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Csendben Isten előtt

EGYENES ÚTON JÁRJUNK
A Szentírás a keresztyén életet nem egyszer említi úgy, mint 

„keskeny úton járás”-t (Mt. 7, 14.), vagy „versenypályán futás”-t 
(Zsid. 12, 1.) Arról is beszél a Szentírás, hogy ennek az útnak a végső 
célja „az igazság koronájáénak elnyerése. Többször hallunk intés
ről és buzdításról is, amelyek azt célozzák, hogy a keresztyén embe
rek fussák meg ezt a versenypályát és járjanak a keskeny úton.

A  „járás” és „futás” módjáról is beszél a Szentírás. Idevonat- 
kozólag talán egyik legszemléletesebb mondat ez: „Lábaitokkal 
egyenesen járjatok!”  (Zsid. 12, 13.) Ez a felszólítás nyilván azt cé
lozza, hogy a keresztyén emberek a keskeny úton, vagy a verseny- 
pályán „vegyenek irányt” az igazság koronájának elnyerésére és 
tegyenek félre „minden akadályt és a megkörnyékező bűnt” , amely 
hátráltatja őket a cél elérésében. Ne térjenek le a pályáról, az egye
nes útról, ne akarjanak „görbe mellékutakon”  járni és megközelí
teni a célt, mert ezeken a görbe utakon eltévedhetnek, ingoványos 
talajon elveszhetnek.

Az elmondottakat összefüggésben kell látnunk a lelkészi szolgá
lattal is. Nemcsak azért, mert a lelkésznek is járnia kell ezt a kes
keny utat és neki is futnia kell a versenypályán „az igazság koro
nája” felé, hanem azért is, m ert a lelkész „járása”  és „futása”  nagy
m értékben kihat azokra, akik vele együtt járják a keresztyén élet 
útját. Segíti, vagy hátráltatja őket. Nem hiába mondja a szentíró 
Zsid. 12, 13-ban: „Lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el 
ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon”. Nyilván arról van itt szó, 
hogy magatartásunk kihat a másik emberre. Közelebbről, ha a lel
kész nem jár az „egyenes úton”, akkor a sánták vagyis a bizony
talankodók és különböző kísértésekben levők maguk is letérnek 
az útról.

Az elmondottakkal kapcsolatban nem maradhatunk meg az ál
talánosságok vonalán. Nem beszélhetünk általánosságban sem a 
„keskeny út”-ról, sem a ,,versenypályá”-ról. A  keskeny utat nem 
valahol a nagy világban kell járnunk és a versenypályát nem „vala
hol Európában” kell megfutnunk, hanem itt hazánkban, a szocializ
must építő Magyarország földjén. Az elmúlt másfél évtizedben teo-
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lógiai eszmélkedéseinkben, imádságainkban és józan értelmünk fel- 
használásával kerestük és kutattuk azt az utat, amelyen evangélikus 
egyházunknak és benne híveinknek járniuk kell. Abban a meggyő
ződésben élünk, hogy Isten ezt az utat nekünk megmutatta és mi 
azt fel is ismertük és rá is léptünk.

Egyházunknak, benne lelkészeinknek és híveinknek ezen az 
egyenes úton való járása mindig hangsúlyos, de különösen napjaink
ban, amikor kétségtelenül növekedett a nemzetközi feszültség. Most 
még hangsúlyosabb a fegyelmezett, egyenes járás. Most nem szabad 
bizonytalankodnunk, az útról letérnünk. Ezért van szükség arra, 
hogy „a görbe utak” veszedelmére felhívjuk a figyelmet. Bár lelké
szeink nagyobb része látja azt az utat, amelyet Isten adott nékünk 
a szocializmust építő Magyarországon, és nagyon sok lelkészünk 
hittel járja is ezt az utat, mégis vannak olyanok is, akik „a görbe 
mellékutak” utasai.

Mi a jellemző a „görbe mellékutak” utasaira? Az őszinteség 
hiánya, a kétszívűség és ennek nyomán a kétfelé beszélés.

Miben nyilatkozik meg az őszinteség hiánya vagyis a „görbe 
úton” járás?

Például abban, hogy egyik-másik lelkészünk másképpen beszél 
a szószéken és másképpen az emberekkel való személyes találkozás
kor. A  szószéken beszél arról, hogy a Történelem Ura egyházunkat 
a szocializmust építő Magyarország területére helyezte és itt kell 
nekünk szolgálatunkat betöltenünk, ugyanakkor a hívek között 
gyakran ennek ellenkezőjét mondja. Vagyis elbizonytalanítja a 
hívek előtt azt, amit a szószéken mondott.

Van arra is példa, hogy a lelkész beszél egyházunk új útjáról 
a szocializmusban, de ugyanakkor menti a régi utat, annak régi 
módszereit és régi célkitűzéseit. Vallja, hogy meg kell keresnünk 
az Ige hirdetésének minél frissebb módjait, de ugyanakkor tovább
viszi gyülekezetében azt a régi módszert, amelybe beletartozik pél
dául a színdarabozás és ehhez hasonló sok más.

Arra is van példa, hogy a lelkész igyekszik jó kapcsolatokat 
kiépíteni a „kívülvalók” felé, vállal különböző szolgálatokat a falu 
életében, de csak azért, hogy akadály nélkül vihesse tovább gyüle
kezetében a régi módszereket és járhassa a régi utat. Pedig az evan
gélikus lelkésznek nem azért kell részt vennie a békemunkában, 
a falu életének építésében, hogy ennek árán biztosíthassa a régi 
egyházi élet tartalmát és módszereit, hanem azért, mert Isten ezekre 
a szolgálatokra elkötelezte.

Tudunk olyan eseteket is, hogy egyik-másik lelkész a „titkos
ság”  jegyében végzi valamelyik szolgálatát. Esetleg „titkosan” végez 
hitoktatást, üdülés címén konferenciázást és így tovább. Pedig 
semmi -titkosságra nincs szükség, hiszen rendelkezésre állnak az 
iskolai hittanórák, a gyermekbibliakörök, az ifjúsági órák és a 
különböző bibliaórák. Mire jók hát a „görbe mellékutak” ?
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Azok, akik a „görbe mellékutakon” nehezítik az egyenes úton 
való járást, bizalmatlanságot támasztanak egyházunk és népünk 
felelős vezetői között és ingoványba viszik gyülekezetük népét.

Szeretném, ha lelkészeink mindegyike valóban pásztori szónak 
venné ezt a kérést és egyben figyelmeztetést: Barátaim, járjunk az 
egyenes úton! Űzzünk ki szívünkből és magatartásunkból minden 
kétszívűséget és kétszínűséget. Csak így tudunk előbbre jutni és 
szolgálatunkat betölteni.

Káldy Zoltán

T a n u l mányok
lll!lll!lllilIin ilílllllllllll!lllllllllllllll!lllll!l!lllllllllJ I!l!lli:i!lll!lll!lllllllllllllll]lllllllllll!lil!l!lll!lll!lii:i'lilll!lii:ill!lli:illlllH Íilllllllllll!llÍllltti:il[U llllllllllllllll

A békéért
Nem kétséges, hogy az emberiség majdnem teljes egészében a béke 

mellett és a háború ellen van. Azért mondjuk, hogy „majdnem”, mert 
vannak, „akik szeretik a háborút?’, ahogyan ezt egyik lelkésztársunk 
megfogalmazta nemrég, egy az „Evangélikus Életben” írt cikkében. 
Az emberiségnek ez a nem ezrelékben, de milliomodokban is alig kifejez
hető hányada valóban szerelmese a háborúnak. Vannak közöttük, akik 
azért szeretik, mert „abból élnek” , hogy hol itt, hol ott, a világ egyik vagy 
másik részén lángra lobban az izzó parázs és akkor megy az üzlet — 
kelendő a fegyver, a katonabakancs, a bombázó és vadászgép és egyéb 
hadikellékek. Emlékszem, már gyermekkorunkban sokat hallottunk szü
leinktől a háborúnak ezekről a  hiénáiról, akik mérhetetlen gazdagságra 
tettek szert az első világháború idején is a tömegek halálából, s vannak 
olyanok is, akiknek „életelemük” a háborúskodás, amolyan született 
Napóleonok, akik embervoltukat megtagadva csak fegyverben, katoná
ban, tankokban és ágyúkban tudnak gondolkodni és az egész világot 
állandó hadszíntérképpen tartják számon. S akadnak ezek mellett még 
itt-ott olyan önző érdekeikben megbántottak is, akik vélt sérelmeik 
orvoslását remélik megkapni egy eljövendő háborútól. De mindezek a 
militaristák együttvéve is szám szerint oly kevesen vannak, hogy el
enyésző kisebbség az emberiség nagy tömegével szemben. És mégis! 
Az emberiségnek e kicsiny hányada képes nyugtalanságban tartani állan
dóan a világot. Képes visszatartani a világot a teljes békére, az emberiség 
nyugodt, megelégedett életéhez vezető úton. Sőt arra is képes, hogy valóban 
parazsat hintsen és lángot élesszen a világnak ezen vagy azon a részén. 
Képes azért, mert a világnak azon a felén, ahol még a régi társadalmi „rend” 
érvényesül az imperializmus, és nem a dolgozó tömegek akarata — ennek 
a néhány embernek a kezében összpontosul a pénz, a hatalom, a termé
szet kincsei és ezeken keresztül az országok kormányzása is. Képes to-
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vábbá azért is, mert ezt a hatalmi csoportosulást körülveszi a kiszolgálók 
hada, azok, akiknek egyéni érdekük fűződik e hatalmi csoportosulások
hoz. Sajnos ezek között a kiszolgálók között nemcsak a nyugati világ 
pénzembereit, tollnokait, magasrangú katonatisztjeit találhatjuk, hanem 
igen sok esetben egyházi méltóságot viselő embereket is. Sőt tovább- 
menőleg nemcsak annak a politikai katolicizmusnak a képviselőit, amely 
sok évszázad rossz hagyománya alapján és a pápizmus örök hatalomra 
törése következtében eljegyezte magát a kapitalizmussal és feudaliz
mussal —, hanem annak a protestantizmusnak a tisztségviselőit is sok 
esetben, amely a reformáció óta általában a haladás oldalán állott.

Az emberiség döntő többsége békét akar. És a béke elérhető. Azon
ban ehhez az is szükséges többek között, hogy az emberek döntő több
sége valóban tudja, hogy milyen békét akar és ezt a békét milyen úton 
akarja elérni.

Jó néhányszor esett már szó arról, közöttünk, hogy mi volt az értelme 
a latin „pax” szónak, hogy mit értettek a görögök az „eiréné” alatt, s 
hogy mennyire pozitív tartalma van az ótestamentomi „salomnak” . De ha 
nem tudnánk elvégezni ezt a teológiai szempontból jó irányba segítő 
értelmezést — szívünk és agyunk s az emberiség ősi vágya eligazít ben
nünket abban a kérdésben, hogy mi az igazi béke.

Gondoljunk csak arra, hogy amikor a második világháború után 
elhallgattak a fegyverek, akkor nem azzal a sovány reménységgel táp
láltuk magunkat, hogy néhány évig nyugodtan élhetünk, hanem mind
annyian arra gondoltunk, hogy többször nem dörrennek el a fegyverek, 
nem pusztul el egy ember sem erőszakos halállal, megszűnik a félelem, 
a szenvedés, az éhség és létbizonytalanság. És ez ezután mindig így lesz. 
Az emberiség az örök békességre vágyik. Arra az állapotra, amelyből 
hiányzik a háború lehetősége. A béke nem egy olyan beteg, akit állan
dóan injekciózni kell, hogy egy bizonyos időre újra meghosszabbítsuk 
az életét. Ezért volt kétszeresen döbbenetes, hogy a második világháború 
befejezése után nemsokára új, még szörnyűségesebb háború árnyéka 
vetődött a sokat szenvedett emberiségre. A békére akkor pedig reális 
lehetőség nyílt. A német militarizmus szétverve hevert a szövetségesek 
lábai előtt.

S most nézzük meg, honnan vetődik árnyék az emberiség békés 
reménységeire? A szévert militarizmus újra életre kelt. Fegyverkezés, 
kardcsörtetés, jogtalan területi követelések adják hírül feltámadását 
Újraszületésénél ott bábáskodtak a nyugati világ monopolistái, kon
szernjei és generálisai. S tevékenységük következében egy olyan háború 
veszélye fenyegeti a világot, amely túlhalad minden rémséges emberi 
elképzelést és teljes pusztulást jelenthetne az emberiség számára.

Mi a legegyszerűbb és legtermészetesebb módja a háború veszélye 
elhárításának és a béke lehetősége megteremtésének? Világos, hogy a 
militarizmus megszüntetése, a fegyverek megsemmisítése, a teljes leszere
lés, ahogyan az a második világháborús német militarizmus felszámolá
sában legjelentősebb szerepet játszó Szovjetunió javaslataképpen került 
a világ közvéleményének asztalára. A világ népei nagy lelkesedéssel 
fogadták ezt a javaslatot. De nem az előbb említett körök. A leszerelésre 
színlelt készség mellett tovább fokozták a fegyverkezést, folytatták a 
megkezdett tömegpusztító fegyverek kipróbálását és gyártását, növelték 
a háborús feszültséget, táplálták a német revansvágyat.

Ebben a helyzetben az új háború kirobbanásának megakadályozására 
és így a béke reális lehetőségének biztosítására csak egy út kínálkozik:
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harc a háborús tűzfészkek mielőbbi felszámolásáért és a békét fenyegető 
erők megtorpanása nagyobb erő szembehelyezésével. Ez tette szüksé
gessé a német békeszerződés megkötésének sürgetését, a Nyugat-Berlin 
körül kialakult helyzet tisztázását, az ottani diverzáns-tevékenység meg
szüntetésének követelését, az NDK határainak biztosítását, a szovjet 
kísérletek felújítását és más intézkedéseket.

Ha ebben az összefüggésben nézzük a háború vagy béke kérdését, 
akkor világossá válik, hogy a békéért harcolni kell. Harcolni kell úgy, 
hogy a teljes és végérvényes békét tartjuk elérendő célnak és nemcsak 
egy ideig-óráig tartó fegyverszünetet. Harcolnunk kell a teljes és általá
nos leszerelésért, s nemcsak valami bizonytalan gyanútkeltő ellenőrzés 
létrejöttéért, részleges leszerelésért, vagy „arányos fegyverkezésért” . 
A békéért folytatott harchoz tartozik, hogy felfedjük, hol a tűzfészek, 
kik a gyújtogatok, mi a tevékenységük, s hogy mit lehet tenni ezek fel
számolására. Ehhez pedig kevés a pacifizmus béke utáni sóhajtozása. 
A pacifisták számára a béke csak idea marad és nem kerül az elérhető
ség reményteljes közelébe, mert nem méri fel a reális helyzetet. Csak 
a béke eszméjére tekint, de nem akarja látni az akadályokat, a háború 
okait és okozóit. Amikor napjainkban a háború vagy béke kérdése foko
zottan kerül előtérbe, lelkészeinknek és gyülekezeti tagjainknak mérlegre 
kell vetniük, hogy a háborútól való félelem csak a pacifizmusig hajtotta-e 
őket, vagy a béke utáni igaz vágy és komoly reménység elősegítette-e őket 
már a békéért folytatandó határozott küzdelemre?

Amikor békéről beszélünk, akkor nemcsak a nyugodt, félelemmentes 
életre gondolunk. Reménységünk tárgya egy olyan békés élet, amely jó
létben, megelégedésben, szabadságban és lépésről lépésre előrehaladásban 
folyik. Nyilvánvaló, hogy nem lehet tökéletes békéről beszélni, addig, 
míg ez a béke, csak egyes kiválasztott népeknek, fajoknak, vagy osztá
lyoknak hozza meg a jólétet, megelégedést, szabadságot és az előre
haladás lehetőségét. Ugyanakkor az emberiségnek más része, más népek, 
más fajok, más osztályok a kizsákmányoltság, elnyomottság állapotában 
élnek, éhségtől, terrortól, pusztító járványoktól való félelemben tengetik 
életüket, és munkájuk gyümölcsét nem maguk élvezik.

A békéért folytatott harc akkor igazságos és becsületes, ha az egész 
emberiség békés, boldog életét tartja szeme előtt. A békeharc így kap
csolódik össze a gyarmati népek felszabadításáért, a fajok egyenlőségéért, 
az elnyomottak felszabadításáért, a népek haladásáért folytatott küzde
lemmel. Enélkül békevágyunk csak önző pacifizmus marad, amely meg
elégszik maga és övéi szűk körének bebiztosításával, de nem jut el a. 
másik ember értékének megbecsüléséig.

Fontos, hogy a béke tartós és igazságos legyen! Ezt azonban nem
csak óhajtani kell, hanem küzdeni érette. Küzdeni az igazság fegyveré
vel, amely leleplezi a háború okait és okozóit, az elnyomókat és kizsák- 
mányolókat. Küzdeni a szeretet fegyverével, amely a többi nép, a más 
fajok számára is a szabadságot, a megelégedést, a boldogságot akarja 
elérhetővé tenni. A keresztyén ember az igazság és béke szeretetétől 
ösztönözve túljut a pacifizmus erőtelen és irreális álláspontján és a 
békéért reménységgel, határozottan és igazságosan küzd.

Mezősi György
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A keresztyén ember szolgálata a közügyekben
A magyar evangélikus ember közügyekben való tájékozódása nem 

nélkülözheti a teológiai alapvetést. A teológiai kiindulás legbiztosabb 
alapjául Luther két birodalomról szóló tanítasa kínálkozik. Ez a tanítás 
a legalkalmasabb summázása a Szentírás idevonatkozó üzenetének, 
éppen ezért egyházunkban nagy tekintéllyel és megbecsüléssel szoktak 
vele foglalkozni.

Luther tanítása a két birodalomról

Luthernek a két birodalomról szóló tanítása döntően befolyásolja 
az evangélikus hitben élő keresztyének eligazodását a társadalmat, a 
világot, az államot illetően. Nem tagadhatjuk, hogy nálunk is, de kül
földön is megpróbálták, hogy Luther Két birodalomról szóló tanításával 
indokoljanak egészen helytelen keresztyén magatartást. A Luther iránti 
hűség megoltalmaz minket minden ilyen eltévelyedéstől. Egyúttal pedig 
megóv attól, hogy magát Luther szavait modernizáljuk, erre a két biro
dalomról szóló tanításnak semmi szüksége nincs, mivel éppen azért 
modem, mert Isten mindig időszerű igéjén alapszik.

1. Első feladatunk.összképet nyújtani arról, hogy milyen történelmi 
feltételek között jött létre a két birodalomról szóló tanítás. Ezek között 
a történelmi feltételek között különösen két mozzanatra kell tekintettel 
lennünk. Az első a hatalmi egyháznak az izzó politikai ambíciója, ame
lyet a „két kard” elméletnek megfelelő pápai magatartás jellemez. Meg
semmisítő teológiai bírálat alá vette Luther „A  német nemzet keresz
tyén nemességéhez” és „Luther Márton a Donatio Constantini-féle ha
misítványról” című műveiben a Mammonimádó, népet nyúzó, tudományt 
gátoló, politikai hatalomra törő, máglyát gyújtó és átokkal fenyegetőző 
egyházat.

A másik mozzanat az, hogy miközben a magas klérus sem a vagyon
ról, sem a politikai hatalomról nem akart lemondani, a nép felé a világ
tól való elszakadást, a „siralom völgyének” megvetését hirdette a szer
zetességen keresztül. A világtól elvonuló „szent” ember eszménye helyett, 
a kolostori elzárkózás helyett Luther a keresztyén ember szolgálatkész, 
dolgos, cselekvő magatartását állította szembe, amely éppen a hit által 
való megigazulás isteni ajándékánál fogva, Isten iránti hálából és szere- 
tetből szüntelen cselekszi a mennyei Atya akaratát, a keresztyén fele
baráti szeretet cselekedeteit. A Sehmalkaldeni Cikkekben klasszikus 
szavakkal veti el a kolostori életformát Luther s ugyanakkor „A  keresz
tyén ember szabadságáról” című iratában nagyszerű képet ad a bibliai 
cselekvő hitről, amelynek Istentől rendelt működési területe az a világ, 
amelybe Isten beleállította egyházát.

A két birodalomról szóló tanítás tehát abból a kettős fronton harcot 
vívó szituációból született, amelyben el kellett hárítani egyfelől a közép
kori hatalmi egyháznak a világgal összekeverődő s azt maga alá gyűrni 
akaró lelkületét, másfelől óvni kellett a keresztyéneket a kolostori maga
tartásból származó világmegvetéstől, a közönséges keresztyén élet le
nézésétől.

2. Luther két birodalomról szóló tanításának leggazdagabb forrását 
„A  világi felsőbbségről” írt könyvében találjuk, Luther dialektikája 
nyomán haladva, ebből a következő főbb mozzanatokat kell kiemelnünk:
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a) A világi felsőbbség Isten akaratából van a világon. Luther erő
teljes bibliai alapvető sével eleve útját vágja mindazoknak a gondolatok
nak, amelyek az államot mindenestül gonosznak tekintik és a bűnből 
származtatják. „A  világi felsőbbségről” írott könyvén kívül a Nagy Káté 
IV. parancsolatának megfelelő részeiben is fontos idevonatkozó tanítást 
nyerünk.

b) A két birodalom, (helyesebb fordítással:) két kormányzat szét
választásának teológiai alapját Luther a törvény és evangélium különb
ségén keresztül mutatja be. Az emberek egy része hisz Jézus Krisztus
ban, őket a Szentlélek vezeti Isten akarata követésének az útján, ők 
tagjai az egyháznak, a Krisztus testének. Azonban semmiféle bibliai ígé
retünk sincs arra vonatkozólag, hogy az egész világ keresztyén lesz, 
éppen azért lehetetlenség a világot az evangéliummal kormányozni. Ezen 
a ponton egészen közel kerül Luther tanítása a mához s azt hirdeti, hogy 
a „keresztyén állam”, „keresztyén társadalom”, „keresztyén kurzus” , 
vagy a „Corpus Christianum” országokat átfogó tömbje nem egyéb nagy
hangú képmutatásnál és teológiai tévelygésnél, mert miközben az evan
géliummal akarná kormányozni a világot, összezavarja a két birodalmat, 
s nem tesz köztük, egyház és állam között, világos különbséget. Luther
nek „A zsinatokról és egyházról” írt nagyszabású műve alaposan kifejti 
az egyház lényegét s egyúttal élesen elhatárolja azt a világtól. Ugyanígy 
óv az Ágostai Hitvallás is az egyházi és világi hatalom összezavarásától 
s klasszikus szavakkal vonja meg a kettő közötti különbség körvonalait. 
Ebből a három iratból világos képben bontakozhat ki előttünk (A világi 
felsőbbségről, A zsinatokról és egyházról, Ágostai Hitvallás) a kétféle 
kormányzat lényege, amelyben az egyik lelki, evangéliumi, az igét hir
deti és a szentségeket nyújtja, a másik a békét oltalmazza, a gonoszokat 
bünteti és az emberek javát szolgálja a „Vateramt” (atyai tiszt) jegyében.

c) A két birodalom, kormányzat egymástól való alapvető különbsége 
nem jelenti a kettő ellenségeskedését, hiszen ahogy a törvény és evan
gélium egyaránt Isten akaratában gyökerezik, ugyanúgy az állam és egy
ház is, amikor pedig mindkettő az emberek békés életének és boldogulá
sának útján jár, akkor találkozik egymással. Mindez nem jelenti az egy
ház és világ közötti határ elmosódását, hanem jelenti Isten akaratának 
egységét, amely a világi felsőbbségre nézve az emberi nem békéjének és 
jólétének munkálására vonatkozik, az Isten népére nézve pedig a gyü
mölcsöt termő hit cselekedeteire, a felebaráti szeretet megvalósítására 
vonatkozik.

Ebben a szellemben kárhoztatja az Ágostai Hitvallás azokat, akik 
a keresztyén életet nem az államélet keretében végzett felebaráti szol
gálat által akarják gyakorolni, hanem a polgári foglalkozások kerülésé
ben. Luthernek „A keresztyén ember szabadságáról” című iratában 
találjuk meg azt a tanítást, hogyan kell a keresztyén embernek Jézus 
Krisztusért mindent megcselekednie a felebarát javára, kint a világban, 
a társadalomban.

Az eredeti lutheri dialektika mély teológiai alapvetéssel választja el 
egymástól a két birodalmat, jellemzi mindkettő lényegét s aztán meg
állapítja azokat a kapcsoló pontokat, ahol a kettő egymással találkozik 
és együtt munkálkodik. Ha a két birodalom határát nem vonjuk meg 
elég élesen, hanem a kettő közötti különbséget bagatellizáljuk, akkor a 
Luther által támadott középkori egyház életstílusához jutunk, amely ma 
a „keresztyén állam” , „keresztyén társadalom” címszava alá rejtőzik. 
Ha viszont a kettő közötti határt olyan erősen vonjuk meg, hogy szinte
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az egyiknek semmi köze sincs a másikhoz, akkor a fasiszta „német ke
resztyének” teológiájához közeledünk, amely a keresztyének lelkiismere
tének elaltatásához vezetett s olyan nagyszabású bűnökbe való bele
nyugvást eredményezett, mint Hitler vérgőzös háborúja.

Luthernek a két birodalomról szóló tanítása alkalmas arra, hogy 
belőle bontakozódjék ki a magyar evangélikus embernek a mai köz
ügyekben való részvétel tekintetében is, a helyes magatartása.

A közügyek iránti felelősség

Az Újszövetségnek azt a tanítását, hogy a keresztyén ember két 
világ polgáraként él ezen a földön, Luther helyesen és világosan kör
vonalazta a két birodalomról szóló tanításában. Ettől a bibliai és luthe
ránus alaptól mégis többféle eltérés jelentkezett az idők folyamán. Ezek 
azonban nemcsak történelmi jelenségek, hanem a jelenben is ható kísér
tések. Ezek közül ma különösen kettőre kell felhívni a figyelmet ahhoz, 
hogy megtalálhassuk a helyes eligazodást.

1. Az első a közügyektől való elzárkózásnak a kísértése. Sokféle 
indítéka van ennek a magatartásnak, és sokféle forrásból is ered, de az 
eredmény és a cél azonos: a keresztyén embert el akarja vonni a köz
ügyektől, belső lelki körre. Ha röviden áttekintjük az idevonatkozó véle
ményeket, akkor a következő típusokat lehet felállítani:

a) Az egyházunkban is érezhető szektás hatás véleménye az, hogy 
Krisztusnak nem lehet köze Béliállal, Isten gyermekeinek el kell sza- 
kadniok a világtól. A búzáról és a konkolyról szóló példázat figyelmen 
kívül hagyásával a szektás álláspont máris elvégzi Krisztus helyett az 
ítéletet és ezért jellemzi világmegvetés, kultúraellenesség, egyháziatlan- 
ság, a közönséges keresztyén élet lenézése. A világgal és az egyházzal 
meghasonlott szektás magatartás természetesen semmit sem őrzött meg 
a két birodalomról szóló tanítás biblikusságából.

b) A pietizmus a világtól való csendes elvonulással fejezi ki azt a 
magatartását, hogy a közügyekben való részvételt és felelősségvállalást 
nem tartja keresztyéni feladatának.

A kizárólag a lélek ügyeire visszahúzódó pietizmus elvesztette lába 
alól az egészséges lutheri teológia talaját, s abból, hogy a keresztyén 
ember két világ polgára, csak az egyik világ érdekli. Közben elsiklik 
alapvető emberi sorskérdések mellett.

c) Az ál-lutheránus quietizmus azt az álláspontot vallja, hogy az 
egyháznak semmi mondanivalója sincs a keresztyén közéleti felelősség 
kérdésében, mert egyrészt az egyes történelmi események értelmét most 
még úgysem tudjuk felfogni, hanem csak találgatnunk szabad és lehet, 
másrészt, nem mindenki ért egyet a közügyekkel kapcsolatos kérdések
ben, tehát az egyház egységének érdekében nem szabad részvéleménye
ket általános egyházi véleményként kimondani. Természetesen sokkal 
több érvet hoz fel ez az irányzat az említetteknél, de a lényeg mindig 
ugyanaz: hol teológiai, hol célszerűségi szempontokkal akarja hátráltatni 
a közéleti keresztyén felelősség gyakorlását.

Ha történelmi visszapillantással élnénk, akkor még több típust is 
lehetne felsorakoztatni a közügyek iránti felelőtlenség irányzatai közül, 
de a fenti három típusból is kiderül az az alapvető magatartás, hogy 
a két birodalmat illető keresztyéni szolgálatok közül csak az egyik iránt 
éreznek keresztyéni felelősséget.
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2. Az előbbivel szemben ellentétes irányú kísértést jelent az a maga
tartás, amely nem a Szentírásból értelmezi a konkrét helyzetet, hanem 
az Írás elé helyezi a történelmi szituációt. Mindez beleütközik a bar- 
meni hitvallás első tételébe, amely így hangzik: „Elvetjük azt a hamis 
tanítást, mintha az egyháznak lehetne és kellene igehirdetése forrásául 
Isten igéje mellett még egyéb eseményeket, hatalmakat és igazságokat 
kinyilatkoztatásként elismerni” . Például ennek a kísértésnek hódolna 
be az, aki valamiféle vallásos szocializmusban kísérelné meg a szocia
lizmus és a keresztyénség összeötvözését.

Ebben az esetben újra felborul a két birodalom egyensúlyi helyzete, 
mert a hangsúly most a másik birodalom irányába tolódott el. Amint 
Isten igéje elé bármilyen emberi mérték kerül, nyomban kárt vall az 
igéhez való hűség alapvető lutheri elve.

3. A közügyek iránti felelősség helyes mértéke abból a szentírási 
tanításból származik, amely a két világ polgára felé hirdeti Isten törvé
nyét és evangéliumát. Isten le nem szűkített és meg nem csonkított igéje 
nemcsak követeli a nagy parancsolat megtartását, hanem erőt és irányt 
is ad annak hűséges betöltéséhez. A nagy parancsolat elválaszthatatlanul 
égybekapcsolja Isten szeretetét és szolgálatát az emberek szeretetével és 
szolgálatával. Az emberek szeretetének és szolgálatának állandó bibliai 
motívuma az univerzalizmus, azaz egyetemesség, amely minden emberre 
kiterjed. Mi nemcsak azokat szeretjük, akik minket szeretnek, nemcsak 
azokat szeretjük, akik velünk egy hiten vannak, hanem minden embert 
felebarátunknak tartunk, és minden ember felé szolgálatra vagyunk kö
telezve. Luther két birodalomról szóló tanítása a páli teológiának azon 
az alapvető tételén nyugszik, hogy van közéleti mondanivalója a világ 
dolgaira vonatkozólag is. Hiszen a világi felsőbbség Isten akaratából 
gyakorolja tisztét és az azt igaz szándékaiban támogató keresztyén ember 
keresztyén kötelességet gyakorol. Az egyháznak és a világnak azonos 
Ura, az élő Isten tanítja a keresztyén embert igéje által a nagy paran
csolat hűséges betöltésére, az Istennek és embernek szóló szolgálat el
végzésére.

Isten igéje minden szükségeset megad nekünk közéleti felelősségünk 
gyakorlásához, megoltalmaz attól, hogy egyrészt világtól elvonulókká 
váljunk, másrészt attól, hogy az egyház is világgá váljék.

