIII, 352 1.

Ki volt Jézus? Ez a szerző középponti kérdése. Erre keresi a választ 
az újszövetségi szaktudósnak minden tudományos eszközével és mód-
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szerével. Sorra veszi a Szentírásnak a Megváltóra vonatkozó jelzőit: 
Próféta, az Ür szenvedő szolgája, Főpap, Messiás, Ember Fia, Ür, Üdvö
zítő, Logos, Isten Fia s ezeket végigkíséri az egész őskeresztyén irodal
mon. Ezekből a részletekből rakja össze Jézusról alkotott képét. Külön 
hangsúlyt helyez annak kidolgozására, hogy maga Jézus minek tudta 
magát. Kimutatja annak a hitnek jelentőségét, mely Jézust jelenvaló 
Űrnak ismeri.

Alapvető bevezetés után a könyv négy főrészt tartalmaz. 1. Jézusnak 
földi művére, 2. Jézusnak jövőbeli művére, 3. Jézusnak jelenbeli művére,
4. Jézusnak praeexistentiájára vonatkozó neveiről szól. A befejező rész 
az újszövetségi christológia kilátásaival foglalkozik.

Feldolgozza nemcsak a Jézus korabeli forrásokat, a kumráni lelete
ket, a vallástörténeti iskola eredményeit, hanem a teljes modern angol, 
francia és német szakirodalmat is.

Bátran és önállóan alkotja meg véleményét a legtöbb helyen, úgy
hogy a hagyományokon nevelődött szakember számos kérdésben más 
véleményen lehet. Szerző azonban oly nagy exegéta és oly eredeti gon
dolkodó, hogy még az ilyen helyeken is értékelnünk kell véleményét. 
Művén pedig érezhető, hogy szemben áll R. Bultmannal és követőivel. 
Nagy értéke a könyvnek, hogy tárgyalási körébe vonja az egyházatyákat 
és a dogmatörténetet is. A könyv sikerét nem az a tény magyarázza, 
hogy már évtizedek óta hiányzott egy komoly exegetikai munkán alapuló 
modern christológia, hanem a szerző tudományos alapossága, tárgya 
iránti szeretete és becsületes munkája.

Mivel a christológia területén oly sok a vita, Cullmann könyvével 
behatóan kell foglalkoznia nemcsak a teológiai szaktudósnak, hanem 
a gyülekezeti lelkipásztornak éppúgy, mint a hitre ébredt s mélyebbre 
evezni kívánó keresztyén embernek.

Virág Jenő

Keresztelési igehirdetés

Ige: „Az én lelkemet adom belétek, hogy megéledjetek.”
Ezékiel 37, 14. vers.

A  keresztség a Szentlélek műve. Egy rövid, de hatalmas szó hangzik 
egy gyermek felé, „enyém vagy”. A szertartás az ige megtestesülése, a 
látható ige. Isten szól benne egy gyermek felé és azonnal cselekszik egy 
gyermeken a gyermekért: birtokba veszi és megnyitja előtte az ö
országát.

Isten cselekvésének tanúi vagyunk. Szemünk láttára elevenedik meg 
az egyszerűség nagy csodája. Isten kilép elrejtettségéből, a „felhők mö
gül” s így szól: „itt vagyok, élek” . Amikor azt mondjuk, hogy ennek 
tanúi vagyunk, akkor a szülők nem szülők csupán, a család nem család 
csupán, hanem annál több: Isten jelenléte által teremtett, megszentelt 
közösség.

Ez pedig azt is jelenti, hogy Isten cselekvésének részesei vagyunk.
Részesei, mint megajándékozottak. Megajándékozottak Isten cselekvő 

igéjével, a Lélek közösségével s ezzel a kis gyermekkel is. Éppen ebben
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van az evangélium, hogy — noha bűnösök vagyunk — a szent Isten 
kegyelmes hozzánk Jézusért.

De Isten cselekvésének részesei vagyunk úgy is, mint elkötelezettek. 
Isten azért cselekszik, hogy cselekvése rajtunk keresztül tovább sugáro- 
zódjék. A cselekvés célja a Lélek által való élet. Megéledjetek, annyi, 
mint: éljetek, tehát: ti is cselekedjetek. Ez a mi elkötelezettségünk: éle
tünk van Istentől — Istenért, életünk van egymástól egymásért. Ámen.

Várady Lajos

Esketési igehirdetés
Elhangzott 1958. május 4-én, Cantate vasárnapján,

Orbán István és Kriska Irén esküvőjén, a budavári templomban.

Ige: „Énekeljetek az Űrnak új éneket.” 98. zsolt. 1/a vers.

Ha egy ember énekel, azt énekel, amit akar, annyit énekel, amennyit 
akar, akkor énekel, amikor akar és úgy énekel, ahogyan akar. Ha egy 
ember énekel, mindig magának énekel. Ha ketten énekelnek, együtt kell 
vólasztaniok az éneket, össze kell hangolódniok, figyelemmel kell kísérni 
a másikat. Ha így énekelnek, kibontakozik a harmónia, nemcsak a mu
zsika szépsége, hanem az egymásért való élet szépsége is. Ha diszhar
mónia támad, akkor ez azt jelenti, hogy előtör a sokféle különbözőség, az 
ellentét, füleit és szívet tépő a hamis hang. A harmonikus éneket és itt 
most alatta a harmonikus életet gondoljuk, örömmel hallgatják a szü
lők, a testvérek, sőt ez a gyülekezet is. Sőt örömmel hallgatja — Isten. 
Hogyne hallgatná így, amikor ezzel az énekkel, ezzel az élettel éppen 
elsősorban Néki énekelnek. Énekeljetek az Űrnak . . .

Ezzel a mai nappal véget ér a régi magányos élet, a megrögzött szo
kások, megszokott napi beosztások. Ha főzésre kerül sor, arra kell gon
dolni: vajon a férjem szereti-e? Ha a férfi rendezni kezdi a kis házmel
letti területet, arra kell gondolni: ez a mi kertünk. Ezt most emberileg 
mondom. Ennél is többre kell elszánnotok magatokat, arra, hogy mit mond 
számotokra naponta Isten igéje? Együtt lenni imádságban, alázatban, 
bűnbánatban, kegyelem elfogadásában s ebben az egész újban, kettőtök 
új helyzetében a szíveteket kell ráhangolni az igére, hadd zengje azt, 
amit Isten üzen, hogy visszaénekelhessen az Űrnak.

így lesz az otthon missziói központ. Otthon, amelyre nem kell külön 
kiírni: itt hívő emberek laknak, mert az magától is látható és hallható, 
hol élnek Istennek gyermekei abból, ahogyan élnek. Bárki belép ebbe az 
otthonba, hadd hallja a szeretet énekét s akár özvegy édesanyák, akár 
testvérek jönnek, érezzék, hogy ott jó megpihenni. Ügy, ahogyan jó volt 
Jézusnak megpihenni Bethániában . . .

Énekeljetek együtt a gyülekezettel, együtt a családdal, együtt — az 
Űrnak. Ámen.

Várady Lajos

435



Az igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG ü n n e p e  UTÁNI 11. v a s á r n a p

Lukács 15,11—32.

EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

Ez a példázat két összefüggő képből áll:
1. A fiatalabb fiú leírása: elutazás — bűne (11—13 v.), nyomorúságban 

— bűnhődése (14—16 v.), megbánás — bűnbánata (17—19 v.), visszatérés — 
megtérése (20 kk. v.), visszafogadás — megigazulása (22—24 v.).

2. Az idősebb fiú jellemzése: beszélgetése a szolgával (25—28 v.) és 
atyjával (28—32 v.).

A textus részletesebb exegézise megtalálható a Lelkipásztor követ
kező számaiban: 1948. június, 240 kk. lpk., 1949. június, 203 k. lpk., 1957. 
június, 265 k. és 276 k. lpk.

A példázat „a tékozló fiú” címen közismert, s igehirdetéseinkben is 
az első fiú szokott általában a középpontban állni. Pedig az Atya és az 
idősebb fiú alakja is szerves része a példázatnak. Mivel gyülekezeteink 
túlnyomórészt majdnem csak az első fiúról szoktak hallani — anélkül, 
hogy a példázatnak ezt a részét háttérbe akarnám szorítani —, most 
főleg az Atya és az idősebb fiú magatartásán keresztül igyekszem feldol
gozni a textust.

v Az l a t s z e r ü  g o n d o l a t o k  a  k é szü l ő  ig eh ird etésh ez

Ma a „távollevőkről” szeretnék beszélni a jelenlevőknek.
1. Először befele tekintünk az atyai ház kapuján, s tekintetünket a 

második fiú alakjára vetjük. Az otthonmaradottra. Úgy gondolta, neki 
rendben van a szénája, hiszen nem tékozolta el az atyai örökséget. Jézus 
az ő alakjában rólunk beszél. Rólunk, akik nem fordítottunk hátat az 
Istennek, járunk templomba, az egyházban élünk. Vigyázzunk, hogy az 
„otthonmaradottak”-nak az Atya és a tékozló fiú iránti bűne el ne ural
kodjék a mi szívünkön is. Dehát mi volt az otthonmaradott fiú bűne?

a) Először megharagudott. Haragja az irigység haragja volt. Mi nem 
gondoljuk sokszor azt, hogy csak mienk az Isten? Az irigység haragja 
sokszor elfeledteti velünk, hogy Isten napja mindenkire süt és Jézus 
nemcsak a kegyesekért, hanem az egész világért halt meg.

b) A második fiú a kegyes önteltség hamis mérlegére helyezte a 
maga és testvére életét. Múltját talán nem feketítették be olyan bűnök, 
mint a testvéréét, de öccse igazi értékét: az őszinte megbánást és haza- 
kívánkozást nem vette észre. Nem azért nem tud-e sok összetört élet
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hazatalálni az atyai házhoz, mert a kapujába odaállítjuk képmutató éle
tünk hamis mérlegét?

c) Az idősebb fiú még az Atyját is számonkérte. Az önmagunkkal 
való megelégedettség számonkérése ez. Belejátszik ebbe még a haszon
lesés is. Sokszor úgy érezzük, hogy kevesebbet kap az, aki mindig az 
Istennél marad. Ez az indulat tesz fel ilyen kérdéseket: hát érdemes jó
nak lenni? Érdemes szeretni az Istent? Mink lesz hát mindezért mi- 
nékünk?

d) Az önmagunkkal való megelégedettség hamis keresztyén öntudata 
nem tudja elviselni, hogy Isten éppen úgy — sőt ha lehet egyáltalán 
lokozni, még jobban — tud örülni a nyilvánvaló bűnösök megtérésén, 
hazatalálásán, mint az otthonlevő gyermekeken. Emögött a felfogás mö
gött be nem vallottan az a vélemény van, hogy én „megérdemlem” Isten 
kegyelmét. Pedig a kegyelem azért kegyelem, hogy azt ne lehessen „ki
érdemelni”, csak meg nem érdemelten ajándékba kapni. Nem ezért 
hiányzik életedből a mások hazatalálásának öröme? És nem ezért gondo
lunk-e így a tékozló fiakra: „ez a te fiad”, ahelyett, hogy mindegyikről 
szívből tudnánk vallani: ő is „az én testvérem” ? (30. vers.)

2. Az Isten megtalálásához csak ennek az őszinte felismerésén ke
resztül vezet az út: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és Te ellened; és 
nem vagyok immár méltó, hogy a Te fiadnak hivattassam!” Ezt az utat 
találta meg a tékozló fiú, s ezt nem ismerte fel az otthon maradott. Ezért 
„reménytelenebb” bűnös az idősebb fiú. Az otthon maradott „távollevő”- 
vé lett, mert szíve bezáródott az Atya szeretete előtt.

3. A példázat középpontjában sem a tékozló fiú áll, s nem is az ott
hon maradott, hanem az Atya. A szerető Isten, Aki

a) elébe siet tékozló gyermekeinek. Megesik rajtunk a szíve. Ezért 
előzött meg bennünket szeretetével, amikor feláldozta értünk legdrágább 
gyermekét, Egyszülött Fiát, Jézust.

b) Bocsánata teljes és feltétel nélküli. Ügy fogadta gyermekét, aho
gyan hazajött: Rongyosan, fáradtan, piszkosan, testileg-lelkileg kiéhezve. 
Ma is így cselekszik. Nincs Nála próbaidő, vesztegzár. Jézusban ma is 
érvényes ígérete: „aki énhozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem” 
(Jn 6,37). Nem nekünk kell először megváltoznunk, hogy szerethessen, 
hanem szeretnünk kell Öt. Hozzá kell mennünk — ahogyan vagyunk! —, 
hogy megváltozhassunk.

c) Szeretetével reménységen felül ajándékoz meg. Nemcsak vissza
fogadja tékozló gyermekét, hanem felruházza, gazdagon megajándékozza. 
Isten a hozzá /térő gyermekének nemcsak bűneit bocsátja meg, hanem 
megajándékozza a Benne és Vele való élet örömével és gazdagságával is.

A tékozló fiúról szóló példázattal Jézus a kegyelmes Atyával ismer
tetett meg bennünket! *

Másik vázlat: Az Atya és fiai
s

1. A tékozló fiú.
2. A szeretetlen fiú.
3. Az Egyetlen Fiú (Jézus).

Sárkány Tibor

437



SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 12. VASÁRNAP

Mt 5,33—37.

EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

Mt 5,17—48 versek a törvény betöltéséről szólnak. Jézus elejét veszi 
minden olyan feltevésnek, hogy az Ö híveire Isten parancsolatai nem 
vonatkoznak. Egyúttal véget vet annak a farizeusi okoskodásnak, amely 
kazuisztikájával Isten parancsolatait csak „megüresítette” és alkalmat 
nyújtott a törvény „törvényes” megszegésére.

Jézus betöltötte a törvényt. Az egyedüli, aki Isten egyetlen paran
csolatát sem szegte meg, Jézus a Mester. Az egyedüli, aki Isten paran
csolatait Isten akaratának megfelelően „magyarázza” . A megismételt, 
hangsúlyozott „Én pedig azt mondom néktek”, „Jézus akaratának az Atya 
akaratával való teljes egységét” tárja elénk. (L. Karner: Máté evang. 
32. oldal.)

