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Csendben I sten előtt

Személyes életünk igeszolgálata
Évtizedek óta fontos teológiai és egyházi problémának számít 

annak tisztázása, hogy miként kell a mai embernek Isten igéjét 
hirdetni. A probléma megoldását némelyek modernizált orthodoxi- 
ában látják, mások a mitológia-nélküli kérügmának jósolnak jövőt. 
Eközött a két szélsőség között sok más elgondolás és próbálkozás 
is felbukkan, például az istentiszteleti liturgia gazdagítása. De 
akármit eszelünk is ki teológiai téren, sosem szabad felednünk, 
hogy az élettel való igehirdetést semmi sem pótolja, személyes 
életünk igehirdetése viszont sok teológiai fogyatékosságot pótol. 
Az a lelkész, akinek az élete prédikál, maradandó eredményeket ér 
el akkor is, ha talán szóbeli igehirdetése nem mindenben kifogás
talan.

Mikor hirdeti az életem Isten igéjét?
Isten színe előtt valljuk meg, hogy mi ezt régen és nagyon jól 

tudjuk.
Sokszor olvastuk, hallottuk és nem egyszer prédikáltunk is 

arról, hogy „a kívül valók iránt tisztességesen viselkedjetek”  (1. 
Thess. 4 :  12), azután, hogy „a tisztességre”  gondotok legyen min
den ember előtt” (Rám. 12 :17), azután „mint nappal ékesen (= tisz
tességesen) járjunk”  (Róm. 13, 13), továbbá, hogy „mindenben ten- 
magadat adván példaképül a jócselekedetekben; a tudományban 
romlatlanságot, méltóságot (=tisztességet, az új fordítás szerint: 
„kellő komolyságot” , ami tulajdonképp annyi, hogy nem nevet
gélve ..) mutatván” (Tit. 2, 7), végül, hogy „mindenek ékesen
(=tisztességesen) és jó renddel legyenek” (I. Kor. 14, 40). Biblia- 
fordításunk egyik hiányossága, hogy három, illetve négy kifejezés
sel tolmácsolja azt, amit hol úgy olvasunk, hogy tisztességesen, 
hol úgy, hogy ékesen, hol úgy, hogy méltósággal, s amit ugyan a 
görög szöveg is két kifejezéssel jelöl (szemnotész, eüszchémonósz), 
Luther Márton azonban mindenütt egy szóval, nevezetesen az ehr- 
bar, Ehrbarkeit szóval fordít, ami annyi, mint tiszteség esen, becsü
letesen, illetve tisztesség, becsületesség.

Reánk, lelkészekre is vonatkozik az intelem: „Hasonlóképpen 
a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvűek, nem sok 
borivásra merültek, nem rút nyereségre vágyók. . .  feleségeik ha
sonlóképpen tisztességesek”  (I. Tim. 3, 8, 11.).

Az ékes, méltóság, kellő komolyság kifejezések egyébként is 
is homályosak.
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A fenti és a hasonló újtestamentomi intelmek világossá teszik. 
hogy életünk nem lehet igehirdetéssé, ha nem vagyunk tisztessé
gesek és nem élünk becsületesen. Megfordítva: személyes életünk 
akkor kezd igehirdetéssé lenni, ha a tisztességre sokat adunk, és 
becsületességre törekszünk. De vajon nem lehet-e tisztességes ma- 
gaviseletünk is képmutatás? Hiszen, ha lehet színből imádkozni, 
ahogyan erre Krisztus Urunk rámutatott, miért ne lehetne a be
csületességet is színlelni? Azután, nem forog-e fenn az ilyen intel
mek megszívlelésében a szünergizmus veszélye?

Az az érzésem, hogy könnyebb minden hitbeli magatartást 
színlelni és minden vallási szertartást pontosan elvégezni mint a becsüle
tességet őszintén és jól megjátszani. Eljárhatok rendszeresen isten
tiszteletekre, tarthatok naponként többször imaórát, buzdíthatok 
másokat is egyházi életre, megfizethetem adományaimat is az egy
ház céljaira, szorgalmasan olvashatom a bibliát, gyakran élhetek 
úrvacsorával, mint lelkész lelkiismeretesen készülhetek szolgála
taimra, lehetek az emberekhez nagyon udvarias, stb. — de mind
ezt tehetem számításból, a saját jól felfogott egyéni érdekem szem 
előtt tartásával, a legkisebb meggyőződés nélkül is, tehát nem be
csületesen, hanem képmutató módon. Megfordítva: ha igyekszem 
minden tőlem tellő energiával becsületes lenni, akkor hitéletem 
külső kifejezései is sokkal becsületesebbek lesznek. Próbáljuk vé
gig gondolni, mit jelent ez lelkészt szolgálatunk minden vonatkozá
sában!

Mindenek előtt becsületesen kell gondolkodnunk.
Ez azért fontos, mert Krisztus Urunk szavai szerint is a bűnös 

szív első termékei a gonosz gondolatok (Mt. 15, 19). A becsületes 
lelkészi szolgálatnak és keresztyén életnek első velejárója tehát a 
tisztességes gondolkodás, melyből tisztességes szóbeli bizonyságté
telek és tisztességes cselekedetek következnek. Mit jelent a tisztes
séges papi gondolkodás? Azt, hogy a valóságnak megfelelően 
igyekszem mindenek előtt magamat és szolgálataimat látni, sem
mit nem szépítve és leplezve önmagam előtt. Így vizsgálom meg 
például Luther Márton ismételt tanácsa szerint a tízparancsolat, 
vagy a Miatyánk tükrében életemet, magatartásomat, tehái azt, 
hogy mit, hogyan szoktam beszélni akár a szószékről, akár magán- 
beszélgetéseken, s azt is, hogy mit szokjam cselekedni, hogyan ke
zelem a rámbízott értékeket, pénzt, hogyan tartom meg ígéretei
met, stb. Ez az önvizsgálat, ha becsületesen történik, valóban nem 
lehet kegyes érzelgés, hanem kíméletlen átgondolása pillanatnyi 
életfolytatásomnak, mint ahogy ennek a következménye az igazi 
metanoia is, ami eredetileg szintén gondolkodás. Ehhez nagy igaz- 
ságszeretetre és erős akaratra van szükség minden esetben. Külö
nösen óvakodnom kell attól, hogy ha felismerem hibáimat, az állí
tólagos katolikus módszerrel arra gondoljak, hogy „majd meggyó
nom őket” , feloldozást kérek, s akkor minden rendbe jön. Luther 
Márton méltán szállt síkra a bűnbocsánat áruba bocsátása ellen és 
vásárlása ellen is, nem tehetjük tehát mi sem, hogy könnyelműen
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kezeljük hibáinkat, bűneinket és méltatlanul vegyük a bűnbocsá
natot. Pozitíve, ahhoz kell tartanunk magunkat, amit megint csak 
olyan jól ismerünk: ,,Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti 
Mennyei Atyátok tökéletes“ . (Mt. 5, 48). Nem szégyen az, ha az 
evangélikus lelkész tökéletességre törekszik. Hiszen Krisztus 
Urunk mindenkitől azt kívánja, hogy isteni tökéletességre ipar
kodjék.

Ha ebben a törekvésben egyéni tapasztalataink vannak, akkor 
világosabbá lesz a feladatunk mások tisztességes gondolkodásra és 
becsületes életfolytatásra való nevelése tekintetében is. Akkor sza
vaink és tetteink becsületessége érdekében is fontos dolog történt 
életünkben. Akkor személyes életünk prédikáció, bizonyságtétel, 
igehirdetés kezd lenni.

De vajon nem törvényeskedés-e ez? Hol marad a hit? Az 
evangélium? A Krisztus? A kegyelem?

A becsületre és tisztességre, isteni tökéletességre való újtes+a- 
mentomi intelmek és buzdítások azoknak szólnak, akikben van hit, 
akik hallják az evangéliumot, szerelik Krisztust, kegyelemből él
nek. Hisszük Krisztus által, hogy kegyelemből vágyakozhatunk és 
törekedhetünk igazságra, tisztességre, becsületességre, Az öröm
hír, az evangélium éppen az, hogy ami embereknél lehetetlen, az 
lehetséges Krisztus által, mert Isten maga hívott el és hív ma is 
Szentleikével a tökéletességre.

Minket, lelkészeket is.
D. Dr. Vető Lajos

„Isten az egyházat és a keresztyén gyülekezetei a vi
lágba helyezte, a sokféle hivatású és állású emberek közé. 
A keresztyéneknek nem kell a vadonba vagy kolostorokba 
vonulniok, hanem az emberek között kell élniök, hogy hi
tüknek gyümölcsei nyilvánvalókká legyenek. Az egyház
nak ezt a célt kell követnie a világban és a társadalom
ban.”

*

Isten kánonát és zsinórmértékéi, a Tízparancsolatot 
szívünkbe írta. Ennek summája: amit magad számára el
vársz, azt tedd mással. Ehhez tartja Isten is magát: azt 
a mértéket alkalmazza rád, amit te alkalmaztál másokkal 
szemben. Ezzel a zsinórmértékkel méri meg Isten az egész 
világot, Annak jó lesz, aki eszerint cselekszik, mert Isten 
bőségesen megfizet neki, akár török vagy pogány, akár 
keresztyén az illető. (Luther Márton.)
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A népek közötti feszültség 
és a leszerelés kérdése

1. A második világháború és előzményei

Alig több, mint húsz év telt el a második világháború kitörése óta 
(1939. szeptember 1). önkéntelenül vetődik fel a kérdés, hogy levonta-e 
az emberiség e szörnyű történelmi leckéből a tanulságot, amelyért olyan 
nagy árat kellett fizetnie. Míg az első világháború vérvesztesége nem ha
ladta meg a tíz milliót, addig a második világháború áldozatainak száma 
majdnem harminc millió ember volt. Ekkora arányú veszteség után azt 
kellene mondanunk, hogy az emberiség maradék nélkül, végleg és min
denkorra leszámolt a háború gondolatával. Sajnos, ez nem egészen így 
van, és ezért nem lehet megnyugtató választ adni arra a kérdésre, hogy 
tanult-e a világ az elmúlt háborúból valamit.

Tanúi vagyunk annak, hogyan állott helyre Németország nyugati ré
szében a militarizmus, politikai téren pedig egyre több fasiszta provoká
cióval találkozunk. (Az 1960. január elejei templomgyalózások; a gyászos 
emlékezetű horogkeresztet festik templomok és középületek falaira.) 
Gazdasági, társadalmi, politikai alapjait, — a háború folyamán és után 
vállalt kötelezettségek semmibevételével, — a megszálló nagyhatalmak 
nemcsak érintetlenül hagyták, hanem segítették helyreállítani, megszi
lárdítani, sőt kiszélesíteni is. Tanúi vagyunk annak is, hogy a francia, 
angol, amerikai megszállási zónákból létrejött Német Szövetségi Köztár
saságot hogyan rehabilitálták és reaktiválták. 1

Olyan furcsa helyzet alakult ki ezáltal többek között, hogy a csúfos 
katonai vereséget szenvedett német militarizmus, a politikailag és esz
meileg megbukott, az emberiség utálatát kiváltott fasiszta rendszer — 
alig másfél évtized alatt nemcsak magához térhetett, de mint egyenrangú 
fél tetszeleghet és tárgyalhat nyugati szövetségesei táborában.

Abban a politikai törekvésben, amely Hitler uralomra jutásával kez
dődött (1933. január 30.), vagyis a nácizmus nyíltan meghirdetett impe
rializmusával Németországban elindult („harmadik birodalom”, „Lebens- 
raum”-elmélet) olyan folyamat kezdődött Európában, amelynek kimene
tele nem volt kétséges. Mindamellett, hogy a harmincas évek során még 
nem volt tragikus az európai helyzet és még sok tekintetben meg lehe
tett volna menteni a világot a totális háborútól; a világ eszmei, politi
kai meghasonlása, kettéosztottsága elkezdődött, ezen túlmenően külön
böző spekulációk, (pl. a régi terv felmelegítése: a Szovjetunió ideológiai 
és katonai felszámolása) az európai meleg-hadszíntér létrejöttét hozták 
magukkal. A nyugati nagyhatalmak (Anglia, Franciaország, Amerikai 
Egyesült Államok) elvitathatatlan passzivitása, sőt sok esetben hamis 
pozitív állásfoglalása mellett tudta Hitler területi igényeit sok nép rová
sára kielégíteni, de olyan helyzetet teremtett Európa testén, amely min- 1

1 1949. szeptember 20-án megalakul a Német Szövetségi Köztársaság, amely
nek kormányát a „megszállási statútum” köti a nyugati hatalmakhoz. A statútum 
szerint az NSZK-kormány végső fokon a három nyugati hatalom Legfelsőbb Bi
zottságától függ.
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den pillanatban az egész világ lángbaborulását eredményezhette. (1938. 
március: Anschluss, 1938. szeptember: müncheni szerződés, Sudetenland, 
1939. március: Csehszlovákia szétesése stb.2) Hogy ez az agresszív maga
tartás 1939. szeptember 1-hez vezet, ezt jó  időben kellett már látniuk az 
illetékes hatalmaknak. Az is igaz, az idevonatkozó okmányok szerint, 
hogy ezt tudták és látták, és a taktikázás mögött sok minden húzódott 
meg. Így azután a felelősség kérdése megoszlik az agresszor és asszisz
tensei között, mert hogy ezt a helyzetet és kérdést lokalizálni lehetett 
volna, és hogy erre voltak törekvések, ez sem vitás.3

Nos, belesodródott a világ a nagy háborúba, nem véletlenül, nem ma
gától, hanem tervszerűen, a dolgok törvényszerűsége révén. Nem volt ne
héz megállapítani a háború után összeült 'nemzetközi bíróságnak (Nürn
bergi a felelősség kérdését. De sem a felelősség kérdésének megállapítá
sánál, sem a felelősségrevonásnál nem lehetett pótolni azt a mérhetetlen 
veszteséget, amelyet az utolsó háború okozott a népek életében, kultúrá
jában és erkölcsében. A lelkesedés, amely ideig-óráig a német, olasz és 
csatlós népek életét fűtötte, rohamosan lohadt, miután a háború véres 
valóságába keveredtek. A kis népek pedig érezték, hogy a nácizmus 
győzelme halálukat jelenti. (Lengyelország, Románia, Magyarország, 
Jugoszlávia stb.). Így nem csoda, hogy a kilátásba helyezett terjeszke
dés, területrablás csak a kényszer, csak a fegyverek hatására történt, de 
minden lehető és adott pillanatban megszólalt a népek helyes lelkiis
merete és ellenállásba vonultak (Görögország, Jugoszlávia stb.). A ka
tonailag összekuszált helyzetet rendbetenni, a belső ellenállással meg
birkózni, a gazdasági lehetetlenülésből kikeveredni egyre nehezebb lett 
és a háború sorsa, amennyiben nem pecsételődött meg mindjárt Lengyel- 
ország megtámadásánál, mégis elveszett volt. A történelem iróniája, 
hogy a Hitler által hangoztatott „Blitzkrieg” nem volt valójában vil
lámháború” . Mert lehetett volna az, ha a lengyel szövetségben állt 
Anglia és Franciaország nem lábhoz tett fegyverrel nézi végig a len
gyel összeomlást.

Ezzel az összeomlással vált nevetségessé a „Blitzkrieg” és húzódott 
hat esztendeig a háború, de ezzel zúdult Európára és a világra olyan 
mérhetetlen szenvedés, amely áldozatban, pusztulásban példa nélkül áll 
a történelemben. A hat esztendő alatt (1939—1945.) megöregedett, kora
vén lett a világ, a hat esztendő pusztítása pótolhatatlan. Ennek a fan
tasztikus méretű háborúnak a crescendója Hirosima és Nagaszaki, amely 
kérdést a továbbiak miatt szükséges megemlíteni.

A tűzözön utáni Európa már romjai felett kesergett, amikor még a 
Távol-Keleten (Szovjetunió, USA és Japán között) szinte javában dúlt a 
háború. Míg Európában Berlin eleste (1945. május 2.) tulajdonképpen a 
háború fináléja és egy hét múlva kapitulál Németország, addig a Tá
vol-Keleten még több mint negyed évig dühöng a háború és csak az 
atombomba ledobása után kapitulál Japán (1945. augusztus 14.). Hiro
sima és Nagaszaki azonban nem a japán kapituláció miatt került be a 
történelembe, hanem egy új, egy borzalmas fegyver kísérlete miatt. Az 
emberiség a hat esztendős háború végén öntudatlan és áléit állapotából

2 v. ö. Magyarország és a második világháború. Titkos diplomáciai okmányok 
a háború előzményeihez és történetéhez. összegyűjtötte: Ádám Magda, Juhász 
Gyula, Kerekes Lajos, 1959.

3 Lásd a 2. számú jegyzetet.
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ébredt fel ennél az eseménynél és újra reszketve gondolhatott arra, hogy 
hátha az atombomba nem a végét, hanem a kezdetét jelenti egy újabb 
pusztulásnak.

2. A világfeszültség rugói.

Az 1945. augusztus 6-án és 9-én ledobott atombomba új szituációt 
teremtett a nemzetközi porondon. A konvencionális háborút az ember- 
és fegyverfölény vitte diadalra. Itt azonban olyan fegyver birtokába ke
rült az ember, hogy ezzel szemben nem volt hadsereg, nem volt véde
kezési bázis, és így az, aki rendelkezett vele, kétségtelenül erőfölénybe 
került a másikkal szemben. A dolog úgy festett, hogy az Egyesült Álla
mok az atomtitok birtokában kapitulációra kényszerítette Japánt. (L. 
Truman elnök 1945. áugüsztus 6-i jelentését4) És ezzel kiváltságos hely
zetben érezte magát szövetséges társaival szemben. A nagyhatalmi meg
állapodások (Jalta, San Francisco, Potsdam — és itt a hangsúly főleg 
az utóbbira esik), mindenki számára kötelezőek voltak, de nem az USA- 
ra. Egyre inkább az új világhelyzet „diktátorává” kezdte kinőni magát. 
A második világháború utáni időt hosszú éveken keresztül az ún. „erő
politika” jellemezte, amely mögött az atom- és később ennek fejlettebb 
formája, a hidrogénbomba birtoka volt. Az atomtitok, az atombomba 
birtokában lenni, nagyhatalmi gőgöt jelentett és ez hosszú éveken ke
resztül megbénította és megfertőzte a nemzetközi légkört.

Mindez tartott 1949. szeptemberéig, amíg a Szovjetunió is bejelen
tette az atombomba-kísérletét. Ha összevetjük ezzel a terminussal a 
nemzetközi katonai csoportosulások dátumait, akkor érdekes évszámok 
birtokába jutunk.

A győztes nagyhatalmak a háború befejezése után megállapodnak 
abban, hogy hadseregeiket leszerelik és az emberiség életét megrontó 
háborútól tartózkodnak. Minden vitás kérdést tárgyalás útján oldanak 
meg (ENSZ-alapokmány). Az erőpolitika, a nagyhatalmi versengés és 
hegemóniára törekvés azonban óriási méretű fegyverkezésre késztette az 
érdekelteket.5

A „támadástól” való félelem, a „védekezés” jelszava és propagan
dája mögött szívós imperialista szándék húzódott meg, a katonai csopor
tosulások pedig feltétlenül háborús készülődést jelentettek. Ha most fi
gyelembe vesszük azt, hogy az atombomba birtokában levő Amerika a 
háború utáni években szinte egyedül csörtette kardját, (Anglia a háború
ból nagy veszteségek árán került ki, Franciaország gyarmati háborúkba 
keveredett és tulajdonképpen csak névleg volt nagyhatalom) és éle a 
Szovjetuniót fenyegette, akkor itt olyan jelenséget tapasztalhattunk, 
mint amilyent a második világháború előtti időszakban. Az USA az 
„erőfölény” és „diktálás” útját próbálta járni. Mindaddig persze, míg a 
Szovjetunió is nem rendelkezett atombombával. Az USA politikája ettől 
kezdve a konvencionális katonai szövetségek és tömbök kialakításán fá
radozott. Ezzel a tendenciával próbálta elszigetelni a Szovjetuniót. 
Európa így ismét az érdeklődés középpontjába került. Ez érezhető az

* „Egy amerikai repülőgép tizenhat órával ezelőtt Hirosima fontos japán 
hadibázisra olyan bombát dobott, amelynek rombolóereje 20 000 tonna robbanó
anyagé. 1945. augusztus 6. Harry S. Truman, az Egyesü.t Államok elnöke.”

5 Pl. Az USA katonai költségvetése 1957-ben már meghaladta az összköltség
vetésének 64%-át. Ez a gyakorlatban úgy fest. hogy 74 milliárd dollárnak a katonai 
költségvetése 64%. A szociális és kulturális költségvetési tételek ugyanebben az 
évben: 22%. (Nemzetközi Almanach. 1959. Szerk. Radó Sándor. 32. 1.)
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Északatlanti Szerződés alapokmányában. 1949. április 4-én Washington
ban aláírják a NATO (North Atlantic Treaty Organization) alapokmá
nyát. Az aláírók: Belgium, Kanada, Dánia, Franciaország, Izland, Olasz- 
oszág, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Nagy-Britannia és 
az Egyesült Államok. A NATO, ez a kiterjedt katonai szövetség azonnal 
magába olvasztotta a korábban kialakult kevésbé agresszív csoporto
kat (pl. Nyugateurópai Unió). Az USA tendenciája a Szovjetunió bekerí
tésére vonatkozóan itt nem szűnt meg, sőt inkább folytatódott. (Az 1954. 
szeptember 8-án Manilában megalakult SEATO; az 1955. február 24-én 
Bagdadban létrejött Bagdadi Szövetség; vagy az 1949. januárjában létre
jött Európa Tanács jelzik ezt az utat.)

Ugyanebbe a kérdésbe tartozik az 1958. január 1-én életbelépett 
Európai Atomenergia Szövetség (EURATOM), amelynek politikai jelen
tősége elsősorban abban mutatkozik meg, hogy Nyugat-Németország ré
szére először engedélyez atomkísérletet.

Természetesen ez a politikai magatartás olyan nemzetközi feszültsé
get idézett elő, amely a népek normális, nyugodt fejlődését nagymér
tékben gátolta, főleg, ha figyelembe vesszük a fegyverkezésre fordított 
összegeket.

Noha a nemzetközi feszültség sok tekintetben mesterségesen táp
lált, mégis bizonyos kérdések kiélezése, a diplomáciai jegyzékváltások 
fogalmazásainak élessége, a fenyegető hangsúly és a hidegháború a bi
zalmi viszonyt megrontották. A feszültség keresése közben nem nehéz 
olyan konkrét tényeket találni, ahol az emberiség különösképpen is érzi 
a nemzetközi „borotvaélt” . Ilyen pl. a német kérdés.

A potsdami megállapodás szerint Németországot négy megszállási 
zónára osztották fel. Mind a négy megszálló hatalom garanciát vállalt 
arra, hogy az általa megszállt területen a nácizmust felszámolja, a de
mokratikus fejlődést biztosítja, a német revans és agresszió szellemét 
gyökerében kiirtja. Németország nem vehet részt semmiféle katonai szö
vetségben és nem fegyverezheti fel magát, hadsereget nem tarthat stb. 
Ilyen megállapodások után természetesen a nyugat-németországi hely
zet rendkívül feszültté teszi a világpolitikát.0 A kérdés itt az, hogy a vi
lág szenvedéséért legnagyobb mértékben felelős állam, Nyugat-Németor
szág ma a nyugati szövetségesek oldalán büntetlenül hogyan spekulál
hat új háborúra, és hogyan akarhatja háború útján érvényesíteni re- 
vanspolitikáját.

A világfeszültség problémája természetesen nem lokalizálható a né
met kérdésre és gyökereit kutatva még egyéb jelenségeket is tapasztal
hatunk, többek között a gyarmati kérdést. A  XX. század jellemzője, 
hogy az elnyomott, szolgaságban levő népekben az önállóság érzése lán
gol fel. A szabadság utáni vagy a gyarmati rendszer megszűnését, felszá- 6

6 1947—52-ig Nyugat-Németország a Marshall terv részese, amely szerint 3,7 mil
liárd dollárt kap újjáépítésre és fegyverkezésre.

1949. szeptember 20-án a nyugati szövetségesek megalapítják a Német Szö
vetségi Köztársaságot.

1953. március 19-én a Bundestag (nyugatnémet parlament) ratifikálja az 
„európai hadsereg”-ről kötött szerződést.

1957. március 24-én a Bundestag 500 000 főnyi állandó hadsereget enegdéjyez. 
Ugyanezen év május 5-én a NATO tagjává lesz.

1957. június 24-én törvényt hoznak az általános hadkötelezettség bevezetéséről.
1957. január 15-én Hans Speidei hitlerista tábornok, háborús bűnös, a NATO 

középeurópai erőinek főparancsnoka lett és végül 1960. január elején több város
ban fasiszta provokáció volt.
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molását hozza magával. Hogy ez a kérdés mennyiben teszi feszültté a 
nemzetközi helyzetet, nem kell másra utalnunk, mint az afrikai és 
ázsiai gyarmati háborúkra.7

A gyarmati kérdésben kétféle állásfoglalás van. Az egyik szerint a 
fehér faj civilizáltságánál és kultúrájánál fogva felette áll a színes faj
nak. A színes tömegeknek szüksége van a fehérek gazdasági és kulturá
lis segítségére. A fehérek sietnek ezt a segítséget megadni. A színes  ̂
„sötét” világba elviszik a „világosságot, kultúrát”, tudományt, egészsé
get stb. Ennek ára a színes világ gazdasági függősége. Az anyaország 
szabadon rendelkezik a gyarmatok természeti kincseivel, a gyarmati la
kosság pedig ezen felül olcsó munkaerőt képez (Kettős haszon! L. Jemen 
olajmezőinek hasznát az angol profitban). — A másik állásfoglalás (azt 
hiszem nem kell a szomszédba menni azért, hogy megtudjuk, kik foglal
nak így állást!) emberibb, igazságosabb. A népek jogai egyformák, min
den nép saját hazájában önállóan rendezkedjék be, saját maga válasz- 
szón állam- és kormányformát, a természeti kincsek haszna pedig a tu
lajdon jólétét emelje. A szabadság minden nép elidegeníthetetlen joga. 
A két állásfoglalás ezen túlmenően ott feszül egymásnak, ahol valamely 
gyarmat évszázados igáját akarja lerázni. Az egyik állásfoglalás szerint 
ez lázadás, és jogában áll fegyverrel leküzdeni ezt a törekvést (Francia- 
ország—Algéria); a másik álláspont szerint ez igazságos harc, szabadság- 
harc, a haladó emberiség szimpátiája kíséri és az autonómia sikeres ki
harcolása után gazdasági segítségben, illetve támogatásban részesíti 
(Egyiptom részére a Szovjetunió 700 millió rubel gazdasági segélyt ajánl 
fel.)

A világfeszültségnek nem utolsó sorban mozgató rugója az ideoló
giai, ill. világnézeti különbség is. Ez a világnézeti különbség határozza 
meg sok tekintetben egy-egy állam gazdasági, társadalmi berendezkedé
sét. A nyugati államokat általában polgári-kapitalista világnézet, de egy
úttal államforma is jellemzi. Ennek a ténynek számtalan konzekven
ciája van (kapitalista kizsákmányolás, a tőke uralma, osztályharc, a tár
sadalmi osztályok ollójának szétnyílt formája, a gyarmattartás, impe
rialista törekvések stb.). Nem mintha fejlett formája nem tudna magas 
életszínvonalat nyújtani, jólétet és magas kultúrformát biztosítani. De 
Földünk lakosságának egyharmadát ma már a szocialista világnézet, 
világrend jellemzi. Ennek á konzekvenciája az igazságosabb társadalmi 
rend, az emberi jogok széles tömegek felé való kiterjesztése, minden te
kintetben törekvés az egyenlőség megteremtésére, az életszínvonal, jólét 
széles körben való progresszív megvalósítása (Kína, népi demokráciák). 
Ezen a táboron belül valóban a nép demokráciája (nép uralma) érvé
nyesül.

A két alapállás, a kétféle látószög, a valóság és a jövő felől alkotott 
vélemény a tárgyalásoknál leginkább, de a világsajtóban és a tömegek

7  1945. májusában a francia hatóságok Algériában az arab lakosság békés 
tüntetését vérbefojtották: mintegy 40 000 halott.

1954-ben megkezdődik Algériában a gyarmati háború.
Guinea hosszas önállósulási törekvés után 1958-ban lesz független állammá.

Kamerun 1957-ben kap autonóm kormányzatot.
Togo 1956-ban népszavazás után lett autonóm köztársasággá.
A brit területen, Kenyában évekig tartó gyarmati harc fejlődött ki.
1946-ban francia gyarmatosítók szállnak partra Vietnamban és 1949-ben ismeri 

el Dél-vietnam függetlenségét Franciaország. A  francia csapatok pedig 1956-ban 
hagyják el Vietnamot.

Ezeket a példákat vég nélkül lehetne sorolni.
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tájékoztatásánál mindig bizonyos feszültséget rejtenek magukban. A vi
lágnézeti különbség tkp. úgy válik a világfeszültség rugójává, ha azt mes
terségesen és propagandisztikusan fűtik. (Pl. a nyugati sajtó kommu
nista-ellenes hangja.)

3. A leszerelés és várható következményei

A  feszült nemzetközi helyzet több, mint egy évtizeden keresztül 
mérgezte a világ levegőjét. Sok esetben úgy látszott, hogy a háború elke
rülhetetlen. (Korea, Tajvan, Egyiptom-Szuezi övezete, Magyarország 
stb.) A béke kérdése ezeken az exponált helyeken hajszálon függött. 
Évek teltek el, amíg a nemzetek felelős vezetői ilyen esetek után ismét 
a józan megfontolás útjára léptek. Az agressziók mögött sok esetben 
olyan politikusok álltak, akik szenvedélyesen gyűlölték az egész keleti 
világot (Dulles) és nem sajnálták volna az egész emberiséget nyomorba 
és pusztulásba dönteni, csakhogy egyéni bosszújukat kielégítsék.

Az agresszióval, a háborús politikával szemben azonban két jelen
tős tényező sorakozott fel. Az egyik a Szovjetunió, amely következetesen 
leleplezte a háborús gyújtogatást, és a maga nagyhatalmi súlyával meg
vétózta az agressziókat. Mindehhez megvolt természetesen az az erkölcsi 
fölénye, hogy a második világháborúban a legnagyobb ember- és anyag
áldozattal győzte le szövetségeseivel a fasizmust, ezen túlmenően pedig 
nem voltak imperialista szándékai. Ez a következetes Dolitika hallatlan 
tekintélyt biztosít a Szovjetuniónak a nemzetközi életben. A másik té
nyező a békemozgalom, amely egy évtizedes aktív múltra tekint vissza. 
Az egy évtizedes békemunka keleten és nyugaton szívós és következetes 
állhatatosságával széles tömegeket mozgósított, és átütő sikere főleg 
azokban az országokban volt, ahol háború tombolt. (Anglia, Franciaor
szág, Németország, Magyarország, Japán stb.) Ez a munka napjainkig 
már olyan múltra tekint vissza, amely a háború és béke kérdésében el
söprő fölényben van a béke javára.

Ennek a fáradozásnak sok konkrét eredményét tapasztalhattuk már. 
(Nemzetközi Atomleszerelési Bizottság, Genf; genfi külügyminiszteri ér
tekezlet, 1958. stb.) A legjelentősebb lépés e kérdésben mégis az elmúlt 
év szeptemberében történt, a szovjet és amerikai kormányfők találko
zása során. Ennek a találkozásnak nagy eredményei vannak. A befagyott 
nemzetközi bizalom ismét felengedett, a két nagyhatalom vezetői a régi 
(1944—45) fegyverbarát hangját ütötte meg és nagymértékben tudatosí
tották a két hataloip felelősségét a világbéke kérdésében. A népek és 
nemzetek figyelme által kísért találkozó reménységet ébresztett, a fe
szültség nem katasztrofális. Ami e téren a legnagyobb jelentőségű konk
rét dolog, az a szovjet kormányfő (Hruscsov) ENSZ előtt elmondott ja
vaslata az általános és teljes leszerelésről volt.

