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C sen dben  Isten  előtt

Püspöki beköszöntő beszéd az Északi Evangélikus 
Egyházkerület 1967. június 20-i közgyűlésén

Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés!
Amikor az imént rám ruházott püspöki szolgálat felelősségétől 

mélyen megindulva állok a beiktató Egyházkerületi Közgyűlés előtt, 
első szavam a köszöneté D. Káldy Zoltán püspök felé, aki volt szíves 
elvégezni a püspökavatás szolgálatát. Hálásan köszönöm a gyülekezeti 
presbitériumok szavazataiban megnyilvánuló bizalmat, s mindazok 
szolgálatát, akik a püspökválasztás egyházhoz illő lebonyolítását se
gítették.

A magam részéről is köszönöm nagynevű elődömnek, Dr. Vető 
Lajos püspöknek 19 évi püspöki szolgálatában megnyilvánuló értékes 
munkáját, hogy vezetésével egyházunk útjának kijelölése főbb vona
lakban megtörtént.

Ezeknek az előrebocsátásával térek rá beköszöntő beszédemre, 
amelynek címe az első János levél 4. fejezete 8. verséből vett idézet

„Az Isten: szeretet."

ISTEN SZERETETE

János apostol, aki az evangéliumokban sokszor szerepel így: „az 
a tanítvány, akit Jézus szeret”, azt tanulta Mesterétől, Jézus Krisz
tustól, hogy ha az Istent egy szóval akarja kifejezni és jellemezni, 
akkor erre a legalkalmasabb a szeretet szó, mert „AZ ISTEN: SZE
RETET”. Ez az ő legfőbb tulajdonsága. Ez tükröződik minden művé
ben. Abban is, hogy az embert a sajátmaga képére és hasonlatossá
gára teremtette és abban is, hogy „úgy szerette a világot, hogy az ő 
egyszülött Fiát adta érte”. Ezen a ponton jelent meg az Isten szere- 
tetének legmagasabb foka. Mert Jézus által lehet a bűnből váltsá- 
gunk, hitben járó új életünk és szabadulásunk a halálból.

Csakhogy az a meglepő, hogy János nem azt hangsúlyozza, hogy 
az Isten szeretetéért adjunk néki járó szeretetet, hanem így szól: 
„Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk 
kell egymást” (1 Jn 4, 12). Lehetséges volna az, hogy Jézus Krisztus 
szeretett tanítványa, aki Jézus halála után Máriát a maga anyjának
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tekinthette, félreérthette volna Mesterét és Megváltóját, és rosszul 
adta volna vissza mindazt, amit hallott Jézustól? Nem, ez nem lehet
séges, János itt is hűséges tanítványnak bizonyult.

Jézus Krisztus tanítását, váltsághalálát és feltámadását mi nem 
hálálhatjuk meg, nem adhatunk néki vissza semmit sem, mert min
dent tőle kaptunk, „aki által és akire nézve vannak mindenek.” Ak
kor vagyunk Jézus Krisztus iránt hálás tanítványok, ha az emberek 
között szolgálunk. Hiszen mit is adhatna az Istennek az, aki mindent 
tőle kapott? Isten a felé irányuló szeretetet az embertársak felé for
dítja, és rájuk mutat: itt az a terület, ahol bőven van tennivaló, ahol 
jó gyümölcsöt teremhet a hit a konkrét cselekedetekben. Az ember- 
világ az a hely, ahol láthatóvá válhat hitünk és keresztyén életünk.

így érthetjük meg, hogy a szeretet apostola miért használ olyan 
váratlanul kemény kifejezést, amikor arról ír, hogy hazug az, aki 
azt mondja, hogy szeretem az Istent és ugyanakkor gyűlöli a maga 
atyjafiát. Aki a hit melegségével vallja, hogy szeretem az Istent, az 
nem csúfolhatja meg sem Istent, sem a maga keresztyén mivoltát 
azzal, hogy embertelen a felebarátaival, vagy nem törődik velük, 
mert aki így él, annak nincs joga a hívők sorába beállni az Isten 
szereteténck vallomásával. Istent szeretni — és emberek közt gono
szul viselkedni, olyan ellentmondás, amely ellen joggal háborodik fel 
a szeretet apostolának hangja.

De különösen is János emlékezetében volt, hogyan tanított Jé
zus Krisztus az ő jelenlétében is. Hogyan támadta a farizeusi maga
tartást, amely kínos gonddal igyekszik betartani minden vallási szo
kást és törvényt. De Istennek nem szabályvallás kell, ő nem a kül
sőségekben gyönyörködik, hanem a szeretet lelkületét kívánja.

János apostol ott volt Jézus Krisztussal, amikor egy írástudó 
megkérdezte, ki az a felebarát, akit szeretni kell. Hallotta János 
és egy életre szólóan megjegyezte Jézus tanítását. Bemutatott a 
Mester egy papot, aki sietett a templomi szolgálatba, a fényes szer
tartásokra. Látta ugyan, hogy az út szélén fekszik egy rablók által 
kifosztott és félholtra vert ember, de nem segített rajta, hanem 
nagy ívben elkerülte, hogy ne kelljen lehajolnia hozzá és segítenie 
rajta. Jézus ezzel a példázattal kipellengérezte azt a vallásos embert, 
aki elmulasztja emberi kötelességét, aki úgy akar templomba járni, 
hogy megfeledkezik a legelemibb felebaráti szeretetről. Ugyanakkor 
bemutat Jézus egy másik embert is, aki lehajolt a nyomorulthoz, sze- 
retetével és gondoskodásával vette körül, ez az az irgalmas samari- 
tánus, akit Jézus példázata követésre méltóként állított a tanítvá
nyok szeme elé.

Mindebből Jézus szeretett tanítványa, János, világosan látta, 
hogy a főpásztor maga jár elöl a szeretet útján, akiket pedig elhívott 
„kövess engem” szavával, azoknak ezen az úton kell utána lépdel
niük. Ha elmaradnak az emberszeretet útjáról, már nem igazi a 
Krisztus-követésük és az Isten-szeretetük.

Amikor pedig PÁL APOSTOL összefoglalja az egyház életmeg
nyilvánulását, akkor arról szól, hogy az egyházban megvalósuló sok
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féle feladathoz sokféle kegyelmi ajándékra van szükség, de mindezt 
összefoglalja és magába öleli azt, amit ő így nevez meg: „Ezen felül 
egy még kiválóbb utat mutatok nektek” (1 Kor 12, 31). Ez a még ki
válóbb út pedig: a szeretet.

Pál apostol mestere volt a szónak. Hatalmas igehirdetései számos 
nagy győzelmet jelentettek. Tudjuk a Bibliából, hogy ahol Pál apos
tol szólt, ott emberek hitre jutottak, ott gyarapodott a Krisztus nyá
ja. Sok történetet lehetne felsorolni, amelyek Pál apostol prédikáló 
szavának az erejét mutatják. Joggal nevezhetjük Pált a világ legna
gyobb hatású igehirdetőjének, hiszen a keresztyénség elterjesztésé
ben oroszlánrésze van. Mégis azt mondja, hogy hiába minden ékes
szólás, hiába minden vallásos és kegyes igehirdetés, hiába az okos 
prédikáció, hiába a művészi prédikáció, hiába a tanító jellegű prédi
káció, hiába a térítő prédikáció, mert hiába az egész keresztyén élet, 
ha nem lüktet benne a szeretet melege. Szeretet nélkül az emberi be
széd, de még az angyali szózat is zengő érc vagy pengő cimbalom 
csupán. Ez azt jelenti, hogy az egyházban nem lehet megélni szere
tet nélkül, és nem lehet hitelesen igét hirdetni szeretet nélkül.

Mindez azt jelenti, hogy a teljes Írás egybehangzó bizonyságté
tele szerint a szeretet nem egyike Isten tulajdonságainak, de nem 
egyike annak sem, amit Isten vár a benne hivő embertől, hanem 
olyan összefoglaló fogalom, amely Isten lényegét hűen tükrözi, — hi
szen „az Isten: szeretet” — és ugyanakkor tartalmazza a keresztyén 
ember életviszonyainak összefoglalását, summáját is, hiszen Isten 
akaratának és törvényének betöltése a szeretet.

Azonban a Szentírás sehol sem tekinti elméleti vagy elvont fo
galomnak a szeretetet, ami szépen hangzik ugyan, de sohasem válik 
életté. Nem. A szeretetnek csak úgy van értelme, ha megvalósul. Az 
a szeretet, amelyről a Szentírás szól, nem elfolyó érzelem, nem ellá
gyuló hangulat, nem kritikátlan álláspont, nem téveszti össze az iga
zat a hamissal, hiszen akkor nem foglalhatná magába a kegyelmi 
ajándékok összességét.

A SZERETET TÁVLATA

MESSZIRE TEKINTŐ SZERETETRE tanította meg a Szentlélek 
magyarországi evangélikus egyházunkat, sok más egyházhoz hason
lóan. Egyre többet érthetünk meg Isten világot átfogó szeretetének 
mélységéből. A szeretetnek nemcsak azt az individuális megnyilvá
nulását értékeljük, amely egyik embernek a másikon való segítését 
jelenti, bár ez is döntő jellemvonása a keresztyén szeretetnek, hanem 
meglátjuk azt a széles és nagy vonalakban megmutatkozó szeretet- 
gyakorlást, amely a nép, az ország, az emberiség szeretetének cse
lekedeteit jelenti. A szeretet horizontja kitágult: az emberi kollektí- 
vumok szeretetszolgálatává. Akkor válik kitartóvá, rendszeressé, át
gondolttá és tervszerűvé a keresztyén szeretet, amikor következete
sen szolgálja a felebarát javát, becsülettel végzi a munkát, segíti az
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ember haladását. A másik ember üdvösségének és földi jólétének a 
szolgálatában jelenik meg az igazi felebaráti szeretet.

Jézus emberszeretete egyszerre nyilvánul meg, mint az ember 
üdvösségére és földi boldogulására irányuló szeretet. Ha a kettő kö
zül csak az egyikre tesszük a hangsúlyt, meghamisítjuk Jézus em- 
berszeretetének megnyilvánulását. Aki Jézusnak csupán az üdvösség
re irányuló szeretetét hangsúlyozza, az megszegényíti tanítását, hi
szen amerre járt, lehajolt az emberhez, felvette minden gondját, 
javítani igyekezett helyzetén. Aki viszont Jézusnak csupán a földi 
élet felé irányuló érdeklődését hangsúlyozza, megszegényíti Jézus 
Krisztus megváltó művét és isteni mivoltát. Az ősi keresztyén hit
vallás nemhiába hangsúlyozza Jézus Krisztus valóságos istenségét 
és valóságos emberségét egyszerre és oszthatatlanul. A valóságos Is
ten és valóságos ember Jézus Krisztus tanít minket arra, hogy egy
felől hirdessük Isten üdvösségre vezérlő evangéliumát, másfelől 
mindent megtegyünk az emberek földi boldogulásának segítésére is.

Így tágult ki látóhatárunk Isten szeretet-akaratának teljes meg
értésére. Isten vezette úgy egyházunkat és sok más egyházat is, hogy 
az ő világot átölelő szeretete rászoktatott minket is a szeretet széles 
és messzire tekintő távlatának megértésére is.

A NÉP SZERETETE

Emberszeretetünk egyik konkrét megnyilvánulási területe a nép 
szeretete és támogatása. A nép az egyház számára az a hatalmas 
emberterület, ahová Isten szolgálatra beállította. A nép sohasem tá
voli, idegen, elvont fogalom, hanem mindig konkrét viszonyulás, hi
szen a mi népünkről, a mi országunkról, a mi hazánkról van szó.

Az evangélikus hazafiság tartalma a nép szeretete és a nép ügyé
nek szolgálata.

A PATRIOTIZMUS alapja a nép érdekének munkálása. A patrio
tizmus a legtermészetesebb emberi, de ugyanakkor a legtermészete
sebb keresztyén feladatunk is. Akik ebben az országban együtt 
élünk, mindnyájan érdekeltek vagyunk abban, hogy mi történik, 
merre és miként haladunk. Mi, akik Isten igéje alapján igazodunk el 
az élet minden területén, keresztyén indítékokból is foglalkozunk a 
nemzeti kérdésekkel. Isten sohasem helyezi egyházát légüres térbe, 
hanem mindig konkrét történelmi helyzetbe, amelyben tisztán és vilá
gosan kell eligazodnia az egyháznak ahhoz, hogy betölthesse külde
tését az adott történelmi feltételek között. Az a történelmi helyzet, 
amelybe Isten a mi egyházunkat állította, a szocializmust építő ma
gyar népi demokrácia. Ebben a nemzetben, a magyar népi demokrá
ciában élünk benne mi, lelkészek, és élnek benne gyülekezeti tag
jaink. Amikor azt mondjuk, hogy az evangélikus egyház tagjai va
gyunk, ugyanakkor egyszerre ennek a nemzetnek, a magyar népi de
mokráciának is tagjai. Nemzetünk és hazánk számunkra Istentől 
adott valóságok. A keresztyén embernek azon a helyen és abban a
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környezetben kell szolgálnia, ahová őt Isten állította. A Szentírásból 
tanultuk és tanítjuk, hogy Isten szolgálata embereknek végzett szol
gálat, azért nincs igaz Isten-szeretet igaz emberszeretet nélkül. Isten 
az ő szolgálatát úgy várja el, hogy azon a helyen, abban az időben, 
abban a társadalmi és gazdasági berendezkedésben szolgáljuk em
bertársainkat, amelybe beállított, mert egyháza sohasem a világból 
kivett egyház, hanem világnak szolgáló egyház.

A szeretet nagy parancsolatán nyugszik a keresztyén ember lel
kesedése minden igaz és jó ügy iránt, azért 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 feladatokat a templomban, a gyülekezetben, de ugyanakkor a szán
tóföldön, a gyárban, a közéletben is. A keresztyén ember az egyház
ban való kötelességét, de a hazában reá váró kötelességét is, hűség
gel akarja teljesíteni. Evangélikus lutheri életfelfogásunkat tagad
ja meg az, aki a való élettől elvonatkoztatva, úgy akar prédikálni, 
vagy hivő életet élni, hogy kiszakítja magát a hazánkban pezsgő élet 
lendületéből, és a célkitűzések és tervek éppen reá váró feladatából.

Történelmi tapasztalatunk szerint sohasem volt Magyarországon 
olyan állam, amely következetesebben helyezte volna jogaiba a ma
gyar népet, mint a szocializmus állama. Ez juttatta hatalomra a 
népet saját szülőföldjén.

Az egyház és állam viszonyát éppen ezért nem lehet rideg jogi 
kategóriák között kifejezni, mert bensőséges viszony alakult ki egy
házunk és államunk között. Az emberszeretet közös indítéka fogja 
össze az egyház és állam szándékait. Ennek a közös nevezőnek az 
alapján élvezi egyházunk más magyar egyházakkal együtt az állam 
bizalmának és megbecsülésének az ország nyilvánossága előtt is ki
fejezésre juttatott jeleit.

Aki evangélikusnak vallja magát, annak életében nincs és nem 
is lehet lelkiismereti összeütközés egyházunkhoz tartozása és a szo
cialista hazához tartozása között. Mi az együttmunkálkodás aktív 
viszonyával akarjuk segíteni azt a társadalmi fejlődést és haladást, 
amely a népet tette az ország gazdájává, a béke megvédéséért küzd 
és a népek barátságát tekinti céljának.

Ezen az alapon tudunk együtt munkálkodni ebben az országban 
HÍVŐK ÉS NEM HÍVŐK. Az élet végső kérdéseit illetően természe
tesen nem értünk egyet a marxistákkal, hitünket nem csonkítjuk 
meg, abból engedményt nem teszünk, de ezt senki sem kívánja tő
lünk. Alkotmányunk biztosítja a lelkiismereti és vallásszabadsá
got. De a szabadon hirdetett evangélium és a Jézus Krisztustól ta
nult szeretet egységbe fűz azokkal, akik legfőbb törvénynek az or
szág javát tekintik, akiknek jövőt építő tervét az emberről való 
gondoskodás, a nemzet felemelkedésének szelleme hatja át. Hazánk 
felvirágoztatása csak az egész nép műveként születik meg. Ezért 
nagy nemzeti céljaink megvalósításából mi evangélikus magyarok is 
kivesszük részünket.

453



VILÁGOT á t f o g ó  sz e r e t e t

Jézus Krisztus határtalan emberszeretete arra indítja a K risz
tust követőket, hogy teljes felelősséget érezzenek a világért, az em
berekért, az emberiség jövendőjéért, népek, országok, városok, fal
vak megmaradásáért. Ez a krisztusi szolgáló szeretet nem azon töp
reng, hogy hatáskörébe tartozik-e a nemzetközi kérdésekkel való fog
lalkozás, s nem volna-e jobb behúzódni valami modern kolostor 
szemlélődő életformájába, ahol az ember csak önmaga kegyességé
nek az ápolgatásával törődhet, hanem ez Krisztussá akar lenni a 
felebarát iránt, segíteni, építeni akar mindenütt, ahol erre alkalom 
kínálkozik.

Minket ez a tanítványi hűség hajt a nemzetközi kérdésekkel való 
foglalkozás felé. A mai helyzetben ezekkel a kérdésekkel való fog
lalkozás békeszolgálatunkkal van szoros összefüggésben. Mi nem a 
politizálás kedvéért törődünk ezekkel a kérdésekkel, hanem azért, 
mert az emberiség békéjének biztosításához hozzá akarjuk adni a 
magunk szerény erőfeszítéseit.

Az egyháznak világosan kell látnia, hogy az emberiség páratlan 
korszakba érkezett. Az emberiség soha nem látott hatalomra tett 
szert a természet erői fölött. Egymást érik a nagy és sokat ígérő 
tudományos felfedezések. Az emberi ész és az emberi kéz képes 
űrhajót küldeni a világűrbe, sőt nincs messze az az idő, amikor az 
első emberek is meg fognak jelenni égitestünk határain kívül eső 
területeken. Az emberi ész felhasította az atomot. Behatolt a fehérje 
sejtjeibe. A tudomány határai annyira kitágultak, mint még soha. 
Soha nem látott sebességgel tudunk közlekedni országok és világ
részek között.

Mégis emellett a szédületesen gyors tudományos és technikai fej
lődés mellett ki mondhatja el, hogy a világ tökéletes, hogy nincs 
sehol nyomorúság és nélkülözés? Emberek százmilliói ma is éheznek 
és nyomorognak. És ez nem lehet közömbös azoknak a keresztyé
neknek, akiket Urunk azzal küld a világba, hogy az éhezőket táplál
ják, a szomjúhozóknak inni adjanak, a ruhátlanokat felöltöztessék.

Noha kibontakozhatna az emberi jólét terjedelme és a béke biz
tonsága, mégis ki mondhatja el, hogy a tudomány haladása, és a XX. 
század nagy eredményei teljes mértékben biztosítják az emberiség 
békés jövendőjét? Óriási veszélyt jelent az egész emberiségre, hogy 
a tudomány és a technika vívmányai esetleg nem az emberiség előre
haladásának nemes céljait szolgálják majd, hanem szörnyű pusztító 
eszközök előállítását, amelyek magát az emberiség jövendőjét fenye
getik halálos veszedelemmel.

Az egyház előtt magasztos perspektíva tárul ki az emberiségnek 
ebben a korszakában. Az egyház Ura iránti hűségben kell felemel
nünk szavunkat a még mindig gyarmati sorban sínylődő, szenvedő 
emberek megsegítése érdekében egyfelől és az egész emberiség jö
vendőjét biztosító békés fejlődés előmozdítása érdekében másfelől. 
Nagy és szent küldetés ebben a korban keresztyénnek lenni. Mert



ez azt jelenti, hogy mi Isten igéjével az ajkunkon és a szeretet lelkü- 
letével a szívünkben tanácsolhatjuk és inthetjük a világot a jóra 
Isten akarata nyomán. A mi segítő szavunk sem hiányozhat, amikor 
alapvető döntések és nagy lehetőségek előtt áll az emberiség.

A KERESZTYÉN ERKÖLCS nemcsak individuális vonatkozásai
ban tanít a bűnről, hanem meglátja a nagyobb erkölcsi távlatokat 
is a népek egymáshoz való viszonyának és az egész emberiséget 
érintő kérdéseknek az összefüggésében is. A keresztyén erkölccsel 
semmiképpen sem fér össze a dzsungel törvénye, amely szabadjára 
ereszti a ragadozók telhetetlenségét annak a gőgös és fölényes elv
nek az alapján: ,,Azt teszem, amit akarok”. A keresztyén erkölccsel 
semmiképpen sem fér össze sem egyik embernek a másik által való 
elnyomása, sem egyik országnak a másik által való leigázása.

A vietnami nép elleni agresszió, a közel-keleti véres fegyveres 
konfliktus, s a világ sok más pontján támasztott feszültség, mind 
arra utal, hogy vannak, akik világhatalmi ábránddal akarnak más 
országokat hatalmukba keríteni, akiknek csak szavakban kell a béke, 
valóságban azonban a feszültség fokozására törekszenek. A felemel
kedő népek csak hihetetlen szenvedések és áldozatok árán tudják 
kivívni szabadságjogukat. Nekünk, mai keresztyéneknek világosan 
kell látnunk azt a nagyarányú és nemzetközi viszonylatokban je
lentkező bűnt, amely a világszerte megszégyenült, de még mindig 
tevékeny imperializmusban látható.

Isten szeretetében bízva tudjuk, hogy Ö győzelemre fogja vinni 
az igazságnak és a békének a törekvéseit, egyházait pedig erősíti a 
világ földi javáért és megmaradásáért folytatott küzdelemben.

AZ EGYHAZAK sz e r e t e t e

Az evangélikus egyház sohasem tekintette önmagát egyedül üd
vözítő egyháznak, mindig elismerte, hogy a Krisztus testében ré
szesülnek más egyházak is. Ez a tanítás azt jelenti, hogy az egyházak 
nagy családjában egyenrangú félként tekintünk minden egyházra, 
egyiket sem helyezzük fölébe a másiknak, de viszont azt természe
tesnek tartjuk, hogy minket is egyenrangú félnek tartanak. Ez adja 
meg az alapját minden más egyházhoz való viszonyunknak.

Az egyházi világszervezetek közül a KERESZTYÉN BÉKEKON
FERENCIA munkájában vesz részt legnagyobb intenzitással egy
házunk. Ebben a mozgalomban tiszteljük az egyházak legéberebb 
felelősségét az emberiség alapvető kérdéseit illetően. A Keresztyén 
Békekonferencia alapos teológiai munkája és az eseményekre való 
gyors reagálása a miénkkel együtt számos egyház meleg együttérzé
sét váltotta ki. Ez a motívuma annak, hogy széleskörűen segítjük 
és támogatjuk munkáját. Ebben teológusaink, lelkészeink és gyüle
kezeteink is egyaránt részt vesznek.

AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSÁHOZ való viszonyunk nem 
indult problémamentesen. Hosszú évek teltek el, amíg meggyőződ
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hettek szolgálatunk és teológiai felismeréseink Igében gyökerező vol
táról és az embert szolgáló szándékáról. A nehézségeken túljutot
tunk, s ma már testvéri légkörben folynak kapcsolataink. Mint a 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa volt főtitkára, ma
gam is az ökumenikus mozgalom felől jövök, s bizonyságot tehetek 
arról, milyen jó szolgálatot végeznek a magyar egyházak képviselői 
az egyes ökumenikus munkabizottságokban. Különösen az Egyház és 
Társadalom konferencia anyaga foglalkoztatja teológusainkat, s a 
magyar protestáns egyházak további tanulmányi munkájával is ki
veszik részüket ennek a témakörnek a továbbfejlesztéséből.

A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉGGEL is hasonló módon 
állunk kapcsolatban. Számos tanulmányi bizottságban működnek 
egyházunk képviselői. A következő nagygyűlés témája, amely az 
egyház világba szóló küldetését tartalmazza, rokonszenves számunk
ra, s a magunk erőivel is szeretnénk hozzájárulni ennek továbbfej
lesztéséhez. A Lutheránus Világszövetség által nyújtott szellemi és 
anyagi támogatás is erősíti testvéri kapcsolatainkat.

AZ EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA munkájában is 
kezdettől fogva részt veszünk, s a tanulmányi munkákon keresztül 
állandó érintkezésben állunk. Ez a munka is közel áll hozzám, hi
szen a magyar protestáns egyházakat 1970-ig képviselhetem a veze
tőségben.

A KÜLFÖLDI TESTVÉREGYHÁZAKKAL megsokasodtak kap
csolataink. Az ökumenikus gondolkodás erősödése révén igen gyak
ran járnak Magyarországon külföldi egyházi vendégek, és mi is sok 
külföldi egyházat keresünk fel. Isten iránti hálával mondhatjuk, 
hogy a jövőben csak szaporodni fognak ezek a kölcsönös egyházi 
kapcsolatok.

A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA 
TAGEGYHÁZAIVAL hagyományos testvéri jó viszonyban élünk, a 
református egyházzal az interkommuniót is gyakorolva, s ezért 
csak természetes, hogy testvéri szeretetünk a jövőben sem lankad
hat, hanem inkább csak gazdagodhat. Mint ökumenikus főtitkár is 
ennek az ügynek szolgáltam, és mint püspök is azt kérem lelkész
testvéreimtől és a gyülekezetektől, hogy továbbra is gazdagodjunk és 
erősödjünk egymás hite által.

A KATOLIKUS EGYHÁZBAN XXIII. János pápa és a második 
vatikáni zsinat óta erősödő ökumenikus szellemet és az emberiség 
jövőjéért felelősséget érző magatartást világszerte örömmel köszön
tötték az egyházak. Az önmaga feltételei között jelentős katolikus 
fejlődést a mi egyházunk is együttérző szeretettel méltatja. Azonban 
még mindig nem jutottak el odáig, hogy a mi egyházunkat is egyen
rangúnak tekintsék s a primátus és elsőségi igény helyett a testvér
szeretet egyenlőségével közeledjenek hozzánk. A vegyesházasság és 
sok más vitás kérdés megoldása ezért akad el. A teológiai nehézsé
gek ellenére a mi részünkről nyitva áll a gyakorlati együttműködés 
lehetősége a hazaszeretet gyakorlása, a nemzeti egység megvalósí

456



tása, az emberiség békéjéért érzett felelősség konkrét cselekvése te
rületén. Jézus Krisztus követői bizonyítsák be ma is, hogy egyek az 
emberszeretet útján.