Nincsenek tehát zsidóknak szóló, meg külön keresztyénekre vonat
kozó isteni parancsolatok. Ami a régieknek, a Sinai hegy alatt levő nem
zedéknek hangzott, az nekünk is törvény. De a mi igazságunknak több
nek kell lenni az írástudók és farizeusok igazságánál. Bennünk Isten aka
ratának teljesen érvényre kell jutnia, életté kell válnia annak, aki „az 
igazság” . Jézus teszi többé, mássá igazságunkat, életünket. Jézus tesz 
bennünket Isten gyermekeivé. Isten népévé.

A tíz parancsolat közül Jézus az ötödiket és a hatodikat „magya
rázza” . Amiről pedig textusunk szól, az a második és nyolcadik paran
csolat „magyarázatának” vehető. Ahogy azokban az életet és a házassá
got, úgy védi Jézus itt a beszédet „a gonosztól” . A gonosz, a Sátán, éppen 
azt teszi, amit Isten tilt: „Ne vedd hiába Isten nevét! Ne tégy felebarátod 
ellen hamis tanúbizonyságot!” A Sátán műve a gonosz beszéd, az eskü- 
dözés, az átkozódás, a hazudozás, a rágalmazás. De a gonosz beszéd a mi 
bűnös beszédünk. Szavaink nem a nyelvünkön születnek, hanem a szí
vünkből, az énünkből fakadnak. A  bűnös beszéd bűnös voltunknak 
bizonysága.

Akinek szájában álnokság nem találtatott (Ézs. 53,9), az Jézus. Jézus 
a beszédünket is megváltotta a bűn, az ördög hatalmából. Az igaz beszéd 
nem utópia, Jézusban valóság. „Aki hisz Énbennem” — mondta Jézus — 
„annak belsejéből élő víznek folyamai áradnak” . Annak ajkán áldott 
beszéd hangzik. Ezt akarja Jézus, amikor így szól övéihez: „Ti egyálta
lán ne esküdjetek; a ti beszédetek legyen: igen, igen; a nem, nem.”

Karner szerint: „Az a fordító, akitől Máté ránk maradt szövege szár
mazik talán helytelenül fordította az eredeti arám szöveget és Jézus 
szava eredetileg így hangzik: a ti beszédetek legyen: az igen legyen igen, 
a nem pedig nem! Pál apostol, valamint Jakab valószínűleg ebben a for
mában ismerte Jézusnak ezt az igéjét (v. ö. II. Kor. 1,17; Jak. 5,12)” 
(Karner: Máté evang. 36. oldal)
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IGEHIRDETÉSI V Á Z L A T

Jézus most a nyelvünkre teszi az ujját. Nem elnémítani akar ben
nünket.

Isten drága ajándéka a beszéd. Isten képe és hasonlatossága rajtunk. 
A mi Istenünk beszélő Isten. Nem akar egyedül lenni, közösségre vágyó
dik teremtményével. Az ember az, aki Isten beszédét felfoghatja, meg
hallhatja és szólhatja.

A beszéd az Istennel és emberekkel való találkozás, érintkezés esz
köze. Isten Igéjét úgy halljuk, hogy emberi nyelv, beszéd mondja. Gon
dolataink, érzéseink beszédben látnak napvilágot. A beszéd az a ruha, 
amelyben a belső világunk megjelenik. „A szív teljességéből szól a száj” 
— mondja Jézus — „a beszédedből ismertetel igaznak, és a beszédedből 
ismertetel hamisnak” (Mt 12,34 ;37). A beszédünk — ahogyan mondani 
szokták — megnyilatkozás. Szavainkkal megnyitjuk magunkat és betekin
tést engedünk lég bensőbb énünkbe. Kitárjuk terveinket, vágyainkat, aka
ratunkat. Nyilvánosságra jut, ismertté lesz hitünk, szeretetünk, vagy 
bűnös indulatunk.

Mi nem vehetjük könnyedén a beszédet. Nem beszélhetünk akár
hogy; ahogy nekünk tetszik, vagy ahogy akarunk. Már azért sem, mert 
minden haszontalan beszédért számot kell adnunk az ítélet napián. (Mt. 
12,36) De azért sem, mert Krisztus hívei, keresztyének vagyunk. Keresz- 
tyénségünk nem lehet csak egy kis vallásoskodás. Jézus szent és nagy 
ügyét képviseljük. A beszédünkön is meg kell látszani, hogy „más” 
beszéd.

„A  ti beszédetek legyen” — mondja Jézus — „az igen légyen igen, 
a nem pedig nem.

Sehol olyan könnyedén, és tudatosan nem vétkezünk,, mint beszé
dünkben. A Sátán a hazugság atyja. (Ján. 8,44) Az igen és a nem ezer
féle formáját adja ajkunkra. Sohasem véletlenül tévedünk, szólunk álno- 
kul. Az énünk önző, érvényesülni akaró, bűnös; a beszédünk énünk szol
gálatában áll. Szavaink mindenre képesek. Kit nem döbbentett még meg 
az, hogy ahány száj, annyiféle beszéd, hogy emberek ugyanazt a dolgot 
mennyire különféleképpen beszélik el és mind meggyőződéssel az igaz
ságot szólják? Kit nem döbbentett még meg talán éppen szép, lelkes 
beszéde, nagy kijelentései közben, hogy szavai, ha csak egy kicsit is, ha 
csak a hangsúlyban is, de eltértek az igazságtól? De minden megdöbbent 
szív adjon hálát Jézusnak. Az lenne végzetes, ha már meg se döbben
nénk nyelvünk bűnei miatt.

Jézus azért teszi ujját nyelvünkre, hogy vigyázzunk. Az igazságnak 
nincsenek változatai. A színek lehetnek kevertek. A sárga lehet részben 
sárga, félig sárga, egészen sárga. Az igazság csak teljes lehet. A beszé
dem vagy teljesen, minden részletében igaz, vagy pedig nem igaz. Az 
igazságnak nincsenek fokozatai sem. A ruháim közöt lehet szép, szebb, 
legszebb, de a szavaim között nem lehet igaz, igazabb, legigazabb. Min
den, ! amit mondok, vagy úgy igaz, ahogy mondom, vagy egyáltalán nem 
igaz.

„A ti beszédetek legyen” — mondja Jézus — „az igen legyen igen, a 
;nem pedig nem, ami pedig ezen felül van, a gonosztól van.” A Sátán
tól van.

Az igazság önmagában igazság. Nincs szüksége bizonyításra, erősí
tésre, esküre.
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Aki esküszik, Istent hívja tanúul szavai igazságának igazolására. A 
zsidóknál rendszeres volt az eskü. Gyorsan és könnyen esküdtek. A pa
rancsolatot: Ne vedd hiába Isten nevét, — komolyan vették. Isten nevét 
kerülték az esküben. Isten helyett az égre, a földre, a templomra, Jeru
zsálemre esküdtek. Jézus az ilyen folytonos esküdözés. fogadkozás ellen 
szól. Minden az Isten tulajdona. Akármire esküszünk, akárhogyan fogad- 
kozunk, minden szavunkkal Isten előtt állunk. Isten minden beszédünket 
hallja, a gondolatainkat is ismeri. Ezért kéri Jézus: Ti egyáltalán ne 
esküdjetek, ne esküdözzetek, ne fogadkozzatok, hanem mondjátok min
dig az igazat.