A leszerelés kérdése nem volt új, de a több, mint egy évtizedes 
fegyverkezési hajsza, a vad, izgatott propaganda után úgy hangzott, 
mint a régen elfelejtett anyanyelv édes íze. A világ újra az emberi mél
tóság hangját hallhatta, és megkapta a járható út programját. Ez a le
szerelési program felölelte az egész emberiség vajúdó kérdéseit. Ha a 
veszély nagyságát nézzük, ha a fegyverkezés és atomkészültség óriási 
horderejét vesszük számításba és mindezt az emberiség ellen fordítjuk, 
akkor a „világ határvonalhoz” érkezett. Ma még a katasztrófa elkerül
hető. A népek ellenséges szándék nélkül, világnézeti, társadalmi, kultu
rális, faji különbözőségük ellenére egymás mellett élhetnek. (Koexisten-
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cia.) A program számol a nehézségekkel és lehetőségekkel egyaránt. 
A  nehézségeket tárgyalások útján kell megoldani. (A népek bizalmatlan
sága, Németország kérdése stb.) A leszereléssel viszont roppant energia 
és anyagi erő szabadul fel, amely minden érdekelt nép saját és az elma
radt népek életszínvonal-emelésére fordítható. A verseny ezek szerint 
nem a hadsereg felszerelése és létszáma körül van, hanem a békés ter
melésben, a közszükségleti javak előállításában. A népek békés egymás 
mellett élését a nagyhatalmak garantálják. A gazdasági segítségnyújtás 
minden iparilag és gazdaságilag fejletlen országnak a magasabb szinten 
álló államok kötelessége. A világ energia-alapanyagainak (kőszén, kőolaj) 
pótlása az atomerő békés felhasználásával következhetik be. A leszere
lési javaslat óriási perspektívát nyit az anyagi fellendülés területén.

A javaslat hatása kétoldalú volt. Egyrészt az ENSZ megrendült és 
elbizonytalanodott tekintélyét állította vissza, másrészt az egész világ 
jóérzésű tömegei örömmel üdvözölték a számukra kedvező és jó lehető
ségeket nyújtó programot. Mindenesetre tizenöt évvel a háború után, a 
technika olyan fejlett fokán, amilyenre eljutott az emberiség, a háború
nak még csak a gondolata is az őrültséggel határos. Ha a világ önma
gát nem akarja elpusztítani és szerencsétlen globuszunkon esetleg még 
az életet is kiirtani, egyetlen járható út a leszerelés. Ha pedig ezt az 
utat választja az emberiség, akkor a matematika egyszerű törvénye alap
ján, a kétszer kettő négy igazsága szerint a világ előtt a békés aranykor 
lehetősége áll.

4. A jóért való együttmunkálkodás.

A Békevilágtanács munkájának, a békemozgalomnak nincsenek 
szükreszabott keretei. A munkában részt vesznek a társadalmi szervek 
mellett az egyházak, egyének, írók, művészek stb. Hogy a béke és lesze
relés kérdése mennyiben teológiai kérdés és mennyire az egyház kér
dése, azt gondolom, nem kell különösebben fejtegetni. Az egyház (egy
házak) békemunkájának teológiai alapvetése sok teológus tollából lá
tott már napvilágot. Ha lennének is ezen a téren pótolni valók, ez nem 
feladatom. Mindenesetre egyházunk becsülete az, hogy a béke kérdésé
ben minden teológiai különbözőségek ellenére megtalálta az egységet 
és szava, munkája igen jelentős volt az elmúlt évtizedben népünk életé
ben. Az is igaz, hogy ez a hallatlan felelősségű kérdés az egyházi kere
teken jóval túl, a nemzetek közötti munkában nagy eredményeket ért 
el, és ma talán már meg lehetne számolni azokat, akik még a háborút 
akarják.

Ez a mozgalom legtöbb anyagi és erkölcsi támogatást a Szovjetunió
tól és a népi demokráciáktól kapta. (Jó célt támogattak!) Talán ezért fo
gadta első pillanatban Nyugat bizalmatlanul. A békemozgalomnak és a 
tömegek között végzett nevelőmunkának, felvilágosításnak eredménye 
az, hogy a népek felelős vezetői sok esetben a „közhangulat” hatására 
tárgyaltak és kell tárgyalniok. Emiatt nem avul el soha ez a munka. 
Űjra, meg újra kell tudatosítani magunkban és azokban, akikért felelős
séget érzünk, ennek a kérdésnek nagy horderejét. Ennek a mozaik-mun
kának nemzetközi összefüggése van és hamis képet alkotnánk magunk
nak róla, ha ezt ezért nem vállalnánk.

Ugyanilyen nemzetközi méretű Hruscsov ENSZ-beszéde, amelynek 
praktikuma természetesen bennünket is érint. Ez a beszéd, a leszerelés 
programjával már konkrét tartalmat ad a békemunkának. Azt kell mon-
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dánunk, hogy megint a szocialista tábor részéről hangzott el olyan em
berséges javaslat, amely a mélyben meghúzódó ellentétekre és feszült
ségekre pontot kíván tenni és a holnapot „tiszta lappal” akarja kez
deni.

Itt megint alkalom kínálkozik az egyházaknak munkálkodásra. Ter
mészetesen sok egyházban (főleg a nyugatiakban) az a kísértés, hogy 
ezekben a kérdésekben a materialista világnézetű szocialista táborral 
együtthaladni az egyház lényegének feladását jelenti. Dr. J. Berger meg
látása e téren nyílt és őszinte,8 amikor a keresztyénség feladatát a he
lyes együttműködésben látja. Mikor cselekszünk hitünk ellen? Akkor-e, 
amikor békét hirdetünk, akkor-e, amikor az igazságosabb társadalmi 
formákért szállunk síkra, akkor-e, amikor a tömegek nagyobb jólétét 
akarjuk, vagy akkor, amikor mindent pusztulásra szánunk, szegénység 
és nyomor az életideálunk? Minden bizonnyal az utóbbiak hitünk elleni 
cselekedetek. A szocialista állam nem kívánja a keresztyén teológia 
meghamisítását, megváltoztatását, de bizonyára Isten parancsát szeg
nénk meg, ha a „rossz” apostolai lennénk.

Az egyházak, ha tényleg fel tudják mérni ezt a helyzetet, megtalál
ják a maguk feladatát, szolgálatát és a hozzá való hangot a szocialista 
világon belül. Nem rendkívüli akció, ténykedés az egyház szerepe, ha
nem hűséges, evangéliumszerű szolgálat. Az egyháznak fel kell fedez
nie újra a kérdésekkel viaskodó embert, és rá kell terelnie a helyes 
útra.9

Az is igaz, hogy a mai embernek egészen mások az életideái, mint 
pl. csak egy generációval ezelőttié. Az új eszmék születésénél vagyunk 
jelen és sok tekintetben végezhetünk helyes szolgálatot.

5. Néhány szó összefoglalás helyett.

Noha a háború, vagy béke kérdése, szoros összefüggésben a fegy
verkezés, vagy leszerelés kérdésével, hitbeli döntés kérdése, mégsem az
zal az igénnyel készült dolgozatom, hogy ezt a problémát kizárólag teoló
giailag fejtsem ki. Amikor a dolgozatot készítettem, megpróbáltam 
azokra a történelmi jelenségekre felhívni a figyelmet, amelyek szinte 
napjainkban játszódnak le, de amelyek feltétlenül nemzedékünk histó
riájává lesznek. Azt gondolom, nem árt felújítani emlékezetünkben 
mindazokat a köztudomású eseményeket, amelyeket az utóbbi évtize
dekben átéltünk. Az is igaz, hogy dolgozatom nem pusztán történelem, 
annak ellenére, hogy korunk történelme segítené megérteni a nagy nem
zetközi kérdéseket. Azt is érzem, hogy egyoldalú. Minden eseményt ab-

s Dr. Berger: Dié Freiheit zűr Mitarbeit eímű tanulmányában széljegyzete
ket ad a kollaboracionizmusról. Ez a gyászos emlékezetű szó kísért sokak tuda
tában, amikor a szocializmusban szolgálatokat vállal az egyház. A „ kollabora- 
teu re"  szó tulajdonképpen akkor került a köztudatba megvetett formában, amikor 
1940-ben megszállták Franciaországot és a Vichy-rezsim a nácizmussal cinkosságot 
vállalt. Ma Németországban a „Deutsche Christen” vádjával illetik azokat, akik 
a bekeharcban, a szocialista építésben jóindulatúan részt vesznek. Lehet-e Így 
összekapcsolni az őszinte együttmunkálkodást és azonos-e a fasiszta idők egyházi 
munkájával a mai? — teszi fel a kérdést Berger. Az egyház nem adta fel egyházi 
jellegét, teológiáját nem alkalmazta semmilyen vonatkozásban a materialista világ
nézethez. Az egyház Krisztustól kapott parancsának engedelmeskedik, amikor az 
evangéliumot hirdeti és a népek között (a saját népe között is!) elvégzi a „jó” 
szolgálatát. Evangelisches Pfarrerblatt 1959. decemberi száma.

9 Dr. Pálfy Miklós: Egyház a szocializmusban. Előadás a Teológiai Aka
démián. 1959.
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ban az összefüggésben kerestem és alkalmaztam, hogy mennyiben koc
káztatja az egyetemes békét és mennyire szolgálja ennek az ügyét. 
(Nem mintha nem lehetett volna idevonatkozólag sokkal több érvet fel
sorakoztatni!) Így azután dolgozatom állásfoglalás, szenvedélyes béke
szeretetem és az emberiség féltésének állásfoglalása. Tudom, hogy min
den lelkésztársam egy velem ebben a kérdésben, azért mertem ilyen 
őszinte hangot használni.

Dolgozatomban semmi új nincsen. Az a felelősség húzódik meg 
benne a nagy kérdések iránt, amely minden evangélikus lelkészt eltölt, 
amikor hívei előtt áll és nyilatkoznia kell ezekben a kérdésekben, vagy 
pedig eligazítást adni a bizonytalankodóknak. Az a tendencia is veze
tett, hogy felfedezzük a XX. század nagy élményét: az emberiség össze
tartozik, hogy a népek és nemzetek testvérei egymásnak. Közösek a 
problémáink, közösek a lehetőségeink. Az egymásrautaltságnak ezer és 
ezer apró és nagy ténye fűz össze benünket. Egyetemes veszély fenye
geti az emberiséget, egyetemes a küzdelem is ellene. Az egyetemes ve
szély és pusztítás ellen emeli fel újra, meg újra egyházunk a szavát. 
Istentől kapott parancs alapján áll egyházunk, amikor ezt a szolgála
tot végzi. Ebben a munkában, szolgálatban sokféle emberrel találko
zunk. Van közöttük hivő és hitetlen, fehér és színes, európai és más vi
lágrészbeli, és ezekkel a különböző fajta emberekkel, akikkel azonban 
egyek vagyunk az emberiség sorsáért érzett aggodalomban, kezet tu
dunk fogni.

Az emberszeretet munkája ez, ahogyan a mi Urunkat is ez az em
berszeretet fűtötte, amikor meghalt az emberért. A gyarló szolgák en
nek a nyomába sem tudnak lépni, de törekvésüket, jóakaratukat áldása 
kíséri. Ha a világban az emberiség érdekében történik valami jó, ak
kor ezzel Isten mindig megszégyeníti övéit. A mi időnkben is van szé
gyenkezni valónk.

A mi szolgálatunk a bűnbocsánat evangéliumának hirdetése. Egy
házunk a szocializmusban ennek a kötelezettségének hűséggel eleget is 
tesz. De van az egyháznak mindig az emberek felé, az emberek konkrét 
(problémáival kapcsolatban is üzenete. (Ez mindig így volt a történelem 
során.) Az emberiség egyetemes kérdése ma minden teológiai, világné
zeti, faji, társadalmi problémán túl a háború és béke kérdése. Ez ugyan
akkor világkérdés, amikor egyéni kérdés is. Ennek az egyéni- és világ- 
kérdésnek feszültségébe állít bele bennünket szolgálatunk és hivatásunk. 
!Meggyőződésem, hogy az evangélikus lelkészi kar ezt a kérdést hitbeli 
alapállásból hűséggel és jó érzéssel munkálja és viszi előre. Ehhez adjon 
Isten még több világos látást, erőt és segítséget.

Rédey Pál
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A keresztyén ember új teremtés 
a Jézus Krisztusban*

A) Ha arra kérne valaki, hogy foglaljam össze két szóban a keresz
tyén tanítást, a keresztyénség üzenetét a mai világ, a mai ember számára, 
akkor Pál apostolnak a Galáeiabeli gyülekezethez írt levelének ezzel a 
mondatával felelnék: „Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, 
sem a körülmetéletlenség nem használ (nem ér) semmit, hanem az új 
teremtés” (Gál 6,15). Ez az új teremtés a keresztyénség üzenete a, világ
nak és az embernek ma két szóba összesűrítve. Elég ritkán beszélünk 
róla. Talán azért, mert szívesebben beszélünk megszokott dolgokról, 
amelyek sem a készülés, sem a hitbeli meggyőződés szempontjából nem 
állítanak bennünket olyan nehézség elé, mint a keresztyén életfolytatás
nak ilyen összefoglalása és meghatározása. Vagy éppen azért, mert nehéz 
erről az új teremtésről beszélni annak, aki maga is csak hiszi, hogy 
van valami része ebből az új életformából, a keresztyén életnek ebből 
a kiteljesedett formájából és stílusából. Ügy gondolom, hogy elsősorban 
ez az utóbbi int bennünket igen nagy óvatosságra. Bevallom, hogy én 
is csak nagyon tartózkodóan, óvatosan merek hozzányúlni ehhez a kér
déshez és mindaz, amit elmondok róla, tükrözni fogja a magam hitbeli 
vívódását, azt a vágyamat, hogy higgyem és éljem azt, ami ebben a két 
szóban van: „Üj teremtés!” S talán, ha ezt őszintén bevallom, akkor az 
itt jelenlevő keresztyén testvérek is bátorságot és vágyat kapnak arra, 
hogy szembe nézzenek a keresztyénségnek ezzel a központi üzenetével 
és ebben az ádventi időszakban föltegyék saját maguknak a kérdést: 
Mit értesz ezen az új teremtésen, mit hiszel belőle és mit élsz meg 
belőle?

B) Pál apostol nemcsak itt szól az új teremtésről. A korintusbeliek- 
hez írt 2. levelében elég gyakran beszél róla. Csak egy mondatot szeret
nék a sok közül szórul-szóra idézni: „Azért ha valaki Krisztusban van, 
új teremtés az. A régiek elmúltak? íme újjá lett minden.” A mi nyel
vünkre fordítva: „Ha valaki a Krisztussal van közösségben, akkor az 
új teremtmény. A régi állapot megszűnt. Üj állapot kezdődött” (2. Kor. 
5,17.). Ennek az igének a bizonysága szerint a keresztyénség maga az 
új teremtés, az új emberi élet, az élet új valóságának az örömüzenete, 
amely Jézus megérkezésével lépett a világba, lett nyilvánvalóvá — aho
gyan mondani szoktuk — ország-világ előtt. Hiszen éppen ezért nevez
hető Jézus a Krisztusnak, a Messiásnak, az Isten Választottjának, az 
Isten Fölkentjének, a második Ádámnak, az Isten új útjának, az Isten 
új teremtményének, aki ezt az új életet, új teremtést, új életformát 
hozza és megvalósítja velünk azonos testben, velünk azonos életkörül
mények között, velünk azonos örömök és csalódások, velünk azonos testi 
és lelki kísértések között, hogy — mi menthetetlenek legyünk, ne talál
hassunk kivezető utat abból a zsákutcából, amelybe a saját hitetlensé
günk taszított bennünket.

Ügy gondolom, nem sértem meg senkinek sem a hitét, vagy a keresz
tyén önérzetét, ha megállapítom, hogy mi mindnyájan a régi állapotban 
leledzünk. Ezt a megállapítást igen fontos elfogadnunk, mert enélkül

* A győri teológus nap alkalmával elhangzott előadás
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nincsen kiindulópont, nincsen elindulás, nincsen keresztyén bűnbánat és 
nincsen keresztyén nekirugaszkodás, hogy kitörjünk ebből az állapotból. 
Pál apostolnak a megállapítása is feltételezi ezt a keresztyén szerénységet 
és alázatot, ezért hangzik felénk a kérdés: van-e valami bennünk ebből 
az új teremtésből, ebből az új állapotból, ebből az új emberből. Mi a 
régi teremtéshez tartozunk és a keresztyénség azt a követelményt állítja 
velünk szemben, hogy részesei legyünk az új teremtésnek is. Vagyis mi 
tudunk arról, hogy a régihez ragaszkodunk, a régi élet szerelmesei és 
boldogtalanjai vagyunk. Ezért ma tegyük fel magunknak a kérdést, hogy 
van-e valami tapasztalatunk arról, hogy ennek az új emberi életformának, 
ennek az új teremtésnek részestársai vagyunk.

Már hallom is a kérdést, mert a kérdés jogos és helyénvaló! A kér
dés így hangzik: Mi ennek az új teremtésnek, ennek az új emberi élet
nek a lényege, a tartalma és iránya? Érdekes, de így van, hogy Pál 

apostol először arról szól, hogy mi nem ez az új teremtés, mi nem ez 
az új emberi életforma és magatartás. Pál apostol meghatározása szerint 
ez az új teremtés, ez az új emberi élet sem aszerint igazodik, hogy va
laki körülmetélt avagy körülmetéletlen. Ne botránkozzunk meg Testvé
reim! Ma ezek a szavak idegenül hangzanak a fülünkben, vagy éppen 
csiklandós tréfákra adnak lehetőséget. Akár így, akár úgy, ezek a sza
vak „körülmetélt-körülmetéletlen” első pillanatra semmi konkrét dolgot 
és fogantyút nem jelentenek számunkra az új élet szempontjából. Más
ként fest azonban a helyzet, ha Pál apostolra és az általa írt levélnek 
az olvasóira gondolunk. Számukra ez a meghatározás egészen konkrét 
dolgot jelentett. Jelentette azt, hogy végső sorban egészen mellékes, nem 
lényeges, nem döntő, hogy valaki zsidó-e vagy pedig pogány. Döntő és 
lényeges egyedül és kizárólag a Vele való kapcsolat, a Jézus Krisztussal 
 való közösség, aki ezt az új életet megvalósította, megjelenítette, szá
munkra kézzelfoghatóvá tette.

Körülmetéltség vagy körülmetéletlenség — mit mondanak ezek a 
szavak nekünk? Ezeknek a szavaknak a mondanivalója lehet számunkra 
egészen konkrét, de egészen általános is. Első mondanivalójuk az, hogy 
az új életet, az új teremtést semmiféle vallásosság nem tudja létrehozni. 
Hiszen a körülmetélkedés vallásos szertartás, amire a zsidók kötelezték 
magukat. Az áldozatok szintén vallásos szertartások, amelyekre viszont 
a pogányok esküdnek, mint az új élet eszközeire. De a keresztség is val
lásos szertartás, amelyet viszont a keresztyének gyakorolnak. És most 
mindezt szem előtt tartva mondja az apostol, hogy mindez nem fontos 
és lényeges — hanem az új teremtés a döntő. Pál apostol szavaiban csak 
akkor tudunk eligazodni, ha a szertartásokat az egész vallásra értjük, 
amelynek tartozékai s ezért azt is mondhatjuk: nem a vallás és a vallá
sosság a döntő, hanem az új teremtés, az új emberi élet, az az új való
ság, amelyet Jézus hozott és Jézus követel meg tanítványaitól és tanúitól 
ebben a világban'.

Gondolkodjunk csak el egy kicsit Pál apostol ezen a bámulatba 
ejtő és első pillanatra mellbeütő megállapításán! Mit is akar Pál apostol 
ezzel mondani? Mindenekelőtt azt akarja világosan és számunkra is 
közérthetően megmondani, hogy a keresztyénség nem egyszerűen valami
féle vallás. Annál sokkal több: az új teremtésről szóló üzenet, tanítás, 
bizonyságtétel! Hiszen ha a keresztyénség csak valamiféle vallás volna 
és a keresztyén emberek vallásossága csak valamiféle vallásos maga
tartás volna, akkor a keresztyénségnek semmiféle különleges küldetése 
nem volna az emberiség történetében, legkevésbé az én személyes éle
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tem szempontjából. Akkor a keresztyénség egy szinten mozogna a „körül- 
metéltséggel” és a „körülmetéletlenséggel” . Hozzá képest sem többet, 
sem kevesebbet nem jelentene abban a nagy keresésben, amit általában 
az emberiség vallásos igyekezetének, metafizikai érdeklődésének és kere
sésének nevezünk. Van egyáltalában sejtelmünk arról, hogy milyen kö
vetkezményekkel járnak Pál apostolnak ezek a kijelentései?! Éppen a mi 
mai helyzetünkben? Abban a történelmi szituációban, amelyben élünk 
és élnünk kell? Abban a történelmi szituációban, amelyet szocializmus
nak, nyugati értelemben „felvilágosodott világnak” neveznek?

Beszéljünk világosan! Ma is a „körülmetéltségnek” és a „körülmeté- 
letlenségnek” a különböző formáival találkozik, sőt összeütközik a keresz
tyénség. A körülmetéltséget ma alkalmazhatjuk mindarra, ami vallás
nak adja ki magát, körülmetéletlenség pedig mindaz, ami elvilágiasodott, 
a vallástól elrugaszkodott ugyan, de valami köze még van a valláshoz. 
Ott vannak a keresztyénség mellett a hinduk, az iszlám vallása és a zsidó 
vallás. Mindennek megvan a maga vallásos szertartása — így is mond
hatnék a maga körülmetéltsége — ami különbséget tesz közöttük. És az
után ott vannak a világi mozgalmak, Kelet és Nyugat nagy ideológiai 
ellentéte, a világi tudományos humanizmus és az erkölcsi idealizmus. 
Mindezek nagyon is ügyelnek arra, hogy a szertartást elkerüljék s ilyen 
vonatkozásban a „körülmetéletlenség” állapotában vannak. Másrészt 
azonban igényt tartanak arra, hogy ők birtokában vannak a teljes igaz
ságnak és éppen ezért azt kívánják híveiktől, hogy testestül-lelkestül 
az ő követségükben járjanak. Mit mondjon mindehhez a keresztyénség? 
Talán azt mondja nekik: Jöjjetek hozzánk, a mi vallásunk jobb, nálunk 
jobban értenek a körülmetéléshez vagy a körülmetéletlenséghez, mint 
nálatok?! Talán magasztalják a keresztyénséget és mindazt, ami abból 
a mi vallásos és társadalmi életünk szempontjából értékes? Vagy csinál
junk a keresztyénségből olyan ügyet, ami a sikerrel van kapcsolatban és 
ennek a sikernek az alapján mint valami propagandisták szólítsuk föl 
az embereket: „Tartsatok velünk és kíséreljétek meg velünk együtt! Majd 
meglátjátok, hogy milyen fontos a keresztyénség minden ember szá
mára?!” Sok misszionárius a pogányok között, sok lelkész, sőt elég sok 
keresztyén világi munkás tényleg ezekkel a módszerekkel dolgozik. 
Ezzel azonban csak arról tesznek bizonyságot, hogy teljesen félreértik 
a keresztyénséget. Pál apostol, aki misszionárius, pap és laikus volt egy 
személyben, valami egészen mást akar mondani nekünk a fenti levél
ben. Hiszen ő ezt mondja: Nem arról van szó és nem az számít, hogy 
a vallásban valami különleges dolog lappang, akár a miénkről, akár 
a ti vallástokról van szó — mondja a zsidóknak és a pogány oknak. Azt 
szeretném nektek megmondani, arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, 
hogy valami különös dolog történt, valami igen lényeges esemény tőr
ként, ami téged is, engem is, a  te vallásodat meg az én vallásomat is 
megítéli. Új teremtés következett be, egy új emberi életforma jelent meg 
és ez mindannyiunkat arra hív fel, hogy legyen részünk benne. És a zsi
dóknak, meg a pogányoknak is hirdessük, akárhol találkozunk velük: 
Ne hasonlítsátok össze a vallástokat a miénkkel, sem a vallásos szoká
saitokat a miénkkel! Ne hasonlítsátok össze prófétáitokat és a mi prófé
táinkat, a ti papjaitokat és a mi papjainkat, sem híveiteket a mi híve
inkkel! Mert ennek nincsen semmi értelme! Legfőképpen pedig azt ne 
higgyétek, hogy mi magunkhoz akarunk megtéríteni benneteket, még 
a legjobbakhoz sem. Ez értelmetlen dolog volna. Nekünk csak egy kéré
sünk és kívánságunk van, hogy megmutassunk nektek valamit, amit mi
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láttunk. Szeretnénk elbeszélni nektek valamit, amiről mi hallottunk. 
Arról szeretnénk nektek beszélni és bizonyságot tenni, hogy a régi te
remtésben egy új teremtés kezdődött el és hogy ez az új teremtés a Jézus 
Krisztusban lett nyilvánvalóvá.

Ha pedig elvilágiasodott emberekkel találkozunk, ezt mondjuk ne
kik: Ne nagyon dicsekedjetek azzal, hogy nem vagytok babonásak, hogy 
nincsen szertartástok és hogy csak az értelmetekre hallgattok, tehát 
minden vonatkozásban — megint Pál apostol szavával élve — „körül- 
metéletlenek” vagytok. Először is van szertartástok, egy bizonyos fajta 
„körülmetéltségtek”. Sőt ezek a dolgok igen fontosak számotokra. De 
különben sem ezen fordul meg a dolog. Egy percre se gondoljátok, hogy 
vallásos emberekké akarnánk tenni benneteket. Óh nem! Csak azt 
akarjuk, hogy nektek is részetek legyen a mi tapasztalatunkban. Annak 
a megtapasztalása ez, hogy itt is, ott is a világban s azután ekkor-akkor 
bennünk magunkban is egy új teremtés, egy új élet kezdődik el. A leg
több ember észre sem veszi. Rendesen titokban marad, néha megmutat
kozik és meglátszik, de a Jézus Krisztusban megmutatkozott. Ezt a Jé
zust prédikáljuk nektek, nem magunkat!/

Így kell beszélnünk mindazokhoz, akik kívül esnek a keresztyénsé- 
gen, akár vallásosak, akár elvilágiasodtak. Mi igen sokszor aggódunk 
a keresztyénségért, a keresztyén vallásért, meg az egyház helyzetéért, 
annak dogmáiért, berendezettségéért és papjaiért. Nagyon helyes, hogyha 
mindez ott szerepel a keresztyén ember imádságában, de úgy, hogy 
Istenre bízza mindezt. És ne felejtsük el, hogy Pál apostol szerint mindez 
a „körülmetéltséghez” tartozik. És a fő kérdés a döntő jelentőségű, az új 
valóság, az új élet Krisztusban. Ez a kérdés nyugtalanítson bennünket, 
ez legyen a nagy szenvedélyünk, mert erről és csak erről van szó végső 
sorban.

És most tegyük fel újból a kérdést: mi ez az új élet? Nem olyasmi, 
ami egyszerűen a régi helyére lép, hanem a réginek a megújítása, ami 
megromlott, elformátlanodott, részekre esett és majdnem megsemmisült. 
De mégsem egészen pusztult el. Mert a megváltás nem a teremtés meg
semmisítését jelenti, hanem azt, hogy a régi teremtés új teremtéssé lesz. 
Az új teremtésben háromszoros újról van szó: új kiengesztelésről, újból 
egyesítésről és újból keletkezésről, megelevenítésről.

Pál apostol szorosan összekapcsolja az újteremtést a kiengeszteléssel, 
a megbékéléssel. Milyen sokszor mondja: Béküljetek meg az Istennel! 
Ne álljatok ellenségként szemben vele, hiszen ő sohasem áll ellenség
ként veletek szemben! Nem vettétek még észre, hogy mennyi ellensé
geskedés uralkodik az emberi szívben Isten iránt? Mi mindnyájan sze
retnénk Istent a magunk erejéből lecsillapítani, megnyugtatni és minél 
kevésbé sikerül ez, annál nagyobb ellenségeivé leszünk. Ezt a belső 
ellenséges érzelmet kell eltávolítani a szívekből. Istennel csak akkor 
jutunk békeségre, ha megbékéltünk saját magunkkal. De éppen ez 
hiányzik. Igyekszünk elfogadhatókká lenni a saját szemünkben és ha ez 
nem sikerül, akkor csak nő a belső békétlenségünk. És ebben a helyzet
ben mindenkit az ellenségének tart az ember: Istent, önmagát, a sorsot, 
a körülményeket, a társadalmat, a politikát és az egész világot. Békül
jetek meg az Istennel — ez azt is jelenti, hogy békéljetek meg az ember
társatokkal! Mindez azonban nem a mi akarásunkon múlik, hanem a ke
gyelmes Istenen, mert az új üzenet így hangzik: új korszak köszöntött 
be, amelyben nem az a teendőnk, hogy valamit felmutassunk, hanem 
hogy kitáruljunk, hogy az új beköltözhessen az emberbe.
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Az új teremtés második jellemzője, hogy a megbékélés Istennel 
újra összekapcsol bennünket vele. Az új teremtés az az állapot, amely
ben helyreáll a kapcsolat Isten és az ember között, amelyben létrejön az 
élet egyensúlya, az életnek értelme és iránya lesz, mert középpontja lesz. 
Az új teremtésben élő ember megbékél Istennel, megbékél önmagával, 
így egyesül önmagával. Az újjáteremtett ember meggyógyult ember, mert 
felismerte az élet értelmét és célját. Az újjáteremtett ember éppen ezért 
ujjongó ember és cselekvő ember. Mert az új teremtés, az új élet újból 
összeköti az embertársaival is. (Nem a világtól elrugaszkodott ember, 
hanem a világ felé kitárult ember az új teremtés a Krisztusban.) Semmi 
sem jellemzi jobban a régi állapotot, mint az ember elkülönülése a másik 
embertől. Márpedig semmire sem vágyakoznak jobban az emberek, 
mint hogy közelebb kerüljenek egymáshoz és nincsen az emberi kapcso
latoknak sürgősebbre szükségük, mint az ember emberhez való viszo
nyának az egészségére. Ahol az ember megtalálja a másik emberben az 
irgalmas felebarátot, az igazi embert, ott minden személyes ellenszenv, 
faji eltérés, nemzeti ellentét, nemek, korok, szépség, erő és tudás eltérése 
ellenére is találkozik az ember az emberrel, megbékél az ember az em
berrel, ott van az új teremtés. És ha az egyháznak van küldetése ebben 
a világban — márpedig van —, akkor elsősorban az a feladata, hogy ha 
töredékesen, ha esetlenül és eltorzultan is, de hirdesse az ember újra 
találkozását a másik emberrel, arról bizonyságot tegyen és valósítsa meg. 
Hiszen éppen az egyház az a hely, ahol az ember közössége az emberrel 
valóban megtörténik.