EGYHÁZUNK SZERETETE
LELKI ÉDESANYÁNK a Magyarországi Evangélikus Egyház. 

Ebben az egyházban kereszteltek, majd konfirmáltak minket. Itt 
vesszük Krisztus testét és vérét az Űrvacsora szentségében, itt válik 
Isten igéje életösvényünk világosságává. Itt fűz egybe minket a sze
retet közösségébe Isten Szentlelke.

Természetes, hogy szívügyünk ennek az egyháznak az útja. 
Olykor nem is volt könnyű megtalálni a helyes cselekvésnek az útját. 
Hálával gondolunk Istennek azokra az áldott eszközeire, akiken ke
resztül az egyházat vezető akarata megszólaltatott. Elsősorban egy
házi vezetőségünknek köszönhetjük, hogy fokozatosan erősödőben 
van a tisztánlátás a teológiai felismerések elfogadása tekintetében. 
Nincs bizonytalanság az alapvető teológiai kérdésekben.

Egyházunk húsz év alatt szerzett teológiai felismeréseit országos 
ielkészkonferenciák sorozatán át foglaltuk össze. Ma már általánossá 
és közmeggyőződéssé vált egyházunkban Isten emberszerető akarata, 
teljességének megértése. Ennek jegyében vezet előre egyházunk jö
vendőjének útja.

PÜSPÖKTÁRSAMMAL való teljes teológiai egységben és egy
házkormányzati egyetértésben kívánjuk egyházunkat a kipróbált, he
lyes úton új feladatok felé vezetni úgy, ahogy arra Isten Szent
lelke irányítja egyházunkat.

Egyházunkon belül az együttélés szabályozója az a TÖRVÉ
NYESSÉG, amelyet az 1966. évi zsinatunk által alkotott törvény- 
könyv körvonalaz. Ez egyaránt jelenti a gyülekezetek közakaratára 
alapozott és felfelé is kisugárzó demokratizmust és ugyanakkor a lu- 
teránus értelemben vett püspöki vezetésű személyes felelősséget.

Feladataink sorában változatlan fontosságú a TEOLÓGIAI 
MUNKA, amely megalapozza gyakorlati tevékenységünket. Tizenhét 
évig szolgáltam Teológiai Akadémiánkon, mindenki természetesnek 
veheti, hogy Akadémiánkon és az egész lelkészi karban folytatott 
teológiai szolgálatot igen nagyra értékelem. Eddig is a Teológiai 
Akadémia, s az esperesek vezetése alatt működő Lelkészi Munkakö
zösségek voltak a műhelyei a teológiai munkának. A jövőben ezek a 
feladataink csak fokozódni fognak, mert egyházi nemzetközi kapcso
lataink bővülésével Isten egyre több lehetőséget tár elénk az egy
házak nagy családját foglalkoztató kérdésekben való részvételre.

Luther szerint az egyház legdrágább kincse az evangélium. Az 
evangéliummal szolgáló IGEHIRDETŐI TISZT a legtöbbet jelenti, 
amit Isten az emberre bízhat, mert teremtő szavának, az Isten igéjé
nek a megszólaltatását bízta rá. Tetszett Istennek emberi eszközt 
használni hívogatásának a közvetítésére. De ezekben az ember min
dig csak eszköz és a tulajdonképpeni cselekevő mindig Isten. Jézus
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Krisztus tanítványa sohasem a maga nevében szól, nem magát hir
deti és nem magához hívogat, hanem a ,,názáreti Jézus Krisztus ne
vében (Csel. 3, 6) szól és cselekszik. Ez a szolgálattevőtől teljes oda
adást kíván. Evangélikus hitvallási irataink az Isten igéjének szolgá
jaként jelölik meg a lelkészt. Ebben egyházunk egész tanítása tükrö
ződik, mint ahogy a tengercseppben megtalálható a tenger egész ösz- 
szetétele. A lutheri keresztyénségben az ige mindenek felett áll. 
Nem az egyház az ura az igének, hanem az ige az ura az egyháznak.

A lelkész, az igehirdető az a tolmács, aki Isten szavát lefordítja 
és megmagyarázza a gyülekezet számára. Isten követe minden lel
késztestvérem, aki értelmezi Isten akaratát, képviseli Isten ügyét, s 
aki el tudja mondani, hová és merre vezeti Isten a gyülekezeteket, 
mi Isten akaratának és jó tetszésének az iránya. Lelkésztestvéreink, 
Isten azt várja tőlünk, hogy igehirdetésünk és életfolytatásunk egy
szerre szolgálja Isten üdvözítő szándékát és az embereken való se
gítésre irányuló konkrét akaratát. Olyan pásztorokra van szükség, 
akik a nyáj testi-lelki gondját hordozzák, akik felelősséget éreznek 
a rájuk bízottakért is, de az ország építéséért és az emberiség jö
vőjéért is.

A püspök a lelkészek pásztora is. Szolgáló szeretettel fordulok 
minden szolgatársam felé, akár a szolgálatban felvetődő problémák
ról legyen szó, akár anyagi természetű kérdésről, akár a lelkészcsa
ládok problémáiról, akár gyermekeitek előbbrejutásáról.

Hasonló szeretettel fordulok GYÜLEKEZETEIM felé is. A püs
pök egyik feladata a gyülekezetek látogatása. Már itt bejelentem, 
hogy szeretném felújítani a régi hivatalos püspöki egyházlátogatás 
lehetőségét, amikor a gyülekezetekben egy-egy napot töltve szeret
ném bejárni egy-egy egyházmegye gyülekezeteit, hogy erősödjünk 
egymás hite által s eljussunk arra a világosságra, amelyre a Szent
lélek vezeti gyülekezeteinket, amely nem hagyja, hogy az egyház és 
az igehirdetés eltérjen attól a színtiszta evangéliumtól, amely Isten 
embermentő akaratában jelenik meg. Aki tisztán és hamisítatlanul 
hirdeti az evangéliumot, az nem veszti el Jézus szemléletmódját, ha
nem szolidaritást vállal az emberrel, üdvösségét és földi boldogulá
sát úgy szolgálja, ahogy arra Jézus Krisztustól kap indítást.

Szeretettel fordulok a FELÜGYELŐK, GONDNOKOK, PRES
BITEREK felé, akikkel a gyülekezetek látogatása során külön össze
jöveteleken szeretnék testvéri viszonyt kialakítani, amelyben egyet- 
értésra jutunk egyházunk egészének és a helyi gyülekezetek fel
adatait illetően.

Végezetül pedig ismét hirdetem azt az Istent, aki maga a szere
tet, azt a Jézus Krisztust, aki embertestvéreink szolgálatára és egy
más szeretetére irányít minket. Akkor nem válik hiábavalóvá ige
hirdetésünk, prófétai látásunk, teológiai munkánk, fáradozásunk és 
szorgalmunk, ha mindebben benne lüktet a keresztyén hit és élet 
szíve: a szeretet. „Most azért marad a hit, remény, szeretet, e há
rom; ezek között pedig legnagyobb a szeretet (1 Kor 13, 13.).

Dr. Ottlyk Ernő
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N égyszázötven  éves reform áció

Luther útmutatásával:

A presbiter az emberi közösségekben

1. A hit és a cselekedetek

Első alkalom m al a hit és cselekedetek kapcsolatáról kérdezzük Lu
thert. Mi teszi időszerűvé, ak tuálissá ezt a kérdést? K ét dolog is.

Római katolikus hívekkel beszélgetve gyakran hallani ezt a  véleke
dést: „A vallás ( =  a hit) nem  üdvözít senkit, hanem  csak a jócselekede
tet!” Sőt evangélikus hívek részéről sem ritk a  az ilyen megnyilatkozás. 
A felekezeti szétszakadozottság sok meddő harcába belefárad t em berek 
véleménye ez. Ügy gondolják, hogy nem  az a fontos, m it hisz és m it ta 
nít valaki, hanem  csak az, hogy m it cselekszik. A jócselekedet Isten  előtt 
is a legkedvesebb és az em beri élet szám ára is sokkal hasznosabb, m int 
a k ilá tásta lan  v iták  arról, hogy m elyik h itnek  van igaza. L átn i fogjuk, 
hogy L u ther szerin t ez a  vélem ény m erőben félreérti a  h ite t is, meg a 
jócselekedetet is.

De nem csak felekezeti vonalon ak tuális a  kérdés. Az ak tiv itás k o rá
ban élünk. Az élet m inden te rü le tén  óriási hangsúly van az em ber cse
lekvésén, alkotó tevékenységén. U gyanakkor éppen a lu theri keresztyén- 
séget sokszor érte  és éri az a vád, hogy lefékezi a cselekvő em bert. In 
aktívvá, té tlenné teszi, m ivel azt tan ítja , hogy az em ber h it által, csele
kedetek nélkül lesz igazzá Isten  előtt. A lu theranizm us történetéből pél
dákat is lehet felhozni e vád igazolására. Ezért is nagyon időszerű és fon
tos szám unkra, hogy m egkérdezzük L u thert: valóban tő le szárm azik-e ez 
a tétlenné tevő tan ítás?  Igaz-e ez a vád, vagy itt  is csak az ő tan ításának  
félreértéséről van szó? M it ta n ít ő a h itrő l és a cselekedetekről?

A) LUTHER TANÍTÁSA A HITRŐL

Á llapítsuk meg azonnal, hogy L u ther szerin t a h itnek  a keresztyén 
életben m indennél döntőbb jelentősége van. M inden ezen fordul meg és 
m inden itt  kezdődik. H it nélkü l egy lépést sem tehetünk  a keresztyén 
é le t ú tján.

1. Kiben hiszünk?

Ezt kérdezzük először. Sőt a mai em ber ezt egyenesen így kérdezi: 
van kiben h innünk? Van Isten?

L uther szerin t m inden em bernek van valam ilyen istene és ezért m in 
denkinek van valam ilyen h ite  is. A Nagy K átéban ezt ír ja : „Isten az, 
akitől az em ber m inden jó t v ár és akihez m inden bajban  m enekül. ,Is
tenem van’ teh á t azt jelenti, hogy szívem szerin t bízom és hiszek ben
n e . . .  M ert e kettő: h it és Isten összetartozik. Mondom teh á t: am ire szí
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vedet hagyod és bízod, valójában az a te istened." (Az Evangélikus Egy
ház H itvallási Ira ta i — Budapest, 1957. II. kötet, 96 lap. — A továbbiak
ban rövidítve: EHI). Ezután példákat sorol fel arra , hogy m i m inden le
het az em ber istene: pénz, tehetség, hatalom , jó  összeköttetés, vagy éppen 
a sa já t cselekedeteink, azaz önmagunk. Istenben tehá t sajnos nincs hiány! 
Túl sok is van! Nem is az a legfőbb kérdés, hogy van-e Isten, hanem  az, 
hogy m elyik az igazi! És m iképpen ism erhetjük  meg Őt?

2. Hogyan ismerhetjük meg az igaz Istent?
L uther szerin t az igaz Isten m egism erésére az em ber képtelen. Nem 

elég ehhez sem tudom ányunk, sem jóságunk, sem buzgó vallásosságunk. 
Csak azért ism erhetjük  meg Őt, m ert Ő m aga m egism erteti m agát ve
lünk. Megszólít bennünket és k iny ilatkoztatja m agát nekünk  igéjében. 
Ezért az ige a keresztyén em ber legnagyobb kincse, Isten legnagyobb 
ajándéka. „A lélek  m inden nélkül ellehet, csak Isten igéje nélkü l nem  . . .  
Isten igéjén kívül sem m i sem segít ő rajta. Míg ha igéje van, akkor m in
dene van.” („A keresztyén em ber szabadságáról”. F ordíto tta : dr. Masznyik 
Endre. — Budapest — .1927. III. kiadás. 5. pont. — A továbbiakban röv i
dítve: KSZ és a megfelelő pontszám.)

K érdezzünk tovább! M it m ond nekünk Isten az ő igéjében? L uther 
az igazi Istenről való beszéd legfőbb k iindulópontjánk ta r t ja  azt, hogy 
különbséget tegyünk Isten kétféle igéje, a törvény és az evangélium  kö
zött. „Tudnunk kell, hogy az egész Szentírás tu lajdonképpen két igéből 
áll s ezek: egyfelől a parancsolat vagy Isten  törvénye, m ásfelől a  jöven
dölés vagy Isten ígérete.” (KSZ. 8 p.) A törvény jócselekedeteket paran 
csol, de erőt nem  ad azok végrehajtásához. R endeltetése ezért éppen az, 
hogy „az em ber m egism erje belőle jóra való tehetetlenségét és m egta
nuljon önmaga fe le tt kétségbeesni.” (KSZ. 8. p.) Ha eddig e lju to tt az em 
ber, akkor „eléggé meg van önmaga elő tt alázva és a porig lesú jtva nem  
talál m agában sem m it, am i á lta l kegyessé lehetne. S éppen ekkor hangzik 
fel a m ásik ige, az isteni ígéret és jövendölés, m ondván: akarsz m inden 
parancsolatot te ljesíteni, akarsz gonosz k ívánságaidtól és bűneidtől szaba
dulni, am in t ezt a parancsolatok kényszerítve követelik: nos hát, higgy a 
Krisztusban, akiben én neked m inden kegyelmet, igazságot, békességet és 
szabadságot felajánlok. Ha hiszel, m indez a tiéd, ha nem  hiszel, nem  a 
tiéd .. . M ert rövidre fogva: a h itbe helyeztem  m indent, hogy akinek hite 
van, m indene legyen és üdvözüljön, ak inek  nincs, sem m ije se legyen.” 
(KSZ. 9. p.)

A lapvetően fontos szavai ezek Luthernak. M it tudunk  meg belőlük?
Először is azt, hogy Isten t nem  lehet valam i semleges páholyból m eg

ism erni. M egismerése azzal kezdődik, hogy m egism erjük a m agunk b ű 
neit, szegénységét és nyom orúságát. Az Isten-kérdés tehát nem  az em beri 
értelem  és m egism erő képesség dolga csupán, hanem  egész em beri lé 
nyünk, existenciánk kérdése. Aki erre  az önism eretre el nem  jut, az az 
élő, igaz Istenről sem fog m egtudni soha semmit.

Persze ez az önism eret is még csak a kezdet. Hiszen a  törvényből, 
még csak önm agunk bűneit és Isten vádoló ak a ra tá t ism erjük meg. Ezért 
Isten még a törvényben is re jtv e  m arad  előttünk. Az ő valóságát és ve
lünk való ak ara tának  teljességét csak az evangélium  tá rja  fel előttünk. 
Amikor bűneinken bánkódva m eghalljuk  az evangélium ot és h itte l elfo
gadjuk a bűnbocsánatot, akkor tud juk  meg igazán, hogy kicsoda Ő: a mi 
jóságos Istenünk és A tyánk, aki szereti és m agához fogadja a bűnösöket.

M indez pedig K risztusban történik. „Hogy pedig te m agadból és m a
gadtól, vagyis a te  romlásodból kiszabadulhass, odaállítja  eléd (t.i. Isten)
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az ő szerelm es F iát, a Jézus K risztust és élő, vigasztaló igéje á lta l é rté 
sedre adja, hogy rend íthete tlen  h itte l neki add á t m agadat és őbenne vesd 
erős bizalm adat. A kkor ezen te h itedért bűnöd m egbocsáttatik, m inden 
rom lásod végetér és te  igazságos, igaz, boldog, kegyes leszel és m inden 
parancsolatot betöltesz, m indentől szabad le sze l. . (KSZ. 6. p.)

Az igaz Isten tehá t csak K risztusban ism erhető meg szám unkra. Ró
la szól az evangélium . N élküle az em ber csak fan táziá i Istenrő l és gon
dolataival csak torz bálványképeket fa rag  Róla. Isten, akiben a keresz
tyének hisznek, nem  gondolati képzet, nem  k ispekulált isten, hanem  tö r
téneti személy: Jézus Krisztus.

3. Mit jelent Krisztusban hinni?

Az eddig elm ondottak nélkül nem  tudnánk  e kérdésre helyesen vá
laszolni. így viszont m áris lá tjuk , hogy a h it L uther szám ára Isten m eg
ism erésének és az egész keresztyén életnek egyetlen kapuja.

a) A  h it bizalom. M ár az eddigi idézetekből is világosan látszik, hogy 
Luther szerin t a  h it nem  valam i elm életi tudás vagy vélekedés K risztus
ról, hanem  egész em beri m ivoltunk, existenciánk odafordulása Őhozzá. 
A h it a törvény vád ja  elől — am ely ugyancsak egész existenciánkat é rin 
ti — odam enekül az evangélium  vigasztalásához, vagyis Krisztushoz. N á
la keres segítséget és oltalm at. Ez az „odafordulás”, „odam enekülés” a 
hit bizodalm a. Hiszem és bízom abban, hogy igaz, am it m ond és ígér. H i
szem, hogy valóban m egbocsátja bűneim et és valóban m egszabadít a tö r
vény vádjátó l és átkától. „ . . .  a  h itte l úgy áll a dolog, hogy aki m ásnak 
hisz, azért hisz neki, m ert őt kegyes, igaz em bernek ta r t ja  . . .  Hasonló
képpen, ha a lélek  Isten  igéjében rend íthete tlenü l hisz, akkor őt igaznak, 
jónak és igazságosnak ta r tja ; ezzel Ö t a  legnagyobb tisztességgel illeti, 
m ellyel csak ille theti.” (KSZ. 11. p.)

b) A  h it életközösség. L u ther h itrő l szóló tan ításában  gyakran h á t
térbe szorítjuk  ezt a vonást, pedig való jában nagyon jelentős. Enélkül 
nem érth e tjü k  jól a  cselekedetekről szóló tan ításá t sem. „A h i t . . .  a  le l
ket K risztussal, m in t m enyasszonyt a vőlegénnyel egyesít. Ebből a házas
ságból folyik, m in t szent P ál m ondja (Ef. 5,30), hogy K risztus és a  lélek 
egy testté  lesznek. Ekként m indkettőnek javai, szerencséje, szerencsét
lensége és m inden dolga közössé válik. Ügyhogy am i Krisztusé, az a hívő 
léleké is s am i a  léleké, az K risztusnak is sa já tjává  lesz. M ivel pedig 
K risztusé m inden jó és az üdvösség, h á t ezek a lélek  sa játjaivá , viszont 
a  léleké m inden rossz és bűn, h á t ezek meg K risztus sa já tjává  lesznek, 
így im m ár egy boldogító csereviszony tá m a d . . .  H át nem  boldogító kö
zösség az, m ikor a gazdag, nemes, kegyes vőlegény, K risztus, a szegény, 
megvetett, rossz szem élyt házastársul veszi és m egm enti m inden bajtól, 
felruházza m inden jóval? Így m ár lehetetlen, hogy a bűn kárhoztassa őt, 
m ert im m ár K risztust terheli az és Őbenne elnyeletett. (KSZ. 12. p.)

Jó l lá tszik  itt, hogy L uther szerin t a h it nem  valam i egyházi tan ítás
nak, dogm ának az elhívásét jelenti. Ha a h it ennyi volna csupán, akkor 
valóban nem  m aradna m ás hátra , m in t hogy végnélküli v itáka t folytas
sunk felőle és végül is m egnyugodjunk abban, hogy nem  a h it a fontos, 
hanem  a jócselekedet. Csakhogy a h it ennél m érhetetlenül több: szem é
lyes életközösség K risztussal. A hívő em ber nem  csak tud  valam it — töb
bet vagy kevesebbet — K risztusról, hanem  személyes kapcsolatban, kö
zösségben van Vele. A hívő em bernek egész keresztyén élete ebben a kö 
zösségben folyik és annak m inden m egnyilatkozása, cselekedete ebből a 
közösségből ered.
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c) A  hit szabadság. L u ther igen nagy hangsúlyt tesz a h itnek  erre a 
vonására is. Könyvének címe is e rre  utal. írá sá t azzal a tétellel kezdi, 
hogy „a keresztyén em ber m indennek szabad u ra  és nincsen senkinek 
alávetve”. (KSZ. 1. p.) M ásutt ezt ír ja : „ . . . a  keresztyén em ber h it által 
m inden dolog fölé oly fenséges m agasságba em elkedik, hogy lelkileg m in
deneknek u rává lesz, mivelhogy üdvösségének sem m i sem ártha t, sőt ne
ki m inden kell, hogy hódoljon és üdvösségét szolgálja.” (KSZ. 15. p.)

Mit je len t ez a szabadság? „ . . .  a  keresztyénnek a h it teljesen elegen
dő és neki cselekedetre semmi szüksége avégből, hogy kegyessé legyen. 
Ha pedig sem m i szüksége a cselekedetre, úgy bizonnyal fel is van oldva 
m inden parancsolattó l és törvénytől. S ha fel van oldva, úgy bizonnyal 
szabad.” (KSZ. 10. p.)

Persze nyilvánvaló, hogy ez a  szabadság nem  je len t önkényes szaba
dosságot, hanem  az a K risztussal való életközösségnek egy vonása, kö
vetkezménye.

A törvény vádolja a bűnös em bert. A h it „csereviszonyában” azonban 
a bűnt K risztus vette m agára és a bűnbocsánat á lta l szabaddá te tte  a bű
nöst a bűntől is és a törvény vádjátó l is.

A törvény a bűnöstől üdvössége érdekében cselekedeteket követel. 
A bűnös önm agában képtelen e követelésnek eleget tenni. Csakhogy K risz
tus betö ltö tte a tö rvény t és a h it közösségében az ő tökéletes igazsága a 
hívőé lesz. Ezért a törvénynek nincs m ár m it követelnie tőle. A hívő sza
baddá le tt ettől a követeléstől is.

A hívő em bernek a törvénytől való szabadságát L uther más oldalról 
is m egvilágítja. Szerin te a törvény nem  egyszerűen cselekedeteket köve
tel, hanem  hitet. Másszóval a törvényben Isten  nem  az em ber cseleke
deteit követeli m agának, hanem  m agát az em bert. Éppen ezért az egyes 
parancsolatoknak sem önm agukban van jelentősége, hanem  csak az első 
parancsolattal egybekapcsolva. A törvény m inden parancsolata az elsőben 
foglalódik össze. Az első parancsolat viszont éppen a h ite t követeli. Az 
első parancsolatból „kell fakadn ia és erednie a többinek is. Vagyis ez az 
ige: ,Ne legyen más Istened!’ a  legegyszerűbb módon csupán azt akarja  
m ondani, am it ezzel követel: ,Félj és szeress engem  és bízzál bennem, 
m ert én vagyok a te  egyetlen igaz Istened!’ Ha ugyanis a  szív ilyen v i
szonyban van Istennel, akkor betöltötte ezt és a többit is m in d . . .  Így 
kell tehát az első parancso la tnak  v ilágítania és fényével valam ennyi töb
bibe hato ln ia.” (EHI 147. lap). Ezért a törvény egyes cselekedetei nem 
töltik be a törvényt. Egyedül a h it teheti ezt. A h it „m inden parancsola
tot betölt és m inden egyéb cselekedet nélkül kegyessé tesz. Hiszen im 
m ár nyilvánvaló, hogy egyedül a h it tölti be az első parancsolatot, am ely 
így szól: tiszteld az Istent! Ha m erő jócselekedet volnál is tetőtől talpig, 
mégsem volnál kegyes......... m ert Isten t lehetetlen  tisztelni, hacsak igaz
ságot és m inden jó t nem  tu la jdon ítunk  n e k i . . .  Ezt azonban sem m iféle 
jócselekedet nem  teszi, hanem  egyedül a  szív h ite  . . .  A zért veszedelm e
sen homályos beszéd és tan  az, am ely szerin t Isten  parancso la ta it csele
kedetek á lta l kell betöltenünk, holott a betöltésnek az összes cselekede
teket megelőzően h it á ltal kell m egtörténnie. A cselekedetek a  betöltés 
után következnek . . . ” (KSZ. 13. p.) A keresztyén em ber tehá t ilyen érte 
lemben is szabad a törvény követelésétől. Hiszen h ite  á lta l betöltötte azt.

A h it szabadsága végül azt jelenti, hogy a keresztyén em ber szabad 
üdvössége gondjától. Sem m it sem  kell tenn ie  azért, hogy üdvözüljön, h i
szen a  K risztusban való h it á lta l m áris részese az Istennel való közös
ségnek, vagyis az üdvösségnek. A keresztyén em ber életének tehá t nem 
célja az üdvösség, hanem  kiindulópontja és forrása.
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Ez hát a hívő em ber felséges szabadsága. H it á lta l m indene megvan 
K risztusban. Nincs szüksége sem m ire és senkire. Ezért nincs is senkinek 
alávetve. Szabad m indentől és m indenkitől.

L u thernak  ezek a gondolatai a keresztyén em ber szabadságáról tu 
lajdonképpen azt ak a rják  kifejezni, am iről az Újszövetségben — külö
nösen a jánosi iratokban  és P á l apostolnál — gyakran olvasunk, hogy 
ti. az üdvösség nem  egyszerűen a jövendő dolga, hanem  m ár a jelené is. 
„Aki K risztusban van, új terem tés az. A régiek elm últak, ímé, ú jjá  le tt 
m inden.” — m ondja P á l apostol (2 Kor. 5,17). A keresztyén em ber K risz
tusban, h it á lta l m ár most, m ár itt  részese Isten örök, új világának. Ezért 
olyan m indenekfelett való L u ther szám ára a keresztyén hit.

Sajnos L u thert — ahogy P á lt is — éppen ezen a ponton érte tték  fé l
re sokan. Azt a ham is következtetést vonták  le  tanításából, hogy ő lé
nyegtelennek, sőt szükségtelennek ta r t ja  a keresztyén em ber szám ára a 
cselekedeteket és lefékezi ezzel a keresztyén élet aktiv itását.

Éppen ezért fontos, hogy végül m egkérdezzük Luthert, m iként tan ít 
ő a jócselekedetekről.