A keresztyén beszéd Isten előtti, igaz beszéd. A mi beszédünk sohse 
lehet más, mint keresztyén beszéd, az igazság szólása. Ehhez nem elég 
a jó szándék, kevés a legnagyobb akarat is. Megváltásra, Megváltóra 
van szükség.

Jézus azért teszi ujját nyelvünkre, mert ura akar lenni szavainknak. 
Senki más meg nem tudja fékezni nyelvünket, ki nem tudja szabadítani 
a Sátán hatalmából. Jézus legyőzte a Sátánt. A Sátán Őt is kísértette, 
gyötörte, támadta a pusztában éppen úgy, mint a keresztfán. De Jézus 
szájában álnokság nem találtatott. Jézus arra figyelt, ami „meg van írva” 
és azt hirdette, amit az Atyánál látott. (Mt. 4,4; Ján. 8,38) Így mondta 
Jézus: „a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. (Ján. 6,63) 
És a beszédeit nékünk adta, ránk bízta.

Az igaz beszédet nem kell kiokoskodni. Az igaz beszéd adatik. Az az 
igaz beszéd sajátossága, hogy szabad a indulatoktól, a kétértelemtől. A 
keresztyén beszéd megváltott beszéd, Krisztus beszéde hívének ajkán. 
Csoda az, amikor az ember nem úgy beszél, ahogyan neki tetszik, hanem 
ahogyan Jézus akarja. Az ilyen beszéd Isten ajándéka, Isten képe és 
hasonlatossága rajtunk. Áldott beszéd.

Molnár Gyula

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 13, VASÁRNAP
Máté 6,1—8.

MEGJEGYZÉSEK A SZÖVEGHEZ

Textusunk is a Hegyi Beszédből való, amelynek központi témája a 
tanítványok új, a farizeusokénál jobb igazsága. A 6. fejezetben ezt három 
kérdésben mutatja be Jézus. Kettő közülük perikopánk tárgya. Alapigénk 
így látszólag két különálló részből áll. Az 1. vers általában utal arra az 
igazságra, amely Jézus tanítványaié, a tanítványoké, szemben a farizeu
sokkal. A dikaiosüné az adakozásra, jótékonyságra, mind az imádkozásra, 
mind pedig a böjtölésre vonatkozik. A fordítás „kegyességet” mond, az 
eredetiben ez „igazságot” jelent. Isten igazsága tárul fel előttünk az 
evangéliumban. Ezt az igazságot Isten cselekszi, Tőle származik. Ez az 
igazság életet formáló, szeretetben munkálkodó cselekedet. Éles ellentét
ben van ez minden olyan kegyességgel, amely emberi érdemre, vallásos 
cselekedetre építi fel az Istenhez való viszonyunkat.

A 2—3—4. vers az alamizsnálkodásról szól. A farizeusi kegyesség nyil
vánosan gyakorolta kegyességét, sőt igyekezett azt minél jobban kimu
tatni, hogy annál nagyobb megbecsülést szerezzen magának. Az alamizsna
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akkor nem néhány filléres könyöradomány, odavetett kolduspénz volt, 
hanem sokszor nagyon komoly irgalmas cselekedet. A zsidó gyülekezet
ben megkülönböztetett tiszteletben részesültek azok, akik nagyobb össze
get adtak a szegényeknek. Talán még a kürtöt is megfújták, hogy tudtul 
adják a mennyei seregeknek, hogy mi történt és kérjék Isten áldását a 
jótevőre. (Karner: Máté ev.) Ha nem is vonható kétségbe az alamizsna
osztónak áldozatkészsége, a képmutatás bűne ott van, mert arra van 
tekintettel, hogy mit mondanak az emberek. Jézus pedig, aki belelát az 
emberi szívbe, tudja azt, hogy a titkos, belső rugó ez: hadd lássák az
emberek.

Perikopánk másik fele (5—8) az imádkozásról szól. Jézus itt is rámu
tat a képmutatásra, erre az elleplezett belső indítékra. Ez a képmutatás 
áll meg az imaidő elérkeztekor az utcasarkokon, ez keresi a feltűnést, az 
emberek elismerését. Az ilyen képmutató inkább az emberek felé, az 
embereknek imádkozik, mit az Úristennek és elfelejti, hogy az imádság 
egy csodálatos belső viszony kifejezése.

Éles fénysugár hull erre a textusra a mai vasárnap óegyházi peri- 
kopájából: az irgalmas samaritánus történetéből.

Textusunk szövege exegetikai szempontból egyébként világos és 
érthető.

MEDITÁCIÓ

Krisztus Urunk nemcsak arra tanított minket, hogy szeressünk, 
adjunk, segítsünk, imádkozzunk — hanem megtanít arra is, hogy 
HOGYAN cselekedjük ezeket? Mi ugyanis mindent elrontunk. Magunk is 
romlottak vagyunk és1 amihez hozzányúlunk azt is elrontjuk. Mit ér a 
szeretet, ha rosszul szeretünk? Mit ér az alamizsnaosztás, ha gonosz hiú
ság vezeti? Mit ér az imádkozás, ha nem Istennek ad dicsőséget, ha 
embereknek szól, rugója pedig a mélységes önzés és haszonlesés?

Jézus a spontán, őszinte segítőszeretetre tanít, nekünk pedig kiszá
mított, jól átgondolt jócselekedeteink vannak. Mekkora a kamat? Mi lesz 
a haszon? Érdemes lesz? Cselekedeteinket, még Isten felé való viszo
nyunkat is, át meg átszövi a számítás és az érdek. Hajlandók vagyunk 
segíteni talán, mert ott van bennünk a gondolat: én is bajba juthatok 
még és akkor még visszakaphatom ezt a segítséget. Vagy az illetőtől, 
vagy — magától az Istentől valamikor.

Adakozás nélkül nincsen keresztyén élet. Itt nemcsak a szegények 
részére adott adományról van szó, hanem általában arról, hogy a keresz
tyén ember ad. Bizony jobb adni, mint elfogadni! Csak örülhetünk an
nak, hogy egyre kevesebb „tipikus” koldus-kéz nyúlik ki felénk ado
mányt várva, mert munkaképtelen, „igazi” koldusainkról gondoskodott a 
társadalom. De még mindig hányán vannak és lesznek is, akiken segíte
nünk kell, akiknek 'adnunk kell, talán pénzt, jó szót, vigasztaló szere
tetek jó tanácsot. . .  Az igazi szeretet leleményes és tudja hol. mivel 
lehet a felebarát segítségére.

Jézus nem az alamizsnaadást tiltotta és tartotta értelmetlennek, ha
nem az önző, hiú, saját dicsőségét kereső alamizsnaosztást. Kiket, vagy 
kit segítünk mi valójában? Családunk, rokonságunk, gyülekezetünk tag
jai kpzött senkire sem mutat rá minket vádló hangon lelkiismeretünk 
ujja: hát arra nem gondoltál? Nem látod, milyen helyzetben van? Sok 
kegyes, vallásos lélek magábaszállhatna itt! Isten a nekünk adott anyagi 
javakat nemcsak a mi részünkre adja, hanem ránkbízza másokét is. Jól-
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kereső gyermekek kezébe helyezi le beteg, öreg szülők részére is a segít
séget és jobb anyagi helyzetben levő testvér, vagy családtag kötelessé
gévé teszi, hogy segítsen gondokkal küszködő, esetleg bajban levő testvé
rén, — jó szívvel, szívesen. Ne dobjunk követ oly hirtelen arra az ima
szíjas, hosszúköntösű farizeusra, mégha pöffeszkedő, öntelt arca még oly 
ellenszenves is, — ha mi meg a pap és a lévita útját járva szó nélkül 
elkerüljük bajba jutott felebarátunkat.