Az egyház azonban csakúgy mint a tagjai, ismételten visszaesik az 
újból a régibe. Ezért fontos az új teremtés harmadik jellemzője és tar
tozéka, az új kezdet, a feltámadás, a megelevenedés. És most nem abban 
az értelemben, hogy halott testek elhagyják sírjukat, hanem abban az 
értelemben, ahogyan Pál apostol mondja: „Minket, akik meg voltunk 
halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal és együtt fel
támasztott . . .  a Krisztus Jézusban” (Ef. 2, 15—16.). Egy másik helyen: 
„És titeket, akik holtak voltatok a bűnökben . . . megelevenített együtt 
Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket” (Kol. 2, 13.). A megelevenítés 
nem egy távoli jövőben bekövetkező esemény, hanem az új életnek, az új 
teremtésnek az a hatalma, amely életet teremt a halálból itt és most, ma 
és holnap. Mi támadunk fel, mi elevenedünk meg halottainkból. Bennünk 
megy végbe és körülöttünk, a lélekben és a történelemben, a természet
ben és a világmindenségben.

Megbékélés. egyesülés és megelevenedés — ezt jelenti az új terem
tés, ez mind az, amit új életnek, életünk új valóságának mondunk és tar
tunk. Van valami közünk hozzá? A keresztyénség nem a keresztyénséget 
hirdeti, hanem ezt az új valóságot, az új teremtést, az új meggyógyult 
életet. Fogadjátok el, hatoljatok bele, adjátok oda magatokat az ádventi 
királynak erre az új életre.

Dr. Pálfy Miklós
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MEGSZÓLÍTÓ IGEHIRDETÉS

MEGSZÓLÍTATLAN MARAD AZ EMBER

Nemcsak formai, tárgyi kelléke is egy igehirdetésnek, hogy meg
szólítsa az embert. A megszólított szembesül azzal, aki őt megszólítja. 
Két ellentétes prédikálási mód van, ahol ez elmarad.

Az. egyik esetben fent helyezkedik el a prédikáció síkja. Az objektív 
teológia alapos kritikában részesítette a divinum és a humánum meg
szokott kapcsolása-módját. Nyilvánvalóvá lett annak a kára, amikor az 
emberi felülkerekedik és mértékadóvá válik. Ennek köszönhető, hogy 
ma a prédikációk mögött, részben a prédikációban is komoly exegetikai 
munka van. A prédikáció tárgya az üdv-tény a maga idő- és ember
felettiségében. Van igazság abban, amit egy újabb homiletikai tanul
mány ír: „Soha ilyen ortodox módon nem prédikáltak, mint ma, de kér
dés, hogy kit talál meg és el az ige” .* Más szóval ez azt jelenti, hogy ez 
a prédikálásmód nem szembesít, nem szólít meg. „A  prédikáció semmi 
körülmények között se lehet monológ, amelyben valami magában talán 
igen szépet és igazat gondolok és mondok fel csak úgy magamnak, ami 
prédikáció, az megszólít, így szolgálja Isten igéjét” — írja Barth.** 
Miképpen gondolkodik sok ember a szószék magasából elmondottakról? 
Tiszteletben tartja, nem feszegeti őket. Azt ott fent úgy kell mondani. 
Ügy helyes és úgy igaz. Ha mást hallana, legott megütközne rajta. Van 
azonban egy szójárás: a „való igaz” . Az igaz, ami való. Az, amivel nem 
a való élet síkján találkozik az ember, számíthat arra, hogy egyszercsak 
igazságát is kétségbevonják.

A másik esetben azért marad el a megszólítás, mert a prédikáció 
síkja ugyan immanens, de az iránya felvételénél is, emberi érdekek, vá
gyak, értékek szerint tájékozódik. Ez az igazán légüres térben való pré- 
dikálás.*** Elmarad a szembesülés, hiányzik a más. Aki megszólítson. 
Lehet, hogy a mellett az ember legalább ideig-óráig meg van elégedve. 
Szívesen hallja a saját hangját még a szószéken is. Aki nyilvánvalóan 
törpe, talán el is hiszi magáról, hogy nagy, a tudatlan, hogy eszes, ami 
rút benne, hogy szép. Nem ez a sok ún. szónoki siker titka? Meghatódik 
az ember az önszemléletben. De mi jó származik ebből? A farizeus nem 
„ment alá házához megigazulva” . bár vallási terminológiában beszélt s 
eleget emlegette a maga igazságát! Ámde magánál maradt. Se az ige
hirdető, se a gyülekezet nem önhatalmú. Uruk van. Együttlétük az 
Úrral való viszonynak a megélése. Erre mondja Pál: „Bizonyára, ha még 
embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.” (Gal. 
1, 10.)

Az Istentől való megszólítottság és az emberi exisztencia. Szavával 
teremtette Isten az emberben azt a teremtményt, akit szavával megszólít
hat s akitől feleletet is vár. Ezen a teremtettségi viszonyon ugyan ron
tott a bűn, de Isten a bűnbeesett embert is szólítja. Megszólítottak 
„felelősek” vagyunk, még akkor is, ha adósok maradunk a felelettel.

* Wagner: Mythos und Predigt.
** Gemeindemassigkeit dér Predigt. Evangelische Theologie 1956. 5.

*** Barth: Die Gemeindemassigkeit d. P.
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Isten megszólító szavában érvényesül az Ö Ür-volta. Ítéletünkre érvé
nyesül. A megváltásban azonban Isten újra szeretetének a szavával hív, 
hogy az ember higgyen.

Az ige eseményéről szoktak beszélni. Az ige eseményében megy 
végbe a bűnös megigazulása. Ján. 5, 25. egyenest halottak feltámasztásá
nak mondja azt, amit Isten Fiának szava már most végez (vö. Lk. 15, 24; 
Ef. 2, 5; Kol. 2, 13.). Ha a megigazulás mellett külön megszentelődésről 
beszélünk, nem szabad elfelednünk, hogy megújulóban levő életünket is 
az ige hordozza, nem valami második természetünkként birtokunkba 
jutott arravalóság. A tetteinket számonkérő törvény és a bűneinkre 
bocsánatot hozó evangélium sajátos ritmusa megszentelődésünk útja.

Az igének ebben a példátlan aktivitásában Isten az aktív. Isten cse
lekvésének a tere azonban az ember helyzetének egyediségében és sajá
tosságában. Az ember emberségét nemcsak az általános emberi, az 
„örök emberi”, az ember ún. „jobb én”-je teszi. Ahhoz, hogy azokká 
lettünk, akik vagyunk, az általános emberin kívül sok minden hozzá
járult. Magunkkal hoztunk egyet s mást öröklés, környezet, neveltetés 
útján. Exisztenciánkat döntően meghatározza a foglalkozásunk, azok 
a feltételek, amelyek mellett ez végbemegy, továbbá apa, anya, gyermek, 
testvér, alattvaló, esetleg feljebbvaló mivoltunk. Mindezzel kapcsolatban 
így vagy úgy érzünk, bízunk, vagy rettegünk, tervezünk vagy remény- 
telenkedünk. Ha Isten igéje nem így keresne meg minket, hanem csak 
a „halhatatlan lelket” keresné meg a „testiségében, az „anyagiság”-ban, 
mint az elgurult drachmát az asszony a porban, ki kellene hagyni hit
vallásunkból egyebek mellett az ige testté léteiének központi mondani
valóját. Mikor az ige testté lett Krisztusban, nem „örök emberi”-t vett 
magára, hanem időileg is, helyzetileg is meghatározottat, vagyis törté
netiséget. Ez volt ugyanis a valóság. Az „örök emberi” eszme, valóság
ban nincs. Egyébként, hogy ez milyen megalázkodást jelentett, arról 
az eszmék megszállottjainak Vele szembeni magatartása elég világos 
beszéd, kezdve a görög filozófián, el egészen a „német keresztyénekéig. 
Az ige testtélételét, Isten kijelentése történetiségét hordozza a Biblia. 
A hozzá való ragaszkodás sok eltévelyedéstől óvta és óvhatja meg az 
igehirdetést.

AZ „OTT ÉS AKKOR” A BIBLIÁBAN

Szellemi tartalmak továbbítására a szó az eszköz mondva vagy írva. 
Amíg kifejezem a továbbítandót, közben már valamelyest a sajátommá 
lett. Továbbadom, de úgy, hogy nemcsak az van benne, amit kaptam, 
hanem valamiképpen én is benne vagyok. Hogy ez az én szubjektivitá
som szegény!ti-e vagy gazdagítja a mondanivalót, világosabbá teszi-e 
vagy ferdíti, más kérdés, tény, hogy egyéni színt ad neki. Ugyanez áll 
a másik oldalon, ahogy az arra hivatottak meghallják, illetve felfogják 
a nekik szólót. Van, aki többet ért ki belőle, mint amit közölni szán
dékoztam, van, aki csak egy részét percipiálja, vagy azt se. Előítélet, 
elfogultság, érzelmi momentumok, érdek, vallási és erkölcsi kulturált
ság megléte, illetve hiánya hat itt közre. Minden szituációnak egyéni és 
egyénfeletti összetevőivel sajátos hatása van arra, ahogy a szó rtiint 
szellemi tartalom közlésének az eszköze létre jő és meghallják, vagy nem 
hallják. Ez a helyzetnek az akusztikája. Vannak szavak, amelyeknek 
más az ízük, ha az egyik helyen mondják el őket, más, ha egy másik
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helyen. Tegnap még földrengető kijelentéseket, ha ma újra mondana 
valaki, még a falevél se rezdülne meg belé.

Mivel szubjektivitásunknak ilyen erőtlenítő és torzító hatása is van 
a szóbeli közlésnél, jó, hogy van Bibliánk. Igehirdetői tevékenységünk 
alapkelléke, magunkat az ige szolgáinak és nem urainak tudni. Nem mi 
állunk igehirdetésnél a tárgyunk felett. Az kell, hogy irányítson és 
vezessen bennünket, még a gyülekezet felé való fordulásunk mozdulatá
ban is. Mindamellett ezt a mozdulatot meg kell tennünk.

Isten kijelentését a Bibliában is az az emberi szó hordozza. Ez az 
emberi, egyben történeti jellege egyben korlátozottsága is neki. A ki
jelentést hordozó szó létrejötténél is közrehatnak a fent említett ténye
zők. És ezt a Biblia nem rejti el a sorok mögé, hanem közli. Ésaiás 
működésénél nem mellékes, hogy Uzziás király halálának esztendejében 
hívatott el prófétának, Jeremiásnál meg, hogy Jósiás napjaiban. Még ha 
koruk és népük ellentétes magatartása adta is a kapcsolópontot a rájuk 
bízott mondanivalóhoz, a kapcsolópontot megkeresték és igénybe vették. 
Jézust történeti feltételekből „levezetni” képtelenség. „Felnőtt mint 
vesszőszál Ő előtte és mint gyökér a  száraz földből.” És. 53. 2. De körü
lötte ott vannak a farizeusok és szadduceusok, a zélóták és a Róma- 
pártiak, koruk emberei, népük fiai. Ott van a samaritánus-kérdés, vagy 
a vámszedők helyzete. A szituáció néha a kiindulópontja annak, amit 
mond. máskor sajátos fordulatot ad abba, amit mond. Ami egyébként 
a Bibliában Jézustól és Jézusról található, az apostoloknak olyan meg
fogalmazása, amelyben ők is, meg az olvasóik is egy bizonyos szituáció
ban voltak. Pál levelei részben felelet konkrét gyülekezeti kérdésekre.

Konkrét történeti helyzet találkozott Isten kijelentésével s hordozza 
azt mindmáig a Bibliában. Vagy talán helyesebb így: Isten kijelentése 
hordozza a szituációt, mint köznapi munkaruhát, jelezvén, hogy Isten 
igéjének ebben a világban végbeviendő feladata van. Nem úgy jött ide 
mint egy munkahely ünnepiruhás látogatója. „Ez a kincsünk cserép
edényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen és ne ma
gunktól való” , II. Kor. 4, 7. Milyen fölényben és biztonságban volnánk 
mi Isten előtt, ha hibátlan szövegként, saját szövegezésben objektíve 
rendelkezésünkre bocsátotta volna Ő az igét. Nagy dolog, hogy van 
Bibliánk! De ahogy a Bibliától elválaszthatatlan a mi szolgálatunk, 
ugyanúgy nem nélkülözheti az a Szentlélek folyamatos tevékenységét 
sem, hogy mi és talán általunk a gyülekezet is Isten megszólítottjaivá 
legyünk.

A SZENTLÉLEK JELENÍTŐ TEVÉKENYSÉGE

Mivel a Biblia mondatai „ott és akkor” fogalmazódtak meg és hang
zottak el, transformálni kell őket az „itt és a ma” számára. Ha erre 
a munkára mi vállalkoznánk, saját indításból és abszolútnak reklámo
zott módszerekkel, azt jelentené, hogy mint Isten igéjének szolgái ki
estünk a szerepünkből és magunkat és a magunkét erőltetjük s ezzel 
akarunk mintegy fölülkerekedni. Isten ellen való lenne ez az önhatalmú- 
ság. A feladat viszont fennáll. Teológiai munka és igehirdetői tevékeny
ség mi más célt szolgál, minthogy a mában és a mának szóljon az ige. 
Ezért minden ilyen munkának alfája és ómegája, biztatója és irányítója 
a Szentlélek állandó munkája itt a földön, az Anyaszentegyházban. Nem 
feleslegessé tevője tehát! Az alkalmazás feladatát elhanyagolóknak
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aligha mást mond a Szentlélek, mint Claus Harmsnak: szemükre hányja 
az ő lustaságukat. Az csügg az ügyön és az igén, aki viaskodik érte. 
Bár „non fit sed nascitur” a prédikáció is, de azért az erőfeszítést 
igénylő vívódás benne kellene, hogy legyen az igehirdetői felkészülés
ben még akkor is, ha a végén a „spontán jött”-nek a benyomását kelti.

ISTEN IGÉJÉNEK AZ „ÜZENET” JELLEGE

Igehirdetői munkánk fontos része a bibliai szakasz üzenetként való 
megragadása és megszólaltatása. Ha valami üzenetjellegű, mindig meg
szólítják vele azt, akit illet. Igét hirdetni vagy előadást tartani reánk 
bízott, vagy tetszésszerű témáról, nem egy és ugyanaz. Az üzenet nem 
önérdekű szellemi foglalkozás és foglalkoztatást ad, sem nem a fenséges 
élményéhez szükséges előfeltételeket teremti meg. Az üzenet mindig az 
ember helyzetére vonatkozóan ad valamit tudtul. Így nem annyira az 
értelem- és érzelemvilágunkon rezeg tovább, inkább akarati elhatáro
zásokat és tetteket vált ki. Az üzenet ezen életszerűségéből következik, 
hogy az üzenethozó a rája bízottat életközelből mondja el. Miután Jézus 
nemcsak igét, hanem nyájat bízott ránk, jó, ha a nyáj helyzetét, kísér
téseit, félelmét, sőt kisebb ügyeit is úgy hordozzuk Isten előtt, mint 
akiknek az exisztenciájára elhatározó, hogy adott gyülekezetnek, adott 
helyzetben pásztorai. Isten ugyanis rendeli, küldi az igét És. 55, 11. 
Készülésünk közben mindig van szelektálás. Helyes rövidségre, tömör
ségre törekedni, elhagyni ezt, azt. Az Isten előtt lefolyó meditációnak 
azonban mégis más az eredménye. Megbizonyosodás, engedelmesség. 
Isten ezt rámbízta, el kell mondanom tekintet nélkül arra, kényelmes-e, 
kellemes-e! Néha az a kényelmesebb, ha az ember elmondja, hogyan 
volt Korinthusban, hogy volt a fogságba jutott néppel, vagy a vám
szedőkkel és a farizeusokkal. Közben jó a történeti háttér az üzenet 
exponálásához, általában azonban csak annyit célszerű venni belőle, 
amennyi éppen kell. Történeti érdeklődés kevés abban az emberben, 
akit a jelenben végbemenő nagy változások lefoglalnak. Amellett köz
tapasztalat, hogy amennyire lehetséges, rövideknek lennünk.

Ha nem is kényelmes és könnyű, de máris azon vagyunk, hogy a 
bibliai szakasz üzenetszerűen szólaljon meg. Példa erre a teremtéstörté
net felhasználása a katekizációban. Valamikor arra helyezte a katechéta 
a hangsúlyt, ahogy volt, ahogy lefolyt. Ma ha kérdezi az ember, hogy 
Isten hány napon át teremtette a világot, az üzenetre tendál vele, 
a 3. parancsolatra. Egyébként is üzenetnél kell megérkeznie
a katechézisnek: Istennek köszönhetjük, hogy vagyunk, szolgáljunk hát 
neki, dicsőítsük őt! Az üzenetet kell szem előtt tartanunk a bűneset, az 
„első bűn” történetének katechizálásánál. illetve prédikálásánál. Itt se 
tehetjük a hangsúlyt az esetre magára, hanem a benne megszólaló üze
netre. Ezért helyes, hogy kihagyták az énekeskönyv új énekei össze- 
válogatásánál a Cantate próbafüzet 20. számú énekét. Az üzenet nem 
azonos azzal, amit régebben tanulságnak mondtunk. A tanulság tárgy
szerű, időfeletti, örök igazság, az üzenet aktuális, személyes.

Az üzenetszerűt kell megkeresnünk a bibliai csodáknál is. A csoda 
lehetőségét kizárni annyit jelent, mint az Isten-hitnek búcsút mondani. 
Az újtestámentomi kort a maga páratlanságában fogja fel a keresztyén 
Isten és ember közötti viszony tekintetében. Mégse a csodák csoda
szerűségének a szüntelen emlegetésével keltünk és tartunk ébren hitet.
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Nem tárgyszerűsítjük nehezék gyanánt a hitnek azt, amiben személyes 
mozzanat van. Ezekben a mozzanatokban az első gyülekezet a maga 
Jézus-hitét és imádatát teljes jóhiszeműséggel látta kifejezve. Ha a cso
dák csodaszerűsége hitébresztésre és hiterősítésre akkor jó volt, ma más
hová tesszük a hangsúlyt. És nem járunk el bibliaellenesen. Jézus se 
akar csodákhoz kötött hitet, van úgy, hogy egyenest megtiltja a csoda
tétel híresztelését. Némelyik csodájánál egész kézenfekvő a bűnre, a 
hitre, az eljövendő Istenországára mutató üzenet. A Biblia ugyan fontos 
történeti anyagot hoz, de nem történeti kútfőnek van megírva, hanem 
hitérdekből. Ezért helytelen a csodákra racionális magyarázatot eről
tetni, mert a hangsúlyt az ember ezzel is arra helyezi, hogy hogyan volt 
és miképpen volt az lehetséges, hogy úgy végbement legyen. Az üzenetet 
kell megkeresni és hirdetni a bajjal-bűnnel ma is kínlódó és mai módon 
kínlódó embernek.
Már Luther hangsúlyozta a történeti értelmezés elsőbbségét. Az allego-

Jól ismert és sokat bírált eljárás volt az allegorikus írásmagyarázás. 
rizálás is elidőzött az „így volt” részleteknél s végén a spirituális síkra 
vitte át azokat. Az ige üzenetében a részletek egységbefogva érvényesül
nek, a Biblia üzenetét úgy óvjuk meg a filozófia dualizmusától, ha tekin
tettel vagyunk az ember testi-lelki egységére.

Az ige üzenetjellegének a hangsúlyozás közben el kell határolnunk 
törekvésünket azokétól, akik Isten kijelentését megfosztják tényszerű
ségétől. Bultmann Entmythologizierung-jában egyetlen faktum Jézus 
keresztje. Ha mindent „kérügma”-vá oldunk, mintegy folyékony hal
mazállapotba kerül az egész kijelentés. A végén azt kérdezi az em
ber, van itt még Ak: üzen? Luthernek tulajdonítanak egy ilyen
mondást: „Ha Krisztus ezerszer született volna is meg Betlehemben, 
benned azonban nem. örökre elvesznél” . A karácsony, a nagypéntek, 
a húsvét tényszerűsége a fontosabb prédikációtárgy, aztán jöhet az 
adhortativum. Végeredményben az adhortativumot a „facta és a faci- 
enda” hordozzák. De a tényszerűségek leszögezésénél ne álljunk meg. 
hanem szólítsuk meg azokkal az embert.

Hisz nemcsak az emberiség üdvössége szempontjából lehet faktum- 
jellegűekre hivatkozni. Itt van a mi egyéni üdvösségünk számára is a 
keresztségünk. Épp faktum-jellegében jelent sokat, de mégis hozzá kell 
fűznünk az adhortativumot: kötelez a keresztség. Isten megszólít a 
factummal.

Bengeltől marad fenn ez a tréfás mondás: „Was nicht per du geht, 
geht perdü” .

A HATÁRHELYZET (KRISIS) m in t  ig eh ird etési pr o b lé m a

A kenyér és a bor evésre és ivásra Krisztus teste és vére az úr
vacsorában. Tehát az úrvacsora a jegyek magunkhoz vételének az ak
tusában az, aminek Krisztus szerezte. A Biblia, a prédikáció a megszó- 
lítottság aktusában ige. Hogy a prédikáció valóban megszólítsa az em
bert, olyan feladat, ami emberi lehetőségünket meghaladja. Nincsen 
módszere és nincsenek fogásai. A mesterkéltség, az erőltetés nincs itt 
helyén. Ami azonban úgy adódik, azzal él az ember. így adódnak a 
határhelyzetek. Magát az igét is úgy adhatja valakinek az Isten, hogy 
szituációját határhelyzetnek lássa. Ez a „kairos Theou” az ige és a szi
tuáció Isten rendelte találkozása. Erre a „krisis” -ben történt szólíttatásra
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számos bibliai és egyháztörténeti példa van. így Jákob, Pál, a filippii 
börtönőr, aztán Augustinus, Luther. Szemléletesen állítja elénk a határ- 
helyzetben való megszólíttatást Rm. 7, 14—25, vagy XI. Kor. 12, 1—10. 
Irodalmi kifejezését is megtaláljuk, hogy példát is említsek Adynak 
Az Úr érkezése és Reményiknek a Kegyelem című versében.

A bibliai kijelentés természetéhez tartozik, hogy az törvény és 
evangéliom. A törvény hirdetése mindig magával hozza, hogy súlyosakká 
lesznek az embernek a bűnei és nyilvánvalóvá lesz, hogy a „halál testé
ben” vagyunk. Rm. 5, 12—21. Kijelentésszarűen vezet az út a törvénytől 
az evangéliomhoz.

Legyünk engedelmesek annak a hirdetésében, amit Isten ránk bízott, 
de főleg ne hagyjuk az embert félelmek és kétségek áldozatául. Ne ott 
mutassuk meg a határhelyzetet, ahol az nincs. Nem abban áll a felada
tunk, hogy gondosan felmutassunk minden repedést, ami az emberi 
technikai és kulturális haladásnak az építményén van és bizonyos „Un- 
tergang”-haingulat ömöljön el prédikálásunkon. Ne becsüljük le azt a 
törekvést, amelyet az ember földi jobbléte emelése érdekében tesz. Ne 
utazzunk mindenáron határhelyzetekre. Olyan ez sokszor, mint mikor 
égiháborút rögtönöznek színpadon, pedig fenn derült az égbolt. A szek
táknál és szektás jellegű irányzatoknál ismeretes az ilyen módszeres
kedés. Minden a döntésre megy ki. Ismeretesek ezzel kapcsolatban a 
patologikus jelenségek. Isten az ő igéjében nemcsak a mi módszereink
nek megfelelően szólítja meg az embert. Néha az ember arra gondol, 
hogy ezt az „állj, ki vagy” beállítást revideálni kellene. Vajon alkalmas-e 
ez megszokott élességében és határhelyzetekre utazásában arra, hogy 
az evangéliomnak utat nyisson a ma emberéhez. Egyre nyilvánvalóbbá 
lesz, hogy a mai keresztyént nem emberi döntések hordozzák, hanem 
Isten meg-megújuló kegyelme a maga végtelenségében. Ne azzal kelles
sük magunkat, hogy az emberekben milyen félelmet tudunk ébreszteni, 
hanem a nyilvánvaló igazsággal! II. Kor. 4, 2.

A MEGSZÓLÍTANDÓ em ber  a  m á b a n

Az ember exisatenciáját meghatározza a szituáció. Az embert csak 
a mában lehet elérni az igehirdetéssel. A mi megszokott módszerünk az 
azonosságra van felépítve. Vannak köztünk is — mondjuk — akik úgy 
viselkednek, mint Péter, aki Krisztust szégyenlette. Nálunk is cimkézik 
az emberek keresztyénségüket, mint Korinthusban. Ezzel a módszerrel 
a valónak csak egy szegmentumát érjük el. A mai embernél igen élet
szerű tapasztalat, hogy nála és körülötte máshogyan van, mint bár
mikor.

Ma például az ember még falun is elemi erővel éli meg a maga 
nagykorúságát, elszánt mozdulattal tart távol magától mindent, ami kis
korúságára emlékezteti.

Ha az igehirdető nem számol azzal, ami ma más és másképpen van, 
nem tudja megszólítani az embert. A mai embert csak mint mai embert 
lehet elérni. Ehhez azonban nem új módszer, új igehirdetési nyelv kell 
elsősorban, hanem mai magatartás. Nemcsak külsőleg és kényszeredet-' 
ten kell tudomásul vennünk a mát, a tegnaphoz képest az egészen mást 
benne. A mában azt, ami nyilvánvalóan haladás, belsőleg is igenelnünk 
kell. Hogy a Bibliával a kezünkben a tegnapból jövünk a mába. nem 
azt jelenti, hogy bizonyos elfogultsággal nézünk szét magunk körül. Hisz

87



Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Az ember abban 
is, ami az életében ma más, Megváltójára szorul. De legelsősorban mi 
magunk szorulunk rá arra, hogy Ö szabadokká tegyen minket minden 
olyan elfogultságtól és szűkkeblűségtől, ami igazságtalanná és szeretet
lenné tesz az emberrel szemben, aki mer mai módon élni, tenni és állást 
foglalni. Az a Pál, aki zsidóknak zsidóvá, görögöknek göröggé, törvény 
nélkül valóknak törvény nélkül valóvá lett, arra tanítja az igehirdetőt, 
hogy a mai ember számára legyen maivá. Semmire se mondhatjuk, hogy 
nem érdekel bennünket, vagy nem tartozik ránk, ami híveinket érinti. 
Hisz ami életük külső vonalán történik, annak lelki velejárói is vannak: 
kedv, vagy kedvetlenség, bizakodás vagy csüggedtség, öröm vagy szo
morúság. Elzárkózás a mi részünkről, elzárkózást vált ki az ő részükről. 
Minden megértés alapfeltétele a szeretet, a ránk bízott üzenet tolmácso
lásának is, valamint az annak elfogadását jelentő megértésnek is. Isten 
is szeretetével szólítja meg az embert: „érettetek . . . ” a hit válasza is a 
hálás szeretet igenje: érettem . . .  ez így igaz!

Ez az embert megszólító igehirdetés lényege.
Szabó Lajos

Az eredendő bűn olyan a keresztyéneknél, mint egy 
gyógyulásban lévő seb. Állandóan javul, de azért mindig 
seb marad, gennyes és fáj. Megmarad tehát az eredendő 
bűn a keresztyéneknél is halálig, mégis meg kell ölnünk. 
A feje le van vágva, nem tud bennünket, keresztyéneket 
vádolni és elkárhoztatni. (Luther Márton.)

*

Eislebenben mondta Luther, Jónás doktornak, miután 
egy borbély a haját levágta és szakállát leborotválta, hogy 
az eredendő bűn a férfiszakállhoz hasonlít, amelyet bár 
este leborotválnak, reggelre újra megnő. A haj és a szakáll 
ilyen növekedése nem szűnik meg, amíg él az ember. Te
hát megmarad bennünk az eredendő bűn életünk végéig, 
de ellen kell neki állni, úgy ahogy a szakállt is naponta 
leborotváljuk.



A K E R E S Z T Y É N E M B E R  S Z O LGÁL A T A
Amikor a gyülekezetek, lelkésztestvéreim és egyházi felsőbbségünk 

bizalma felém fordult, és kértek, hogy vállaljam el egyházmegyénkben 
az esperesi szolgálatot, egy kicsit úgy éreztem magam, mint Jeremiás 
próféta. Túl fiatal vagyok én erre a szolgálatra — gondoltam —, vannak 
az egyházmegyében idősebb és tapasztaltabb lelkészek, akik ezt a szol
gálatot jobban el tudnák látni. Megvallom őszintén, hogy e gondolatsor 
mögött elsősorban egyéni önzésem húzódott meg. Van nekem elég gon
dom saját gyülekezetemben és a családom körében, minek vállaljak még 
egy gonddal — s nem is olyan kicsivel — többet a vállamra? Isten azon
ban — éppúgy mint Jerémiást —• engem sem engedett kibújni a meg
bízatás vállalása alól. Abban az időben sorra hozta elém az olyan igé
ket, melyek a szolgálat vállalására biztatták a keresztyén embert. Pré
dikálnom kellett arról, hogy Krisztus Urunk nem azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon, s életét adja váltságul sokakért. 
A bibliaolvasó Útmutatóban is szinte záporként kaptam a biztatásokat: 
Isten gyermeke nem lehet olyan szűkkeblű, hogy csak magára néz, Ura 
megbízásából egyéni érdekeit háttérbe szorítva szinte fel kell áldoznia 
magát a szolgálat oltárán, s végeznie kell Urától rábízott szolgálatát az 
emberek között. így Isten igéjéből nemcsak a szolgálat vállalására kap
tam erőt, hanem akarva-akaratlanul azt is meg kellett tanulnom, hogy 
Isten igéje szerint mi a keresztyén' ember igazi szolgálata. S mivel az 
előttem álló esperesi szolgálatot úgy tekintem, mint Istentől rámbízott 
feladatot, Isten a keresztyén ember szolgálata tükrében esperesi szol
gálatom alapelveit is megmutatta.

1. A keresztyén ember szolgálata mindenek előtt Isten szolgálata. 
A keresztyén ember hisz abban, hogy bárhová is állította őt az Isten, 
minden munkájával, szavával és cselekedetével teremtő és gondviselő 
Atyjának végez szolgálatot. S hogy ez a hit milyen örömmel és munka
kedvvel tudja megtölteni a keresztyén ember életét, arról a hivő embe
rek sokat tudnának beszélni. De most ezt nem akarom részletezni, ha
nem inkább arra szeretnék rámutatni, mire kötelezi mindez a keresz
tyén embert. Mindenek előtt arra, hogy munkája és szolgálata közben 
mindig Urára figyeljen, naponként hallgassa meg parancsát, véleményét, 
s ha bizonytalanság fogná el afelől, hogy mi a helyes cselekedet, min
dig Isten szava és véleménye legyen számára a döntő. Egyedül ez az 
Istenre figyelés mentheti meg a keresztyén embert a tévedésektől, s tart
hatja meg a szolgálat igazi útján.

Esperesi működésemben elsősorban én is Istennek szeretnék szol
gálni. Hiszem, hogy megbízatásomat tőle kaptam, hogy az ő dicsőségét 
szolgáljam. De azt is tudom, hogy ez csak úgy lehetséges, hogy ezután 
még fokozottabban figyelek Isten szavára, ha hűségesebben tanulmányo
zom Isten igéjét, s még jobban elmélyülök a teológiai stúdiumokban. 
Tudom, sokszor kell majd nehéz helyzetekben, lelkésztestvéreimet és a 
gyülekezeteket érintő ügyekben döntenem. Azt szeretném, hogy ezek a 
döntéseim mindig hitbeli döntések lennének, vagyis szeretném minden 
intézkedésemet azzal a tudattal végezni, hogy ez Isten akarata, hogy ez
zel az ő ügyét és dicsőségét szolgálom. Ez persze csak úgy lehetséges,

* A Fejér—Komáromi Egyházmegye közgyűlésén elhangzott esperesi székfog
laló.
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hogy lelkésztársaim nem hagynak magamra, ha segítenek Isten akara
tának, keresztyén szolgálatunk helyes irányának kitusakodásában. Ezért 
van szükség arra, hogy az igére való figyelésünk, a teológiában való el
mélyülésünk ne maradjon csupán dolgozó szobánk szűk falai között, 
hanem a lelkészi munkaközösségben tovább folytatódjék," tovább mé
lyüljön, hogy egymás hite által erősödve tudjuk megtalálni, hogyan szol
gáljuk legjobban Isten dicsőségét. Hiszem, hogy lelkészi munkaközössé
günk a jövőben is serénykedni fog ebben a munkában, s igazi testvéri 
közösségben, alázatosan fog tusakodni azért, hogy a lelkészi szolgálat 
egyházmegyénk minden gyülekezetében elsősorban Isten dicsőségének 
engedelmes szolgálata legyen.