B) LUTHER TANÍTÁSA  A CSELEKEDETEKRŐL

Először is á llap ítsuk  meg: L uther sohasem  tan íto tta  azt, hogy a hívő 
em bernek nem  kell jó t cselekednie. Sőt azt sem lehet m ondani, hogy ta 
nításának csak egy je lentéktelen  függeléke szól a cselekedetekről. Éppen 
ellenkezőleg: tanító i és igehirdetői m unkájának  egyik igen jelentős célki
tűzése volt, hogy m egm utassa, m it je len t a Szentírás szerin t a  tevékeny, 
cselekvő keresztyén élet. A következő előadások éppen ezt m u ta tják  m ajd 
be az em beri élet különböző területéin.

L uther nem  a cselekedetek ellen harcolt, hanem  a cselekedetekről 
szóló téves tan ítások  ellen. A következőkben éppen e harca felől kérdez
zük őt.

1. A cselekedetek forrása

Láttuk, hogy L u ther szerin t a h it nem bizonyos egyházi tanok elhivé- 
se, am elyhez azu tán  kiegészítésként hozzá kellene adnunk  a jócseleke
deteket. A h it K risztussal való életközösség. Aki a  h it bizodalm ával be
fogadta K risztust, elfogadta bűnei bocsánatát, az ebben az életközösség
ben felszabadul a rra , hogy m ostm ár Istennek éljen K risztust követve és 
neki engedelm eskedve m in t m enyasszony a vőlegényének. A bűnbocsánat, 
m int egy felny ito tt zsilip, u ta t enged, hogy a K risztus élete beáradjon a 
mi életünkbe. A jócselekedet tehá t ennek a K risztussal való közösségnek 
a m egnyilvánulása, következm énye, és nem  a keresztyén em ber külön p ro
dukciója, am ivel ő még kiegészíti ezt a közösséget. M ás szóval: a  jócsele
kedet a h it gyümölcse és a kettő  nincs meg egym ás nélkül. A hitnek  
Krisztussal való közössége a jócselekedetek forrása. „Igaz e két m ondás: 
jó, kegyes cselekedetek nem  tesznek senk it jó, kegyes em berré, hanem  a 
jó, kegyes em ber jó, kegyes cselekedeteket m űvel. Viszont gonosz csele
kedetek sohasem  tesznek senkit gonosz em berré, hanem  a gonosz em ber 
gonosz cselekedeteket m ű v e l. . .  Előbb a  személynek kell jónak  és ke
gyesnek lennie m inden jócselekedetet megelőzően, akkor azután  a kegyes 
és jó  személytől jócselekedetek szárm aznak. A m int K risztus m ondja (Mt 
7,18): ,A rossz fa nem  terem  jó gyümölcsöt. A jó  fa nem  terem  rossz 
gyümölcsöt.’ S az is világos, hogy nem  a gyümölcs ta r t ja  a fát, a fák  sem 
nőnek a gyümölcsön, hanem  m egfordítva . . . ” (KSZ. 23. p.)
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A hitnek  és a  jócselekedetnek ezt a belső kapcsolatát és összefüggé
sét még jobban m egértjük, ha azt kérdezzük: mi L uther szerin t a hívő 
em ber jócselekedeteinek célja?

2. A cselekedetek célja

E kérdésnél különösen is világosan kitűnik, hogy m iért ta r t ja  Luther 
a róm ai egyház ta n ítá sá t a  cselekedetekről olyan veszélyesnek és ham is
nak.

Nem győzi hangsúlyozni, hogy az em bernek sem m iféle cselekedete 
sem tud ja  az üdvösséget megszerezni vagy annak  megszerzéséhez a leg
kisebb m értékben is hozzájárulni. Egyenesen bűnnek ta r t ja  az olyan 
cselekedetet, am elyet e célból akarnánk  tenni. „Nem a parancsolat vagy 
cselekedet, hanem  Isten  igéje (vagyis az ő kegyelem ígérete) és a h it által 
lesz (ti. az em ber) kegyes és boldog. Az éppen az ő isteni dicsősége, hogy 
ő m inket nem  a mi cselekedeteink, hanem  a m aga kegyelmes igéje ál
ta l ingyen, m erő irgalm asságból idvezít. M indebből könnyen m egérthet
jük, hogy a jócselekedetek m ennyiben á llha tnak  meg és m ennyiben ve- 
tendők e l . . .  M ert ha az a ham is gondolat és visszás nézet fűződik hoz
zájuk, hogy mi a cselekedetek á lta l leszünk kegyesekké és boldogokká, 
akkor m ár helytelenek és egészen elvetendők, m e r t . . .  meggyalázzák Is
ten kegyelmét, am ely egyedül h it á ltal tesz kegyesekké és ig a za k k á . . .  
Azért e lvetjük  a jócselekedeteket: nem  m aguk m iatt, hanem  am a gonosz 
pótlék és ham is visszás nézet m ia t t . . .  (KSZ. 24—25. p.)

Ez tehá t azt jelenti, hogy aki K risztuson kívü l bárm iben is bizako
dik, am i önm agától való, az ellene m ond Isten  kegyelm ének. Az em ber 
cselekedete nem  ú t az üdvösségre. A hivő em beré sem! Az üdvösségnek 
nincs em beri útja, csak isteni. A h it ebben az összefüggésben éppen azt 
jelenti, hogy az em ber lem ond önm agáról, a m aga cselekedetéről és egé
szen kiszolgáltatja m agát Isten  kegyelmes cselekedetének a K risztusban.

Mi tehá t akkor a jócselekedet célja a  hivő em ber életében? L uther 
e kérdésre három  választ ad.

Először: A hivő em ber azzal a szándékkal tesz jót, hogy Istennek 
kedvében járjon . Röviden: hálából. „A cselekedetekkel nem  ak aru n k  mi 
mást, nem  is vesszük szám ba azokat m ásként, m in t hogy az Istennek így 
tetszik. Az ő a k a ra tá ra  öröm est tesszük a legeslegjobbat.” (KSZ. 21. p.) 
„ . . .  a keresztyénnek az üdvösség végett sem m i cselekedetre, parancso
la tra  nincs szüksége, hanem  szabad ő m inden parancso la tta l szemben és 
merő szabadságból, ingyen cselekszi m indazt, am it tesz. H asznát vagy 
idvességét éppen nem  keresi azzal, m ert őt kielégítette és idvezítette hite 
és Isten kegyelme. H anem  csakis azért végez jócselekedeteket, hogy Is
tennek tessék.” (KSZ. 23. p.) A hivő em ber így gondolkodik, m ikor jót 
cselekszik: „ím e az én Istenem  engem, m élta tlan  és elkárhozott em bert, 
m inden én érdem em  nélkül, ingyen való kegyelem ből m egajándékozott 
K risztus á lta l és K risztusban m inden kegyesség és üdvösség te ljes gaz
dagságával, úgyhogy im m ár semmi m ásra nincs szükségem, minthogy 
higgyem, hogy ez így van. No hát, ennek az én jó  A tyám nak, aki engem 
fölös jókkal ingyen elhalm ozott, m egteszek én is önként, szabadon és in 
gyen m indent, am i neki tetszik és leszek felebarátaim  irán t én is keresz
tyén, am int K risztus irán tam  le tt és nem  teszek egyebet, csak am iről tu 
dom, hogy nekik  szükséges, hasznos és üdvösség. Hiszen nekem  hitem  á l
ta l K risztusban m indenem  m egvan bőséggel.” (KSZ. 27. p.)

Másodszor: A  hivő em ber jócselekedetének célja önm aga féken tartá - 
sa. L uther jól lá tja  — és más ira ta iban  még bővebben is beszél erről —,
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h ogy a hivő em ber még nem  ju to tt el a teljességbe. Még itt él a földön 
és benne lak ik  az a m ásik em ber is, aki nem  szereti Isten t és nem  törő
dik az ő akaratával. A hivő em bernek  ezt a helyzetét L u ther kétfélekép
pen is kifejezi. Egyrészt beszél a belső és külső em ber ellentétéről — 
nyilván P á l apostol nyom án. Persze nem  tudathasadásról, vagy az egysé
ges em beri existencia feldarabolásáról van itt  szó, hanem  egyszerűen a r 
ról, hogy a hivő em berben egyszerre m unkálkodik  és harcol egym ással a 
hit és a hitetlenség, Isten  kegyelm e és a bűn hatalm a. M ásrészt u ta l Pál 
apostol kifejezésére (Km 8,25), m ely szerin t mi még csak „a Lélek zsen
géjének birtokosai” vagyunk. „Ügy van és úgy is m arad, hogy a földön 
csak kezdjük és fo ly ta tjuk  azt, am i a  m ásvilágon éri el a tökéletességet.” 
(KSZ. 19. p.) A hivő em bernek tehá t harcba kell szállnia önm aga h ite t
lenségével és bűneivel, hogy azokon a h it erejével győzelmet vegyen.

L uther szerin t ez az önfegyelmezés a cselekvő keresztyén életnek 
igen fontos vonása. A K risztussal való életközösség ere je  e rre  is adatott!

Harmadszor: a  hivő em ber jócselekedeteinek célja a  m ásik ember.
Jelentős és hasznos itt  közbevetőleg a r ra  is figyelnünk, hogy L uther 

ebben az összefüggésben nem  az egyházról s az egyház tag ja inak  egym ás
hoz való viszonyáról beszél. Nem a keresztyénekről tehát, hanem  egysze
rűen a „m ásik em berrő l”. Így m ondja: „Szóljunk m ost azon különféle 
cselekedetekről, am iket m ás em berek irá n t kell gyakorolnunk. M ert az 
em ber nem  egym agában, nem  csupán a m aga testében él, hanem  együtt 
él más em berekkel a földön. Nem is lehet meg há t ezek irán ti cselekede
tek n é lk ü l. . . ” (KSZ. 26. p.)

L uther szerin t az egyház egyébként sem lezárt testü let, nem  fém jel
zett em berek zárt klikkje. Szerinte az egyház határa i nyitottak, m in t a 
fényforrás fényköre. A szeretet m eg különösképpen is ha tá rta lan  és nem 
foglalható valam ilyen zárt keretbe. L u thernak  ez a szeretet-fogalm a 
ugyanúgy meglepő és új volt, m in t Jézusé a m aga korában, am ikor pl. 
a kum ráni szekta a szeretetet csak a szekta tag jai irán t ta rto tta  kötelező
nek s a kívülvalókat, főként a m ásvélem ényen levőket, gyűlölettel illette 
és k iirtandónak  ta rto tta .

L uther szerin t tehát a  hívő em ber jócselekedeteinek célja egyszerűen 
„a m ásik em ber”, függetlenül annak  hitétől és m agatartásátó l. Az, aki ve
le együtt él a földön. M it kell irán ta  tennie?

„Azért a cselekedeteknél m inden törekvésünknek szabadon és csakis 
a rra  kell irányulnia, hogy m ás em bertársainknak  á lta luk  szolgáljunk és 
javukat m unkáljuk, semmi m ásra nem  tekintvén, csakis am ire m ásoknak 
szükségük van. M ert ebben áll az igazi keresztyén é le t . . . ” (KSZ. 26. p.) 
Sőt egyenesen azt m ondja Luther, hogy a keresztyén élet egyetlen é rte l
me ez a felebaráti szeretet: „ . . .  m inden cselekedete kell, hogy a feleba
rá t javá t célozza, m ert m agára nézve k inek-kinek elegendő a sa já t h ite 
és m inden m ás cselekedet és az egész élet csak a rra  való, hogy általa  
fe lebarátunknak  szabad szeretetből szolgáljunk.” (KSZ. 26. p.)

Ebben az összefüggésben különös hangsúlyt nyer az, am it L uther a 
h it szabadságáról mond. M ivel a  keresztyén em ber szabad üdvösségének 
gondjától, azért tud  egyedül fe leb ará tjá ra  nézve jó t cselekedni. M ert csak, 
aki szabad önmagától, az tud  egészen a m ásikra figyelni és annak  gond
ját, b a já t a m agáénak tekinteni. „És bár ő egészen szabad, önként ism ét 
szolgává kell m agát tennie, fe lebarátjának  segítenie, vele élnie és bánnia, 
am iként Isten  K risztus á lta l ővele bán t.” (KSZ. 27. p.) E rre u ta l L uther 
második kiinduló tétele is: „A keresztyén em ber m indenkinek készséges 
szolgálja és m indenkinek a lá  van vetve.” (KSZ. 1. p.) Jó t cselekvő szol
gálata h ite  szabadságának gyümölcse.
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De még ennél is m élyebbre visz bennünket L uther a m ásik em ber 
szolgálatának és szeretetének ügyében. A  hivő em ber jócselekedetével, 
szolgálatával belevonja a m ásik em bert Isten  szeretetének közösségébe. 
„Íme így kell Isten  javainak  egyiktől a m ásikra átszárm azniok és közös
sé lenniük, hogy k i-k i a m aga fe lebarátja  dolgát úgy tekintse, m in t ön
magát. K risztustól szárm aznak azok ránk, m in t aki felvett m inket a  m a
ga életébe, m in tha ő le tt volna olyan, m in t am ilyenek mi vagyunk. Be
lőlünk á t kell szárm azniok azokra, ak iknek  rá ju k  szükségük van, egé
szen olyan módon, hogy nekem  még az én h item et és igazságom at is Is
ten elé kell állítanom  felebarátom ért, hogy az ő bűnét betakarjam , m a
gam ra vegyem és úgy tegyek, m in tha az az én sajátom  volna, egészen 
olyan form án, m in t ahogy K risztus te tt velünk m indnyájunkkal. íme, ez 
a szeretet term észete, hogyha az igazi. Igazi pedig akkor, ha a h it igazi.” 
(KSZ. 29. p.)

I tt tá ru l fel L uther szavaiban a szeretet végső titka  és lényege. A 
szeretet áldozat. K risztus felvette m agába a m i életünket (milyen szép 
kifejezés!) és odaállt é rtünk  Isten elé, hogy közbenjárónk legyen. Így vont 
bele m inket áldozatával Isten szeretetének közösségébe.

Az igazán cselekvő keresztyén élet ezt a K risztust követi. Az ő nyo
mába lép. Az ő szeretetét és áldozatát cselekszi tovább a fe lebarátja  felé.

Hogy ez a K risztus-követés m it je len t az em beri élet különböző te 
rületein, hogy a szeretet áldozata m it je len t a m indennapi életben, arró l 
a következő előadások szólnak.

Mi pedig kérdezzük meg — most m ár ne Luthert, hanem  — önm a
gunkat: így hiszünk-e K risztusban és így követjük-e Öt, „lu theránusok” 
vagyunk-e igazán?

L uther M ártonra és a reform ációra csak az em lékezik igazán, aki en 
gedi, hogy Isten igéje elkezdje hitetlen és ezért szeretetlen életünk re 
form ációját.

Dóka Zoltán

2. A  csa ládban

Általánosságban:

1. Isten tízparancsolata, a  törvény kijelöli a keresztyén élet cselek
vési terü leté t, így is m ondhatjuk m egássa a m edret a keresztyén élet fo
lyóvize szám ára, vagyis előre m egm utatja m it és hogyan kell cseleked
nie az istenes em bernek, ennek eldöntését nem  bízza ránk. L uther a Nagy 
K átéban, a parancsolatok m agyarázata végén írja , hogy nem kell a ke
resztyén em bernek m agának k italáln ia , m i jó t cselekedjék, m in t ezt a kö
zépkori keresztyén kegyességi gyakorlat te tte  „és a mi nagy szentjeink 
egyházi rendjeikkel és nagy nehéz cselekedeteikkel, am elyeket k ita lá ltak  
és elrendeltek, ezeket pedig elhanyagolták, m in tha nagyon könnyűek vol
nának vagy régen elvégezték volna ezeket. Én bizony azt hiszem, hogy 
két kezünkre volna bőven tennivalónk, ha gyakorolnánk a szelídséget, a 
türelm et, a tisztaságot stb. és m indazt, am i ebből következik” (312—313. 
sor). Érdem es végigolvasni ezt a nagyszerű sum m ázást, am it L uther nyújt 
a T ízparancsolat befejezéseként. Észre kell te h á t vennünk ezeket a term é
szetes, nem  látványos, norm ális, egyszerű és közönséges kereteket éle
tünkben és ezeket kell m egtölteni igazi keresztyén élettel (v.ö. IV. pár. 
112—113. sor). Ezekről tudjuk, hogy sokak szemében nem  m inősülnek „val
lásos” cselekedeteknek, nem  a tem plom ban, az o ltá r közelében játszód
nak le, hanem  otthonunkban, m unkahelyünkön, k in t a „világban”, de Is-
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ten, aki titkon  lá t (Mt. 6) nem csak a belső szobánkban lá t bennünket, h a 
nem életünk  m inden terü letén  és ezeket a  cselekedeteket is szám ontart- 
ja, sőt Jézus U runk az íté le tkor (Mt 25 vége szerint) nem  a különlegesen 
vallásos te tteinket, hanem  em beriességünket veszi figyelem be és helyezi 
az íté let m érlegére. Nem a böjtök, körm enetek, im afelajánlások, hanem  
a m indennapi élet egyszerű, megszokott, szürkének m ondott kereteiben 
Látszódik meg, hogy ki keresztyén, ki nem. (Így is m ondhatnánk  elvon- 
tabban: A vallásos szférából L u therná l á tkerü l a  profán szférába a hang
súly, de nem  úgy, hogy a  szent m egszűnik és m inden az életben profani- 
zálódik, hanem  úgy, hogy m inden szentté lesz, Istenre tartozóvá, m int 
ahogy az is. Az élete t kettészelni nem  szabad, m ert ez súlyos hasadtlel- 
küségre vezethet. Az egész életnek U ra az Isten, és az egész em beri életet 
jelenti, hogy egy életünk  van). Nagy baj, ha gondolkodásunkban távolra 
kerül a gyárkém ény a tem plom toronytól, a  gyalupad a tem plom padtól, az 
otthoni konyhaasztal a m eg teríte tt o ltártól, m in t Ú rasztalától, stb. Az élet 
egységét U runkban és sa játm agunkban is fel kell fedeznünk. Hiszen 
ugyanaz a kéz fog tollat, vagy szerszámot, am ely im ádságra kulcsolódik, 
ugyanaz a nyelv beszél a házastárssal, m in t am elyik a tem plom ban di
cséretet énekel, ugyanaz a fej számol az irodában, vagy a boltban, m in t 
am elyik alázatosan m eghajol a tem plom ban az ige hallgatásakor. Nincs 
két életünk! Ma nagyon fontos tudatosítanunk, hogy az Úr is ugyanaz 
és m i is ugyanazok vagyunk  hétköznap és vasárnap, tem plom ban és csalá
di otthonban. H idat kell vernünk  a vasárnap  és hétfő reggel közé. Ez te r
mészetesen azt is jelenti és ez a m ásik oldal, hogy a keresztyén em ber az 
első három  parancsolatró l sem feledkezik meg, sőt alapnak  ta rtja , am in 
állva ak a rja  betölteni a m ásodik hete t is. A Kis K átéban L uther úgy ta 
nít, hogy egyform án kezdi a m agyarázatokat: Istent féljük  és szeressük, 
ho g y ..

2. Nem feledhetjük  m ost' sem, hogy a keresztyén em bernek nem csak 
a holt törvény, hanem  az élő Jézus K risztus a segítség az élet m egadott 
kereteiben való eligazodáshoz. Ügy is, m in t példa, úgy is, m in t a bűn
bocsánat adója, úgy is, m in t az ú j élet erőforrása. Ez azt jelenti, hogy a 
keresztyén élet: 1. m indig K risztuskövetés, 2. m indig ú jra  való m egtisz
tulás a bűnbocsánatban, 3. m indig újra töltekezés Náia. M ind a három  
egyaránt fontos, hiszen nekünk  szükségünk van nem csak valam ire, h a 
nem V alakire, aki elő ttünk já r, a m i lábunk  és ruhánk  bem ocskolódik az 
élet útján já rtu n k b an  s nekünk  nem  elég tudnunk  a  jót, erőt is kell sze
rezni an n ak  végrehajtásához. Ezért hangsúlyozza L uther is, hogy nem 
csak Tízparancsolat van, hanem  a „Hiszekegyet és M iatyánkot is segítsé
gül kell h ívnunk” keresztyén életfo ly tatásunkban és hogy „erőt keres
sünk, k érjü n k  és kap junk  szüntelenül”, m ert különben üres zsebbel aka
runk nagy szám lákat kifizetni s úgy járunk , m in t az az ostoba ember, 
aki L u ther szerint így szól: „Bizony egy garasom  sincs, de tíz aranyat 
könnyen kifizetek” (316. so,r).

3. Ma m ár nem  tud juk  és nem  is akarjuk egyszerűen másolni, kopí- 
rozni Luthert, hiszen új viszonyok között élünk s nekünk  nem  a XVI. 
században, annak  társadalm i, gazdasági stb. viszonyai között, hanem  a 
XX. században és annak  történelm i kulisszái és társadalm i keretei kö
zött kell eligazodnunk. Ha nem  m ásolhatjuk  Luthert, m it tehetünk  a k 
kor? G ondolatainak, cselekvésének m ódját, m ikén tjé t és irányát felvehet
jük. Ez azt jelenti, hogy nem  is lu theránus „álláspontunk” van, hanem  
lutheránus irányunk, ebben a mozgásirányban kell haladnunk. Sok folyó 
és patak  beleöm lött azóta a reform áció folyam ába, de még m indig ugyan
az a folyó és mi ebbe a folyóba nem  a XVI. század, hanem  a XX. század
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folyamán kerü ltünk  bele. A folyó is, a  sodrás irány  is ugyanaz lehet 
Ne vissza Lutherhez egyszerűen; előre Lutherrel a m i századunkban adott 
feladatok teljesítésében is! A család életkörülm ényei is nagyot változtak 
pl. a XVI. sz. óta. (A patriarchális családi típus a  m últé, a mezőgazdasá
gi életform a indusztrializálódott, a lakóhely és m unkahely távolra k e rü lt 
egym ástól stb., stb.) vakok lennénk, h a  ezt észre nem  vennénk — gondol
junk  csak 10. parancso la tra pl., de az a meggyőződésem, hogy az irány 
a hozzáállás a kérdésekhez jó  vo lt és használható m ai életünkben is, 
m egváltozott fo rm ák között is. Az is figyelem be veendő, hogy L uther á l
landóan a szerzetesi életfelfogással á llt szemben és azzal harcolt, illetve 
azt figyelem bevéve igyekszik kifejezni az evangélium i tan ítást, nálunk  ez 
nem tipikus, nem  ezzel kell konfrontálnunk, m a sem fiatalságunkat, sem 
házasságban élő tag ja inkat nem  fenyegeti az a veszély, hogy kolostorba 
kívánkoznak, nem  lehet tehá t egyszerűen L uther m ondatait sem átvenni, 
m ert részben ny ito tt kapukat döngetünk, részben érdektelenségbe fullad 
hat m ondanivalónk. Ugyanabból az alapállásból, de egy új helyzettel 
konfrontálva kell tehá t a lu theri m ondanivalót újrafogalm aznunk.

Részleteiben:

A gyerm ek-szülő; szülő-gyerm ek viszonyáról, a házastársak  kapcsola
táról és a  rokonság, családi élet szélesebb kereteirő l beszélünk a követ
kezőkben :

1. A GYERMEK—SZÜLŐ; SZÜLŐ—GYERMEK VISZONYA

Isten m egkülönböztetett módon nem  „csak” szeretetet, hanem  tiszte
letet is parancsol a  szülők irán t. így ír : „Ezt az atyai-anyai h ivatást Is
ten külön k itün te ti azzal, hogy nem  egyszerűen azt parancsolja szeres
sük szüleinket, hanem  hogy tiszteljük  őket. Ez m agába foglalja a tisztes
ségtudást, alázato t és hódolatot is . . .  szívünk és külsőnk tanúsítsa, hogy 
nagyra becsüljük és Isten  után legtöbbre ta rtju k  ő k e t .. . szoktassuk te 
hát az ifjúságot a rra , hogy Isten  helyettesét lássa a szülőben  és úgy vé
lekedjék, hogy ha m egvetett, szegény törődött és különös is a  szülője, 
akkor is a ty ja  és any ja  az és Isten  ad ta  őt. M agaviseletük és h ibá juk  nem 
fosztja m eg őket méltóságuktól. Nem az em bert kell tehát néznünk, hogy 
milyen az, hanem  Isten akara tá t, am ely ezt parancsolja és így rendelke
zik . . . ” (104—108. sorból). Ez a  látás, a szülőnek Isten  hely tartó jakén t ke
zelése alapvető Luthernél. Ö, aki a róm ai pápában nem  volt hajlandó 
K risztus hely tartó já t lá tn i, hajlandó  volt m inden egyszerű parasztasz- 
szonyban, vagy parasztem berben az Isten  hely tartó já t tisztelni, m in t akit 
Isten a terem tés titkában  m unkatársu l felhasznált.

Nem je len ti ez azt, hogy „csak” tisztelet illeti meg a  szülőket. A 
tiszteletet és szeretetet nem  szabad egymás ellen kijátszani Luthernél 
sem, a  m ai keresztyén nevelésben sem. Ha valahol csak tisztelet van 
szeretet nélkül, o tt ez félelem m é lehet, ha valahol csak szeretet van tisz
telet nélkü l ott az pajtáskodássá faju lhat. L uther a szülők irán ti szere
tetet a hálával hozza kapcsolatba, m in t ahogy azt világi felfogás szerint 
is kapcsolatba szokták hozni, hiszen a szülők sokat te ttek  gyerm ekeikért 
és a gyerm ekek egész élete nem  elég a törlesztésre. M indenki jól gon
dolja meg, hogy m it te ttek  érte  a szülei (129. so rtó l): „akkor rájön  arra, 
hogy testé t és életé t tő lük kapta, sőt ők táp lá lták  és nevelték  fel, m ert 
különben százszor m egfulladt volna sa já t szennyében. Istennek, szüleink-
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nek és tan ító inknak  sohasem  lehetünk  elég hálásak és sohasem  fizethe
tünk meg (régi bölcs em berek idézete ez L uthernél is eredetileg latinul, 
ta lán  közm ondás?). Aki ezt lá tja  és meggondolja, az kényszerítés nélkül 
megad szüleinek m inden tiszteletet és tenyerén hordozza őket, m ert Is
ten á lta luk  halm ozta el m inden jóval.”