A közügyekben való konkrét eligazodáshoz természetesen nem ad 
Isten egy-egy alapigét, s a Bibliát nem is tekinthetjük olyan törvény- 
könyvnek, amelyben minden előforduló esetre részletes szabályozást 
találnánk. Mégis érvényes az, hogy Isten mindennel ellátott közéleti 
szolgálatunk gyakorlásában, mert nékünk adta a hit és az ész ajándékát.

Hit és ész

A közéleti jelenségek józan értelmi megítélést igényelnek. Mikor 
a keresztyén ember, konkrétan: a magyar evangélikus ember a köz
ügyekben tájékozódik, abban nem fog többi polgártársától különbözni, 
hogy a közéleti kérdéseket a természetes ész világosságával elemzi. 
Benne is meg kell lennie annak a bátorságnak, amellyel saját értelmét 
használni meri. A világra vonatkozó dolgokban ez nem is lehet másként. 
Ez azt jelenti, hogy lelkiismeretesen és józanul szembesíti a kérdéses 
üggyel kapcsolatban meggondolandó érveket és ellenérveket, tartalmuk
ban és súlyukban egymással szembeállítja azokat, és elmondatja velük
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mindazt, amit maguk mellett vagy egymás ellen fel tudnak sorakoztatni. 
Mindezt azonban nem fogja hitétől függetlenül cselekedni. Ebben külön
bözik polgártársaitól. Annak az élő Istennek a színe előtt gondolja végig 
a józan ész feltételei szerint a maga közügyekben való részvételét, aki 
hozzá is, egyházához is, de az egész teremtett világhoz is szól igéjében. 
Noha értelmi meggondoláson és mérlegelésen alapszanak a közügyek,- 
a magyar evangélikus ember azokban mégis „a hitnek szabálya Iszerint” 
(Róm. 12, 6.) ítéli meg azokat.

Természetesen a hit és ész együttes szerepénél nem valamiféle racio
nális teológia felelevenítéséről van szó, ez félreértés lenne, mert a racio
nalizmus a teológiában azt jelentette, hogy az ész mértékével mérte a 
kinyilatkoztatást, az ige elé helyezte a rációt. Itt pedig az igéhez való 
vitathatatlan hűségről van szó, úgy azonban, hogy a világ dolgaiban 
való eligazodáshoz szükségképpen hozzá kell kapcsolni a természetes ész 
feltételeit. Hiszen, ha a világ nem kormányozható az evangélium által, 
világos, hogy a világ dolgaiban sem lehet eligazodni az evangélium által. 
De ugyanakkor az is kétségtelen, hogy a magyar evangélikus ember ezt 
az eligazodást nem végezheti el a prófétaság egy szikrája, vagy ponto
sabban: a Krisztus szorongató szerelme nélkül.

Mindezt nézzük meg két aktuális példán.
Az egyik példa a német újrafelfegyverzés. Ebben az esetben mi is 

a józan ész világánál mérjük fel mindazt a messzeható következményt, 
ami a német militarizmus rémével való fenyegetőzést követheti. Törté
nelmi, politikai, nemzetközi ismereteink semmivel sem lehetnek kiseb
bek, mint általában értelmiségi polgártársainkéi. A háborús veszély el
hárításáról alkotott képzeteink sem fognak különbözni bárki másétól, 
aki ugyanannyira óhajtja a békét, mint mi. A békéért való küzdelemben 
célkitűzések, módszerek, eredmények ugyanazok, de különbözők az indí
tékok. Mi hitből, Isten színe előtti hitbeli döntésből, Urunk iránti enge
delmességből, a Békesség Fejedelme iránti szolgálatból járunk ezen az 
úton. Ebben az esetben a Szentlélek és a józan emberi értelem ugyanazt 
diktálja.

A másik példa legyen a Hazafias Népfront mozgalmában való rész
vételünk. A béke, jólét, felemelkedés célkitűzéseinek támogatásában 
egyek vagyunk minden becsületes magyar emberrel. Hazaszeretetünk 
négyszáz éves magyar evangélikus egyháztörténelmi hagyományainkban 
gyökerezik. Ahol a magyar evangélikus ember a nép előbbrejutásának, 
jóléte emelkedésének megvalósításáról hall, ott természetes a szívvel - 
lélekkel való segítés, hiszen mi ebben a világi felsőbbség eredeti funk
ciójának megvalósulását látjuk, amelyről Pál apostol azt írta, hogy a 
felsőbbség „Isten szolgája a te javadra”, és amelyről Luther azt mondta, 
hogy a világi felsőbbség tiszte a „Vateramt” .

Volt olyan ál-lutheránus próbálkozás, amely azt hirdette, hogy a két 
birodalomról szóló tanításból nem származik semmiféle különbségtevés 
állam és állam között, hanem tekintet nélkül arra, hogy milyen világi 
felsőbbség gyakorolja a hatalmat, a keresztyének a legteljesebb enge
delmességgel tartoznak iránta. Ha ez igaz volna, akkor milyen színben 
tűnne fel a magyar evangélikus egyház négyszázéves történelme, amely 
úgyszólván folyton a Habsburg-ház és császári udvar — a világi felsőbb
ség — elleni „rebellis” magatartásáról volt közismert. Hogyan tekint
hetnénk akkor a nemzeti függetlenségért és a vallásszabadságért foly
tatott évszázados szabadságharcokra, Bocskayra, Bethlenre, Rákóczi alatt 
megújult evangélikus egyházunkra, hogyan tekinthetnénk 1848 evan
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gélikus püspökeire, lelkészeire és gyülekezeteire, amelyek Isten nevében 
állottak a szabadság oldalára?

Luther tanításából világos, hogy nem gondol a bármiféle felsőbbség 
előtti engedelmességre, nem sematikusan és nem formálisan követel 
támogatást a világi felsőbbségnek, hanem mindent az ige mérlegére 
vetve, teológiailag ítél meg.

Haladó hagyományaink fényében világos képet nyerünk arról, hogy 
nem mindenféle felsőbbségnek való engedelmességről van szó Luther 
tanításában és a lutheránizmus életében.

Ha továbbmenve azt kérdezzük, hogy milyen felsőbbség alkalmas 
a keresztyének tiszteletére, engedelmességére és szolgálatára, akkor 
Luthernek „A katona hivatásáról” című írásából láthatjuk, hogy az a 
felsőbbség jár el hivatalához méltóan, amely mindent megtesz a béke 
megvédésére, azután amely tudja, „hogy ő nem a szép szőke hajáért, 
hanem az alattvalóiért kapta hatalmát”, vagyis nem önmagáért, hanem 
népéért kell élnie.

Mindebből az az összkép bontakozik ki, hogy Luther nem csupán 
valami hideg és az élettől eltávolodott egyházjogi formulát talált ki 
az íróasztal mellett, hanem a Szentírás doktora és ugyanakkor a néme
tek prófétája mindig maga előtt látta azokat az embereket, akik szá
mára Isten eligazító igéjét hirdetnie kell és ez az igéből fakadó mély 
emberszeretet mondatta vele a nem-e't a császári önkény igazságtalan
ságaira és mondatta vele az igen-t annak a felsőbbségnek a szolgálatára, 
amely végzi a békét megőrző és az emberekről gondot viselő atyai szol
gálatot, a „Vateramt”-ot. Az ilyen jó felsőbbségért való könyörgés meg 
nem szűnt Luther ajkán.

Ezt a keresztyén erkölcsi mértéket kell alkalmaznunk ma is. Ember- 
szeretetünknek, hazaszeretetünknek, békeszeretetünknek a gyakorlati 
következményeit kell élnünk, amikor részt veszünk a közügyekben egy 
olyan társadalomban, amely minden erejét a béke védelmére, hazánk 
erősítésére, az emberről való gondoskodásra fordítja.

Igehirdetés és közügy

Csak a világtól elvonuló pietista magatartás vallhatja azt, hogy az 
igehirdetésnek nem szabad irányt mutatnia a közéleti magatartás szá
mára. A Szentírásban a prófétai szolgálat nem az igehirdetésen kívül 
leadott külön nyilatkozatokban jelentkezett, hanem az igehirdetés szer
ves részeként. A prédikáció lényege szerint mindig prófétai szolgálatot 
is végez, hiszen az emberek együttélésének módjára is vonatkozik, 
irányt mutat a keresztyén élet konkrét cselekvési területeire. Noha a 
prédikáció a gyülekezetnek szól, mégis egyúttal szolgálatot tesz a nem
hivő világnak is azzal, hogy Isten törvényével és evangéliumával az 
egyház tagjait a hétköznapok sodrában tanúsítandó helyes magatartás 
irányába vezeti. A prédikáció, helyes értelme szerint, a két világ polgá
rát szólítja meg s nem zárkózik valamiféle „kegyes gettóba” . Amikor 
az ige a mai gyülekezetei szólítja meg, egyúttal azt is megkérdezi, ho
gyan teremheti a krisztushit a konkrét magatartás gyümölcseit, hogyan 
szolgálhatják m a ' a keresztyének Isten nagy parancsolatát. Az ilyen 
konkretizálások annál meggyőzőbbek szoktak lenni, minél kevésbbé ke
ressük azokat és minél inkább ragaszkodunk valamely perikopa-

587



rendszerhez, vagy folytatólagos szöveghez, amivel kapcsolatban nem 
mondhatják azt, hogy mi választottuk ki.

Az igehirdetés tehát akarva-akaratlanul is a közügyek szolgálata, 
mert hiszen szükségképpen irányítólag hat a gyülekezet tagjainak hét
köznapi magatartására. A való élettől elvonatkoztatott prédikáció is 
színvallás a prédikátor szándékáról, abban is van iránymutatás.

Közvetlen részvételünk a közügyekben

A közügyekben való közvetlen részvételünk is természetesen hitbeli 
magatartáson alapszik és semmiképpen sem lehet független attól. Tenni
valóink az állampolgári kötelességeink, a hazafias feladataink és az em
beriségért érzett felelősségünk terén jelentkeznek.

a) Állampolgári kötelességeink keresztyéni teljesítése Isten akaratán 
nyugszik. Elég itt Jézus Krisztusnak és Pál apostolnak a keresztyén 
ember világi felsőbbséghez való viszonyára vonatkozó szavaira utal
nunk. Ezek nyomón vallja az Ágostai Hitvallás XVI. pontja, hogy a ke
resztyén ember „a világi rendet, mint isteni rendelést fenntartani kí
vánja, hogy ki-ki annak a keretében gyakorolja a felebaráti szeretetet”.

A magyar evangélikus ember egyúttal állampolgár is, tagja annak 
az államnak, amelynek területén Isten szolgálatra rendelte. Reá is érvé
nyes az, hogy fénylő példaként gyakorolja állampolgári kötelességeit és 
jogait, pontos betartója legyen az állami törvényeknek és helyesen éljen 
Alkotmányunkban foglalt jogaival és természetesen másokat is ezekre 
buzdítson.

b) A magyar evangélikus ember hazafisága 400 éves múltra tekint 
vissza. Mindnyájan ismerjük azoknak a nagy papoknak a neveit, akik 
előttünk jártak a hazaszeretetben és a nép szeretetében. Amikor most 
a Hazafias Népfront jogos örököse mindazoknak a nagy eszméknek, 
amelyek annak idején prédikátor eleinket is lelkesítették, s amikor új 
hazafias célkitűzések során át akarja egységbe fogni népünket nagy fel
adatok teljesítésére, akkor természetes, hogy a magyar evangélikus em
ber is szívvel-lélekkel vesz részt mindnyájunk közös ügyének, hazánk 
javának munkálásában.

c) Az égy vérből származó emberiség (Csel. 17, 26.) sorsáért érzett 
keresztyéni felelősségérzés a hajtóereje a világbéke megőrzéséért végzett 
szolgálatnak. Most pedig, amikor a nyugatnémet újrafelfegyverzés fenye
geti hazánk és az egész emberiség békéjét, egészen sürgetővé válik a 
közügyekben való részvételünk ezen a téren is, a béke mellett, a har
madik világháború ellen.

Most az alapvető kérdést kell meglátnunk: a világhoz való viszo
nyunkban és a közügyekben való viszonyunkban a lutheri két biro
dalomról szóló tanítás igazít el minket úgy, hogy két világ polgáraként 
szolgáljunk a mindkét világ fölött uralkodó Istennek úgy, hogy a két 
birodalmat össze ne keverjük, egyoldalúságba ne essünk, hanem Jézus 
Krisztus tanítványaiként járjunk Isten és emberek előtti kedvességben!

588



Evangélikus honfiak

Haubner Máté dunántúli evangélikus püspök írta 1848. március 
19-én kelt körlevelében a március 15-iki eseményekkel kapcsolatban a 
következőket: „Evangélikus honfiaktól azt kívánni, hogy ők a történtek 
által éppen ne érdekeltessenek, s azoknak részvétlen nézői legyenek, 
kétségkívül természet elleni követelés volna. Minden jókat, melyeket 
az isteni gondviselés bölcsessége az előrehaladó mívelődés ösvényén nap
jainkban az emberiség üdvére kifejt, hálás örömmel fogadni keresztyéni 
szent kötelességünk.” Haubner Máté szavaiban az evangélikus meggyőző
dés cseng, éppen azért nemcsak akkor volt igaz ez a kijelentés, hanem 
igaz ma is és minden időben is.

Az „Evangélikus honfiak” kifejezés azt foglalja magában, hogy akik 
ebben a hazában együtt élünk, mindnyájan érdekeltek vagyunk abban, 
hogy mi történik merre és miként haladunk. Mi, akik Isten igéje alapján 
igazodunk el az élet minden területén, hiszen ezért vagyunk evangé
likusok, keresztyéni indítékokból is foglalkozunk a nemzeti kérdésekkel. 
Isten sohasem helyezi egyházát légüres térbe, hanem mindig konkrét 
történelmi helyzetbe, amelyben tisztán és világosan kell eligazodnia az 
egyháznak ahhoz, hogy betölthesse küldetését az adott történelmi fel
tételek között. A szolgálat jellegéhez pedig hozzátartozik, hogy az min
dig jóra való elsegítés. Akkor vagyunk „evangélikus honfiak” , ha ke
resztyéni szeretettel szolgáljuk népünk javát és előmenetelét.

Az evangélikus hazafiságnak történelmi távlatai vannak. Évszáza
dokon át akadályozta hazánk és benne egyházunk fejlődését a politikai 
és szellemi reakció. Az a Habsburg-katolikus elnyomás, amely a főurak 
és nagybirtokosok érdekeit szolgálta ki. Évszázadokon át keseregtek 
a legjobb magyarok népünk katasztrofális elmaradottsága miatt. Tesse- 
dik Sámuel, a hírneves szarvasi evangélikus lelkész megrázó képet fes
tett a 18. század falujának elmaradottságáról. De azt is meglátta, hogy 
„némelyek rettegtek a parasztok felvilágosításától” . Voltak, akiknek 
érdekük volt az elmaradottság fenntartása. Hosszú időn át volt hazánk 
rabja a visszahúzó erőknek. Ezért voltunk Európa szociális múzeuma, 
ezért volt siralmas hírünk a világban. A díszmagyaros kegyelmes urak 
világa Vilmos császár és Hitler rablóháborújába vitte bele az országot, 
s a nemzethalál koporsóját készítette el számunkra. A retrográd erők 
uralma az elmaradottságot és a katasztrófapolitikát egyaránt jelentette 
hazánk számára.

Mi innen érkeztünk a szocializmushoz. Ezért tudjuk annyira becsülni 
azt, hogy végre a haladás oldalán állhatunk, végre fejlődhetünk, végre 
a népi hatalom kezében van az ország, végre a leghaladottabb államok
kal lehetünk baráti szövetségben. Aki ma hazafi, tehát jót akar népünk
nek, az nem akarhatja vissza az Isten által nyilvánvalóan kárhoztatott 
régi világot a maga rég megvetett bűneivel. Az evangélikus — tehát Isten 
színe előtti — hazafiság nyíltan és őszinte örömmel kíván népünknek 
szocialista fejlődést, mert ebben látja hazánk felemelkedésének és fel
virágzásának útját. Amikor Pál apostol a világi felsőbbség tisztét abban 
jelöli meg: „Isten szolgája ő, a te javadra” (Róm. 13, 4.), azt mondja 
ezzel, hogy az emberek javának munkálása a legfőbb feladata a világi 
felsőbbségnek. Történelmi tapasztalatunk szerint sohasem volt olyan 
vezetésünk, amely határozottan és következetesen helyezte volna jogaiba 
a magyar népet. Csak a szocializmus tette a népet gazdává a saját szülő' 
földjén. Keresztyénellenesség-e, hogy egy nép önmaga rendezze be hazá-
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ját, legjobb elgondolásai szerint? Keresztyénellenes-e, hogy az emberek 
életszínvonala munkájuk arányában növekedjék? Keresztyénellenes-e, 
ha hazánk útjának meghatározása a nép és az államvezetés közötti meg
hitt, őszinte kapcsolatra épül? Keresztyénellenes-e, ha egy ország az 
elmaradottság helyett a haladásnak, a jobbnak és a tökéletesebbnek 
az útját választja? Nyilvánvaló, hogy mindez nemhogy nem keresztyén
ellenes, hanem éppen ez egyezik meg keresztyén hitünknek az emberek 
előmenetelének munkálására vonatkozó parancsával. Minket az élő Isten 
indít az emberszeretet cselekedeteinek gyakorlására, s csak örülhetünk 
annak, hogy ebben egyek lehetünk hazánk nagy célkitűzéseivel.

Hiszen a szeretet nagy parancsolatán nyugszik a keresztyén ember 
lelkesedése minden igaz és jó ügy iránt, ezért természetesnek kell tar
tanunk, hogy a keresztyén emberek foglalata, az egyház az a hely, ahol 
mindezeket a törekvéseket végső komolysággal kell vállalni és Isten 
hívásaként kell őket cselekedni. A hit meglátja a szolgálatokat és a fel
adatokat a templomban, a gyülekezetben, de ugyanakkor a szántóföldön, 
a gyárban, a közéletben is. A keresztyén ember az egyházban való köte
lességét, de a hazában reá váró kötelességét is hűséggel akarja teljesíteni. 
Nem akar uralkodni a világ felett, mint a középkori egyház, de elszige
telődni sem akar a világtól, mint a szektás magatartás, hanem az ember- 
szeretet cselekedetei területén termi meg hite a maga jó gyümölcsét. 
Evangélikus lutheri életfelfogásunkat tagadja meg az, aki a való élettől 
elvonatkoztatva, úgy akar prédikálni, vagy hivő életet élni, hogy ki
szakítja magát a hazánkban pezsgő élet lendületéből és a célkitűzések és 
tervek éppen reá váró feladataiból. Tudomásul kell vennünk, hogy örök
életünk nem a mennyben fog eldőlni, hanem itt a földön. Örökéletünk 
azon dől el, hogy hitünk hogyan tudja a szolgálat gyümölcseit teremni 
a mindennapos életben, hogy keresztyén mivoltunk meglátszik-e mun
kánkon, hogy a Krisztustól kapott kegyelem átsugárzik-e embertársaink 
iránti szeretetté. Itt van a mi örökéletünk csatatere, itt kell dolgoznunk 
azzal a hűséggel, amelyre Jézus tanít, itt kell szolgálnunk azzal a Lélek
kel, amelyet ö  ad.

Dr. Ottlyk Ernő
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Isten igéje, hit és értelem a keresztyén ember 
mai állásfoglalásaiban

Ez a téma nem akadémikus kérdés, hanem a mai élet veti fel égetően 
és sürgetőn. A kérdésekre felelni kell az igéből, mert különben talajt 
vesztettek leszünk a mai új kérdésekkel szemben. A fáradtságot és a hit 
útkeresését vállalni kell, mert az igéhez és a teremtett világ Urához 
lennénk hűtlenek és önmagunk pedig hamis utakra tévelyednénk.

Meggyőződésem, hogy Isten igéjének van ma is útmutatása. Hittel, 
alázattal és Istenbe vetett mélységes bizalommal meg kell keresnünk 
a kérdésekre Isten igéjének a feleletét. Ha ezt nem tesszük, akkor vak
vágányokra futunk. Veszedelmes kísértés a pietista felfogás: Hagyjuk ezt 
a világot a maga problémáival kínlódni. Semmi közünk hozzá. Vonuljunk 
félre. A kocsit hagyjuk futni! Ilyen következtetést sem az Újszövetség
ből, sem Luther teológiájából nem lehet levonni. A világtól való kegyes 
elvonulásnak az a bűne, hogy megveti Krisztus uralmának a teljességét 
és ezt összezsugorítja, leszűkíti. Pedig az ige szava világos: „Mindent 
nékem adott át az én Atyám” (Mt. 11, 27.) Krisztus az egész teremtett 
világ Uraf A másik eltévelyedés: Tegyük keresztyénné a világot. Ez volt 
a kultúrprotestantizmus kísértése. Ennek a teológiának és egyháznak 
a hajója, amely oly büszkén és önbizalommal kifutott a világ széles ten
gerére, nem volt eléggé súlyosan megrakodva. Ennek a felfogásnak káros 
hatását ma is érezhetjük nosztalgiás megnyilatkozásokban. Ez a felfogás 
azért veszedelmes, mert a keresztyénségnek éppen a lényege sikkad el.

Hol van hát a helyünk? A fentiekből világos, hogy Isten igéjének 
alapján állva helytelen a pietista, világtól való elvonulás, de helytelen 
a „mindent bele” jelszavú libertinista felfogás is, mert a legdrágább 
krisztiánum-vész el. Tisztán és világosan kell látnunk e kérdésben. Isten 
igéjének fénye és a reformátort teológia helyes megértése megmutatja 
számunkra is az egyetlen igaz és az igéhez kötött feleletet a mai élet 
által felvetett súlyos kérdésekben is.

1. A megigazító hit.
Az elvi tisztánlátás nélkülözhetetlen feladatunk megoldásánál. Ami

kor hitről beszélünk a keresztyén ember speciális hitélményét kell ezen 
érteni. Ez élő, eleven dinamikus valóság. A lutheri teológia alapvető 
kifejezését használom a hit megjelölésére: megigazító hit. Amit az aláb
biakban a hitről elmondok, az mind csak erre vonatkozik, mert hitnek 
csak ezt nevezhetjük. „Fides mortua non est fides, séd opinio” (Megholt 
hit nem hit, csak vélekedés (W. A. 2, 425). A megigazító hit jellegzetes 
sajátossága az, hogy az üdvösség és megigazulás kérdésében az ember 
passzív elfogadója Isten kegyelmének, de a keresztyén életben annál erő
teljesebb aktivitással, önként, felszabadultan cselekszi Isten akaratát, 
így oldódik fel a keresztyén ember passzivitásának és. aktivitásának 
feszültsége, mert a kegyelemnek erkölcsi ösztönző ereje van. Hitben tel
jesen Istenhez kötött, szeretetben teljesen szabad a másik ember szolgá
latára. Ettől a felfogástól távol áll minden pietista, tipikusan antiszociális 
felfogás. Hiszen az Istenhez kötött embertelen hitet jelent.. De távol áll 
az Isten nélküli emberszeretet gondolata is. Az eltévelyedéstől megóv 
Luther világos, tiszta, dinamikus hitfogalma. „Látjuk, hogyan fogja fel 
Luther a tényt: a hit élménye oly valami, ami az emberen és benne tör
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ténik, de az embert tettre serkenti, hogy ettől kezdve ne nyugodjon 
anélkül, hogy mint keresztyén tevékenykedjen” (J. Walter: Die Theologie 
Luthers 271. ol.) Idézem Luthert: „A  hit egy élő és hatalmas dolog. Nem 
álmos és hamis gondolat, nem lebeg és úszik a szív felett, mint liba a 
vízben, hanem olyan, mint a tűz által hevített felmelegedett víz. Jóllehet 
víz marad, de mégsem hideg többé, hanem forró és egészen más víz. 
Tehát a hit, amely a Szentlélek munkája, más szívet, más kedélyt, ér
telmet alkot és egészen új embert teremt. Ezért a hit egy tevékeny, 
súlyos, hatalmas dolog, és ha az ember helyesen akar beszélni róla, 
inkább szenvedés, mint cselekvés — magis est passió, quam actio — 
ui. megváltoztatja a szívet és az értelmet.” (W. A. 42, 452.)

Ebből az idézetből nyilvánvaló, hogy Luther a hitet az erkölcsi cse
lekvés új, eleven, dinamikus princípiumának tartja. „Az emberi szív 
újjá lesz, de ebben a megújultságban tevékenykedik. Éspedig azért tevé
kenykedik, mert a Szentlélek munkája és ezáltal átvette Krisztus az 
uralmat a lélek felett. Ez a következménye a Krisztussal való, hitben 
létrejött közösségnek.” (J. Walter i. m. 272. o.) Luther nem vádolható 
quietizmussal. Pedig ezt sokszor a szemünkre vetették, akik őt félre
értették. Akkor adódik félreértés, ha helytelenül értelmezzük Luther 
megigazulás-tanát. Pelagiánus és pietista befolyás gátolja azokat, akik 
félreértik. Szóljon ismét Luther: „Amint a napnak világítania kell, ha 
nap, de mégsem törvényből (ex lege) világít, hanem saját természeté
nek megváltoztathatatlan törvényéből, mert így van teremtve, hogy vilá
gítson, úgy az igaz az új teremtés cselekszik a (jó) cselekedeteket meg
változtathatatlan szükségből” (E. A. 58, 350.) A keresztyén ember cselek
vése nem törvényszerű szükség, hanem a hit következménye (necessitas 
consequentiae). Nem törvényszerű kényszer, hanem egy belső kell (innere 
Muss) az alapja az erkölcsi cselekvésnek. Az új ember magától értető
dően kapja a tevékenységre ösztönzést. Luther a Római levélhez írt híres 
előszavában így ír: „A hit eleven, alkotó, tevékeny, hatalmas dolog, 
lehetetlen, hogy szakadatlanul ne a jót cselekedje, nem kérdezi, hogy 
vajon jót cselekszik-e, mielőtt megkérdezné, már meg is cselekedte, 
állandóan tevékenykedik. A hit egy eleven vakmerő bizalom Isten ke
gyelmében . . .  és az ilyen bizalom és Isten kegyelmének felismerése vi
dámmá és örvendezővé tesz Isten és minden teremtményével szemben . . .  
készséges és vidám lesz minden jó cselekvésre, mindenkinek szolgálni, 
mindent elszenvedni, Istent szeretni és dicsérni, aki neki ilyen kegyelmet 
ajándékozott. Tehát teljesen lehetetlen a cselekedeteket' a hittől el
választani, annyira lehetetlen, amint a tűz égését és lángját nem lehet 
egymástól elválasztani” (E. A. 63, 124.) Nem arról van itt szó, hogy az 
ember önmagát ülteti a trónra, mint a katolikus etikában. Istent mi 
nem azért szolgáljuk, hogy cselekedeteinkkel érdemeket szerezzünk, 
hanem magáért Isten szeretetéért szolgáljuk Öt és felebarátainkat. 
Luther tudja jól, hogy Isten előtt az ember tökéletes önmagától meg- 
fosztottságban állhat meg csupán. Nem öncél a keresztyén hit. „Saját 
akaratodért (ti. szolgállak), nem az égért, sem pedig földi dolgokért” — 
mondja Luther (W. A. 11, 468.). Helyesen állapítja meg J. Walter: 
„Az igazi istenszeretet önmagunktól való teljes megfosztottság” (Die 
Theologie Luthers 276. o.). Aki ezt felismeri, az tud teljesen nyílt szív
vel, önzetlen odaadással szolgálni a másik embernek. A lutheri etika 
alapelve: Istennek mi emberek nem adhatunk semmit, csak kaphatunk 
tőle. Ez minden hitbeli és erkölcsi cselekvésünk kiindulópontja. A másik 
tétel pedig: A saját magamról való lemondás hitben lesz a felebarát
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szolgálata szeretetben. Tehát a gyakorlati magatartásunk a mai élet kér
déseivel szemben így fogalmazható: A megigazító hit kényszeríti a ke
resztyén embert a másik ember megértésére.

A megigazító hit és szolgálatkészség. A lutheri etika határozott út
mutatást ad a mai életben való részvételre. A világ nagy problémáit fel 
kell vállalnunk. A mai nagy kérdések a háború és béke, leszerelés, el
nyomott népek felszabadítása, az atomerő békés célokra való felhaszná
lása létkérdések. Luther is tudta jól, hogy Isten irgalmasságában bízva 
vállalni kell a szolgálatot, hogy a só, a világosság szerepét betölthessük 
ebben a világban.

2. A megigazító hit nem szünteti meg az értelem funkcióját. Ez az 
elvi tisztázás második döntő mondata. Ebben a kérdésben is a helyesen 
értelmezett lutheri tanítás óv meg az eltévelyedéstől. Tekintettel arra, 
hogy témánk a hit és értelem döntéséit keresi, ezért kézenfekvő, hogy 
Luther: „De servo arbitrio” munkájának megállapításaiból induljunk ki. 
Ez az alapkérdés: ha valóban szolgai az akarat, akkor mi csak vétkezni 
tudunk és ez a tanítás minden erkölcsöt tökéletesen aláás. Luthert ismét 
helyesen kell értenünk. Amikor a „szolgai akarat” kifejezést használja, 
nem az emberi erkölcsöt (iustitia civilis) tartja szem előtt, hanem az 
Isten színe előtti erkölcsi felelősséget (coram Deo). Az embernek saját 
erejéből van szabad akarata külső cselekedeteket tenni vagy engedni, 
törvény és büntetés által ösztökélve. „Pál a test igazságának nevezi, 
amit a test vagy az ember a saját erejéből cselekszik. Cselekedhet az 
ember saját erejéből igazságot, van választása és szabadsága, hogy a go
nosztól meneküljön és jót tegyen. . .  Isten mindenkitől követel ilyen 
igazságot, büntet is, megkeményít mindenféle világi csapással és örökös 
kínnal” (W. A. 26, 226.).

Amit Luther ezzel kifejez, világos. Az emberi életben  ̂van egy olyan 
terület, ahol a szabadakarat érvényesül. Ez az a terület, melyet Isten 
a teremtés rendjében az ember uralma alá rendelt. Az ember hatalma 
alatt álló dolgok és tevékenységek területe ez. „Ezzel szemben az ember 
ott ‘kötött, ahol Istennek a fölötte való hatalmáról van szó. Így fejezi ki 
Luther: »scimus liberum arbitrium natura aliquid facéré, ut comedere 
libere, gignere regere« (W. A. 18, 752.) Luther ebben a mondatban a 
»regere« szót ‘használja — így világos, mondja J. Walter, hogy az em
bernek (Luther) felfogása szerint joga van az alatta álló (uralma alatt) 
világban, mint elrendező princípiumnak szabadon tevékenykedni. Mindez 
a »iustitia civilis« szférájába tartozik.” (J. Walter: Die Theologie 
Luthers 158.)

Ma így mondhatjuk: van mindenkinek természetes esze. A józan 
eszét állásfoglalásaiban mindenki bátran használhatja, sőt joga és Isten
től adott kötelessége, hogy a bennünket körülvevő világ kérdéseiben, 
mint elrendező, gondolkodó, szellemi lény, szabadon tevékenykedjék a 
világ dolgainak elrendezésében. Manapság gyakran még lelkészek is 
összekeverik a dolgokat. Hitből való döntésekről beszélnek olyankor, 
amikor az embernek Istentől adott józan esze szerint kell állást foglalnia 
a iustitia civilis területére tartozó dolgokban (hazaszeretet, békeharc, 
felsőbbség tisztelete stb___) Még egy mondat, hogy félre ne értsük a mon
dottakat a iustitia civilis-ért is Isten előtt vagyunk felelősek!