2. Az igaz, hogy a keresztyén ember szolgálata elsősorban Isten di
csőségének szolgálata, de az is igaz, hogy Istent nem szolgálhatjuk köz
vetlenül. Amint nem találkozhatunk vele közvetlenül, hanem csak em
berek közvetítése által — amikor a szavát szólják, vagy róla akár szó
ban, akár cselekedetben bizonyságot tesznek — úgy a neki való szolgálat 
is csak embertársaink szolgálatában lehetséges. Ezért mondja Jézus: 
Amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, 
énvelem csel eked tétek. Hazug, képmutatás, ha valaki azt mondja, hogy az 
Istent szolgálja, de embertársaival mit sem törődik. Mert mimódon sze
retheti az Istent, akit nem lát, amikor nem szereti embertársát, akit lát? 
A keresztyén ember szolgálata ezért sohasem elvont istentisztelet, hanem 
mindig konkrét emberekre irányul.

Esperesi működésemben Isten dicsőségét elsősorban lelkésztársaim 
szolgálatában szeretném munkálni. Tudom, hogy erre a szolgálatra ne
künk lelkipásztoroknak roppant nagy szükségünk van. Az a mi legna
gyobb nyomorúságunk, hogy míg a gyülekezetei pásztoroljuk, magunk 
pásztor nélküli juhok maradunk. Meghallgatjuk a hivek sok panaszát, 
nyomorúságát, vigasztaljuk is őket a bűnbocsánat evangéliumával, de 
mi senkinek se sírhatjuk el keserűségünket, bánatunkat, nincs ki erősí
tést, vigasztalást nyújtson számunkra. Magam is sokszor érzem ezt az 
egyedüliséget, s ilyenkor olyan jó lenne őszinte, testvéri beszélgetésben 
megkönnyebbülni s Isten vigasztaló szavát a testvér ajkán meghallani. 
Esperesi szolgálatom egyik legfőbb célját abban látom, hogy ilyen lelki 
testvére és pásztora legyek egyházmegyénk minden lelkészének. A ma
gam részéről igyekszem mindent megtenni, hogy lelkésztársaimmal ilyen 
testvéri viszonyba kerüljek. Szeretném, ha ez a kapcsolat a lelkészi mun
kaközösségek bibliakörein kezdődne, s a parókiák esti csendjébe nyúló 
beszélgetésekben folytatódna. Hiszem, hogy amilyen őszinte testvéri 
szívvel kínálom fel ezt a szolgálatomat, lelkésztársaim olyan szeretettel 
és bizalommal fogják fogadni azt.

3. A keresztyén ember Isten és az emberek felé irányuló szolgálatát 
csak úgy tudja végezni, ha nem marad egyedül, elszigetelten, hanem 
belekapcsolódik a keresztyének közösségébe, a gyülekezetbe. Nemcsak 
azért, mert az evangélium hallgatása és a szentségekkel való élés által 
itt kap erőt a szolgálatra, hanem azért is, mert a gyülekezet felé irá
nyuló szolgálatban tanulja meg az igazi szolgálat útján való járást. Aki 
nem tud önfeláldozó lelkesedéssel a gyülekezetben szolgálni, az ember
társai szolgálatában sem tudja megízlelni Isten dicsősége szolgálatának 
örömét. Aki nem tudja magára vállalni gyülekezetének gondját, baját, 
és nem érez felelősséget gyülekezete tagjaiért, az a körülötte élő embe
rek szolgálatában sem tudja igazán megállni a helyét. Ezért tanulták, 
gyakorolták az első keresztyének az emberek nyomorúságát, fájdalmát 
enyhítő szolgálatukat elsősorban a gyülekezetben, ezért igyekeztek a gyű-
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lekezetek szeretetszolgálatukat, a betegekről és elesettekről való gondos
kodásukat minél nagyobb mértékben kifejleszteni.

Ezért tartom döntőnek az előttem álló esperesi szolgálatban a gyü
lekezetek szolgálatát. Nemcsak azért, mert a gyülekezetek bizalma állí
tott végső sorban erre a szolgálatra, hanem azért is, mert a keresztyén 
ember e világban végzett szolgálatának közvetítő forrása a gyülekezet. 
Ahol eleven a gyülekezeti élet, ott van igazi keresztyén szolgálat, ahol 
pedig baj van a gyülekezet lelki életével, ott a gyülekezet tagjai a szol
gálatban, a mindennapi munkában sem tudják megállni a helyüket. 
Ezért szeretnék megtenni mindent — ami véges emberi erőmből telik — 
egyházmegyénk gyülekezeteiért. Törvényben előírt jogom és kötelességem 
szerint a közel jövőben szeretném meglátogatni egyházmegyénk minden 
gyülekezetét, hogy elsősorban Isten igéjével szolgáljak, s a gyülekezet 
vezetőivel, a presbiterekkel testvéri beszélgetésben ismerjem meg a gyü
lekezet gondját, baját. Ezt nemcsak azért szeretném megtenni, hogy 
imádságban tudjam hordozni a gyülekezeteket, hanem azért is, hogy a 
segélyek elosztásánál is mindent megtehessek a támogatásra legjobban 
rászoruló gyülekezetekért. Szeretném előmozdítani a gyülekezetek egymás 
iránti felelősségét is, hogy a gyülekezetek gondja ne csak saját portájuk 
kerítéséig terjedjen, hanem testvéri szívvel tudják felvállalni a gyengébb 
gyülekezetek gondjait is. Erre most a Központi Alap izmosodása idején 
különösen is nagy szükség van.

4. A keresztyén ember nem szolgálhat úgy a gyülekezetben, hogy ne 
vegyen tudomást arról, mi történik körülötte a világban. Nem mond
hatja: Én csak Istennel és a gyülekezettel törődöm, mert Isten nemcsak 
a gyülekezet közösségébe állította őt, hanem egy nagyobb, tágasabb kö
zösségbe is, a nép társadalom-közösségébe is.. Éppen ezért a keresztyén 
ember nemcsak azért felelős, mi történik gyülekezetében, az egyházban, 
hanem azért is, hogyan alakul népének, társadalmának helyzete. Konk
réten szólva, mi magyarországi keresztyének nem nézhetjük közömbö
sen, ami népünk és társadalmunk körében végbemegy. Nemcsak arról 
van szó, hogy őszinte szívvel örülnünk kell minden építésnek, gyarapo
dásnak, ami országunkban történik és népünk jólétét fokozza és élet- 
színvonalát emeli, hanem arról is, hogy ebből az építő munkából nékünk 
keresztyéneknek is ki kell venni a részünket. Mert magyar népünk jólé
tének emelése, boldogulása a keresztyének boldogulását is jelenti. Nem 
szabad, hogy visszatartson bennünket ettől a népünk és társadalmunk 
iránti szolgálattól, hogy népünk vezetői ma más világnézetet vallanak, 
mint mi. Amikor életveszedelembe került ember megmentéséről van szó, 
nem kérdezzük, ki fogja a hordágy másik végét, hanem a beteg érdeké
ben megfogjuk a hordágyat és sietünk a segélyhelyre. Lehet, hogy sok 
minden elválaszt bennünket nem keresztyén honfitársainktól, de abban 
egyek vagyunk, hogy mindannyian társadalmunk felemelkedését, drága 
magyar népünk boldogabb jövőjét szolgáljuk.

Esperesi szolgálatomban mindezt szeretném nagyon szem előtt tar
tani. Mindent meg szeretnék tenni azért, hogy egyházmegyénk lelkészei 
és gyülekezetei ne nézzék közömbösen azt az óriási munkát és erőfeszí
tést, mely országunkban egy boldogabb társadalom kialakítása érdekében 
végbemegy, hanem segítő támogatásukkal, a gyülekezetek tagjai pedig 
becsületes jó munkájukkal járuljanak hozzá magyar népünk jólétének 
emeléséhez. Ennek érdekében szeretném megtartani és még mélyíteni azt 
a  jó kapcsolatot, mely egyházmegyénk és a Hazafias Népfront szervei 
között fennáll. S szeretném, ha a gyülekezeti lelkészek is minden tőlük 
telhetőt megtennének azért, hogy a községi szervek és a gyülekezetek

91



között kialakuljon a kívánt baráti légkör és jó kapcsolat, hogy a lelké
szek és gyülekezetek tevékeny részt vegyenek a helyi feladatok minél 
sikeresebb megoldásában. Erre nemcsak azért van szükség, mert a ke
resztyén embernek szent kötelessége, hogy dolgozzon a város jólétén, 
hanem azért is, mert Isten dicsőségét a nem keresztyén világban önfel
áldozó szolgálatunkkal és becsületes jó munkánkkal szolgálhatjuk leg
jobban.

5. A keresztyén ember nem lehet olyan szűk látókörű, hogy munkája 
iés szolgálata közben csak a saját népére és társadalmára tekint. Isten 
igéje alapján valljuk, hogy Isten az egész emberiséget egy vérből terem
tette, s ezért a világ bármely pontján élünk is, és bármilyen színű is 
a bőrünk, Isten előtt testvérek vagyunk. Ha pedig testvérek vagyunk, 
felelősek vagyunk egymásért. A technika hatalmas fejlődése térben na
gyon közel hozta egymáshoz a világ népeit. Ma szinte órák alatt lehet 
egyik világrészből a másikba repülni, s a világ bármely pontján lezajlott 
eseményt a következő órákban a világ bármely táján megtudhatják. 
Mindezzel azonban megnőtt az egész emberiséget fenyegető veszedelem 
is. A technika fejlődése révén az ember olyan pusztító eszközök birto
kába került, hogy egész népek és világrészek elpusztítása pillanatok kér
dése csupán. Mindezek a tények egyre inkább világosabbá teszik a ma 
embere előtt, hogy az emberiség vagy az együttes boldogulás, vagy az 
együttes pusztulás útjára lép. S nem lehet vitás, hogy a keresztyén em
bernek mindent meg kell tenni, hogy az emberiség ne a pusztulás, ha
nem a boldogulás útjára lépjen. Ezért csatlakoztak a keresztyén egy
házak a világ minden táján ahhoz a mozgalomhoz, mely a béke megmen
tésére irányul. Ezért támogatja minden keresztyén ember őszinte szív
vel a béke ügyét. Bár tudja, hogy a Jézus Krisztus által ajándékba adott 
békesség más és több, mint a földi béke, de azt is tudja, hogy a népek 
közötti békés együttélés tudja csak igazán nyújtani azokat a feltételeket, 
melyek között a keresztyén szolgálat és az evangélium hirdetése által az 
emberek lelki békessége megvalósulhat. Mivel hisszük, hogy a külső béke 
is végső sorban Isten adománya, azért hitünk szerint akkor teszünk leg
többet a béke ügyéért, ha állhatatosan, buzgó szívvel imádkozunk érte. 
Emellett persze felvilágosító szolgálatunkkal és egész magatartásunkkal 
mindent meg kell tennünk, hogy minden ember előtt világos legyen: A 
háborúk sohasem jelentettek az emberiség számára előbbre menetelt, 
ma pedig különösképpen nyilvánvaló, hogy az emberiség boldogulásának 
útja csak a békés egymás mellett élés elvének következetes megvalósí
tása lehet.

Esperest szolgálatomban Isten iránti engedelmességben szívügyem, 
lesz az emberiség békességének ügye. Mindent meg szeretnék tenni azért, 
hogy lelkésztestvéreim és a gyülekezetek is eljussanak erre a hitbeli lá
tásra. Ma már egyre kevesebb azoknak a gyülekezeti tagoknak a száma, 
akik a békeszolgálatban paphoz és hivő emberhez nem méltó „politi
zálást” látnak. Szerte a világon egyre több keresztyén ember látja meg, 
hogy a világ békéjének megőrzése ügyében Isten a keresztyén egyházra 
és a keresztyén emberekre különösen nagy feladatot bízott, s egyre töb
ben vállalják hitben e feladat megvalósítását: Egyházmegyénk lelkészei 
és gyülekezetei a Magyarországi Evangélikus Egyház keretében eddig is 
kivették részüket a béke-munkából. Hiszem, hogy esperesi szolgálatom 
idején ez a munka nem lankadni, hanem egyre inkább erősödni fog.

6. A keresztyén ember ezt a hatalmas szolgálatot képtelen elvégezni 
a maga erejéből.. Nemcsak azért, mert erőtelenek és gyengék vagyunk, 
hanem azért sem, mert az ember természeténél fogva nem szolgálni, ha
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nem uralkodni akar. Még a tanítványokat is tőrbe ejtette ez az Ádámtól 
örökölt bűnös hajlandóság. Krisztus Urunk ekkor a saját szolgálatát, az 
emberekhez lehajtó bűnbocsátó szeretetét állította eléjük. Mert önzé
sünkét, uralkodni vágyó bűnös természetünket csak úgy tudjuk le
győzni, ha kísértéseink közben mi is Jézus Krisztusra nézünk, ha komo
lyan vesszük, hogy ő úgy szeretett bennünket, hogy a mi örömünkért, 
békességünkért, üdvösségünkért minden kínt és megaláztatást, még a 
kínos kereszthalált is elszenvedte. Ha hittel elfogadjuk, hogy a minden- 
ség Ura, Isten egyszülött Fia szolgai formát vett fel, hogy nekünk ér
demtelen bűnösöknek szolgáljon, akkor a mi szívünk is megtelik hálával 
és szolgáló szeretettel. Akkor nem lesz nehéz a másokért való szolgálat 
és munka, mert tudjuk, hogy ezzel hálánkat mutatjuk meg megváltó 
Urunk felé.

Amikor elindulok az esperesi szolgálat útján, nagyon érzem a fel
adat nagyságát és erőtelen, gyenge voltomat. De hiszek abban, hogy az 
egyház Ura, aki vérét hullatta értem, elveszett bűnösért, mint az egyház
történelem folyamán annyi más szolgáját, engem is meg tud erősíteni 
erre a szolgálatra. Ha csak önmagámra néztem volna, nem lett volna 
bátorságom vállalni ezt a szolgálatot. De mivel hiszek abban, hogy Jézus 
Krisztus ereje cserépedényekben van elrejtve, s hogy a mihaszna, ócska 
üvegdarab is vissza tudja tükrözni az ő dicsőségét, mégis reménységgel 
indulok el a szolgálat útjára. Abban a meggyőződésben, hogy ez a re
ménységem nem fog megszégyeníteni, félelemmel, de mégis nagy remény
séggel ezennel átveszem a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye 
esperesi szolgálatát.

Selmeczi János

1530-ban az augsburgi birodalmi gyűlésen Albrecht 
mainzi érsek a Bibliában olvasgatott. Egyik tanácsosa gya
nútlanul hozzá lépett és megkérdezte: „Milyen könyv ez 
kegyelmes fejedelem?” „Nem tudom — felelte — miféle, 
könyv lehet, de minden, ami benne van, ellentmond ne
künk.”

Luther a Bibliáról:
„Doktor Usingen, egy ágostonrendi barát, aki nekem 

a kolostorban preceptorom volt, ezt mondta egyszer, látva, 
hogy a Bibliát szívesen olvasom: „Ej, Márton testvér, mire 
jó ez? A régi tanítókat kell olvasni, akik leszűrték a Bib
liából az igazságot. Minden lázadást a Biblia önmagában 
való olvasása okoz.” „Én a magam részéről csak Isten igé
jéről akarok tudni. Még egy angyalnak sem hinnék, ha más
ként tanítana, mint ahogy a Biblia. Egyedül Isten igéjében 
és cselekedeteiben hiszek, mert Isten igéje a világ kezde
tétől fogva biztosan áll. Magam tapasztaltam, hogy min
den úgy történik, amint abban meg van írva.”
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R ész le t a z  agendatervezet kísérőiratából

121. Mielőtt hozzáfogunk az esketési rend egyes részletkérdéseinek; 
tisztázásához, világos választ kell kapnunk arra, hogy mi az esketés ér
telme, és hogy miért van szükség egyházi cselekményre az állami házas
ságkötés után. Egyszerű válasznak látszik az, hogy a házasságkötés az 
állami hatóság előtt történik, utána tehát az egyháznak csak az a fel
adata, hogy Isten igéjét hirdesse a házasságra lépett híveknek, megáldja 
őket, s imádkozzék értük. Ezen az alapon szoktak újabban az állami 
házasságkötés mellett a házasság megáldásáról beszélni. Nem vitás, hogy 
az esketés lényeges részei az igehirdetés, ill. igehallgatás, az imádság és 
a megáldás. De ha az esketést ezekre az alkatrészekre redukáljuk, akkor 
éppen azok az elemek maradnak el az esketésből, amelyek azt jelleg
zetesen esketéssé teszik: az esketési kérdések, az eskü és az esketési for
mula. Kétségtelen, hogy az esketésnek ezek a részei könnyen párhuzamba 
kerülhetnek az állami funkció egyes pontjaival, és azt a benyomást kelt
hetik, mintha azt ismételnék vagy kérdésessé tennék. Az esketés értel
mének kérdése tehát abban csúcsosodik ki, hogy lehet-e az esketési kér
déseknek, az eskünek és az esketési formulának jellegzetesen egyházi 
értelmet és megfogalmazást adni, vagy egyáltalában ki kell-e hagyni 
ezeket az esketés rendjéből.

122. Ha tisztázni akarjuk az esketés értelmét, akkor nem elég meg
állapítanunk, hogy a házasság Isten rendje, hanem azt is meg kell lát
nunk, hogy ehhez a rendhez szorosan hozzátartozik a házasságkötés. Két 
ember viszonya nem magától és fokozatosan válik házassággá, hanem 
csakis a házasságkötés által. Nincs házasság házasságkötés nélkül, 
A házasságkötés lényeges része pedig a kölcsönös megegyezés önkéntes 
és nyilvános kijelentése. Talán nem kell külön hangsúlyoznom, hogy a 
megegyezésnek kölcsönösnek és mindkét fél részéről önkéntesnek kell 
lennie, és hogy a kijelentésnek nyilvánosan kell történnie. A kényszerű 
viszony és a titkos megegyezés nem házasság. Ellenben el kell hárítanom 
egy gyakori félreértést. A megegyezés sohasem terjedhet ki az egymás
hoz való viszony mértékére, hanem csakis arra, hogy a két fél házasság
ban akar élni egymással. A megegyezés nem szabad megegyezés atekin- 
tetben, hogy a házasfelek egymáshoz való viszonyuk tartalmára nézve 
tetszésük szerint egyezhetnének meg. Mert köti őket a házasság rendje, 
amely a megegyező felektől független és a megegyező felek fölött álló 
isteni rend. A házasságkötésnél a megegyezés nemcsak egymáshoz köti 
a feleket, hanem mindkettőt a házasság rendjéhez is.

123. Az elmondottak alapján próbáljuk tisztázni az állami házasság- 
kötés s az egyházi esketés viszonyát. E célból tegyünk különbséget az 
állami törvények szerint érvényes házasság és az Isten rendjének és 
tetszésének megfelelő házasság között. A kettő nem esik mindig egybe. 
Az állami törvények szerint érvényes házassághoz elegendő az állami 
házasságkötés, amelynek a különböző államok törvényei szerint szigo
rúbb vagy felszínesebb feltételei vannak, s súlyosabb vagy könnyebb 
elkötelezéssel járnak (elválás lehetősége). Az Isten rendjének megfelelő 
házasság feltétele a kölcsönös szeretet és a halálig tartó hűség: olyan 
feltételek, amelyek az ember szívének keménysége miatt sokszor elvisel
hetetlenek (Mt. 19, 10.), de Krisztusban teljesíthetők. Az Isten rendjének 
megfelelő házassághoz pedig hozzátartozik az is, hogy a házasfelek ki
jelentik azt a szándékukat, hogy Isten rendje szerint akarják folytatni
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házasságukat. Az egyházi esketés lényegében e körül forog. Az egyház 
hirdeti Isten igéjét a házasság rendjéről, azután megkérdezi a házas
ságot kötő tagjaitól, hogy akarnak-e Isten rendjéhez alkalmazkodni. Vá
laszuk után Isten igéjével egybeköti őket, s azután a gyülekezettel kéri 
rájuk Isten áldását, főként az Ő Szentlelkét, hogy Isten tetszése szerint 
folytathassák házasságukat.

124. De szükség van-e ehhez külön egyházi szertartásra? Nem áll-e 
az a tétel, hogy a keresztyén ember házassága keresztyén házasság, akár 
megkapta rá a lelkész áldását, akár nem? Nem helyes-e azt mondani, 
hogy az egyházi házasságkötés nem gyülekezeti ügy, hanem pasztorális 
cselekmény? Ezek az ellenvetések az individualista keresztyénség ellen
vetései. Velük szemben határozottan szükségesnek tartjuk az egyházi 
esketést. Mert egyrészt, ahogyan két ember házassága sohasem magán
ügy csupán, hanem közügy is, mert a házasságon épülő család a nép 
és a társadalom alapsejtje: úgy két keresztyén ember házassága sem 
a két keresztyén külön ügye, hanem a gyülekezet ügye is, mert a keresz
tyén család a gyülekezet alapsejtje. Másrészt a gyülekezet is felelősség
gel tartozik tagjai iránt. S ebből nemcsak az következik, hogy Isten igé
jéből tanítást, ad neki Isten rendjéről, és imádkozik értük Isten kegyel
méért, hanem Isten előtt való felelőssége szerint megkérdezi tagjaitól, 
hogy akamak-e Isten rendjéhez igazodni házasságuknál.* A gyülekezet 
tehát joggal tekint a gyülekezet előtt meg nem jelent házas tagjaira úgy, 
hogy mulasztást követtek el, és életük lényeges pontjánál kivonták ma
gukat a gyülekezet közösségéből. Megfordítva: amikor az egyház meg
tagadja az egyházi esketést egyes készülő vagy már megkötött házassá
goknál, mert Isten rendjébe ütközik az, akkor ezzel az egyház nem 
akarja megbélyegezni egyes tagjait, hanem bizonyságot tesz Isten meg
változhatatlan rendje mellett.

125. Az elmondottakból következik, hogy az esketés helyes elvégzése 
szempontjából nagy jelentőségű az a szolgálat, amelyet a lelkész a jelent
kezéskor vagy még előbb végez. Minél hamarabb világossá kell tennie 
a házasulandók előtt, hogy a házasság Isten rendje, s ebben Isten őszinte 
szeretetet és feltétlen hűséget vár tőlük. Lehetséges, hogy ilyen pásztori 
szolgálat gyümölcseként bizonyos esetekben létre sem jön az olyan há
zasság, amely nem egyezik Isten akaratával. Isten szolgájának ebben 
a lelkipásztori szolgálatban természetesen mindig Isten akaratára és 
rendjére kell tekintenie, és nem egyszerűen arra, amit a házasulandók 
vagy mások jónak látnak.

126. Ugyancsak az elmondottakból következik az is, hogy az esketést 
rendbe azokat az íráshelyeket kell felvenni lekcióként, amelyek világo
san szólnak arról, hogy a házasság Isten rendje, és hogy Isten abban 
szeretetet és halálig tartó hűséget kíván. Ennek megfelelően Mt. 19-et 
és Ef. 5-öt választottam lekcióként. Nem követem azonban azokat az 
agendákat, amelyek Luther Esketési könyvecskéje nyomán egy egész 
sor lekciót iktatnak az esketési rendbe, s azokat különböző, erősen intel
lektuális, tanító jellegű bevezetésekkel látják el. Mert ha bizonyos fenn
tartással elfogadható is az a felkapott kijelentés, hogy a liturgia imád

* Figyelemre méltó, hogy az esketési kérdéseket azok sem hagyják el az eske
tés rendjéből, akik az egyházi funkció értelmét az igehirdetésben, imádságban és 
a házasság megáldásában látják. Ez mutatja, hogy gyakorlatilag mégsem redukálják 
az eskelest a házasság megáldasára. A kérdésekben a gyülekezet küldetése és fele
lőssége szólal meg egyes hívei felé ezzel pedig lényegesen több lesz a szertartás, 
mint a házasság megáldása.
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kozott dogma, azért ebből még nem következik az, hogy a liturgiának 
elmondott dogmatikává kell lennie. Természetesnek tartom azt is, hogy 
a lekciók után következő igehirdetés ,ne beszéljen általánosságban Isten 
kegyeiméiről és gondviseléséről, hanem tegyen bizonyságot a házasság 
Isten rendjéről és arról, hogy abban hogyan lehet élni Krisztus által.

127. Ha az egyházi esketésnek az előző pontokban megfogalmazott 
értelmére gondolunk, akkor nem lesz nehéz megtalálnunk az esketési 
kérdések helyes megfogalmazását, mert nyilvánvaló, hogy azoknak Isten 
rendjére, a köicsönös szeretetre és a hűségre kell vonatkozniok. így 
a kérdések nem ütköznek azzal sem, ami az állami anyakönyvvezető 
előtt már elhangzott. Mielőtt azonban saját megfogalmazásomat részle
tezném, lássunk egy-két szokásos formulát. Nálunk használatos és másutt 
is elterjedt -kérdés: „Akarod-e NN-t örök házastársul venni?” Ez több 
szempontbói nem kielégítő: 1. A kérdés arra irányul, hogy akarja-e 
NN-t házastársul venni. Ezt azonban már az anyakönyvvezető előtt is 
kijelentették, és a lelkész kezében van róla a tanúsítvány. 2. Ha azonban 
azt akarjuk ezzel kérdezni, hogy Isten rendje szerint, vagy örök házas
társul akarja-e venni választottját, — ez volna az egyház elé tartozó 
kérdés —, akkor más szórendet kellene alkalmaznunk; ez meg szeren
csétlenül hangzanék: „Isten rendje szerint akarod-e. . .? ” vagy: „örök 
házastársul akarod-e. . .  ?” 3. Ezzel az utóbbi hangsúllyal és szórenddel 
ez a kérdés párhuzamba kerül a második kérdéssel, amely az örök 
hűségről szól. Érdekes az 1894-es porosz agendára visszamenő két for
mula. A: „Isten kezéből fogadod-e NN-t házastársul?” B: „Hiszed-e, 
hogy Isten adta NN-t házastársul életed fogytáig?” Nyilvánvaló ezekben 
az a törekvés, hogy a kérdés egyházi jelleget kapjon, s ezért hit oldalá
ról fogják meg a kérdést. Csakhogy az első mégis kevesebbet mond, mint 
az a kérdés, hogy „szereted-e?” A második formula pedig kettőt kérdez 
egyszerre: „Hiszed-e, hogy Isten adta?” és „Hiszed-e, hogy életed fogy
táig adta?” (Kell ezt az utóbbit hinni? Hátha a másik előbb hal meg!) 
Nézetem szerint a helyeset Gyurátz agendája találta el, bár szakított 
a megelőző hagyománnyal: „Szereted-e?” Ez a helyes kérdés, mert Isten 
akarata szerint ez az egyik döntő pont a házasságkötésnél. Mindezek 
alapján a hagyományos szövegezéseket is figyelembe véve a következő 
három kérdést tartom helyesnek: 1. „Szereted-e ezt a melletted álló nőt, 
NN-t, akit házastársul választottál?” 2. „Akarsz-e vele Isten rendje és 
igéje szerint házasságban élni?” 3. „Fogadsz-e neki örök hűséget. . .  ?” 
Tudom, hogy a középsőben lényege szerint bennfoglaltatik a másik kettő 
is, mégis szükségesnek látszik mind a három kérdés hahgoatatása. Elmé
letileg éppen ezért talán a középsőt kellene előre tenni, s akkor a másik 
kettő az első helyre tett kérdés részletezésének tekinthető. De a megadott 
sorrend megszokottabb és természetesebb. A kérdések ebben a fogalma
zásban nem ismétlik az anyakönywezetőnél elhangzottakat, és azt ku
tatják, ami valóban az egyház elé tartozik, mert Isten követelménye.

128. A házassági eskü mellett nem lehet teológiai érvet felhozni, 
helyesebben: nem lehet olyan teológiai érvet felhozni, amelynek alapján 
be kellene vezetni az esküt, ha még nem volna szokásban. A kérdésekre 
adott felelet keresztyének között egymagában is elég, és felér az esküvel. 
A legtöbb rendtartás be is éri a kérdésekre adott válasszal, az egyszerű 
igennel, és ezt az igent nevezi eskünek, ill. fogadalomnak. Viszont áll 
az előző tétel megfordítottja is: nem lehet olyan teológiai érvet sem fel
hozni, amelynek alapján el kellene törölni az esküt, ha már megvan. 
Az esküt nem lehet elvileg helyteleníteni. Ezt hitvallásaink is világosan
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kifejtik. Sőt a Nagykáté szerint egyenesen Istent tiszteljük, ha az Ő 
nevét használjuk esküben a jó és az igazság erősítésére. Néha félreértésre 
adott okot az, hogy a házassági esküt a konfirmációi fogadalommal hoz
ták kapcsolatba, és ennek analógiájára amazt is elvetették. Csakhogy 
a házassági eskü kérdését nem szabad összekeverni a konfirmációi foga
dalom kérdésével. A kettőnek nem azonos a tartalma. A hibáztatott kon
firmációi fogadalmi szövegek a Krisztusban való hit és a hozzá való 
hűség dolgában fogadkoznak: ez túlmegy az ember erőin. A házassági 
eskü első része azonban egyszerűen egy tényt erősít meg: a szeretet 
tényét, második része pedig a házassági hűség ígéretét tartalmazza. 
Ez a iustitia civilis vonalába esik. Erre a keresztyén ember Isten nevé
nek segítségül hívásával jó lelkiismerettel tehet esküt, különösen, ha 
jó lelkiismerettel tudja elmondani az eskü első felét arról, hogy szereti 
választottját. Ezen kívül figyelembe kell vennünk azt is, hogy míg kül
földön csak szórványosan fordul elő valami esküféle a házasságkötésnél, 
addig Magyarországon a XVI. század közepe óta kimutathatóan, de bi
zonyára már régebb óta is minden bevett vallásfelekezet esküvel esket. 
Ebből a magyar hagyományközösségből csak megtámadhatatlan érvvel 
szabad kilépnünk. Ha tehát valaki mégis el akarja hagyni az >esküt, 
nagyon világosan meg kellene mondania, miért helyteleníti eddigi gya
korlatunkat, mert különben az eskü elhagyása a lazulás benyomását 
kelti, és tovább növeli a lazaságot. Én tehát az eskü meghagyása mellett 
vagyok abban az értelemben, hogy az eskü igaz ügyben Isten nevének 
dicsőítése, és hogy ünnepélyes formában nem mond mást, mint a kérdé
sekre adott feleletek.