L uther azt is hangsúlyozza, hogy a szülőkön  m ilyen nagy felelősség  
van azáltal, hogy Isten  rá ju k  ró tta  ezt a h iva tást és m élta tta  őket arra , 
hogy helytartó i legyenek. T udatában kell lenniök, hogy „Isten ezt a szü
lői h iva tást a  legfelső fokra em elte, sőt a  földön önm aga helyére á llíto t
ta.” (126. sor)

A szülő sem lehet kényúr, nem  tehet azt, am it akar, hiszen a szülő 
is engedelm eskedik, Istennek alárendelt, szebb kifejezéssel: Istennek fe
lelős em bere. „A szülő engedelm eskedjék Istennek és ne vétkezzék az 
előbbi parancsolatok ellen” (116. sor), m ert nagy baj az, ha „a szülők sem 
tudnak sem m it és egyik bolond neveli a m ásikat, s ahogyan ők élnek 
úgy élnek m ajd  gyerm ekeik is” (124. sor). L u ther így ak a rta  az egyen
súlyt, az igazi harm óniát m egtartani a családban, és igy m u ta tta  be azt 
is, hogy Isten  igéje valóban két élű k a r d . . .

L uther arró l sem feledkezik meg, hogy ez a parancsolat nem csak m a
gánügy, m ég csak nem  is egy-két család ügye, hanem  az egész nép ügye, 
Isten az egész nép boldogulását, ta rta lm as életét teszi szinte függővé e 
parancsolat m egtartásátó l a parancsolathoz fűzött ígéretében. Ezzel is ösz
tönöz a parancsolat komolyan vételére és m egm utatja azt is, hogy ne
künk is hasznunkra van a parancsolat m egtartása, nem csak Istennek 
szolgál dicsőségére. I t t  van a ju ta lom  is, meg a gyümölcs is — L uther 
tudja, hogy nem  ez a legfőbb szempont, nem  ez az, am iért „érdem es” 
m egtartani Isten  akara tá t, de azt is tudja, hogy r á a d á s k é n t  ezt is 
m egkaphatjuk  Istentől, h a  először és m indenekelőtt az Ö ak a ra tá t ke
ressük.

Foglaljuk össze: L u ther a családi életben Isten jó ak a ra tá t lá tja , am it 
nem tehernek, hanem  áldásnak szánt. Ezt a jó akarato t keresztezi a bűn. 
az em ber sa já t ú tja , sa já t gondolata. Ez a bűn ebben a vonatkozásban is 
összekuszálja életünk  szálait. A kibontakozást L u ther úgy lá tja , hogy 
gyerm eknek is, szülőknek is Isten akaratá ra , gondolatára, k ije len te tt igé
jére kell igent m ondaniuk, hogy ú jra  rendbe jö jjön  az élet és a család 
lehessen az, am inek Isten szánta, hogy „nekünk is javunk ra  váljék, hogy 
csendes, békés életünk  legyen m inden jóval együtt” (132. sor).

2. A HAZASTARSAK KAPCSOLATÁRÓL

L uther a házasságot nagyon becsüli, Isten  rendelésének ta rtja , hálás 
Istennek ezért a jó  rendért, am it szerzett az em bernek, s am iben az 
em ber boldogan és tisztán élhet, parancsolatm agyarázatában m ásokkal is 
értékeltetn i ak a rja  a házasságot, hogy m ások is m egbecsüljék, ne űzze
nek belőle tréfát, hanem  használják  arra , am ire való: a hűséges segítő
társsal való életre, az em beriség Istentől rendelt szaporodására és a kö
vetkező nem zedék becsületes nevelésére. Így ír: Isten a házasságot m eg
becsüli „k itün te ti és m agasztalja ezt a rendet azzal, hogy m egvédi és 
megerősíti parancso la tta l” (VI. pár. 206. sor), de m ár a negyedik p aran 
csolattal is tkp. Isten ezt a jó  rendet erősítette m eg — m ondja Luther.

T udja reform átorunk, hogy a házasság nem  kifejezetten keresztyén 
jelenség, időben is igaz, hogy „ezt m inden m ás rendnél előbbre szerezte 
Isten” s tud ja , hogy m a sem csak a keresztyénségben ta lá lható  meg — 
tegyük hozzá ezért is nem  ta r t ja  szentségnek, m in t a róm ai keresztyének.
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hiszen nem  Jézus K risztus szerezte, s m ár Jézus m egjelenése előtt is volt 
házasság. — „A legelterjedtebb és legnem esebb rend: á tjá r ja  az egész 
keresztyénséget, sőt az egész világot is” (210. sor). L uther tud  a házasság 
kettős céljáról, ahogyan arról, (mai etikák) az egyház mai tanítói is 
szoktak beszélni: 1. A  partnerkérdés megoldása. 2. A  szaporodás kérdésé
nek biztosítása. Tudjuk, hogy m indkettő  Isten  tervében egyaránt hang
súlyos. Az első negatívum át így fejezi ki az egyik terem téstörténet leírás: 
„Nem jó az em bernek egyedül lenn i” ezért szerzi Isten  a házasságot, 
hogy az em ber ne legyen egyedül, tá rsra , hozzáillő segítőre találjon , hogy 
— L uther szava szerin t — aztán  a házastársak  „ragaszkodjanak egym ás
hoz” (207. sor). A m ásodik cél elérésében Isten szeretetét lá thatjuk , aki 
az em bert így m ár terem tői m unkájában  is m unkatársává teszi — hogy 
a szülők L uther szava szerin t: „szüljenek és neveljenek gyerm ekeket Is
ten dicsőségére.”

E ltér L uther a mai etikusoktól abban, hogy nagyon erősen hangsú
lyozza a házasságnak azt a célját, hogy Isten az t a paráznaság elleni 
gyógyszerül ad ta — ebben L u ther igazi középkori em ber, szokták mondani. 
Meg kell azonban érteni Luthert, m in t kora gyerm ekét, ak inek  a  házas
ság becsületét is helyre kellett á llítan ia  a  kettős m orált valló  közfel
fogással szemben, hiszen h ivatalosan is, a  nép között is elterjedve a nőt
lenségnek nagyobb becsülete volt, m in t a házasságban való életnek. 
L uther k ijelentései abból a  harci helyzetből érthetők és m agyarázhatók 
csak, am ikben születtek és nem  szabad abszolút igazságként kinagyítani 
és a történelm i összefüggésből kiragadva, m ai szemmel érzékelni a  re 
form átor nyilatkozatait. H elyzetét és a közfelfogást ism erve é rtjü k  meg 
az ilyen k ije lentéseit: „Lehetetlen m egőrizni tisztaságunkat a  házasélet 
nélkü l” (212. sor). Sok rossz tapasztalata  lehetett, m ár Róm át is m eg
já rta  akkor, am ikor ezek a nagykátébeli sorok m egszülettek: „A nagyobb 
szentségért kerü lik  a házaséletet, de nyilvánosan és szem érm etlenül él
nek paráznaságban vagy titkon  m ég gonoszabbakat m űvelnek, úgy, hogy 
az em ber ki sem m eri m ondani, m ert sajnos nagyon sokat is tapasz
t a l t . . . (214. sor). U gyanitt m ondja, hogy bátran  lép jék  á t a  tiszta  élet 
kedvéért a  szerzetesi fogadalm at. „Ez a  parancsolat m inden foglyul esett 
lelkiism eretnek, am elyet m egcsalt szerzetesi fogadalm a azt parancsolja, 
hogy lépjen ki ebből az erkölcstelen rendből a  házaséletbe” (216. sor).

Jellem ző az is, hogy L u ther nem  engedi meg, hogy a házassággal 
tréfálkozzanak, ez a  jóhum orú em ber, aki nagyra becsüli a h ilaritast, nem 
szereti, ha a házassággal űznek tréfát. „M ert a házasélet nem  tréfa, sem 
játék, hanem  kitűnő dolog és Isetn sz ilárd  ak a ra ta” (208. sor), nem sza
bad tehá t tré fá t csinálni belőle, vagy könnyen venni. L uther a VI. paran 
csolatot úgy értelm ezi, hogy az elsősorban a házasságot védi és a házas
ságtörést tiltja  (ném etben Ehebrechen). Ügy értékeli, hogy e parancsolat 
m egtartása végső soron szeretet kérdése. Ezért kell óvakodnunk attól, 
hogy fe lebarátunkat valam iben is m egkárosítsuk. Az em ber életében a 
legközelebbi drága kincse h itvestársá, ak i vele egy test és vér, „Isten ez
zel a parancso la tta l m inden em ber h itvestá rsát védi, körül .akarja bás
tyázni és m egoltalm azni attól, hogy bárk i is hozzányúljon” (205). A  házas
ságtörés Isten parancsának  kettős megszegése: vétkezés Isten  akarata e l
len és m egrablása a  m ásik em bernek, vagyis szeretetlenség. — Hogy a 
házasságtörésre koncentrál L uther s nem  sorolja föl a tisztátalanság szé
les ská lá já t az azért is van, m ert az Ó testam entum  is —• szerinte — m ár 
így cselekszik, s paráznaságon elsősorban házasságtörést ért, nem  is volt 
L uther szerin t annyi ra ffin á lt fo rm ája a paráznaságnak az ótestam en- 
tum i időben, m in t „m anapság”. Ha a központban a házasságtörés is áll,
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azért k iterjeszti L u ther a  tisztátalanságot a  házasságtörésen tú lra  is, sőt 
azt tan ítja , hogy nem csak a  tisz tá ta lan  cselekedet, hanem  a gondolat és 
indulat is bűn és „Isten kegyelm ére van szükségünk, hogy a szívünk is 
tiszta legyen” (212. sor). De nem csak a m agunk életében kell kerülni 
a tisztátalanságot, hanem  a környezetünket is meg kell tisztítanunk. Eb
ben a vonatkozásban is őrizői vagyunk egym ásnak. Egyrészt nem  segít
hetjük  a paráznaságot m ások életében, m ert ez bűnpártolás, „vagyis azt 
követeli — ez a  parancsolat —, hogy tiszta legyen szívünk, szánk és 
egész testünk, ne ad junk  se helyet, se segítséget vagy tanácsot parázna- 
ságra” (204. sor). Sőt „óvjunk, védjünk, m entsünk” m indenkit a  tisztá ta- 
lanságtól, hogy felebarátunk  becsülete érin te tlen  m aradjon. A közömbös
ség (a „nem az én asztalom ” m entalitás) nem  igazi keresztyén lelkűiét. 
L uther így ír : „Ha ezt elm ulasztod, pedig m egakadályozhatnád, vagy sze
m et hunysz, m in tha nem  tartoznék rád, akkor éppen olyan vétkes vagy, 
m in t m aga a te tte s” (204—205. sor). B izonyára nem  a rra  buzdít i t t  Luther, 
hogy legyünk képm utató  erkölcscsőszök, hanem  arra , hogy ne hagyjuk 
benne a felebaráto t a bűnben, m ert ez álszeretet, „vétkesek közt cinkos, 
aki ném a”. S ajá t tisztaságunk és a testvér tisztasága összefügg: Isten 
„azt követeli, hogy m indenki tisztán  éljen és fe lebará tjá t is e rre  segítse” 
(205. sor). Végezetül k é t jelentős vonásra kell még felhívni a  figyelmet 
L uther m agyarázatában: Az egyik a nevelési szem pont, a  m ásik a „kedv
csinálás”. L u ther vérbeli nevelő volt, szavaival m indig ilyen irányba is 
hatn i akart, így van akkor is, am ikor a házasságról beszél: „Isten nagyon 
fontosnak ta r t ja  azt, hogy olyan em bereket neveljünk, ak ik  szolgálatuk
ka l Isten  ism eretére, üdvösséges életre és csupa jóra segítik a világot 
és felveszik a  harco t a gonoszság ellen” (208. sor). L u ther m ár a maga 
korában lá tja  a nagyobb em beri közösségek szem pontjából is, m it je len t 
a jó családi élet, s a nevelés a családban. Ezen a vonalon mi is tovább
gondolkozhatunk !

A m ásik m otívum  a „kedvcsinálás”. Ma is előfordul, hogy fiatalok 
cinikusan és „k iáb rándu ltán” beszélnek és gondolkodnak a házasságról 
és felelőtlenül kezelik a házasság ügyét, egym ást is a rra  b iz tatják , hogy 
ne vegyék fel a házasság igáját. A kkor is volt ilyen kedvetlenség, ha 
mások is voltak  a rugók (akkor a szerzetesi életform a túlbecsülése m iatt 
bagatellizálták  a házasságot). Fontos tehát, am it L uther m ondott ezzel 
kapcsolatban: „Azért mondom, hogy meggyőzzük az ifjúságot, hogy ked
vet kapjon a házaséletre és tu d ja  üdvösséges rend  ez és tetszik  Istennek 
(ma így m ondanánk, van értelme!). Így  ugyanis idővel ú jra  elérnénk 
azt, hogy a házasság visszanyeri becsületét és kevesebb lesz a szennyes, 
fesíett, rendetlen  személy, ak ik  most az egész világon arcátlankodnak 
ny ílt paráznaságukkal és más gyalázatos bűnükkel, am i a házasélet m eg
vetéséből következett. Ezért e tek in te tben  kötelesek is a szülők és a fel- 
sőbbség vigyázni arra , hogy az ifjúságot rendre  és tisztességre neveljék, 
ha pedig felnőttek  Isten  segítségével és becsülettel m egházasítsák. Isten 
aztán ráadná áldását, mi pedig örvendeznénk és gyönyörködnénk ben
ne.” (218. sor.)

Végül hadd álljon i t t  L uthernek  e parancsolat m agyarázatához írt 
befejezése: „A házasélet tisztaságát csak úgy lehet megőrizni, ha férj 
és feleség m indenek elő tt szeretetben és egyetértésben él egymással, ha 
őszintén és teljes hűséggel szeretik  egymást. Ez ugyanis a legfontosabb 
dolgok egyike: ez m egszeretteti és m egkedvelten  a tisztaságot. Ahol ez 
a szeretet érvényesül, o tt ebből m inden parancs nélkül m agától követke
zik a tisztaság is. Ezért in ti P á l is a házastársakat, hogy egym ást szeres
sék és becsüljék. I tt  van m egint egy kitűnő, sőt sok és nagy jócseleke
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det, am elyet boldogan dicsérhetsz Isten  igéje és parancsa nélkül válasz
to tt bárm iféle egyházi renddel szem ben” (220—221. sor). — Ilyen becsü
lete van I/u ther elő tt a házasságnak s úgy gondolom m i is, m a is sokat 
tanu lhatunk  tőle s azt hiszem, gondolatait és tan ításá t kötelességünk is 
tovább gondolni és a m i életünk  gyakorlatába á tü lte tn i!

H afenscher Károly

3. A társadalom ban

Ezek az egym ás u tán  következő előadások olyanok, m in t am ikor egy 
kisebb kör köré egyre nagyobbakat rajzolunk. Az első előadás volt a  „leg
belső kö r” : A h it szolgáló szeretetre indít. A m egtisztult, hivő szív a 
keresztyén élet m otorja. A család kérdése m ár tágabb, de még m indig 
„belső” kör. Most ebből is ki kell lépnünk, m ert tém ánk: A p resb iter a 
társadalom ban. „Most pedig otthonunkból szom szédaink közé m együnk 
m egtanulni, hogy egymás között mi módon kell élnünk, k inek-kinek az 
ő fe lebarátjáva l” — segít L uther M árton ebben a „kilépésben”. De van-e  
egyáltalán L uthernek  szava ebben a nagyonis m ainak  látszó, ú jabban  e l
te rjed t fogalom és gondolatkörben: társadalom ? Az igaz, hogy a fogalom 
később vált ilyen általánosan ism ertté, de ez nem  azt jelenti, hogy az
előtt idegen volt. L u ther írásaiban  is ta lálkozunk vele, de betűrágás vol
na, ha könyveiben csak ezt a szót keresnénk. M ert m indenütt, ahol a 
fe lebarátta l kapcsolatos kötelességekről ír  — m árpedig írásai ezzel te le  
vannak — azt m a így lehet és kell m ondani: a keresztyén em ber, vagy 
ha úgy tetszik, a p resb iter a társadalom ban.

M it tan íto tt errő l L uther M árton? Nem akarom  eltúlozni a dolgo
kat. Mégis úgy látom , hogy ezen a ponton volt tan ítása  a  legforradalm ibb, 
ezen a téren  volt a  reform áció m unkája a legérzékelhetőbb és legmeg- 
foghatóbb.

Hogy ezt a kérdést jól m egértsük, vissza kell nyúlnunk  kissé a re 
formáció előtti időre. Tém akörünkben m aradva, röviden így lehetne a 
róm ai katolikus egyház tan ításá t m egfogalm azni: a szentség, üdvösség 
ú tja  kifelé vezet a  társadalom ból („a v ilágból”). Ez az ú t gyakorlatilag 
a kolostorba vezetett. O tt kellett a kegyességet gyakorolni. Ez az ú t 
ugyanakkor a társadalom  fölé is em elte azokat, ak ik  ra jta  já rtak . Így 
épült fel a róm ai egyház h ierarchiája. Legalsó fokon, „bent” az életben 
élt az egyszerű nép. A ztán következtek a szerzetesek, m ajd  a  papok, 
s a legm agasabb fokon trónolt a pápa. „A szerzetesek és apácák külön
leges koronácskákat készítenek m a g u k n ak . . .  ennek áldozata a szegény 
nép, és m indenki ilyen koronácskákat a k a r” — ír ja  Luther. Az egyház 
etikája ezen az úton teljesen önzővé, önm agáért valóvá, s egyben a tá r 
sadalm on uralkodóvá is lett. Ezen a ponton is tám ad ta  L uther a  kato
likus egyházat. Mai szavakkal fogalm azva: a keresztyén élete t nem  a 
társadalm on kívül és azon felül kell élni, hanem  vissza a társadalomba!

A  Nagy K átéban, az 5. parancsolat m agyarázatában ezt ír ja : „Ezt kel
lene gyakorolnunk és em lékezetünkbe vésnünk s volna akkor alkalm unk 
bőségesen jócselekedetek gyakorlására. Csakhogy ez nem  volna a szer
zetesek szájíze szerin t való, az egyházi rendnek  is sokat levonna a  te 
kintélyéből . . .  azt jelentené, hogy hagyjunk  fel azokkal a  jócselekedetek
kel és ü rítsük  ki a kolostorokat. M ert hiszen így a közönséges keresz
tyén em ber életm ódja épp annyit, sőt való jában m ég többet é r n e . . .  
ezért m enekültek  a kolostorokba is, hogy ne legyenek kénytelenek Sen
kitől sem m it elszenvedni, se pedig senkivel jó t cselekedni.”
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A kor társadalm ában  ennek következtében (és a  kornak  is m egfele
lően) többrétű  erjedés és folyam at indu lt meg. Elsősorban a róm ai pápa 
és h ierarch ia sokat vesztett hatalm ából (s ez a folyam at — lá tják , vagy 
nem lá tjá k  — m egállíthatatlan!). „Nézd az én m űvem et — ír ja  L uther — 
nem többet árto ttam -e a pápának, püspököknek, papoknak és szerzetesek
nek csupán a szám m al egyetlen kardcsapás nélkül, m in t am ennyit az 
összes császárok, királyok és fejedelm ek m inden hatalm ukkal á r to ttak ?” 
M ásrészt tö rténeti tény, hogy kolostorok nagy szám a vészesen ü rü ln i kez
dett, s a kilépő szerzetesek és apácák m ind  az azelő tt elhagyott tá rsa 
dalom ban ta lá lták  meg helyüket. Az is tö rténeti tény, hogy az ily  módon 
m egürült kolostorokat a társadalom  szolgálatába állíto tták : kórházakat, 
iskolákat és szeretetintézm ényeket rendeztek be bennük. Végül pedig 
azok, ak ik  addig is „civilként” éltek, s ak iket e lé rt L u th e r igehirdetése, 
öntudatosabb keresztyének és polgárok is lettek.

Hogyan ju to tt el L u ther erre a  tan ításra?  Mi volt az em líte tt folya
m at belső indítéka, másszóval a tan ítás (teológia) ta rta lm a?  Az első elő
adás anyagára nem  kell visszatérnem , csak u ta ln i szeretnék itt  rá. De am i 
bennünket érdekel: a szolgáló szeretetnek L u ther szerint a társadalom 
ban kell konkretizálódnia, ott a gyakorlás helye. „M iért éljünk  tiszta  éle
tet? — teszi fel L uther a  kérdést. — Hogy ezáltal üdvözüljünk? Nem, 
hanem  azért, hogy fe lebaráta inkat szolgáljuk. M iért kell a  bűntől elfor
dulni? Hogy h a s z n o s  legyek felebarátom nak.” Hasznos! A keresztyén 
életnek ez a  célja és érte lm e! „Amely cselekedetnek nem  az a célja, hogy 
m ásnak szo lgáljon . . .  úgy az nem  igaz keresztyén cselekedet” — tan ítja . 
És: „Íme, így folyik a  hitből az Isten  irán t való szeretet, és a szerété i
ből a szabad, szolgálatkész, vidám  élet, am ely ingyen m unkálja  a fele
bará t javá t.”

Hasonló m ondatok végtelen sorát lehetne idézni. De legyen elég 
ennyi.

Ha m egértettük  ezt a  tan ítást, önkéntelenül adódik a k é rd é s : m it je 
lent ez szám unkra 450 év m últán, a  20. században, szocialistá tá rsad a l
m unkban? M a is érvényes: az egyház élete és szolgálata nem  a  tá rsad a
lom „fölött”, vagy azon „kívül” folyik, hanem  a társadalom ban. Még lesz 
szó arról, hogy a mi társadalm i helyzetünk egészen más, m in t L uther ko
rában  volt, legalábbis a m iénk, szocialista társadalm unkban. De ez a tény 
még kom olyabb és felelősségteljesebb szolgálatra kötelez! Az egyház és 
népe nincs a társadalm on kívül rekesztve. Nem is húzódhatunk vissza 
„belső”, vagy „bűvköreinkbe”, nincs az egyháznak olyan tag ja  — presb i
tere — ak inek  ne volna szolgálata ebben a tek in tetben. S el kell ju tnunk  
oda, hogy szolgálatunkra nem  is egyszerűen a társadalom b á n ,  hanem  a 
társadalom é r t  van  szükség! A tsz tagnak  a tsz-ben, a gyári m unkásnak 
a gyárban, az értelm iséginek az íróasztal m ellett, közülünk jónéhánynak 
a tanácsok különböző szintű m unkáiban, vagy abban, am it m a éppen 
így nevezünk: társadalm i m unka!