3. A hit és értelem kapcsolata a keresztyén ember életében. A  ke
resztyén ember nem él légüres térben. Isten kettős uralma alá tartozik 
és emberi közösségben él. Individuális, magamnak való keresztyénség 
nem egyeztethető össze sem a Szentírással, sem a lutheri teológiával.
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Luther két emberi közösséget jelöl meg, ahol az ember tevékenyked- 
hetik: az egyik lelki közösség, az egyház, a másik világi közösség, az: 
állam. Az egyházban Isten az evangélium által kormányoz, a világban 
a törvény által. Isten lényében, személyes uralmában oldódik fel a kettő 
feszültsége. Helyesen kell értelmezni a lutheri „két birodalom”-ról szóló 
tanítást. Hitemmel Istennek az evangélium által kormányzott egyházhoz 
tartozom és teljesen az igéhez, Krisztushoz vágyók kötve, értelmemmel 
pedig tudom, hogy benne vagyok a másik nagy közösségben, mert bele- 
születtem, az államban is, mint annak polgára. Ez a megállapítás tapasz
talati tényen alapul. Róma 13, 1. v. értelmében minden állami felsőbb
ség az Istentől rendelt. Nem kellene államrend, ha csupa igaz hivő élne 
ezen a világon, akik a szeretet parancsolatát gyakorolják — tanítja 
Luther. Józanul látja, hogy az életben nincs így. Azért szükséges, hogy 
állam legyen és törvényei legyenek, mint védőeszközök a káosz és 
anarchia ellen. Azért adja Isten a világi felsőbbséget, hogy fenntartsa 
a rendet a kard és a jog által. A kegyesek betöltik Isten rendelése szerint 
az állam parancsait. A gonoszok büntetése szükséges a külső béke fenn
tartására.

A két uralom között lényegbeli és strukturális különbség van. Ezt 
sohasem szabad összekeverni, vagy egyiket a másik nélkül használni, 
mert ebből rajongás, vagy súlyos eltévelyedés fakad. „Meg kell tanulni, 
hogy a lelki és világi uralmat annyira meg kell különböztetni egymástól, 
mint az eget és a földet.” (W. A. 47, 284.) Isten egészen más feladatkört 
bíz a két birodalomra: „Tehát két birodalom van: a világi, amely karddal 
uralkodik és külsőleg történik. A lelki birodalom egyedül kegyelemmel 
és a bűnök bocsánatával él, ez a birodalom nem látható testi szemekkel, 
hanem egyedül hittel ragadható meg.” (W. A. 24, 6.) A keresztyén- állam 
Luther számára rajongó utópia, amely sem az evangélium lényének, sem 
az állam rendeltetésének nem felel meg. Luther számára az állam 
lényegszerű faktora az isteni világrendnek. A keresztyénség engedelmes 
az állam akaratának, vele szembeni kötelességeinek eleget tesz. Isten 
rendeléséből az uralmát feltétlenül elismeri és tiszteli. E kötelessége alól 
éppoly kevéssé vonhatja ki magát, mint az alól, hogy az evangéliumot 
hirdesse.

Számunkra döntő útmutatás Luther igéből folyó tanítása. Világosan 
meg kell különböztetni, mi tartozik a hit síkjára és mi az értelem szfé
rájába. Az üdvösségem egyedül Isten kegyelme, hittel tőle kapom és 
elfogadom. Mint értelmes lényt, Isten születésemnél fogva belehelyezett 
egy másik közösségbe, amit hazának mondunk. Ebben a közösségben, 
népünk életében Isten iránti kötelességünkből részt veszünk és keresz
tyén szeretetből engedelmeskedünk az állam törvényeinek és szolgálunk 
felebarátainknak. Hitem nem szünteti meg honpolgári kötelességeimet, 
sőt inkább a hit ösztönöz, hogy becsületesen, hűségesen, hivatásom igaz 
betöltésével a számomra adatott természetes közösségben, hazámban 
szolgáljam a másik embert.

Az igazság két formája ma is iránytadó: az Isten előtti igazság üd
vösségemre, a polgári igazság (iustitia civilis) honpolgári kötelességeimre 
vonatkozik. A megigazított ember felszabadultan, önként cselekszi hon
polgári kötelességeit. Az igaz istenszeretet elválaszthatatlan a felebarát 
önkéntes, nyíltszívű szolgálatától. Üjra hangsúlyoznunk kell a lutheri 
hivatás-etikát. J. Walter helyesen állapítja meg: „Egy cipőt készíteni, 
egy szobát kiseperni nem mond ellent a keresztyén kötelességnek. Aki 
Istent szereti és féli, az felebarátjának szeretetben szolgál.” (J. Walter:
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Die Theologie Luthers 303. o.) Luther az államban való munkát és szol
gálatot is így értékeli keresztyén szemmel.

4. A Szentírás nem az ember életét megregulázó új törvény.
A  Szentírást isteni és emberi kettőségben tudjuk helyesen értelmezni. 

Isten történeti kinyilatkoztatásáról szóló prófétai-apostoli inspirált 
bizonyságtétel, mely először élőszóban (viva vox) hangzott, később írásba 
foglalták, mert történeti szükségszerűség volt a megőrzése. Ezt a kettős
séget: a valóságosan emberi-történeti voltát és valóságosan isteni voltát 
egyszerre kell vallanunk. Meg kell különböztetni e kettőt, de nem szabad 
szétválasztanunk. A Szentírás értékelésénél és gyakorlati használatánál 
szem előtt kell tartanunk, hogy a Szentírásban nem a külső betű és az 
egyes szavak, hanem ezektől elválaszthatatlanul — a bennük foglalt 
tartalom, a törvény és evangélium: Isten igéje rendelkezik ezzel a fel
tétlen tekintéllyel. Számunkra nem formai, hanem tartalmi tekintély 
a Szentírás. A hit és élet dolgaiban így értendő infallibilitása és egysége.

Számunkra — feladatom megoldásánál is — hangsúlyozom: Isten 
igéje hitünk zsinórmértéke. Állásfoglalásainkban döntő, hogy a Szent
írást helyesen értelmezzük, mert két veszély fenyeget: a pietista, puri
tán törvényesség és a kultúrprotestáns teljes világigénylés. Az első fel
fogás beszűkített törvénykönyvvé zsugorítja a Szentírást, a másik pedig 
éppen a keresztyén lényeget sikkasztja el liberális felfogásával. Döntő 
számunkra Pál apostol komoly tanácsa, mert ez az előbb ismertetett két 
felfogásnál magasabb értékű.

A törvényeskedők paragrafusokba szorítják a keresztyén életet. Min
dig arra figyelnek, hogy mit szabad, mi nincs megengedve. Ezek a sza
bályok állandóan nyugtalanítók, ezért sem békességet, sem felszabadult- 
ságot nem adnak. Luther tapasztalta, hogy a világtól való elvonulás nem 
megoldás. A kolostorban a sátáni kísértés sokkal erősebb volt, mint 
a világban. Itt jött rá, hogy vannak fekete és fehér bűnök. A fehérek 
finomak: önigazság, érdem, büszkeség, vallásos önelégültség, de éppoly 
kárhozatosak.

A keresztyén ember az evangéliumban találja meg lelki hazáját 
és nincs többé a törvény alatt. Ebben a világban nem kering tétován. 
Jézusba fogódzik, akit a hit szabadságában szolgál. Ez azt jelenti, hogy 
ebből a világból mindazt, amiért Istennek hálát adhatunk és ami Krisz
tushoz kötöttségünket nem gátolja, bátran elfogadhatjuk és annak tel
jesen nyíltan örülhetünk. Ide tartozik játék, ünnep, jókedv stb. Hiszen 
Pál apostol így mondja: „Isten minden teremtménye jó és nem elvetendő, 
ha hálaadással élnek azzal.” (I. Tim. 4, 4.)

Arra viszont vigyázni kell, hogy a keresztyén ember szabadsága ne 
váljék libertinizmussá. Pál figyelmeztetése megóv ettől: „Minden szabad 
nékem, de nem minden használ.” (I. Kör. 6, 12.) Luther szavai irányt- 
adók: „Istennek minden- dolog tetszik, kivéve a bűnt” .

Az igét újra ki kell tusakodnunk Isten színe előtt és annak meg kell 
termékenyítenie -szívünket, hogy alkalmasak legyünk újra a világban 
való istenhitünkből és felebaráti szeretetünkből fakadó, odaadó szolgá
latra. Az isteni szeretetnek a fényét fel kell ragyogtatnunk a világ előtt. 
A mai életünkben olyan papokra és hívekre van szükség, akik hisznek 
Krisztusban, de nyitott szívűek a világ problémái iránt. Olyanokra, akik 
az igéhez kötöttek, de egyidejűleg a világ felé fordultak.

Garami Lajos
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A „Rerum Novarunf-tól a „Mater et Magistra“-ig
IX. Pius 86 éves korában, 1878. február 7-én, néhánynapos betegség 

után, örökre lelépett a pápai trónról. Ideiglenesen a Szent Péter 
templomban temették el, hogy aztán végakarata szerint a San Lorenzo- 
ban nyerje el végső nyugvóhelyét.

Ez az aktus az 1881. esztendő egyik nyári napján ment végbe, nem 
éppen díszes körülmények mellett. A koporsót a két templom papjai 
vették a vállukra, hogy a néhai pápa, egykori szolgáinak segítségével 
tegye meg egy kicsit megkésett utolsó földi útját.

Még nem is olyan régen szenzációszámba ment egy-egy ilyen 
esemény Róma városában. Térdeplő sokaság: síró gyermekek, asszonyok 
lepték el Michelangelo nagyszerű alkotásának terét, hogy a pápát még- 
egyszer, ha holtában, koporsóban is, de láthassák. S harmincegynéhány 
esztendővel ennekelőtte ugyanezek a sokatlátott kövek, házak az „evviva 
il Pio nono” kiáltásoktól voltak hangosak, mámorosak.

Azóta azonban sok minden megváltozott s ez alkalommal minden 
másképp történt. Ezen a napon a hosszú halotti menet két oldalán fel
sorakozott, feldühödött sokaság: Róma népe gyalázta az elhunytat.
S közben kövek is eldobódtak, mégpedig a koporsó irányában . . .

Az utolsó pápát temették el végleg ezen a napon. Mármint azoknak 
a sorából valót, aki még világi hatalommal uralkodott, akinek még 
aránylag komoly hadserege, vésztörvényszéke és börtöne volt az Angyal
várban, s aki halálos ítéleteket hagyott jóvá — valaha.

Ezek a tények — bármilyen furcsának is tűnnek manapság előt
tünk —, azonban önmagukban nem magyarázzák meg a tömegek rokon- 
szenvének, véleményének pálfordulását. Valóban, sokkal mélyebb okai 
voltak a nagy megmozdulásnak és ezek. az okok kézenfekvővé teszik az 
indulatok kirobbanását, magát a fergeteges népharagot.

IX. Pius úgy jutott a pápai trónra, mint „Pilátus a Krédóba” . Még
pedig annak a régi közmondásnak az igazolásaképpen, hogy két vesze
kedő között a harmadik nevet: Lambruschini (konzervatív) és Gizzi 
(„modernista”) bíboros jelöltek helyett választották meg Szent Péter 
„trónjára” . — Azelőtt Mastai-Feretti grófnak hívták, hogy a papi ren
deket elég későn — beteges mivolta, epileptikus rohamai miatt —, 
27 éves korában felvette volna. Szokatlanul rövid idő alatt lett püspök 
(1832-ben) és még rövidebb idő múltán bíboros (1840-ben), gyorsan 
pótolva az indulása előtt elvesztett éveket.

Nagyvilági megjelenése, modora, szinte világfias allűrjei már ebben 
az időben is sok hívet és valamivel több ellenséget szereztek a számára, 
úgyannyira, hogy pápasága alatt is nemegyszer szóvátették fehér hajá
nak kecses hullámait és egyéb nem éppen apostoli vonásait.

De még ezek a végeredményben külsőségszámba menő dolgok nem 
vonhatták maguk után azt, hogy a trónfoglalását követő kegyelmi ren
deletéi után a lelkesedő „evviva” szó gyalázkodó és nagyonis megala
pozott hurrogássá változott. A változást, a tömegek hangos elégedetlen
ségét, a pápa, a pápai állam haladásellenes magatartása váltotta ki. Az 
a politikai ítélet, amely a carbonárik mozgalmát istenellenesnek bélye
gezte, a Garibaldi vezette szabadságharcot egyházellenesnek mondotta 
s mindent megtett azért, hogy az itáliai egységet az olasz nép nemzeti 
érdekei ellenére, az egyházi állam érdekeinek megfelelően, akár idegen
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hatalmak segítségével is, de meghiúsítsa. De a további magyarázkodások: 
helyett lássuk csak a krónikás adatokat.

IX. Pius -— ha talán kimondatlanul is —, azzal a reménységgel 
kezdte el pápai működését, hogy a szétdarabolt, apró államokra tagolt 
Appennini-íélsziget fölött idővel maga, ill. a Szentszék gyakorolja a hatal
mat. Innen érthető az, hogy —  amint már említettük — trónralépte 
után bizonyos engedményekre szánta el magát s amnesztiát hirdetett az 
egyházi állam politikai elítéltjeinek: pontosan azoknak, akik a megelőző 
időben az olasz nemzeti állam megalakulásáért harcoltak. A következő 
évben a pápa még tovább ment a kényszerű engedékenységben: felfüg
gesztette a cenzúratörvényt, polgári minisztériumot nevezett ki, meg
engedte a polgárőrség felállítását s helyreállitotta Róma városi önkor
mányzatát. — Ekkor volt IX. Pius Itália egyik legnépszerűbb embere.

Ám, a továbbiak már balul ütöttek ki a Vatikán számára. Balul 
ütöttek ki, mert csakhamar kibújt a szög a zsákból és rövidesen kitűnt, 
hogy a pápa nem, hajlandó továbbmenni a megkezdett úton és még 
kevésbé hajlandó kiadni a kezéből a vezetést, elismerni a nálánál sok
kal hivatottabb polgári forradalmi körök vezetőszerepét. 1848. januárjá
ban, a forradalom előestéjén ugyan mégegyszer fellángolt körülötte a 
lelkesedés, de ez már a vég kezdete. A végé, mert ugyanakkor mereven 
elzárkódik a további, nagyon is szükséges politikai, közigazgatási refor
mok bevezetésétől, ill. engedélyezésétől, s így a további események 
irányításából maga zárja ki önmagát. Ezek az események pedig forradalmi 
gyorsasággal követik egymást.

Az Ifjú Itália mozgalom ekkorra már terebélyes fává növekedve, 
megkísérli a hatalom átvételét. A kísérlet — sajnos — kezdeti eredmény 
után megbukik. A bukás okai többrétűek és a Bourbon, Habsburg reak
ció mellett a forradalmi mozgalom belső ellentmondásaiban, nyílt és 
burkolt ellentéteiben keresendők. A mozgalom, a forradalom eredményei 
mégis nagyok. A Római Köztársaság néhány hónapos léte a bukás után 
ösztönző erővé magasztosult és tovább éltette a hazafiakban a reményt. 
A reményt, amely azzal kecsegtetett, hogy ami egyszer, ha rövid időre 
is, sikerült, az a jövőben, nagyobb összefogással, okosabb politikával 
valósággá válik.

A  Vatikán urainak ezek a lázas hónapok jónéhány keserű órát, 
napot szereztek. A pápa és tanácsadói az előtt a dilemma előtt álltak, 
hogy vagy az itáliai néptömegek vagy pedig a Bourbon, Habsburg 
imperializmus támogatását, rokonszenvét tartsák meg, avagy veszítsék 
el. Ha a forradalmi megmozdulás mellett döntenek, akkor oda az évszá
zados hű szövetséges: a Habsburg önkényuralom támogatása. Ha pedig 
az utóbbira támaszkodnak, akkor vége a nagy álomnak: az egyházi 
állam vezetése alatt álló Olaszországnak.

Mondanunk sem kell, hogy a Vatikán a Habsburgokat, a Bourbono
kat választotta és egyetlen pápai katonát sem volt hajlandó a forra
dalmi seregek rendelkezésére bocsátani, nem is szólva arról, hogy a 
forradalom intézkedéseire csak méregtől, bosszútól diktált szavakkal 
akart, tudott válaszolni. Az obskúrus magatartásnak meg is lett az 
eredménye. A pápának szégyenszemre menekülnie kellett az „örök 
városból”, hogy legalább személyét kivonja a feltörő népharag alól. 
S mi sem természetesebb ezekután, hogy Gaetába érkezvén, külső hatal
mak beavatkozását, segítségét kéri. A segítség meg is érkezik és egy
hónapi, elkeseredett harc után a francia csapatok elfoglalják Rómát. 
A pápa 1850. áprilisában visszatér a városba és első intézkedéseivel 
megszünteti azokat az engedményeket, melyeket néhány évvel azelőtt
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kénytelen volt megtenni. — A forradalom megbukott és a Vatikán siet 
kihasználni helyzeti előnyét. A börtönök pedig újra megtelnek . . .

Hogy a szentszék milyen esküdt ellensége maradt ebben a változó 
korban is a haladásnak, ez nemcsak az előbbiekből tűnik ki. hanem 
abból is, hogy alig a forradalmak lezajlása után egy „kegyes” gesztus
sal konkordátumot köt I. Ferenc Józseffel. Azzal a Ferenc Józseffel, 
aki nemcsak Olaszországban, hanem méginkább Magyarországon véres 
kézzel fojtotta el a nemzeti öntudatra ébredt nép forradalmi mozgal
mait, szabadságharcát. — Hogy is mondja a szólásmondás? — Madarat 
tolláról, embert barátjáról. . .

Ebben az évben — tehát 1850-ben — még egy nagyon figyelemre
méltó egyházpolitikai eseményre figyelhet fel a világ. S ez az esemény 
is nagyon jellemző a pápai udvar „kétkulaesos” politikájára.

A Vatikán — úgy látszik — megsejtett valamit abból a feltartóz
tathatatlan törvényszerűségből, hogy ha ez alkalommal a zsarnokság is 
került ki győztesen az európai földrész forradalmi harcaiból, napjai 
meg vannak számlálva. Legalábbis az elnyomás ezen formájának befel
legzett. Keresni kell hát az újabb szövetségestársat, akivel való kapcso
latai nem annyira kompromittáltak, mint a Közép- és Nyugateurópai 
államokkal való kapcsolatok. —; Érthetőbben szólva: a trónon levő pápa 
keresi azokat a lehetőségeket, amelyek kivezetnek a sorozatos kudar
cokból. Nem tévedünk tehát, ha ezzel magyarázzuk azt, hogy a szep
tember 12-én kiadott bulla Angliában és Walesben egy érsekséget és 
tizenkét püspökséget állít fel. Ez az intézkedés azt is jelenti, hogy az 
egyre gyorsabban kapitalizálódó Anglia vezető körei jónak látták a 2 év
százados, Róma-ellenes cromwelli politikával szakítani. S néhány évvel 
később — megint csak ilyen meggondolások alapján — megjelennek a 
vatikáni zsinaton — először az egyháztörténet folyamán — az észak
amerikai püspökök is.

Ezekre a sakkhúzásokra — mégha politikai állásfoglalása ellen is — 
szüksége volt a pápai udvarnak. Szüksége, mert hiába toborozott magá
nak francia és svájci zsoldosokat, ezek és a félszigetet megszállva tartó 
idegen csapatok nem jelentettek elég biztosítékot az újból fellángoló 
szabadságharcban.

GARIBALDI

1859-ben partralép Szicíliában és néhány hónap leforgása alatt a 
forradalmi hadsereg nemcsak ezt a tartományt, hanem az egész Dél- 
Olaszországot is hatalmába veszi. De az északi országrész és Róma 
városának felszabadulása sem várat sokáig magára. A délolaszországi 
tartományok után sorra kerülnek a savoyai II. Viktor Emmánuel fenn
hatósága alá a többi tartományok is és a porosz—francia háború kez
detekor a pápaság hatalma már csak Rómára és közvetlen .környékére 
terjed ki. A franciák sedani veresége után az egységes Olaszország hívei 
elérkezettnek látják az időt Róma felszabadítására is. A pápai udvar 
kezdettől fogva tiltakozik, fenyegetőzik, átkozódik, de már mást nem 
tud tenni.* Ami 1862-ben és 1868-ban a francia fegyverek segítségével 
még sikerült — Róma birtokban tartósa — most már kudarcra ítéltetett. 
A sedani vereség hírének vétele után az olasz minisztertanács elhatá
rozza, hogy megszállja a várost, s a következő napon a csapatok ugyan

* 1861-ből való a ,,Quanta Cura”  enciklika és a hozzácsatolt Syllabus, amely 
a vallásszabadságtól a kom m unizm usig elítél m inden haladó eszmét, mozgalmat.
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még néhány napig szabadon hagyják a Tiberis balpartját, de amikor a 
pápai udvar elzárkózik minden tárgyalástól, akkor az olasz kormány nép
szavazást rendel él Róma hovatartozandóságának kérdésében. A nép
szavazás elsöprő többséggel Róma városának és a még egyházi birtok
ban levő területeknek az egységes Olaszországhoz való csatolása mellett 
dönt s 1870. szeptember 20-án felhangzik a fenyegető jelszó: „Avanti a 
Travestere!” — El a Tiberistől!

IX. Pius mit tehet erre? Dúl-fúl mérgében és kijelenti, hogy nem 
ismeri el az olasz állam fennhatóságát, megtiltva a hivő katolikusoknak, 
hogy ennek az államnak az ügyvitelében valaha is résztvegyenek. S még 
egy teátrális jelenet: a pápa ettől a naptól fogva önkéntes fogolynak 
tekinti magát és többé nem hagyja el a számára (három és negyed mil
lió frank „apanázzsal” ) meghagyott Vatikán területét. Amikor pedig 
azon a bizonyos napon koporsója elindult a San Lorenzo templom felé, 
akkor kőzápor fogadja. Valljuk be: nem is csodálkozunk ra jta ...

Az olasz félsziget kicsúszott hát a pápaság talpa alól, ebben a vesz
teségben pillanatnyilag csak csekély gyógyír volt a csalhatatlansági dogma 
zsinati jóváhagyása (persze a következő évtizedek alatt hasznos fegy
vernek bizonyult a Vatikán számára a világnézeti és teológiai ellen- 
vélemények letörésében).

XIII. LEÓ

IX. Pius halála után következik a pápai trónon. Az a XIII. Leó, akit 
a túlbuzgó katolikus sajtó a „szegények pápájának” hirdetett és, aki 
nem kisebb feladatra vállalkozott, hogy az előbb felvázolt, a Vatikán 
számára csúfos kudarcot jelentő helyzetben, a római egyház tekintélyét 
helyreállítsa és a lehetőség szerint kiterjessze.

XIII. Leó — előbbi nevén: gróf Pecci Jóákim — 1810-ben született 
a pápai állam területén. S ez a tény rögtön bizonyos óvatosságra figyel
meztet bennünket. Ti. arra, hogy a főnemesi és a bigott egyházi, egy
házpolitikai nevelésben részesült pápa — mégha erre hajlandó lett volna 
is — sohasem vethette le társadalmi osztályának politikai s vallási kor
látait, méginkább korlátoltságát.

33 éves korában belga nuncius lett s ilyen minőségben 2 évet töltött 
ebben az országban. (Bizonyos jelek azt mutatják, hogy ez a rövid idő 
is éppen elegendő volt több diplomáciai baklövés elkövetésére.) Belgium
ban alkalma nyílik arra, hogy a kezdődő kapitalizmus gazdasági és 
társadalmi viszonyait szemügyre vegye s ugyanakkor némileg megismer
kedjék Anglia, Franciaország és Németország hasonló problémáival is. 
Amikor a belga kormány egyenes kívánságára Róma visszahívja, a 
perugiai püspökséget kapja meg kárpótlásul. Ebben a minőségben 
— később bíbornoki kalappal a fején — éli át az egyházi állam bukását 
és a hetvenes évek elején már biztos pápa jelöltként emlegetik.

Ezek az évek azonban nemcsak a polgári forradalmak egymásután
járól nevezetesek, hanem a fejlettebb kapitalista országokban meginduló 
munkásmozgalmakról is. Franciaországban 1831-ben a lyoni szövőgyári 
munkások 10 napig kezükben tartották a várost és csak nagyobb fegy
veres erő tudta legyőzni a felkelést. Hasonló sorsra jutott ugyan az 
1832-es és 1834-es megmozdulás is, de ezek az események már jelzik, 
hogy a politikai küzdőtéren egy új hatalom: a proletáriátus jelenik meg. 
követelve jogait, munkakörülményeinek, társadalmi helyzetének meg
változtatását. — Angliában 1836 után, a Londoni Munkástársulás nevű
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szervezet irányítása mellett választójogáért harcol a munkásság. — 
Németországban 1844-ben, tiltakozásul a gyalázatos bérek még lejjebb 
szállítása ellen, elemi erővel tör ki a felkelés. A szövőmunkások gyárakat 
rombolnak s az államhatalom csak nagy üggyel-bajjal képes letörni a 
mozgalmat.

A római katolicizmus kezdettől fogva érzékenyen reagált ezekre a 
történelmi változásokra s különféle eszközökkel megpróbált gátat vetni 
a szocialista munkásmozgalmak fejlődésének, terjedésének. Ez a törek
vés azonban kezdettől fogva kudarcra volt ítélve már csak azért is, 
mert a problémát nem a munkásság, hanem a feudális, esetleg kapita
lista rendszer felől próbálta megoldani. Ebből a születési hibájából 
pedig még mind a mai napig nem volt képes kigyógyulni. Sőt, az év
tizedek folyamán az ún. keresztény-szocialista mozgalmak a haladás 
igazi érdekeinek árulóivá lettek. — De erről majd később.

Az említett országokban egyre több klerikális megnyilatkozás követi 
egymást (pehsze, néha protestáns személyek is a „dobogóra lépnek”) 
és ezek közül W. Ketteler mainzi püspököt szokás a keresztyén-szocia
lista mozgalom atyjának nevezni.

Ebben a szellemben alakulnak meg a különféle kapitalizálódó orszá
gokban a keresztény-szocialista szervezetek és éppen ezért nem furcsa 
az, hogy ezeknek a kisebb-nagyobb egyesületeknek az élén nagybirtoko
sok, arisztokraták állottak és ezek az urak vitték a prímet az együttes
ben. így Franciaországban Albert de Műn gróf és La Tour du Pin márki 
vezetése mellett alakul meg a katolikus társadalmi szervezetek köz
pontja, az Association Catolique és Frankfurt a. M. központtal Löwen- 
stein Károly herceg vezetésével tanulmányozzák a szociális kérdéseket. 
De ugyanez a kép Ausztriában is, ahol egy Pergen s egy Kueffstein gróf 
szerepel a vezetők névsorában.

A nyolcvanas években — pontosan 1884-ben — a külön szervezkedő 
társulások elérkezettnek látták az időt arra, egyesítsék erejüket. Ekkor 
jött létre a hasonnevű városban az ún. „Freiburgi Unió”, a Nemzetközi 
Katolikus Egyesület. Ennek az uniónak tagja — hogy csak mellékesen 
jegyezzük meg — a magyarnak mondott gróf Eszterházy Móric.

XIII. Leó már bíboros korában szoros kapcsolatokat tartott fenn 
ezekkel a körökkel. Személy szerint a már említett Ketteler mainzi 
püspökkel és hasonszőrű társaival, élénk levelezést folytatva érlelte 
magában korszakalkotónak vélt eszméit.

Első ilyenirányú megnyilatkozásában, az 1877. február 6-án kiadott 
„Kultúra és egyház” című püspöki körlevelében már csírájában meg
találjuk a későbbi pápa ünnepi deklarációjában foglalt mondanivalóit. 
Ez a körlevél szól az uzsoráról, a gyáripar munkásnyúzó módsze
reiről és felszólítja a kormányokat, a közigazgatási szerveket a 
munkásság jogainak megvédésére. — Jól figyeljünk, a perugiai püspök 
és bíboros csak a kapitalizmus hibáiról, bűnös vétkeiről akar tudni, 
de a nagybirtokosság felé nincsen különösebb intő szava. Sőt éppen a 
„fejedelmek”, a társadalmi vezetőrétegekhez fordul a veszedelmes 
partner, a nagybirtokokat lassan, de biztosan felfaló tőkéscsoportok 
elleni harcban. S mindezt azon az ürügyön teszi, hogy a kizsákmányolt 
munkásság helyzetén óhajt javítani.

1886-ban, XIII. Leó pápaságának első időszakában a Freiburgi Unió 
ünnepélyes nyilatkozatban fordul a szentszékhez és felkéri a pápát, hogy 
nyilatkozzék meg az általa felvetett kérdésekben. Ezek a kérdések — a 
nyilatkozat szerint — a reformáció által felszabadított társadalmi alap- 
tévedések. Ezek szerint az emberiség eltávolodott az egyháztól és elvilá-
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giasította a filozófiát, a jogot, a politikát és a gazdasági életet, eltávo
lodva a „keresztény erkölcs” munkáról, magántulajdonról, kereskede
lemről hirdetett tomista tanításától. (Mintha Luther és a reformáció 
nem éppen a munka tisztességéről, az uzsora és a társadalmi visszássá
gok ellen tanított volna. Mintha nem éppen a reformáció tiltakozott 
volna a munkátlan henyélés a keresztyénietlen egyházi munkakerülés 
ellen!)

A következő években a Vatikán felkapja a pápa kedvenc vessző- 
paripáját és különböző tervezeteket készít az előbbi problémák meg
oldására. A pápa azonban féltékenyen védi tekintélyét és minden ered
ményt a magáénak vindikál. Persze ez nem járt minden ellenkezés 
nélkül, és hamarosan kiváltotta a kívülmaradottak kritikáját.

„RERUM NOVARUM”

Az ünnepélyes, az egész római hitet valló katolikus egyházra köte
lező pápai encikfika 1891. május 15-én látott napvilágot és címül az 
első szavak szerint a „Rerum novarum” nevet kapta.

Mielőtt bármit is szólnánk a pápai megnyilatkozásról, idézzük a 
csalhatatlan pópa félhivatalos megnyilatkozásának első mondatait (amik 
persze nem éppen csalhatatlanok): Az egyszer vérszemet kapott újítási 
vágy, mely különben már régóta zavarja az államok békéjét, szükség
képpen maga után vonta, hogy a fölforgatás szelleme a politika teréről 
a rokon nemzetgazdaságba is átlépjen. Ez már meg is történt; mert az 
ipar fokozódott technikája — a termelés új módjai —, az urak és mun
kások megváltozott kölcsönös viszonya, —' a gazdagság fölhalmozódása 
kevesek kezében s a többség elszegényedése, a munkások emelkedő ön
bizalma és szorosabb szövetkezése s végre az erkölcsök süllyedése a 
harc kitörését eredményezték .. .**

Legyen elég egyelőre ennyi, mint ahogy elegendő is, mert ebben a 
néhány mondatban már több olyan meggondolkoztató kijelentés talál
ható, amely az enciklika további részeiben bővebb magyarázatot kap.