129. A házassági eskü használatos szövegét is kielégítőnek tartom 
tartalmilag. Csak nyelvi szempontból kell egyszerűsíteni, mert különösen 
eleje szövevényes. Ha megnézzük a Keresztúri agenda (1598) szövegét, 
azonnal kitűnik, hol burjánzott el szövegünk: „Isten téged úgy segítsen, 
ki Atya, Fiú, Szentlélek, egy bizony Isten, hogy e jámbor személyt, az 
N. asszonyt szereted, és Isten parancsolata szerint jámbor házastársul 
hozzád veszed, holtodig, holtáig el nem hagyod, sem szegénységében, 
sem betegségében, sem semmi féle nyomorúságában: Isten téged úgy 
segéljen!” Eszerint későbbi betoldások: 1. „ezen kezemen levő nőt” ,
2. „akit feleségemnek választottam” , 3. „a házassági kötelességeket iránta 
híven teljesítem” . Az első kettő teljesen felesleges, a harmadik helyett 
pedig megfelelő fogalmazást kell keresnünk, mert ebben a formában 
félreérthető. E megfontolások alapján egyszerűsített, de éppen ezért vilá
gosabb és átfogóbb szöveget javaslok, amelynek a ritmusa is jobb az 
eddiginél: „Én, NN, esküszöm az élő Istenre,'aki Atya, Fiú, Szentlélek 
egy igaz Isten, hogy NN-t igazán szeretem. Hűséges házastársa leszek 
Isten rendje és igéje szerint, holtomig, holtáig el nem hagyom, sem 
egészségében, sem betegségében, sem örömében, sem bánatában. Isten 
engem úgy segéljen. Ámen.” ‘

 130.   Talán legnehezebb kérdés az esketési formula szövegezése.   
Érdemes egyszer a magyar próbálkozásokat áttekinteni, hogy lássuk a 

kérdésekkel való vívódást. Csak a lényeges szavakat emelem ki a külön- 
böző formulákból. Keresztúri agenda 1598: „az Ö szent áldásával össze- 
kötöm őket.’’ Dunántúli agenda 1831: „az Ő áldásának óhajtásával 
a nazaseletre összekötlek” . Karsay—Czékus 1889: „törvényesen egybe- 
adlak és megerősítem házassági szövetségteket”. Gyurátz 1902: „meg
áldom házassági szövetségteket” . Raffay: „összekötöm és megáldom há- 
zassagtokat’’. Kosa 1954: ..megerősítlek titeket ebben a házassági szövet
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ségben és megáldalak Isten nevével és igéjével” . Kosa 1957: „kérem 
reátok Isten megerősítő áldását, igéjével: amit Isten ...” Valamennyi a 
Szentháromság nevében mondja a formulát, és Mt. 19, 6b-vel végződik. 
Valamennyi közül legegyszerűbb és legjobb az első: a legrégibb. Leg
feljebb a szórendet kell megcserélni és „áldásával” mellé odatenni „igé
jével”, s akkor szépen következik utána Isten igéje (Mt. 19, 6b) és az 
áldás. Erre nem lehet azt mondani, hogy az összekötés megtörtént már 
az anyakönyvvezetőnél, mert a javasolt szövegezésnél azon van a hang
súly, hogy Isten igéjével és áldásával kötjük össze őket. Ezzel kiemel
kedik megint az egyházi aktus különlegessége éppen a világi aktushoz 
hasonló kifejezés fenntartása mellett. Az esketési formula bevezetésé
ben a felek kijelentésére való utalás alig hagyható el, noha így a mon
dat kissé bonyolult. Ellenben nyugodtan elmaradhat az „én”-es kifejezés 
részletezése: „én, mint az Ürnak e végből (esketésre?) rendelt hivatalos 
szolgája” . Minél többet mondunk az „én” szolgai és alázatos jellegéről* 
annál jobban kihangsúlyozzuk jelentőségét. Ezek alapján javaslatom: 
„Mivel ti Isten rendje szerint akartok egymással házasságban élni. és 
ezt az élő Isten színe és az egyház megjelent tanúi előtt kijelentettétek, 
ennek bizonyságául [gyűrűt váltottatok,] egymásnak kezet adtatok és 
megesküdtetek: azért egybekötlek titeket Isten igéjével és áldásával, az 
Atya, Fiú, Szentlélek nevében, hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember 
azt el ne válassza”.

131. Az esketési formula után következik az áldás. Ezt Luther eske
tési imádsága nyomán fogalmaztam meg optativusban. Itt sem helyeslem 
az „én”-es kifejezést: „Én, m in t... megáldalak, vagy megáldom házas- 
ságtokat” . Helyesebb az áldás ősrégi formája, amelyben az áldó lelkész 
Isten áldását kéri. Gondoljunk például az ároni áldásra. Még helyesebb 
volna azonban az áldást imádságos formában kézrátétellel elmondani. 
Érdemes volna ezt külön megfontolás tárgyává tenni, mert így az esketés 
párhuzamba kerülne a konfirmációi, lelkészavatási és iktatási áldással, 
s a hangsúly erősebben kerülne arra, amit Isten cselekszik rajtunk. 
Ugyancsak megfontolandónak tartom a confirma használatát ezen a he
lyen. Arról is lehetne szó, hogy azt a kar vagy a gyülekezet énekelje. 
Nem döntő érv, de megjegyzem, hogy a római egyház is használja a con- 
firmát az esketésnél.

132. Szépnek és helyesnek tartom a zsoltárolvasást az esketés elején. 
Többféle zsoltárról lehetne szó: 127, 128, 36, 67, 145, 34. Legalkalmasabb
nak az utóbbit tartom, hozzá antifónaként 128, 1-et. Természetesen a 
zsoltárt a kar is énekelheti, de legalább olvassa a lelkész.

133. Megfelelő helyen beiktattam a gyűrűzés rendjét is, bár nem 
lehet kötelezővé tenni, még propagálása sem szükséges.

134. Az összes esketési alkalomra csak egyetlen rendet készítettem. 
Nem tudok teológiai érvet, amely indokolná az eltérő formulákat a kü
lönböző alkalmakra. Az elváltak esketésénél sem látok okot arra, hogy 
a renden bármit is változtassunk. Nekem ugyan az írás alapján (Márk 
10, 11—12; 1. Kor. 7, 11—12) az a véleményem, hogy az elváltaknak az 
újabb házasságkötése Isten rendje és igéje ellen van, és ezért nem 
helyénvaló az esketés. Tény azonban az, hogy ezt a felfogást az evan
gélikus egyházban nem tudja mindenki magáévá tenni, és sokan vannak, 
akik az elváltak újraesketését több-kevesebb megszorítással lehetséges
nek tartják. Egyöntetű azonban az a vélemény, hogy csak az ún. ártatlan 
fél újraesketése engedhető meg. Ha valakinek ez a felfogása, akkor kö
vetkezetesnek kell lennie, és ugyanúgy kell esketnie az ilyen „ártatlan”'
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elváltakat, mint a többieket. Mert ha az illető fél csakugyan ártatlan, 
akkor nem szabad megbélyegezni a szokásostól eltérő renddel. Fenntar
tom azonban azt az álláspontomat, hogy a lelkészeknek nem az a fel
adata, hogy lelkipásztorkodás címén az ember keményszívűségéhez alkal
mazza Isten rendjét és igéjét, hanem az, hogy Isten változtatlan rendjé
hez térítse az ember kemény és lázadó szívét. Ez az Istenhez terelés az 
igazi pásztori (!) munka*

135. Nem szolgáltatok külön rendet arra az esetre, ha az egyik fél 
nem keresztyén. A házasságról és az esketésről elmondottak alapján nem 
a rendet kell megváltoztatnunk, hanem azt kell mondanunk, hógy ilyen 
esetben nem lehetséges egyházi esketés, mert nem lehet szó keresztyén 
házasságról. Ha az egyház szolgája kitart álláspontja mellett, akkor 
lehetséges, hogy bizonyos esetekben visszatarthatja hívét szerencsétlen 
házasságtól. Ha pedig mégis létrejön az ilyen vegyesházasság, akkor sem 
az a feladatunk, hogy azonnal elvégezzük az egyházi esketést bizonyos 
engedményekkel, hanem sokkal inkább arra kell bátorítanunk a keresz
tyén felet, hogy magaviseletével, csendes bizonyságtételével törekedjék 
megnyerni nem keresztyén házastársát Krisztus számára, s akkor elvé
gezhető lesz az esketés. Ne tévessze meg a lelkipásztort, hogy éppen 
az ilyen esetekben ragaszkodnak a hívek az esketéshez (elváltaknál is 
gyakori ez az eset!). Ennek sokszor nem is tudatos indítéka az, hogy nem 
egészen kifogástalan házasságuk miatt nyugtalan lelkiismeretük számára 
az egyházi áldásban keresik lépésük igazolását. A lelkipásztor feladata 
azonban nem az, hogy hamis biztonsággal nyugtassa meg híveinek jog
gal nyugtalankodó lelkiismeretét.

136. Az esketés rendjének állandó szövegeit úgy fogalmaztam meg, 
hogy azok abban az esetben is változatlanul használhatók, ha a polgári 
házasságkötés és az esketés között hosszabb idő telt el. Elvileg egyéb
ként nem lényeges, hogy mennyi idő telt el a polgári házasságkötés után, 
mert az egyházi szertartás minden esetben utána következik, és feltéte
lezi azt.

137. Az esketés gyülekezeti jelentősége miatt nem vitás, hogy helye 
a templom, és hogy legalábbis a gyülekezetei képviselő tanúk jelenlété
ben kell történnie. Ebből következik az is, hogy a tanúknak keresztyé
neknek kell lenniök.

138. Az esketés emlékünnepe a templomban vagy a családban tör
ténhet, de egyik esetben sem gyülekezeti, hanem családi jellegű cselek
mény. Kerülni kell az újraesketés benyomását, mert az esketés egész 
éltre szól: nem lehet megújítani 25 vagy 50 év múlva. Az áldás szövege 
azonban hasonlíthat az esketési áldáshoz.

* Az elváltak esketéséről lásd a Lelkipásztor 1957. március—áprilisi számában 
rv?.0' t=kk' lapo!{on megjelent cikkemet. Hozáteszem, hogy az íráshelyek egy része 
(Mt. 5, 32; 19, S) alapján vitatható Jézus tanítása az elválásról, de valamennyi írás- 
r r ly tökéletesen egyezik abban, hogy helyteleníti az újabb házasságot. Hamis érv 

ui esketése mellett az is, hogy ha Isten igéjét kérik, nem tagadhatjuk meg 
íitovoí í “ azen.nyilvánvaló, hogy Istennek külön rájuk vonatkozó igéjét — amely az 
násztnri>ifaSsag ellen szól —, nem akarják hallani. Isten igéjéhez ragaszkodó lelki- 
házoccao r,=^ítl .?gy ölyan esetről tudnak beszámolni, amelynél a készülő újabb 
vni* jött letre, s az eredéti házastársak kibékültek, mert a lelkész nem
hátasBío í.rúr,iÍ?FSd,ményt tenni. Megfordítva: érdemes arra is gondolni, hogy hány 
íozottan kéíS «líi.elTVagy nem állt helyre azért, mert az egyház nem meri elég hatá- 
t í h á r í t ó s á r a k é t akaratát a házasságról és az elválásról. Végül félreértések 
X l p S h t 7 Í r S .  é el: 1- A törvényes elválás sem teszi semmissé a házasságot, 
úiibbházassáea de Syakran jogilag is kötelezi a feleket. 2. Az elváltak
fételnélkülkötele^i a f e k í t o . ^  ISten rendjével nem egyező hazassag’ amely íel'
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139. Esketésnél és esketés emlékünnepénél az úrvacsoravétel csatla
kozik a szertartáshoz. Az úrvacsorának ez a helye felel meg az úr
vacsora értelmének, és így lehetséges a magánúrvacsora helyett a közös 
úrvacsoravétel. Szép és helyes, ha az esküvő a család és a gyülekezeti 
tagok úrvacsorái közösségével végződik.

140. Némely helyen talán még szokásban van a menyasszonyavatás. 
Nem hiszem azonban, hogy ennek rendjét fel kellene venni az agendába*

Prőhle Károly

EGYHÁZI ÉPÜLETEINK
(ahogyan azt Tolna—Baranyában láttuk)**

1959. június 29—július 8-ig egyházmegyénk minden gyülekezetét vé
giglátogattuk.* Az út során kb. 1200 km-t tettünk meg motorkerékpáron 
és 63 helységet látogattunk meg. Az első benyomás — egyházi épületein
ket tekintve — a kellemes csalódás volt. Az épületek állapotát tekintve 
sokkal rosszabbra voltunk elkészülve. Ebben a kedvező képben kétség
telenül legjelentősebb az a sokszor megható igyekezet, amelyet még a 
legéldugottabb és legjobban elerőtlenedett gyülekezetben is felismerhet
tünk, az ősöktől maradt épületek gondozása terén. A másik jelentős té
nyező az évről évre adott segélyek felhasználása.

Általában azt láttuk, hogy a templomok vannak jobb karban. Eb
ben felismerhető lelkészeink önzetlensége, akik inkább vállalták a rosz- 
szabb lakást, de a templomra többet áldoztak. De felismerhető a gyüle
kezetek gondolkodása is, amelyben szintén előbbre való a volt templom, 
mint a papiak. Feltűnő volt, hogy a lakások belseje mennyivel jobb 
állapotban volt, mint a külseje. Ez pedig egyrészt a papnék gondosságát, 
másrészt a lelkészek kultúrigényét mutatta. Mindezt örömmel állapít
hattuk meg. Igazán elhanyagolt épületet csak alig egyet-kettőt találtunk.

Sok a műemlék, vagy műemlék jellegű templomunk. Ez arra mutat, 
hogy volt ízlése őseinknek és a templomok építésénél arra törekedtek, 
hogy az harmonikus, művészi is legyen. Templomaink nagy százaléka 
megyénkben szinte csak méretben, stílusban alig, különbözik egymás
tól. Ez a stílus az 1800 körüli időben épült templomok jellegzetessége. 
De van néhány klasszicista törekvést mutató templomunk is. Az újab
bak közül pedig kiemelkedik a mohácsi, mint a modern vonalú építke
zés szép és ízléses példája, valamint a tengelici, mint a romantikus

* A nógrádiak többsége fontosnak tartja a menyasszonyavatás agendába vételét. 
Ezért kérem azokat a lelkészeket, akik gyakorolják a meny asszony avatást: Írják 
meg ezt nekem.

** „Az úton Krahling Dániel esperes, és Sólyom Károly paksi lelkész vettek részt- 
Rajtuk kívül naponta más-más lelkész, aki éppen a meglátogatott körzetből való 
volt, lett a bizottság harmadik tagja. Az út óramű pontossággal, esőben is, ment 
végbe, olykor Igen nehéz terepen, földutakon is. A kis 125-ös Danuviák remekül 
vizsgáztak.”
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• 'nvzatú és a magyaros díszítő elemeket ízlésesen felhasználó templom- 
’ tdus képviselője. Ez indít arra, hogy e jelentésemben néhány vonással 

p1 házmegyénk épületeinek, berendezésének művészi kérdéseit is fel
vessem Ezek az örökségül nyert értékek köteleznek, hogy el ne rontsuk 
őket valami ízléstelen giccsel. Már most elnézést kérek, ha ebben a vo
natkozásban valakit megbántanék.

Az általános képhez tartozik az is, hogy utunk során többször kellett 
túlzottnak látnunk egyes segélykérvények megállapításait. Talán arra is 
jó lesz ez a munkánk, hogy utunk eredményeként minden épületünkről 
legyen az akár templom, akár lelkészlak, akár melléképület, külön-kü- 
lön törzslap készült. Erre a törzslapra rákerült az épületek egységes 
mértékű alaprajza, valamint minden most észlelt hiány, vagy romlás. 
Pl. Mekényesen a lakás hátsó fala mintegy 12 méter hosszúságban meg
süllyedt és elrepedt. Vagy Kalaznón az istálló középső oszlopa fél mé
terre süllyedt. A tetőzet megroggyant. Ismét másutt a torony király
gerendája korhadt stb., stb. Ezen feljegyzések birtokában talán igazsá
gosabb lesz a segélyek szétosztása és valóban minden forint a szüksé
ges helyre kerül.

A templomok

Egyházmegyénk templomai és imaházai általában jó állapotban van
nak, csak négy-öt olyan templomunk van, ahol nagyobb mértékű reno
válás szükséges. A hibák jórésze tetőzeti baj. Egy időben meg nem igazí
tott törött cserép következménye. Az így beázó mennyezet, korhadó ge
renda mór következmény. Ezen a ponton kellene több gondot fordítani 
a tetőzetre. Ajánlanám, hogy legalább negyedévenként a gondnok, ill. 
egy arravaló presbiter esőzés után. főleg tavasszal gondosan nézze meg 
a padlásteret, nincsen-e valahol beázás nyoma. Az így rendszeresen vég
zett ellenőrzés megakadályozhatná, hogy akkor kerüljön a gyülekezet 
elé a kérdés, amikor már elkorhadt gerendákat, átvizesedett, leszakadó 
mennyezetet, megdőlt tornyot, vagy más hasonlót kell javíttatni. Mert 
ezekre már olyan összeg szükséges, ami legtöbbször messze meghaladja 
a gyülekezet erejét. Megható viszont több kis gyülekezet gondoskodása, 
pl. Kistormás, ahol nem is ötven lélek tart rendben egy hatalmas temp
lomot.

Komoly kérdés a villámhárító. Nyolc templomunkon egyáltalán 
nincsen, hármon pedig nem teljesen kifogástalan a villámhárító. Igaz, 
egy új villámhárító készíttetése tob. 4—5000 Ft, de sokszorosan nagyobb 
kártól ment meg, ha rendben van, mintha valami mulasztás következté
ben súlyos sérüléseket, vagy éppen tűzkárt kell helyreállítani. Az a ja
vaslatom, hogy a Gyülekezeti Segély egyházmegyei összegéből elsősor- 

az°kat a gyülekezeteket kellene segélyeznünk, ahol villámhárító 
építése, vagy javítása folyik.

Egyházmegyénk a legjobban kitelepített része evang. egyházunk
nak. Ezért általános jelenség, hogy sok a férőhelye templomainknak. 
Kérdéssé lett, hogyan lehetne ésszerűen kisebbíteni a templomok belső 
terét. Van ugyanis demoralizáló hatása annak, amikor egy hatalmas 
templomban kongó ürességben csak néhány ember ül. Jelentős lélek- 
szám javulást nem igen lehet várni és ezért a templomok felszerelésé
nek dolgaiban is az ésszerűség szempontjait kell elővennünk. Többfelé 
vannak feleslegessé vált erős lócák, de templomi padok is, amiket ér
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tékesíteni lehetne, illetve másutt lehetne felhasználni. Vannak haran
gok elhagyottan és használaton kívül. Vannak roncs, vagy alig javít
ható orgonák, elfekvő csillárok, falikarok és oltárképek. Felvetem azt az 
első pillanatra merésznek tűnő gondolatot, nem volna-e szükséges egy
házmegyei, és országos viszonylatban is felmérni ezeket a kérdéseket és 
akár belső eladással, akár szerződéses kölcsönadással használatba adni 
olyan elfekvő dolgokat, amiket másutt óriási anyagi áldozattal próbál 
ejy-egy gyülekezet beszerezni. Tudom, hogy a gyülekezetek mennyire 
konzervatívak ebben a tekintetben, de bízom abban, hogy elég intelli
gensek annak megértésére, hogy egyházunk nem adhat pénzt olyan dol
gokra, amiket az egymás iránti szeretetszolgálat belső kölcsönadásával is 
meg lehet oldani. Ez ma igen komoly kérdésünk és oda tartozik ahhoz, 
hogy egyházunk reális helyzetét látva, bátor lépésekkel számolja fel a 
múlt sok terhes örökségét és lépjen rá az új élet útjára, amely a szá
mára a szocializmust építő országunkban megnyílt. Ide sorolom a tel
jesen rossz orgonák kérdését is. Ahol csak nagy és a gyülekezet számára 
megvalósíthatatlan áldozattal lehet egy-egy orgonát helyreállítani, ott 
adják el a roncsokat és vegyenek rajta egy jó harmóniumot. A legtöbb 
helyen ugyanis az a helyzet, hogy a rossz orgona mellé vett harmónium 
a szerény pénzügyi lehetőségek miatt szintén erősen romlott állapotú. 
A két rossz helyett azok eladásából lehetne egy valóban jó, orgona hangú 
harmóniumot venni.

Harangok tekintetében is hasonló a helyzet. Megdöbbenve láttuk 
utunk során, hogy pl. Hidason az ún. rácfalusi templom haranglábán 
teljesen elhagyottan ott van két igen szép 1930-as öntésű Seltenhoffer- 
harang. De a most bontásra kerülő üveghutai kápolnában is van két ki
sebb harang. Jelenlegi helyükön némák, pedig több olyan gyülekezetünk 
van, ahol nagy áldozat árán, ércgyűjtéssel próbálnak harangot venni. 
Meg kell értenie az érintett gyülekezeteknek, hogy túl kell tekinteniük 
a maguk szűk körén és ennek a négy harangnak ismét hivogatóvá kell 
válnia egy más gyülekezetben.

Említettem, hogy milyen szépek és igazán művésziek általában a 
templomaink. Rá szeretnék azonban itt mutatni néhány javítható hibára 
is. Egyik szép, patinás, 1800 körüli templomunkban a korabeli stílusú 
oltár előtt egy futurista mintájú szőnyeg van. Szinte fájt látni. Egy má
sik templomban falikarok helyett a falra éjjeliszekrény-lámpák vannak 
aggatva. Méghozzá páronként két világoskék, két sárga és két rózsaszín 
búrával. Egy másik helyen egészen hasonló, de legalább egyszínű búrájú 
lámpák vannak a falon. ízléstelen. Több helyen láttunk papírvirág, kék, 
piros, sárga stb. koszorúkat és füzéreiket az oltáron, vagy éppen a kép 
körül. Rá kell venni tapintatosan a gyülekezeteket, hogy ezeknek nin
csen helye az oltáron. Több helyen halotti koszorúk szalagokkal vannak 
körben a falakon. Az egyik templom a sok koszorú nyomán egészen 
kriptaszerű volt. Szörnyű lehetőség lenne, ha az élő Jézus Krisztus egy
házának templomai kriptalevegőt árasztanának. Ha már az egyéni érzé
kenység miatt nehéz lenne radikálisan kitisztogatni ezektől a templo
mokat, legalább annyit meg kell tenni, hogy kerüljenek a koszorúk a 
kórusra, vagy hátra az orgona mellé.

Sokfelé téves hiedelem él, hogy ha egy oltárkép újabb az már szebb 
is. Találtunk több értékes oltárképet porosodva, ahol egy újabb szorí
totta ki. Külön értéket képvisel a pécsi és a magyarbolyi oltárkép, 
mindkettő eredeti Madarász festmény. Gondosan vigyázzunk reájuk és 
időnként puha ecsettel tisztogassuk a portól.
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Többfelé értékes kőkeretes, faragott kapukat láttunk. Külön ki kell 
emelnem az udvari-i templomot. Kivételes szépségű neoklasszikus 
templom. Ablakai, ajtója, azoknak keretdíszítése nagyon szép. Nagy 
kár hogy annyira félreesik a forgalomtól, bizonyára megbecsült mű
emlék lenne. Fel kellene hívni reá a Műemlékvédelmi Tanács figyel
mét, hogy most már aránylag nem nagy költséggel teljesen javítható 
volna, erre azonban a helyi gyülekezet kicsiny lélekszáma miatt való
ban képtelen. Megbecsülendő a kéty-i templom kapubélése, ahol ülő
hellyé kiképzett falmélyedés van. Ritkaság ma már ez a középkori ízű 
építészeti megoldás. Több templomunk festése igazán szép. Eleven színei 
ma is őrzik a gyülekezet áldozatkészségét, amikor tejjel és tojással 
készült festékkel festettek. Vigyáznunk kell arra, hogy amikor egy ilyen 
régistílusú templomot renoválnak, a festésnél, de különösen az oltár 
aranyozásánál ne engedjünk éles fényű, új aranyozást, mert ez sokszor 
bántó, hanem az ún. ó-arany színt használjuk. Egyik templomunkban 
igazán megható buzgalommal az ifjú lelkész maga aranyozta át az 
oltárt. Túl éles lett. Mennyivel szebbek az ó-aranyozású kórustartó osz
lopok, amelyek beleillenek a templom egész harmóniájába.

Külön kell még néhány szót szólnom az ereszcsatornákról. Több 
helyen a földdel úgy eltömődtek, hogy komoly fűtermésre lehet számí
tani. — Ez nagyon árt az épületnek. Pedig a csatornák tisztogatása 
házilag is megoldható. Az időben el nem végzett csatornatisztogatás 
következménye vissza hulló vakolat, szétfagyott lábazat, széteső csa- 
tornázat. Ezeknek a javítása pedig elég drága.

A paróchiák

Az általános részben adott képen túlmenően a lelkészlakásoknál 
kerülünk a legnagyobb probléma elé. Ha világosan látjuk a holnap 
útját, akkor megyénkben kétségtelen, hogy több paróchia hamarosan 
ki fog ürülni. A gyülekezetek összevonása már eddig is többet meg- 
üresített. Ezen a ponton kell tehát a legjobban átgondolni, hogy hol és 
mit akarunk renoválni. Mert ahol belátható időn belül úgyis üressé 
lesz és így bérbeadásra, illetve eladásra fog kerülni az épület, van-e 
ott értelme a nagyobb mértékű renoválásnak? Fájdalmas dolog ezt így 
kimondani, de mégis a megmaradókra kell minden anyagi erőt össz
pontosítani. Szükségesnek látszik, hogy az egyházmegyénk kialakítsa 
jövendő terveit erre nézve. Erre azért is szükség van, mert a megmaradó 
paróchiákat modernizálni kell. Teljesen tarthatatlan az az.állapot, hogy 
amikor 'épülő és szépülő országunkban ezrével épülnek a modern laká
sok, amelyekben a legelemibb igény a fürdőszoba, vízvezeték stb., addig 
egyházmegyénkben három lelkésznek van vízvezetéke, csak két lakás 
parkettás, villanytűzhely egy, gáz három helyen van csupán. Szükség- 
fürdőszoba is csak a felében van. Jobban fűthető, kényelmesebb, prak
tikusabb lakásokat kell kialakítanunk. Ez a szolgálat és a haladó élet 
követelménye.

A paróchiák típusa a hosszú, egy folyosóra felfűzöttt nagyméretű 
lakás. Egy ilyen nagy háznak, amit legtöbbször még egy sereg mellék
helyiség is terhel, a karbantartása aránytalanul drága. Hogy ez meny
nyire ott van a lelkészek, de talán elsősorban a feleségeik gondolkodá
sában, azt mutatja az a törekvés, hogy ahol arra valamilyen lehetőség 
volt az L. alakú épületeknél törekedtek a belső folyosósarkot zárt veran
dává kiképezni és így a lakás központibb elrendezését elősegíteni.
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A lakások renoválásánál gondolnunk kell erre. Az kell, hogy törek
véseink iránya legyen, hogy egy épületen belül legyen elhelyezve 
mindaz a helyiség, ami a család életének minden szükségletét bizto
sítja. Tehát nemcsak a kamra vagy fürdőszoba, hanem a WC, a fás
vagy szeneskamra, sőt a mosókonyha is. Egyetlen épületet kell jól ki
tölteni, a többi mellékhelyiséget pedig felszámolni. A távolabbi jövendő 
arra tendál, hogy a lakás legyen jó és azt töltse is be a lelkészcsalád 
Nagy kedvezmény államunk részéről, hogy ilyen mértékben mentesíti 
a paróchiákat minden más igénybevétel alól. Ezzel a kedvezménnyel 
való visszaélés az, ha a mai még szűkös lakásviszonyok között a 
paróchiák helykihasználása egyik-másik helyen hiányos. Az így köz
pontosított lakás kevesebb karbantartást igényel, másrészt takarítása, 
a benne való közlekedés, kevesebb energiát igényel, amire a család
tagoknak a mai élet fokozódó ütemében másutt van szüksége. Gondol
junk arra, életünk fejlődési iránya a dolgozó nő. Egyre több papné is 
dolgozóvá vált az elmúlt években és ez a folyamat nyilván tovább 
halad. Feleségeink iránti szeretetünk, az Ö munkájuk megkönnyítése 
iránti felelősségünk is kell, hogy arra indítson, a lakások korszerűsítése 
nem várathat már sokáig magára. Erre megfelelő terveknek kell ké
szülnie, s ebben egyénileg is kinek-kinek részt kell vennie. Az egyház
megyénk viszonylatában kb. egyharmada a lakásoknak ilyen irányban 
igen nehezen lesz átalakítható, a többinél máris meg van erre a ten
dencia. Ahol a hosszú épületek kihasználása a lakás céljára nem szük
séges, ott lehetőleg ebben az épületben kerüljön kialakításra a gyüle
kezeti termek dolga. Itt azonban gondoljunk arra, hogy a gyülekezeti 
terem ne szakítsa meg a lakás egységét, mert így máris kényelmetlenné 
teszi a lakást. Általában lebegjen szemünk előtt az egy-két kulccsal 
zárható lakás igénye, mert az a modern élet követelménye.

Külön gondot kell fordítanunk a vizesfalú lakásokra. Ez olyan 
követelmény, amit az egymásért való felelősségünk parancsol. Tudok 
olyan lelkésztársunkról, akinek gyermekei évek óta szenvedik a vizes 
lakás nyomorúságát. Ezt nem lehet halogatni.

A mellékhelyiségek

Ezen a téren van a legnagyobb változásra szükség. A lakások magu
kon hordják annak a kornak a bélyegét, amikor a lelkészek a javadalmi 
földek munkáiéi is voltak. Csaknem mindenütt nagy istállók, pajták, 
kamrák, magtárak és egy sereg ól van a paróchián. Természetes, hogy 
a földek fölajánlása óta eltelt egy évtized alatt elfogyott az állatállo
mány, de szükségtelenné is vált a tartása. Ma már gyakorlatilag a 
sertésólakon kívül másra alig van szükség. Az épületek ezalatt az év
tized. alatt csak romlottak. Az is természetes, hogy ezeknek javítására 
jutott a legkevesebb fedezet. így.alakult ki az a kép, hogy a mellék- 
épületek nagyok, tágasak és üresek, valamint az is, hogy igen rossz 
állapotban vannak. Ez a helyzet pedig még csak romlani fog. De ez a 
kérdés papi magatartásunk kérdését is magában hordja. Mert ha igazán 
felszámolta egyházunk a papi gazdálkodás kapitalista szemléletét, amit 
Isten sokszorosan- megítélt az elmúlt években, akkor bátor gesztussal 
kell ennek ilyen terheitől is megszabadulnunk. A háztáji gazdaság mér
tékének megfelelő ólak megtartása és rendbehozása indokolt, de teljesen 
holt teher hatalmas pajták, istállók stb. fenntartása. Ezeket le kell 
bontani és értékesíteni. Ezeknek az árából lehetne a legtöbb helyen
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végrehajtani azt a renoválást, amit a templomon, vagy a paróchián. 
fedezet hiányában addig nem tudott a gyülekezet megoldani. Erre azért 
is szükség van, mert sokfelé szinte csúfságként állanak ezek a mellék- 
épületek. Egyik faluk kidőlve, tetőzetük beroskadva, ajtó, ablak rossz. 
A paróchiák összképe emelkedne, ha ezektől megszabadulnánk.

Egyéb épületeink

Ide sorolom a kántorlakásokat, gyülekezeti bérházakat stb. Ezekre 
csak azt lehet mondani, hogy meg kell tőlük szabadulni. A bérbeadásuk 
ráfizetés, hiszen a renoválásukra sohasem marad. De az a gondolkodás 
is idegen ma már, amely megtartásukat indokolta. A kántorlakásokkal 
is csak nagyon indokolt esetben kellene kivételt tenni.