Ha idáig elju to ttunk , akkor h á tra  van a következő kérdés: hogyan? 
Adott-e L u ther M árton ú tm utató  szót ebben a tek in te tben  is? Bőségesent 
Mi most csak a N agykátéban az 5. és 8. részben a 7. parancsolat m a
gyarázataira figyelünk. M it je len t szolgálatunk a társadalom ban? Az első 
felelet így fogalm azható:

1. Az élet megbecsülését és védelmét

A „ne ö lj” parancsolata az életet védi. L u ther így m agyarázza: „Kö
rülbelül ez az egésznek s u m m á ja .. .  m it je len t az: „Ne ö lj!” Először, 
hogy senkinek fá jda lm at ne okozzunk, elsősorban kézzel, t e t te l . . .  M ásod
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szór a nyelvünket se használjuk  fel arra , hogy ilyesfélét szóljon . . . Az
tán . . .  sem m i olyan u ta t-m ódot fel ne h aszn á lju n k . . .  am i á lta l bárki 
sérelm et szenvedhetne. Végül, hogy a  szívünk senkivel szemben se le
gyen ellenséges.” De: „M ás oldalról tek in tve nem  csupán az vétkezik e 
parancsolat ellen, aki valam i gonoszt visz véghez, hanem  az is, aki fele
bará tjáva l jó t tehetne, segítségére m ehetne, óvhatná, védhetné, m egm ent
h e tn é . . .  és ezt nem  teszi.” Segítségére! Egyéni és társadalm i, sőt nem 
zeti és népek közötti kérdésekben egyaránt! M ondhatja valaki: az egyház 
feladata em bereket az örökéletre elsegíteni. Igaz, az evangélium  hirdetés 
az egyház különleges fe ladata  és csak az egyház küldetése. De m iért adta 
Isten az egyház népének az 5. parancsolato t is? Azért, hogy ezt az életet 
is m egbecsüljük, s egym ás hán tása helyett segítsünk m indenk it szép, em 
beri, fö ld i életet élni! S ha ez így van, akkor nincs életünknek olyan 
kérdése, am elyre nézve m ondhatnánk: ebben nem  tudok, vagy nem  aka
rok segíteni. S gondoljuk meg azt is, hogy ez a parancsolat lényegében 
szeretetet parancsol. A szeretet pedig sohasem  vonakodik segíteni! Sőt, 
leleményes, ezer módot és alkalm at ta lá l ott is, ahol ez látszólag re 
ménytelen. E rre az őszinte, segíteni kész, lelem ényes szeretetre van 
szükségünk nekünk  is, s akkor m egtaláljuk  helyünket és szolgálatunkat 
társadalm unkban  bizonyosan! Egy m ásik  fele let a hogyanra így hangoz
hat:

2. A becsület védelmében és szolgálatában

„Van még egy kincsünk, am elyet nem  nélkülözhetünk, ti. a  becsület 
és a  jó  h írnév .” A társadalm i együttélésnek elengedhetetlen követelm é
nye ez is. És rákfenéje: „a megszólás, vagy rágalm azás gonosz bűne.” 
Ennek gyökere abban van, ír ja  Luther, hogy nem  „tud juk  elviselni, hogy 
valaki rosszat m ondjon ró lu n k . . .  de ha m ásról jó t m ondanak, azt nem 
szeretjük  hallan i.” Ez a parancsolat nem  az ellen szól, am it ma így ne
vezünk: kritika. Az őszinte, igaz szó, a  segítő szándékú k ritika  helyénvaló 
és szükséges. De gondoljunk csak a suttogó, „háta m ögötti” megszólások- 
ra, a névtelen levelekre! L u ther nagyon élesen fejezi ki m agát ebben a 
kérdésben: az „még kevésbé szóljon, aki csak ,aztm ondjákból’ tu d ja .” 
„Ejnye, kedvesem, h á t ez a  bajod? Ha nem  m ersz hatósági személy elé 
álln i és felelősséget vállalni, fogd be a  szád!” S azt az u ta t a ján lja , am ire 
Jézus tan íto tt: először négy szem között, s csak azu tán  nyilvános, de h iva
talos úton inteni, eljárn i, de „m indig azzal beszélni, ak it érint, nem  an 
nak háta m ögött”. Végül azt írja , hogy „m indent javára  m agyarázni” 
a felebarátnak. Ez a parancsolat ebben az egyetlen szóban is összesűrít
hető: igazmondás! Így szolgálnánk a  m agunk és m ások becsületét is. 
Nem  m ásképpen beszélni „nyilvánosan”, m in t „négy szem között”, nem  
mondani a  jóra, hogy rossz, és fordítva! A zt gondolom, ezt a kérdést nem 
kell külön a m ára „alkalm azni”, csak megélni, gyakorolni! Bizonyos, hogy 
sok m inden m egváltozna egyházi és társadalm i életünkben egyaránt! És 
ebből következik a harm adik  ú tm utató  válasz i s :

3. Az igazság keresésében és szolgálatában

M ert — keresztyén em ber, presb iter a társadalom ban — ebben a te 
kintetben nem  csak igazm ondásról van szó. Nemcsak egyéni igazságról 
és becsületről, hanem  a társadalm i, vagy szociális igazságról is. A ke
resztyén em bernek ezt is keresnie és szolgálnia kell. L uther feudális 
társadalom ban élt. Igaz, hogy a parasztháborúban  elfoglalt álláspontja 
társadalm ilag, mai szemmel néz've, vitato tt. Óvta a parasztokat a „za
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vargásoktól”, m ai szóval a  forradalom tól. így  sűríthető  össze a vád 
ellene: elind íto tt egy folyam atot, de nem  volt következetes. Persze soha
se feledjük el, hogy ő nem  szociális reform er, sőt egyáltalán nem  refo r
m er a k a rt lenni, hanem  Isten  igéjének hirdetője. P róbáljunk  ezzel a 
szemmel nézni, s ne m ással, így közelebb kerü lünk  hozzá. De a szociális 
igazságot lá tta  és m eg is szólaltatta! Így lá tta  pl. korának  tá rsadalm át: 
„Ha a világot nézzük, s a társadalm i osztályokat, bizony olybá tűn ik  az 
egész, m in t egy óriási istálló tele nagy tolvajokkal.” Sőt: „hallgatni kelle
ne a kis tolvajokról, m ert a nagy, hatalm as főtolvajokat kellene tám adni”. 
És a főúri, papi, gazdag, kizsákm ányoló osztálynak szemébe is m ondja: 
„De vigyázz, ha a szegények jönnek, (sokan vannak  most!), k iknek m in
dennapi garasukból kell vásáro ln iuk  és éln iük és te  rá ju k  rontasz, m intha 
m indenki a te  kegyelmedből élne, lenyúzod ró luk a bőrt, büszkén’, gőgö
sen visszautasítod azt, ak inek  adnod kellene; a szegénység m ajd  nyomo
ru ltan  és szom orúan tovamegy, de m ivel senkinek sem panaszkodhatik, 
az égbe k iált. Ő rizkedjél ettő l (mondom neked mégegyszer), m in t m agá
tól az ördögtől. M ert az ilyen sóhajnak és k iá ltásnak  olyan hatása lesz, 
am ely borzalm as neked és az egész világnak. M ert ahhoz ju t m ajd  el, 
aki szegénynek és sanyargato ttnak  p á r tjá t fogja és nem  ak a rja  bosszu- 
la tlanu l hagyni. Nem gondolod m eg ezt és dacolsz? A kkor meglásd, m it 
vontál szegény fejedre!” Ki m erné állítani, hogy ezekben a szavakban 
nem a forradalom ra gondol L uther? Szinte prófétai szó ez arró l a fo rra 
dalom ról és óriási társadalm i változásról, am i bekövetkezett a rra  a  tá r 
sadalom ra szükségképpen a  világ nagy részén, és am inek az idén ugyan
csak jubileum i esztendejében vagyunk. Felism ertük-e azt az igazságot, 
hogy a forradalom , ez a társadalm i változás a régi bűnök következm é
nye, és hogy ez a szociális társadalom  a helyes, jogos, és egyedül ennek 
van jövője? A m ikor ez az igazság megvalósult, anakronizm us lenne régi 
szem léletben élni, de nem csak anakronizm us, hanem  bűn is. S ha erre 
elju to ttunk, akkor ennek a társadalm i igazságnak teljes m egvalósulását 
kell keresnünk és szolgálnunk ma. Csak még egy m ondat L uthertől: 
„kiki fe lebará tjá t jogához segítse!” N yugodtan hozzátehetjük: em beri, 
m unkához és m egélhetéshez való jogához. Mi m ár olyan társadalom ban 
élünk, am ikor ezek a jogok a mieink. De senki nem  m ondja, hogy nincs 
még tennivaló. T ársadalm unk igényli a teljes m egvalósulásért fo ly tato tt 
küzdelem ben a segítséget. S ebből az evangélikus p resb iter is kiveheti 
részét.

M inden evangélikus p resb iter hasznos, b á tran  őszinte, segítő és építő 
tagja legyen társadalm unknak . A 450 esztendős jubileum  nem csak h á lá
ra és em lékezésre ak a r indítani, hanem  kötelez is, ha m agunkat a re fo r
máció örököseinek nevezzük.

Keveházi László

4. Az állam ban

A m ikor L uther M árton 450 évvel ezelőtt kiszögezte a 95 té telt, nem 
voltak politikai szándékai. K im ondottan lelki ügynek, a  bűnbánatnak  és 
bűnbocsánatnak, akarta  visszaadni eredeti értelm ét és tisztaságát, úgy, 
ahogy azt a Szentírás tan ítja . Mégsem m arad t a reform áció tisztán „lelki 
ügy”, m ert a reform áció tan ításának  ere je  m egm ozgatta az élet m inden 
területét, így a politikai élet te rü le té t is. M ár a reform áció kibontakozá
sának kezdetén szembe kerü lt L uther az állam i élet problém áival, s 
választ is ado tt ezekre.

A bűnökért k im ért büntetés elengedéséről szóló, úgynevezett „bűn
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bocsátó-cédulák”, árusításában  sokan voltak érdekelve. A cédulák árából 
egy rész a pápának, egy m ásik rész a m ainzi érseknek ju to tt, de levette 
a sápot az akkori idők leggazdagabb bankháza, a Fugger-ház is. A Fugge- 
rek hitelezték viszont V. K ároly császár u d v arta rtásának  tekintélyes k i
adásait. A m ikor tehá t L uther azt h irdette, hogy a bűnöket Isten ingyen 
kegyelméből bocsátja meg azoknak, ak ik  bűnbána tta l és h itte l fordulnak 
hozzá, akkor ez az igazság fájó  veszteséget okozott az akkori világ leg
hatalm asabb gazdáinak. Ezek term észetesen m indent m egtettek azért, 
hogy a w ittenbergi b a rá t elhallgasson. A  politikusokkal azonban Luther 
nem csak m in t ellenséggel találkozott. Bölcs Frigyes, a szász választófeje
delem, oltalm azta hatalm ával, am ikor L u therre  kim ondták a birodalm i 
átkot. A ném et nem esek öröm m el üdvözölték és kard ju k a t a ján lo tták  fel 
neki, m ert a  ném et H erkulest lá ttá k  benne, aki m egszabadítja N ém et
országot azoktól az idegenektől, ak ik  kiszipolyozzák. György, szász her
ceg viszont elégetteti L uther könyveit, m ert azok felforgatják  az országot. 
A reform áció tan ítása  nem csak a hatalm asok között okozott kavarodást, 
hanem  az egyszerűbb néprétegekben is. A keresztyén em ber szabadságát 
és egyenlőségét úgy értették , hogy többé m ár nem  kell engedelm eskedni 
földi hatalom nak. Ügy gondolták, hogy annyi m indidáig term észetesnek 
ta rto tt dolog, pápai tekintély, misék, szerzetesrendek összeomlásával a 
világi hatalom nak is el kell tűnnie.

L uther a feltornyosuló kérdések elől nem  h á trá lt meg. M ár a  refo r
máció első éveiben so rra je lennek meg az állam i, politikai életet érintő 
és az Isten igéjében gyökerező állásfoglalásai: „A ném et nem zet keresz
tyén nem ességéhez” (1520), „A keresztyén em ber szabadságáról” (1520), 
,,A világi felsőbbségről” (1523), m ajd  1529-ben a Nagy K átéban, elsősor
ban a 4. parancsolat m agyarázatában. Ezekben az iratokban  L u ther a sa
já t kora, a középkor ellentm ondásokkal terhes végének nagy kérdéseire 
adott választ, s ezért nem  helyes az ő állásfoglalásait m inden további 
nélkül á tü lte tn i a L uther korátó l sok tek in te tben  különböző huszadik 
századba. M ivel azonban L u ther az Isten  igéjét szemm el ta rtv a  v á la
szolta meg korának  kérdéseit, tan ításával u ta t m u ta t nekünk, egy m eg
változott világban élő, mai keresztyéneknek. M indenekelőtt azt kell m eg
tanulnunk  tőle, hogy a keresztyén em ber nem  vonulhat vissza a  polgári 
élettől, nem  bú jh a t el az elől a felelősség elől, am ely őt h ite  és szeretete 
alap ján  a teljes em beri élet, annak  politikai oldala irán t is Isten színe 
elő tt kötelezi.

A m ikor L uther az állam  és állam hatalom  kérdéseiről beszél, a „vi
lági felsőbbség” kifejezést használja. M ár ezzel sokat e lá ru lt az állam ról. 
Az állam  nem  az élet egyik nehezen elviselhető járu léka, hanem  léte 
Isten akaratábó l van, m ert Isten te tt különbséget az em berek között úgy, 
hogy egyiket a  m ásik fölé rendelte. „Egyébként Isten színe előtt, mi m ind 
egyenlőek vagyunk, de közöttünk lehetetlen, hogy egyenlőtlenség és az 
élet rendjéből fakadó különbség ne legyen.” — m ondja a Nagy K átéban. 
L uther tehá t a felsőbbség érte lm ét nagyon tágan értelm ezi. M indenki 
felsőbbségünk, akinek hatalm a van arra , hogy életünket irányítsa. Első
sorban szüleinket helyezte fölénk Isten, de az ő hatalm uk tovább gyűrű
zik, részesülnek benne a tanítók, m unkaadók, m indenki, ak ik re  em berek 
vannak bízva, végül pedig az egész ország vezetői. Ezzel L uther az állam 
rend lényeges vonását ragadta meg. Az állam  form ái változhatnak, a csá
szárságot fe lvá ltha tja  a nép választásán nyugvó országvezetőség, de az 
em berek egymás a lá  és fölé rendeltsége soha nem  szűnik meg.

Az állam hatalom , s m ost értsük  lu theri értelem ben, m inden vezető 
állású em ber feladata, hogy a ráb ízottakról úgy gondoskodjék, m in t ahogy
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a szülőnek kell gondoskodnia gyerm ekéről. A világi felsőbbség „így sok 
em bernek aty ja, — ír ja  a  Nagy Káténak; a 4. parancsolatró l szóló m agya
rázatában  — annyinak, ahány lakosa, polgára, a la ttvaló ja  van az ország
nak. M ert Isten ad ja  és őrzi meg általuk, m in t szüléink á lta l az élelm et, 
házat, udvart, védelm et és biztonságot.” Ha nem  volna felsőbbség, vagy 
ha az em berek nem  engedelm eskednek vezetőiknek, akkor senkinek 
nem  volna az élete biztonságban, a kenyér nem  kerü lhe tne az aszta lunk
ra, nem  volna ko rlá tja  a' gonoszságnak. Hogy m egbecsüljük Istennek azt 
az ajándékát, am elyet a felsőbbségben adott, L uther nem  győzi m egraj
zolni azt az állapotot, am ely felsőbbség nélkül uralkodna egy országban. 
„Kedvesem, — ír ja  „A világi felsőbbségről” ír t könyvében — áru ld  el, 
m it tenne az ilyen? (ti. az, aki a  felsőbbséget meg ak a rja  szüntetni) 
Leoldaná a vadállatok láncait, hogy m indenkit széttépjenek és fe lfa lja 
nak.”

A  világi felsőbbség tehát Isten  jó  ajándéka. L u ther tan íto tt meg a rra  
bennünket, hogy a m indennapi kenyérért m ondott im ádságunkba ez az 
ajándék  is beletartozik. Ezzel a tan ításával Jézus és P ál nyom dokába 
lép. Jézus azt m ondta, hogy ad juk  m eg a császárnak, am i a  császáré. 
P ál pedig a Római levél 13. fejezetében a  felsőbbségről az t m ondja, hogy 
az az Isten  szolgája a  mi javunkra . Ezért nem  tek in the t a keresztyén 
em ber ellenséges indu la tta l vezetőire, az állam rendre, hanem  Isten  iránti 
hálával kell n ek ik  engedelmeskednie.

L uthernek  a felsőbbségről szóló tan ításában  korszakalkotó je len tő
ségű az az éles határvonal, am elyet az egyházi és világi hatalom  között 
húzott. A középkorban á ldatlan  háborúk, em berek m illióival való ke
gyetlenkedés fakad t abból, hogy az egyház feje, a pápa, m agának köve
telte m ind a két kardot, a világi hata lm at és az egyházi h a ta lm at egy
arán t. Az a  hit, hogy az egyház ügyét karddal, vagyis erőszakkal is 
sikerre lehet vinni, volt a keresztesháborúk és az inkvizíció, az egyházi 
kínzókam rák hátterében. A világi u rak  pedig évszázados, szívós küzdel
mek fo ly ta ttak  azért, hogy beleszólásuk legyen egyházi tisztségek betöl
tésébe. Ez az áldatlan  helyzet szüntelenül akadályokat görd íte tt az egy
ház reform ációjának ú tjába. Főpapok hatalm as terü letek  fe le tt u ralkod
tak, s erőszakkal igyekeztek m egakadályozni alattvaló ik  között az evan
gélium terjedését. Fejedelm ek és hercegek pedig hatalm ukkal visszaél
ve L uther könyveinek elégetésére ad tak  ki parancsot. Hogy ebben a  zű r
zavarban L uther tiszta helyzetet terem tsen, a  Szentírás a lap ján  világos 
tan ítást adott arról, hogy mi a  világi és egyházi hatalom  feladata, s m elyek 
azok az eszközök, am elyekkel ezt a  feladato t végrehajthatják .

A világi felsőbbség feladata, hogy oltalm azza alattvaló inak  testi éle
tét és javait. Hogy ezt a fe lada tá t végrehajthassa Istentől a  kardot, tehát 
kényszerítés eszközét kapta. A zért van ilyen hatalom  a világi felsőbb
ség kezében, hogy az em berek „ha szívesen tennék, akkor se tehessenek 
gonoszságot, vagy ha megteszik, akkor ne félelem  nélkül tehessék m eg”. 
(A világi felsőbbségről.)

A jó  felsőbbség tehát, L uther szerint, a hata lm át a rra  használja, 
hogy az alattvaló inak, a reáb ízo ttaknak  testi javát, haladását m ozdítja 
elő, s biztosítja az ehhez szükséges békét és közbiztonságot. Hogy ezt a 
feladatá t betölthesse, nem  bízhat csupán az alattvaló inak  jóindulatában, 
hanem  az engedelm ességet a hatalom  eszközeivel, törvényekkel, k a r
hatalom m al, bírósággal és fegyházakkal kell kikényszerítenie, m ert nem 
m indenki hajlandó  önként a közös jó  cselekvésre. A felsőbbség tehát 
nem akkor jó, ha m indent megenged, ha elnéző a bűnösök irán t. A mi 
mai állam rendünket is aszerin t kell m érlegre tennünk, hogy az egész
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nép javá t m ozdítják-e előre, és az igazi bűnösökkel éreztetik-e h a ta l
muk szigorát. Ha a közjó érdekében testi fenyítéket kell alkalm azniok, 
vagy ak á r em berek életét elvenniük, akkor a  felsőbbségre nem  vonatko
zik az ölésnek az 5. parancsolatban foglalt tilalm a. (Lásd Nagy K áté 
5. pár. m agyarázatát!) É letet is kiolthat, m ert Isten  a  m aga hatalm ából 
ju tta to tt neki.

Nem véletlen, hogy am ikor az állam  és állam hatalom  kerü l szóba. 
Luther a „világi felsőbbségről” beszél. M ár ebben az elnevezésben, ki 
nem m ondottan ugyan, de benne van az a felism erés, hogy Isten  az em 
beriség javára  a világi felsőbbség m egbízatásán kívül még egy m egbíza
tást adott, mégpedig az evangélium  hirdetésének m egbízatását. Ez az 
„egyházi felsőbbség” feladata. B ár Isten  m indkét m egbízatással az em be
riség javá t ak a rja  előmozdítani, mégis a kettő  között nagyon világos k ü 
lönbséget kell tennünk.

Isten azért rendelte  tehát az egyházi szolgálatot, hogy az em bereket 
a kegyelm ébe vete tt h it á lta l új em berré terem tse. „H it pedig nem  szü
lethet — m ondja L uther — em beri szóból, hanem  egyedül Isten igéjéből, 
ahogy P ál Róm. 10, 17-ben m ondja.” (A világi felsőbbségről.) Az egyház 
szolgálatában hiábavaló az erőszak alkalm azása, abból csak ellenállás 
vagy képm utatás születne. L u thertő l kapo tt felbecsülhetetlen örökségünk, 
am ely m a is sok kérdésben eligazíthat, ez a különbségtétel a  két m eg
bízatás feladata és m ódszere között. Meg kell jegyeznünk, hogy L u ther 
nem az em bereket osztotta két felé. Nem úgy van, hogy valaki pl. csak 
az egyházi felsőbbség tisztét viselheti. Egy lelkész ugyanakkor apa is, 
akinek gondoskodnia kell a család jó  rendjéről, s ehhez nem csak az 
evangélium  eszközére van szükség. L u ther a  fe ladatra  nézett. Ha a fel
adat a jó rend biztosítása, akkor ehhez nem  elég az evangélium , ha a 
feladat az Isten irán ti hit felébresztése, akkor nem  vezet célhoz semmi 
erőszak. Ez a m egkülönböztetés következetesen érvényesül a Nagy K áté
ban. Az 5. parancsolatban például Isten m egtiltja, hogy felebarátunk  tes
tében és életében k árt tegyünk. A keresztyén em ber tehá t inkább elviseli 
a bántalm azást, ahelyett, hogy bosszút állna. M ihelyt azonban a keresz
tyén em ber világi tisztséget visel, a törvény szigorát érvényesítenie kell. 
a vétkeseket meg kell büntetnie. A 8. parancsolat értelm ében m indenki
ről jó t kell feltételeznünk. M ihelyt azonban em bereket kell vezetnünk, 
pl. egy brigádvezető'nek ism ernie kell alárendeltje inek  h ibáit is, és szá
m olnia kell azokkal.

A világi és egyházi hatalom  feladatának  ez a szigorú megkülönböz
tetése sok mai kérdésben is eligazíthat bennünket. Most csak a rra  a 
kérdésre keresem  L uther válaszát, hogy csak keresztyén korm ányzat le 
het-e jó korm ányzat. L uther „A világi felsőbbségről” ír t  m unkájában  ab 
ból indul ki, hogy a keresztyén em ber Jézust követi, aki ezt m ondotta 
a hegyi beszédben: „ne állja tok  ellene a gonosznak, hanem  aki arcul üt 
jobb felől, annak  ta rtsd  oda a m ásik arcodat is.” (Mt. 5, 39). Ha egy kor
m ányzat igényt ta r t  arra, hogy keresztyén legyen, akkor ehhez kellene 
ta rtan ia  m agát. Ezt viszont csak akkor teheti meg, ha az alattvaló i közül 
m indenki igaz keresztyén, aki fe lebarátjának  csak a javát akarja . Az 
ilyen keresztyének azonban — L uther szavaival — „távol laknak  egy
m ástól”, azaz még a keresztyének között is ritkák, m in t a' fehér holló. 
Ezért „ahol lelki módon korm ányoznának, o tt a  gonoszság leszakítaná 
gyeplőit, és tág té r  nyílna m inden gonoszság elő tt”. (A világi felsőbb
ségről.) L u ther nem  v ita tja , hogy az állam hatalom ban jó  keresztyének is 
részt vehetnek, sőt a keresztyén hitükből fakadó szeretet sokat tehet 
vezető poszton a ráb ízo ttakért, de korm ányozni csak egyféleképpen lehet:
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a jók  jutalm azásával, és a  gonoszok m egbüntetésével. A kár keresztyén
nek nevezi m agát egy állam , ak á r  nem , ezt kell tennie, és ezt kell a m eg
ítélés m értékévé tennünk. Ezért hadakozott L u ther olyan sokat azokkal a 
keresztyén rajongókkal, ak ik  m inden világi hata lm at az ördög szám lá
já ra  írtak , s azt képzelték, hogy az igazi keresztyének közösségében, s 
ennek vezetésével m ár itt  a földön meg lehet valósítani az Isten  orszá
gát, a  tökéletes állam ot.

Ha L uther ú tm u ta tásá t jó l m egértettük, akkor nem  fogjuk az elm últ 
H orthy-rendszert jó rendszernek ta rtan i azért, m ert az keresztyénnek ne
vezte m agát. Az a keresztyénség, am ely az akkori állam i életben m egnyi
latkozott, nagyon távol á llt a ttó l a keresztyénségtől, am elyet a Szentírás 
Jézus követésének nevez. Nem használt a  keresztyénségnek az sem, hogy 
az állam  erőszakos eszközökkel kényszerített a r ra  m indenkit, hogy v a la
melyik egyház tag ja  legyen, és azt anyagilag is tám ogassa. L u ther v ilá
gosan m egm ondta, hogy „senki sem tud Isten elő tt igazzá lenni a világi 
korm ányzat parancsára .” (A világi felsőbbségről.) A zt eldönteni tehát, 
hogy m elyik korm ányzat jobb m in t a m ásik, csak annak  alap ján  lehet, 
hogy az Istentől kapo tt fe ladatá t m iként lá tja  el. Ez a fe ladat pedig, 
am int lá ttuk , az alárendeltekrő l való atyai gondoskodás. Ha egy állam  
kevesek érdekét és boldogulását védi, az nyilván rosszabb, m in t az az 
állam, am ely az ország m inden  lakójának fe lem elkedésén  és békéjén  
fáradozik, függetlenül attól, hogy keresztyénnek nevezi-e m agát vagy 
sem.

Mi a  keresztyén em ber fe ladata  az állam ban? E rre a kérdésre a 
Szentírást követve L uther azt feleli, hogy elsősorban az engedelmesség. 
„M ert Isten  az, ak i a felsőbbségen keresztül ad ja  nekünk, és ta r t ja  meg 
szám unkra az élelm et, házat és udvart, védelm et és biztonságot.” Mivel 
ilyen szülői feladato t végeznek javunkra , „kötelesek vagyunk őket tisz
telni és nagyra tartani, m in t a legdrágább kincset és drága ékszert.” „Aki 
n ek ik  engedelmes, készséges és szolgálatkész, és szívesen tesz m eg m in 
dent, am it a tisztesség m egkíván, azt tudja  meg, hogy Isten  tetszése 
szerint cselekszik, és örömöt, szerencsét arat ju ta lm ul.” Ha pedig valaki 
nem  engedelm eskedik a felsőbbségnek, „ tud ja  m eg az is, hogy nem  fog 
kegyelm et és áldást nyerni.” (Nagy K áté 5. pár. magy.)

A keresztyén em ber nem  azért engedelm eskedik a felsőbbségnek, 
m ert az kard jával, azaz hatalm ával e rre  kényszeríti, hanem  önként, szí
vesen, Isten  kedvéért, azért m ert erre  ind ítja  hitéből fakadó szeretete. 
„A keresztyén em ber szabadságáról” cím ű ira táb an  L uther világosan k i
fejezi azt a  bibliai tan ítást, hogy a keresztyén em ber h ite  á lta l szabad 
minden kényszer alól, de a szeretete á lta l m inden em bernek szolgálni 
akar. „M ivel m indenki a h itében a m aga szám ára eleget kapott, — azaz 
üdvössége ingyen kegyelemből van, anélkül, hogy a rra  életéből valam it 
is áldoznia kellene — cselekedetei és az élete felszabadul arra , hogy sza
bad szeretettel szolgáljon ezekkel fe lebarátjának .” (26. pont.) A keresz
tyén em ber ugyanis ezt m ondja: „Ej, az ilyen A tyának, aki engem  az ő 
ajándékaival így elhalm ozott, én is szabadon, v idám an és ingyen ak a
rom tenni azt, am i neki tetszik, és felebarátom m al szemben otyan ke
resztyén akarok  lenni, am ilyen K risztus hozzám volt.” (27. pont.) L u ther 
a rra  is m egtaníto tt bennünket, hogy ennek a h itből fakadó, szabad fele
bará ti szeretetnek a terü letei a  m indennapi élet kötöttségeiben vannak, 
így a felsőbbség irá n t való engedelm ességben is. „A keresztyéneknek 
készséggel alá kell vetn iük m agukat a  világi hatalom nak, nem  azért, hogy 
ezáltal m egigazuljanak, hanem  azért, hogy ezzel m ásoknak és a  felsőbb
ségnek önként szolgáljanak, és szeretetből, szabad akaratbó l tegyék az 
ő ak ara tu k a t.” (28. pont.)
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L uther a Nagy K átéban, az 5. parancso la t m agyarázatában nem  győzi 
eléggé hangsúlyozni, hogy — szemben a róm ai katolikus egyház gyakorla
tával — az Istennek kedves cselekedetek nem  a senkinek sem hasz
náló különleges cselekedetek, m in t a búcsújárások, m isem ondatások és 
az ezekhez hasonlók, hanem  azok a cselekedetek, am elyeket a m inden
napi élet rendjében cselekszünk felebarátunk  javára. Ezt m ondja a cse
lédlány m unkájáró l: „Nem nagyszerű dicsőség ezt tudni és m ondani: Ha 
te a napi házim unkádat teszed, különb az az összes szerzetes szentségé
nél és szigorú életénél?” Ez áll reánk  is, ha nem  is vagyunk cseléd
sorban, hiszen vezetőink nekünk  is vannak, ak ik  irán y ítják  életünket és 
m unkánkat. L u ther így ad ta  vissza a  szürke, hétköznapi m unka m éltó
ságát, m ert m egértette Istennek azt az egyszerű igazságát, hogy minden 
jó, am i az em berek javá t szolgálja, s m inden üres és rossz, am iből a 
felebarátnak semmi haszna nincs. M ivel azzal, hogy a felsőbbségnek en 
gedelm eskedünk, s e rre  m ásoknak is példát adunk, az élethez elengedhe
tetlenül szükséges jó rendet és békét erősítjük, a fe lebaráti szeretet szol
gálatá t végezzük. így tu d ju k  a politikai életben is Isten ak a ra tá t csele
kedni.