Tehát, „ .. . vérszemet kapott az újítási vágy. . pontosabban: „az új 
dolgoknak a bűnös kívánsága lóbrakapván . . (Mindnyájan ismerjük 
a „cupido” szó etimológiai és teológiai jelentését s azért tudjuk azt is, 
hogy ennek a kifejezésnek nem is éppen enyhe mellékíze van.) De foly
tassuk. Ez a vágy — egyedül csak ez —- megzavarta az államok rendjét 
Sőt, csodák csodája, nem maradt meg a nemzeti mozgalmak keretein 
belül — amik éppen elegendő borsot törtek a Vatikán orra alá —, hanem, 
Uram bocsá’, a nemzetgazdaságba is átlépett. Ennek pedig nem más az 
oka, hogy megváltozott az ipar termelési metodikája (ez igaz!), az „urak” 
és munkások viszonya. (Ezen aztán van is sajnálni való!) A régi földesé *• 
és jobbágy olyan idillinek festett kapcsolata a múlté — mily siratnivaló 
szomorúság — s ezzel vége annak a mindent átfogó parancsuralmi rend

** Rerum  novarum  semel excitata cupidine, quae diu quidem  com m ovet 
civitates, illud erat consecuturum  ut com m utatíonum  studia a rationibus politicis 
in oeconom icarum  cognatum  genus aliquando defuerent. — Revera nova 
industriae increm enta novisque euntes itineribus artes: mutatae dom inorum  et 
m ercenariorum  rationaes m utuae: divitiarum  in exiguo num ero affluentia, in 
m ultitudine inopia: op ficium  cum  de se confidentia m aior, tűm inter se necessi- 
tudo coniunctior, praeterea versi in deteriora m ores, e ffecere, ut certamen 
erum peret. — A m agyar fordítás a hírhedt Prohászka Ottokár eléggé pongyola 
m unkája. Róla és ezirányú m unkásságáról még szólunk a későbbiekben.
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szernek is, amely nyomorban, butaságban, elmaradottságban tartott 
embermilliókat; olykor egy-egy állam lakosságának 90—95%-át.

Félre azonban a gúnyolódással s maradjunk meg a tárgyilagosság 
talaján. Ez a tárgyilagosság pedig azt diktálja az embernek, hogy ez 
a nagyon is rapszodikusan kiragadott rész — mégha éppen az enciklika 
bevezetése is — feltárja, legalábbis nagyobbrészt, azokat az indítékokat, 
melyek meghatározzák az egész pápai koncepciót, az ún. keresztény
szocialista ideológiát. Ezek az indítékok pedig nem másból, mint a már 
említett, ósdi, történelmi és társadalmi szempontból egyaránt idejétmúlt 

feudalizmus védelméből fakadnak. Konzervatizmus ez a javából! Mert 
mi másnak neveznék azt az ítéletet, amely visszasírja az egykor talár. 
— egy kis jóakarattal — még patriarchális, de utóbb csak negatív elő
jelű viszonyt, ami a teljhatalmú nagybirtokos és a teljesen kiszolgáltatott 
jobbágy-paraszt között fennállott. (Ne felejtsük el, ebben az időben csak 
egy-két ország volt olyan szerencsétlen társadalmi és vagyoni viszonyok 
között mint éppen a mi hazánk.) S ugyanebbe a kategóriába tartozik az 
is, hogy ennek a társadalmi rendnek a felbomlásával a régi erkölcsöt, 
a régi szokásokat kéri számon az új viszonyoktól. Mintha azok jobbak 
lettek volna a kapitalista társadalmi rend erkölcsi rendjénél.

De itt is meg kell értenünk valamit. Azt, hogy a nagybirtokos arisz
tokrácia szoros barátságot tartott fenn a római egyházzal. Egymást köl
csönösen segítve, közös akarattal és erővel uralkodtak a lelkek és á 
„gyarló” testek felett. A feudalista társadami rend a maga embertelen 
jogainak igazolását az egyháztól várta és kapta meg, az egyház pedig 
ezekhez a körökhöz fordulhatott erkölcsi és anyagi támogatásért, persze 
mindezt olyan körülmények között, hogy ember legyen a talpán, aki 
az egymásba fonódott érdekeket szét tudja választani.

Ezt a támogatást a Vatikán a XIX. század második felében részben 
elvesztette. Itáliában úgy, hogy a főnemesség nagy része, de különösen 
a némileg forradalmi gondolkodású köznemesség elfordult a pápaságtól. 
(Az okokat nem is kell magyaráznunk.) Ugyanakkor más államokban, 
ahol a nagyburzsoázia vette kezébe a közéleti, politikai vezetést — nem 
is szólva arról, hogy a kezében tartotta gazdasági élet feletti uralmat — 
ott ebben az időben még nem sok szükség van az egyházra. Sőt, ezeknek 
a köröknek a nagyrésze liberális gondolkozású s éppen nem egy esetben 
egyenesen egyházellenes. Gondoljunk csak Franciaországra vagy akár 
Németországra. Az utóbbi a hetvenes években — Bismarck vezetése 
mellett — kultúrharcot vív a Vatikánnal, s a kultúrharc ürügyén kolos
torokat, templomokat s egyházi birtokokat foglal el a pápai udvar nem 
kis bánatára. XIII. Leó ugyan kompromisszummal megegyezésre jut 
a német uralkodó körökkel, de a seb, amit ebben a harcban a római 
egyház kapott, az továbbra is sajog és főképpen veszedelmes példaként 
lebeg más államok előtt.

A következő összeütközésre nem is nagyon sokáig kellett várni, s 
az újabb harc színtere Franciaország, az egykor olyan nagyra tartott 
állam, amely nem egy esetben menedéket, sőt katonai segítséget is nyúj
tott a pápáknak. A helyzet azonban itt is megváltozott az évszázad utolsó 
évtizedeiben. Újabb keserű pirulák: az egyházi vagyon teljes államo
sítása, egyesületek feloszlatása, szerzetesrendek megszüntetése stb. stb. 
S mindez a liberalizálódó felső és középrétegek jóváhagyása, általános 
tetszése mellett. (Azért ne gondoljuk, hogy valami magasabb politikai 
elv vezette volna ezeket az urakat egyházellenes magatartásukban, intéz
kedéseikben. Szó sincs róla! Inkább az a gondolat, hogy a jogtalanul
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összeharácsolt vagyontömeg miért ne szolgálná az ő céljaikat. Így aztán 
ez alkalommal visszájára fordult a szólásmondás: a holló kivájta a másik 
holló szemét.)

Összegezve az elmondottakat: nem csoda hát — amint majd a követ
kezőkben közelebbről is látni fogjuk —, hogy a pápai enciklika a helyzet 
felmérésében, a helyzet bírálatában sok olyan igazságot mond ki, amit 
minden további nélkül alá is lehet írni. Viszont ugyanakkor azon sem 
csodálkozhatunk, hogy a szorosabb értelemben vett munkásság problé
máin kívül nem foglalkozik a nagybirtokok parasztjaival, részben még 
mindig jobbágysorban tartott dolgozóival vagy a nagybirtok terjedésével 
nincstelenné lett tömegekkel, azok nyomorával, jogtalanságba taszított 
életkörülményeivel. De nem olvasunk — hiszen ez is természetes — az 
egyházi nagybirtokok munkásságának helyzetéről, anyagi körülményei
ről sem. . .

Az utóbbi mondatot mégis helyesbítenünk kell: mert azért mégis, 
mégis találunk néhány sort, ami az egyházi vagyonra utal. Érdemes ezt 
a szakaszt teljes terjedelmében végigböngészni: „De ne higgyük, hogy 
az egyháznak gondját a lelkiélet művelődése annyira lefoglalja, hogy 

  attól a földi élet érdekeit elfelejtené. Név szerint a munkásokat illetőleg 
arra törekszik, hogy nyomorúságos helyzetükből kiemelkedjenek s jobb 
sorsra tegyenek szert. S ehhez már azáltal is nem kis mértékben járul, 
hogy az embereket erényre oktatja és vezérli. A keresztény erkölcsök 
ugyanis, ahol teljesen érvényesülnek, a jólétet részben legalább meg
teremtik, mivel Istent, minden javak kútfejét^ megengesztelik, az élei 
kettős veszedelmét, mely az embert gyakran a bőség közepette is nagyon 
szerencsétlenné teszi, értem a telhetetlen hírvágyat s az élvezetek haj- 
hászását, megtörik s végre arra visznek, hogy szerény ellátással beérve, 
a jövedelmet takarékosság által pótoljuk ki, távol mindama kicsapongás
tól, mely nem csekély összegeket, hanem nagy kincseket is elnyel s dús
gazdag örökségeket tesz tönkre. Ezenkívül a szegények jólétéről gondos
kodik oly intézmények fölállítása által, melyeket sorsuk enyhítésére alkal 
masaknak ítél, sőt e részben mindenkor annyira kitűnt, hogy még ellen
ségei sem vonják meg tőle dicséretüket. Az őskeresztényeknél akkora 
volt a felebaráti szeretet ereje, hogy a gazdagabbak gyakran kifosztották 
önmagukat, hogy másokon segítsenek. »Nem is volt senki szűkölködő 
közöttük.« (Ap. Csel. 4, 34.) A diakónusokra, mint külön e célra alapított 
rendre, az apostolok azt a tisztet rótták, hogy a napi jótékonykodás körül 
foglalkozzanak. Szent Pál apostolt az összes egyházak gondja nyomta, 
mégis fáradságos utakra ment, hogy a szegény keresztényeknek segítséget 
vigyen. Azokat a pénzeket, amelyeket a keresztények önként összeadtak, 
kegyes alapoknak nevezi Tertullianus, mivel a szegények táplálására és 
temetésére, árva gyermekekre, aggastyánokra és hajótöröttekre fordí
tották. (Ápol. II. 39.) így keletkezett az a vagyon, amelyet az egyház, mint 
a szegények örökségét különös gonddal őrzött. Sőt a koldulást sem széi 
gyellve szerzett támogatást a szegény népnek. Mint a gazdagok és szegé
nyek közös anyja, mindenütt nagyra növelte a szereteted, különféle szer
zeteket alapított és sok más intézményt létesített, amelyek a nyomorúsá
gok minden fajára enyhülést és vigasztalást vittelc. Manapság ugyan 
sokan, mint régente a pogányok, gáncsolni merik az egyház e lángoló 
szeretetét...’’***

*** Az enciklikának nincsen fejezetbeosztása, szövege alcím ek nélkül folyta
tólagos. íg y  a pontos helyet nem tudom  m egjelölni.
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Az ember nehezefi állja meg, hogy ne gúnyolódjék az olvasottak 
felett, dehát ennek ma már kevés értelme lenne, hiszen az elmondottak 
fölött — legalábbis ebben a formában — a történelem mondott ítéletet. 
Annyit azonban mégis legyen szabad megjegyeznünk, hogy a felsorolt 
okok, folyamatok bajosan igazolhatják, magyarázhatják a hatalmas egy
házi vagyonok eredetét és azok létjogosultságát. Nem is szólva arról, 
hogy a tények többszörösen meghazudtolják ezeket a sovány érveket, 
többek között azt a — enyhén szólva humoros — megállapítást, hogy 
„ .. . gazdagok gyakran kifosztották önmagukat. . . ” , hogy másokon segít
senek. A szerzetesrendek, a kolduló barátok dolgával kapcsolatban pedig 
Luther jut eszembe, aki jó néhány esetben — hol máró gúnnyal, hol 
szelíd öniróniával — mint egykori „bennfentes" mondja meg a vélemé
nyét, az igazságot.

(Folytatjuk)
Vámos József

A SAJTÓOSZTÁLYON KAPHATÓ  
HITTANKÖNYVEK.

Virágh: Evangélikus hittankönyv I. o. — — — — 7,50 Ft
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Kinczler: Bibliai Történetek IV. o. — — — — — 6,50 Ft
Dr. Ottlyk: Az egyház története V—VI. o. — — — 14,— Ft 
Groó: A Szentírás VII. o. — — — — — — — 9,— Ft
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Szempontok gyülekezeteink történetének 
megírásához

(Elvi rész)

Hálával állapítjuk meg, hogy az egyházközség-történetírásnak is van 
hagyománya. Már több mint száz éve van nyoma ánnak, hogy lelké
szeink írják gyülekezeteink történetét. Egyházfőhatósági vizitációkra 
minden bizonnyal több gyülekezetnek a múltja íródott meg és maradt 
is fenn a számunkra. Ha ilyen alkalmakra több nem is készült, legalább 
a fontosabb adatokat összegyűjtötték a régiek is. Egyháztörténetünk 
intenzívebb kutatását szolgálta a második világháború előtti időben a 
Hallei Magyar Könyvtár anyagának megindult feldolgozása.

Evangélikus Egyházunkban egyházfőhatósági rendeletre minden 
gyülekezeti lelkész megírta a jelen század első felének gyülekezet
történetét. A Református Egyház az „Egyháztörténet” c. „egyházi törté
nettudományi folyóiratot” jelentette meg újra. Protestáns egyháztörté
netírásunk területén hézagpótló szerepet tölt be ez a lap. Ugyanebben 
jelent meg Ila Bálint: „A  magyar református egyházközség-történetírás 
utolsó negyedszázada és feladatai” című igen jó szempontokat összegező 
cikke.

Ha kissé messzebb is vezet, de a 'történeti kutatástól elválaszthatat
lan a legutóbbi évek hathatósabb műemlékvédelme (templomaink), mű
emlékek helyreállítása, helytörténeti múzeumok alapítása, sokoldalú 
ásatási munka.

Feladatunk áz egyházközség történetének reális feltárása. Gyüle
kezettörténetírásunk csak így lesz a ma és a jövő gyülekezetének érté
kévé. A múltra vonatkozó adatok összegyűjtésével és közreadásával 
segítjük a mai gyülekezeteket helyzetük jobb felismerésében. Az egyház- 
történet kutatása nemegyszer segítette a múltban a történettudomány 
vagy a kultúrhistória művelőit. Ezt kellene ma is jobban kiaknázni. 
Tudjuk, hogy néhány gyülekezettörténet nyomtatásban is megjelent, 
minden bizonnyal több hever készen, íróasztal fiókjában. Közkinccsé 
tételük jó szolgálatot tenne.

Ha kérdezzük „mit jelent egy kis gyülekezet története?” , ilyen fele
letet kapunk: amit Isten a mai generációra bízott, azt nekünk kell el
végeznünk. Sok érték (gondolunk a szájhagyo,mányok formájában élő 
anyagra) az utánunk következő nemzedék számára már elveszeft anyag. 
Ha többet nem is, de egyházunk történetének egy lapját megírhatjuk, 
csonka lenne az egész, ha csak egy gyülekezet történetének a lapja 
hiányoznék is belőle. Azután, hozzájárulnánk népünk történetének a 
megírásához is, mert nem jó az a gyülekezettörténetírás, amely elmegy 
a társadalmi háttér vagy szociális miliő megrajzolása mellett. Nem lehet 
kérdés, hogy pl. egy természeti csapás érinti-e a gyülekezet történetét. 
Egy-egy pestisjárvány alapjaiban rázta meg gyülekezeteinket.

Mit gyújtsunk össze?
1. Kiindulópont legyen a választott terület földrajzi adottságainak 

színes, sokoldalú leírása. (Miért volt a terep alkalmas letelepülésre?) 
Hogy gyülekezetünk tagjainak többsége például az ipar felé fordult, 
annak magyarázata a közelében levő erdő (faipar), vagy agyagos talaj

605



(fazekasipar). Más gyülekezetnek virágzó szőlőkultúrája a dimbes-dom- 
bos táj leggazdaságosabb kihasználására utal. Természeti csapások érté
kelése csak ennek a földrajzi háttérnek helyes megrajzolásával lehet
séges. Ide tartozik annak a leírása is, hogy őseink hogyan alakították 
a tájat. (Pl. erdőirtás, mocsárlecsapolás, szántóterület növelése!)

2. Gyülekezeteink megalakulásának történelmi, társadalmi hátteré
nek megrajzolása. Ebből a szempontból három nagyobb csoportra oszt
hatók evangélikus gyülekezeteink. Az első csoportba tartoznak azok a 
gyülekezetek, amelyekben a reformáció a legkorábban terjedt el és az 
első időkben nyugodtan fejlődtek. Az ide tartozó gyülekezetek történe
tének a háttere az 1500-as évek római katolikus egyházi viszonyai csak
úgy, mint a kor általános magyar történelmének eseményei (Dózsa-féle 
parasztlázadás, Mohácsi vész stb.). Másként indul a reformáció királyi 
birtokokon és másként földesurak területén. A második csoportba azok 
a gyülekezetek tartoznak, amelyek a török által elfoglalt területen kelet
keztek. (Katolikus plébánosok elmenekülése, protestáns prédikátorok 
bátor bizonyságtétele stb.) Egy harmadik csoportot képeznek azok a gyü
lekezetek, amelyek a török kiűzetése után alakultak a török hódoltság 
150 éves pusztasága helyén. Ezeknek á gyülekezeteknek a történeténél 
a török kiűzetése utáni idők viszonyainak leírása mellett feltétlen fog
lalkozni kell a betelepülők előző helyzetével. Anyagi, gazdasági életével. 
Ha lehet, kutassuk fel letelepítésük szerződését. Megjegyzem, mivel a 
történelmi-, társadalmi háttér az általános történelemben és egyház
történetkönyvekben részletesen is le van írva, egy-egy gyülekezet törté
neténél csak röviden érintsük, de a helyi jellegzetességet írjuk meg.

3. A gyülekezet megalakulása. Ki által ismerte meg az őslakosság 
az „új tanokat?” Volt-e kiemelkedőbb reformátora? A hely földesura elő
segítette-e vagy akadályozta az új hitet? Van-e nyoma az első gyülekezet 
hozzávetőleges nagyságának? Természetes, hogy a török után betelepí
téssel alakult gyülekezeteknek mások a problémái. Több vonatkozásban 
előnyben voltak. (Pl. vallásszabadságot biztosítottak nekik. Adókedvezmé
nyek, házépítési segélyek.)

4. Milyenek voltak a gyülekezetek első helyiségei? Szinte ahány gyü
lekezetei vizsgálunk, annyiféle megoldással találkozunk. Rendszerint 
a következő megoldások adódtak. Ha egy-egy helyen a katolikus gyüle
kezet többsége — és a plébános is — áttért, használatba vették a kato
likus templomot. Ezt részben, kisebb mértékben átalakították. Eltávolí
tották a szentek és Mária képeit. Az istentisztelet középpontjába az ige
hirdetés került. Másutt magánháznál vagy a szabad ég alatt jöttek össze 
istentiszteletre. Persze az idők folyamán nemcsak az istentisztelet helyi
ségéről kellett gondoskodni, hanem a meginduló tanításnál a gyermekek 
összegyűjtésének helyéről is.

5. Sokat mondó a gyülekezet lelkészeinek név szerinti felsorolása, 
szolgálatuk idejének feltüntetése, életrajzi adataik. A gyülekezet életére 
vet fényt, ha például 14 lelkésze átlag hét évet töltött a gyülekezetben. 
De legyen — amennyire csak felkutatható — a lelkészek jellemzése is 
leírva. Istennek egy-egy hűséges szolgája évtizedekre kiható, maradandó 
munkát végzett. Különösen az első, szervező lelkészekről lehet ezt el
mondani. Sajnos az ellenkezőjére is van példa bőven. — Ha voltak a gyü
lekezetben segédlelkészek, ne feledkezzünk el feljegyzésükről.

6. A lelkészek munkája mellett nem lehet mellőzni a gyülekezetek 
régi munkásgárdáját, a presbitériumokat. A reformáció kezdetétől 150 
évnek kell eltelnie, míg — itthon — presbitériumról tudunk. Hogy régeb-
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ben kik voltak a község és a gyülekezet legszámottevőbb családjai, erre 
igen komoly fényt vetnek és támpontot adnak régi presbiteri névsorok. 
Ne feledkezzünk meg annak a felkutatásáról, hogy az első időkben a falu 
elöljárói és a gyülekezetek presbitériumai ugyanazok. Ugyanitt kapjon 
helyet annak a tárgyalása, hogy a gyülekezet gondja, munkája hogyan 
oszlott meg a gyülekezet elöljárói között régebben és a későbbi időkben.

7. A gyülekezeti munkások javadalmai. Általános tanulság, hogy lel
készek, tanítók fizetése igen gyenge volt. Pénzt keveset kaptak, rend
szerint természetben fizették őket. Hogy természetben mit kaptak, annak 
a lajstroma a kakastól a faggyúig, vagy a sáfrántól a gyümölcsböngé
szésig igen színes. Nem kell sokat hangsúlyoznunk, hogy a fizetésnek 
ez a formája mennyire függvénye volt sokszor a jó termésnek. Nyugdíj- 
ellátás nem volt. Akik munkájukból kiöregedtek, nem ritkán koldus
botot ragadtak és kéregetéssel tengették életüket.

8. Küzdelmek leírása is hozzátartozik a gyülekezetek múltjának hű 
képéhez. Nem vitatjuk, hogy a múlt nehézségei szervesen hozzátartoznak 
gyülekezeteink múltjához. Beszélni kell róluk, de röviden. A történetnek 
ebben a részében írjuk meg a régi problémát: a szórványhelyzetet. 
Kapjon itt helyet a rekatolizáció ideje, prédikátorok, tanítók elüldözése, 
gyülekezetek elmenekülése. Katolikus templomfoglalások, templomok be
zárása. Épületek építésének, újjáépítésének (tűzvész!) kérdése.

9. Gyülekezeteink történetének van egy különös szakasza. Gondolunk 
a vallásszabadság kivívásáért folytatott harc idejére. A  türelmi rendelet 
előtti időszak ez. Szívós, hosszú küzdelem. árán jutottunk idáig. Ebben a 
fejezetben legyen a helye a türelmi rendelet hatása leírásának. Újjá
éledtek a gyülekezetek.

10. A gyülekezet népesedéstörténete. Adjunk statisztikai táblázatok
kal kimutatott képet a lélekszám, gyermekáldás, tiszta és vegyes házas
ságok, nagyobb elköltözések tényéről és kihatásáról. Gyülekezeteink éle
tére érzékeny kihatással volt pl. a lélekszám hirtelen megcsappanása 
(kivándorlás).

11. Az utolsó félévszázadnak hű jellemzéséhez a szektásodás kérdése 
is hozátartozik. Lehet, hogy ennek a leírása vádol minket leginkább, 
azért ne hagyjuk ki. Van gyülekezet, ahol a lelkész a „f elébred tekkel”  
együtt kilépett egyházunkból. Másutt a tanító lett a szekta prédikátora. 
Hogyan hatott később a szekta-közösség a gyülekezetre? .

12. Kutassuk fel a különböző korokban a prédikáció hatását. Tapasz
talatunk, hogy erre a kérdésre vonatkozóan találunk a legkevesebb 
adatot. De a kevés igen jellemző. Ahogyan például egy gyülekezeti vi
szálykodás, építés, vagy tatarozta tás, járvány, munkanélküliség, gazda
sági válság kérdései visszhangot kaptak a szószéken, az jellemző.

13. Ne hiányozzanak a történetből, ha csak adatszerű felsorolás 
formájában is, ilyen kérdések: templomépítés, templomszentelési év
forduló (búcsú) egyházi, népi szokásai. Templomi ülésrend, templom
renoválások, paplaképítés, tanítói lakások, iskolák építése, temetők (lel
készek, tanítók sírjai, emlékversek a sírköveken stb.), úrvacsorái edé
nyek, értékesebb oltárterítők, művészi értékű keresztelő-kutak, haran
gok, orgonák adatai, paróchiális könyvtárak stb. írjunk az egyház
fegyelmezés kísérleteiről, beszéljünk a betérőkről, kitérőkről, reverzá- 
lisok megjelenéséről, erkölcsi szabályokról, keresztszülők-komaság, sze
repel-e ezek között a lelkész? Keresztelési, lakodalmi, temetpsi népi szo
kások (menyasszony kikérése a szülői háztól, menyasszonyavatás stb.) 
vannak-e? — Hozzunk híveinkről jellemzést (csendes, bizalmatlan, áldo
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zatkész, hagyománytisztelő stb.). — Bűnbánati napok eredete, értéke, 
megbecsülése. — írjunk a gyülekezet egyházi közigazgatás szerinti be
osztásáról. (Ezzel kapcsolatban érdekes lenne feltérképezni a gyülekeze
tek hovátartozását az első időktől napjainkig. Kisebb-nágyobb területen 
hogyan hullámzott a lélekszám?) Vannak-e gyülekezetünk területén köz
ségek, ahol az evangélikusság kipusztult, elhúzódott? Milyen befolyások 
gazdagították vagy szegényítették a gyülekezeti istentisztelet liturgiá
ját? stb.

Tudom, hogy a házépítésnél az anyagbeszerzéstől kezdve a tető fel
húzásáig sok, nehéz munka van. Valahogy így vagyunk az egyháztörté- 
neti kutatásokkal, gyülekezet-történetírással is. Mégis az a tapasztalat, 
aki egyszer is foglalkozik ilyen munkával, élvezetesnek és igen tanulsá
gosnak találja azt. Emellett sok adat végleges elkallódását is megakadá
lyozhatjuk.

Allinger János

A m u n k á r ó l
II. rész

2. A munka Isten akarata és ajándéka

D. Bonhoeffer a munkát az isteni mandátumok közé sorolja etikájá
ban. Isteni eredetű megbízatás jellege és célja miatt beszélhetünk így róla, 
Jézus Krisztusért. Mivel az egész világot Jézusra nézve teremtette Isten, 
a munkát is ránézve parancsolta. Tehát olyan akaratnyilvánításáról van 
szó, amellyel kezdettől fogva tervébe illesztette az emberi tevékenységet. 
Az emberi munka részvétel Isten munkájában, kezdve a paradicsomi 
megbízatástól a mai napig és a jövendőre is érvényesen. Ennek szemmel- 
tartásával négy oldalról világíthatjuk meg a munka pozitívumát úgy, 
hogy az önmagában is leleplezi a munkával kapcsolatban jelentkező 
negatívumokat.

a) A munkában mindig érvényesülnie kell tudatosan az Isten iránti 
engedelmesség-vonásnak. Minél inkább válik ez a naponkénti gyakorlati 
és a hosszabb időre betervezett munkában rugóvá, annál erőteljesebben 
halványodik annak a bűn miatti kínos volta. Az engedelmességnek   
ugyanis e tekintetben különösen megvan az a velejárója, hogy a benne 
jelentkező isteni akarattal együtt a siker, az eredmény, az előmenetel, 
a célbaérés is adva van. Ezen a réven tehát olyan megvilágításba kerül 
a munka, amelyben Isten akaratával együtt válik annak értelme is meg 
sikere is, Isten vele együtt tudatosult szeretete alapján garantálttá. Ahol 
Isten akar, ott mindig jót akar és ahol ebben engedelmes eszköznek bizo
nyul az ember — a fizikai és szellemi munka messze horizontján belül —, 
ott mindig helyesen érvényesül a döntés is az irányban, hogy mit helyes 
tenni. Az indulatok és vágyak diktálta ötletszerűségben mindig jelentkező 
kapkodás és lemaradozás már megrontják az engedelmesség útján életre 
szánt munkát. A kényszeredettség és eredménytelenség, a készséget kö
vető józan cselekvés és az eredmény mindig kölcsönhatásban vannak és 
maradnak. Nem egyszerűen a ráció alapján jelentkezik ez így, hanem 
abból következik, hogy a munka Isten tervébe illő és akarata alapján 
engedelmességben valósuló. Éppen ezen szempont szerint hivatott igazán 
sokra, lesz áldott, de elkötelezett is a munkában az emberi értelem. Itt
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tehát többről van sző, mint az értelem használatáról. Az Isten tervébe 
illően ez nemcsak felszabadult, hanem el is kötelezett. Ez a keresztyén 
ember egész értelemmel való munkába lendülésének indoka. Tehát nem
csak érzelemszerűen dolgozik, hanem akaratának és értelmének együtt
ható tényezőivel is. „Bármit tesztek, szívesen cselekedjétek, mint az 
Úrnak és nem embereknek, hiszen tudjátok, hogy ti az Úrtól veszitek 
örökségtek jutalmát: az Úr Krisztusnak szolgáljatok” (Kol. 3, 23—24.).

b) A munkának mindig van alkotásjellege is. Ez különbözteti meg a 
valódi munkát a pepecseléstől, babrálástól, a kedvteléstől, a nyerészke
déstől, fizikái és szellemi síkon egyaránt. A munkára nem a fajtája vet 
árnyékot, mégcsak nem is a bér. Az vet arra árnyékot és teszi kvalitatív 
értéktelenné, ha az alkotás motívuma hiányzik belőle. Még akkor is így 
van ez, ha kvantitatív sok fizikai és szellemi energia pazarlódott rá. 
Ez nem minden munkánál szembeötlő, de mindegyiknél felfedezhető 
aszerint, hogy az előzményekhez képest jelentkező változás hoz-e hasz
nosat vagy sem. Az erkölcsit, a szellemit és lelkit is idesoroljuk. Abból 
az alapmegállapításból, hogy az emberi munka Isten munkájában való 
részvétel, okvetlenül következik ez a második pozitívum. Isten minden 
munkájának éppen célbairányítottsága által van alkotásjellege (Ján. 
5, 17.). A tervébe beleillesztett emberi tevékenység sem lehet kivétel ez 
alól a követelmény alól. A munka lelkesítővé, széppé, megbékéltetővé 
és folyamatossá csak így válhatik. Külső körülmények közre játszására 
— de anélkül is — törés következik a munkában, ha az alkotásmotívum 
nem tartósítja folyamatosságát, hozzá a jó lelkiismeretet és a lelkesedést. 
Mivel a nem hitből való munka sem kivétel az alól a tény alól, hogy 
Isten munkájában és célratörésében való részvétel, ez a jellege annak is 
megvan. Ilyen értelemben van találkozás a munkában, tehát az élet igen 
nagy területén, a Krisztusban hivő keresztyének és a Benne nem hivő 
embertársak között. Az alkotás motívuma mindazzal, amivel fizikailag, 
szellemileg és lelkileg együtt jár, közösségformáló erőnek is elkönyvel
hető. Lelkiismereti erőszak nélkül, a hitbeli meggyőződés csorbája nélkül 
és a meggyőződés őszinteségének rovására tett engedmények nélkül.

c) Ugyancsak pozitívuma a munkának, hogy mindig láncszem az 
Isten tervébe illesztett emberi munka egészében. A bűneset után is meg
maradt és a világ végéig meg is marad ez a motívum fegyelmezésnek. 
Nevezhetnénk ezt más meggondolással a munka egyszerre érvényesülő 
személyes és közösségi vonásának is. Minden jó értelemben vehető mun
kánál kimutatható ez. Isten, aki a maga képére teremtette az embert, 
személyeket teremtett, a saját személyével közösségre képeseket. Ez a 
személyiség nem töröltetett el bűn miatti ítélet alá helyezettségével sem. 
Azt jelenti ez ebben az összefüggésben, hogy a munka életet betöltő 
folyamatosságában sem veszti el az ember személyiségét. Sőt, az ott 
érvényesülhet legnagyobb területen. A közösségben és a közösségnek 
végzett munka is ezért láncszemszerű, az egészhez képest mindig hézag
pótló és azt kiteljesítő. Nem az egyforma személyekben, hanem a szemé
lyek közös eredménnyé érő munkájában születik az egység. Ilyen érte
lemben domborodik ki gyakorlatilag a munka hivatásjellege, mert kísé
rője és sarkallója az a tudat, hogy hézagot pótol és hiányt fedez el az 
emberek együttesében. Nélküle csorbulna annak a munkának és ered
ménynek teljessége, amelyik a személyes és együttes élet feltétele. Ez nem 
filozofálás a munkáról, hanem valóságos oldalainak számbavétele akkor, 
is, ha megvannak, arra az esetre is, ha hiányzanak.
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Az eddigiekből következik és azért különös is hangsúlyozni érdemes, 
hogy az egésznek fontos részeként nem tekintett munka, elszigeteltségé
ben az eredménytelenség csíráit hordja magában, mert belefullad sike
rei ellenére is az egyéni önzés örvényébe. Különben a munkák nagy 
többsége márcsak azért is közösségi jellegű, mert egymás mellett többen 
vagy sokan végzik. De azért még inkább, hogy a célbavett eredmény 
eleve nagyobb közösséget tart szem előtt. A személyes veret tehát inkább 
a munkavégzés folyamában érvényesül, a közösségi pedig inkább a cél
jában. Mivel pedig a gyakorlatban ezek egyszerre érvényesülnek, meg
különböztetésükön túl a szétválasztásuk már lehetetlenné válik. (Lásd 
I. Kor. 12, 14—26-ban a tagok példáját!)

d) Végül nem hagyható figyelmen kívül az a motívuma sem a mun
kának, amit most így nevezhetnénk: ajándék ígérettel. Teremtettségünk- 
nél fogva létünk tartozéka az igény, a szükség, a kell. Ez nem a bűn
esettel lépett az emberi életbe, hanem kezdettől fogva így van. Ez az 
igény a munkától elválaszthatatlan és a munkával összefüggő fejlődés 
által egyre tágul. Ha a munkakerülés keres munkánkívüli megoldást, az 
kivitelében és következményében is egészen a bűn területére tartozik és 
az egyéni és társas élet romlására vezet. Ezzel szemben a munka, több 
oldalról megvilágított erkölcsi vereténél fogva, olyan megoldás a létszük
séglet sokféleségére, amelyet egyfelől a keresztyén tanítás igazol, más
felől hosszú idő cáfolhatatlan emberi tapasztalata is. Ajándék jellege 
tehát kétoldalú. Egyrészt közvetlen becsületes útja az életre tartozók 
lehetőséghez és igényekhez mért. megszerzésének. Másrészt egészséges 
mederbe szorítja életfolytatásunkat, az idővel és a javakkal való báná
sunkat. Ugyanakkor mérhetetlen sok visszaélést hárít el. Így nevelő 
hatása is letagadhatatlan akkor is, ha egyes esetekben ez nem ütközik ki. 
A nem közvetlen, hanem a mások munkájából élő emberek, közösségek, 
osztályok, társadalmak éppen a munkához való félrebillent viszonyulá
sukkal ássák meg sírjukat és kerülnek ítélet alá. Ez nem véletlen dolog, 
hanem Isten akarata akkor is, ha az ítéletet emberek által hajtja végre. 
A  hozzávaló helyes viszonyban pedig ajándék a munka, mert verejtéke 
ellenére is rajta van az áldás ígérete, hogy vigasztalja a benne tevéke
nyeket (Zsolt. 90, 14—17.).