Összegezés

Egyházmegyei kőrutunk tapasztalata az, hogy gyorsan meg kell 
tennünk néhány lépést. Meg kell szabadulnunk bizonyos felesleges ter
hektől éppen a jobban végzendő szolgálat érdekében. Fel kell számol
nunk, minden feleslegesen elfolyó fillért, hogy a szükséges helyekre 
forintok juthassanak. Egyházunk merész lépéssel számolt fel a köz
ponti vezetésben néhány olyan dolgot, amit olcsóbban is meg lehet 
oldani. Ennek tovább kell folynia és az új élet új útjára kell lépnünk 
a szolgálatunk hitele, másrészt annak anyagi feltételei miatt. Talán az 
első pillanatra merésznek tűnik egyik-másik megállapításom. Azt is 
lehetségesnek tartom, hogy lehetnek itt-ott olyan helyi, vagy egyéni 
érdekek, amelyek kivételt parancsolnak, de nem szabad visszariadnunk 
attól, hogy radikális lépéseket tegyünk jövendőnk érdekében. Új világ
ban megyünk tovább, egyházunknak is új lépéseket kell tennie. Kér
jünk ehhez felülről való bölcsességet és áldást.

Sólyom Károly

Ha nem hiszed, hogy valóban megbocsátatnák bűneid és 
valóban megszabadultál tőlük, úgy pogány vagy nem ke
resztyén és hitetlen Urad, Krisztusod iránt, ami a legsúlyo
sabb Isten elleni bűn.

Nincs nagyobb bűn, mint ha nem hisszük a bűnök bo
csánatáról szóló tételt, amelyet a hitvallásban naponként 
imádkozunk. Ez a bűn a Szentlélek elleni bűn, amely erő
síti és örök időkre megbocsáthatatlanná teszi az összes többi 
bűnt.
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F ilm, színház

A SZABADSÁG első  n a p ja

Még csak néhány napja kezdődött meg az új év, amely nekünk s a 
lengyeleknek egyaránt a tizenötödik szabad esztendő, amikor a Nemzeti 
Színház kamaraszínháza, a budapesti Katona József Színház bemutatta 
Leon Kruczkowski lengyel író háromfelvonásos színművét: A szabadság 
első napja. A benne feldolgozott kérdések ma éppoly aktuálisak és meg- 
szívlelésre méltóak, mint voltak annak idején, a szabadság első napján. 
Természetes ez, hiszen az író a ma közönségéhez szól ebben a darabban, 
amelynek varsói ősbemutatója csak rövid hetekkel előzte meg a buda
pestit.

ö t lengyel hadifogoly öt éven át készül a lágerben a szabadulásra. 
Mind az öten álmokat szőnek, milyen lesz a szabadság első napja, mind 
másképp képzeli, mint a másik. S amikor elérkezik a rég áhított nap, 
akaratlanul is vizsgáznak: emberek tudnak-e maradni, helyesen élnek-e 
a szabadsággal, azzal a lehetőséggel, hogy bármit megtehetnek, amit 
csak akarnak,

A  rendkívül érdekes filozófiai és erkölcsi problémákat boncoló darab 
kapcsán kínálkozik néhány kritikus megjegyzés is. Az író mély gondo
latokat közöl, amikor az alaptémát variálja, ellenpontozza és kifejti. 
A  darab első két felvonása szinte merő filozófia, a színészek vitatkoznak 
s nem játszanak. A dráma alkotó eleme a cselekményben oldott dialó
gus, Kruczkowski azonban az utóbbit messze az előző fölé helyezi. Ez 
még egymagában nem is lenne baj, hiszen akad példa rá, hogy merő 
dialógusokból izgalmas színmű lesz — mint a Tizenkét dühös ember 
esetében. A szerző azonban olyan tömören, olyan közmondás-szerűen 
fogalmazza tételeit, hogy azok előtt csak meghajolni lehet, s a szereplők 
is erre kényszerülnek, ahelyett, hogy heves szópárbajban csapnának 
össze és a magvas igazságok ezekben a vitákban formálódnának és szü
letnének. Apáthi Imre egyébként kitűnő rendezése ezt a negatívumot 
még tovább hangsúlyozza azáltal, hogy az első két felvonás tempóját 
erősen visszafogja a vontatottság határáig. Egyik-másik szinész alakítása 
sem egészítette ki a darab vázlatosabb részeit, így némely szereplő belső 
változása lényegében a színfalakon kívül marad, a néző nem lehet 
tanúja a drámai szempontból voltaképpen érdekes belső formálódásnak, 
csupán eredményét, következményét regisztrálja Ökonómikusabb szer
kezet segíthetett volna ezen is.

A kötelességszerűen, a tárgyilagosság kedvéért elmondott bíráló 
megjegyzések nem tompíthatják azonban a ma emberét is vizsga elé 
szólító nagy erkölcsi alapkérdés élét. Az író megrázó és megragadó 
alapszituációból bontja ki a problémát, már az első percekben bizto
sítva a nem lankadó érdeklődést. Az öt katona fáradtság és haza-vonzó 
vágy, ötévi szenvedés és hirtelen jött öröm kettős érzéseitől eltelten 
éjszakai szállást vesz egy elhagyott német városkában. Egyikük rövid 
sétájáról orvost hoz sebesült társuknak, a városka — úgy látszik —
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egyetlen ittmaradt lakóját, egy német doktort. Mányai Lajos igazán 
példaszerű, nagy színészi tehetségének minden tekintetben megfelelő 
alakításában egyszerre érezzük a félelmet és a kötelességtudást, az aggó
dást és a reményt. Az orvos szaggatott, vallomásszerű szavaiból tudjuk 
meg, hogy a városban közönséges söpredék is kóborol s ezek előző este 
megtámadták az orvos házát. Az apa gyötrő fájdalmát kitűnően érzékel
tetve mondja el, hogy idősebbik leánya megszenvedte a gálád támadást: 
előbb még gyermek volt, de most már nem az.

Ez a voltaképpeni alapszituáció. A rongyos, holtfáradt, agyonsanyar
gatott győztesek szemébe néznek a kérdésnek: közömbös-e számunkra, 
hogy mi történik az orvossal, a legyőzött ellenséggel? Egyikük. Ján, 
azonnal észreveszi, hogy ez a helyzet emberségük vizsgája. Ö úgy véli, 
másképp kell viselkedniük, mint velük tették ellenségeik: védelmet kell 
nyújtaniok az orvosnak és három leányának. Egy másik, Hieronim, saját 
kamasznyi leányára gondol — ha ugyan él még — és legszívesebben 
közömbös maradna. A harmadik, Miehál, csak a bosszút érzi, mert fele
sége és pöttöm gyermeke pusztult el a nácik háborújában. A negyedik, 
Pawel a szabadságot akarja habzsolni és úgy gondolja, a volt ellenség
gel — s éppen ezzel, a nácival — szemben semmi erkölcsi gátlás nem 
indokolt. Az ötödik neki kontráz.

A későbbiekben — kissé mesterkélten — Kruczkowski egy hatodik 
véleményt is belesző a darabba. Anzelm, a hatodik lengyel elvesztette 
önmagát a fogság szörnyű évei alatt. Belőle kihalt minden emberi fele
lősség bárki iránt is, legyen az saját családja vagy az ellenség. Anzelm- 
nek teljesen mindegy, hogy mi történik vele és másokkal, ő a sors játék
szere; aki valami vélt magasabbrendűségbe próbál menekülni a valóság 
elől, amelyet gyűlöl.

A drámai cselekmény folyamán az író mindegyik típust valamikép
pen elszámoltatja a maga álláspontjával. Legtragikusabb Pawel sorsa: 
ő, aki fenntartás nélkül akarta habzsolni a szabadság örömeit, fegyvert 
ragad, amikor egy kósza náci csoport megtámadja a várost és életét 
áldozza a szabadságért, amelynek első napja számára az utolsó is lett. 
Mély dráma feszíti Ján sorsát is. Az elmélkedő, jót akaró humanista 
ugyancsak fegyvert fog, de a német lányt kell lelőnie vele, hogy sok 
emberéletet mentsen meg így, a német lányt, akibe már-már beleszere
tett s akinek lelkét halálosan megfertőzte az embertelen nácizmus: ami
kor legyőzik a kóbor SS-csapatot, a lány nyúl a fegyverhez, hogy esz
telen és dühödt bosszút álljon.

Érdekes Michal fejlődése is. A darab elején keserű, az élet értelmé
ben csalódott ember. Nincs, aki hazavárja s nem hisz abban, hogy az 
életet lehet és érdemes újrakezdeni. Az éjszakát a fiatalabbik német 
lánnyal tölti, nem szerelemből, csak azért, mert akinek öt év alatt min
den szép érzés kiszikkadt a szívéből, a legkisebb meleg érzésnek sem 
tud ellenállni. S micsoda megdöbbentő, hogy Michalt éppen ez a lázas 
éjszaka készteti arra, hogy jelentkezzék a frontra, mert az életnek újra 
értelmét látja és harcolni akar érte . ..

A kitűnően egyénített alakok a lengyel nép történelmi dilemmáját 
elevenítik meg, amellyel a felszabadulás — öt és félévi szörnyű rabság 
utáni — első napjaiban kellett szembenéznie: merre tovább? Nyilván 
sokan voltak, akik Anzelm sötét pesszimizmusába és anarchiájába mé- 
lyedtek, mások Michallal együtt keseregtek szörnyű csapásak alatt. 
Akadt, aki laboratóriumi próbát látott a nagy lehetőségben, más a 
bosszú alkalmát, ismét más a féktelen tobzódásét. Kruczkowski nem
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tételesen fogalmazza válaszát, hanem egészében felel meg rá: mindig, 
minden körülmények között emberül kell élni, ez az erkölcsi alapsza
bály a szabadság első napján is érvényes.

Különösen figyelemre méltó ez a színmű abban az aktuális össze
függésben, hogy maguk a németek is többféleképpen élnek az azóta 
élvezett szabadsággal. Az író a németek között — helyesen — nem említ 
pozitív figurát, habár a történelem azóta ilyeneket is újra ismer. De 
három jellegzetesen német típust mutat meg az orvos családjában 
(mert a legkisebb leány még gyermek, ő nincs benne a cselekményben, 
csak statiszta, aki a lengyeleket saját gyermekeikre emlékezteti). Maga 
az orvos a téb-láb gyáva, a félelem és a jobb érzés, sőt talán a becsület 
— számára aligha eldönthető — dilemmájában. A legnagyobb lány a 
fasiszta métely megszállottja: a lengyel tiszt emberséges magatartása 
kirántja ugyan alóla a talajt, de nincs ereje arra, hogy az igazság, az 
újrakezdés, az emberség sziklájára álljon. A harmadik, a középső leány 
pedig az erkölcsileg megalapozatlan, a majdnem-szajha, aki élettapasz
talat és erkölcsi érzék híján kacérkodik az ellenséggel, a halállal, bár
kivel, mert fogalma sincs az életről, s csak a szerelem perzselő lángjá
ban érzi meg, hogy voltaképpen miről van szó s mi teszi az embert 
emberré — de vajon nem későn-e? E három típus háromféle német 
magatartást mutat, s ma, amikor Németország egyik felében megint csak 
mark olásszák a fegyvert, hogy hátha újra esztelen lövöldözésbe kezdhet
nének, jó ezeket végiggondolni. Hiszen a három közül kettőből még 
talán lehet ember: az orvosból, akit mégis csak meggondolkoztat, amit' 
tapasztal a középső lányából, aki a szörnyű katharzisból megtisztultan 
kerülhet ki — s mindenekfelett ott van a harmadik kislány, a gyermek, 
aki játékát szorítja magához és fél. Az író nem hagy kétséget afelől: 
meggyőződése szerint a győztesek — s mindazok, akik már igazán tud
ják, hogy valójában mi a szabadság — komolyan felelősek azért, hogy 
a világot már oly sokszor lángba borító németek végre igazán magukra 
leljenek s emberi mivoltukra.

Ezt az egymás iránti felelősséget sugározza és sugalmazza Krucz- 
kowski A szabadság első napjá-ban: a kapott erkölcsi javakkal helyesen 
kell élni. Egyetlen magatartás tarthatatlan, mert lényegében nem is 
létezik: a semlegesség. Valamiképpen mindnyájan a jövőt építjük vagy 
romboljuk, felelősek vagyunk a magunk és az emberiség életéért. A sza
badság igazában a lehetőségek és kötelességek felismerése s a hozzájuk 
igazodó felelős döntés — ez ennek a humánus szándékú, mélyen drámai 
és igazsággal teli színműnek a tanulsága mindannyiunknak, akik sok 
esztedeje élünk s tizenöt éve szabadon, hogy minden napon újra és újra 
vizsgát teszünk: emberül élünk-e’  

Zay László



Az igehirdető műhelye

BÖJT 3. VASÁRNAPJA
1. Péter 1, 13-11.

Vannak a Szentírásban olyan szakaszok, versek, melyekre sokszor 
és szívesen hivatkozunk. És vannak olyanok is, amelyek szinte le vannak 
kötve hitünk egy-egy igazságának kifejezésére. Ezek szinte azonnal „ki- 
ugranak”, ha valamiről szó van és olyan közismertek, hogy gondolkodás 
nélkül meg tudjuk mondani, a Biblia melyik fejezetében, a fejezet hánya
dik versében találhatók meg az idézett mondatok, szavak.

S vannak a Szentírásban olyan szakaszok, versek, melyek -  noha 
ugyanazt mondják el, amit az előbbiek tartalmaznak —, ugyanúgy ki
fejezik hitünk egy-egy igazságát, mint a sokat idézettek — a „hamu
pipőke’’ szerepét kapták a múltban és ezt játsszák jelenünkben is. Sok
szor évek is elmúlnak anélkül, hogy egyszer is szóba hoznánk őket, hogy 
egyszer is beszélnénk róluk.

Ez az igeszakasz az előbbiek vegyülete. Van benne egy mondat, amit 
számtalanszor elmondunk, hallunk és leírunk. S van benne néhány olyan 
sor, amit talán egy kicsit nehezen találnánk meg, ha éppen hollétük iránt 
érdeklődnék valaki. A textus maga pedig keresztyén tanításunk olyan 
alapvető igazságát fejezi ki, amely szinte sohasem hiányzik prédikációink 
szótárából. Nem hiányzik igehirdetéseink mondataiból, mert a hit és a 
cselekedetek kérdése mindig aktuális téma, de különösen az ma, nap
jainkban. Ugyanakkor mégis azt kell mondanunk, ebből a szempontból e 
versekre is kiosztottuk a „hamupipőke” szerepet, méltatlanul mellőzve 
őket.

Elsőnek jó megtanulnunk azt, hogy többet kell forgatnunk a Biblián
kat ilyen szempontból is. Nem kell, nem szabad megrekednünk, meg- 
állanunk egy-két, esetleg több szentírási hely idézésénél, néhány „locus 
classicus” állandó alkalmazásánál. Nem szabad, nem kell leszűkíteni 
mondanivalónkat ilyen módon. Ezt nemcsak ezért nem szabad tennünk, 
mert ilyen módon elkerülhetjük mondanivalónk elszürkülését, egyhan
gúvá válását, hanem mert egy-egy méltatlanul mellőzött, keveset olvasott 
szentírási szakasz új színt jelenthet hitigazságaink megismerésében és 
bemutatásában. Új színt, mely más és más oldalról állítja elénk azt az 
igazságot, amit-mi a sokat emlegetett klasszikus helyekkel megszokottá
laposítottunk.

Ez a textus a hitről és a hitből fakadó cselekedetekről szól. Egyik 
sincs ugyan szó szerint megemlítve az előttünk levő néhány sorban, de 
azért mégiscsak e kettőről tanít az apostol. Róluk tanít és ír, amikor 
ezen a helyen a józan reménységről és a keresztyén életszentségről 
beszel. A józan reménységről, mely tudja (legyenek a ti elméitek fel
övezve), reméli, hogy a visszatérő Jézus Krisztus meghozza mindnyájunk 
számára a kegyelmet, a felmentő ítéletet, szót. A reménységet állítja 
az apostol olvasói, hallgatói elé mint életformát, követendő életutat,
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mely reménység odakapcsolja az embert a Megváltójához és soha el nem 
fogyó, drága útravalóként élteti, táplálja, erősíti egész földi vándor
útján.

Hitről is beszélhetne és más szóval, ezzel a közismert kifejezéssel is 
az előbbieket mondhatná el, de az ő szótára színesebb, több színűbb 
mint a miénk, mint ahogyan a hit, az Isten kegyelmében való szorongó 
reménykedés is sokkal színesebb mint ahogyan mi beszélni szoktunk róla.

Az életszentségről ír az apostol, amikor a jól ismert ószövetségi 
igehelyet idézi. A szentségről, amely az Isten sajátossága — így is mond
hatnék, hogy a sajátja —, de amely a keresztyén embert hűséges, soha 
el nem maradó utitársként végig kell hogy kísérje egész életében.

De, amikor ezt halljuk: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok!”, 
ne komplikáljuk túl a dolgot. Vegyük olyan egyszerűnek, mint ahogyan 
az apostol értette. Azt a szentséget, ami az Istené, ugyan soha el nem 
érhetjük, ilyen értelemben soha szentek nem lehetünk, de azokra, akiket 
a reménység drága útravalója éltet és táplál földi útuk során, azokra 
már ez úton ráhull egy-egy fénysugár abból a kegyelemből, amely meg
jelent és egyszer visszavonhatatlanul megjelenik a Jézus Krisztusban. 
Akik a kelő nap felé indulnak, azokra már a napfelkelte előtt is árad 
a fény, azok előtt már a derengő hájnál első perceiben is világos az út. 
E hajnali pirkadás ugyan még nem a mindennél világosabb déli verő- 
fény, de mégis valami, ami abból való, valami, ami az örökkévalóság
ból árad. Aki pedig menekül a hajnal, az Isten kegyelme elől, az a 
sötétségben marad, mert nem hull reá egyetlen sugár sem az ö  szent
ségének fényéből.

Reménygég és szentség így is mondhatnék, máskor így is szoktuk 
mondani: hit és keresztyén élet, útravaló és útitárs az életvándorlás, 
a „jövevénység” idején. Számunkra drága mind a kettő, mert Hozzá 
kapcsol minket és Róla tesz tanúbizonyságot magunk és mások előtt.

Vámos József

BÖJT 4. VASÁRNAPJA
2. Kor. 5, 14-21.

„Egy meghalt mindenkiért” — ebből és ehhez vezet minden meg
mozdulása annak az embernek, aki Krisztus váltsághalálában nyert új 
életet és annak útját nemcsak járja, hanem cselekedetekben éli is. Ez 
a tétel határozott és mégsem merev, döntő jelentőségű és mégsem egy
oldalú tartalma s egyben kifejeződése az Isten ama akaratának, amely 
szerint ö  életet akar és nem halált, megtérő bűnöst és nem elveszettet. 
Ő az élet Ura és a halál legyőzője! Eme kinyilatkoztatásában Isten 
magát egyrészt emberközelbe hozza, másrészt az ember Isten közelébe 
jut. Ő a Krisztusban megbékélt, az ember Krisztusban újjá lett. Az új 
teremtés a Krisztus ügyéért szolgálatot végez: a megbékélés és a meg- 
békéltetés evangéliumának a templom négy falán kívül egy egész ke
resztyén életfolytatással való szolgálatát, de sohasem önmagáért, hanem 
önmagán túl Azért, Aki mindenkiért meghalt és azokért, akikért Ő meg
halt. Mindezt azon oknál fogva cselekszi, hogy a Krisztus szerelme meg
fogta, szorongatja.
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A 14. vers „szünechó” igéje megfogni és fogvatartani jelentése ki
fejezi azt a „lelki kényszert”, miszerint ennek a krisztusi szeretetnek 
a körében nem tud mást tenni, mint evangéliummal szolgálni. A ha
talma alá került ember képtelen nem reagálni rá! A megfogott és szo
rongatott emberi nem „test” szerint, vagyis nem a külső forma szerint 
tájékozódik, sőt a körülötte nyüzsgő világot sem külső keretei szerint 
szereti vagy kerüli, hanem amiképpen Krisztust sem „e testben” , de a 
Szentlélek által ismeri, úgy saját magát, embertársait, az egész terem
tett világot a Feltámadott életével megtöltötten tudja elfogadni földi 
otthonának és benne munkálkodni. Jóllehet Pál, akiről nem tudjuk, 
vajon látta-e Jézust „e testben” vagy sem, a 16. versbe foglaltakat azok 
felé irányítja, akik vele szemben azzal a többlettel kérkedtek, hogy ők 
Jézust közvetlenül és előbb ismerték, tehát biztosított előjoguk van 
Őnála. Nem ez a döntő tényező. Az a fontos, hogy aki Krisztusban van, 
új teremtés az. Krisztusban valami „új” adatott, őbenne újjá lett min
den. A megbékélt atyai szív szeretete hozzáférhetően a világba jött s itt 
van. Az ember más életet, más élettartalmat, más életcélt, más jöven
dőt kap általa. Ez az „új”, ez a „más” a kegyelem.

A 18. b) versben a békéltetés szolgálata — hé diakónia— nem akár
milyen szolgálat, hanem prófétai, apostofi szolgálat. Ezt a szolgálatot 
Isten a Krisztusban újjá lett emberre bízza. Az így kinőtt szolga tar
tozik magát Ura parancsára bevetni abba a harcba,, amelynek mozgó
sítója Isten békességre törő akarata. A megbékéltetés tiszte, ami több 
mint kibékítés, állandó követségi, képviseleti, eligazító, embert Isten 
felé vezető szolgálat. A szolga csak belső békességgel tud maga körül 
békességet adni és megtartani.

20. vers. „Krisztusért” , — „hüper”-ért, érdekében vagy javára jár 
követségben. Általa az Űr szava szólal meg: „ . . .  az én békességemet 
adom néktek... Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! (Ján. 
14, 27.)

21. vers. „Bűnné tette.” Az ítélet, melyet Jézus ̂ szenved, a bűnnek 
szól. Kellett, hogy Ö azzá legyen, amivé az ember a bűn által Isten előtt 
lett: megvetette „Alászállott a poklokra. . Ennek a műnek a fensé
gessége abban van, hogy Isten Azon mutatta meg a bűnt és a büntetést, 
Aki azt nem ismerte. Mivel Isten a bűnt nem ismerőt, az Ö Fiát tette 
bűnné, ítéletével nem elpusztít, hanem megment, megvált. Az Atya 
Fia halálában ideadta a kegyelmet.

VÁZLAT

Laetare! öröm böjtben? öröm talán magunkban? Öröm az elfogyat
kozó szeretet és az apadó hit földén? Igen! Mégis laetare!

„Egy meghalt mindenkiért!”

1. Benne Isten megbékélt.
a) Halála az egyetlen áldozat, amelyért Isten erre a világra és benne 

reánk, emberekre a bocsánat szeretetével tekint. Az az Egy a Krisztus. 
Isten Fia, nekem Uram és Megváltóm.

b) Halála a békesség záloga, de ugyanakkor az elveszett és ' elkár- 
hozott, de megváltott ember életkezdete, valamint kiteljesedése. Halála

Ili



és feltámadása Isten előtt igazzá tesz. Isten szívéből a bűnös felé a 
kereszt érdeméért békesség özönlik.

c) Valóban lehetnek komor és nyomasztó gondolatok bennünk akkor, 
amikor az Isten igéjéből minduntalan hozzánk jön az örömhír: meg
békéltem veled?! Szabad az életet öröm, e nélkül az öröm nélkül nézni 
és élni? Ahol a megbékélt és kiengesztelt Isten gyermekének vallja 
magát egy ember, ott a böjt is, maga az egész élet is öröm. ott a fogyó
félben levő hit és szeretet mindig fel tud töltődni.

2. Őbenne újul az élet!
a) A Krisztusban levő ember új teremtés. „A régiek elmúltak. . . ” 

A törvényben elbukott embert az Isten felvette. A törvényközösséget 
felváltotta a Szentlélek gyülekezete. Az új életforma az Egyház.

b) Az új teremtés a Krisztus megváltó halálát elfogadó és abban 
örvendező ember. így röviden mondva egyszerűnek és könnyűnek lát
szik, de nagy dolog. Krisztus értem is, mindenkiért meghalt. Őbenne 
új teremtés lettem! Hiszem-e ezt?- A hozzá kapcsolódó hitben kerül 
fölébe a réginek az új teremtés, de nem úgy, mintha többé bűnei nem 
lennének, hanem azért, mert élete a Krisztus.

c) Az új teremtés alakja, karaktere az Egyházban teljesedik ki. 
Krisztus testének tagja. Közösségben él a Fővel és tagtestvéreivel. Nem 
merev, de nem is hajlongó. Környezete csupán annyiban befolyásolja, 
hogy különösképpen figyel arra. amit Ura mond.

3. Őbenne lett nyilvánvalóvá az élet igazi értelme és tartalma.
a) Az új életű ember kifelé minden ember felé, befelé pedig önmaga 

felé akarja, hogy életté legyen az evangélium: megbékélt velem az Isten! 
A követségben járás nem pillanatnyi felbuzdulás, vagy rajongó kegyes
kedés, hanem adott reális helyzetekben felelősséggel és szeretettel telí
tett, kitartó keresztyén életfolyamat.

b) A Krisztusért járván, élethivatása az életterület minden darabjá
hoz elviszi. Mindenütt és mindenben csak a megbékéltetés szolgálatát 
műveli, mint új életének tartalmát, értelmét és célját. Ö is Isten ítélete

"alatt áll, de érette is meghalt az az Egy!
c) Ez az, amiért a keresztyén ember élete, szolgálata, sőt halála 

öröm. A kereszt öröme! Laetare!
Fónyad Pál

BÖJT 5. VASÁRNAPJA
I. János 3, 1—6.

MEGJEGYZÉSEK A TEXTUSHOZ
A János apostol első leveléből vett textusok mindig komoly feladat 

elé állítják az igehirdetőt. Ez a textus is elmélyedt, figyelmes meditá
ciót igényel. Türelmesen kell ismerkednünk vele. Ne csodálkozzunk, ha 
egyszeri, kétszeri átolvasásra nem tárul ki azonnal előttünk bámulatos 
gazdagsága.

Pál levelei nagy folyamhoz hasonlítanak szerkezetük szempontjából. 
A mondanivaló hömpölyögve halad előre. János levelei inkább a széltől 
megmozgatott tengerhez hasonlítanak. Mint hullámok a gazdag rako-
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mánnyal teli hajókat, úgy emel újra meg újra magasba szemünk előtt 
János apostol Szentlélektől megmozgatott lelke jellegzetesen ,,jánosi” 
jellegű. gazdag tartalmú kifejezéseket és fogalmakat. Ilyenek textusunk
ban a következők: Isten irántunk való nagy szeretete, az agapé, amelyet 
csak azzal a ténnyel együtt ismerhetünk meg, hogy mi is Isten gyer
mekei vagyunk; ilyen a látás, amely kétféle formában áll előttünk textu
sunkban, a 2. versben mint színről színre látás, a 6. versben mint hit
beli látás, ami az előttünk járó, követését igénylő Jézus Krisztusnak 
szemmel tartását jelenti, ilyen kifejezés a megjelenés, mely ismét kettős 
értelemben szerepel, az 5. versben Isten szabadságot hozó szeretetének 
Jézus Krisztusban már megtörtént megjelenésére vonatkozik, az előző
2. rész 28. versében Jézus Krisztusnak a történelem végén bekövetkező 
paruziáját jelöli; a 6. vers megmaradni igéje szintén jellegzetesen jánosi, 
a szőlőtőről szóló példázatból (János 15.) tudjuk, hogy ez fejezi ki a 
gyümölcsöző keresztyén élet feltételét.

Jó tekintetbe vennünk a levél keletkezésének körülményeit, az apos
tolnak a gnosztikusok ellen, az egyházon belüli szektásodás ellen folyta
tott küzdelmét. Kik voltak a gnosztikusok? Magukat keresztyéneknek 
mondó emberek, akik az élő Jézus Krisztusnak hitben és engedelmesség
ben folytatott követését spekulatív jellegű, valóságtól elszakadt keresz
tyén ideológiával és keresztyén világnézettel cserélték fel. A gnoszticiz- 
mussal mindig együtt jár Jézus személyének az elszellemiesítése, törté
netiségének a lebecsülése. Jézus személyének szektás, gnosztikus értel
mezéséből a keresztyén hit erkölcsi funkcióval kapcsolatban tanúsított 
közömbösség és felelőtlenség következik.

Judica vasárnapjával hogyan függ össze textusunk? A vasárnap 
introitusa szabja meg a témát: „ítélj meg engem, ó Isten!” (Zsolt. 43, 1.) 
Ez azt jelenti, hogy én saját értelmemmel és eszemmel nem tudom ki
találni, hogy Jézus a Krisztus Isten Fia, de a végső igazságot önmagam 
felől, hogy ti. Isten gyermeke vagyok, szintén nem magam jelentem ki 
önmagámból kiindulva, mint valami logikai következtetés végeredmé
nyét, vagy pszichikai megfigyelés összegező tételes ítéletét. E tekintetben 
az emberek véleményére sem hagyatkozhatom, mert „aki megítél en
gem, az Ür az” (I. Kor. 4, 4.). Istentől magától kell megtudnom, hogy ki 
vagyok, hogy az ő gyermeke vagyok. Ezért a kérés: „ítélj meg éngem, 
ó Isten!” Istennek felőlünk Jézus Krisztus által kimondott döntése 
— ítélete —, hogy mi az ő gyermekei vagyunk. Ez textusunk témája. 
Istennek ez a döntése, ítélete nem a mi érdemünk, az ő ajándéka (1. v.). 
Ennek az ajándéknak tudomásulvétele nagy távlatokat nyit, reménységet 
ébreszt (2. v.). Ez az ajándék, vagyis istenfiúságunk, a keresztyén új 
élet önmagunk szüntelen megtisztítását, a bűntől való iszonyodást (és 
nem annak könnyed, felelőtlen kezelését), Jézus szüntelen szemmel tar
tását és az ő követésében való megmaradást igényli. Ez textusunk gon
dolatmenete.

VÁZLAT

Mindjárt az első mondatban János apostol jellemző szavával talál
kozunk; a. kifejezés a magyar nyelvű Bibliában így hangzik: szeretet, 
az eredeti görög nyelvű szövegben pedig így: agapé.

itt azonban nem általában szól a szerétéiről. A szeretet, az agapé 
méreteiről ír nekünk. Azt szeretné, ha hit által megnyílna a szemünk és 
almelkodva csodálkoznánk a szeretet méretein, mélységén és magassá
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gán, szélességén és hosszúságán. „Lássátok, milyen nagy szereteted adott 
nekünk az Atya” — olvastuk.

A szeretetről mi is szoktunk beszélni. Néha talán kissé kelleténél 
többet is és eléggé meggondolatlanul. Mi azonban egy kis szeretetről 
beszelünk ilyenkor. Egy kis szeretetet szeretnénk kap.pi az emberektől. 
Egy kis ligyelmességet, egy kis gyöngédséget, egy kis megértést. Mindez 
természetes és legtöDbször jogos igény is. Itt azonban nem erről van szó.

János apostol azt akarja, hogy mi Isten szeretetének nagyságát lás
suk meg. Azt a szeretetet akarja megláttatni velünk, mely kősziklákat 
repesztett meg, megrendítette a tőidet, elsötétítette a napot. Azt a szere
tetet, mely nagyobb mint a mi bűnünk, melyebb minden elképzelhető 
pokolnál, erősebb a halál hatalmánál. Azért nem fáradhatunk bele Jézus 
szenvedéstörtenetének évről évre való végiggondolásába, azért nem tud
ják költők, képzőművészek és muzsikusok kimeríteni a passió, vagyis 
Jézus szenvedésének témáját, azért találunk évről évre meglepő új rész
leteket ebben a történetben, mert Isten' nagy szeretetét láthatjuk meg 
benne.