A felsőbbség irán ti engedelm ességnek ha tá ra  is van. A ném et fasiszta 
koncentrációs táborok hóhérai azzal p róbálták  m enteni m agukat, hogy 
csak parancsot teljesítettek . A felsőbbség irán ti engedelmesség Luther 
szerint sem  lehet az em bertelenség takaró ja. A Szentírás a lap ján  hang
súlyozza, hogy ilyen esetben Istennek kell inkább engedelm eskednünk, 
m int em bereknek. Ha a felsőbbség irán ti engedelm ességet a felebaráti 
szeretet követeli, akkor ugyanez a szeretet meg is tag ad ta th a tja  velünk az 
engedelmességet, ha az fe lebarátunk  k árá ra  volna. Nem lehet tehát a 
szolgalelkűséget L u therre  hivatkozva igazolni.

A keresztyén em ber feladata az állam ban  nem csak az engedelm es
ség, hanem  m aga is válla lha tja  a felsőbbség szerepét. L uther a rra  biztat, 
hogy válla ljunk  akkor is vezető szerepet, ha ezt a feladato t a hatalom  
törvényei szerin t kell is ellátnunk. M int keresztyének nem  állhatunk  elle
ne a gonosznak, de ha em bereket kell irányítanunk, szám olnunk kell vele. 
és meg kell torolnunk. Ebben is a szeretet az irányadó. „Ha az t látod 
— írja  L u ther „A világi felsőbbségről” ír t  ira tában  —, hogy hóhérra, h a j
dúra, bíróra, tanácsosra, vagy fejedelem re van szükség, és m agadat ezek
re  a  tisztségekre alkalm asnak  találod, akkor a ján ld  fel szo lg á la ta id a t. . . ,  
m ert a világ nem  tu d ja  ezeket nélkülözni.” És b á r L uther a m aga korá
ban még nem  ism erhette a dem okratikus alapokon nyugvó, az állam pol
gárok közös felelősségére épülő állam ot, ezek a vezetésben való részvé
telre ösztönző szavai köteleznek bennünket arra , hogy felebarátunk  ja 
v ára  nem csak a kötelességekkel, hanem  azokkal a jogokkal is éljünk, 
am elyek az állam  m inden polgárát m egilletik.

Ahogy Luther, úgy mi sem  kerü lhe tjük  el, hogy keresztyén h itünk  és 
meggyőződésünk a lap ján  szembe ne kelljen  néznünk azokkal a  kérdé
sekkel, am elyeket a politikai élet á llít elénk. L u thertő l kapott drága 
örökségünk az, hogy ezeket a kérdéseket h itünkbe vágóaknak tekintjük, 
s ahelyett, hogy m in t „világi” dolgokat elvetnénk, keresztyén módon aka
runk  bennük  eligazodni. Ha Lutherhez hűek akarunk maradni, akkor az 
állami és politikai életet is olyan terü le tnek látjuk, am elyben azt az 
Isten t szolgálhatjuk, aki szereti az em bervilágot.

Cserháti Sándor
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5. A  ga z d a sá g i életben

Ez az előadás az Isten  igéje és az igére épülő lu theri m agyarázat 
a lap ján  azzal a kérdéssel foglalkozik, hogyan helyezkedjék el az evan
gélikus keresztyén hivő a gazdasági életben. Úgy érzem, a  tém a ha lla tá 
ra egyesekben azonnal ellentm ondás fogam zódik meg, m elyet érdesen így 
lehetne m egfogalm azni: m i köze h itünknek  a  gazdasági élethez? Milyen 
m ondanivalója van és lehet az igéből táplálkozó keresztyénségnek, pl. a 
m unkaerkölcs, a  pénz, a  tu la jdon  stb. kérdéséhez. V annak ak ik  úgy vé
lekednek, semmi. Az ige lelk i kérdésekre ad  fele letet és a  keresztyénség 
csak rosszul tud  hozzászólni az im ént em líte tt kérdésekhez. Ezért: susz
te r  m arad jon  a  kap tafánál.

Igen a legtöbb em ber el tu d ja  képzelni, hogy a h itnek  szerepe van 
a  születések körü l: a  családi é let színesebb és öröm teljesebb, h a  egy kis 
vallásos ellágyulás keveredik  hozzá. H ázasságkötéskor is lá tjá k  m eg né
m elyek valam ely  szerepét a  h itnek : annyi baj van a  családi élettel, o tt 
egyenesen kívánatos, hogy az egyház próbáljon  segíteni. Az em beri élet 
kríziseiben betegségben, gyászban a vigasztalás — így gondolkoznak so
kan — az az egyház igazi területe, o tt szinte pó to lhata tlan  a szolgálata. 
A m indennapi élet, a gazdasági élet te rü le tén  azonban nem  tu d ják  e l
képzelni még a  hivők sem, hogy a  h itnek  és az igének sok szerepe lenne. 
Mi azonban az ige a lap ján  valljuk, hogy a h it az egész élet és a  teljes 
em ber belső szüksége, azért nem csak a vasárnapok és ünnepnapok, hanem  
m ind a hét nap dolga. A h itnek  az em berhez van köze, mégpedig az 
egész em berhez. Csak az a h it é r  valam it, am ely nem csak egy szektora 
az életnek; hanem  az egész élete t á thatja . Csak az az igehirdetés ér v a
lam it, am i az egész em bert szólítja meg és az egész em beri életet se
gíti. Jézus ott kereste az em bereket ahol voltak, a  halászokat a tavon m un
ka közben, a  vám osokat a  pénzváltó asztalnál, a betegeket B ethesda ta 
vánál.

A keresztyénségnek és a keresztyén hívőnek van Istentől rá ju k  b í
zott m ondanivalójuk a tulajdon, a  m unka, a pénz kérdésében. B űnbánat
ta l kell elism ernünk, hogy a keresztyénség sokszor nem  m ondta ki azt, 
am it az ige ezekre a kérdésekre felelt, vagy sokszor ham isan m ondotta 
ki. Éppen ez a bűnbánat kötelez bennünket arra , hogy jó l és igazán m ond
juk ki m inden kérdésben — ebben is — az ige üzenetét.

Az előző problém a azonban egy ú jabbat szül. Ezt így fogalm azhat
nánk  m eg: Isten  igéjének (itt a  10 parancsolatnak) és az igére épülő lu 
theri m agyarázatnak  van-e  m ondanivalója a  m odern civilizált gazdasági 
életre, ezen belü l a mi viszonyainkra vonatkozóan, hiszen köztudomású, 
hogy kollektiv izált gazdasági rendszerben élünk, a  biblia és L u ther kora 
pedig egészen m ás társadalm i és gazdasági életet tükröz. Egyszerűbben 
szólva: érvényes-e Isten  igéje (pontosabban fogalm azva 7. parancsolata, 
m ert ennek  a lap ján  szólunk a kérdéshez) a m ában, am ikor a  term előesz
közök nagy része a  gyár, a bánya, a m ezőgazdaság és a kereskedelem  
a nép tu la jdonába kerü lt. Mi keresztyének, örök érvényűnek ta r tju k  a 
tízparancsolatot és m éltán. Az Isten  irán t hálás és em berséges életnek 
olyan program ja van benne összefoglalva, am elyet különösképpen a 
K risztusba beoltott em bernek és egyháznak m indig szem e lő tt kell ta r 
tania. De nem  szabad közben m egfeledkeznünk, hogy a tízparancsolat nem  
statikus törvény, am ely 3000 esztendővel ezelőtt m egszabott és 3000 esz
tendővel ezelőtt előforduló esetekre korlátozódik, hanem  tág kitekintésű 
dinam ikus tíz ige, am ely a m indig változó, új életkörülm ények és é le t
feladatok között is — tehá t a m ában is — útbaigazít.
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A fen ti m egállapítás igazságát a m ost bennünket közelebbről érdek
lő hetedik  parancsolaton jó l lem érhetjük . A legújabb bib liakutatások sze
rin t a „ne lopj” parancsa eredetileg csak az em berrab lásra vonatkozott, 
közelebbről ez azt je lentette, hogy tiltva volt szabad izraelita férfit e l-’ 
rabolni és rabszolgává tenni. Mózes II., III. könyvében m ár szól az ökör, 
a bárány, a szőlőben való lopás stb. tilalm áról. A próféták  pedig igehir
detéseikben erőteljesen felem elik szavukat a parancso la t kapcsán Isten 
kicsinyeinek, szegényeinek (az árvák, özvegyek, jövevények) m egkárosí
tása ellen. L uther a parancsolat szellem ében tovább megy és kiegészíti 
csalás, ham is m érték, rossz árucikk, uzsora á lta l történő m egkárosítását 
em bertársunknak. M a pedig még egy kategóriával lehet kiegészíteni. A 
parancsolat dinam ikus m agyarázata értelm ében a társadalm i tulajdon  
m egkárosításának a kérdésével. A parancsolat dinam ikus értelm ezése kö
vetkeztében tehá t jelen idejűvé kell tenni Isten  igéjét és a lu theri m a
gyarázatot, azaz m ost sem kell m ást tenni, m in t keresztyén h itünk  a lap 
vető igazságait kell a lk a lm az n i. az új helyzetben. A régi évezredes p a 
rancs m a ugyanúgy hangzik m int bárm ikor: ne lopj, csakhogy ezt nem 
csupán a m agántulajdon védelm ére kell értenünk, hanem  a társadalom  
tulajdona, a nép vagyonának a védelm ére is vonatkozta tnunk kell, sőt 
ma éppen ennek az új m ondanivalónak kell erőteljesen érvényesülnie 
egyházunk életében.

Az elvi alapvetés u tán  té rjü n k  á t tu lajdonképpeni tárgyunkra. A he
tedik parancso la tta l kapcsolatban úgyszólván m inden valam ire való em 
ber érin tetlennek  érzi m agát. Ez m ind járt nyilvánvalóvá lesz abból, aho
gyan sok em ber a  jó  keresztyénségét és jó em berségét bizonyítani szok
ta : „nem loptam, nem  öltem, kinek lehet ellenem  kifogása”? Mi keresz
tyének az első p illana tban  kísértésbe esünk, hogy egyetértsünk ezzel a 
véleménnyel. L u ther azonban m ásképp vélekedik e r rő l: . . .  ez a nagyon
általános és e lterjed t bűn (ti. a  lopás) anélkül, hogy az em berek különös
képp észrevennék, és félnének az elkövetésétől. Ügy annyira, hogyha m ind 
Eel kellene kötni, akik  tolvajok és mégsem válla lják  a tolvaj nevet, a vi
lág ugyancsak ham arosan üres lenne és se akasztófa, se hóhér nem  len
ne elég. M ert nem csak az a lopás, ha valaki zsebet és szekrényt ü r í t . .. 
Bizony nem csak zsebet lehet meglopni, üzemből m agával vinni valam it 
az em bernek, hanem  lehet időt is lopni, van értelm i, erkölcsi és esztéti
kai lopás is. Ezeken a széles terü leteken  pedig nagy a bizonytalanság, 
m ert nincs kázusszerűen, m inden esetre vonatkozólag m eghatározva, 
hogy m i a lopás. I t t  a  legtöbb em ber nem  tu d ja  világosan m egítélni, hogy 
mi a  helyzet, lopás-e vagy sem am it tesz. Az ilyen ki tud ja  helyzetek
ben sa já t m egítélésünk szerin t csűrjük-csavarjuk, rugalm asan kezeljük 
a parancsolatot, hogy az felm entsen m inket. Ügy, hogy m éltán m ondja 
Lüthi: a legtöbb em ber kaucsukparancsolatnak tek in ti a hetedik  paran 
csolatot. Isten  azonban nem  ism er kaucsukparancsolatot. Parancsa v ilá
gos, töm ör és feltétlen: ne lopj. Bizony az ún. jó keresztyének és jó  em 
berek vélem ényével ellentétben a hetedik  parancsolat az a törvénylépcső, 
am elyen az Isten  népének fokról fokra m élyebben kell leszállnia a  bűn
bánatba és a  lépcső legalsó fokán, így k iá ltan ia : óh én nyom orult em 
ber, kicsoda szabadít meg.

Lássuk Isten világos feltétlen  parancsá t a m unkaerkölccsel kapcso
latban. Egy nagy m odern keresztyén teológus (Bonhoeffer) az ige alapján  
így határozta meg a  m unkát: „a m unka az em ber m andátum a (hivatása) 
ezen a földön”. Az em ber m unkája az Isten  gondviselő m unkájában  és 
uralm ában való részvétel. Ezért m unkánkat — m ivel Isten m unkatársai 
vagyunk, — felelősségteljesen kell végeznünk. L uther errő l így ír : „lo
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pás, ha a szolga, vagy a szolgálólány a házban nem  szolgál híven, k á rt 
tesz, vagy enged m egesni olyan kárt, am elyet e lh áríth a tn a : vagy gondat
lanul kezel, vagy elhanyagol valam it tunyaságból, lustaságból, ura, vagy 
úrnője irán ti dacból, vagy rosszindulatból.”

„Hasonlóan szólhatnék még a kézm űvesekről, m unkásokról, napszá
mosokról, ak ik  kényük-kedvük szerin t já rn ak  el, azt sem tud ják , m it k é r
jenek és mégis hűtlenek és hanyagok m unkájukban. Ezek rosszabbak a 
titkos tolvajoknál, ak ik  ellen az em ber lak a tta l és retesszel védekezhetik, 
vagy akiket ha m egfognak úgy bánnak  velük, hogy elm enjen a kedvük 
az ilyesmiktől. Ezektől azonban senki sem őrizkedhetik, mégcsak görbén 
sem szabad rá ju k  nézni, nemhogy lopással vádolni őket.” L uther u ta l a 
késői feudalizm us és a korai kapitalizm us korában tan íto tt felelősségteljes 
m unkára és ostorozta a felelőtlen hanyag m unkát. T ehát olyan korban, 
am ikor nagyon rossz volt a  gyengébb em ber társadalm i és gazdasági hely
zete — m árpedig ilyenek te tték  ki az em berek túlnyom ó többségét — m ert 
a gyengébb csak dolgozott, s m unkája javá t elvette tőle az erősebb. Meny- 
nvível több felelősséggel kell h á t végezni m unkánkat, a ma kibontako
zóban levő közösségi korszakban, ahol egyre inkább érvényre ju t az a 
törvény, hogy ha az erősebb többet term el, m in t am ennyire m agának 
szüksége van, abból ju t a gyengébb életének a b iztosítására is.

Isten „ne lopj” törvénye ellen vétünk  tehá t — m ulasztási bűn fo r
m ájában — ha hanyagul, rosszul, felelőtlenül és le lk iism eretlenül végez
zük m unkánkat. Az ipari selejtáru, a gázosán hagyott és rendetlenül m eg
m unkált föld, az idejében el nem  in tézett akta, a  lazítás, vagy tétlenség 
a m unkaidő a la tt (vagyis az olyan szellem terjesztése és eltűrése a  m un
kahelyeken, hogy ne légy stréber, ne strapá id  magad, vagy az a tanács, 
hogy csak akkor mozogj, am ikor főnök lát) kétszeres lopást jelent. Egy
szer azért, m ert a  nem  te ljes értékű  m unkáért m ások teljes le lk iism eret
tel végzett m unká jáé rt járó  m unkabért veszik fel érte. A fizetés és a 
végzett m unka alacsonyabb értéke közötti különbség tehá t jogtalanul e l
tu la jdoníto tt összeg a társadalom  kárára . Másfelől azért, m ert a hanyag, 
rossz m unka m indig még ezen kívül is k á rt okoz m ásoknak. 
A rosszul m egépített lakás, a hanyagul elkészített gyerekcipő leváló ta l
pa, a használhata tlan  trak to r alkatrész, vagy a villanykapcsoló az anyagi 
k á r  m ellett m ég m ennyi bosszúsággal, idegességgel és elvesztegetett idő
vel és energiával károsítja  meg em bertársaink  életét. Aki bárm ilyen m un
kát végez, annak  az élettelen m unkadarab  m ögött ezért m indig lá tn ia  
kell a kisgyereket is, aki m ajd  a cipőt hordja, a kétségbeesetten orvosért 
telefonálót, a rosszul elkészített telefonkészülék előtt, a családot, am ely 
m ajd abban a készülő lakásban él, vagy azt az em bert, akinek több éves 
kínzó gondja re jlik  a poros ak ták  mögött. Bizony ilyen messze vezetnek 
a hetedik  parancsolat szálai és egyáltalán  nem  kaucsuk paragrafusai. K e
resztyén em ber, m in t Isten m unkatársa felelősséggel végzi m unkáját, 
azok között a körülm ények között, ahová Isten  állíto tta . De még van egy 
m ásik feladata is: a m ásik em bert is felelősségre tan ítja . Azt hiszem he
lyes m agatartás az. am it egyik asszonytestvérünk m ondott el: sokáig bosz- 
szankodott egyik m unkatársnőjének örökös lazsálása m iatt. Sokat töp ren 
gett, hogy m it tegyen. Neki nem  m ert szólni, m ert fé lt a szájától. Je len 
teni sem akarta , m ert nem  kívánt b a jt okozni neki. Végül úgy döntött, 
hogy hitből válla lja  helyette is a m unkát és igyekszik jóvátenni, am it 
az elront, fey is történt. M unkatársnője m indezt sokáig észre sem vette, 
vagy legalább is így m utatta . Egyszer azonban azt m ondta neki: én m ár 
eleget lógtam, lazíts te  is egy kicsit, m ajd én csinálom  helyetted. Azóta 
egyre ritkábban  lóg, s egyre gyakrabban segít neki is. A keresztyén em 
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bernek, valóban ez a  dolga: csendesen sóvá és kovásszá lenni abban a 
közösségben, am elyben dolgozik, m íg példájával á th a tja  az egészet. S ez 
a szeretet és keresztyén felelősségérzet életform ája.

A heted ik  parancsolat m élyen érin ti a  gazdasági élet két m ásik erő
sen összeszövődött — fonódott terü leté t, a  kereskedelem  és a pénz vilá
gát is. S egy nagy igehirdető m ondotta (Brunner), m íg az előző paran 
csolat a vérre  m ent, ez a hetedik a pénzre megy. A pénz világában forró 
talajon állunk, „hiszen m inden rossznak gyökere, a pénz szerelm e.” Ké
nyes tém a ez, dehát nem  akadályozhatjuk  meg Istent, hogy érdeklődjék 
a pénztárcánk  után. Jézus ritk án  beszél arró l, am itő l őrizkednünk kell, 
de a  pénzről így beszél. A M am m ont m in t személyes és ördögi hatalm at 
em líti és követői szám ára fe lá llítja  a nagy kérdést: Isten  vagy Mammon. 
Jézus szerin t a m ennyek országának a jta jáb an  két ellenség áll lesben 
— s az egyik a Mammon.

K risztus népének jó l kell tehá t e rre  a p roblém ára figyelnie. A szent
írás nem  áll egyedül a pénz szerelm ének ilyen vésztjósló felfogásában. 
A népek m ondái m otívum ai hasonló érzületi felfogást tükröznek. Legtöbb 
népm esében a kincshez valam i átok tapad. A  kővévált kincs, m in t közös 
m otívum  a világirodalom  m eséin végigvonul. Sárkányok és törpék őrzik 
régi várrom ok és behorpadt sírok m élyén. A N iebelungok kincse a  R ajna 
mélyén, mely annyi fé rfit és nőt, nem zedéket és nem zeteket gyűlöletre és 
gyilkosságra bujtogatott, klasszikus irodalm i kifejezése annak, am it ma 
is sokan a v ilág egyik mozgató hata lm ának  neveznek: pénz, tőke. S m it 
m ond L uther a pénzről és a vele összeszövődő kapzsi kereskedelem ről: 
„a vásáron, a m indennapi adás-vételben, az egyik a m ásikat nyíltan  csal
ja, ham is m értékkel, súllyal, pénzzel: ügyesen, ritk a  eszességgel, gyors 
találékonysággal já r  tú l a m ásik  eszén, a vételben m egcsalja és gonosz
sága szerin t bajba-keveri, nyúzza és kínozza a m ásikat. Bizony ez a leg
elterjed tebb  foglalkozás (ti. a  lopás) és a legnagyobb céh a  világon és ha 
a világot nézzük és annak  hatalm asait, bizony olybá tűn ik  az egész, m int 
egy óriási istálló  — tele tolvajokkal. Bizony ez m egdöbbentő kép. S bár
m ennyire is nem  m odern gazdasági viszonyok között élt is Jézus, üzenete 
a m ának  is szól — s így L utheré is — m ert a m odern civilizált gazda
sági körülm ények között élő em bernek is ellensége a M ammon, am ely 
ott á ll m ennyországának a jta jáb an  lesben.

G yerm ekkorom  furfangos paraszt em bere vágódik az emlékezetembe. 
Több em ber társaságában  m esélte el történetét. A p iacra jó  néhány zsák 
diót v itt eladni, de m agával v itt az előző évről m egm aradt és eladatlan 
1—2 zsák férges d iót is. Az eladásnál úgy ügyeskedett, hogy a jó diót 
összekeverte a férgessel és így azt is sikerü lt eladnia. Én m egdöbbentem  
ezen az üzleti m orálon és harácsoló pénzszerzési m anőveren. De még- 
jobban azon, am ikor a  jelenlevőkből ezzel a te ttével d icséretet válto tt ki 
és közöttük tek in té ly t szerzett.

Ügy könyvelték el, m in t ta lp raesett em bert, aki a jég hátán  is megél. 
S ezzel a  harácsoló, kapzsi csaló le lkü le tte l nagyon sok em ber él m a is 
károsítva em bertársa inkat és tá rsadalm unkat. Az ilyen lelkületből kicsi
ben is fonák dolgok születnek. Innen egyenes ú t vezet a kereskedelm i 
életben gyakran tapasz ta lt súlycsonkításhoz (10 dkg. szalám i helyett 8- 
9 dkg-ot m ér az eladó), a pénzzel m inden elintézhető elvig. (Egy százas 
és a h iánycikk m ár nem  hiánycikk többé és az elintézetlen akta, elin té
zett.) A h ite lé t vesztett üzemig, m elynek dolgozója — a többterm elésért 
prém ium  já r  elve a lap ján  — nem  tö lt m eg 10 szódás patronból egyet. 
Az ilyen le lkü le ttő l egyenes ú t vezet ahhoz az egyes üzem ekben lévő né
hány harácsoló dolgozóhoz, aki üzeme export produktum ainak  h ite lé t le
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jára tja . Nagyobb m értékben pedig a szövetkezeti és az állam i javak  e l
herdálásához. Az ilyen lelkületből fakad — nagy m éretekben gondolkod
va — a nem zetközi élet színpadán lejátszódó kufárság és kizsákm ányo
lás. A politikai vonalon az im perializm us  és gazdasági vonalon a tú lte r
m elt áruk  ősméhébe az óceánba történő elpusztítása — miközben 40 m il
lió em ber ha l éhen évente. S em iatt ír  így a költő (Garai: A rtisták)

Továbbá
m inden m ásodik gyerek
e földön a rra  született,
hogy tíz éves koráig többnyire
(kis pók hasát csak víz, szél tö ltse be)
Közönyös terem tőjének — kegyelm ét 
várni ki győzné — visszafújja lelkét.

M eglátja L uther a  legnagyobb szabású rab lást is országok, népek k i 
zsákm ányolását és elnyomását, m ikor így ír : „Tulajdonképpen hallgatni 
kellene a kis tolvajokról, m ert a  nagy hatalm as főtolvajokat kellene tá 
madni, ak ik  u rakkal és fejedelm ekkel paroláznak, k ik  nem  egy-két vá
rost, hanem  az egész országot rabo lják  k i”, összegezve az eddigieket: 
az evangélikus em ber nem  vallja  az t az elvet, hogy a pénznek nincsen 
szaga és m inden szentnek m aga felé h a jlik  a keze, hanem  azt vallja, hogy 
élete m inden p illanatában  Isten színe elő tt áll, aki m indent lát, az em 
berek előtt még le nem  leplezett to lva jt is megítéli.