3. A bűn rontása a munkaetika szemszögéből

A bűn rontó hatalma a bűnesettel betört a munka alanya, az ember 
életébe és ott is maradt. Természetes, hogy vele együtt valamennyi élet
viszonya súlyos kárt szenvedett. Az élettel legjobban összeforrt munka- 
viszonya sem kivétel rontó hatalma alól. Ha csak vázlatosan tekintjük 
is át az emberi életnek ezt a nagy területét, akkor is kiütközik ennek 
valósága. Ez mindenekelőtt abban nyilatkozik meg, ha az ember mene
külni akar a munka terhe alól. Nemcsak úgy, hogy a tényleges fáradsá
gát látja és azzal tárgyilagosan számol, hanem abban a formában főként, 
hogy lelkületében, szellemiségében eltúlozza terhét és félelmetessé na
gyítva azt, megindokolja — legalább magára nézve — a tőle való húzó- 
dozást, anélkül, hogy gyümölcse iránti igényéről lemondana. Ebből követ
kezett az a magatartás, amelyik különösen a fizikai munka megvetésére 
vezetett az ókorban, középkorban és azok számára, akiknek ez kedvezett 
és még tehették, az újkorban is. Ugyanakkor egy másik hazugság is el
indult a történelembe. Mégpedig az, hogy a megvetett, alacsonyrendű
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munkának megfelel az a társadalmi tagozódás, amelyben a munka szá
mára azért megvan a másra nem való alacsonyabb népréteg. Tehát a 
megvetett, lenézett munkának mégis el kellett végeztetnie, egy megvetett, 
lenézett, nagyszámú embersereg által. Úgy is mondhatjuk, hogy a mun
kától való menekülés nemcsak a munka megvetését termelte ki, hanem 
a munkásember megvetését is. Azt a tételt bajos lett volna az életre szár
mazás alapján jogot formálók szemszögéből is felállítani, hogy a meg
vetett munkára nincs szükség. Ezzel az életigényről kellett volna lemon
daniuk. Indokolttá érett tehát a származás a vagyoni és hatalmi helyzet 
alapján az a magától értetődőnek vélt különbségtétel, amelyből a rab
szolgák, jobbágyok, szolgák, cselédek kerültek ki a munkára kárhoztatot- 
takként. Kialakult az élethez munka nélkül jogosultaknak viszonylag 
kicsi és a munkához életjog nélkül sodortaknak sokkal nagyobb serege. 
Az életigény munkaigény nélkül, a munkától való menekülés rossz gyü
mölcsének tekinthető ebben az összefüggésben. Tágabb és tragikusabb 
következménye pedig a rabszolgaság, kizsákmányolás, gyarmati rendszer 
elképesztő szociális helyzete lett. Egyik oldalon süppedő és puhaságában 
rothadást indító életélvezet, gond nélküli és felelősség nélküli életigény. 
Másik oldalon nyomorúság, kulturálatlanság, szenvedés, vér, könny, meg
oldatlanság, a munka minden kínjával. A mesék világa tekintélyes részé
nek is itt van a valósággyökere. Hol volt azután az Isten akaratának 
komoly keresésétől, az ige üzenetének kitusakodásától az az egyházi 
gyakorlat, életszemlélet, amelyik ezt az állapotot igazolta, igazi támasz
tékkal akarta ellátni! A bűnnek azonban semmilyen formáját sem lehet 
a felelősség alól és ítélet elől menekíteni.

Ugyancsak a bűnből erednek a munkának azok az eltévelyedett 
formái is, amelyek Isten ellen valók, formájukban és kivitelükben egyén-, 
család- és társadalomrombolók. Ilyenek az üzérkedések, feketézések, a 
csempészet nemei, a kémkedések, a nyilvános vagy zug-prostitució, a sze
rencsejátékok néha minden szórakozást nélkülöző és nagy kockázatot 
igénylő hálókivetései, a jóslások babonára, hiszékenységre és főleg a nye
reség lehetőségére épített üzelmei és a szeszesitallal lehetséges vissza
élések stb. Az ilyenfajta munkának két lényeges vonását emelhetjük ki 
azért, hogy elítélendő volta jobban látszódjék. Az egyik oldalról ugyanis 
tulajdonképpen csak látszatmunkáról van szó, amelyben éppen a munka
kerülés húzódhatik meg. Látszatvolta miatt is Isten ellen való, meg 
munkakerülés volta miatt is. De legalább ennyire súlyos az az észrevétlen 
folyamat is benne, amelyik a becsületet sodorja csúszófára. Ugyanakkor 
másokat, sokakat megkárosít egzisztenciájukban, testi-lelki és anyagi ér
telemben. Ami pedig rossz példa gyanánt rombol ebben a látszatmunká
ban, az sokszor felmérhetetlen. Az anyagi kárt ugyanis mérni lehet, az 
erkölcsin csak ámulni, szánakozni és bánkódni tudunk. Hát még ha arra 
is gondolunk, hogy gyakorta szenvedéllyé izmosodik az eltévelyedés és a 
szó szoros értelmében veszedelemmé válik és katasztrófába torkollik! 
Hiszen olyan lejtőről van szó ez esetben, amelyiken már csodaszámba 
megy a megállás.

Azt hiszem ebbe a csoportba tartozhat minden olyan egyéb egyéni 
vagy közösségi helyzet teremtése vagy kihasználása is, amelyben ugyan
csak látszatmunka alapján vindikálnak emberek bért vagy jövedelmet. 
Ilyen esetekben ugyanis a munka nem tevékenység, hanem csak meg
felelő helyre raffináltan elhelyezett cégér a javadalomért. A munkaellen
szolgáltatás, amely az egyetlen tényleges jogalap rá, a valóságban csak 
szemfényvesztés ilyenkor. Az igazán szükséges munkát valakinek vagy
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valakiknek mindenképpen el kell végezniük és akkor némelyekre több 
esik abból, mint ami járna. Az elvégzői számára jelentkező kár ellen
szolgáltatás nélküli munkatöbbletben mutatkozik.

Megemlítésre méltó még az a vonása is a bűnnek, amelyik szerint 
vagy a fizikai, vagy a szellemi munkát értékelik le vagy emelik ki embe
rek a másik rovására. Amikor azonban az egyiket lebecsülik, akkor 
rendszerint a másik fajta munka méltósága is csorbát szenved. A törté
nelem folyamán sokszor volt megvetett a testi munka. Erre már koráb
ban utaltam. De a szellemi munka ugyanakkor történő kiemelésében sok 
volt a farizeusság. A fizikai munka megvetői, lenézői legtöbbször azok 
közé tartoztak, akiknek nem sok hajukszála hullt ki a tudományokért. 
A lélek, szellem igazi reprezentánsai akkor se nézték le a fizikai munkát, 
ha ők maguk keveset tevékenykedtek benne. Csak a kettő együtt kerekíti 
egésszé a munkát és teszi a láncszemeket olyan elszakíthatatlan lánccá, 
amelyik megbízhatóan hordozza az életet.

Evangéliumi keresztyén látás szerint idekívánkozik még az a meg
győződés, hogy a munka józan látásával ellenkezik a pesszimista munka
szemlélet, amelyik nem várja tőle azt, amit Isten ígérete alapján várni 
lehet. De az a túlzott optimizmus is, amelyik a munka mindenhatóságá
nak semmiféle korlá.tját sem látja, holott az a bűn realitásában mindig 
felbukkanhat. Ahogy Krisztust és a benne való hitet nem pótolhatja a 
munka, úgy a Krisztus-hit sem pótolhatja a munkát. De ilyen gondolat 
vagy szándék nem is következik belőle, ha valódi hitről van szó.

Jelentkezhetik a bűn rontása még a férfi és női munka egymáshoz 
mért helytelen értékelésében is. A teremtés rendje szerint és annak új- 
testámentomi szemlélete szerint tulajdonképpen nem érték és rangfoko
zati különbség van férfi és nő között, hanem rendeltetésszerű és így 
jórészt hivatásbeli, fizikai-lelki-szellemi struktúrájuknak megfelelően. 
Ebből következik, hogy munkájuk sem egyenlő és nem egyforma az egész 
élet sok területére nézve. Az azonban semmiképpen sem következik 
belőle, hogy munkájuk nem egyenértékű. A teremtésbeli különbségből 
tehát nem lehet olyan törvényesített gyakorlatot levonni, amelyik a nő 
által végzett szellemi vagy fizikai munkát anyagi és erkölcsi tekintetben 
hátrányos és méltánytalan elbírálásban részesíti. Ahogyan a bibliának 
megfelelően nincs kettős erkölcsiség, vagyis olyan, amelyik a férfivel 
szemben a nőnek szigorúbb mértékkel mérhetne, úgy munkájuk tekinte
tében is legfeljebb annak fajtájában lehet különbség, de semmiképpen 
sem értékelésében. Ehhez kapcsolódva utalhatok még arra, hogy a bűn 
miatt néha nem erejükhöz mért terhet hordoztak munkájukban emberek. 
Gyerekekkel, öregekkel, némelykor betegekkel vagy nőkkel erejüket 
meghaladó munkát végeztetni, még megfelelő ellenszolgáltatás esetén is 
bűn. Hát még amikor ez sem volt meg, mert hatalmi és származásbeli 
lehetőség vagy hátrány biztosította ezt a visszaélést! Mintegy fordítottja 
ennek az az eset, amikor emberek nem juthattak fizikai és szellemi adott
ságuknak és felkészültségüknek megfelelő munkához, akár előítéletek 
alapján, akár beteg munkaviszonyok miatt. Tehát a munkanélküliség is 
az emberi bűn következménye.
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Amikor Luther Márton a kegyelemből hit által való megigazulás 
felismerésére jutott, ezzel kétségtelenül az élet egész területe új meg
világításba került. Többek között a munka értékelése kikerült a közép
kori szemlélet abroncsából azáltal, hogy azt biblikusán és pozitív módon 
kezdték számbavenni. Luther a Szentírás tanítására támaszkodott, amikor 
a munka egyéni, individuális szemlélete helyett, annak igen tág közösségi 
vonatkozását észrevette és egészségesen kidomborította. Az az eltévelye
dés, amelyik a hitnek dolgát ellenőrizhetetlen lelki térre próbálta szo
rítani, tulajdonképpen barikádot emelt az evangéliumnak az élet minden 
területére friss levegőt szánó érvényesülése elé. A kategóriákban és regu
lákban páncélt talált sok megcsontosodott érdek mégsem tudta szárnyát 
szegni minden újnak. Ebben a megkötözött látású szituációban nagy és új 
lépést jelentett az az érvényre törő felismerés, hogy a mindennapi munka 
Isten akarata és a Neki való engedelmesség által hivatásszámba megy. 
Benne nem pusztán Isten és egy ember viszonyára korlátozott tevékeny
ségének jelentősége, vhanem annak szemléletében már ott van a másik 
ember, a felebarát, sőt a társadalom. Vagyis az ember nemcsak a munka 
tárgyával kerül kapcsolatba munkája közben, hanem mindazokkal is, 
akik valamilyen formában érdekeltek annak gyümölcsében. Ha figyelem
be vesszük főként az ipari munkában meglehetősen korán jelentkező 
munkakollektívumokat, akkor elmondhatjuk, hogy mindenekelőtt ezekre 
nézve érvényesül a munkához való helyes viszony erkölcsi formálóerő
ként. De ez a családban végzett munkára nézve is letagadhatatlan. Az 
előbbi esetben jelentkezett a munkaadók vagy tulajdonosok visszaélései
nek egyéni és azután egyre inkább kollektív leleplezése. A reformáció 
ugyan nem tört közvetlenül társadalmi rend változására. Az a jelentősé
ge azonban örökre elvitathatatlan, hogy a munkában is új viszonyok 
szükségét sodorta felszínre — néha közvetlenül, máskor csak közvetve — 
és ezzel alapjául szolgált olyan egészségesebb formálódásnak, amelyre a 
munka individuális szemlélete nem nyújthatott módot. A munka szociál- 
etikai vonatkozásának feltárása már magában hordozta a vele kapcsola
tos elferdülések korrigálásának — sok akadályon át csak később érkező 
— lehetőségét.

A keresztyén biblikus tanításnak abban érett be a gyümölcse, hogy 
nem maradt meddő elmélet a hit által való megigazulás, hanem sokak 
életében valóság lett. Annyira, hogy az a mindennapi élet legnagyobb 
ügyében, a munka dolgában is valóságlátásra vezetett, a sebek feltárásá
ban éppen úgy, mint az orvosság szorgalmazásában. Embereknek a Jézus 
Krisztusban létrejött Istenhez való új viszonya kiemelte a munka szem
léletét is az individualitás roppant sekélyes medréből és azt nemcsak 
valóságos és széleskörű összefüggésében pillantotta meg, hanem annak 
gyakorlati konzekvenciáit is ilyen értelemben igyekezett érvényre segí
teni. Ebből következik, hogy Isten felől a hivatás-jelleg nyomja rá bé
lyegét a fizikai és szellemi munka gyakorlására, az emberek felé pedig 
a hitből fakadó szeretet melege halványítja önző és nyűgös voltát. Minél 
szélesebbkörűvé növekszik a munka másokra nézve hasznos jellege, an
nál inkább válik szolgálattá, békesség és öröm forrásává, ha jigy tetszik: 
istentiszteletté. Ezen szempont alapján igazolt, jogosult és indokolt, a bűn 
miatti ősátok ellenére is, minden olyan kísérlet, amelyik a munka köny- 
nyítésére céloz. Nem a tétlenség szemmeltartásával, hanem a munka köz-

4. A  munka szociál-etikai szemlélete a Krisztusban való hit felől
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áldásnak nyilvánvalósága érdekében. A Krisztus által való megigazulás 
felől helyesen értett munkába ezért programszerűen tartozik bele a fej
lődés letősége és annak előmozdítása. Hiszen a megigazult ember túl
néz a bűn által emelt családi, felekezeti, faji, nemzeti válaszfalakon és 
szándékában az a szeretet kerül élre, amelyik a munka nagy hatósugara 
irányában is utat akar törni magának a sokak számára lehetséges szol
gálatra. Ennek útjából éppen a kollektív és osztály-nélküliség felé tartó 
társadalomban tűnik el sok akadály, előítéletek, kiváltságok és jogfosz- 
tottságok felszámolásával. A keresztyen embernek a munkához ilyen 
értelemben alakult viszonya ezért nem torpan meg a fejlődés által hozott 
és célbavett változásokkal szemben, hanem reménységgel, engedelmes
séggel keresi benne a maga helyét. De egyidejű ezzel az a meggyőződés 
is, hogy nem az akadálykategóriák törésében, vagy az útból való félre- 
tolásában van a veszedelem a munka nagy lehetősége és áldása ügyében, 
Inkább abban a bűnben, amelyik a munkabecsületet demoralizálhatja, a 
munkaviszonyok egészségtelenségében munkanélküliségre, vagy a munka 
ellenértékének méltánytalanságára, tehát kizsákámányolásra vezethet, 
Másfelől abban a bűnben, amelyik a munka gyümölcsét nem a közélet 
fizikai, szellemi és lelki igényeinek megfelelően tervezi és keresi, hanem 
egyesek és kevesek önzése szolgálatára. Idesorolhatjuk még a profitos- 
nak ígérkező háborús spekulációkat, a fegyverekkel való üzletelésnek, 
erőszakoskodásnak és fenyegetésnek minden fajtáját. Különösképpen pe
dig a tömegpusztító fegyverekkel felidézett veszedelmeket és bajokat is. 
A felsorolt visszaélések ugyanis valóban a fejetetejére fordítják a munka 
igazi rendeltetését. Másfelől óriási figyelmet és energiát kötnek le az elle
nük való küzdelem során, azonkívül, hogy az ember emberi élete helyett 
a halált, a katasztrófát és a nyomort szolgálják, azzal is, amit elvonnak 
az élettől, azzal is, amit előidéznek vagy előidézhetnek. Ezért mindaddig, 
amíg csak időszerű lesz, minden erkölcsi erőt mozgósítani kell e vesze
delmek ellen. Korunkban ez is a munka egyik társadalmi formája, amely
nek etikai verete a hitből való megigazulás felől is dokumentált. A ter
mészet, munkaerő, szellemi készség Istentől adott lehetőségei nem vál
hatnak kiváltságosok önzése martalékává.

A Krisztusban való hit felől sem a reménytelen sötétenlátás, sem 
pedig az optimizmus naiv formájának nincs létjogosultsága, de a kegye
lemben bízó reális látásnak igen. Ezért nem lehet vállalni, józan keresz
tyén hit alapján, sem a pietizmus valóságmegkerülését, sem pedig a kul- 
túrprotestantizmus Krisztus-megkerülését. Az egyik Krisztust akarja a 
világ nélkül, a másik a világot Krisztus nélkül. A Krisztusban való hit
ből következő reális látás azonban a Krisztussal együtt vállalja a vilá
got. Ez pedig kizárja a munkához való helytelen viszonyulást. Hiszen az 
mindig engedetlenség, hivatásmegtagadás, szeretetlenség és menekülés a 
hitről való bizonyságtétel egyik mindig időszerű alkalma elől. Sohasem 
lehet semmiféle munkának kísérő jelensége a kényelem és a kellemes, 
hanem csak az a szempont vezérelheti, hogy helyére jusson az, ami 
hiányzik a helyéről. Így igaz, hogy a munkából eredő jó, mindig mások 
életében bizonyulhat igazán annak. A valódi keresztyén hit alapján tehát 
a munka sohasem individuális, hanem mindig szociál-etikai jellegű.

Mivel a munkához való helyes viszonyulás nem előzménye a kegye
lemnek, hanem következménye, érdemszerző cselekedetté sohasem lesz a 
munka, az Istenhez való viszonyban. Nem a bűn ellenértéke, hanem az 
élet teremtésbeli velejárója Isten akaratából, amelyet megrontott ugyan
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Könyvekről
Reánk köszöntött az ősz. A tavasszal félretett könyveinket újra 

kézbe vesszük. Az az időszak következik most, amelyet az olvasás félévé
nek nevezhetünk. A lelkészi íróasztalok is megtelnek új könyvekkel.

A gazdag és dús választékú könyvtermésből most — csak úgy talá
lomra — kiragadunk néhányat. Ezek a könyvek, amelyeket most ismerte
tünk, az elmúlt hónapokban jelentek meg.

A sort a Világjárók két új kötetével kezdjük.

Kende István: JÓ REGGELT, AFRIKA!
(Gondolat Kiadó)

Kende István 1958-ban — néhány hónappal a Guineái Köztársaság 
megalakulása után — járt ebben a fiatal afrikai államban, ahol láthatta 
a nép erejét ahogyan az harcol és küzd egy új államformában a körü
lötte élő — és sokszor életére törő — régi ellenséggel: a gyarmati rend
szerrel. A holnap Afrikáját ismeri meg az olvasó ebből a rendkívül ele
ven lüktetésű, sok képpel illusztrált tudósításból. De amikor a szerző 
a holnap fátylát próbálja az olvasó előtt fellebbenteni, akkor ezt úgy 
teszi, hogy közben látjuk az afrikai ember belső, lelki világát is, amely 
most van szintén nagy átalakulásban.

Guinea 1958 őszén vívta ki függetlenségét a francia gyarmatosítóktól. 
(Az elmúlt hetekben ünnepelte ez a fiatal szabad afrikai állam 3. szü
letésnapját. 1958. szeptember 28-án 1 200 00 szavazó közül 1 130 292 sza
vazott nem-mel, azaz a francia függőség ellen, a függetlenség mellett!) 
Ilyen rövid idő alatt természetesen nem tudta ez a nép sem eltüntetni 
az évszázadok nyomasztó terhét. Még most is sok a megoldatlan prob
léma, amit különösen a gyarmatosító országok Guineában levő tőkéje 
jelent —, de a nehézségek ellenére ez a fiatal köztársaság is hirdeti az 
afrikai népek erejét és tehetségét.
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a bűn, de a Jézus Krisztusban nyújtott kegyelem új lehetőséget kínál a 
munkára vonatkozóan is, az egyetemes emberi élet érdekében. Azért, 
ha érdemmé nem is lesz a munka, a sokak javát szolgáló áldás ígérete 
rajta van. Ebből következően olyan tisztességgel jár, amelyik értelmessé, 
elégedetté és boldoggá teheti az életet, addig is, amíg Isten azt mondja: 
Szolgám, elég! Kévésén voltál hű, sokra bízlak ezután! A becsületes, dol
gos életre így vetődik fény az örökkévalóság felől is.

Szabó Gyula



Guinea gazdag ország. Különösen gazdag gyémántmezői vannak. 
40 000 ember végzi a gyémántkeresés nehéz és fáradságos munkáját. 
Kettesével, négyesével, sőt néha tízesével is dolgoznak együtt.

„Ássák szaporán a lyukakat — helyenként négy méterre is leásnak. 
Megismerik szemre, mikor érnek le a gyémántos rétegig. Van, ahol ez 
a réteg egy méterrel a felszín alatt húzódik, van, ahol eléri a négy
méteres mélységet is.

Amíg a gyémántos réteget el nem érik, a saras földet a gödör mellé 
dobálják. Ott halomba gyűlik. Amint a csillámos-homokos réteghez jut
nak, megváltozik a munka. A földet gondosan vödörbe rakják. Egy apró 
kavics se vesszen kárba. A vödrön körös-körül szemcsényi lyukacskák 
sorakoznak egymás mellett és egymás alatt.

Az egyik gyémántkereső szaporán jobbra meg balra forgatja a 
vödröt. A nedves, vizenyős homok a hirtelen rántásoktól kiszökken 
az apró lyukakon. Kicsordul a víz meg az apró homokszemek. Csak a 
kavicsok maradnak a vödörben. Hátha akad közöttük gyémánt is . . .

Ezért aztán, amint különválasztották a kavicsot a vizes homoktól, 
apró pálcákkal nekilátnak a kavicsok válogatásának. Egyenként tolják 
oldalra őket, minden egyes kavicsot jól megnéznek: nem gyémánt-e.

Ha aztán akad köztük gyémánt, az nyomban belekerül a csoport 
vezetőjének orvosságos-fiolájába: mind ilyesmiben gyűjtik az apró drága
köveket.”

Nehéz és vereitékes ez a munka! És a szerencse itt is nagyon vál
tozó! Vannak, akikre rátekint, de: „Negyvenezer ember végzi nap mint 
nap ezt a munkát. . .  Volt már olyan közöttük, aki három hónap alatt 
hétmillió frank értékű gyémántot talált. De voltak, s nem is kevesen, 
akik három esztendő alatt szinte semmit sem leltek.”

A kitermelt gyémánt aztán idegen kezekbe került. Ez is mutatja, 
hogy a könyv írásakor mennyi volt még a megoldatlan probléma Guineá
ban. Azóta már gyökeresen megváltozott a gyémántfelvásárlás kérdése is. 
Államosították a gyémánt- és aranybányákat. Így a fiatal állam jelentős 
bevételhez jut, amiből emelni tudja az ország jólétét, lakosai életszín
vonalát.

Gyémánton és aranyon kívül még sok természeti kinccsel van meg
áldva ez a föld. Gazdag vas- és bauxitlelőhelyeket tártak fel a gyar
matosító tőke mindenütt megjelenő ügynökei.

„Conakryval, a fővárossal szemben sorakoznak a Los-szigetek, ame
lyeket a franciák e század elején vásárolták az angoloktól.

A Los-szigetek azonban egyhamar — fogyni kezdtek. Nem szökőár 
öntötte el őket. Nem is valami vulkáni kitörés változtatta meg alakjukat. 
Nem. Földkotrók, exkavátorok jöttek, hajók sorakoztak a partra, s vit
ték, vitték a Los-szigetek puszta földjét tengeren túlra, messze Kanadába. 
Nem tévedés: a földet vitték, a sziget földjét. . .  A Los-szigetek földje 
ugyanis gazdag bauxittartalmú . . . ”

„Az ország belsejében sok helyütt vésik-vájják a hegyeket, s vas
ércet, bauxitot rabolnak külföldi vállalatok. . . ”

1957-ben több mint egymillió tonna vasércet, háromszázhetvenötezer 
tonna bauxitot, nyolcvan kilogramm gyémántot szállítottak külföldre. 
Guineának nincs ipara!

Ma éppen ezen fáradozik a guineai nép. Ipart akar teremteni, hogy 
gazdag természeti kincseit saját maga dolgozhassa fel. A könyv írása
kor egyetlen egy termelőüzem működött Guineában, amely szintén ide
gen tőkét hizlalt. Igaz, hogy ez is csak részben dolgozza fel a hazai föld

616



ásványkincsét, a bauxitot. Conakrytól (Guinea fővárosától) 150 km-re 
fekszik Fria. Itt épült fel a világ harmadik legnagyobb timföldgyára. 
Ez az egyetlen ipari üzem 1958-ban Guineában! És a timföld, ez az érté
kes nyersanyag elvándorol Kanada, Norvégia, Egyesült Állaimok gyá
raiba, hogy onnét visszakerülve, mint iparcikk méreg drágán kerüljön 
a guineaiak kezébe.

A könyv megismertet bennünket Afrika politikai, gazdasági és rész
ben kulturális életével egy felszabadult ország életén keresztül. Kende 
István ezekkel az izgalmas kérdésekkel nem elméletileg foglalkozik, 
hanem úgy, hogy mondatai és statisztikai adatai mögött ott látjuk a kez
detleges hangszeren játszó koniagi fiút, a táncoló lányokat, kisiskolások 
arcát, sportoló lányok mosolyát, egyszóval az egész guineai népet, aki 
énekel és táncol, sportol és dolgozik, hogy gazdag kincseivel gazdaggá 
tegye azt a népet, amely ma már szabad és független országban él.

Megismerkedünk a guineai nép hagyományaival, népszokásaival. 
Betekintést nyerünk a pogány vallás és kultusz még ma is élő változatai
val, azoknak sokszor kegyetlen és embertelen rituáliáival.

A szerző nem emeli ki külön a misszionáriusokkal kapcsolatos prob
lémákat, de egy élményének az elmondásával erre a kérdésre is kitér. 
Az egyik gyémántmező környékén járt, ahová csak engedéllyel lehet 
belépni. Ebben az ügyben a járási csendőrőrsön járt és ott az ügyeletes 
tiszttel beszélgetett.

„A  csendőrtiszt végezetül becsukta útlevelemet, átnyújtotta és így 
szólt:

—Nézze, nekem is van egy parancsom: megyei engedély nélkül ide 
idegen nem jöhet. A múltkor is volt itt két idegen: két misszionárius. 
Mindenáron be akartak jutni a gyémántmezőre. Nekik sem volt megyei 
engedélyük, csak engem akartak rávenni. Én meg nem és nem enged
tem őket Másnap jelentettem az ügyet a megyén. Megdicsértek, amiért 
visszautasítottam a misszionáriusok kérését.

Égy pillanatra megállt, mintha ez lenne minden mondanivalója. 
Kérdően néztem rá, majd megszólaltam:

— De én nem vagyok misszionárius!
— Látja, éppen az az! Meg aztán még valami. Azok a misszionáriu

sok a tetejébe, amerikaiak is voltak!”
Nem az volt a baj, hogy' misszionáriusok voltak, hanem az, hogy 

a kizsákmányoló fehér embert látták bennük. (S ki tudja, nem ilyen 
ügyben utaztak-e?!)

Jó reggelt Afrika! Amikor becsukjuk Kende István könyvét, úgy 
érezzük, hogy a nyomtatott betűn és a sok fényképen keresztül közel 
kerültünk a 175 millió fekete hatalmas földrészéhez, Afrikához. S azóta, 
hogy ez a könyv megíródott és megjelent már sok afrikai ország népe 
a gyarmati igától megszabadulva, köszönti egymást a szabadság és em
berség hajnalán: Jó reggelt, Afrika!

(Folytatjuk)
 Karner Ágoston
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A z igehirdető m ű h e l y e

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 24. VASÁRNAP
Máté 7, 13—14.