Jézus szenvedéstörténetéből azonban nemcsak Isten „csuda nagy” 
emberszeretetét ismerjük meg, hanem azzal egyszerre mást is még: 
önmagunkat. Mikor lélekben végig kísérem Jézust a fájdalmak útján,, 
lehetetlen meg nem hallanom Isten hozzám szóló szavát, amint egy 
ószövetségi prófécián keresztül így szólít meg: „Ne félj, mert megvál
tottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” (Ezs. 43, 1.) Isten nagy, 
szeretetének fényében úgy ismerjük meg az embert, úgy ismerjük meg 
magunkat, mint Isten gyermekét. Aki ezt nem látja meg, az Isten sze
retetét sem látta meg még. Aki Isten nagy szeretetét meglátta, annak 
ezt is látnia kell. „Lássátok — mondja az apostol —, milyen nagy szere
tetet adott nékünk az Atya — és így folytatja —, hogy Isten fiainak 
neveztetünk!”

Ez ismét nem valami általános igazság, mint a kétszer kettő négy. 
Amiről itt János apostol beszél, arra nem gondolkodás útján, önmagunk, 
vagy mások megfigyelése útján jutunk el. hanem Jézus szenvedéstörté
netének odaadó megértéséből. így is mondhatjuk: Jézus keresztje alatt. 
Ez hit-igazság és nem természettudományi, vagy világnézeti igazság. 
Nem igényelhetem senkitől, hogy ennek a világnak a kereteiből kiindulva 
elismerje, igazolja, bebizonyítsa, hogy Isten gyermekei vagyunk. Isten 
színe elé kell állnom. Jézus szenvedésének történetében elmélyednem. 
A zsoltáros szavával kell_ könyörögnöm: „ítélj meg engem, óh Isten!” 
(Zsolt. 43, 1.) Ö mondhatja egyedül nékem: gyermekem; de nekem nincs 
jogom ahhoz, hogy magamról kijelentsem. A mi istenfiúságunk aján
dék, titok. Csak összeszorult szívvel, megilletődötten lehet tudomásul 
vennünk. Ha a keresztyének ma ezzel a kéréssel állanának Isten színe 
elé, ha szívükben ezzel az imádsággal szemlélnék elmélyedten Jézus 
szenvedéstörténetét: „ítélj meg engem, óh Isten!”, akkor sokkal jobban, 
sokkal többet csodálkoznának az istenfiúságon és sokkal kevesebbet 
vitáznának róla, sokkal több lenne ajkunkon az Istent magasztaló ének 
és sokkal kevesebb a méltánytalanság érzésének zsémbes szava. Nem
csak felesleges és meddő világnézeti viták provokálásától menekülnénk 
meg, hanem sok önmagunkkal kapcsolatos kétségtől, alacsonyabbrendű- 
ségi érzettől is. Általában másképpen gondolkoznánk az emberről, az 
emberi élet értékéről. Rossz hangulatainkban, kétségeink között mi min
dent vagyunk képesek elmondani magunkról, és említeni sem jó, hogy 
miként vélekedünk általában az emberről. Üj kiindulópontot kapna
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véleményalkotásunk, ha Isten véleménye, ítélete utón kezdenénk el ér
deklődni. i

Ha Isten színe elé állunk, ha elmélyedünk Jézus szenvedésének tör
ténetében, akkor nemcsak Isten nagy szeretetét és nemcsak önmagunkat 
ismerjük meg, hanem kitárul a jövő és reménység ébred szívünkben. 
Már „most Isten gyermekei vagyunk” — mondja János apostol, de most 
úgy, hogy állandóan találkozunk és küzdünk a másik ténnyel is, azzal, 
hogy mi nem vagyunk Isten gyermekei, mi elveszítettük gyermek
ségünket, mi tele vagyunk bizalmatlansággal és engedetlenséggel Isten 
iránt, mi az ő Fiát, az egyetlent keresztre feszítettük. Mi mindnyájan 
ennek a fájdalmas ténynek ellenére vagyunk Isten gyermekei. Ennek 
ellenére szabad meglátnunk, hogy „milyen nagy szeretetet adott nékünk 
az Atya” . Egyszer azonban színről színre fogjuk meglátni Jézus Krisztust 
és nemcsak őt, hanem önmagunkat is. Akkor lesz nyilvánvaló, hogy mivé 
leszünk. „Most Isten gyermekei vagyunk és még nem lett nyilvánvaló, 
hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká 
leszünk hozzá; mert meg fogjuk látni őt, amint van.” A keresztyén 
ember, hite által ezért már most nagy ajándék részese, de a teljességet 
majd akkor nyeri el. Ezért néz várakozással Jézus újraél jövetele felé.

A „már most” és az „akkor majd” — a hitbeli látás és a színről 
szíyre látás — közötti idő azonban rendkívül fontos idő. Ez az az idő, 
amikor megkezdődik hasonlóvá válásunk Jézus Krisztushoz. Ebben az 
időszakban követnünk kell Jézust. Nem valami sajátos emberekké, meg- 
tértekké, hősökké, szentekké, f elébred tekké és vallásos emberekké kell 
válnunk, hanem igazi emberekké, olyan emberekké, mint amilyen ember 
Jézus volt itt a földön. Pál apostol azt mondja: „Akiket eleve ismert, 
eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legye
nek.” (Róma 8, 29.) Nem kaptunk arra ígéretet, hogy az egész világot 
keresztyénné tesszük, de arra ígéretet kaptunk, mert arra rendeltet
tünk, hogy krisztusi emberként éljünk a világban.

Jézus szenvedéstörténetéről emlékezve, mindezt látnunk kell. Lás
sátok meg! — mondja maga az apostol. Honnan van mégis, hogy sok
szor hallgatjuk, olvassuk, művészi feldolgozásban látjuk Jézus szen
vedéstörténetét és mégsem látjuk meg Isten nagy szeretetét Jézusban? 
Hogyan lehetséges az, hogy az élő, valóságos Jézus eltűnik szemünk 
elől s az ő eleven képe helyett egy élettelen, bágyadt másolatot látunk 
csak: néhány régebbi vele kapcsolatos élményünk emlékét, néhány álta
lánossá fakult ún. krisztusi elvet, egy valamiféle keresztyén ideológiát 
— de nem őt magát? Ezek komoly kérdések, de egészen határozott fele
letet kapunk rájuk János apostoltól.

Azt mondja: „Akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind 
megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta”. Ha az autó ablaküvegét az 
emberi pára belülről elhomálvosítja télen, a vezetőnek meg kell tisztí
tania az üveget, hogy előre láthasson. Ahhoz, hogy jövőnket remény
seggel lássuk, hogy lássuk az előttünk járó Jézus Krisztust és benne 
meglássuk Isten nagy szeretetét és tulajdon istenfiúságunkat, ahhoz 
meg kell tisztítanunk magunkat mindattól, ami elhomályosítja látásunkat.

Mi homólyosítja el ma látásunkat? Mitől kell megtisztítani magun
kat? Csak a legáltalánosabb, leggyakoribb „látásrontó jelenségeket em
lítjük meg.

A közömbösségtől. Attól, hogy a közélet kérdéseitől visszahúzódjunk 
s ezt mondjuk: Politika, nem tartozik rám. Pedig hitünk elevenedik
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meg, tisztul látásunk, a jövő felé is több bizalommal nézünk, ha több 
hozzáértéssel, nagyobb felelősséggel fordulunk a társadalom és a mai 
emberiség nagy feladatai felé. Látásunk homályosul, ha feladataink elől 
valami vallásos bensőségbe menekülünk. Minden ilyen ködszerő kegyes
ségtől meg kell tisztítani magunkat, ha látni akarjuk a világ világos
ságát — Jézust.

Az önteltségtől, vagyis attól, hogy a saját kerítésünkön nem aka
runk túllátni. Ezt a homályt csak szorgalmas, fáradságot nem kímélő 
tanulással, a valóság helyes megismerésével, saját nézeteink szüntelen 
helyesbítésével, a többi embernek és törekvéseiknek megértésével osz
lathatjuk el.

A félelemtől, mely gyávává tesz. A gyáva ember, csak a megszokott 
úton tud járni, aki a jövő szépségétől épp úgy fél, mint feladataitól és 
nehézségeitől, mindig csak azt várja, hogy majd más kaparja ki a gesz
tenyét. Az ilyen ember képtelen a hit útján járni. Erőt kell vennünk 
önmagunkon, mert aki a mai átalakuló világban a félelmet választja 
legfőbb tanácsadójának, az nemcsak hogy megzavarodik, hanem elveszti 
szeme elől Isten Fiát is, aki pedig most is előttünk jár.

A türelmetlenségtől. Türelemre, kiegyensúlyozottságra van szüksé
günk ahhoz, hogy elnyerjük az ígéreteket. (Zsid. 11. 36.) A békés együtt
élés kérdése, a leszerelés ügye nemzetközi vonatkozásban éppen olyan 
türelmes, szívós odaadást kíván, mint pl. hétköznapi dolgaink közül a 
gyermeknevelés, egyéni és családi életünk helyes formájának megkere
sése az átalakuló társadalom életében. Szembe kell szálljunk minden 
türelmetlenségünkkel. Ne mondjuk: mindent, vagy semmit. Ha nem 
tudunk örülni a részeredményeknek, ha nem becsüljük meg azt, amire 
eddig eljuthattunk, semmire se jutunk itt a földön és eltűnik szemünk 
elől az a teljesség is, amely Jézus Krisztusban adatott számunkra.

Benne nincsen bűn — mondja János apostol. Ö azért jött, hogy 
bűneinket elvegye és nem azért, hogy megnyugtasson bűneinkben. Nincs 
tehát megalkuvás a bűnnel.

A gnosztikusok kevés érdeklődést tanúsítottak Jézus Krisztus er
kölcsi követelései iránt. Kényelmesen, olcsón képzelték el Krisztus kö
vetését. Könnyen találtak minden bűnre magyarázatot és mentséget. 
János apostol szerint az olyan embernek, aki egyezkedik, sőt kacérkodik 
a bűnnel, halvány fogalma sincs arról, kicsoda Jézus, milyen szeretetet 
adott nékünk benne az Atya. Ezekről mondja: „Aki bűnbe esik, egy sem 
látta őt, sem meg nem ismerte őt”.

Egy ilyen olcsó, kényelmes keresztyénségtől, Krisztus-követéstől akar 
bennünket is visszatartani János apostol. Azt akarja, hogy az élő Jézus 
Krisztust lássuk magunk előtt, és engedetlenségünk miatt ne valami 
lidércfény káprázata fogjon meg bennünket helyette.

Lássátok meg Jézus szenvedésének történetéből Isten nagy szeretetét, 
hogy megtisztíthassátok magatokat a bűntől. — Tisztítsátok meg maga
tokat a keresztyénség mai legliísértőbb bűneitől, hogy szüntelen láthas
sátok magatok előtt és követhessétek Jézust. — Ez a mai apostoli tanítás 
summája.

Benczúr László
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v ir Ag v a s á r n a p
Zsid. 5, 7-9.

AZ ÜDVÖSSÉG SZERZŐJE

1 A könyörgő és esedező Jézus Krisztus lép elénk. Igénkben semmi 
sincs virágvasárnap pálmaágas és hozsannás hangulatából, de minden 
benne van a nagyhét nagy feszültségéből és még nagyobb engedelmes
ségéből. Az üdvösséget szerző Jézus Krisztus könyörög és esedezik, még
pedig kiáltás és könnyhullatás közben.

Jézus Krisztus földi élete napirendjéhez tartozhatott a könyörgés es 
esedezés de itt egy kivételesen nagy nap hatalmas imádságáról van szó. 
Ebbe az imádságba beleszivárgott a könny. Bibliában jártas ember egy
ből a Gecsemáné-kerti esedezésre gondol.

Háromszor olvasunk arról, hogy Jézus sírt. Lázár sírján a halai 
szörnyűséges hatalma előtt áll Jézus, ö  a halál legyőzője, mégis kicsoda 
hallgat Reá és ismeri fel Benne az életet?! Mikor messziről meglátja 
a várost és megsiratja, a bűn túláradó hatalma előtt áll Jézus Krisztus, 
mely romlásba rántja a választott népet. Ö a bűn legyőzője is, mégis 
kicsoda hallgat Reá és engedi magát megmenteni? Jézus könnyeinek 
titka a legmélyebb a Gecsemáné-kertben. Mély titka előtt némán meg
állunk és nem áltatjuk magunkat azzal, hogy megfejthetjük ezt a nagy 
titkot. Itt nemcsak a halállal, a bűnnel és Sátánnal is találkozik Jézus. 
Isten elrejtette orcáját, a Fiú már nem értheti meg az Atya szándékát. 
A teher kezd túl nehéz lenni. Ez az Istentől elhagyatottság kezdete. 
Ez a legsúlyosabb harc, a legsötétebb megpróbáltatás. Egészen egyedül 
kell rajta keresztültörni. Ezért lesz a könyörgés és esedezés 'kiáltássá. 
Ezért szivárog bele a könny. De így kiáltozva és sírva, Istennel és ön
magával viaskodva, mégis átverekszi magát az Igen-hez. Legyen meg 
a te akaratod!

Ez valóban halálos gyötrődés volt (Lk. 22, 43—44.), melyhez kellett 
az angyaltól kapott mennyei erősítés, mely több evangélikus oltárkép 
nagyheti témája. Jézus haláltusájára igen ráillik, amit a 116. zsoltárban 
olvashatunk: „Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongat- 
tatásai támadtak meg engem; nyomorúságba és ínségbe jutottam”.

Az üdvösséget szerző Jézus Krisztus kiáltása és könnyhullatása csen
desítse el a gyülekezetei nagyhét elején!!!

2. A halálig engedelmes Jézus Krisztus lép itt elénk.
Jézus Krisztus földi élete napirendjéhez tartozott a könyörgés és 

esedezés után az engedelmesség is. Minden egyeá napjának ez a cél
kitűzése: „Cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg 
nappal van . . mégis a nagyhéten jutott el a szigorlathoz az engedel- 
messeg iskolájában. Azokból, amiket szenvedett, megtanult valamit. Azt, 

ogyan kell egészen engedelmeskedni.
Jézus egészen engedelmeskedik — jóllehet Fiú. Az átlag kegyesség 

pont nyomorúságban és ínségben keres Istennél védelmet és oltalmat, 
isten fia  nem éhezhet! Ezért kellett volna a pusztában a kövekből 

enyeret formálni. Isten Fia nem halhat meg a keresztfán latrok társa- 
sagaban. Ezért kiáltják gúnyosan keresztje tövében: Ha Izrael királya, 
szálljon le most a keresztről... Bízott az Istenben; mentse, meg most 
őt . . .  (Mt. 27, 42—43.) Jézus Krisztus tanítómestere a teljes engedelmes
ségre pont a szenvedés.
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Mi Isten szeretetének bizonyságát mindig abban szeretnők látni, 
hogy nagy terhektől megkímél és a nehezet gyorsan leveszi vállunkról. 
Jézus nem így értelmezi Istennel való kapcsolatát. Ö akkor is igent 
mondott Isten akaratához, mikor körülvették a halál kötelei és meg
támadták a pokol szorongattatásai. Gecsemánéi gyötrődésének is ez a 
végső értelme: keményen állni ezt az Igent Isten akaratához, jóllehet 
ezzel egyéni vágyát el kellett temetni.

Amikor Isten mind mélyebben belevitte a szenvedésbe, eljutott a 
szigorlatig a szenvedés-iskolájában. Ő, az engedelmes, megtanul egészen 
engedelmeskedni. Így jutott tökéletességre az istenfélelemben és enge
delmességben.

Méltán énekeljük e héten: nagy engedelmes voltál. A nagy és tel
jes engedelmességre csak azok képesek, akik nehéz helyzetekben erős 
kiáltással és könnyhullatással tudnak könyörögni és esedezni. Az ilye
nek meghallgattatnak. Az ilyenek Istentől kapnak erőt az engedelmes
ségre. Az ilyeneknek még inkább Isten iskolájává lesz a szenvedés. 
Áldott iskola, ha tanulmányaink során Isten naggyá, akarata szentté lesz 
számunkra és megtanulunk engedelmesen Igent mondani Isten vezeté
séhez.

3. Az üdvösséget szerző Jézus Krisztus áll előttünk.
Az a Jézus, kit Isten kettős értelemben is megszabadított a halálból. 

Mindenekelőtt megszabadította a halálfélelemtől. Harmadszori imádko
zása után visszanyeri lelki egyensúlyát: legyőzte, széttépte a halál köte
leit. Teljes nyugalommal mondja: Keljünk fel, menjünk! Erőt kapott, 
hogy istenfélelme nagyobb legyen mint a halálfélelme. Másfelől meg 
szó szerinti értelemben is megszabadította a halálból, mikor nem engedte, 
hogy Szentje rothadást lásson. A keresztfája kapu lett számára az örök 
életre! Aki megalázta magát és engedelmes volt halálig, mégpedig a 
keresztfának haláláig, azt az Isten is felmagasztalta. . .  Most megvált 
és megment minket. Mégpedig úgy, hogy mi ugyanazon az úton kapjuk 
meg az üdvösséget, amelyen Ő azt nekünk megszerezte. Mivel Ő enge
delmes volt, azért rajtunk is csak engedelmesség segíthet. Jézus enge
delmességének gyümölcse: az örök üdvösség azoké, akik neki engedel
meskednek. Akik földi életük napjaiban könyörögtek, esedeztek, sokszor 
szintén kiáltva és könnyeket hullatva, és engedelmeskedtek, mert hittek 
abban, aki engedelmes halálával örök üdvösség szerzője lett.

Hozsonnás és pálmaágas virágvasárnapi hangulat nélkül lépünk be 
idén a nagyhétbe. Egyszerre a szenvedő Krisztus lép elénk: az üdvösség 
szerzője. Testvérei iránti szeretete, mellyel hozzánk hasonló lett és Atyja 
iránti engedelmessége. mellyel belesimult könnyezve is Isten akaratába 
és vezetésébe, az a két drágakő, mely Jézus keresztjét ékesíti és Neki 
Isten, angyalok és emberek előtt el nem múló dicsőséget szerez.

E hét egyes napjain lélekben végigjárjuk azt az utat, melyen Jézus 
Krisztus az örök üdvösség szerzője lett. Nézzünk mindvégig a hit feje
delmére és elvégezőjére: Jézusra!! (Zsid. 12, 2.) Ámen.

Weltler Rezső
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NAGYCSÜTÖRTÖK 
Jn. 6, 52-58.

ELŐKÉSZÜLET

Nagycsütörtökön a Jézus halála körüli eseményekből különösen is 
az Úrvacsora szerzésére emlékezünk. Szokás ezen a napon urvacsorai 
istentiszteletet is tartani. Választott textusomat urvacsorai beszed alap-
A  szok á sos  ú n . ú rva csora i beszédek inkább gyónási beszédek szok
tak lenni. Bűnbánatra indítás, térítés a cél. Pedig gyónni Ürvacsora-vetel 
nélkül is lehet és kell, úrvacsoravétel pedig a nálunk szokásos gyonas
nélkül is lehetséges. , , ... , ....................Nagycsütörtökön, az Úrvacsora szerzesere emlekezve különösen .10 
alkalmunk nyílik a gyónás után kissé háttérbe szoruló oltáriszentseg 
lényegének hirdetésére.

VÁZLAT
Praeludium

Istentiszteleteinken, mielőtt rákezdene a gyülekezet az énekre, prae- 
ludiumot játszik a kántor bevezetőül. Hosszabb vagy rövidebb előjáték 
ez. Szép koráljainkhoz kiváló muzsikusok köteteket kitevő praeludiumo- 
kat komponáltak.

Az előjáték a következő énekdallamra mutat, arra készít elő. Sokszor 
úgy jelzi a koráit, hogy végigveszi annak minden sorát.

Az Űrvacsora praeludium. Benne Krisztussal kerülünk kapcsolatba. 
Ez a közösség pedig a Krisztussal való örök együttlét bevezetése.

Három hang vehető ki világosan az Űrvacsora praeludiumában: az 
emlékezés, a titok és az öröm hangja.

1. Emlékezés. Úrvacsoravételkor a múltra nézünk. „Ezt eselekedjé- 
tek az én emlékezetemre!” (I. Kor. 11, 24—25.) — mondja Jézus. Emlé
kezzünk eljövetelére: az Atya küldte (57. v.). Álruhás királyként jött él 
meghalni értünk. „Micsoda különös király! Adja az örök életet, miköz
ben ezt mondja: meghalok! Éppen fordítva tesz, mint más királyok. 
E világ királyai alattvalóik testét és vérét kívánják. Ő pedig alattvalói
nak a maga testét és vérét nyújtja eledelül” (Lüthi). A mennyből alá- 
szállt kenyérre (58. v.) úgy emlékezhet vissza ez igékben János evan
gélista, mint szemtanú. Az első Úrvacsora-osztás óta ez az eledel táp
lálja a hívőket.

2. Titok. Az első úrvacsorai együttlét után a mostani megterített 
oltárra nézzünk. Az emlékezés hangjaiba titokzatos akkordok vegyül
nek. Itt van közöttünk Jézus Krisztus kenyérben és borban. „Hogyan?” 
— kérdezik a zsidók kérdésével (52. v.) ma is. Jézus nem magyarázza. 
„Ez az én testem . . .  ez az én vérem” — titok az Űrvacsora. Egészen a köze- 
lünkbe jön a menny és föld Királya. „Itt az Isten köztünk” (750. sz. 
ének) Hogyan járulhatok elébe én bűnös ember? Tisztátalan meg nem 
áll előtte! Kerülőúton megpróbálhatok menekülni, vitázva Krisztus 
jelenlétének lehetőségéről. Így próbált menekülni Nikodémus is: „Ho
gyan, hogyan volna lehetséges, amit Jézus mond?” A lehetőség magya-
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rázgatása helyett azonban Jézus a szükségszerűségre mutat rá (Bengel)r 
„Ha nem eszitek az Emberfiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs 
élet bennetek!” (53. v.)

Élnünk kell hát e titokzatos szentséggel! Alázatos bűnbánattal imád- 
kozhatjuk: „Jöjj, lakozzál bennem!” (56. v.) Érzékelhető kapcsolatba 
kerülhetünk Jézussal: ehetem testét, vérét.

3. öröm. Az első úrvacsoraosztás, a mostani megterített oltár után 
a jövőbe nézhetünk. A praeludium a diadalmas öröm fortisszimójában 
fejeződik be: aki él a mennyei eledellel, örök élete van és Krisztushoz 
kerül halála után (54. v.). Aki földi kenyeret eszik, még a mannát élvező 
zsidók is, meghalnak. Aki itt Krisztus vendége, az a mennyei örömlako
mánál is helyet kap. Ott jön a teljesség! Az Űrvacsora csak bevezetés, 
csak praeludium. Nagy dolog, hogy már most, már itt is kapcsolatunk 
lehet Urunkkal, de mi ez a teljességhez képest!

Ehetjük hát a bűnbocsánat bizonyosságában, az örök életre nézve 
a kenyeret és a bort! Higgyünk Krisztus szavának!

A múlt, jelen és jövő eseményei kerülnek elő az emlékezés, a titok 
és az'öröm hangján. Az első Űrvacsorára emlékezve, magunkhoz véve 
a titokzatosan jelenlévő Krisztus testét és vérét, készüljünk a mennyei 
vendégségre, ahol a mostani Űrvacsora praeludiuma ~ után felcsendül, 
majd az örök halleluja.

if j. Harmati Béla

IGEHIRDETÉS A RÁDIÓBAN
1960. január 17-én 

I. Tim. 6, 11.
Elmondta: D. Dr. VETŐ LAJOS püspök

„De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed 
az igazságot.”

Ünneplő keresztyén Testvéreim!
Elmúltak a karácsonyi ünnepek; az Űjév, Krisztus Urunk névadásá

nak s a vízkereszt ünnepének napjai is mögöttünk vannak. Most, ezeken 
a vízkereszt utáni vasárnapokon az anyaszentegyház Krisztus Urunk 
gyermek- és ifjúkorát mutatja be. nevezetesen, hogy hogyan nőtt fel, 
hogyan gyarapodott testben és lélekben, tudásban, bölcsességben, Isten 
és emberek előtt való kedvességben.

A mai vasárnapi apostoli levélből vett szentleckében is arról van 
szó, hogy az idős és tapasztalt apostol hogyan neveli és oktatja ifjú tanít

ványát és munkatársát, Timóteust, akiben még több az erő és a lelke
sedés, mint a tapasztalat és a bölcsesség. Ahhoz ugyanis, hogy az ember 
életbölcsességre tegyen szert, mindenek előtt sokat kell élnie, látnia és 
szenvednie, s főleg tanulnia és gondolkodnia. Ugyanakkor nagyon hasz
nos lehet, ha figyeljük mások életét, meghallgatjuk mások tanácsait, 
megismerjük mások tapasztalatait is. Az oktalan ember a saját kárán 
tanul, az okos ember a másén. Ebben a közmondásban is benne rejlik, 
hogy a másokkal való együttélésben, a közösségben az életbölcsességnek 
olyan forrásai nyílnak meg, amire a magába húzódó, a közösségtől el
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zárkózó ember talán soha nem akad rá, vagy csak iszonyú szenvedések 
és károk árán jut el. Azért jó, ha a fiatalabbak hallgatnak az időseb
bekre és jó, ha az idősebbek tanítgatják, nevelgetik a fiatalokat, jó taná
csokkal látják el őket, tehát azt cselekszik, amit Pál apostol cselekedett 
annak idején az ifjú Timóteussal.

Az ilyen tapasztalatközlés és nevelés rendszerint abból all, hogy az 
idősebbek óvják, intik, figyelmeztetik az ifjabbakat, hogy ezt ne tegyék, 
azt ne tegyék, mint ahogyan szent igénk is így kezdődik. Különösen 
a szülők próbálják gyermekeiket így nevelni, de az ilyen figyelmezte
tések gyakorisága azt bizonyítja, hogy a fiatalok ritkán hallgatnak az 
öregebbekre, s inkább kiteszik magukat súlyos veszedelmeknek, mint
sem hogy hallgatnának a tapasztaltabbak jótanácsaira.

Régen is így volt ez, ma is gyakran így van. De vajon miért? Talán 
bizalmatlanok az ifjak az idősebbek iránt? Nem bíznak abban, hogy jó 
tanácsot kapnak tőlük? Honnan ez a bizalmatlanság?

Amikor .az apostol neveli az ifjú Timóteust, nemcsak azt köti a lel
kére, hogy mit kerüljön, mit ne tegyen, mitől meneküljön. Hanem azt 
is igyekszik a leikébe vésni, hogy mihez tartsa magát és mit tegyen. Első 
helyen az igazságot említi. „Kövessed az igazságot” . Ennek a figyelmez
tetésnek nyilván csak akkor *yan értelme, ha az, aki ezt hangoztatja, 
az igazságot mindennél fontosabbnak tartja. A bizalmatlanság ember és 
ember között, idősebbek és ifjabbak között gyakran éppen onnan van, 
hogy nem vagyok bizonyos abban, vajon az, aki engem tanácsokkal akar 
igazgatni, igazat mond-e, s nem vezet-e félre. Akiről tudom, hogy ha
zudni szokott, arról azt tartom ugyanis, hogy az ilyen ne beszéljen az 
igazságról, mint ahogyan a zsivány se tekintse feladatának, hogy pél
dául a köztulajdon megbecsülésére és védelmére nevelje az emberiséget.
A legfőbb tehát arra nézve, aki másokat vezetni, jó tanácsokkal ellátni, 
nevelni akar, az, hogy ő maga is igazságban járjon, az igazságot kövesse, 
igazat mondjon és igazat cselekedjen. Ha azonban például a felnőttek 
gyermekeiket születésüktől fogva egy-két évtizeden át nem az igazság
nak megfelelően nevelik és csak amikor 'már felcseperednek, akkor pró
bálják őket igazságra nevelni: az ifjúság nem hisz nekik, hanem bizal
matlan még akkor is, ha az idősebbek most már valóban igazat mon
danak nekik. Viszont, ha a fiatalok azt tapasztalják, hogy az idősebbek 
az igazságot szeretik, igazat mondanak, igazságra törekszenek, akkor nem 
fognak hiába beszélni nekik, mert így meglesz közöttük a közös alap 
a bizalom, megértik egymást, s a fiatalok valóban tanulnak a tapasz-  
taltabbaktól.

De miért kell annyira hangsúlyozni, hogy kövessük az igazságot, ha 
másokat nevelni akarunk, továbbá, hogy ez az első és legfőbb tanácsok

közé tartozik, amit a fiatalabbaknak adhatunk? Talán: olyan nehéz igaz- 
ságban élni, s igazságra törekedni? Olyan ritka az az ember, aki igazat 
mond es igazat cselekszik?

Bizony ez így van.
M in d e n e s e tre  Jézus Krisztus számára az igazság nagyon fontos volt.
Önmagáról kijelentette, hogy Ő élet és igazság. Tanítványait is arra

buzdította, hogy mindenekelőtt Isten országát és annak igazságát keres
sek. Arra is figyelmeztette őket, hogyha az ő igazságuk nem különb a 
farizeusok igazságánál, semmiképpen nem kerülhetnek be a mennyek 
országába. Nagypénteki kihallgatása alkalmával Pilátus római helytartó
val szemben, aki cinikusan kérdezte: „Micsoda az igazság?” , Krisztus 
Urunk az igazság birtokában tudta magát és ezt mondotta: „Én azért
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születtem és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igaz
ságról majd hozzáfűzte: „Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az 
én szómra” . És ezt is mondotta: „És megismeritek az igazságot, és az 
igazság szabadokká tesz titeket”. És sok más ezekhez hasonlót. Hogy 
pedig az igazság mennyire szent és fölséges dolog, azt mi mai emberek 
akkor érezhetjük leginkább, ha megfordítjuk a szokásos beszédmódot és 
azt mondjuk: ahol az igazságot szeretik, Istent szeretik, ahol az igazsá
got keresik, Istent keresik, ahol igazságra törekszenek, Isten felé törek
szenek, ahol az igazságból valamit is felderítenek, Isten titkaiba hatol
nak be. Ezért mondta Jézus: „Mindaz, aki az igazságból való, hallgat 
az én szómra” . Ugyanúgy van ez, mint az igazi istentisztelettel, nevezete
sen azzal, ahogyan Krisztus Urunk Máté evangéliumának 25. része sze
rint azonosította magát minden szenvedő és nyomorgó emberrel, mond
ván, hogy őt csak az ilyen emberekben lehet tisztelni és szeretni, hogy 
aki a szenvedő emberekkel nem tesz jót, az őt nem szereti, viszont aki 
a szenvedő embereken segít, az vele tesz jót.

De Jézus Krisztus nagy követői is sokra értékelték minden időben 
az igazságot, igyekeztek annak megismerésére s annak megfelelően gon
dolkodni, cselekedni és élni. Luther Márton, a nagy reformátor például 
a középkor végén, s az újkor hajnalán azért tutott olyan nagy jót tenni 
az egyházzal, mert a keresztyén hit és élet dolgában az igazságnak meg
felelően tisztán akart látni, és így akart keresztyén életet élni és pré
dikálni. Ezért tanult és imádkozott bámulatos kitartással, s ezért böjtölt 
is sokszor és sanyargatta magát annyira, hogy társai kolostori cellájá
ban olykor eszméletlenül találták. Igazságszeretete késztette arra is, hogy 
felemelje szavát az egyházi visszaélések ellen, majd amikor életveszélyes 
fenyegetésekkel tanainak visszavonására akarták kényszeríteni, azt vála
szolta, hogy hacsak a Szentírásból, vagy az ész világos bizonyítékaival 
meg nem győzik arról, hogy helytelen dolgokat tanított, semmit nem 
hajlandó visszavonni. Luther igazságszeretete olyan nagy volt, hogy még 
a bibliát is eszerint olvasta: egyes bibliai könyveket nagyra értékelt, 
másokat kevésre becsült, s ezzel tulajdonképpen megindította az újkori 
bibliakritikát, melynek olyan sokat köszönhetünk a keresztyénség mi
voltának és a biblia üzenetének tisztázása terén.