A heted ik  parancsolat kapcsán vetődik fel a tulajdon  kérdése éspe
dig ilyen m egfogalm azásban: ne vedd el a m ás tu la jdonát. K étféle tu la j
dont különböztetünk meg: személyes tu la jdon t és köztulajdont. A világ 
m érhetetlen anyagi javainak  egy bizonyos szűk kis körével különösen is 
kapcsolatban vagyunk: személyesen hozzánk tartoznak. H asználjuk őket, 
rendelkezünk velük: pl. a karunkon  ketyegő órával, a testünket befedő 
ruhával, a  szobánkat lakályossá tevő bú torainkkal — m indez az én tu la j
donom. A köztulajdon pedig a körü lö ttünk  levő anyagi v ilágnak az a ré 
sze, am ely em berek szűkebb-tágabb körének közös oszthatatlan  tu la j
donában van. A tulajdonos lehet kisebb vagy nagyobb em bercsoport 
(szövetkezeti tulajdon), ha a kör tágul a  birtokló lehet az egész nép és 
annak  a népnek az állam a (népi, állam i tulajdon) (a definíciók dr. Nagy 
Gyulától). Pl. az ipari üzemek, kereskedelm i vállalatok, az állam i gazda
ságok stb. a  nép, az állam  tu la jdonában  vannak. A szentírás ism eri és elis
m eri a személyes tu la jdon  jogosultságát, de csak azzal az alapvető  megkö
téssel, hogy m inden személyes javunk  egyetlen igazi tu lajdonosa az Isten, 
hiszen az ő kezéből kap tuk  m inden javunkat. A terem tő tulajdonjogáról 
nem  m ondott le, am ikor a  földet és annak  java it az em ber hatalm a alá 
adta. Ezért ha b irtokba veszi is az em ber a földi javakat, azoknak igazi 
tulajdonjoga nem  az övé (m ert sem m it sem hoztunk a  világra, világos, 
hogy ki sem vihetünk semmit) I. Tim  1.7. Az em ber a  földi javaknak  csak 
használója, felelős kezelője, nem  pedig abszolút ura. Ide ta rtozik  egy m á
sik gondolat is; Isten  azért ad ja  javait, azért m unkálkodik, hogy gazdag
ságában övéi m ind részesüljenek. A bban van öröme és dicsősége, ha gyer
m ekei m egelégedettek és boldogok, ha testvéri módon tu d ják  megosztani 
egymás közt a gazdagságot, am i körülveszi őket. T ehát a tulajdonon egy
m ásért felelős sáfárok vagyunk. L uther m agyarázata is a Nagy K átéban 
hasonló gondolatokat tükröz: „tud ja m eg azért m indenki, hogy tartozik  
Isten harag jának  te rhe  a la tt nem csak fe lebarátjának  k á r t nem  tenni, s 
tőle sem m it el nem  tu la jdonítan i, sem adás-vételnél, vagy m ás ügyben őt 
alattom osan meg nem  rövidíteni — hanem  jav a it híven megőrizni, hasz
nára lenni, segíteni . . . ” A felebarátunk  m egkárosítása, rán k  bízott kenye
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rének m egcsonkítása, a  részére is ajándékozott anyagi és egyéb javak 
önző k isa já títása — engedetlenség, felelőtlen sáfárság. Es az is az, ha té 
kozló módon bánunk  azzal, am i rán k  bízatott. Ami valam ely földi jog sze
rin t a másé, ahhoz nem  nyúl hozzá a keresztyén ember, de am i a „saját
ja ”, arró l tudja, hogy m in t „sáfárnak” kell szám ot adnia a Gazda előtt.

Isten igéjéből és L uther tan ításából 'nyilvánvalóan következik, hogy 
a köztulajdonon is „felelős sáfárok” vagyunk. A mai keresztyén etika ezért 
fokozott felelősséggel fordul a tu lajdon problém ájának e vonatkozása felé. 
Hiszen a társadalom  tu la jdonában  okozott k á rra l nem  is egy, hanem  sok 
em bertársunk ellen vétkezünk. Viszont a társadalmi tulajdon védelm é
vel és gyarapításával nem  is egy, hanem  nagyon sok em bernek teszünk  
jó szolgálatot és végezzük a felebaráti szeretet m unkáját. A  társadalmi 
tulajdon tehát Isten  védelm e alatt áll. Ma olyan korban élünk, am ikor 
különösen ra jtu n k  a Gazda szeme, hogyan tudunk  élni a ránk  bízott közös 
javakkal' Egymás javára-e?  vagy egymás k árá ra?  A vizsgáztató Ür előtt 
meg lehet bukni. De az életünket ítéleteivel is kegyelmesen ak ara ta  ú t
ján terelgető A tya nem  bukásunkat, kárunkat, hanem  hasznunkat és bol
dogulásunkat akarja . Azt, hogy az önző élet alsó osztályából a m ások ja 
vára élés felsőbb osztályába lépjünk. Mi keresztyének felelős sáfárok va
gyunk a  közös tu la jdonért. És nem  tehetünk  úgy, m in t az anekdotabeli 
em ber. Egy régi anekdota szerint a v iharos tengeren hányódó hajón m in
denki aggódik, csak egy em ber já r-k e l fölényes mosollyal. M egkérdik 
tőle, hogy 6 nem  aggódik a többivel? M ire cinikusan így felelt: nem  az 
enyém  a  hajó. Igen a hajó  nem  a m iénk, de benne vagyunk. Az életfor
m át és a gazdasági rendet, am iben élünk, nem  mi a lak íto ttuk  ki és épí
te ttük  fel evangélium i gondolatok alap ján , hiszen nem  is ad elénk az 
evangélium  sem m iféle keresztyén társadalm i, vagy gazdasági rendet. De 
mi benne élünk ebben a rendben, jóléte a m i jó létünk, bajai a m i bajaink , 
s hibáiért m i is fe lelősek vagyunk.

A  keresztyén em ber m agatartása ebben a hajóban nem  lehet más, 
m int Pálé volt a M álta partja i előtt hányódó hajón: felelősségvállalás — 
egészen a m ások h ib á jáé rt vállalt felelősségig. Felelős sáfár tehá t nem 
tekinti Csáki szalm ájának a társadalm i tulajdont, am it lehet büntetlenül 
széjjelhordani, vagy felelőtlenül kezelni. A felelős sáfár , a nép vagyonát 
szereti, becsüli, védelmezi és gazdagítja, és ezzel együtt sa já t m agáról 
is gondot visel, m ert a társadalom  tu la jdona egyúttal m indenkinek sze
mélye^ vagyona is, am elynek az ápolása, oltalm azása: családja, népe, ha
zája irán ti kötelesség. Aki K risztus tan ítványa az nem csak szájjal vallja  
az em ber szeretetet, hanem  életével és cselekedeteivel is bizonyságot tesz 
arról, hogy em bertársait egyéneiben és összességeiben tám ogatja, hogy 
azok — L uther szavai szerint — m egélhetésüket javíthassák.

Sum m ázva, keresztyén erkölcsi kötelességünk a tulajdon m egbecsü
lését, a társadalm i tulajdonra is vonatkoztatni, s ezzel m egvédeni a nép  
vagyonát és m inden t m egtenni a közös vagyon növelésére. Isten parancsa 
iránti hűség és a felebaráti szeretet azt követeli m inden  keresztyén em 
bertől, hogy ügyeljen  m inden  m unkaeszközre, gépre, szerszámra, takaré
koskodjék a rábízott anyagokkal, óvja és gyarapítsa a közösség egész tu 
lajdonát.

Hogyan tö lthetjük  be a hetedik  parancsolato t? Isten válasza ez: em 
ber ne lopd el m agadat tőlem ! M ert m unkánk, pénzünk, tu la jdonunk s 
egész életünk  körül akkor zavarodtak  össze a dolgok, am ikor az em ber 
kilopta m agát az Isten  hatalm a alól. De Istennel Jézus K risztus á lta l új 
közösségre ju tva  kegyelm et, m egbocsátást és új életet nyerünk  és m eg
erősítést arra , hogy keressük em bertársaink  javát és hasznát, akikkel Is
ten sorsunkat összekötötte.

M atúz László
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6. Az em beriség nagy  csa lád jában

Az utolsó előadás így jelöli meg a keresztyén szolgáló szeretet m un
k aterü le té t: a h it szolgáló szeretetre ind ít az emberiségben. Ezzel a  kör, 
mely az előadások során egyre szélesedett, m ost a  végsőkig táru l. A k e
resztyén h itnek  az egész em beriség felé van feladata, tennivalója.

Család — szomszéd — m unkahely — haza — így jelö lhetnénk leegy
szerűsítve az u ta t, am it eddig m egtettünk gondolatban a szolgálat egyre 
nagyobb táv la ta i felé. A lá tó h atár m ost ó riásira tágul, belefér az egész 
em beriség. A keresztyének küldetése az egész világra szól.

Emberiség. ízlelgessük kicsit ezt a szót. Nem újkeletű. De úgy, 
ahogy mi ism erjük, ahogy mi é rtjü k  ezt a fogalm at, egy kor sem ism er
hette. Az em beriség a mi időnkben, így m ondhatjuk : „bejött a  szobába”. 
Közelebb van hozzánk, m in t egy régen lá to tt barát, vagy rokon. E lőfor
dulhat, hogy testvérünkkel nem  ta lálkozunk évekig, nem  beszélünk, leve
let sem váltunk. De nem  fo rdu lha t elő, hogy ne hallanánk  napról napra  
az em beriségről — em berekről V ietnam ban, Indonéziában, A m erikában, 
vagy Európában .— ne olvasnánk róluk, ne lá tnánk  őket újságban, p laká
ton, televízióban, moziban. Az em beriség m a itt él és nyüzsög a szobánk
ban, az otthonunkban, a  gondolatainkban, az idegeinkben. Ez az évezredes 
elvont fogalom a mi világunkban elképesztően plasztikus valóság, kézzel
fogható, k itap in tha tó  jelenség lett. Azzá te tte  a XX. századi technika.

A  közeljött emberiség, a gondolkodó és K risztust valóban követni 
akaró  keresztyének szám ára új problém át vet fel. Hogyan viszonyuljunk 
ehhez a világhoz, am elyik ilyen k ikerü lhete tlenül h a lla t m agáról?

E légedjünk-e meg annyival, hogy m egszínesedett az életünk? Reg
gelenként a vajaskenyérhez nem csak teá t és kávét kapunk, hanem  egy 
gyors összefoglalót is a rádió  rövid híreiben arról, hogy az elm últ éjjel 
hány bom bát dobtak le V ietnam ban. Élvezzük-e úgy a közeljött világ ese
ményeit, m in t egy izgalm as könyvet, am it mi a jó meleg kályhasarokban 
olvasunk cukorkát szopogatva? G yerm ekkorunkban te ttük  ezt az indián- 
regényekkel. H alm oztuk az élvezeteket, m ikor a tökéletes védettség érzé
sét m egtoldottuk a cukorka jó ízével. S ha m ár ennél a képnél tartunk , 
ez a kielégült szemlélődés, a p illanatnyi védettség tudata  ráadásu l még 
kellemes közérzetet is terem t. Angol gyerekdal szól a kuckóban csücsülő 
kis Jack  H ornerről, aki sütem ényt m ajszolva egyszer csak felk iált: m i
lyen jó kisfiú vagyok én! — Az em berek nagy része nézi így ma a világ 
dolgait, egy-egy csendes sarokból, a kispolgári boldogságnak azzal a  naiv 
tudatával, hogy: m ilyen jó fiú vagyok én, hiszen semmi rosszat nem  te 
szek, boldogan megülök itt a m agam  kuckójában és szemlélem ezt a 
bizarr világot.

Pedig ezen a világon nem  a néznivaló sok, hanem  a szánnivaló. A v i
lág látványosságai eltörpülnek a problém ái m ellett. Túlságosan nagy tr a 
gédiák játszódnak le körülöttünk, tú l nagy szenvedéseknek lehetünk 
akarva akaratlanu l tanúi, ahhoz, hogy ez nekünk egyszerűen élvezetet 
nyújtson.

Érdekes, hogy még a látszólag legvidám abb esem ények m ögött is m i
képpen ködlenek fel az árnyak. A legutóbbi riói karnevált idézem. K áp
rázatos felvonulás, fantasztikus jelmezek, pazar ötletesség, „az ifjúság és 
szépség kavalkád ja” és hozzá a szöveg: az idei felvonulásnak húsz halo tt
ja  volt. — Ha húsz halo ttja  van a vidám  em beriségnek, hány halo ttja  van
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a bánkódónak, az em beri gonoszságnak, gyűlöletnek? Hány h alo ttja  van? 
Álljon itt  néhány k iragadott h ír  a közelm últ eseményeiből, csak úgy íze
lítőnek.

Indonézia: „Nagyon óvatos diplom áciai becslések szerin t három száz- 
ezer em ber esett áldozatul a m észárlásoknak, m ások az áldozatok szám át 
még nagyobbra becsülik. A  Szum atrától T im orig ta rtó  véres körben a  
gyilkolás oly m éreteket öltött, m ely még Á zsiában is szokatlan, pedig a 
történelem  folyam án az em beri élet ott m indig olcsó v o l t . . .  A z  indonéz 
kom m unisták legyilkolása rivalizál m inden  nagyobb tömegmészárlással. 
Flores sziget fővárosában Ende-ben tízesével h a jto tták  ki a foglyokat a 
fogházból, az tán  kard d a l nyilvánosan lefejezték őket, a  levágott fejekkel 
pedig az egyik központi té r  szobrait rak tá k  körül. T im or fővárosában, K u- 
pangban a publikum nak m egengedték, hogy nézze a kivégzéseket, de a  
nézőknek is gyilkolniuk kellett. I tt  sok áldozatot a feleségével, gyerekeik
kel együtt ö ltek meg, hogy egy későbbi esetleges bosszú lehetőségét csök
kentsék . . . ” (Világesem ények D ióhéjban, 1966. 6. sz.)

Vietnam : „Sok tudósító lá tta , hogyan vágták  le a hadifoglyok kezét. 
Más hadifoglyokat k iheréltek, vagy m egvakítottak. Nem egyszer történt, 
hogy V ietkong gyanúsíto ttat k ihallgatása u tán  teherkocsihoz kötötték, és a 
kocsi u tán  vonszolták, míg h a lá lra  zúzta m agát”. (Orsz. Béketanács bu l
letinje, 1966. dec.)

Dr. Sergio A rec-M artinez kubai lelkész m ondja: „L atin-A m erikában 
m inden két koporsó közül az egyik olyan gyerm ek m aradványait ta r ta l
mazza, aki nem  érte  el az ötödik é le té v é t. . .  Az éhezés olyan m éreteket 
öltött, hogy L atin -A m erikában  percenként négy em ber hal meg feleslege
sen, vagyis egy nap 5500, egy évben kétm illió, ötévenként tízmillió. Eköz
ben szakadatlanul áram lik  a dollár Latin-A m erikából az Egyesült Á l
lamokba, kb 4 000 do llár percenként, ötm illió naponként és tízm illiárd  ö t
évenként. Ez az á ra  annak, am it im perializm usnak neveznek.” (Orsz. Bé- 
ketanács bulletinje, 1966. dec.)

Ennyi elég is a k iragadott szemelvényekből. A világ, m ely úgy vesz 
körül m inket, m in t egy hatalm as színpad, m érhetetlenül súlyos szenvedé
seket lá tta t velünk. Az összegezés lesújtó: Éhezik az em beriség hatvanöt 
százaléka. Em berek élnek a  m inim ális életfeltételek  nélkül. M illiók szen
vednek a legkülönbözőbb ínségektől. Vízhiány, orvoshiány, tudatlanság 
sú jtja  a  fejletlen  országok lakosságát, gáto lja felem elkedésüket. Já rv á 
nyos és népbetegségek, m alária , lepra, trachom a, tuberkulózis, álomkór, 
kolera országnyi terü leteken  pusztít. Ázsia, A frika, L atin-A m erika elm a
radott népei közt az átlagos életkor 30 év. S ugyanakkor a világ más ré 
szein óriási tőkék halm ozódnak fel. Em berek tobzódnak eszeveszett fény
űzésben. Országok készülnek fel és fo ly ta tnak  agresszív háborúkat, ak a
dályozzák a békés fejlődést. E m bereket választ szét erőszakosan a faji e l
különítési politika. Terjed  a gengszterizmus, növekszik a fiatalkorú  bűnö
zők száma. Fokozódik az élvezeti- és kábítószerek fogyasztása.

Hogyan viszonyuljunk a világhoz? Ezt a kérdést így kell pontosabban 
m egfogalm aznunk: hogyan viszonyuljunk a világ problém áihoz, a szen
vedő em beriséghez?

A feleletet pedig közelítsük meg arró l a nézőpontról, am ely felől ed 
dig is tá rgyaltuk  tém áinkat: M ilyen ú tm utatást kaphatunk  kérdésünkre a 
reform átori teológiából?

A bevezetőben arró l volt szó, hogy egy kor szám ára sem vált a világ 
olyan kézzelfogható valósággá, m in t a  mi szám unkra. így ennek a v i
lágközelségnek a problém áit csak m i ism erhetjük  igazán. Ez azonban nem  
jelenti azt, hogy nem  tanu lha tunk  az elő ttünk  járóktól. Sok m inden vál
tozik a világban, de az alapvető tények, alapvető igazságok változatlanok.
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Az em ber m indig Isten  terem tm énye, a  bűn m indig bűn m arad. Ezért 
tud  az Ige, a  Szentírás m inden idők szám ára ú tm utatásu l szolgálni. Lu
therhez is azért a  világosságért fo rdu lunk  elsősorban, am elyet Istentől 
nyert, m ikor a  Szentírást m agyarázta. Ism eretei beszoríthatták  őt a kö
zépkor korlátái közé, de Istentől kapo tt bölcsessége korok fölé emeli. Ezt 
a m aradandó  bölcsességet keressük nála.

Az első, am it ebben az összefüggésben le  kell szögeznünk, hogy L u
ther a  m aga világát, am ennyire annak  az időnek a lehetőségei engedték, 
kitűnően ism erte. Ebben a tek in te tben  őt egészen m odernnek érezhetjük. 
Bármi tö rtén t Csehországban, A ngliában, D ániában vagy éppen Róm ában, 
egyházi, politikai esemény, m indenről pontosan tudott. Írásai bizonyít
ják, m ennyire nem  m arad t meg csak hazája problém áinál. Egyet azonban 
ne fele jtsünk  el. L uther kora a vallási kérdések ideje volt Európában. 
Az em berek, szám unkra alig elképzelhető módon tá rgyalták  a h it kérdé
seit, u tcán, piacon, vendégfogadókban. Egyetem eken, a diákság körében, 
fejedelm i udvarokban, itt-o tt a po litikát is háttérbe  szorítva, vagy meg
határozva vált a teológia uralkodó tém ává. Az angol k irá ly  VIII. H enrik 
például a „H it védelm ezője” címmel büszkélkedhetett éppen L u ther elle
nében.

így m ondhatnánk  egész k iélezetten: a  teológia volt annak  az időnek 
egyik „korproblémája-”. Természetes, hogy a reform átor teológiájával á llt 
elsősorban az akkor ism ert világ rendelkezésére.

S itt  egy érdekes párhuzam  adódik. M a a világ kérdése a legteljesebb 
m értékben im m anens. Hogyan m enthetnénk  meg az em beriséget, a  nyo
mortól, háborúktól, teljes pusztulástól? Míg egykor a királyok, fejedelm ek 
teologizáltak, m a a teológusok érzik egyre sürgetőbb szükségét annak, 
hogy foglalkozzanak szociológiával, gazdasági és politikai kérdésekkel. 
M eghökkentő az ellentétes párhuzam ból adódó eredm ény. Éppen ezeken, 
a teológiától látszólag távol eső terü leteken  ta lá lunk  szám talan  kapcsoló
pontot, érintkező felü lete t a reform áció teológiai örökségével. Ez nem 
véletlen. L u ther teológiája ugyanis sohasem  volt élettől idegen, em berek 
feletti. H a az 6 idejében a k irályok  és fejedelm ek is úgy teologizáltak 
volna, m in t ő, m a sokkal kevesebb problém ával birkózna a világ.

A reform áció ké t alapvető felism erésére bizonyára az eddigi előadá
sok során bőven tö rtén t u talás. De szükségét érzem, hogy nagy vonások
ban itt  is vázoljuk.

L u ther a Szentírás ké t döntő üzenetéért szállt síkra. Az első: Egyedül 
a h it üdvözít. L uther m egfogalm azásában: „Egyedül a  hit, m inden csele
kedet nélkül tesz kegyessé, szabaddá és boldoggá”. (Kér. emb. szabadsá
gáról. 237. Ip.) Ez a felism erés roppan t terhektől szabadíto tta meg a közép
kor em berét. Azt az em bert, aki te le volt Istentől, ördögtől való félelem 
mel, s ezek m ia tt súlyos, a  norm ális életfo ly ta tást bénító  elkötelezettsége
ket, bilincseket vett m agára. Ism erjük  jó l őket: böjtölés, búcsújárás, ön
sanyargatás, babonás cerem óniák, léleknélküli im ádkozások stb. Ezt a 
megkötözött em bert oldotta fel L u ther az evangélium  üzenetével: „Nohát, 
higgy a  K risztusban, akiben én neked m inden kegyelmet, igazságot és bé
kességet fe la já n lo k . . .  M ert am ire a sok, de sem m i haszonnal nem  járó  
parancsolat összes cselekedetei á lta l képtelen vagy, azt h it á ltal könnyen 
és ham ar eléred. Röviden: a h itbe helyezett Isten m indent, hogy akinek 
hite van, m indene legyen és üdvözöljön”. (Kér. emb. szabadságáról. 323.)

A kegyelem  h irdetése halla tlan  fizikai és lelki erőket szabadíto tt fel. 
Ezeket az erőket L u ther — és ez a reform áció m ásodik döntő felism e
rése — a  fe lebarát szolgálatára irányíto tta . A keresztyén em ber L uther 
szerint csak így gondolkodhat: „ím e az én Istenem  engem, m élta tlan  és
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elkárhozott em bert, m inden érdem  nélkül ingyen való kegyelm éből meg
ajándékozott K risztus á lta l és K risztusban m inden kegyesség és üdvösség 
teljes gazdagságával, úgy, hogy im m ár semmi m ásra nincs szükségem, 
m int hogy higgyem, hogy ez így van. No, h á t ennek az én jó Atyám nak, 
aki engem fölös jókkal ingyen elhalm ozott, m egteszek én is önként, sza
badon és ingyen m indent, am i neki tetszik és leszek felebarátaim  irán t 
én is keresztyén, am int K risztus irán tam  le tt és nem  teszek egyebet, csak 
am iről tudom, hogy nekik  szükséges, hasznos és üdvösséges”. (Ker. emb. 
szabadságáról 344. lp.)

L u ther egész életm űve ennek a két evangélium i igazságnak a követ
kezetes érvényesítése volt. A két felism erésnek egyform a súlya van. El
hallgatni, mellőzni egyiket sem  lehet. Ezért képviselte L uther a felebarát 
iránti kötelező, cselekvő szeretetet éppolyan eréllyel a keresztyének között, 
m int a h it á lta l való megigazulás tan ításá t a ham is dogm ákkal szem
ben. így vált az ő teológiája valóban em ber- és életközelivé. Szocioló
gusokat és közgazdászokat megszégyenítő alapossággal fe jte tte  ki, m i
képpen érvényesüljön az élet legapróbb te rü le tén  is a fe lebarát joga és é r 
deke. Ebből a szem pontból p ára tlan  tanulm ányt, n y ú jt a  Nagy K áté tíz- 
parancsolat m agyarázata, továbbá a nevelésről, a  ném et nép felem eléséről 
k ife jte tt nézetei.

Ami bennünket itt  közelebbről érdekel, ezeknek a gondolatoknak az 
egyetemes em beriség felé való kicsengése. L uther sohasem érzett és gon
dolkodott szűk kere tek  között. P erspek tívája időben is tág volt. É rvelé
seihez m indig felsorakoztatta a világtörténelem  tanúságait. Ugyanez a tág 
szem lélet jellem ezte térben  is. Em berek a földön, em berek a világon 
— gyakran fogalm azta így kijelentéseit. S ez nem  volt form aság nála.

L uther tudta, hogy az evangélium  végső nagy konklúziója — a fele
baráti szeretet — az egész világ sorsát döntheti el. Á lljon itt  a  Nagy K áté 
ta lán  legszebb idézete. Szinte prófécia: „De vigyázz, ha a szegények jön
nek — spkan vannak  m ost — kiknek m indennapi garasukból kell vásá
ro lniuk és éln iük és te  rá ju k  rontasz, m in tha m indenki a te  kegyelm ed
ből élne, lenyúzod ró luk  a  bőrt, büszkén s gőgösen visszautasítod azt, 
akinek adnod kellene; a szegénység m ajd  nyom orultan és szomorúan to
vább megy, de m ivel senkinek sem panaszkodhatok, az égbe kiált. Ő riz
kedjél ettől (mondom neked mégegyszer), m in t m agától az ördögtől. M ert 
az ilyen sóhajnak és k iá ltásnak  olyan hatása  lesz, am ely borzalm as n e
ked és az egész világnak. M ert ahhoz ju t m ajd  el, aki a szegénynek és 
sanyargato ttnak  p á r tjá t fogja és nem  ak a rja  bosszulatlanul hagyni. Nem 
gondolod meg ezt és dacolsz? A kkor meglásd, m it vontál szegény fejedre! 
Ha neked m indezek ellenére is sikerülne és jól m enne dolgod, akkor Is
ten t és engem az egész világ elő tt hazugnak m ondhatsz”. (Nagy Káté. 60. 
lp.) S egy további idézet. — Kevésbé szenvedélyes talán , de ugyanolyan 
hangsúlyos, következetes m egfogalm azása a m inden em berre kiterjedő 
keresztyén szolgálatnak: „Az em ber nem  egym agában, nem  csupán a m a
ga testében él, hanem  együtt él m ás em berekkel a földön .. . a z é r t . ..  m in
den törekvésünknek szabadon és csakis a rra  kell irányulnia, hogy más 
em bertársainknak  á lta luk  szolgáljunk és javukat m unkáljuk, semmi 
m ásra nem  tekintvén, csakis am ire m ásoknak szükségük vagyon. M ert 
ebben áll az igaz keresztyén élet.” (Ker. emb. szabadságáról, 342. lp.)

A reform áció 450. jub ileum ának  az évében járunk . M inden évforduló 
önvizsgálatra késztet. A m a protestáns egyházainak meg kell vizsgál
niuk kapcsolatukat a nagy örökséggel. É lnek-e és hatnak-e  a reform áció 
felismerései gyülekezeteinkben? Meg kell m érni m agunkat ezen a m ér
legen is: válla ljuk -e  úgy a fe lebarát szolgálatát, am int L uther taníto tta,
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„a keresztyén em ber m indeneknek készséges szolgája”. V állaljuk-e az eb
ből adódó konzekvenciákat? M erünk-e előre lépni a  reform áció szellem é
ben? Ha m inden em ber szolgái vagyunk, úgy ezt a szolgálatot éppen a 
mi korunkban tu d ju k  betölteni, ahol az em beriség közel k e rü lt egym ás
hoz, am ikor nem  csupán a közel lévő testvér bajáró l tudunk, hanem  is
m erjük  a távol élők fá jda lm át is.