MEGJEGYZÉS A TEXTUSHOZ
A Hegyi Beszédnek a keskeny útról és széles útról szóló tanítása első 

pillanatra nagyon egyszerűnek és kézenfekvőnek tetszik. Anyira ismert 
kép, hogy szinte túl általánosnak, -kevesetmondónak érezzük. Ilyen érzé
sek és feltevések azonban csak addig környékeznek bennünket, amíg 
mi akarunk tartalmat adni ennek a képnek. A Hegyi Beszédben viszont 
arról van szó, hogy ennek a Jézus korában is széltében-hosszában hasz
nált képnek Jézus maga ad tartalmat.

A  Jézus korabeli kegyességi irodalom élénk fantáziával aknázta ki 
a képben adott lehetőségeket. Ezsdrás IV. könyve például leírja a meny- 
nyei városba vezető utat. Keskeny útnak rajzolja. Szakadék szélén vezet. 
Jobboldalán tűz lángol. Balfelől mély víz örvénylik. Olyan keskeny, hogy 
csupán egy ember fér el rajta. Jézus a képből adódó lehetőségekkel 
szemben tartózkodó. Nem színez, nem részletez.

A kép tartalmát akkor fejtjük ki helyesen, ha azt nem képzelőerőnk 
segítségével próbáljuk meghatározni, hanem hagyjuk, hogy Jézus hatá
rozza meg. Ez azt jelenti, hogy más textusokat is figyelembe kell ven
nünk, elsősorban János 14, 6-ot, ahol önmagát nevezi Jézus útnak ér 
János 10, 7—9-et, ahol mint Jó pásztor, ajtónak mondja magát.

VÁLASZD AZ ÉLETET!

Két útról beszél itt Jézus. Az egyik életre vezet, a másik pusztulásba.
A mi nemzedékünknek nem kell sokat beszélni a pusztulás útjáról. 

Bőséges tapasztalatokkal rendelkezünk. A pusztulás emlékei még nem 
váltak múlttá. Hozzávetőleges becslés szerint a halottak száma 35 millió. 
12 millió rokkant maradt vissza. Még ma is intenek romok, nyugtalaní
tanak elintézetlenül maradt kérdések. A pusztulás útja a második világ
háború óta nem szűkült le. Sőt — és ez az, ami annyira nyugtalanító — 
kiszélesedett. A lehetőségek kitágultak. Ma már egyszerű technikai kér
dés a földet alkalmatlanná tenni arra, hogy az emberiség lakóhelye 
legyen. A pusztulásba vivő út méretei mind nagyobbak.

Jézus ezzel a kiszélesedett úttal szemben beszél nekünk az életre 
vivő útról. A széles út lehetőségeinek az elemzése, a tőle való félelem 
magában nem tesz bölcsebbé. Az élet útját kell felismernünk és azon
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kell járnunk. Valahányszor istentiszteleten vagyunk együtt; valahány
szor csendben olvassuk Bibliánkat, erre az útra, az élet útjára akarja 
igazítani lépteinket.

De hogyan tudhatjuk, hogyan találhatjuk meg, hogyan járhatjuk az 
életnek az útját? Ezt a kérdést Jézusnak egy kétségektől szorongatott 
tanítványa, a kétkedő Tamás már előttünk is feltette. Jézus válaszolt rá. 
Ha megkérdezzük, ma is ugyanazt mondja: „Én vagyok az út” .

Azért fordulhatunk mi is szembe a széles úttal, a pusztulás útjával; 
azért választhatjuk a sok türelmet, önfegyelmet, áldozatkészségek bizal
mat igénylő életre vezető utat, mert Jézus elmondhatta magáról: „Én 
vagyok az út” .

Mit jelent az, hogy Jézus az út? Azt jelenti, hogy Isten nem hagyott 
magunkra. Isten nem bízta sorsára az embert. Jézus Krisztusban maga 
Isten épített utat mihozzánk, érettünk. Istennek ez az útja mennyből 
a földre; a földön a golgotai kereszthez, bűn, ördög, halál hatalmának 
megtörésén át a húsvéti diadalhoz vezet. Ez az út az élet útja. Ez az út 
Jézus Krisztus maga.

Ezt az utat — mivel maga Jézus Krisztus — nem lehet csupán szá
munkra közömbös tényként tudomásul venni. Ezen az úton járni kell. 
Járni rajta, nem vitázni róla, spekulálni, elmélkedni felőle. Járni ezen 
az úton pedig azt jelenti: hinni. A halál útjával szemben hinnünk kell 
azt, hogy Isten mást választott számunkra. Az életet választotta. Hinni 
— ez a kiindulópont.

A hit életeit — nem is olyan akármilyen életet biztosít számunkra 
már itt a földön. Ha a hit útját járjuk, itt a földön megtalálhatjuk bol
dogulásunk, életünk útját. Amikor hisszük, hogy Jézus az irgalmas Isten 
megmentésünkre épített útja, akkor reménységgel és eredményesen keres
hetjük földi viszonylataink között is azt az utat, amely életre visz. 
Ha hisszük, hogy Jézus az út, akkor Benne útmutatót is találunk, Aki 
eligazít minden szövevény között. Ha hisszük, hogy Jézus maga az út, 
akkor nem kell megtorpannunk, bizonytalankodnunk. Benne erőt adó 
útitársunkat ismerjük fel, mint az emmausi tanítványok. Ha hisszük, 
hogy Jézus maga az út, akkor áttörünk nehézségeken, legyőzünk kísérté- 
 seket, mert benne hű vezért, jó pásztort találunk, aki előttünk jár, vezet. 
A folytatás is ez tehát: hinni!

Az élet útja, a hit útja azonban keskeny út. Nem borotvaél. Valóban 
járható, józan, emberi, földi út. Nem kalandos egyensúlyi gyakorlatokat, 
nem kötéltáncos bűvészmutatványt igényel a rajta járóktól, hanem 
hűséget és engedelmességet. Isten felismert akaratát cselekedni kell. 
Egyházunk háború utáni időszakának nagy, boldog felismerése volt, hogy 
azon a keskeny úton, amelyen hazánk újat építő társadalmában Isten 
megmutatott nékünk, valóban lehet járni.

A keskeny úton elkerülhetetlen a szoros kapu. Nem lehet elhúzódni 
egy bensőséges, vallásos életben. Megfontolt, bölcs, határozott döntéseket 
kell hoznunk. Jézus azt mondja: menjetek be a szoros kapun. Döntés elé 
állít: támogatjuk-e a béke erőit? Készek vagyunk-e az alakuló új tár
sadalom építésében másokkal részt venni? Készek vagyunk-e tanulni? 
Készek vagyunk-e értékelni a jót, megbecsülni az eredményeket? Készek 
vagyunk-e hordozni egymás terhét? Készek vagyunk-e szolgálni, segí
teni ott, ahol sajátos eszközeinkkel segíteni tudunk és Isten erre alkalmat 
kínál?

Mikor Jézus unszol bennünket: menjetek be! — nem szegez revol
vert mellünknek. Határozott szóval, de a jó pásztor féltőn szerető hang
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ján kér. Azt akarja, hogy válasszuk mi is, amit Ő választott számunkra. 
Válasszuk az életet.

Végül a kevesekről valamit. Jézus azt mondja, hogy a hit útját keve
sen találják meg és kevesen járják. Miért beszél kevesekről itt, mikor 
másutt arról szól, hogy sokakért adta életét áldozatul? Először azért, 
mert a hit valóban nem mindenkié. Nem mindenki tartozik Jézushoz, 
aki azt mondja: Uram, Uram. Nem a mi feladatunk ugyan ítélkezni, 
ő  ismeri a szíveket. De nyilvánvaló, hogy az Ő követői sokkal keveseb
ben vannak világszerte, mint ahogyan azt a statisztika kimutatja. Másod
szor: a keveseket nem azért juttatja hitre, mert a többieket romlásra 
rendelte volna. A kevesek a sokakért vannak és nem a sokak ellen. 
Mikor most a hit útjára hív, a keskeny úton akar bennünket megtartani 
Jézus, arra is tanít, hogy olyan keresztyének legyünk, akik keresztyén 
életüket nem az emberek ellen, a többiek ellen, hanem érettük élik. 
Olyan egyházat akar kicsiny seregként a világba küldeni, amely nem 
kívánja hatalmaskodva bekebelezni a sokakat, de nem is különül el 
tőlük magának élve, felelőtlenül és kifelé ítélkezve. Szolgálatban élő 
egyházat akar.

Benczúr László

SZENTHÁROMSÁG utáni utolsó előtti vasárnap
Ján. 5.26—30.

EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

A kijelölt szöveg tartalmi összefüggésben része az 5.19—30 versek 
által alkotott nagyobb szakasznak. Itt Jézus bizonyságot tesz az isten- 
fiúságáról.

Textusunkban nincs fordítási nehézség. Mégis nem árt, ha feleleve
nítjük az Emberfia helyes értelmét. Kétségtelen ennek a kifejezésnek 
a kapcsolata Dán. 7.13. és Ézs. 53-hoz. Az evangéliumokban található 
egyik csoportbeli kifejezés használata Jézusnak a legmagasabb trans- 
cendens vonatkozású messiási királyi igényét jelöli, a másik a haláláról 
beszél, arról a szolgálatról, mellyel életét adja váltságul sokakért. Régi 
keleten az „ember” megjelölés messiási tartalmú volt. Ez a gondolat tük
röződik még Pálnál is (Róm. 5,12—21.) Ádám és Krisztus (I. Kor. 15.22, 
45—47.). Luther e kép alapján „der neue Mensch”-nek nevezi Krisztust 
Krisztusban természetesen, midőn ajkára veszi ezt a kifejezést messiási 
igényének megjelölésére, hiányzik abból minden messianista jelleg. Ő a 
világ megújítója, Isten új teremtésének a kezdete, aki által az új „aeon” 
itt elkezdődött. Az Emberfia megjelölés tehát e szakaszban a legmagasabb 
igényű megjelölése Jézus küldetésének. Jézus mindezt a kereszthalál 
vállalásával vitte teljességre és így hozza halálával és feltámadásával az 
új életet a földön és üdvösséget a mennyben.

Ez a kifejezés tehát — formai értelemben annak ellentmondani látszó 
csengése ellenére is — sokkal gazdagabb és magasabb rendű megjelö
lése Jézusnak bármely közismert messiási nevénél.

Az Emberfia Jézussal szemben így nem lehet más magatartásunk 
mint a hit (engedelmesség) (27.)
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Így függ össze logikusan ez a kifejezés a 26. verssel. Isten egyedül 
az élet birtokosa, csak neki van élete önmagában, egyedül ő az alapja 
a maga isteni életének.

A Fiú is korlátlan módon birtokosa az életnek. Teremtő erő birto
kosa, de ezt Istentől nyerte ajándékul. Itt látszólag ellentmondás van, de 
az az igazság tükröződik benne, hogy az Isten a világban a megváltás 
vonalán Krisztus által fejti ki hatalmát. Benne Isten közeledik hozzánk- 
Az a „most” , mely Jézus szavaiban elhangzik egyúttal eszkatologikus jel
legű, mely eléri a sírokban, koporsókban lévőket is. Ebben a szemben
állásban dől el, hogy a valamikor „élő halottak” (Jel. 3.1., Jn. 5.25.) a 
halálban is életet nyernek. A megmaradás, az élet alapja a hit, az Isten 
Fia szavának meghallása. Ez a hit természetesen egykor a „jó cselek
vésében, realizálódott a már elhúnytak életében is (28—29). Az utolsó 
ítélet feltétlenül igazságos, mert egyúttal Isten akarata is. (30.)

Mélyebb elemzés mellett mintha bizonyos kettős értelmezésű feltárna- 
dáshit feszülne az 5.21—29. szakaszban. Az egyik a hellén, a másik a 
zsidó magyarázat. Itt valójában a két felfogás szintézise található. Krisz
tushoz való hitbeli viszonyulásunk dönti el már itt e földön a jövendő 
sorsunkat, de ez nem zárja ki egyúttal a végítéletben való hitünket 
sem. A feltámadáshit alapja Krisztus feltámadása és általa — a Szent
lélek újjáteremtő ereje révén — minden „testnek” eljövendő feltáma
dása. Aki hisz énbennem — mondja Jézus — én majd feltámasztom azt 
az utolsó napon. (Ján. 6.39—40, 44.) Az újszövetségi feltámadáshit nem a 
rabbinisztikus felfogás valamilyen változata. Így a feltámadás a Krisz
tussal való „közbenső állapot” után is mindig személyes jellegű és nem 
azonos a lélek halhatatlanságának hitével.

GONDOLATOK AZ IGEHIRDETÉSHEZ

Az egyházi esztendő vége — párhuzamosan az ősz elmúlást hirdető 
jeleivel — évről évre elviszi gondolatainkat nemcsak a temetők avarjára, 
hanem a halál, élet, feltámadás bibliai üzenetének a területére is.

Sokszor azért bizonytalan ezen a téren az igehirdetésünk, mert nem 
merjük hirdetni a halál hatalma legyőzetését Krisztusban. Pedig „Annak 
a Lelke, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti 
halandó testeiteket is.”  (Róm. 8. 11.)

Vajon mi, akik a koporsók mellett „hivatalból” hirdetjük a feltá
madás, vigasztalás igéit, gondolunk e a magunk, vagy szeretteink halá
lára? Megdöbbentő tanulság, hogy e sorok írására való készülés közben 
értesültem egy hozzátartozóm emberileg várható közeli halála lehetősé
géről. Erőt adott ez az ige.

Mindig vigasztalásom temetőt járva, halálra gondolva az az ige, amely 
már Krisztus nélkül is vallotta: „Ha elfogyatkozik is testem és szívem: 
szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy óh Isten mindörökké.” 
(Zsolt. 73.26.) De mennyivel biztosabban zeng a vigasztalás, a reménység 
igéje az Üj Testamentumban. Hiszen abban nekünk „élőknek” hangzik e 
világban az élet beszéde. Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az 
é le t . ..” (Ján. 11.25—26.) „Azért jöttem, hogy életük legyen és bővölköd- 
jenek.” „Aki hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van és nem 
megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre" (Ján. 5.24.) 
„Akik hallják az Isten fiának szavát élnek” . (Ján 5.25.) „Én vagyok az 
út, az igazság és az é le t . ..  (Ján. 14.6.). „Amint az Atyának élete van
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önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában, (26.) 
és a Fiú ezt a benne és általa elnyerhető életet adja, kínálja minékünk.

Vajon miért van az, hogy még hívő emberek hite is oly bizonytalan 
ezekben a kérdésekben (feltámadás, ítélet), pedig az Örökélet hite a leg
szebb kiteljesedése a Krisztusi hitnek.

Mennyi vigasztalás van abban, hogy eljő az óra „melyben mindazok, 
akik koporsóban vannak meghallják az ő szavát” . De egyúttal figyel
meztetés is ez arra, hogy az Isten hatalmat adott Krisztusnak az ítélet
tételre, mivelhogy az Emberfia.

Itt és most a földön dől el a mi jövendő üdvösségünk, vagy kár
hozatunk, ezért olyan fontos ennek az időnek helyes kihasználása. Azért 
„most” kell a halottaknak (Jel. 3.1.) meghallani az Isten Fiának a szavát. 
(Lk. 15.24., Máté 8.22.). Itt kezdődik az üdvösségünk, vagy kárhozatunk. 
Ezt érezhette Pál is, amikor mondotta: „Mert nékem az élet Krisztus, 
és a meghalás nyereség.” (Fii. 1.21.) Az örök életben való hit nélkül üres 
torzó az életünk, de ez á hit reménységet ad, teljességre visz és elveszi 
szívünkből a halál félelmet. (Szolgálataink személyes példái illusztrál
ják ezt az igazságot.)

Krisztus megtanít szűk látókörből tágabb perspektívában látni, élni, 
 mai emberi problémákat nem partikulárisán, nem „sub spécié a eterni- 
tatis” megérteni. Így tudunk felelősséget érezni önmagunkért, népünk és 
az egész emberiség igaz, tiszta sorskérdéseiért. Mert érezzük, hogy egykor 
mindezek tekintetében is számadással tartozunk Istennek. Az ilyen alap
állás. elfordít mindattól ami a „gonosz művelése” és ránevel mindarra, 
ami a „jó  cselekvése” az életben.

A krisztusi feltámadáshit erősíti az erkölcsi felelősségérzetet mind
annak hitből folyó „cselekvésére” , vállalására, amit nem kell akkor sem 
szégyellni, ha azzal az igazságosan ítélő Krisztus elé kell egykor állanunk. 
Mégis az egész életünk sok kudarcát látjuk, milyen jó tudni, hogy az 
a Krisztus ítél, aki a bűnösnek egyúttal a kegyelem, a reménység meg
testesülése is. Enélkül vajon ki állhatna meg előtte?!

Benkő István

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI UTOLSÓ VASÁRNAP
Mk. 13, 24—27.

EXEGÉZIS

A jövő, amit Isten tanítványai elé rajzol, nem pesszimista, nem sötét, ha
nem igen is reményteljes. Hát ha még arra is gondolunk, amit Jézus má
sutt mondott: A hívőkért megrövidíttetnek ezek a napok.

Ezekhez a kifejezésekhez kapcsolódik kiegészítéssel a 27. v.: És akkor 
elküldi angyalait és összegyűjti választottad; a négy világtáj felől, a föld 
végső határától az ég végső határáig. Ebben a tekintetben is reményteljes 
képet rajzol Jézus Krisztus jövőnkről. Választottait minden népből ága
zatból és nyelvből gyűjti egybe és megteremti azt a teljes egységet, mely
ben Istennek a teremtett világra vonatkozó akarata teljesedik be. Ez is 
szorosan összefüggésben van Krisztus eljövetelével.
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Mindezek után az a kérdés, hogy van-e mindennek valami jelentő
sége jelen életünkre? Vagy meg kell elégednünk egy távolba néző, vára
kozásra késztető lehetőséggel?

A tanítványok is kérdezték Jézust: mikor lesznek meg mindezek? 
(Mt. 24, 3.) Mikor jön el az Isten országa? (Lk. 17,21). Jézus erre egészen 
röviden azt válaszolta: Isten országa közöttetek van.

Ezzel Isten országa titkáról lebben tette le a fátylat: ti. Isten országa, 
azaz mindezen igék beteljesedésének, ill. megvalósulásának lehetősége, 
sőt maga a megvalósulás Krisztusban itt van közöttünk. A Krisztusban 
való hitben és a vele való életközösségben Isten országa betör már a mi 
mostani világunkba, és életünkbe döntő változásokat' hoz létre igénk 
irányában. Ahol Jézus Krisztus van, vagyis ahol Benne hisznek és Vele 
életközösségben élnek ott egyrészt megváltozik a magatartás az ember
ben. Ebben a vonatkozásban minden időben megnyilvánulhat Isten or
szága az egyház életében, ha Krisztus jelenlétében él az egyház.

Jézus Krisztus jelenléte, Isten országának megnyilatkozása az is, ha 
az egyház, a családok, a társadalom és a népek megbékélésén, egyetérté
sén munkálkodik és fáradozik. Az eljövendő Isten országának első sugarai 
ezen a munkán keresztül is betörnek a mi világunkba. Krisztus eljövetelé
nek várása fáradhatatlanná kell, hogy tegyen a békességért, megértésért, 
a jóban való egyetértésért való munkálkodásban. Így lesz „reálissá” , ha
tékonnyá életükben Krisztus eljövetelére való várakozásunk.

IGEHIRDETÉSI VÁZLAT

Bevezetőben akár személyes tapasztalatból is, szólni lehetne arról, a 
tétlenségről, mely a keresztyénség nagy többségét hatalmában tartja. Jel
lemző ez az egész világ keresztyénségére is, kevés kivétellel. Az a jól 
összefogott és kifejezésre juttatott tétel: „Krisztus a világ reménysége” , 
tétel marad csupán és nem jellemzi a hitben a keresztyén egyház és gyü
lekezetek életét és szolgálatát. Cinikus közömbösséggel vagy talán egyre 
nagyobb mértékű önzéssel néznek a világ folyására, a mindennapi élet 
eseményeire, más emberek életére.

Krisztus eljövetele nem azt jelenti, hogy addig úgyis minden mind
egy, hiábavaló minden erőfeszítés. Ha valaki mélyen belegondol ennek az 
evangéliumnak az üzenetébe, az nem maradhat meg a cinizmus remény
telen tespedtségében. Annak életében döntő változásokat indíthat el ez 
a kijelentés. Ennek a kijelentésnek a mi mostani, mai életünkre is döntő 
jelentősége van tehát,

Krisztus eljövetele a mi reménységünk.
Isten azonban áttöri azt a ködöt, mely bénulttá tesz. Krisztus a mi 

reménységünk. A  jelen életben is. Evangéliuma ma is feloldoz a bűntől, 
bűneinktől és szabaddá tesz bűnös természetünktől. Ma is elvégzi, hogy 
az Isten akarta jó kerekedjen felül életükben. A Krisztussal való közös
ségben, a Benne való hitben megszabadulunk, szabadokká leszünk a gono
szoktól és erőt nyerünk a jóra. Ez késztet bennünket az evangélium buzgó 
hirdetésére is. Ezért nem hiába való a mi fáradozásunk és bizonyságté
telünk. Szolgálatunk gyümölcsei lehetnek kicsiny erek vagy patakok, de 
bizotsan tudjuk, hogy ezek a nagy tengerbe ömlenek egyszer. Krisztus 
eljövetele a mi reménységünk.

Krisztus eljövetele iránti reménységünk tettrekészekké tesz bennün
ket.
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Ezért fáradozunk reménységgel az emberek közötti békességért és 
megértésért is. Krisztus eljövetele megszabadít bennünket a békétlenség
nek és megnemértésnek minden átkától és gonoszságától is. A Vele való 
közösségben ma is elvezet a megbocsátásra és az egymás iránti kölcsönös 
megértésre és szeretetre. Ezen túl azonban reményteljes szolgálatra és 
fáradozásra buzdít az emberek közötti, sőt népek közötti békességért és 
megértésért. Életünknek legtöbb kínja és gyötrelme ebből adódik, hogy 
ellenségeskedésben, gyűlölködésben, háborúságban élünk. És mindez ott 
kezdődik, hogy nem értjük, vagy nem is akarjuk egymást megérteni. Aki 
próbálta tudja, micsoda erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy két embert 
megbékélésre segítsünk. Mennyi szó, mennyi imádság, szellemi erőfeszítés 
szükséges hozzá. Ha Isten nem adna erőt és bölcsességet ehhez, a kez
detnél azonnal abbahagynánk. Mennyit javulna életünk, ha csak ebben az 
egyben Isten erejével buzgón fáradoznánk! A sok csalódás, eredmény
telenség milyen gyakran megtöri, végét veti szolgálatunknak. Bizonyára 
ilyenkor nem látunk a jövőbe, elfelejtkezünk az igéről. Nem hiábavaló 
hát munkánk az ő  erejével. Legyen akármilyen kicsiny az eredmény, 
mégis közelebb jutunk az Isten akarta végső célhoz: ti., hogy minden 
népből, ágazatból, fajból, családból valókkal együtt szeretetben és békes
ségben dicsérjük az Urat. Egyházi esztendőnk utolsó vasárnapján is ezzel 
a hittel szolgálunk és tekintünk előre eljövendő reménységünkre.

Asbóth László

ADVENT 1. VASÁRNAPJA
I. Péter 1, 22-25.

A TEXTUS FELÉ

Péter első levele Isten országa vándoraihoz szól (1, 1.). Telve van 
biztatással, reménységgel, erővel. A levél első szakasza (2, 10-ig) a ván
dorok erőforrásáról és kötelességéről szól. A reménységről, amely meg
tart, a megszentelődés kötelességéről s Isten népéhez tartozás erejéről. 
Vándorlás közben támaszul adatott a keresztyének egysége a gyülekezét- 
ben s az ebből eredő minden ajándék. A keresztyén embernek nagy 
reménysége, de egyben kötelezettsége is, hogy nincsen egyedül, hanem 
mellette járnak Isten országának többi vándorai, a „testvérek” .

(22.) A Jézusról szóló üzenet hirdetése közben szüntelenül visszatérő 
alaptéma a felebarát szeretete. Szeretetről beszél a levél írója is, amikor 
a vándorok egymáshoz való viszonyáról szól. Az előző fejezet végén a 
hitről és reménységről szólt. Gondolatfűzése természetszerűen fut a páli 
triász vonalán: hit, remény, szeretet. Az újtestamentom későbbi iratai
ban a felebaráti szeretet univerzális üzenete általában beszűkül a keresz
tyének egymás iránti szeretetének, az „atyafiúi szeretetnek” körére 
(Lauha). Így itt is a levélíró — már a szövegösszefüggés okából is — 
az atyafiúi szeretetre biztat (philadelphiá). A vándorlás közben ez a 
hívőket összekapcsoló hathatós fenntartó erőnek bizonyult. A testvér
szeretet gyakorlati megvalósulása módozatairól ezalkalommal nem szól. 
Bízik abban, hogy akik ebben a szeretetben járnak, azok meg is találják
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a gyakorlati feladatokat. Csak arról szól, hogy a testvérszeretetnek fel
tétlennek, tisztának és szívből jövőnek kell lennie. Engedelmességből 
fakadónak, őszintének és buzgónak. Egyedül az igazság és a becsületesség 
alapján születhétik meg az igazi keresztyén közösség. {23.) Ennek a közös
ségnek szilárdabb az alapja, mint a vér szerinti testvériségnek, amely 
múló, idői rokonságra épül. Á keresztyének az újonnanszületésben test
vérek (1, 3.). Mindnyájan Istennek az élő Ige által szült gyermekei 
(vö. Jak. 1, 18.). Az „élet” (dzón) szó kettős értelemben is szerepel: az 
igéből való élet, de az életet szülő ige értelmében is. (Repo.) Az újonnan- 
születés, amit korábban (1, 3.) az egyszer s mindenkorra történt esemény
hez, a keresztséghez fűzött (aoristosj), most tartós valóságnak bizonyul 
(peri.: anagegennémenoi), amely az igén keresztül a hitben folytatódik 
(24—25.). Ez az Ige, és mindaz, ami ehhez fűződik, megmarad, bár min- , 
den természeti, idői és emberi elhull. A levélíró bibliai bizonyságtevőhöz 
fordul. Deuteroesaiás ismert szavát’ idézi. Ez a próféta a fogságba kerül
tek bátorítójául küldetett. (Es. 40, 6. aköv.) Amint akkor az Ürnak pró
fétája által közvetített szava örömüzenet volt (Es. 40, 9, amelyben a héber 
bissar görögül eüaggelidzesthai), úgy most is ugyanazon isteni megváltó 
üzenet cseng evangéliumként, örömüzenetként, amely megmarad örökké

A VASÁRNAP JELLEGE

Advent első vasárnapjának üzenete magyar perikópánk szerint „két 
advent között” átfogó témakörben mozog. „Az új kezdet: megtérésre hívó 
szó” . Ezt a címet jobbára az evangélium (Mk. 1, 1—5.) alapján kapta. 
Epistolánk az Ige és a testté lett Ige jövetelét hirdető hívó szó kapcso
latában, a romolhatatlan magból születés s a bűnbocsánat keresztségének 
új utakat nyitó üzenetének kapcsolatában fonódik össze az evangélium
mal. Arról az örök Igéről szól, amely betört az időbe, testté lett s a múló 
időben, évek futásában örömhírként hirdettetik. Kontinuitása az idő 
Deuteroesaiástól az őskeresztyénekig terjedő szakaszában is teljes. Mai 
napig is teljes. Örök ige. amely meg-megújul, ismét időivé lesz advent
ról adventre s a két advent között reménységgel, erővel tölti meg Isten 
országa vándorait. A romolhatatlanság számára jegyzi el őket, de ugyan
akkor mindig időivé teszi őket a szeretetben.

A SZÓSZÉK FELÉ
Az első advent rövid volt. Akkor kezdődött, amikor elhangzott az 

angyali biztatás: ne féljetek, nagy örömet hirdetek néktek. . .  s addig 
tartott, amíg a pásztorok léptei meglassultak, majd megálltak a jászol 
előtt. A mi adventjeinket időben négy héttel mérjük, de amint nem 
tudjuk a lépéstávolságot a mezőtől a jászolig, de mindmáig ismerjük a 
pásztorok szívének tartalmát ezen az úton — úgy nem a négy hét a döntő, 
hanem az az üzenet, amely betölti szívünket életünk egész szolgálatában 
adventi négy hét, esztendők, egy emberöltő alatt s amely Isten népe tör
ténelmének századaiban is örök tartalom. Ez az üzenet ma is szól, hir
dettetik s ugyanúgy örömhír, evangélium, mint volt abban az első adventi 
pillanatban.

1. Ez az üzenet élő Ige. Örök volta nem jégkristályhegyek csillogó 
rideg messzeségében örök, hanem úgy örök, hogy belépett az időbe s itt
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élő valóság ma épp úgy, mint az első adventben s mint lesz ama utolsó 
nagy adventen. Mai adventünk örömüzenete is ez: élő Urunk van!

2. Ez az üzenet megújító üzenet. Eljegyeztettünk az örökkévalóságnak 
a keresztségünkben, amikor elénk jött Isten kegyelme s azóta „meg
megújul minden reggel az Ő nagy irgalma” . Az élő ige új életet munkál 
bennünk. Amint egykor úgy hangzott az örömüzenet, hogy kőtáblák 
helyett Isten a szív hústábláira írja törvényét, úgy ma a szívünkbe írott 
örömüzenet, a befogadott ige új életet munkál bennünk. Akinek élő Ura 
van, nem lehet megmerevedett, szikkadt életű ember. Akinek élő 
Ura van, napról napra tapasztalja ezt a csodát: erejük megújul, szárnyra 
kelnek, mint a saskeselyűk . . .  Akinek élő Ura van, élő a szíve is.

Savonarolának tulajdonítják azt a mondást, hogy az őskeresztyének 
idejében fából voltak a keresztek és a kelyhek s aranyból volt a hívek 
szíve. Aztán aranyból lettek a keresztek és a kelyhek s elfásult a hívek 
szíve. — Akinek élő Ura van, megújult, dobogó, „arany” szíve van.

3. A megújult életben meg kell maradni. A megtérés nem alkalmi 
lelkendezés. De nem is emberi kitartás, jellemszilárdság, vagy szívós 
akarat. A megmaradás Isten országában Isten erejének a győzelme. 
Az ő tevékenysége. Mai igénk a „megszentelődés” szót használja. Ennek 
a szónak első bibliai előfordulása a mózesi csipkebokor történetéhez 
fűződik. Ott mondotta Isten a csipkebokor lángjából, hogy a hely szent. 
Azért volt szent, mert Ö ott volt, oda lépett s Mózes az Ő területén 
állott. Isten jött hozzánk közel. Ö maga lépett mellénk, Ő maga lett 
testté az igében. Ő szeretett előbb minket. Megmaradni benne, „meg- 
szentelődni” ennyit jelent: levenni a sarut — mert Ő mondja. Vagyis 
engedelmeskedni. Követni Őt. mert Ö mondta: jer és kövess engem. 
Levetkőzni a megkötöttségeket, előítéleteket, begyöpösödött nézeteket — 
nehéz dolog. De Nála megtanulható. Legyőzni magunkat, az önzetlenség 
szépségében élni — Ővele lehet.