Kötelességünk adni! De hogyan? Ez ennek az első résznek az üze
nete. Nem azért, hogy embereknek akarjunk tetszeni, hogy hiúságunknak 
jólessék az adakozás, a segítés öröme, hogy észrevegyék emberek és ked
vező visszhangra találjon cselekedetünk!

Krisztus Urunk megmondotta hogyan kell segítenünk: titokban! Még 
a bal kezünk se tudja, hogy mit tett a jobbik. Szép dolog jót tenni, de 
ha azért tesszük a jót, hogy csak magunk nyerjünk rajta akárcsak 
erkölcsi előnyöket is, jótetteink, adományaink rothadt gyümölccsé vál
nak, melyek csak vádolnak minket.

Meg kell tanulnunk alázatosan, csendben adni. Titokban adni, úgy, 
hogy azt elfelejtsük. Őszintén, tiszta szívvel adni, adni, jót tenni, — és 
nem számontartani.

Krisztus Urunk az imádsággal kapcsolatban is szól arról, hogy mi
lyen annak a tanítványnak az imádsága, akinek Isten ajándékaképpen 
birtokában van az a dikaiosüné. Más a tanítvány imádsága és más a kép
mutatóé. Bár mindkettő imádkozik, mégis egészen más az egyiké, mint 
a másik imádsága. Nem is a szövegben van az eltérés, hanem benn, egé
szen mélyen, benn az emberi szívben. A képmutató embereknek imád
kozik. A tanítvány az Úrral beszél, szívéből, őszintén, zavartalanul. Köte
lességünk imádkozni, csak úgy imádkozzunk, ahogyan az Istennek ked
ves! A képmutatók elrontott imádsága senkit ne tartson vissza az imád
ságában és az ne legyen ürügy a nem-imádkozásra!

„Belső szoba” . .. Nemcsak lelkünk belső fellegvárát jelenti ez, nem
csak azt a csendet, a belső magunkbaszállást, személyiségünk, énünk leg
belsőbb körét, hanem jelent egy bizonyos elvonultságot, elkülönülő csen
dességet. Elizeus a halott gyermekkel bezárkózott és ott imádkozott. 
Dániel házának felső termébe vonult vissza és Jeruzsálem felé fordulva 
ott imádkozott. Komélius történetével kapcsolatban olvassuk, hogy Péter 
apostol Joppéban, szállásán, a ház felső részében imádkozott. A szen
vedéstörténetben olvasunk arról, hogy Üdvözítő Urunk a Gecsemáné 
kertben félrevonult tanítványaitól és úgy imádkozott. Ez nálunk lehet a 
sekrestye, az iroda, lehet otthonunk, kertünk egy meghitt csendes sarka 
— de mindenképpen a hivő szív csendessége és zavartalansága.

A legtöbb terhet mi magunk tesszük a saját vállunkra azzal, hogy 
nem imádkozunk, vagy hogy nem jól imádkozunk. Roppant nagy erő 
van az imádságban! Roppant sok áldás van azon az imádságon, amelyet 
nem hallanak kíváncsi fülek, leselkedő szemek, csak Mennyei Atyánk 
egyedül. Végtelen öröm árad el az ilyen szívben! Nagy boldogság így 
imádkozni! Hiszen maga a Lélek esedezik miérettünk kimondhatatlan 
fohászkodásokkal. Ezért is biztat így Istenünk: „Mielőtt kiáltanának én 
felelek, ők még beszélnek és én már meghallgattam!” „Tudja a ti Meny- 
nyei Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek Tőle.” Igen, Ő 
mindent tud! Minden szükségünket .minden gondunkat. Milyen más 
olyan valakinek elmondani imánkat, aki megérti és szeretettel így felel 
reá: Igen, Gyermekem, én már tudtam, hogy neked ez kell. . .
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Alapigénk látszólag két különböző témáját nehéz egybekapcsolni 
egységes mondanivalóvá. Mégis vannak kapcsolópontok, ahol az ala
mizsnaosztás és az imádkozás dolgát egy igehirdetésbe fűzhetjük össze. 
Az egyik Luther Mártonunk utolsó írásbeli feljegyzése: koldusok va
gyunk! Nincs végeredményben semmink, csak bűnünk! Isten előtt elcsitul 
minden emberi lárma, kitisztul minden emberi látszat. Előtte kiesik min
denki a szerepből. És <3 tudja most is és akkor is, hogy nekünk mire van
szükségünk.

A másik pedig ebből az evangéliumból szóló üzenet: farizeus min
denki, akiben nincsen őszinte, igaz bűnbánat testvéri közvetlenség, fele
baráti egyszerűség és Isten előtti igaz alázat. Csak a bűnbánat ment meg 
a farizeusi kísértésektől. Isten vigyázókká tehet minket is arra, hogy 
kegyességünket ne gyakoroljuk az emberek előtt azért, hogy lássanak 
minket, mert akkor nem lesz jutalmunk a mi Mennyei Atyánknál.

Sümeghy József

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 14. v a s Ar n a p

Máté 11,16—24.

A kijelölt szakasz szorosan összefügg az előző versekkel. Mondani
valóját a 12. vers teszi félreérthetetlenné. Isten országa azoké, akik erő
vel törnek abba.

Legalábbis én így látom a 12. versben adódó exegetikai probléma 
megoldását. A biadzó mediális alakját szinte minden fordítás másképp 
értelmezi. — Az Isten országát azonban aligha tudja az emberi közöm
bösség erővel visszatartani. Lk. 22,1—14 is erre figyelmeztet. Ha a hiva
talosok nem mennek is be a menyegző örömébe, a király menyegzői 
asztala nem marad vendégek nélkül. Az egyház története is arról tanús
kodik, hogy ember nem vehet erőt Isten országán, nem győzheti le Isten 
ügyét. — Ugyanakkor többször találkozunk azzal, hogy az állhatatos 
imádság, őszinte bűnbánat és törödelem „kiharcolja” az Isten kegyelmes, 
irgalmazó döntését. így értem, hogy az Isten országa azoké, akik erővel 
törnek abba.

Mint meggondolatlan gyerekek, úgy játszották el üdvösségüket azok, 
akik sem Keresztelő János,, sem Jézus ajkáról nem vették komolyan a 
megtérésre hívó szót. Talán megvetették, talán csak halogatták vagy óva
tosak voltak, de mindenképpen saját elképzeléseikhez és bölcsességükhöz 
igazodtak és nem az Isten akaratához. Pedig az Isten akarata számukra 
bűnbocsánatot, életet és üdvösséget jelentett volna s az Ö akaratában 
megnyilvánuló bölcsességet cselekedetei a tények, a valóság is igazolja. 
A másik oldalról nézve ugyanezek igazolják az emberi bölcselkedés és 
magatartás bolondságát is. Ha előbb nem, az ítélet fényénél ez egészen 
nyilvánvaló lesz.