Luther példáján is láthatjuk, hogy az igazság szeretete és követése 
nagy bátorságot követel meg. Szólj igazat, betörik a fejed — tartja a régi 
közmondás. Micsoda szomorú tapasztalatok termelték ki ezt a magyar 
közmondást! Milyen nehéz lehetett régen az igazságot megismerni, s az 
igazságot szóval, cselekedettel követni! Valóban az igazság nagy bajno
kainak, az emberiség e nagy hőseinek útját minden időben bátor embe
rek járták és gyakran életükkel fizettek igazságszeretetükért. Az igaz
ság megismerése és követése azonban azért is nehéz feladat, mert 
sokszor megelégszünk a látszattal, s ha érdekeink úgy kívánják, egy
szerűen igaznak mondjuk azt, ami nem az. Krisztus Urunk ezért a kép
mutatásért bélyegezte meg örökre a farizeusokat. Pál apostol ezért 
keresi a bűnös ember számára az igazzálétel útját. Bibliánk végén pedig 
ezért találunk intelmeket arra. hogy óvakodjunk a szentségtelen és vén- 
asszonyos meséktől, mert azok nem építenek, hanem inkább meghason- 
lást idéznek elő. Éppen a Timóteushoz írt levelekben van erről többször 
is szó. „Lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, 
hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat” , „és 
az igazságtól elfordítják fülüket, de a mesékhez odafordulnak” — ol
vassuk.
1 2 2



Így volt ez régen, de vajon ma könnyű dolog-e az igazság megisme
rése és követése?

Megfigyelhettük, hogy az ember idősebb korában is milyen szívesen 
hallgatja a kitalált s a valóságnak meg nem felelő meséket, ellenben 
milyen nehezére esik tanulni, az igazságot és a valóságot megismerni. 
Hát még milyen nehéz a megismert igazságot az életbe is belevinni, 
különösen, ha az önzésünknek nem felel meg. Erre is könnyű példákat 
találni mai életünkben is, sőt egész mai történelmünk erről tesz bizony
ságot.

Ott van például az a probléma, amelybe ma minden életkérdés bele
torkollik: a háború és a béke dolga. Az bizonyos, hogy a mostani újesz
tendő elején rendkívül kedvezőek a kilátások, de. ugyanakkor — ha nem 
akarjuk magunkat áltatni — még mindig abban a tudatban kell élnünk, 
hogy bármelyik pillanatban elszabadulhat a nukleáris pokol, mely 
lángba borítaná, mérhetetlen nyomorúságba taszítaná az egész emberi
séget és könnyen az egész életet elpusztítaná a földről. Pedig a szak
emberek már több mint egy évtizede hangsúlyozzák, hogy az atomkor
szakkal történelmének rendkívül veszedelmes szakaszába lépett az em
beriség, hogy most már a háború egészen más lett, mint amilyenek az 
eddigi háborúk voltak, beleértve a két világháborút is. Azelőtt még lehe
tett arra hivatkozni, hogy a háborúval legfőbb értékeinket védjük, a 
hazát, családunkat, vallásunkat, a kultúrát stb., most azonban csak azt 
lehet az igazságnak megfelelően egy új háború kilátásáról mondani, hogy 
az az egész emberiségre nézve öngyilkosság lenne, s ezért elemi létérdeke 
mindenkinek, hogy ne legyen többé háború, s a vitás nemzetközi kérdé
seket békés tárgyalások útján kell megoldani. Mindez ma már a napnál 
világosabb és mégis mit láttunk éppen az elmúlt napokban azoknál 
a népeknél, amelyek eddig olyan nagyra voltak demokráciájukkal és 
kultúrájukká]: feltámadtak a második világháború holtnak vélt rémei, 
horogkereszteket mázoltak templomok falára, Nyugat-Németországból 
kiindulva Amerikáig és Ausztráliáig szinte egyetlen jeladásra tűntek fel 
az emberi gyűlölködésnek ezek á jelei, s ugyanakkor Nyugat-Német- 
országban a békéért szelíden, de határozottan küzdő embereket, köztük 
evangélikus lelkészeket is, békemunkájuk miatt törvényszék elé állítot
tak. Mindez nem azt mutatja-e. hogy mennyire résen kell lennie a béke
szerető emberiségnek, a keresztyén híveknek is és hogy mennyire nem 
szabad ellankadnunk a békéért folytatott munkában és imádkozásban?! 
De arra is figyelmeztetnek ezek a jelenségek, hogy kíméletlenül fel kell 
tárni az igazságot, le kell leplezni azokat a sötét erőket, mint az emberi
ség leggonoszabb ellenségeit, akik ma gyűlöletre és új háborúra izgat- 
nak, s küzdeni kell a békéért egészen addig, míg az egész földkerekségen 
mar kisgyermek korától fogva nevelik a népeket a béke értékének isme- 
etere, a másokkal való békés és munkás együttélés áldásaira, a háborút 

p e d i g  a z  I s t e n  ellen való legsúlyosabb bűnnek fogják

De más aktuális példán is szemlélhetjük, mennyire szükséges, hogy 
az igazságot ismerjük s annak megfelelően éljünk, tehát, hogy köves-    
suk az igazságot. Abban a nagy átalakulásban, amelyen ma a világon 
mindenki átmegy, különösen fontos, hogy mindenki a saját életkorén, 
foglalkozásán, hivatásán belül ismerje és kövesse az igazságot. Az ipar 
és az ipari dolgozó például ma egészen más körülmények és lehetősé
gek között dolgozik, mint akárcsak 50 évvel ezelőtt is, mivel a tudo

123



mány egészen új és nagyszerű termelési eszközöket bocsát rendelkezé
sére, amelyekhez érteni kell. Az értelmiségi dolgozóknak is meg kellett 
és meg kell változniok, hogy az élet és a tudomány mai követelményei
nek meg tudjanak felelni. Mindez vonatkozik azokra is, akik földműve
léssel foglalkoznak. Bármerre utazzék is az ember manapság, mindenütt 
azt látja, hogy azok a gazdaságok virulnak, amelyeket gépekkel és tudo
mányos szakértelemmel művelnek. Nyilvánvaló igazság tehát, hogy 
nálunk, Magyarországon sem lenne helyes, ha nem értenénk meg és 
nem támogatnánk a közösségi földművelést, mely nemcsak a nagyobb 
kenyeret biztosítja egész népünk számára, hanem a földműveléssel fog
lalkozóknak is könnyebb, egészségesebb megélhetést, műveltebb és em
berségesebb életet tesz lehetővé. Hogy pedig nehézségek vannak az 
együttélésben és az együttmunkálkodásban? Ilyen bizony előfordul a 
gyárakban is, meg az értelmiségi dolgozók között is, s ez olyan általá
nos emberi dolog, hogy éppen ezért kell Isten színe előtt is, az ige
hirdetésben is foglalkozni vele. Végeredményben a mai földművesnek 
ugyanazt kell tennie, mint az ipari, vagy értelmiségi embereknek: meg 
kell tanulnia, hogy másokkal együtt dolgozzon a tudomány és az emberi 
haladás mai állásának megfelelően. Az igazságot itt is sokszor nehéz 
megtalálni és megvalósítani, de az igazság itt is igazság marad, neveze
tesen, hogy az élet ott virul, ahol az emberek nem külön-külön keresik 
boldogságukat, hanem embertársaikkal együtt, közösségben, az egész 
néppel egységben és testvériségben.

íme, Testvéreim^ ilyen gondolatokat támaszthat bennünk mai szent 
igénk első sora: „Kövessed az igazságot” . Egészen nyilvánvaló, hogy az 
igazság ismerete, követése, megvalósításának akarása az élet valóságá
ban hozzátartozik Krisztus Urunk követéséhez. Istent az emberek közül 
senki nem látta és nem is láthatja — írja Pál apostol ugyanebben a 
levélben Timóteusnak. Ez igaz, de aki a szeretetben marad, Istenben 
marad, aki az igazságot követi, Isten akaratát cselekszi, s ha mi is ezt 
tesszük, napról napra tapasztalni fogjuk Isten jótetszését, áldását ma
gunkon, életünkön, munkánkon. Ezért szól hozzánk is az intelem és 
a buzdítás Isten igéjéből, hogy kövessük az igazságot az élet minden 
területén, mert a mi Istenünk igazság és élet. Ámen.

Imádkozzunk.
Örökkévaló szent Isten, aki Jézus Krisztusban, a mi megváltó Urunk

ban igazságnak nyilatkoztattad ki magadat, köszönjük, hogy szent igéd 
által minket is igaz életre hívogatsz. A Te igéd igazság, s azért könyör- 
günk, szent igéd hallgatása láttassa meg velünk az igazság szépségét, 
erejét és dicsőségét, hogy mindenkor örömest keressük, tanuljuk és kö
vessük. Megvalljuk, kinyilatkoztatott igazságod törvénye fényes tükör
ként mutatja meg gyöngeségeinket és bűneinket, melyekkel az igazság 
ellen vétkeztünk és vétkezünk. Jézus Krisztusért, bocsáss meg nekünk, 
s add, hogy gyarlóságunk tudata éhséget és szomjúságot ébresszen ben
nünk az igazság után, hogy szent Fiad ígérete szerint megelégíttessünk 
és bűnös mivoltunk ellenére tetszésed szerint mindvégig az igazság 
útján járhassunk.

Könyörgünk, terjeszd az igazság világosságát és hatalmát szerte az 
egész világon, hogy az emberek egyre inkább megismerjék önmagukat 
és egymást, s tudjanak emberi módon, a Te akaratod szerint szeretet
ben és békében élni, önmaguk és egymás javán szorgalmasan és jó  
eredménnyel munkálkodni.

Legyen áldásod azokon az ígéretes kilátásokon, melyekkel az új-
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esztendőt elkezdhettük, s buzdíts fel Szentlelked által bennünket is, hogy 
a magunk lehetőségei szerint szóval és tettel, imádsággal és hittel fára
dozzunk a szívek és a világ békéjén. Könyörgünk Hozzád a betegekért, 
a szenvedőkért, az öregekért s mindazokért, akiknek különösen sok és 
tiszta szeretetre van szükségük. Atyai szíved jósága vegye körül őket és 
vegyen körül minket is minden időben, a Jézus Krisztus által.

IGEHIRDETÉS A RÁDIÓBAN 
1959 utolsó vasárnapján 

Elmondta: KÁLDY ZOLTÁN püspök

Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól és az Úr 
Jézus Krisztustól. Ámen.

Imádkozzunk! Szerető mennyei Atyánk! Egy esztendő végén hála
adó szívvel jövünk Eléd. Megköszönjük Néked minden jótéteményedet, 
amelyet nékünk adtál. Atyai szereteteddel és hűségeddel vettél körül 
bennünket az esztendő minden napján. Elhalmqztál bennünket jóságod 
ezernyi ajádékával. Megáldottad mukánkat, megtartottad életünket, meg
adtad kenyerünket. Kegyelmed bizonysága volt a nekünk hirdetett ige, 
a nekünk nyújtott szentségek és az általuk munkált új élet. Köszönjük 
népünket és azt a munkát, amit hazánk földjén elvégezhettünk. Köszön
jük a mögöttünk lévő karácsonyt. Köszönjük, hogy Fiad emberré lett 
az emberek között és magára vállalta az emberi életet. Köszönjük, hogy 
emberré levése által megszentelted az emberi életet. Bocsásd meg min
den bűnünket, melyeket Ellened és embertársaink ellen elkövettünk. 
Add, hogy Igédben ma Veled találkozhassunk. Add, hogy Igéd hallga
tása nyomán megteljünk erővel és épüljünk a hitben és a szeretetben. 
Add nékünk gyermekeid örömét, tisztaságát és békességét. Add, hogu 
megszenteljük Nevedet és megszenteljük napodat. A Te egyszülött Fiad, 
a Jézus Krisztus nevében kérünk, aki Veled és a Szentlélekkel egye
temben él és uralkodik örökkön-örökké. Ámen.

Hallgassátok meg azt a szentigét, amelyet megírva találunk a 103. 
Zsoltár első 13 versében:

„Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ö szent nevét. Áld
jad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aki 
megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki 
megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz 
meg teged. Aki jóval tölti be a te ékességedet és megújul a te ifjúságod 
min a sasé. Igazságot cselekszik az Űr és ítéletet minden elnyomottal, 

Megismertette az Ö útait Mózessel, Izrael fiaival az Ö cselekedeteit.
Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. 

Nem feddődik minduntalan és nem tartja meg haragját örökké. Nem 
bűneink szerint cselekszik velünk és nem fizet nékünk a mi álnokság 
gaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az Ő 
kegyelme az Őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugat
tól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő 
az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az Őt félők iránt.”
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Kedves Testvéreim! Az év utolsó vasárnapján szól hozzánk a fel
olvasott ige. Ilyenkor — az esztendő végét jelző napokban — hajlamosak 
vagyunk arra, hogy valami borongó érzés ejtsen rabul bennünket: el
búsuljunk az idő gyors múlásán, a vége felé közeledő esztendő esetle
ges fájdalmas emlékein és a halál hatalmán. Ebbe a lelkiállapotba szór 
fényt — mint valami ködöt oszlató napsugár — a zsoltáríró szavar 
„Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az ö  szent nevét!”

Lehetetlen észre nem vennünk, hogy a zsoltáríró egész bensejét,' 
vagyis az egész embert, valami egészen más érzés tölti el, mint sok mai 
borongó keresztyént. Igen, egészen más és valóban eltölti és hatalmában 
tartja. Ez az egészen más pedig a hála, az Isten dicsőítése, magasztalása, 
imádása, vagyis áldása. És ez a hálaérzés annyira elömlik egész bensejé- 
ben, hogy az szinte szorongatja és nem tudja azt Isten iránt egyszerű 
„köszönöm”-mel kifejezésre juttatni, hanem a megtapasztalt jó feletti 
örömében önmagát is biztatgatja: „Áldjad én lelkem az Urat és egész 
bensőm az ö  szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél 
semmi jótéteményéről”. Igen, a zsoltáríró szívéből ellenállhatatlanul és 
visszatarthatatlanul csordul ki az Istent áldó ének.

Mi ennek a mindent elöntő, magasztaló és dicsőítő hálaadásnak, egy
szóval az Istent áldó magatartásnak a forrása? Elsősorban az, hogy a 
zsoltáríró Istent annak látja, akinek Isten magát kinyilatkoztatta: szent 
és szerető Istennek, Aki igazságot cselekszik, Akinek kegyelme örökké
való, Aki nem fizet álnokságaink szerint, Aki megbocsátja minden 
bűnünket. Az Istent áldó magatartásnak a másik forrása, hogy a zsoltár
író a bajt, a betegséget, a halált nem látja önmagukban, hanem Istennel 
együtt és Istenen keresztül és végül Isten jótéteményeit nemcsak külön- 
külön látja, hanem együtt, a maguk összességében.

A mi magyarországi evangélikus keresztyénségünk is karácsony kö
zelében, az év utolsó vasárnapján akkor ünnepel helyesen, ha felfakad 
a szívekből nemcsak egy egyszerű „köszönöm”, mégcsak nem is egy szo
kásos „hála legyen Istennek”, hanem az Istent magasztaló, dicsőítő és 
áldó hálaadás.

Ehhez az szükséges, hogy Istent valóban Istennek lássuk. Ne olyan 
Istennek, amilyennek mi sokszor képzeljük, hanem olyannak, aki azt 
mondja magáról: „Én vagyok a te Urad, Istened” és akiről így szól az 
evangélium: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” . 
Akkor tudjuk szívből áldani az Istent, ha teljes bizonyossággal hiszünk 
az Igének, hogy könyörülő és irgalmas az Űr, késedelmes a haragra és 
nagy kegyelmű. Ha nem gondoljuk róla azt, hogy csak akkor „jó Isten” , 
ha minden kívánságunkat azonnal teljesíti, ha nem képzeljük Róla, hogy 
meg akarja semmisíteni a keresztyénekkel szemben állókat, hanem hisz- 
szük, hogy minden bűne ellenére szereti ezt a világot. Az Istennek erre 
az igazi megismerésére van nagy szükségünk. Ebből a megismerésből 
fakad az áldó ének: „Áldjad én lelkem az Urat” .

A másik forrása az Istent magasztaló és áldó éneknek az, hogy ne 
lássuk önmagában a bűnt, a bajt, a betegséget, a halált vagy bármilyen 
nehézséget, hanem mindig Istennel együtt. Ha csak ezekre szegezzük 
tekintetünket, igen sok esetben jogos lehet a szorongás, a mélabú és 
a bánat. A zsoltáríró nemcsak a bűnt látja, hanem a bűnbocsátó Istent 
is, nemcsak a betegséget, hanem a gyógyító Urat is. Nemcsak a koporsót, 
hanem a megváltó Istent is, nemcsak a bajt, hanem a kiutat adó, sza
badító Urat is. Csak azoknak a keresztyéneknek ajkáról hangzik fel az
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Istent áldó ének, akik amikor kimondják: itt a baj, ugyanakkor egy 
lélegzettel ezt is kimondják: de itt az Isten is. Amikor kimondják, itt 
a kísértés, ugyanakkor ezt is mondják: itt az Isten is, amikor kimondják: 
belépett a betegszobába a halál, kimondják ezt is: belépett az életet adó 
Isten is. Ebből az együtt-látásból fakadtak a zsoltáríró szavai: „áldjad 
én lelkem az Urat. . .  Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja 
minden betegségedet, Aki megváltja életedet a koporsótól” . A mi evan
gélikus híveink a mi időnkben nem feledkeznek-e meg nagyon sokszor 
erről az együttlátásról? Nem ezért vesz-e erőt egyeseken valami világ
fájdalmas hangulat? Miért van az, hogy sokan félelemmel nézik azt az 
új utat, amelyet egyházunknak az új magyar világban járnia kell? 
És miért van az, hogy a nagy társadalmi és gazdasági átalakulások 
idején egyeseknek csak a nehézségeken akad meg a szemük és elfelejtik, 
hogy az új társadalmi rendben is itt az Isten és megáldja egyházunk 
szolgálatát és népünk munkáját. És miért van az, hogy amikor a háború 
és béke kérdéséről van szó, sokan csak azt tudják hajtogatni, hogy min
dig voltak háborúk és elfelejtik, hogy Istennél minden lehetséges, még 
az is, hogy a háborúk sora után béke legyen a földön.

Harmadszor úgy lesz a magyarországi evangélikus keresztyénségünk 
Istent áldó néppé, ha n e m c s a k  e s e tr ő l  e s e tr e  v e s z i  é s z r e  I s te n  j ó t é t e m é 
n y e i t  és  n e m c s a k  k ü lö n -k ü lö n  látja  a zok a t, h a n em  tu d ja  a zo k a t e g y 
s zerre  látni. A „köszönöm” kimondásához elégséges, ha felismerünk egy- 
egy ajándékot, de az Istent-áldó élethez az szükséges, hogy a sok-sok 
ajándékot együtt lássuk. A zsoltáríró szeme elé együtt rajzottak azok 
a jótétemények, amelyeket Isten egyfelől egyéni életében, másfelől népé
nek életében adott.

Most e g y  e s z te n d ő n e k  a v é g é n  lá ssu k  m e g  e lő s z ö r  is  e g y é n i  é le tü n k 
b e n  Iste n  jó t é t e m é n y é t :  A  nekünk adott békességet, reménységet, erőt, 
üdvösséget, szülői és gyermeki szeretetet. hitvestársi hűséget, igaz barát
ságot, kenyeret, otthont, egészséget, elöljáróinkat, munkatársainkat, mun
kánk eredményét, a rossznak jóra fordulását, betegségből gyógyulást, 
minden meleg tiszta tekintetet, amely sugárzott reánk és a pihenést a jó 
munka után. L á ssu k  m e g  eg y h á z i  é le tü n k b e n  Is te n  jó t é t e m é n y e i t :  A  meg
feszített és feltámadott Jézus Krisztusról hirdetett Igét, a keresztséget, 
amellyel Isten gyermekévé tett bennünket, a szent vacsorát, amellyel 
minket erősített, a szentek közösségét, amelyben testvéreket adott, az 
együttes éneklést és imádkozást, az áldozat örömét, a pásztori meleg 
szót, a Bibliánkat. L á s su k  m e g  n e m z e tü n k  é le té b e n  I s te n  j ó t é t e m é n y e i t :  
magát ezt a drága magyar földet, hegyeivel és folyóival, falvaival és 
varosaival, az új otthonokkal, iskoláival és szociális intézményeivel, fej
lődő szép életével, az egyre nagyobb kenyérrel. L á s su k  m e g  e b b e n  a 
m a g ya r  é le tb e n  az embereket, akik értünk dolgoznak a bányák mélyén, 

zakat°ló gépei mellett, irodákban és sok más munkahelyen, 
a n 'U,C ,Is ten  jó t é t e m é n y e i t  a z e g é s z  v i lá g o n : azt, hogy enyhültek 
működ’ ' ZÍ feszdltségek, hogy nagyobb a lehetőség a népek együtt- 
eddie voft^w3 b?ke és az általános leszerelés megvalósítására, mint 
ki S7 íviinii-K"? mincÍGzt együtt látjuk itt az évnek a végén, akkor robban 
rs . , az ének: „Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm azO szent nevét!”
Istpjf J°b.b£!n elönti a szívünket a hála, ha arra gondolunk, hogy

, SOK~s ° k  J ó té te m é n y é v e l  m ily e n  h ű tlen ü l b á n tu n k  és  I s te n  m é g s e m  
, . . .  f  60 aZo'cat tő lü n k . Akkor fakad szívünkből áldó szó. ha meg
látjuk, nogy mindezt nem érdemeltük meg, de Isten bűnbocsátó kegyelme
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nagyobb volt minden bűnünknél. Ha Isten bűneink szerint bánt volna 
velünk, semmink se lenne most. Mennyi hálátlanság van gyülekezeti tag
jainkban! És ez a hálátlanság mindent elsötétít. Elsötétíti szemeinket, 
hogy ne lássuk Isten nagyságát és hatalmát. Elsötétít, hogy csak a ne
hézségeket lássuk és ne a kiutakat és megoldásokat. Elsötétít, hogy ott 
is rémeket lássunk, ahol angyalok járnak. Elsötétít, hogy lekicsinyeljük 
azokat az eredményeket, amelyek nyilvánvalóak a magyar földön. Jó 
volna, ha minden hálátlanságunkat most oda tudnánk vinni a bűnbocsátó 
Iste elé és úgy kérnénk új szívet, új életet és pedig Istent áldó életet.

Az Istent áldó magatartásból fakad az Isten iránti bizalom. Ha rá
gondolunk arra, hogy mennyi mindennel ajándékozott meg bennünket 
a mi Istenünk, akkor megtelik a szívünk bizalommal Isten ránt. Most, 
amikor néhány nap múlva belépünk az új esztendőbe, éppen erre az 
Isten iránti gyermeki bizalomra van szükségünk. Arra, hogy a holna
punkat merjük letenni bátran az Isten kezébe, annak az Istennek kezébe, 
akiről zsoltárunkban ezt olvassuk: „Az Úr kegyelme öröktől fogva való 
és örökkévaló az Öt félőkön és az Ö igazsága a fiaknak fiain” . Bizalom
mal nézzünk Istenre, Aki az anyaszentegyházat megteremtette, meg
tartotta és Aki dicsőségben fogja maga elé állítani. Bizalommal nézzünk 
Istenre, Aki mellettünk marad az úiesztendőben is és jó megoldásokat 
tud adni egyházunknak, népünknek és az egész emberiségnek.

Az új esztendőben nagy feladatok állnak egyházunk és népünk előtt. 
Végezzük ezeket a feladatokat hálás szívvel és Isten iránti teljes biza
lommal. Segítsük népünket minden munkájában a falusi élet új formá
jának a közös gazdálkodásnak kialakításában és minden jóban, ami 
előbbre visz.

Menjünk az új esztendő felé bizakodó és örvendező szívvel! Menjünk 
új élettel! Menjünk munkakedvvel, menjünk Istent áldó énekkel és 
élettel: „Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az Ö szent nevét. 
Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről”. 
Ámen.

Imádkozzunk! Szerető mennyei Atyánk, légy áldott minden jótéte
ményedért. Légy áldott az anyaszentegyházért, és mindazért, amit ne
künk az anyaszentegyházban adtál: bűnbocsánatért, békességért és örök 
életért. Légy áldott minden ajándékodért, amit népünknek adtál. Kérünk, 
nyisd meg ajkunkat naponként hálaadásra, szabadíts meg minden aggo
dalmaskodástól, adj jóságodban bizakodó szívet, adj munkánkhoz erőt, 
hogy hűségesen tölthessük be hivatásunkat. Könyörgünk, őrizd meg az 
egész világon a békét és áldd meg a jóakaratú emberek fáradozását az 
emberiség békés jövendőjéért. Áldd meg magyar népünket és adj néki 
boldog új esztendőt. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat, a Te Fiadért, 
Jézus Krisztusért. Ámen.
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K ö n y v s z e m l e

R é v é s z  I m r e : „Sinai Miklós és kora”

Új, érdekes könyv jelent meg nemrég a könyvesboltokban. Révész 
Imre könyve — mint erre alcíme is utal — a 18. századvégi magyar 
társadalomtörténethez közöl adalékokat.

Reflektorfénybe kerül Sinai Miklós (1730—1808), a debreceni Kollé
gium paptanárának problematikus személye. Akik ismerték is eddig 
Sinai Miklós nevét, legfeljebb annyit tudhattak róla, hogy a református 
egyház egyik pártjának, az ún. papi hierarchikus pártnak volt a veze
tője, amely szembenállt a világiak kyriarchikus pártjával. Sinai nevét 
nem széleskörű tudományos munkássága örökítette meg, hanem 12 évig 
folytatott makacs és kétségbeesett küzdelme superintendenssé (püspökké) 
választásának elismertetéséért.

Sinai Miklós külföldi tanulmányai folyamán megismerkedett az ang
likán egyház életével és a magyarországi református egyházat is ilyen 
rendszerűvé akarta átalakítani. Mint professzor 31 évig működött. Tör
ténelemszemlélete: történetképét a hagyományos bibliai keretben he
lyezi el, a fő hangsúlyt azonban nem egyháza tanításának igazolásában 
látja, hanem egyszerűen és világosan adja elő az eseményeket, főleg 
a politikai és a hadi jellegűeket, de mindenütt csatolja hozzájuk az egy
ház, a tudomány és az irodalom történetének leglényegesebb mozza
natait. Az egyház történetét összefüggésben látta a „világi” történettel. 
Nagy jelentőségű a forrásmunkáira, kútfőire való hivatkozás. De: hatá
rozottan elítélte a kuruc felkeléseket és II. Rákóczi Ferenc szabadság- 
harcát. A francia felvilágosodás után kialakult szemléletnek nem enge
dett tért történetszemléletében. A reformáció népi-plebejus szárnyait 
nem ismerte el legalább olyan fontosnak, mint azokat, amelyek azután 
főleg a polgári rétegekkel találkoztak.

Sinai később megerősödött Habsburg-hűségében. A jakobinus moz
galmat és célkitűzéseit idegenül szemlélte. Egyik pártfogójától a másik
hoz fordult. Protestáns létére támogatói között szerepelt Sauer c. püspök 
és Batthyány József bíboros-prímás is! Az 1791-i püspökválasztáson meg
választották ugyan, de tisztét nem foglalhatta el. Életének ezutáni részét 
főleg perlekedések és zaklatások töltötték ki.

Sinai sorsa és bűne korának és több sorstársának sorsa és bűne is. 
Század a méltán vallhatta magáénak. A vívódó korban vívódó emberek 
is éltek. Olyan kornak volt a szereplője, ahová már becsapott a szellemi
tisztulásinak;, a lázas újat-keresésnek a levegője. Sinai Miklós is telve 
™  korának problémáival, de csak keveset tudott úgy megoldani, hogv 

a szebbet, a jobbat, az eljövendőt szolgálja.
Rpvps7 r eS Miklós személyének sok, kínzó miért-jére ad feleletet.
a „ J L -  mre könyve, amely 3 és fél éves kutatómunka gyümölcse. 
Tt „ Politikai-gazdasági erők hatására vezeti vissza a történteket. 

,, y helyen látásunk talán eltér a szerzőétől, azért Sinai Miklós 
- t S ,,k?rát jobban megismerjük, ha Sinai halálának másfél 

százados évfordulója után a könyvet elolvassuk!
az  ízieses fedőlap, a szép külsejű könyv az Akadémiai Kiadó dol

gozóinak munkáját dicséri J Barcza Béla



K a ssa i G é z a : Magyar történelmi sorsfordulók és a nemzetiségi kérdés

A Kossuth Könyvkiadónál jelent meg Kassai Géza könyve, amely 
népünk történelme utolsó 100 évének sorsfordulóin mutatja meg a nem
zetiségi kérdést. Bemutatja azt a hibás nemzetiségi politikát, amelyet 
az uralkodó osztályok folytattak.

A könyvnek a tárgy ismertetésében kettős tendenciája van: vád
irat a hamis nacionalizmus ellen, és testvéri megnyilatkozás minden nép
— különösen a szocialista testvérnépek — mellett. A nemzetiségi kérdés 
kialakulása után 1848—49 nemzetiségi problémáival foglalkozik részle
tesen Kassai Géza. Ismerteti a Magyar Tanácsköztársaság nemzetiségi 
politikáját, amelynek alapja az egyenjogúság. Magyarázatot kapunk arra 
a kérdésre is, hogy miért következett be Trianon? Ki felelős érte? 
A Horthy-korszak „nemzetiségi politikája” is egy, már végre letűnt kor
szak visszáságait és elnyomását mutatja. Hosszú út vezet Népköztársa
Ságunk Alkotmányáig, amely maradéktalanul megvalósítja a magyar
országi nemzetiségek egyenjogúságát.

Jó segítség ez a könyv, hogy látásunk a nemzetiségi kérdésben még 
tisztultabb, élesebb legyen. Megmutatja, hogy az egyházak — a mi egy
házunk is — hogyan segítették, vagy gátolták meg a nemzetiségi kérdés1 
rendezését. A Bocskay- és Rákóczi-szabadságharcok idején román job
bágyok tömegesen álltak a felkelő csapatokba. A Rákóczi-szabadságharc 
leverése után betelepített szlovákok és németek szintén jelentős mérték
ben hozzájárultak a nemzetiségi kérdés pozitív vagy negatív alakulásá
hoz. A szlovákok is az 1848-as magyar forradalomtól várták követelé
seik teljesítését. Osztroluczky Mihály szlovák evangélikus lelkész így 
beszélt 1848. március 15-e után: „Jertek, jertek, összes nemzetek, a sza
badság zászlaja alá. . .  Isten éltesse Kossuthunkat” . De emlékezzünk 
arra is, hogy a magyarországi hírhedt „Volksbund” milyen romboló mun
kát végzett és mennyi kárt okozott az országnak.

Ha arra gondolunk, hogy egyházunk a nemzetiségek egyháza volt
— sőt ma is az —, akkor még jobban tudjuk értékelni Kassai Géza jól
megírt könyvét. Barcza Béla

„Nehányan az embereket túlhosszú prédikációkkal kí
nozzák. Az ilyen prédikáció a végén már fárasztó és bosz- 
szantja is a hallgatókat. Doktor Pommer ugyan mindig 
ezt a mondást kifogásolja „Aki Istentől van, hallgatja Is
ten szavát (Ján 8,27), a mértékletesség mégis, mint min
den dologban, itt is hasznos.”