4. A megújult életnek ismérve van: a szeretet. Ez a szeretet mindig 
megújuló és mindig konkrét. Emberre találó szeretet. Észreveszi a leg
közelebbi embert, az atyafit. Vannak, akik azt mondják, hogy ez az 
„átyafiúi szeretet” Jézus tág, mindenkit, a samaritánust is felölelő sze- 
retete után beszűkülést jelent: csak a közelállót, a „testvért”, a „hitünk 
cselédeit” . Nem hiszem. Tudom, hogy van egy olyan megfáradó szeretet, 
amely végül is eljut Pascal megállapításáig: mivel az emberek nem 
tudtak szeretni, kitalálták az udvariasságot. De ez a szeretet nem meg
fáradó, hanem emberére találó. Konkrét, tárgyszerű és ügyszerű. Nem 
a közeliség a tárgya, hanem a szükségszerűség. Ahol szükség van reá, 
ott nyilatkozik meg. Észreveszi a hangtalan sóhajt maga mellett, de átfog 
világokat is. (Isten megújító igéjére van szükségünk, mert ettől igen távol 
estünk. Élettársunk magánossá lett mellettünk s az amerikai négerek 
üldözése „nem a mi ügyünk” . Pedig hogy mennyire ránk nehezednek a 
„harlemi árnyak”, ajánlom illusztrációul Countee Cullen „A feketék 
litániája” c. verset a „Harlemi árnyak” c. kötetből, megjelent a Magvető 
kiadásában 1959-ben.)

Az a szeretet, amely a megújító ige erejének engedelmes, megtalálja 
az embert. II. József mondotta egy papnak, aki Péter és Pál római sírjá
hoz készült zarándokútra: „élő emberekhez menjen, atyám, ne halott 
csontokhoz!”

Koren Emil
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Advent 2. vasárnapja

a d v e n t i  k ö z e l s é g
Jakab S, 5—10.

Ma is magammal hordozom még gyermekkorom egyik érdekes em
lékét.

Kis diák voltam és pajtásaimmal ott játszottunk vidáman és fék
telenül egy kisvárosi udvaron. Szüleink munkában voltak, a ház csendes 
volt, azt hittük mindnyájan, hogy egyedül vagyunk. Folyt tehát a játék 
kirobbanó kiáltások között. Egyszercsak — ki tudja ezt ma már — vala
min öszeszólalkoztunk. A szót hang követte, a hangot mozdulat. Percek 
alatt parázs verekedésben viaskodott egymással a j átékos sereg. Amikor 
már javában dúlt a gyermek-indulat, akkor egyszerre csak megszólalt 
felettünk valaki és ez a mondat zuhant a verekedők közé: — Mit csi
nálsz, fiam?! — Az édesapám volt, aki közben hazaérkezett és kinézett 
reánk az emeleti ablakból.

— Mit csinálsz fiam?! — Ez a mondat lehűtött, lecsendesített és 
megszégyenített. Leráztam a port a ruhámról, de azóta se tudtam lerázni 
magamról ezt a mondatot: — Mit csinálsz, fiam?!

Aki mondta, az édesapám, már régen néma porok közt pihen, de a 
szava ma is utánam szól mindig az indulat udvarán. Így lett egy egész 
emberi életúton az én számomra örök közelség az atyai szó.

Advent a keresztyének körében mindig a Krisztus közelségéről beszél. 
Arról, hogy Krisztus közel van az életben és a halálban, az ige atyai 
szavában, és az ítélet komoly szavaiban.

Hivő emberek kezében sokszor megfordult már az a kép, amelyik 
Jézust úgy ábrázolja, amint éppen ott áll az ajtó előtt és zörget. Szelíd 
arccal és szelíd szemekkel. És vár. Várja, hogy emberek ajtót és szívet 
nyissanak Előtte. Nem magáért, hanem az emberekért, hogy betöltse 
szeretetével és áldott közelségével az otthonukat, az életüket. Ez a meg
szokott, a régi kedves ádventi kép. r

Az Ige ma Jézus Krisztust nem így ábrázolja. A mai Ige azt mondja 
Róla, hogy Ö, mint Bíró áll az ajtó előtt. Annyit jelent ez, hogy Jézus 
Krisztus előtt zajlik le minden hitrő embernek az élete és ide érkezik 
el egyszer.

Jézus Krisztus ádventi közelsége jelenti az ádventi örömöt, bírói 
arca jelenti az ádventi komolyságot. Mindkettő együtt az ádventi ke
gyelem. 

   Jó nekünk ma erről hallani: az ádventi közelségről.

1.
Jézus Krisztus közelsége először is fegyelmező közelséget jelent. 
Az életnek sok olyan közelsége van, ami megváltoztatja, megcsende

síti és megszelídíti az életünket. Alvó kisgyermekünk bölcsője felett nem 
lehet átkozódni, duhajkodni, a harag vagy a gyűlölet szavait szétszórni, 
mert a közelben szelíden szendereg egy ártatlan gyermek. Az édesanyánk 
betegágya mellett halk léptekkel járunk a szobában, az arcunk kedves és 
reá mosolygó, a szívünk jó, még az egymást megszólító szavunk is test
véri szó, hadd érezzen még meg valamit a szeretet alkonyi napsütéséből.

De az élet tele van ilyen áldott, fegyelmező közelséggel. Az édes
apánk közelében mindig tisztább a beszédünk és igazabb az életünk.
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Vigyázunk magunkra, a gondolatainkra és a mozdulatainkra, hogy ne 
csalódjon az, aki mindig csak jó volt hozzánk, akit szeretünk, aki ilyen 
„közel” van mindig az életünkhöz.

Mennyire megváltoztatja az életünket a főnökünk közelsége. Mennyi
vel más a munkánk akkor, ha ő is látja, mert nem akarunk rosszal 
fizetni a jóért, nem akarjuk, hogy hálátlannak lásson az, aki egy munka 
alkotását a kezünkre bízta.

Mennyire megváltoztatja az életünket egy másik ember. Fegyelmez
nek minket mindenütt emberi közösségek. Fegyelmez a mások közel
sége. Az a tény, hogy tagja vagyok egy munkaközösségnek, egy gyüleke
zetnek, egy nagy emberi családnak, ez erősen megszabja a viselkedése
met, a munkámat, a felelősségemet, az életem és a szívem minden moz
dulatát.

Ez a közelség annál fegyelmezőbb a számomra, minél „közelebh” 
van hozzám az a másik ember, aki lát engem. Annak a közelsége, akit 
szeretek, fegyelmezi legjobban az életemet. A szeretett lénynek a közel
sége formálja igazán az életemet és tesz igazán jóvá, segítővé, szerető és 
ajándékozó életté.

Hivő emberek számára így lesz áldott fegyelmező erővé a Krisztus 
közelsége. Annak a hite, hogy Krisztus mindig közel van hozzám és lát 
engem. Ó, egészen másképp fogok élni, dolgozni, hinni, imádkozni, embe
rekkel találkozni, emberekkel és emberekért élni, ha tudom, hogy Ő 
közel van hozzám és Ö lát engem. Ó, egészen másképp fogom nézni az 
életemet, gondjaimat és örömeimet, az időmet és a pénzemet, ha tudom, 
hogy Ö közel van hozzám és lát engem. Másképp nézem a halált és 
másképp nézem az ítéletet, ha Ő egész életemen át úgy volt a közelem
ben, hogy én ezt tudtam és eszerint cselekedtem. Milyen más találkozni 
és szembenézni a bűneimmel és a kísértéseimmel, a gondjaimmal és 
terveimmel, ha látom Öt reám nézni a közelben. Milyen más hordozni 
az élet terheit, milyen más elfogadni és megbocsátani emberi tévedése
ket, mennyire más még szenvedni és sírni is úgy, hogy tudom, hogy Ö 
lát engem és a közelemben van.

Így lesz az ádventi közelség Krisztus áldott közelségei az én szá
momra elcsendesedés, szelídség és a jóakarat ereje az élet minden pilla
natában és minden lépésén. De így lesz az ádventi közelség örök vigyá- 
zás a bűneimmel szemben. Szeretem Őt és ezért szeretnék igazán és 
tisztán élni Istennel és emberekkel, hogy az ádventi közelségből kará
csonyi közelség legyen, Krisztus bírói arcából a kegyelem mosolya, em
berekkel való közelségemből mindenütt igazi, csendes és békességes 
karácsonyi otthon. Olyan hely, ahol nemcsak Ő van énhozzám közel, 
de én is közel vagyok mindenkihez, aki a közelembe érkezik.

Ma ez az üzenete az Igének az ádventi gyülekezethez, hogy úgy élje 
hitét és úgy élje az életét, hogy közel van hozzá a Krisztus és az Ö szeme 
előtt pereg le minden gondolat, minden mozdulat és minden imádság.

2.
Jézus Krisztus ádventi közelsége másodszor figyelmeztető közelség.
Advent nemcsak azt hirdeti Isten népének és gyülekezetének, hogy 

a Krisztus közelsége csendesítse el, komolyítsa meg, tegye bűneivel 
szemben vigyázóvá. Nem egy néma Krisztus néz a közelből az én életem 
felé, hanem a beszélő Krisztus. A figyelmeztető Krisztus. Boldogan 
valljuk, hogy nekünk az ádvent nemcsak csendes órát jelent, hanem 
Isten szavainak hozzánk érkezését. Boldogan valljuk, hogy az ádvent az
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az idő, amikor mi jobban odahajolunk a Bibliánk fölé és jobban oda
figyelünk Isten Igéjére, mert Isten úgy . szeret minket, hogy hitünk sze
rint mindennap van a számunkra valami nagy és sorsdöntő mondani
valója.

A mai Igében is arra figyelmeztet, hogy erősítsük meg a szívünket. 
Isten azért szól hozzánk, hogy fontos szavait és mondanivalóit össze- 
gyűjtsük a szívünkben és ezek a szavak az életünk meggazdagító erői 
legyenek.

A szeretetnek és a tudománynak mennyi szép szavát hallottuk" már 
egy életen át és mennyi szétszóródott belőlük már az életünkben. Ezért 
kell újra és újra a szívünket odatartani a bennünket szerető szívek elé, 
ezért kell egy életen át tanulni, hogy mindez erőssé és boldoggá tegye 
az életünket. Hogy jobbak és bölesebbek legyünk.

Isten Igéje így tölti fel napról napra az életünket. Mennyit hallga
tunk meg ezekből nagy alkalmak, visszatérő ádventek idején?!

A mai Ige arra is figyelmeztet, hogy béketűrésben éljünk. Ő ezt is 
látja: a szívünk benső csendjét és viharát. És ezt is számonkéri bírói 
arcával.

Mit fogok mondani Neki, ha az ö  közelében aggodalmaskodtam, 
kétségeskedtem, lázadoztam. Mit fogok mondani Neki, ha az Ő közelében 
nem tudtam testvér lenni és megbántottam a másikat. Mit fogok mon
dani Neki, ha az Ő közelében nem vállaltam azoknak a sorsát, akiket 
reám bízott, ha nem segítettem és nem szolgáltam azokat, akikkel egy 
úton és egy világban mérte ki az otthonom békéjét.

Az ádvent annak az ideje, amikor Krisztus figyelmeztető szavai száll
nak a gyülekezet felé: légy béketűrő és erősítsd meg a szívedet!

3.
Jézus Krisztus közelsége harmadszor felkaroló közelséget jelent. 

Ügy is mondhatnám: Jézus Krisztus nemcsak megáll előttem a közelben, 
nemcsak megszólal és mutatja az utat Isten és emberek felé, hanem egé
szen közel jön hozzám és szeretetével előbbre segít az úton. Ö mind
nyájunkkal az irgalom közelségében él.

Nem tudom soha elfelejteni az irgalmas samaritánus példázatát. 
Benne mindig Őt látom, Jézus Krisztust, aki énmellettem is mindig meg
áll, engem is átkarol és felemel, meggyógyít és megerősítve tovább segít 
az úton, a jó és igaz úton. Egy olyan úton, ahol tovább kísér, ahol to
vábbra is velem van és irgalmas szeretetét újra és újra megismétli 
velem.

Hiszen minden ezért történt. Ez a felkaroló közelség a Karácsony, 
amikor a szeretet testetöltésében olyan közel került mindenkihez, hogy 
láthatóvá vált.

Ez a felkaroló közelség a Kereszt, ahol bocsánatot adott és békességet.
Ez a felkaroló szeretet minden szava, amit hozzánk szólott és amit 

nekünk ajándékozott.
Ez a felkaroló szeretet ez a mostani óra is, amikor egészen közel 

voltunk Hozzá.
Ezért a felkaroló szeretetért imádkozunk ma is, amikor, megköszön

jük Neki közelsége minden áldását és azt kérjük: Uram maradj velünk, 
a közelünkben, mindig és mindenütt, örökké.

Friedrich Lajos
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advent 3. vasárnapja
II. Tim. 1, 8—11.

A TEXTUSHOZ

A perikópa fő tárgya a 8. vers: Ne szégyeld a Krisztusról való bi
zonyságtételt! A negatív fogalmazás hatalmas pozitívuma az előző ver
sek szerint az erő, szeretet és józanság lelkének ajándékában van. Aki 
tudja, kinek hitt (12. v.), az nem teheti, hogy ne szóljon arról, amiről 
boldogan győződött meg, hogy ti. Isten a Jézus Krisztusban örök idők
nek előtte a magáénak hívott el, kegyelmével megtartott, az élet és „hal
hatatlanság” örökösévé tett (10. v.), nemcsak engem, hanem mindazokat, 
akik hallgatnak a bizonyságtételre, hiszen Isten azt akarja, hogy minden 
ember üdvözüljön (I. Tim. 2:4.). Drága kincs ez a hit (12, 14. v.j, amelyet 
mindenkinek meg kell őriznie. Sőt tovább kell adnia. Ez a bizonyság- 
tétel célja és értelme.

PRÉDIKÁCIÓ ELÉ

Cím lehetne: Bizonyságtétel a Krisztusról. A hangsúlyt ebben az 
esetben először a bizonyságtételre, majd a Krisztusra helyezve.

A bizonyságtétel szónak sokak fülében rossz csengése van, akik a 
konferenciák morzsaszedéseinek sokszor erőltetett „bizonyságtételeire” 
emlékeznek, vagy papok szépen csengő szavára, amelyet nem igazolt 
az életük. Talán ezért gondolják sokan, hogy a bizonyságtétel emberi 
beszéd csupán, amelyet elég elmondani. Nem. A bizonyságtétel tanús
kodás, tanúságtétel abban az értelemben is, hogy az egész életével tanú
sítja az ember azt, amiről bizonyságot tesz. Nem a Szentírás szavainak 
recitálása, vagy hittételek fejtegetése, hanem mindezekben és mögött 
az ezektől irányított, istenfélő, emberszerető élet, amely nem csupán 
szó, hanem cselekedet és valóság (I. Ján. 3:18.). És mindez azzal az erő
vel, szeretettel és józansággal (7. v.), amelyet a Szentlélek ajándékoz 
Erő, amely nem egyszerű önfegyelem, nem uralkodni tudás szégyen
vagy félelemérzés felett, amely mindenben benne tudja Isten erejét, aki 
cselekszik mindent mindenekben. Szeretet, amely nem puhaság, vagy 
valami langymeleg emberi érzés, hanem odalépés a másik ember mellé, 
örül az örülőkkel és sír a sírókkal, és valósággal kész a segítésre. És 
józanság, amely nem egyszerű kerülése a bódultság keresésének, hanem 
értelmes „józan ésszel” való felmérése helyzeteknek és dolgoknak és 
ilyen értelmű odaállás az erő és szeretet Istene mellé.

Nem önmagunkról, nem is az egyházról, hanem a Krisztusról kell 
bizonyságot tenni. Azért a Krisztusról, mert Isten szeretető és az ember
ről való minden jó gondolata benne lett kézzelfoghatóvá. Ez már többé 
nem beszéd, hanem valóság! Ahogyan megjelent „születvén szegényül” , 
valóságos hús-vér emberként, végigment az emberi élet minden kísérté
sén, hogy segíthessen mindenféle kísértésben lévőkön, „szenvedett, meg
halt és eltemettetett” , hogy senkinek se legyen kétsége az iránt, hogy 
mi a „szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága” az Isten szereteté- 
nek, és fogalmat nyerjünk arról, hogy „mennyibe került” a halál eltörlése, 
az örök élet és halhatatlanság napvilágra hozatala!

Ezt a bizonyságtételt a Krisztusról az egyháznak abban a világban 
kell elvégeznie, amely körülveszi. Feladatunk az igen kimondása szívből
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az Isten felismert szándékaira, hogy ne úgy legyen, ahogyan mi akarjuk, 
hanem ahogyan Ő akarja! Nem siránkozni, sopánkodni és hátrafelé 
tekintgetve a tegnapot emlegetni, hiszen mi a mában élünk és a jövő 
felé haladunk. A  jövő pedig Isten kezében van, abban a kézben, amelyet 
mi Krisztus átszegzett kezén át atyai kéznek ismertünk meg.

Egyedül Isten elhívása tud megmenteni. Ez az elhívás Isten szabad 
cselekvése, kegyelmének ténye, amelynek alapja nem a mi cselekvé
sünk. Szeretetéből hívott el minket, akik mindenestül rászorulunk. Ezért 
is könyörült rajtunk: Jézus Krisztus, az Isten Fia eljött e világra!

Istennek ez az ember felé fordulása régi keletű: „örök időknek előtte” 
való, Jézus Krisztus megjelenésében realizálódott, kézzel kitapinthatóvá 
lett. Neve: Megtartó. Az embert megrontó, különféle megkötöttségektől 
Szabadító.

Szabadítása mindenre kiterjedő. Legyőzött minden támadó hatalmat, 
az utolsó ellenséget, a halált is. Mert feltámadott. Él. Ezzel a „meg
jelenésével”, feltámadásával törölte el a halált, és napvilágra hozta az 
életet és halhatatlanságot, amivel mint drága kinccsel bennünket is meg
ajándékozott.

Isten ezt a kincset az embernek szánta és az egyházra bízta. Ezi 
nyújtja az evangélium hirdetésében azoknak, akik készek hinni a szó
nak, és az igehirdetésben az embert megszólító Istennek. Tartsd meg 
ezt a kincset és add tovább: Tégy bizonyságot a Krisztusról!

Detre László

Advent 4. vasárnapja

MENJETEK ELÉJE ÖRVENDEZÉSSEL!
Jel. 19, 6-8.

MEDITÁCIÓ

Advent negyedik vasárnapjával teljessé lesz ennek az időszaknak 
az üzenete: Isten népe két ádvent között él. Ez az üzenet felszabadítja 
hitünket a hamis befejezettség-tudat rabságából, hiszen Krisztus hozzánk 
jövetele nemcsak egy lezárt kor történeti eseménye, hanem a világ, és 
benne az életért felelősséget hordozók — a gyülekezet — jövője, élete.

Krisztussal Isten bűnbocsátó szeretete közelít a gyülekezeten át, és 
Isten népe közeledik Urához. Ez az út az ember élete. A két közeledés 
elválaszthatatlan és egymást feltételezi. Soha nem juthatnánk Istenhez 
a magunk ádventjével, a magunk közelítésével. Ez az emberi vallásosság 
útja, amely soha nem éri el Istent. Szünergizmus. Hisszük, hogy saját 
eszünkkel és erőnkkel nem tudnánk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban 
hinni, sem Őhozzá eljutni.. .

De akkor sem talál az ember Istenre, ha önző bűnösségével magára 
maradva nem akarja meghallani Isten hívó szavát. Ádvent kötelez. 
Isten áldozatos szeretetével megközelítette az embert. Hogy. az Ő közel
ségében semmivé törpüljön minden embert embertől elválasztó távol
ság is. Hogy felelősségre ébredjünk az ember, a világ sorsa és jövője 
iránt.
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Igénk ennek az ádventnak — amely maga az élet — utolsó állomásá
ról szól. Túl a tér és idő által jellemezhető emberi léten találkozik az 
ember, a gyülekezet Istenével igazán, színről színre. Az evangélista a 
6. versben háromszor használja a „mintegy” (hós) szót, érzékeltetve ezzel 
azt, hogy kifejezési lehetőségeink korlátozottak az Istennel való teljes 
(hiten-túli) találkozás leírására.

A nagy ádvent utolsó eseménye mégsem az élettől, a mindennapok
tól független történés. Isten új világában Krisztus második — ítéletes — 
eljövetelével nyeri el az élet teljes értelmét, befejezettségét. Ezért a mi 
üdvösségre irányuló reménységünk — és ezt nem lehet eléggé hang
súlyozni — nem szakít el bennünket a mindennapi helytállás feladatai
tól, hanem ellenkezőleg: ezerszeres szállal kapcsol azokhoz.

Az utolsó ádventi vasárnap messze előre mutató igéjével úgy vezeti 
Isten népét, mint az óvatos gépkocsivezető sötét, ködös éjszakában az 
autót: a reflektort időnként úgy irányítja, hogy messzi útszakaszt vilá
gítson be. Figyelme megoszlik a távolabbi környék és a közvetlen előtte 
levő útszakasz között. Ilyen a hit útja is. Eltévedünk, ha nem látunk 
az orrunknál tovább. Ha megrekedünk a mától holnapig tartó gondok 
és gondolatok között. A nyárspolgári keresztyénség típusa ez. De akkor 
sem lesz igazi jövője hitünknek és keresztyén életünknek, ha minden 
figyelmünk extatikus elragadtatással a legtávolabbi jövő felé fordul, és 
ábrándozó lelkesedésével alkalmatlanná lesz a legkisebb konkrét feladat 
elvégzésére is.

A hit és a látás határán az evangélista az Ószövetség — Ezékiel, 
Dániel és a zsoltárok — kifejezésformáit használva szólaltatja meg a
6. versben az üdvözültek gyülekezetét: „Uralkodik az Űr!” (Vö. Dán. 10, 8; 
Ez. 1, 24; 43, 2; Zsolt. 93, 1. stb.) Nem azt jelenti ez, mintha Isten az 
ítélet napjáig nem uralkodnék. Isten uralma nem nyilvánvaló. Elrejti 
a szenvedés, bűn és halál igájában bontakozó élet.

Az Istennel való teljes közösség — öröm. Emberi örömök közül 
egyedül a menyegzőé az, amely hasonlatul szolgálhat. Mind maga Jézus,, 
mind az apostoli igehirdetés gyakran élt ezzel a lehetőséggel 
(Mt. 22, 2—14; 25, 1—13; Mk. 2, 19—20; Jn. 3, 29; II. Kor. 11, 2; Ef. 5, 25. 
stb.). Krisztus és gyülekezete közössége az öröm jegyében való közösség.

Urunk közelsége nem „a hívságos világi örömök” kerülésére köte
lez, amint arról olyan sokat és rosszul prédikáltunk, és amely tévedés 
emlékét annyi énekünk is őrzi. Az Istennel való közösség hitünk szerint 
az egyetlen igazi örömöt jelenti, amelynek közelében minden emberi 
öröm — a legapróbb is — elnyeri igazi helyét és értékét. Ne féljünk hát 
az örömtől, és ne nézzük bizalmatlanul, ferde szemmel mások örömét. 
Életünk minden igazi örömében ma is Krisztus közeledik felénk. A textus
7. versében az „öröm” szó két szinonimája az örvendezés túláradására 
utal.

Az Istennel való közösség — új élet. A fehér menyegzői ruha, amely- 
lyel már Ezsaiásnál, mint az üdvösség jelével találkozunk, Jézus ige
hirdetéseiben ismételten visszatér. Textusunk befejező félmondata egyes 
exegéták szerint későbbi betoldás. Ennek feszegetése nem a prédikáció 
feladata. Az összefüggés zárja ki azt, hogy itt holmi érdemszerző jócsele
kedetekre gondoljunk. Az azonban kétségtelen, hogy az Istennel való 
teljes közösséget — az üdvösséget — csak az éri el, akinek életét a két 
ádvent között — ebben a világban — Isten szeretete irányítja.

Schreiner Vilmos
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KARÁCSONY 1. ÜNNEPE
Róma 5, 18—21.

AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK ADAM

Igénk kemény eledelt nyújt a karácsonyi gyülekezetnek. Kedves ka
rácsonyi hangulat helyett Ádámtól Krisztusig érő átfogó tanítást nyújt 
arról, mi a 'karácsony lényege, milyen tartalom húzódjék meg boldog 
ünneplésünk mögött, mi a bibliai, apostoli üzenete ennek az ünnepnek.

Igénk széles távlatot nyit meg. Ádám az a valaki, akinek „Bűnesete 
minden emberre kihatott a kárhoztató ítéletben” (18.). Jézus Krisztus 
a második Ádám, akiben „egynek igazsága minden emberre elhatott 
az élet megigazulásában” (18). Pál apostol Róm. 5, 12—21-ben •— ebből 
a szakaszból való textusunk is — mélyrehatóan elemzi a párhuzamot 
Ádám és Krisztus között. Ugyanakkor ez a párhuzam ellentétes pár
huzammá válik, mert ahogy Ádám által a kárhoztató ítélet hatott ki, úgy 
Krisztus által az üdvösség. A következmény teljesen ellentétes, csalt 
abban van párhuzam, hogy mindkettő műve messzire kisugárzó hatású. 
Az összehasonlítás lényege tehát ez az ellentétes párhuzam és csak ilyen 
értelemben lehet beszélni Krisztusról, mint második Ádámról.

Ha egymás mellé állítjuk Ádámnak és Krisztusnak a cselekedetét, 
akkor válik egészen plasztikussá az, amit Pál apostol ebben az igében ki
fejtett.

1. Az első Ádám
a) ÁDÁM A BŰN ATYJA. Pál apostol tanítása szerint Ádám az első 

vétkező, vele árad be a bűn és a halál: „Egy ember által jött be a vi
lágba a bűn, a bűn által pedig a halál és a halál minden emberre elha
tott, mivel mindenki vétkezett” (Róm 5, 12). A bűn és a halál az az örök
ség, amelyet Ádám továbbszármaztatott. Pál apostol újra meg újra ki
fejti Ádám felelősségét: Egynek bűnesete miatt uralkodott a halál (17). 
Egynek bűnesete miatt hatott ki a kárhoztató ítélet (18). Egy ember en
gedetlensége által kerültek sokan a bűnösök sorába (19.).

De miért van mindez így? Mi Ádám bűnének az alapja? Mi az az 
ádámi lelkület, ami kárhozatba visz? Ezekre a kérdésekre Ádám maga
tartásában találjuk meg a feleletet.

b) ÁDÁM AZ ÖNSZERETET ATYJA. Nem elég általánosságban be
szélnünk a bűnről, mert az elvont, konkrét tartalom nélküli fogalommá 
válik. Ádám bűnének lényege az az önszeretet, amellyel mindent meg 
akar kaparintani magának, ami tilos, azt is. Semmivel sem törődve tör
tetett a maga vélt érdekéért, noha önmagát károsította meg önzésével.

Ennek az ádámi lelkületnek a kárhoztató alapvonásai kiütköznek 
mindenkor, amikor az ember kikapcsolja magát minden közösségből, el
vág maga körül minden összetartó szálat, csak magának kíván élni és a 
maga egyéni önző érdekeit akarja hajszolni. Isten kárhoztató ítélete ne
hezedik minden olyan farkastörvényre, amely az embert telhetetlenné és 
kapzsivá teszi. Az elvakult önzés felrúg minden közösségi érzést és a ra
gadozó éhségével rohan prédája után.

c) ÁDÁM AZ ELSZIGETELŐDÖTT EMBER. Az önzés természetes 
következménye az elszigetelődés. Ádám elveszítette Istent és a paradicso
mot. Fia, Kain és Ábel elveszítette az emberi közösséget. Kain az első 
testvérgyilkos csak továbbsüllyedt az egyéni önzés útján, s megérkezett
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annak végállomásához, a legmélyebbre süllyedéshez, a gyilkossághoz. Ő 
vált az emberi vérontásnak, a testvér elpusztításának s végső soron a 
háborús vérontásnak a gonosz jelképévé. Az ádámi lelkület ide vezetett. 
Aki a maga útját másokra való tekintet nélkül járja, elszigetelődik és 
elszakad az embertársak közösségétől, önmagát zárja ki abból, s végül 
közösségellenessé válik.

Ennek a lelkületnek a nyomai nemcsak egykor régen, hanem ma is 
megtalálhatók minden olyan magatartásban, amely semmibe veszi az 
embertársakat, nem törődik előmenetelükkel, jólétükkel, békéjükkel. 
Aki elszigeteli magát a hazának és az egész emberiségnek az érdekeitől, 
az sajátmagát szigeteli el, önmagának válik ellenségévé.

Pál apostol tanítása állandóan rámutat a bűn és a halál közötti ösz- 
szefüggésre. Ádám bűne nemcsak valami kis-következményű tévedés, 
hanem olyan, amelyet Isten halálos ítélete követ. Pál apostol nem hagy 
kétséget affelől, hogy Isten célja és terve nem a bűn és halál uralmának 
terjedése, hanem a Jézus Krisztusban feltárt életnek és üdvösségnek az 
odaajándékozása. Ez vezet minket Jézus Krisztushoz, a második Ádám- 
hoz.

2. Jézus Krisztus a második Ádám
a) JÉZUS KRISZTUS A MEGVÁLTÓ. Ha a középkor híres egyház

atyjával, Anselmusszal kérdezzük: ,,Cur Deus homo?” „Miért lett Isten 
emberré?” Miért lett az Ige testté, miért született Isten Fia a betlehemi 
jászolban?, itt találjuk meg rá a feleletet. Azért, hogy megváltson az 
Ádám-magatartásból és az Ádám-nemzetségből az ő nyájába, a benne 
hívők a tanítványok, a keresztyén új életben járók seregébe. Azért jött 
Jézus Krisztus, azért lett karácsony, azért született embertestbe, hogy ezt 
a művét véghezvihesse, hogy odaálljon második Ádámként és felkínálja 
a megigazulásnak, az életnek, az üdvösségnek az örökségét. Ha az első 
Ádámtól örököltük a bűnt, akkor a második Ádám azért jött, hogy ki
váltson bennünket a bűn szolgaságából. Magát állította oda adósként a 
mi vétkeinkért, mindnyájunk bűnét magára vette, lefizette miattunk, he
lyettünk és érettünk a büntetés súlyát áldozati halálában, Isten bárá
nyává lett, aki elvette a világ bűneit.