'Az a világosság, amiről Ezsaiás prófétáit (9,1—2.) valóban fölragyogott 
Tirus és Sidon lakóinak, amikor Jézus Isten erejével járt közöttük. Saját- 
magúk látták és tapasztalták csodáit, de nem jelentett számukra többet 
látványos szenzációnál. Emiatt, önhittségük és hitetlen közömbösségük 
miatt vesznek el.
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A 12. vers a csodákat a dünamisz szóval jelöli s ez figyelmeztetés 
arra, hogy Jézus csodáinak nem önmagukban van jelentőségük, hanem 
azok Isten országának a jelei, Jézus küldetéséből fakadó komoly figyel
meztetések megtérésre.

Ugyanez áll a mai emberre is. Önhittségében meggondolatlanul el- 
játszhatja az üdvösségét és hitetlen közömbösségével magára vonhatja 
Isten ítéletét.

Isten igéjének minden hívása és Isten erejének minden megtapasz
talása komoly figyelmeztetés megtérésre.

Úgy látom, hogy az igehirdetésnek arra kell figyelmeztetni, hogv 
„erővel törjünk” az Isten országába.

VÁZLAT

Igyekezzünk bejutni Isten országába, amíg lehetőségünk van rá.
Etekintetben Isten akaratához igazodjunk, ne egyéni elképzeléseink

hez és
hittel fogadjuk Isten cselekedeteit, ne hitetlen közömbösséggel,
mert az „ítélet napja” ránk is felvirrad.
Bevezetésül az emberek tolongására, törtetésére figyelmeztetnék, 

amellyel igyekeznek idejüket minél jobban kihasználni céljaik elérése 
érdekében. De legtöbbször, talán épp a nagy törtetés következtében elfe
ledkeznek arról, hogy legnagyobb életcéljuk felé törjenek s hogy kemény 
tusakodás és küzdelem árán is elnyerjék azt.

Magyar László

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 15. VASÁRNAP
Máté 19,16—24.

MEGJEGYZÉSEK A PERIKÓPAHOZ

Perikópánk félreérthetetlen kapcsolatban van az óegyházival: Mt. 
6,24—34-gyel. Az Úr szent együgyűségbe akar átvinni a megosztott szív
vel való életből, az emberi önbiztosításból pedig reá hagyatkozásra hív. 
Bizonyára azért maradt el a perikópából a történethez egyébként oda
kívánkozó 25—26. vers, mert ez már kissé más irányba visz. Az eisenachi 
(és rajnai) rend a Szentháromság utáni 18. vasárnapra teszi a gazdag ifjú 
Mk. szerinti történetét. Erről két éve prédikáltunk. Feldolgozását lásd a 
Lelkipásztor 1957 szeptemberi számában.

MEGJEGYZÉSEK A SZÖVEGHEZ

A gazdag ifjú története — nem nagy eltéréseket mutatva — mindhá
rom szinoptikus evangéliumban megtalálható. Mt. ifjúról, Mk. egy em
berről, Lk. pedig főemberről szól. Mt. szövege a másik kettőtől a 16—17. 
versekben különösen is eltér. Az új fordítás ezt figyelembe is veszi:
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Mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életem legyen? Ö pedig azt 
mondta'neki: Miért kérdezed tőlem, mi a jó? Csak egy a jó.” Használa
tos szövegünk azonban a másik két szinoptikussal egyezik és mi is nyu
godtan annál maradhatunk. Figyelemre méltó eltérés az is, hogy a három 
evangélista közül csak Máténál találjuk ezt a fordulatot: Ha tökéletes 
akarsz lenni. . .  Fontos elhatárolnunk magunkat az ehhez fűződő kato
likus elgondolástól, mely az új katolikus Újszövetség-fordítás magyarázó 
jegyzetében így jut kifejezésre: „Jézus a szegénység és az engedelmesség 
tökéletesebb útját ajánlja. Ezek az evangéliumi tanácsok — a harmadik
kal, az életszűzesség tanácsával együtt, amelyről a 10—12. versben volt 
szó — arra segítik az embert, hogy Isten és a felebarát szeretetének pa
rancsát maradék nélkül megtartsa, s így eljusson a keresztény tökéletes
ségre.” Mt-ban még 5,48-ban fordul elő a „tökéletes” szó. Ezenkívül még 
jó figyelnünk Fil. 3,12—15-re is. (Az egész szakasz szempontjából a Fii. 3. 
megelőző versei is igen tanulságosak.) A tevéről és a tű fokáról való kép 
a lehetetlenség kifejezésére szolgál. Próbálták a tevét hajókötéllel helyet
tesíteni (kamélos-kamilos) vagy a tű fokát szűk kapuval. Ez a szelídítési 
kísérlet érdekes lehet, de szükségtelen.

GONDOLATOK AZ IGEHIRDETÉSHEZ

A történet középpontja nem a gazdag ifjú, hanem Jézus. Ha ezt nem 
tévesztjük szem elől, akkor az sem baj, ha az ifjú útját kísérjük végig.

1. Hogyan megy oda Jézushoz? A szokványos tiszteletadással, de e 
mögött kereső szív dobog. Jézus a vágyakozást megbecsüli, az emberi 
hiúsággal számoló megszólítást azonban visszautasítja. A maga meglevő 
vagy vélt értékeinek tudatában levő ember megszokássá lett tisztelet- 
adása bizonyára ma is bántja az Urat, ha ezt látja a templomba menők
nél, úrvacsorához járulóknál, imádkozóknál. Mégis hihetjük azt, hogy 
látja az emberekben az örök élet utáni vágyat is, még hogyha azt mások 
nem is tudják bennük fölfedezni, sőt még ha esetleg saját maguk sem 
tudatosítják azt önmaguk előtt. Abban a vonatkozásban minden esetre 
vonzó példánk lehet a gazdag ifjú, hogy törődjünk örök életünk kérdé
sével, s annak megoldását Jézusnál keressük.

2. Mi történik vele Jézusnál? Négy dolog válik világossá. Először is 
az, hogy Jézus nem ad új parancsolatokat. Lehet, hogy a gazdag ifjú 
már sok rabbit fölkeresett kérdésével, míg Jézushoz jutott, és most némi 
csalódással kell megállapítania, hogy semmi újat és különlegeset nem 
hall tőle. Most is sokan vannak, akik1 mindig újat szeretnének hallani, 
s ezént az igehirdetőt, az igehirdetést, sőt magát az igét is megúnják.

Másodszor az lesz nyilvánvaló, hogy a parancsolatok megtartásának 
útja nem visz az örök élet kérdésének megoldásához. Noha az ifjú úgy 
tudja, hogy megtartotta a parancsolatokat, mégsincs üdvbizonyossága. 
Nem is érheti el ezt senki, aki a törvényhez való ragaszkodását csak 
autonóm embersége részének tekinti. A felületesen és lazán kezelt pa
rancsolatok éppúgy nem adnak nyugodalmat, mint a Hegyi Beszéd értel
mében vett parancsolatok. A nyugodalmat csak Jézus adhatja meg.

A harmadik dolog, ami kiviláglik a Jézussal való találkozásnál, hogy 
a gazdag ifjúnak van valami fogyatkozása, sőt, hogy ez a fogyatkozás 
életének alapvető baja. Élete olyan házhoz hasonlít, amely homok
alapra épült, ha falába sok szikladarabot építettek is bele. Inkább szikla
alapra kellett volna épülnie az egész háznak. Az anyagi és erkölcsi tőké-
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nek fundamentális értékelése minden időben általánosan közkedvelt. Aki 
így értékel, annak lehetetlen örök életre jutnia. Az ilyen fajta emberek 
önzése, szociális felelőtlensége és másokat megvető fennhéj ázása csak 
annál visszataszítóbb, minél több vallásos elemet építenek bele életükbe.  
Jézus segíthet csak az ilyen életen. Ö helyezheti azt át az igazi alapra:  
Istenre.

És így tűnik ki végül is az, hogy Jézus több, mint tanácsadó. Sze-  
mélye páratlan jelentőségű az örök életre jutásban. Követni őt, vele 
közösségben élni, eggyé lenni vele (Rm. 6.): ez maga az örök élet. Ezt 
ajánlja fel ő most is.

3. Hogyan megy el Jézustól? Megszomorodva. Nem tud, nem mer és 
nem akar a semmibe ugrani. Van ennél rosszabb eset is. Igéjét hallva 
közönyösen megy tovább az ember, mintha nem is került volna döntés 
elé. Aki megszomorodik, annál még lehat folytatása a dolognak (II. Kor.  
7,10). De lehet Jézustól másképp is elmenni. Példa rá a kapemaumi szá-  
zados, a hálás samaritánus, a házasságtörő asszony és a többiek. Mi 
hogyan megyünk haza a mostani igehirdetés után, melyben az élő Jézus-  
sál találkozhattunk?

v á z l a t  és é n e k ek

Jézus legyőzi üdvösségünk akadályait. 1. Vágyat támaszt bennünk az 
örök élet után. 2. Rámutat alapvető hiányosságunkra. 3. Hamis alapról 
igazi alapra helyezi át életünket.

Alkalmas énekek: 404, 405, 770.
Marscbalkó Gyula

Az igehirdetési alapigék fordítása
Szth. u. 11. vas. Lk 15,11—32.

Egy embernek két fia volt. A fiatalabb egyszer ezzel állt elő: Apám.    
add ki a részem a vagyonból! S az apa megosztotta köztük az örökséget.   
Néhány nap múlva az ifjú összecsomagolta mindenét és messze vidékre    
távozott. Ott aztán féktelenül élt és erre ráment az öröksége.

Már mindenét eltékozolta, amikor súlyos éhínség támadt azon a 
tájon, s a fiatalemberre ráköszöntött a nyomor. Akkor aztán kenyér után 
nézett, s beszegődött az egyik ottani gazdához, aki kondásnak küldte ki 
birtokára. Szentjánoskenyérrel szeretett volna jóllakni — ezt ették a 
disznók — de senki sem adott neki. Akkor magábaszállva így bánkódott: 
Hány béresnek van apámnál jó megélhetése, én meg itt halok éhen 
előbb-utóbb. Fogom hát magam és visszamegyek hozzá. Ezt. mondom 
majd neki: Apám, vétkeztem az ég ellen és ellened is; nem vagyok én 
már méltó arra, hogy fiadnak hívjanak. Közönséges béresnek fogadj fel!
— S ezzel nekivágott az útnak, vissza az apjához.

Még közelébe se ért az otthonnak, apja már messziről meglátta és 
megesett rajta a szíve. Elébeszaladt, nyakába borult és csókolta, ahol 
érte. Apám — szólalt meg ekkor a fiú — vétkeztem az ég ellen és ellened 
is; nem vagyok én már méltó, hogy fiadnak hívjanak...
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Gyorsan, ki a legszebb ruhát — kiáltott az apa a szolgáknak — felöl
töztetni! Gyűrűt az ujjára, sarut a lábára! Elő a hízott borjút, kést neki
— együnk, mulassunk! Hiszen ez az én fiam halott volt, és életre kelt, 
elveszett volt, és megkerült! — S elkezdődött a vigalom

Az idősebb testvér eközben hazafelé tartott a mezőről. Ahogy közel 
ért megütötte fülét á zeneszó és a táncolok dobaja. Magához intette az 
egyik szolgát és kikérdezte, hogy mi az. Megjött az öcséd — felelte amaz
— és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben nyerte őt vissza.

A nagyobbikat erre elöntötte a méreg s a lábát sem volt hajlandó 
oda betenni. Az apja kijött és kérlelni kezdte. »

Nézd, apám — fakadt ki ekkor a fiú — hosszú évek óta szolgálok 
neked. Olyan még nem volt, hogy ne tettem volna meg, amit parancsol
tál. De te nekem soha egyetlen gödölyét sem adtál, hogy barátaimmal 
mulathattam volna. Most meg, hogy megjött ez a te fiad, aki vagyonodat 
utcanőkkel dorbézolta el, neki levágattad a hízott borjút!

Fiam — magyarázta az apa — te mindig itt vagy velem, mindenem 
a tiéd! Örülnöd, ujjonganod kellene, hogy testvéred halott volt ugyan, 
de életre kelt, s hogy ámbár elveszett volt, de megkerült!

Szth. u. 12. vas. Mt 5,33—37.
Azt a régieknek szóló parancsot is hallottátok: Ne esküdjél hamisan, 

hanem teljesítsd az Ürnak tett esküidet! Én pedig azt mondom néktek: 
Egyáltalán ne esküdjetek! Se az égre, mert az az Isten királyi széke, se 
á földre, mert az meg az ő lábzsámolya; se Jeruzsálemre, mert az a nagy 
Király városa. A fejedre se esküdjél, hiszen egyetlen hajszáladat sem 
teheted fehérré, vagy feketévé, Hanem úgy beszéljetek, hogy igenetek 
igen legyen, s a nemetek nem. Ami ennél több, az már a gonosztól szár
mazik.

Szth. u. 13. vas. Mt 6,1—8.
Ügyeljetek arra, hogy kegyességeteket ne az emberek előtt gyakorol

játok, ne azért, hogy lássanak. Ám ha mégis, akkor nem kaptok jutalmat 
mennyei Atyátoktól.

Amikor tehát alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, 
ahogy a képmutatók szoktak a zsinagógában, vagy az utcán, hogy dicsér
jék őket. Bizony mondom néktek: megkapták jutalmukat.

Te az alamizsnát úgy add, hogy bal kezed se tudja, mit csinál a 
jobb. Így, titkon adakozzál. Atyád, aki a legelrejtettebb zugba is belát, 
majd megfizet neked.

Amikor pedig imádkoztok, ne úgy tegyétek ezt, mint a képmutatók. 
Ezek a zsinagógában, meg az utcasarkon szeretnek imádkozni, hogy 
észrevegyék őket. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat.

Te menj be a szobádba, ha imádkozni akarsz, és zárd magadra az 
ajtót. Rejtező Atyádhoz így imádkozzál. És Atyád, aki a legelrejtettebb 
zugba is belát, majd megfizet neked.