Pál apostol erőteljesen emeli ki a kegyelem győzelmét a bűn felett. 
„A kegyelem sokkal bőségesebben áradt el” (20.), a kegyelem sokkal szé
lesebben és diadalmasabban uralkodik, mint a bűn (21.). Az Ádám és 
Krisztus közötti ellentétes párhuzamból Jézus Krisztus dicsősége ragyog 
fel.

b) A MÁSODIK ÁDÁM AZÉRT JÖTT, HOGY MEGTANÍTSON 
SZERETETRE. Ha az első Ádám az önérzet atyja, akkor a második 
Ádám maga az irgalmas szeretet, amely mindig másokra irányul, amely 
„husszútűrő, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérke
dik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga 
hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt; nem örül a hamis
ságnak, de együtt örül az. igazsággal; mindent elfedez, mindent hisz, 
mindent remél, mindent eltűr” (1 Kor 13,4—7). Ez a szeretet Jézus Krisz
tus egész művén tükröződik. Ennek a jegyében cselekedett, amikor ta
nítva, gyógyítva hajolt le az emberhez földi működése idején. Ezt a sze- 
retetet élte, amikor a Golgotán odaáldozta magát, hogy az ő igazsága ál
tal „minden emberre elhasson az élet megigazulása” (18.) és „egynek 
engedelmessége által sokan az igazak sorába kerültek” (19.).
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A betlehemi istállóban megszületett Jézusban ezt az egész perspek
tívát kell meglátnunk. Azért történt mindez, hogy megvalósulhasson 
Isten hatalmas, üdvösséges terve. Karácsonykor ünnepeljük tehát Isten 
szeretetének gazdagságát, amellyel a világra küldte egyszülött Fiát, hogy 
általa terjedhessen a szeretet melegsége.

c) A MÁSODIK ÁDÁM AZÉRT JÖTT, HOGY MEGTANÍTSON A 
KÖZÖSSÉGRE. Amíg Ádám elszakadt az Istennel való közösségtől, ad
dig Jézus Krisztus váltságműve által állítja helyre ezt a közösséget. Az 
Istennel való közösség pedig a felebaráttal való közösséget is eredmé
nyezi. A keresztyén ember Jézus Krisztusban megkapta Isten szíve sze
retetének teljes gazdagságát. Amikor az Ige testté lett, ebben Isten kije
lentette, hogy úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte. Ho
gyan hálálhatja meg az ember Istennek ezt a szeretetét? Hiszen semmit 
sem adhat néki, amije van, Isten ajándékából van. Isten azt akarja, hogy 
a keresztyén ember embertársán keresztül hálálja meg mindazt az aján
dékot, amit kapott. Az Istennel való közösség így eredményezi az embe
rekkel való közösséget. Ha az első Ádámtól származó önzés természetes 
következménye az emberektől való elszigetelődés, akkor azt kell meglát
nunk, hogy Jézus Krisztus, a második Ádám azért jött, hogy megismer
tesse velünk az igazi közösségi életet az Isten- és emberszeretetben. Ezt 
a szeretetet kell élnünk és gyakorolnunk valamennyi közösségben, 
amelybe Isten helyezett minket, családban, gyülekezetben, munkahelyen, 
a hazában és az egész emberiségért érzett felelősségben. Jézus Krisztus 
gyümölcstermővé teszi keresztyén életünket az emberszeretet minden el
ágazásában.

d) A KARÁCSONY LÉNYEGE bontakozódott ki előttünk ebben az 
igében: Jézus Krisztus azért született meg, hogy amint Ádám bűnesete 
„minden emberre kihatott a kárhoztató ítéletben” 18.), úgy Jézus Krisztus 
által minden emberre elhasson, az élet megigazulása, a kegyelem bőséges 
áradása, Isten szeretetének kiteljesedése. Engedjük azért, hogy a máso
dik Ádám véghez tudja vinni rajtunk a maga munkáját, megteremtse 
bennünk a szeretetnek, a közösségi érzésnek a világát! Ö el tudja venni 
bűneinket, önzésünket és meg tud ajándékozni a krisztusi szeretetnek 
és közösségi magatartásnak a kincsével. Karácsony legyen a kettős sze
retet ünnepe. Az egyik: az Isten szeretete megjelent a világban, Jézus 
Krisztus testté léteiével. Már csak a másik hiányzik: a mi szeretetünk. 
Karácsonykor, a szeretet ünnepén teremtse meg bennünk Isten a sze
retet emberét, hogy a mi életünk is taníthassa Isten kegyelmének bőséges 
áradását!

Dr. Ottlyk Ernő
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KARÁCSONY 2. ÜNNEPE
I. Ján 4, 9-16.

Karácsony 2. ünnepe már az ünneptől a hétköznapok felé, a pihe
nésből az ütemes munkához vezet. Ez a keresztyén ember feladata, hiszen 
az Atya s a Fiú is mindezideig munkálkodik. (Ján 5, 17.)

A karácsonyi kép gyorsan változik. Tegnap még betlehemi jászol
bölcsőt és karácsonyfát láttunk, ma az életáldozatban dicsőülő Krisztus
szolgálat áll előttünk és a koporsó sötétlik. Nagy a kísértésünk. Mindenki 
szívesen ott felejtené szemét a szent éjszaka káprázatos színein. Ma is 
csak halleluját akarunk zengeni. Lelkesedve beszélünk arról, hogy zúgta 
a nagy tömeg a karácsonyi énekeket, melyekből alig észrevehetően ki
maradt ez a gondolat: Ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeret
nünk kell egymást! (Figyelmesen végigolvastam ismételten is karácsonyi 
énekeinket, s alig-alig találtam homályos útmutatást erre. — Lásd a 141. 
ének utolsó versét: „Ó, nap, napja szent örömnek! Változz napjává hi
temnek! Hogy Jézus hozzám betérjen, Benne éljek, bennem éljen.” )

Az ige mondanivalója így foglalható össze: Csak akkor marad meg 
bennünk Istennek karácsonykor nyilvánvalóvá lett szeretete, ha mi isi 
szeretjük egymást. Ezt a gondolatot nagyon gazdagon és sokféleképpen 
fejezi ki János ebben az első levélben. Aki szereti a testvérét, világos
ságban jár, viszont aki gyűlöli, sötétségben marad. (2, 9—11.) Nem Isten
től való, aki nem szereti a maga atyjafiát. (3, 10—12.) A szeretet áltál- 
menetel a halálból az életbe, — a gyűlölet viszont embergyilkosság. (3,
14.) Aki szeret. Istentől született, és ismeri az Istent. (4, 7.) Aki szereti 
a szülőt, azt is szereti, aki attól született. (5, 1.) Meditáljunk, versről- 
versre haladva, perikópánk felett!

Nyilvánvalóvá lett Isten szeretete. Nyilvánvalóvá csak az lehet, ami 
azelőtt rejtve volt. Mi lett nyilvánvaló Isten Fia elküldésében? Nem az, 
hogy Isten lényegéhez még a szeretet is hozzátartozik, hanem az, hogy 
Isten lényege a szeretet. Ez a szeretet felénk fordul, éltető erővé lesz eb
ben a mi világunkban, mintegy odaállítva mindenkinek a szeme elé 
„mindenki karácsonyfájaként” , ahogy a díszes fenyők a nagy tereken és 
a pályaudvarokon a legfeltűnőbb helyen ott vannak. Azt a Fiút, aki 
egyenlő volt az Atyával, Isten elküldte, hogy megmentse az embereket, 
hogy éljenek általa, fogadják el Öt. Egyik oldalon ott van a mérhetet
len áldozat, a másik oldalon a teljes emberi méltatlanság. János csak 
csodálja a minden mértéken felüli szeretet csodáját. Isten szeretett anél
kül, hogy mi ö t  szerettük volna, sőt annak ellenére, hogy mi Vele 
szemben ellenségesen viselkedtünk, és így mi lettünk az ö  adósai. Adós
ságunk törlesztésére küldte el a Fiát. Nem lehetünk közömbösek ezzel 
kapcsolatban. Visszhang kell, hogy támadjon szíveinkben. Szeretnünk 
kell egymást Isten szeretetével. Isten szeretett minket, noha erre nem 
volt semmi oka, nekünk azonban sok okunk van a szeretet gyakorlására. 
Kötelességünk egymást szeretni, hiszen egymásról jól tudjuk azt, amit 
az ének így fejez ki: „Felebarátom is Jézusnak megváltott ja.” Tehát sze- 
retetre méltó. Az apostol ebben a jellegzetesen jánosi kifejezésben: „Sze
retteim”, — érzékeltetni akarja, hogy már támadt visszhang Isten sze- 
retetére benne és az övéiben. Aki szeret, Istentől született, mert Isten 
szeretet. A keresztyén élet állandó célja, hogy Isten megmaradjon ben
nünk és mi is az Istenben maradjunk. Ebben rejlik Istenben való közös
ségünk mélysége. Életfeladatunk nem az, hogy kritikusan vagy élvezőén
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figyeljük Istent, hanem, hogy szót fogadjunk Neki, ,„mint szerető gyer
mekek szerető atyjuknak.”

Istent nem lehet látni, csak a Fiú látja és jelénti ki Öt. Ján 1, 18. — 
Az ótestámentomban gyakran fordul elő, hogy Isten megjelenik egy-egy 
embernek, (I. Móz 12, 7; Ézs. 6, 1. stb.) de ez soha nem jelenti, hogy az 
emberi szem látta volna, el tudta volna viselni Isten látását. Az ember 
érzi Isten közelségét. Ez az életet összetörő, de egyúttal meg is újító ál
dás. Látnunk kell a jánosi igék alapján: nem abban van az Istennel való 
közösség, hogy látjuk az Istent, hanem hogy igyekszünk megvalósítani 
lényét. Isten nem kíván misztikus látásokat, de parancsainak szeretetből 
való teljesítését kívánja. Sokan vannak, akik fennhéjázva beszélnek Is
tennel való közösségükről, ugyanakkor lenézik az embereket. Ezzel ál
modozást csinálnak a hitükből. Isten arra tanít, hogy aki Őt megismerte, 
az bizonyítsa ezt felebaráti szeretettel. Isten a maga Leikéből adott ne
künk. Ha hiszünk Benne és engedelmeskedünk Neki, elárad rajtunk sze- 
retetének gazdagsága, és csak azt fogjuk cselekedni, amit Ö munkál kö
zöttünk.

A 14. verstől kezdve egészen személyes bizonyságtevéssé válik az 
apostol szava, s ezt csak erősíti, hogy többesszámban beszél, a gyüleke
zet hangját szólaltatja meg. (Szavait azonban ne értelmezzük úgy, mintha 
látta volna az egész eset menetét. Ö ennek a küldetésnek a véghezvivő- 
jével találkozott.) Találkoztak a földön sátorozó Istenfiával. Jézussal ta
lálkozva az ember teljesen Isten szeretetének a világosságában jár.

Új gondolat a „világ üdvözítője, megváltója” kifejezés. Az ószövet
ség is ismeri Istent, mint Megváltót. (Ézs. 43, 11; 45, 15; Zsolt. 17, 7; 51, 
16., stb.) A görög ókor az isteneket és az érdemes uralkodókat nevezi 
megváltóknak. Később a római császár kapja ezt a nevet. Az újtestámen- 
tomban a Megváltó címet csak Istennek és Krisztusnak személyére vo
natkoztatjuk.

A keresztyének felismerték és hitték a hozzánk hajló isteni szere
tet gazdagságát. Ez képezte hitük tartalmát. Felismerni és hinni — Já
nosnál összefüggő fogalmak. A „hinni”-ben nyilvánvalóvá válik a bizo- 
dalmas odaadás, a megismerésben pedig nyilvánvalóvá válik a hit tar
talmának helyes volta. Hittel igent mondok arra, amit helyesnek talál
tam. János előbb a megismerést hangsúlyozza, mert nem tud szabadulni 
attól a lenyűgöző valóságtól, hogy Isten az Ö szeretetét Jézus Krisztus
ban, a világ Megváltójában nyilvánította ki. A döntő, azt is hinni, hogy 
személy szerint felém fordult ez a szeretet. A kijelentés csúcsa: Isten 
szeretet. Mint ilyen mutatkozik be Isten, s aki ezt felismeri, bekerül ebbe 
a szeretetbe, maga is szeretővé válik. (Nem tud mást, csak szeretni.) Sze
ret, mint hivő, mint hitvalló. Igazi keresztyén hit és igazi isteni szere
tet egy forrásból fakadnak.

V A Z L A T.
i

Hogyan láthatjuk meg Istent?
Van ebben az egész szakaszban egy olyan vers, mely izgalmassá te

szi a perikópát, s ha mondanivalóját a mában akarjuk megszólaltatni, 
innen kell kiindulnunk. „Az Istent soha senki nem látta.” Pontosan így 
olvashatjuk az evang. elején (1, 18.) is.

Isten láthatóvá tette magát Krisztusban. Az inkarnáció, az emberi 
testnek felöltése. Sátorozott közöttünk az Isten, — a nagyon találó jánosi
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kifejezés szerint. Utalni Jézus szavára, aki Filepnek ezt mondotta: Ha 
valaki engem látott, látta az Atyát. (Ján 14, 9.)

Ma azáltal lesz láthatóvá, hogy megvalósítjuk lényét, a szeretetet. 
Utalás I. Ján 4, 20-ra. A szeretet mindig egymáshoz vezet, egyetértő, 
egymást szolgáló közösséget teremt. Isten láthatóvá lesz, mint segítés, 
aktuális cselekedetekben, magam azonosítása felebarátommal, helyzetébe 
való belehelyezkedésem. A segítés mértéke: Amint mi Tőle igényeljük és 
elfogadjuk. Ez igen gazdag és hatásos szolgálat. Jogos igény kívülről: 
Mutassátok meg az Istent. Kárhoztatás fölöttünk, ha nem veszik észre 
a bennünk munkálkodó Istent.

Minden új karácsony ezt feladatként parancsolja. Nekünk akik Já
nossal valljuk a gyülekezetekben és a világban: Megismertük és elhit
tük az Istennek irántunk való szeretetét.

Minden új karácsony bizonyossá tesz róla: aki szeretetben marad, 
Istenben marad, és az Isten is őbenne.

Úgy tekintek embertársaimra, mint Krisztusban szeretett testvé
rekre, úgy akarom őket szeretni, mint ahogy Ö szeretett karácsonykor, 
amikor nyilvánvalóvá tette ezt a szeretetet.

Pásztor Pál

„LEGYETEK AZÉRT TÖKÉLETESEK"*
-  Máté 5, 20. -

Mostanában esténként, időben is és térben is messze járnak a gon
dolataim. Asztali lámpám sárga fénye könyveket világít meg előttem. 
Könyveket, melyek vagy így vagy úgy a régiekről, az évezredekkel ez
előtt éltekről szólnak, az ő hátrámaradt emlékeiket mutatják be rajzban, 
fényképeken.

Furcsa, bizarr a helyzet — e kettő így együtt. Ma már nem beszélt 
nyelvű mondatok, senkitől sem lakott épületek Gutenberg nagyszerű 
találmányával betűkké nyomtatva, képekké klisézve s mindez egy mo
dern villanylámpa világánál. Dehát, mi ma élők már sokkal bizarrabb 
dolgokat is természeteseknek, magától értődőnek tartunk.

Képzeletben járom hát a régi utcákat, tereket. Gondolatban betérek 
az ódon templomok tágas csarnokaiba. Szinte hallom lépteim koppanását 
a kopott kőlapokon és szemem az oszlopok irdatlan magasságát kutat- 
gatja. Vallatom a furcsa, ákom-bákom betűket s ha nem árulkodnak, 
akkor meg előveszem a fordításukat. Nem mondom — érdekes, izgalmas 
olvasmányok még akkor is, ha égy-egy kifejezésük idegenül, a mai fül
nek érthetetlennek hangzik.

S mégis — bevallom — mégsem ezek, a romjaikban is lenyűgöző, 
színeikben megfakulva is színpompás épületek, festménytöredékek érde
kelnek a legjobban. És nem tud igazán lekötni a sziklafeliratok hencegve 
dicsekvő, keleti szóvirágokkal ékes mondatözöne sem. A dicsekvés, ami 
valamely világhódító — talán a nagy Dareiosz — tetteit örökíti meg 
éppen az alkalomból, hogy felégettetett több száz falut, seregei legyilkol
tak ezer és tízezer ellenséges katonát, még több védtelen, békés polgárt.

* Elhangzott az evangélikus félóra keretében a P etőfi Rádióban, 1961. szep
tem ber 10-én.
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Nem — a templomcsarnokok hűs homályában, a pompás paloták, 
a szomorú romok árnyékában, a hírül adott csaták véres forgatagában, 
a sárguló papirusztekercsek mondataiban az embert, mégpedig az élő 
embert keresem.

Öt, aki a piramisokat építette, aki a templomokat tervezte, meg
alkotta, a szobrokat megálmodta, kőbe véste. Öt keresem, őt vallatgatom: 
a régenvoltat, akinek még a porát is elfújta a meleg kis-ázsiai szél.

Az örök ember arcvonásait kutatgatom, azétv aki rabszolga volt 
Egyiptomban, akit Ézsaiás ostorozott ostobaságáért, hitetlenségéért és 
Jeremiás vigasztalt nagy bánatában. Öt keresem, mert ő hallgatta egykor 
Jézus örökszép igéit és ő is értette félre azokat. Igen, félreértette, téve
dett, de közben a tévedések buktatóin át egyre előbbre haladt, fel
fedezve a világmindenség hasonlíthatatlan nagyszerűségét, szépségét- 
ezernyi titkát.

Igen, az embert keresem s azt kutatgatom, hogyan állta meg a helyét 
a maga korában? Hogyan tudta vallott hitét megélni, reménységeit valóra 
váltani? Előbbre vitte-e a világot, a maga és mások jobbsorsát?

Mert — higgyük el — ez a kérdés a legérdekesebb, a legizgalmasabb 
és a rá adott válasz, felelet a legdöntőbb. S higgyük el azt is, hogy az 
ilyen figyelem sokkal többet árul el, mint bármilyen pompás fénykép 
a régi romokról és többet mond el mint egy száraz, adatokkal tömött tör
ténelmi tanulmány.

Persze a válasz nem mindig megnyugtató és nem minden esetben 
szivderítő, mint ahogyan nem szívderítő semmi sem, ha félresikerült, 
ha már a történelem szemétdombjára került.

Voltak korok és nemzedékek, melyek rossz hírüknél egyebet nem 
nagyon hagytak maguk után és amelyeket ma is megborzongva emle
getnek a késői utódok. Voltak uralkodó körök, akiknek butaságánál, kor
látoltságánál csak a kegyetlenségük volt nagyobb, kirívóbb. Sajnos ezen 
megállapítás alól az egyház sem kivétel. Nem kivétel még úgy sem, hogy 
csak a szabályt erősítené. Gondoljunk csak a Krisztus nevével, a kereszt 
jelével viselt hosszú-hosszú háborúkra s arra a XVI. századbeli, főleg 
spanyolhoni teológiai véleményre, mely szerint „igaz, jogos és szent” 
az a háború, amely a vadak (értsd: bennszülöttek), az arabok, az eret
nekek és az ebben a korban ugyancsak sűrűn jelentkező forradalmi meg
mozdulások ellen indul és folyik. De gondoljunk csak az inkvizíció lobogó 
máglyáira, a lángokban halódó Husz János Krisztust hívó utolsó szavaira. 
Azokra az évtizedekre, évszázadokra, amikor az ember kénytelen volt 
az Isten-adta értelmét, eszét elrejteni, sutba dobni csak azért, mert az 
egyház — még inkább az úgynevezett egyház — egyes körei így kíván
ták, a saját érdekükben így látták helyesnek és jónak. — De lehet-e vajon 
elfelejteni azt, amikor minden rendű és hitű papok ágyúkat, fegyvereket 
áldottak meg (nem mintha a világ egyes részein ma nem tennék meg 
ugyanezt) és még Istent is leimádkozták volna az égből — ha tehették 
volna —, hogy a mögöttük álló hatalmak szennyes törekvéseire Ö mond
jon áment.

Szomorú tények ezek, amiket sohasem szabad elfelejtenünk. Nem 
szabad elfelejtenünk, mert ahpgyan a múltban, ma is napról napra vizs
gázik az emberiség és benne az egyház.

A vizsgatételek a régiek: hogyan valósítja meg a hitét a minden
napok forgatagában, hogyan éli azt, amit hitének vall? Tud-e előbbre 
haladni, tud-e ember lenni úgy, hogy méltó legyen erre a megtisztelő 
névre, címre?
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Pontosabban fogalmazva: az egyház, a keresztyén hivő ember ma is 
vizsgázik az Isten, és emberszeretet, a Krisztus-hűség tantárgyából. 
A  vizsga kötelező, az előle való kitérés bukás — bibliai szóhasználattal 
élve: bűn. Mégpedig az Isten hívását, megbízatását semmibevevő, a 
Szentlélek elleni vétek.

Tudjuk, hogy mind a három: az Isten- és emberszeretet, a Krisztus 
személye és igéje iránti hűség szorosan együvé tartozik, egymás szét- 
választhatatlan kiegészítői. Sokat és Sokféleképpen beszéltünk, elmélked
tünk már erről a kérdésről. Arról, hogy aki Istent szeretni, szolgálni 
akarja, aki hűséges akar lenni a Mesterhez, annak embertársait kell 
hűségesen, válogatás nélkül szeretni, szolgálni és arról, hogy ez a szol
gálat ma az. egyház tisztességét, becsületét, szavahihetőségét teszi mér
legre. S erre a hitbeli magatartásra utal a Megváltó elöljáróban elhang
zott igéje is: „ . . .  ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeu
sok igazságánál — azaz az önzés, az önistenítés, az önimádat igazság
talanságánál —, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek or
szágába.”

A mondatnak nincs ugyan közvetlen folytatása, de a fejezet végén 
mégis ott olvasható: „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei 
Atyátok tökéletes.” Hétköznapi nyelvre fordítva a szavakat: a szeretet- 
ben, a kegyelemben, a jóindulatban tökéletes Isten szeretetet, megértést, 
jóindulatot vár, kér azoktól, akik ajkukra veszik nevét, akik vállalják 
az ö  szolgálatát.

Erre a szolgálatra pedig talán sohasem volt nagyobb szükség mint 
éppen napjainkban, amikor a világ kimondhatatlan feszültségben él, mert 
a nyugati háborús uszítok által szított háborús hisztéria, fenyegetés a 
népek egész sorának nem enged meg egyetlen nyugodt, boldog percet, 
pillanatot sem. Azt hiszem nem is kell megemlítenem, hogy mely orszá
gok vezetőire és az országokon belül, mely egyházi fórumokra gondolok, 
hiszen mindnyájan világosan látjuk, hogy azokról beszélünk, „akik nem 
elégszenek meg”  — idézőjelbe téve az utóbbi szavakat — csak az atom
bombával, hanem a neutronbomba terveit számítgatják. Egy olyan fegy
ver kikísérletezésén fáradoznak, amely garantáltan megöl minden élő
lényt, embert, de a számukra becsesebb és a továbbiakban még felhasz
nálható anyagi értékeket épségben hagyja. Azokra gondolunk, akik eze
ket a fegyvereket — megint csak idézőjelbe téve a szavakat •— „bibliai 
alapállásból kiindulva” , Isten ítélő eszközének hirdetik.

Kicsinyben milyen nevetséges, nagyban pedig milyen tragikus és 
ráadásul veszedelmes az ilyen keresztyénség s milyen határozottan hang
zik megint, éppen ebben a szituációban Krisztus szava i,,. . .  ha a ti igaz
ságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen 
sem mehettek be a mennyeknek országába”.

De hála legyen az Úristennek, ha körülnézünk a világban, találunk 
az előbbieknél szebb, magasztosabb, igazabb törekvéseket, szándékot is 
és találunk igazabb, krisztusibb keresztyéneket is.

Egyetlen szóval sem merném mondani, hogy a mi protestáns egy
házainkban — így evangélikus egyházunkban — elértük volna azt a 
tökéletességet, amit Krisztus megkíván tőlünk. Korántsem ez a helyzet. 
Emberek vagyunk mindnyájan, telve emberi hibákkal, bűnökkel, kicsi
nyességgel és néminemű önzéssel s ezek a kisebb-nagyobb hibák, bűnök 
megtalálhatók gyülekezeteinkben, híveink hétköznapi és ünnepi életében. 
Hiába, hosszú az az út, amelyet a hit útján napról napra végig kell jár
nunk. Mégis azt kell mondanom — távol legyen tőlem minden dicsekvés
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és dicséret —, hogy híveink jó része elindult ezen a keskeny, de egyedül 
járható úton: az emberszeretet útján, Megváltónk lábanyomán.

Hogy mire alapozom ezt a hitemet, véleményemet? Egy apróságra, 
mégpedig olyanra, mely csak az első pillanatban látszik annak, mert a 
valóságban többet ér száz nagyhangú szónál, egetrengető frázisnál.

Egyházi hetilapunk: az Evangélikus Élet, a Prágai Keresztyén Béke- 
világgyűlés után híveink, lelkészeink nyilatkozatait közölte. Nyilatkoza
tokat, melyek az ország minden tájáról nagy számmal érkeztek a lap 
szerkesztőségébe, minden különösebb felhívás nélkül. Érdekes volt ol
vasni ezeket a hitből fakadó, magabiztos, bizakodó leveleket, sorokat. 
A sorokat, amiket sokszor egyszerű, az írás művészetéhez nem nagyon 
értő emberek gyakorlatlan kézzel, de annál tisztább szívvel fogalmaztak- 
meg.

Érdemes volna mindegyiküket még egyszer elolvasni és azokat is 
ismertetni, amelyek helyszűke miatt nem jelenhettek meg, de legalább 
olyan érdekesek, mint a kinyomtatottak. Dehát erre most nincsen időnk 
és így csak annak a csanádalberti presbiternek a sorait elevenítem fel, 
melyek legközelebb férkőztek a szívemhez és amelyek még hosszú ideig 
emlékezetesek maradnak a számomra. De vegye át a szót maga:

„A  második világháborúban az egészségügyieknél teljesítettem szol
gálatot — kezdődik a levél. Orvosokkal, lelkészekkel a mi feladatunk 
volt a háború legbiztosabb, legkézzelfoghatóbb eredményét, a sebesülte 
ket, a roncsokat összeszedni, hogy bekötözzük őket, hogy a haldoklók 
utolsó üzenetét átvegyük és továbbítsuk azoknak, akiknek ez az üzenet 
csak gyógyíthatatlan sebet, mérhetetlen fájdalmat és gyászt jelentett.

Emberi, nagyon emberi volt a szolgálatom a háborúban az orvossal, 
a lelkésszel. Segíteni a szenvedőn, bekötni a sebet, vigasztalni a rá
szorulót. De százszor, ezerszer emberibb, szebb, nemesebb feladat nem 
a sebet kötözni, hanem küzdeni azért, hogy ne legyen háború, ne legyen 
könny, ne legyen szenvedés, ne legyenek sebesültek, ne kelljen sebet 
kötözni, ne kelljen könnyet törölni, haldoklók üzeneteit továbbítani. Éppen 
ezért úgy tekintek a Prágai Keresztyén Béke-világgyűlésre, mint a keresz- 
tyénség magára eszmélésére igazi feladatának felismerésében: küzdeni, 
hogy soha ne legyen szükség gyilkos háborúk sebesültjeinek kötözésére, 
vigasztalására, haldoklók üzeneteinek továbbítására, hanem hogy legyen 
béke és az egyház békében járuljon hozzá az élet megszépítéséhez.”  — Ed
dig a levél.

Nem akarom szentté avatni ezt a mi testvérünket és nem akarom 
piedesztálra állítani magunkat sem, akik ugyanígy vélekedünk és ugyan
ezt a hitet valljuk. Erre neki sincsen semmi szüksége és mi sem tartunk 
valami hasonlóra igényt. Nem tartunk, nem tarthatunk igényt se dicsé
retre, se magasztalásra egyszerűen azért, mert ez a természetes, ez a 
helyes, ez a magától értetődő dolog, hit és egyedül emberi életfolytatás. 
Ez és az ehhez hasonló szolgálat, népünk s az egész emberiség előbbre- 
haladásában való tevékeny részvétel már nem a hajdani s a modern 
írástudók, farizeusok önző, embertelen s igazságtalan igazsága, hanem 
valami abból a sohasem teljes tökéletességből, ami Krisztus-hitünkből 
egyenesen következik, amit Isten elvár tőlünk.

Ehhez a szolgálathoz, több igazsághoz adjon nékünk a Szentlélek 
erőt, hogy megállhassunk a jelen, a jövendő ítélőszéke, Krisztus Urunk 
előtt. Ámen.

Vámos József



Az  Evangélikus Sajtóosztály. 
I ratterjesztésében kaphatók :

B ib lia   — — —  —  — — — — — — — — — — — —      60,— Ft
B ib lia  (p egarao id  k ö tésb en ) — — — —  — — 80,— Ft
B ib lia  (b őrk ötésb en ) —  — —  —  —  —  —  — 100,—  Ft
B ib lia  (csa lá d i) — — —  150,— Ft
Ü j s z ö v e t s é g  —  —  —  —  — — —  —  20,— Ft
J á v o r : Im a k ö n y v  — —  —  —  —  —  —  —  —  20,— Ft
G r o ó : Im a k ö n y v  — —  —  —  —  —  —  —  — 12,— Ft
É n e k e sk ö n y v  — —  — — —  — —  —  —  —  40,— Ft
É n e k e sk ö n y v  (m ü b ő rk ö té sb e n ) —  —  — — 50,— Ft 
K ereszte lési e m lék la p  —  _ _ _ _ _ _  — ,50 Ft
E sketési e m lék la p  — —  —  —  — —  —  — —,50 Ft
A n y a k ö n y v i k i v o n a t o k ------------------------------------------ —,50 Ft
Z á ró m é -le g  n y o m ta tv á n y  — — ---------------------- 1,— Ft
K ö ltség vetés i n y o m t a t v á n y ------------------------------------- 1,30 Ft
Isten tiszte leti re n d  —  — — —  —  _ _ _  4 — Ft
K is  K áté  — — — —  —  — —  —  — —  —  3,—  Ft
S zo lgá la ti n a p ló  —  —  —  —  —  —  —  — —  11,— Ft
A n y a k ö n y v i Ivek  —  —  —  — —  —  — —  1,60 Ft
N ép m ozg a lm i és g y ü le k e z e ti ív  —  — — —  —  — ,30 Ft
E gyh ázfen n ta rtás i lap  — —  —  —  —  — —  —,30 Ft
K orá l I . —  —  —  —  — —  — — — —  — 55 ,— Ft
K o rá l II . —  —  —  —  —  —  — — — — — 65,—  Ft
K o n firm á c ió i e m lék la p  — — — —  —  —  —  2,— Ft
K a rn e r: Isten , v ilág , fe leb a rá t  —  —  —  —  —  4,— Ft
Isten tiszte leti m e g h ív ó  — —  — — — — — —,10 Ft
E gyházi ttlési m e g h ív ó  —  —  — —  —  —  —  —,08 Ft
E gyh ázfen n ta rtás i n y u gta tö m b  — — —  — — 2,80 Ft
P assió  fü ze t —  — — — — — —  — — —  3,— Ft
Im ás la p o k  —  — —  —  —  — —  — — —  —,40 Ft
K risztu sk ép  (lev e lező la p ) — — —  — — — —,80 Ft 
K á ld y : B ev ezetés  az C js z ö v e ts é g b e  —  — —  —  30,— Ft 
H itva llási ira tók  I. — — — — —  —  — —  45,—  Ft
H itva llási ira tok  H . — — —  —  —  —  —  —  45,— Ft
P á lfy : K risztus tan ú ja  — —  —  —  —  — —  5,— Ft
G r o ó : A z  é le t k e n y e re  —  —  —  —  —  —  — 5,— Ft
K o rá lisk o la  —  —  —  —  — — —  —  — — 52 ,— Ft
P rő h le : Ö k u m en ik u s  im á d sá g o k  —  —  —  —  2,— Ft
K a rn e r : T estté  le tt  Ig e  —  —  —  —  —  —  —  45,—  Ft
L e lk ész ! szo lgá la t —  — —  —  —  —  — — 18,— Ft
K a rn e r : B ev ezetés  a  te o ló g iá b a  —  —  —  — 35,— Ft 
C rv a cso ra i o s ty a  —  — —  —  —  —  —  —  3,50 Ft

M eg re n d e lh e tő k : E v a n g é lik u s  S a jtóosz tá ly  c ím e n , 

B u d a p est, V III., P u sk in  u . 12.