Ne szaporítsátok a szót az imádságban, mint a pogányok. Ezek 
ugyanis azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgatja meg őket iste
nük. Ne hasonlítsatok rájuk! Hiszen tudja a ti Atyátok, mire van szük
ségetek, mielőtt kérnétek tőle!
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Mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket?
Ügy van ez, mint amikor a piacon tanyázó gyermekek átkiáltanak 

pajtásaiknak:
Fújtuk nektek a talpalávalót, de nem perdültetek táncra,
Gyászénekre zandítettünk, de nem fakadtatok sírva.
Mert eljött János, aki ételtől-italtól tartózkodott, mire ráfogták: Ör

dög van benne! S eljött az Emberfia, aki rendesen eszik és iszik, s erre 
azt mondják rá: Lám, a nagyétkű és borissza, a vámszedők és bűnösök 
cimborája! — De a bölcsességet művei igazolták.

S ezzel korholni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb 
csodát tette, hogy nem tértek meg.

Jaj néked, Korazin! Jaj néked, Betsaida! Mert ha Tiruszban. vagy 
Szidonban estek volna azok a csodák, amelyek bennetek történtek, már 
rég zsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot! De mondom is nék- 
tek: az ítélet napján Tirusnak és Szidonnak tűrhető sorsa lesz hozzátok 
képest! Például te, Kapernaum, akkor talán majd az égig magasztosulsz?! 
A pokolig süllyedsz! Mert ha Sodomában estek volna azok a csodák, 
amelyek benned történtek, még ma is állna! De mondhatom is: az ítélet 
napján Sodorna vidékének tűrhető sorsa lesz a tiédhez képest!

Szth. u. 15. vas. Mt 19,16—24.
Valaki egyszer ezzel a kérdéssel lépett hozzá: Mester! Mi jót csele

kedjem, hogy elnyerjem az örök életét?
Miért kérdezel a jóról? — hangzott a válasz. Egy a jó! Ha pedig be 

akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.
Melyeket? — firtatta amaz, mire Jézus így felelt: Ne ölj; ne paráz

nálkodjál; ne lopj; ne légy hamis tanú; tiszteld apádat és anyádat, és 
szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

Mind megtartottam! — vágta rá a fiatalember — mi hiányzik még 
belőlem?

Ha tökéletes akarsz lenni — felelte Jézus — eredj, tedd pénzzé min
denedet és oszd ki a szegényeknek. A mennyben lesz kincsed! Aztán jöjj, 
és követhetsz.

Az ifjú erre nagy búsan elment, mivel tekintélyes vagyona volt. 
Jézus ekkor tanítványaihoz fordult.

Bizony mondom néktek: aligha jut be a gazdag a mennyországba. 
Megint csak ilyet kell mondanom: könnyebb a tevének a tű fokán át
csúszni, mint a gazdagnak az Isten országába!

Fordította: Bodrog Miklós

Szth. u. 14. vas. Mt 11,16— 24.
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OLTÁRI IMÁDSÁGOK
S ZE N T H Á R O M S Á G  U T Á N  11. V A S Á R N A P

Lk 15,11-32.
Hálát adunk Néked, Istenünk, hogy bűnbocsátó atyai irgalmad meg

haladja minden elképzelésünket. Vonj Magadhoz minket és az irgal
madra sóvárgó világot, hogy megtérjünk Hozzád és együtt örüljünk Ná
lad, Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.

ÍJn 1,8-10.
Urunk Istenünk! Hű és igaz szavad és csupa irgalom minden csele

kedeted. Nyisd meg szemünket igéddel bűneink és hibáink látására, hogy 
ne leplezzük bűneinket, hanem megvalljuk Előtted, és megkapjuk Tőled 
bűneink bocsánatát, Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 12. VASÁRNAP

Mt 5,33-37.
Áldunk Téged, Istenünk, hogy igaz a Te beszéded és bízhatunk igéd

ben. Kérünk, tégy minket Hozzád hasonlóvá és add nekünk az igazság 
Lelkét, hogy elvessünk minden hazugságot és féligazságot, s igaz legyen 
minden szavunk és cselekedetünk. Jézus Krisztus Urunk által. Ámen

Jk 3,5-10.
Hálát adunk Néked, Istenünk, hogy védelmezed az igazságot és meg

ítéled a hazugságot. Kérünk, tisztítsd meg szívünket és fékezd meg nyel
vünket, hogy igazat szóljunk szeretettel és egymás javát szolgáljuk szó
val és cselekedettel, Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 13. VASÁRNAP

Mi 6,1-8.

Halát adunk Néked, Istenünk, hogy rajtunk van atyai szemed és jól 
ismered gondolatainkat és kívánságainkat. Tisztíts meg minket minden 
hamissságtól és képmutatástól, hogy egyedül Téged keressünk imádsá
gainkkal és egyedül embertársaink javát szolgáljuk cselekedeteinkkel, 
Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.

Jk 2,13-17.

Urunk, Istenünk, akinek mentő irgalma nagyobb a kárhoztató ítélet
nél: szánj meg minket holt hitű gyermekeidet, és kelts minket új életre 
Szentlelkeddel, hogy igazán higgyünk Benned, készségesen cselekedjük 
akaratodat és jót tegyünk embertársainkkal. Jézus Krisztus Urunk által. 
Ámen.



Jk 1,5-8 .

Istenünk, Atyánk! Te bőségesen adsz jót annak, aki gyermeki biza
lommal fordul Hozzád. Taníts minket kételkedés nélkül és kitartóan 
imádkozni, hogy kérésünk meghallgatása növelje hitünket s örömünket 
és beteljünk minden javaddal Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 14. v a s á r n a p

Mt 11,16-24.

Hálát adunk Néked, Urunk, hogy még mindig reménységgel tekintesz 
ránk és várod megtérésünket. Könyörülj most rajtunk és rázz fel min
ket igéddel, hogy felébredjünk hitetlenségünk közönyéből és megtérjünk 
Hozzád, Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 15. v a s Ar n a p

Mt 19,16-24.

Úr Jézus Krisztus! Te ismered gyengeségünket: szívünk ragaszkodik 
a földi javakhoz, pedig szeretnénk üdvözölni és szüntelen Veled lenni. 
Szabadíts meg minket az anyagiak szerelmétől, hogy osztatlan szívvel 
kövessünk Téged és örömmel tegyünk jót embertársainkkal. Ámen.

Rm 14,17-19.

Istenünk, mennyei Atyánk! Könyörülj meg a békétlenkedő és létéért 
küzdő világon, s ajándékozd meg a Te országod békességével és örömé
vel. Tégy minket Szentlelkeddel a békesség embereivé, hogy ne keressük 
a magunk hasznát, hanem őszintén törekedjünk békességre és egymás 
épülésére, Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 16. VASÁRNAP

Mt 11,25-30.
Hálát adunk Néked, Űr Jézus Krisztus, hogy igazi nyugalmat akarsz 

adni lelkűnknek és ezért szüntelen hívogatsz bennünket. Törd össze elbi
zakodottságunkat, tégy minket szelíddé és alázatossá, hogy készségesen 
kövessünk Téged, és megtaláljuk Nálad lelkünk békességét. Ámen.

lPt 1,22-25.
Hálát adunk Néked, örök Isten, hogy hallgathatjuk igédet, az egyet

len maradandót a múlandó világban. Teremts minket újjá a Lélek által, 
hogy igédnek ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk és egymást 
tiszta szívből szeressük, Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.

Prőhle Károly