A kérdésre, hogyan viszonyuljunk az em beriség problém áihoz, szen
vedéseihez m i keresztyének csak így válaszolhatunk: a segíteni akarás, 
a felebaráti szeretet szolgálatkészségével. A világ nem  lehet szám unkra 
képeskönyv, olvasmány, am elyik hol szórakoztat, hol untat, hol idegesít. 
A világ szám unkra a szolgálat helye. K eresztyén em ber nem  nézheti az 
em beriség sorsát közönyösen. A kkor sem nézhetné, ha nem  volnának en
nek az em beriségnek fájdalm as problém ái, m ert akkor együtt kellene 
örülnie vele. De m ivel szenved és terhekkel küzd, az együttszenvedésre 
és az együttküzdésre vagyunk kötelezve, „önként, szabadon és ingyen”. 
Aki sokat kap, a ttó l sokat követelnek. A mi korunk sokat kapott. Ism eret
ben, tudásban, látásban. De sokat is kér számon tő lünk az Isten. M ivel 
tudunk a szenvedő testvérekről V ietnam ban, tudunk az éhezőkről Á zsiá
ban, fe lelősek vagyunk értük.

De m it tegyünk? A legtöbb em ber ezzel a kérdéssel bú jik  ki az ilyen 
nagym éretű felelősség alól. Nem tudom  szétdarabolni m agam  megsok
szorozni az erőm et, nekem  itt  kell helytállnom  a sa já t posztomon. M in
denki törődjön a m aga bajával. Ezek sokszor a m i keresztyén érveink is. 
És úgy fitog ta tjuk  a „m it tegyünk?” — kérdést, m in tha nem  tudnánk, 
hogy legalább egyet tehetünk, m in tha éppen mi nem  ta rtan án k  az im ád
kozást valam inek. Pedig ez az első, am it tenni kell a  világért. És az im ád
kozás m indig megőrzi a  szív szánalm át és részvétét a rra  az időre, m ikor 
eljön a cselekvés p illanata. M ert eljön az is m indenképpen. O lyan helyzet 
soha sem volt a  világon, am ikor az igazán segíteni akaró  em ber ne tudo tt 
volna tenni valam it. De a döntő p illanato t az im ádkozással éberen ta r 
to tt szív ism eri fel. Valami ilyen tö rtén t sok keresztyénnel, m ikor egy
házunk a vietnam i kórházra gyű jtö tt o ffertórium ot. A kkor sokan észre
vették, hogy m ost k inyú jtha tják  kezüket és elérik  azokat a sebesült anyá
ka t és gyerm ekeket, akiken olyan szívesen segítettek volna m ár.

Istennek legyen hála, protestáns egyházaink szerte a világon kom o
lyan veszik a keresztyén segítés szolgálatát. M ozgalm ak indulnak  az éhe
zés, a nyom or enyhítésére. Ugyanígy fontos helyük van protestáns egyhá
zainknak a békem ozgalm akban. A K eresztyén Békekonferencia m unkája 
m indnyájunk  elő tt jól ism ert.

A sok segítés — még m indig kevés. Az ínség, a világ problém ája 
annyira szerteágazó, olyan sokrétű, hogy nem  nélkülözheti egyetlen ke
resztyén segítő készségét sem. Világos látású, m indent vallani tudó, meg- 
győződéses keresztyén em berekre van szükség. Isten  adja, hogy ilyenek 
legyenek a gyülekezet presbiterei, m in t „példaképei a nyájnak”.

Pintér Károly
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T a n u lm á n yo k

A temetési igehirdetésről
Hálát kell adnunk Istennek, hogy egyházunk túljutott ezen a 

lelki krízisen, és kigyógyult abból a racionalista betegségből, amikor 
a temetési beszéd csupán búcsúztatóvá silányult, amikor az ige 
helyett a halottat prédikáltuk. Úgy gondolom nagyjából, zömmel 
túl van az egyházunk azon, hogy a temetési beszédben egyszerűen 
humánumot, az emberi részvétet, vagy az ember dicséretét szólal
tassuk meg. Igehirdetéseink a temetésen nem emberközpontúak, 
hanem ige és Krisztusközpontúak. Kár lenne azonban, ha átesnénk 
a ló másik oldalára, és az igehirdetésünkből kimaradna az ember.

Hitből fakadóan mélységesen humánusak vagyunk

Történetileg is megáll ez a megállapítás. Luther mélyen humá
nus volt, Erasmus pedig humanista. A kettő között van különbség. 
Kétségtelen, ha az igehirdetés átcsúszik a humanitás területére, és 
csak az emberről beszélünk, ha az embert prédikáljuk, jóllehet talán 
a legnemesebb emberi érzésekről beszélünk, a legszebb emberi eré
nyeket szólaltatjuk meg, vagy a legtisztább emberi fájdalomnak 
adunk kifejezést, ez önmagában kevés, de az is kevés, ha valami
képpen az embertől, és az emberitől megtisztított „tiszta” evangélio- 
mot akarunk hirdetni a temetésen.

A tiszta evangéliom fogalmát korunkban készakarva és sok 
esetben tudatosan félremagyarázták. Nem a reformáció értelmében 
használták ezt a fogalmat, hanem önkényes és hamis értelmet adtak 
neki. A reformáció a tiszta evangéliom alatt az igéhez, a Krisztus
hoz kötöttséget értette, korunkban pedig úgy akarták hamis tarta
lommal megtölteni ezt a fogalmat, hogy a világtól, embertől, élettől 
független igehirdetéseket akartak tartani. Így akartak elmenekülni 
korunk égető kérdései elől, amire a tiszta és hamisítatlan evangé
liumból feleletet kellett volna adniuk.

Ebben a meghamisított értelemben „tiszta” evangéliomot sehol 
sem hirdethetünk. Isten Szentlelkének ajándéka, hogy kigyógyította 
egyházunkat, és szüntelen gyógyítgatja az egyházat a levegőbe be
szélő, az emberek feje felett elmondott igehirdetésekből. Ráébred
tünk, hogy az inkarnáció csodája igehirdetésünkre vonatkozóan azt 
jelenti, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni az embert, az embe
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riség problémáit, a háború és béke, igazság és szabadság kérdéseit, 
és még számtalan égető, és korunkban felszínre kerülő problémá
kat. Nagy belső győzelem volt ez az egyházunkban. Sok ellenkezést 
kellett legyőznünk. Sokszor mondták, hogy ne politizáljunk a szó
székről. Az igehirdetésnek ne földi, hanem lelki tartalma legyen. 
Ma már ezen, Istennek hála, túl vagyunk. Egyházunk ma már tudja, 
hogy az, hogy az élet kérdéseit az ige világosságába helyezzük, nem 
megerőteleníti az igehirdetésünket, hanem inkább ez teszi igazzá, 
életközellé és korszerűvé. Ma, akik Isten iránt hűségesen akarnak 
szolgálni igehirdetésükkel, azok humánusan szolgálnak, nem akarják 
kifelejteni a ma emberét igehirdetésükből, és nem akarnak korunk 
és az emberiség feje felett elprédikálni. Egyházunk igeszolgálatára 
kell, hogy jellemző legyen, hogy humánusan beleszól az emberiség 
égető nagy kérdéseibe, és segíteni akar.

Különös lenne, ha ezt a felismerésünket nem alkalmaznánk a 
temetési beszédeinkre is. Az a temetési beszéd, amelyik „csak ige
szerű”, de nem humánus, nem tudja megszólaltatni az ember fáj
dalmát, és nem keres a sebre gyógyírt, az nem Krisztusszerű, mert 
Jézus Krisztus, a testté lett Ige végtelenül humánus. Jézus a bűnös 
emberért halt meg, tudta szánni az embert, és tudott könnyet hul
latni Lázár sírjánál.

Mitől nem lesz „búcsúztató” a temetési igehirdetés?

Attól nem silányul puszta búcsúztatóvá a temetési igehirdeté
sünk, ha megemlítjük az emberek betegségét, fájdalmát, és részt 
vevő szeretettel kísérjük a búcsúzásukat.

Azt hiszem, hogy itt nem csak híveink, de talán a saját gondo
latainkban is tisztázni kell kérdéseket. Nem attól lesz puszta humá
nummá, csak búcsúztatóvá az igehirdetésünk, ha benne megszólal 
a szeretet és a részvét. Ugyancsak nem attól lesz tiszta igehirdetés 
az igeszolgálatunk, ha olyan prédikációt mondunk el a temetésen, 
amit el lehet mondani úgy a háromnapos csecsemő felett, mint a 
kilencvenéves aggastyán felett.

Mitől lesz búcsúztatóvá a temetési beszéd?

1. Csak búcsúztató az a temetési beszéd, amelyben csak a hu
mánum van. Ha csak az ember fájdalmáról, életútjáról beszélünk. 
Ha nem az Isten igéjével akarom megvilágítani az ember életét, ha 
nem az igéből hozom a sebekre a gyógyírt.

2. Búcsúztatóvá válhat az az igehirdetés is, amelyben egyetlen 
szó sincs az ember búcsúzásáról, sem az ember életéről.

Olvastam egyszer egy olyan prédikációt, amelyben nem volt 
másról szó, mint annak a betegségnek az elemzéséről, amelybe a 
koporsóba fekvő ember meghalt.
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Igaz, hogy nem búcsúztatott el senkit senkitől, mégis a szolgá
lata búcsúztatás volt, mert nem az eredeti egyházi szolgálatát vé
gezte el a koporsónál, hanem megüresedett szolgálatával csupán 
statisztált. Míg a szeretteik búcsúztak halottuktól. a búcsúzás pil
lanatát ünnepélyesebbé tette jelenlétével és luther-kabátjával.

3. Búcsúztatóvá válik az a temetési beszéd is, amelyben az ige 
mottóvá válik.

Olvastam már olyan „igehirdetést” is, amelyiknek a vége egy 
ige volt. Lehet, hogy az elmondója nagyon meg lehetett elégedve, 
és komoly igehirdetésnek tartotta, mert a végére biggyesztette 
mintegy mottónak a felolvasott alapigét.

Azzal nem lesz igehirdetéssé a prédikációnk, ha 15 percig az 
igétől függetlenül beszélünk az emberi dolgokról, és két perc alatt 
elintézzük az igét is, amit alapigének választottunk, vagy esetleg 
egyszerűen a beszéd után elismételjük. Az igének át kell járnia, át 
kell melegítenie és meg kell világítania minden szavunkat.

4. Búcsúztatóvá válhat az az igehirdetés is, amelyik úgy akarja 
tisztává tenni az igeszolgálatát, hogy az igehirdetés előtt tart külön 
búcsúztatót. így azt gondolja, hogy ezzel felszabadítja az igehirde
tését az emberi megkötöttségek alól.

Hasonlít ez a magatartás ahhoz, mint amikor az egyházunk éle
tében érett a felelősség a világ békéjéért, és az igehirdetésekbe 
kezdtük belefoglalni az emberiség nagy problémáját, a világbékét. 
Volt ebben az időben olyan kísértésünk, hogy különválasszuk egy
mástól a békéről szóló beszédünket és az igehirdetést. Idő kellett 
ahhoz, hogy úgy átérjen az igehirdetésünk, és úgy elmélyüljön a fe
lelősségtudatunk, hogy a békéről való beszéd nem idegen testként, 
hanem az igeszolgálatunkba mélyen beágyazódva tudjon megjelenni. 
Az is Isten ajándéka, hogy ma már nem lóg ki a prédikációnkból 
és az egész teológiánkból az emberiség ügyéért való felelősségünk.

Ezzel az analógiával élve helytelen dolog széjjelválasztani az 
igehirdetést, és az ember fájdalmával, a temetés cazusával foglal
kozó beszédünket. Hamis dolog humánumtalanítani az igét, mert ez 
egyúttal az ige megerőtlenítésével is jár. Sehol sem lehet elválasztani 
az igét az emberi élettől, mert Istennek nincs olyan „tiszta” igéje, 
amelyik független lenne az ember életétől.

5. Búcsúztatóvá válik az az igehirdetés is, amelyik nem a re- 
formátoiri értelemben vett tiszta evangéliomot hirdeti a koporsó 
mellett. Puszta búcsúztató tehát az az igehirdetés, amelyik nincs 
teológiailag megalapozva, hiszen erre nem is lehet elmondani azt, 
hogy igehirdetés.

Csak búcsúztató az a temetési beszéd, amelyikben a lelkész bele
ül Isten ítélő székébe, és vagy a mennyországba, vagy a pokolba 
küldi a híveit.

Csak búcsúztató az a prédikáció is, ahol a lelkész szavai szerint, 
a halott mint kis angyalka lebeg a koporsó mellett, ahol a lelkész 
még a halott lelkét meg is tudja szólaltatni, és tanácsokat tud adni 
az élőknek, ahol a lelkész a halál után is még imádságával rendezni
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tudja a meg nem tért ember üdvösségét, és jóllehet az elköltözött 
mit sem törődött az üdvösséggel, a jószívű gyülekezet és lelkész ki- 
mádkozza azért a pokolból.

Sajnos soraimat nem a fantáziámból mentem, hanem minden 
sorom és megjegyzésem egy-egy olvasott, de leginkább hallott ige
hirdetésre reflektál. Az a beszéd, amelyik nem gyökerezik mélyen 
az evangéliomban. tehát nincs kellően teológiailag megalapozva, a 
legjobb indulat mellett sem nevezhető igehirdetésnek, esetleg bú
csúztatásnak. Sajnos sokszor még annak sem lehet nevezni, mert 
még ennek sem jó.

A temetési igehirdetés drága pásztori alkalom

A temetés alkalmával vizsgázik a pásztor, hogy az elköltöző 
báránynak valóban pásztora voit-e? Egy olyan lelkipásztor, aki a 
híveitől elszakadt, aki nem ismeri a bárányt, nem tart velük ben
sőséges kapcsolatot, nem csoda, hogy a temetési igehirdetés alkalmá
val szeretne elbújni a „tiszta” evangélium hamisan értelmezett jog
címe mögé. Meg lehet állapítanunk, hogy igazán humánus a teme
tési igehirdetése csak annak a lelkésznek lehet, aki egyúttal pász
tora is tud lenm a gyülekezetitek, akinek van kapcsolata, valóságos 
emberi kapcsolata híveivel.

Ha vannak lelkészek, akik a temetési beszéd alkalmával a híveik 
előtt ki is vágják magukat azzal, hogy ők csak az igéről prédikálnak, 
de vajon az Isten ítélőszéke előtt, ahova nem csak azoknak kell 
oaaállniuk, akiket mi eltemetünk, hanem saját magunknak is, mit 
mondanak? Vajon mit tudunk majd akkor elmondani híveinkről, 
amikor Isten egyenként számonkéri a kezünkből a báránykáinkat?

Ott ahol pásztor szív van, ott a temetés is pásztor jellegű. Ott 
megszólal a pásztor saját szíve is. Mélyen humánusan, Krisztus sze- 
retetétől átmelegedett szívvel a pásztor is el tudja mondani, Isten 
veled. Ez a pásztori szeretet kettős gazdagsága. Egyrészt megszólal 
a szív, amelyik gyászol, másrészt megszólal a szív, amelyik pásztorol 
és vezet.

Isten adjon hitet és szívet ahhoz, hogy komolyan vegyük teme
tési igehirdetéseinket. Igét akarjunk hirdetni, de ne a levegőbe, ha
nem a lesújtott szívű testvéreknek.

Benkő Béla
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Egym ás között

Egy néphez hű lelkésztársunk 
küzdelme

K öztünk élnek annak  a nem zedéknek tagjai, ak ik  m ár az első v ilág
háborúban felem elték szavukat a béke érdekében, s akik  a nép m ellé 
álltak , am ikor hazánk  első ízben té r t  a szocializmus ú tjá ra .

V annak még, akik  személyes tapasztalatokból em lékeznek vissza 
Ferenc József, Vilmos császár és az orosz cár háborúba külső paran 
csaira, az első v ilágháború kitörésének kom or időszakára. Az első világhá
ború elején a felü lrő l szított hangulat és nyomás hatása  alól egyházunk 
lelkészei sem vonták ki m agukat. Az első harc téri győzelmek u tán  az 
egyház is öröm m ám orban úszott, s szent meggyőződéssel h irdette, hogy a 
háború az egész em beriség, de különösen a  m agyarság erkölcsi tisztu lá
sának véres ú tja . De az első téli háború, s a nyom ában já ró  borzalm as 
tapasztalatok, a  h arc terek  forgandó szerencséje, kezdték m egérlelni a  k i
ábrándulást. A drágaság egyre inkább növekedett. M ár 1915 m ásodik 
felében ötven százalék pótanyagot kevertek  a  kenyérliszthez. A fa lvak 
ban a jegyzők, gyárakban a katonai erők m ár nem  tu d ták  a háború  ro 
m an tiká ját elh itetn i a  dolgozó néppel.

Ebben a helyzetben akad t evangélikus lelkész, G yúrói Nagy Lajos, 
aki b á tran  felvetette a  kérdést: hogyan lehet összefüggésbe hozni Istent 
a háborúval, tu la jdon ítható -e Istennek valam i is a borzalm as vérözön 
iránti felelősségből?

Nagy Lajos: Isten és a háború
Az akkor még fiatal, 1883. m ájus 11-én Szákon (Kom árom m.) szüle

te tt Nagy Lajos gyúrói lelkész „Isten és a hábo rú ’- cím m el ado tt ki füze
te t 1915-ben. Maga is érezte, hogy bátor k iá llásró l van szó, belső lelkiis
m ereti kényszerítésre hivatkozik, hogy el kell m ondania a  nép és az igaz
ság érdekében azt, am it a  füzetben kifejt.

A nép körében élő gyülekezeti lelkész szem léletesen m u ta tta  be, ho
gyan szenved a nép idegen érdekekért, hogyan a lak ítják  á t  békés é let
form áját m ilita ris tává : „A háború  vasm arka az, am ely csatasorba löki az 
útszéli csavargót úgy, am in t büszke hadi sorba á llítja  a  m éltóságok és 
koronák rem énybeli örökösét. A háború  vasm arka az, am ely letéteti a 
m unkaeszközt s fegyvert ad  a  pörölyét azelőtt vígan forgató kovács
legény kezébe, m in t ahogy a  költő kezéből is du rván  k itépi a hárfá t, a 
festő kezéből az ecsetet, a szobrász kezéből a  vésőt s teszi m indm egany- 
ny it ak ara tlan  hőssé, m arcona kinézésű hadfivá.” (5. o.)

A háború  te rh é t az em beráldozatban is, de az anyagi áldozatban is 
a dolgozó népre háríto tták  a korszak hatalm asai. Az egyszerű em berek 
m indennapjába is betört a háború  szele: „A háború  ínséges keze nyom ja 
bélyegét a súlyában fogyott, de értékében em elkedett négy, ille tve most 
m ár ha t filléres pékzsem lyére, am in t az szabályozza gazdasági helyze
tünknek  m inden fázisát, m inden alaku lását.” (6. o.)

Az egyházba is betö rt a  háborús hangulat, á th a to tta  m ég az im ádsá

49 6



gokat is, am elyeket a háború érdeke szerin t fo rm áltak  át. Nagy Lajos így 
kesereg e fele tt a jelenség fe le tt: „M egváltozott az im ádságnak a hangja 
is, meg annak  ta rta lm a  is s ki tu d ja : vajon az az im ádság, am it m illiók
és m illiók naponta elm ondanak, nem  durva istenkárom lás-e, s nem  hull-e 
átokként vissza a  népm illiók fejéire?!” (6. o.)

A háborús propaganda áldozatává vált az Isten-fogalom  is. A m inden
ható Istent, a m indenség U rá t le rán to tták  nem zeti istenséggé, egyes orszá
gok háborús érdekeinek kiszolgálójává: „Véges, gyarló em beri s z e n v e d é l
lyel, pártos, eget ostrom ló im ádsággal m egkörnyékezzük az isteni Fön- 
séget is, s a m aga fönségéből le rán tan i akarva pártvezérré, vagy m ondjuk 
így: A ttilává, H unyadi Jánossá, Kinizsi Pállá, vagy a m odern hadászat 
szerint N apóleonná szeretnők tenni — persze m inden nem zet a m aga 
részére megnyerve, a m aga táborában  foglalkoztatva, — ő m egm arad a 
maga szomorú párta tlanságában , azzal m integy azt fejezve ki: am int 
kezdtétek, fejezzétek is be.” (6. o.)

Az erkölcsi igazság védelm ében tiltakozik  az ellen, hogy a háború 
sok gazságát bárm ilyen form ában is Istenre lehessen fogni vagy akár 
Isten nevével lehessen fedezni háborús bűnöket: „Az em ber az Isten 
nevével szentté av a tja  a háborút, hogy annak  leple a la tt azu tán  m inden 
fortéim ét elkövethessen, am ely förtelm ek m agukban véve az örök szé
gyen és örök gazság bélyegét nyom ják elkövetőikre.” (7. o.)

T iltakozik az ellen a  gondolkodásm ód ellen, am ely a háború  véres 
öldöklésénél Isten t ta rtja  „főrendezőnek” (8. o.), m in tha ószövetségi pél
dákból lehetne bátorságot m eríteni bárm ilyen elnyomó vagy rab ló  hábo
rúhoz. A „bosszúálló Jehováró l” alko to tt kép sem m iképpen sem  felel 
meg az Ó- és Ü jtestam entum  a  törvény és evangélium  Istenének, aki 
Jézus K risztusban a szeretet új parancso la tá t ad ta  az őt követőknek. 
„Ha pedig az A tya egy, m i m indannyian testvérek  vagyunk. S így a h á
ború sem más, m in t testvérgyűlölet, testvérharc .” (11. o.)

Az ellen is tiltakozik, hogy „a háború t Isten m in t büntetést küldené 
az em berm illiókra” (13. o.). Ez ú jra  csak a háború Istennel való igazolása 
lenne, s elford ítaná a háborús bűnösökről a felelősséget. „Ne is hárítsuk  
annak ódium át az ő isteni fenségére, m ert, hogy a vetés és a ra tás  ideje 
kiesik sok helyü tt az esztendőből s a  tavasz és nyár, az ősz és a tél 
beleolvad egy pusztító  viharba, afölött nem  Ö, hanem  földi istenségek 
határoztak .” (13. o.) Sorra cáfolja azokat a  kibúvókat, am elyekkel m ente
getnék a világ felosztásáért folyó háború  kezdem ényezőit és szervezőit. 
A néptől idegen mindez, csak szenvedő alanya a hatalm asok nyerészke
dési vágyának. „Különösen igazságtalan, m ikor a háború gondolata a vé
rengzési vágy nem  a népm illiók leikéből pa ttan  ki s gyú jtja  föl a le lke
ket, hanem  az egyszerű hatalm i, terjeszkedési kérdéseknek az eszköze. 
A m ikor uralkodó tényezők, állam hatalm ak, abszolút fejedelm ek állítják  
csatasorba a népm illiókat kapzsi vágyaik, nagyhatalm ú tú lkapásaik  áldo
zataiul. S különösen igazságtalan egész alakulásában  és lefolyásában ak 
kor, m ikor a népm illiók nem  szabad elhatározásból állanak  a kibontott 
zászlók egyike vagy m ásika m ellé”. (13—14. o.)

A keresztyén lelk iism eret szám ára elviselhetetlen istenkárom lás, am i
kor Istenhez a m ásik nem zet k iir tá sáé rt könyörögnek, am ikor Isten t hó
dító érdekek kiszolgálójának k íván ják  beállítan i: „Sőt háborús im ádsá
gainkban is az Istent, ezt az egységes Istent, a m inden népek a ty já t szét
darabolni, széttépni akariuk , m ikor m inden nem zet a m aga igazságának 
ak a rja  m egnyerni s m inden nem zet m illió és m illió  im ádságban az ellen
ség e lp u sz títá sáé rt,' k iirtá sáé rt könyörög. Annyi pogány imádság, m in t 
napjainkban, ta lán  az egész világtörténelem  leforgása a la tt nem  hagyta el 
az em berek szívét.” (15. o.)
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Nagy Lajos érvelése akkor válik  megdöbbentővé, am ikor Jézus K risz
tus színe elé viszi a háború  problém áját, és felteszi a  kérdést: M it tenne 
Jézus ebben a helyzetben? „M ár pedig ha azt kérdezzük, hogy: ha Jézus 
volna a  népeknek világi fejedelm e, belevinné-e a népek m illióit világ
háborúba, bizonyára azt kap juk  feleletül, hogy: nem .” (16. o.)

Ennek a jézusi beállíto ttságnak az a lap ján  válik  határozottá és báto r
rá  a  hangja, am ikor vissza kell u tasítan i az  Isten  nevével visszaélő m a
gatartást. A népek töm egerejére hivatkozik, am ely egykor m ajd  békés 
együttélésre fogja kényszeríteni a földi hatalm asságokat is: „Nem tartóz
kodom kijelenteni, hogy háború  addig m indig lesz, am íg nem  tám adnak 
próféták  a néptöm egekből százan, meg ezren, akik  a földi hatalm asságok
nak, akik  isteni rendeltetésükrő l megfeledkeznek, b á trak  lesznek m eg
m ondani, hogy: csak a  te  U radat Istenedet szolgáljad, s b á trak  lesznek 
figyelm ükbe hozni, hogy az em berek m illiói békességes együttélésre s 
egymáshoz való jó ak ara tra  vannak  terem tve.” (16. o.)

B izonyára sok-sok fron tka tona hadi tapasz ta la ta  u tán  született meg 
annak  a képnek az ábrázolása, am ely bem utatja, hogy egy m agyar és 
egy orosz katona, ak it Ferenc József, illetve az orosz cár háború jába bele
hajszoltak, hogyan ta lá lja  meg egymás kezét, s hogyan gyakorolja a vi
lág egyszerű em bereinek egym ásra ta lá lásá t és békeszeretetét. „Két h a l
dokló fekszik egymás m ellett. Az egyik orosz, a m ásik m agyar katona. 
M indegyiket az ellenség golyója te ríte tte  le, m in t kivert, kóbor, veszett 
kutyát. Az orosz katona fölem eli kissé fe jé t és hörögve szól: Bajtárs, 
adsza kezed! Te sem bán to ttá l engem  annak  előtte, én sem bántottalak . 
Mi m egfértünk volna egym ás m elle tt az eke szarvánál is, de meg a lö
vészárokban is, csendben, békességben. Nem tudom  m iért, de fegyvert 
ad tak  kezem be s a  tiedbe is. Egymás ellen kü ldö ttek  bennünket s mi 
egymás ellen törtünk. Engem odahaza egy szerető asszony s négy kis árva 
fog m egsiratni, s szenvedő arcodról azt látom , hogy te  is á rv ák at hagysz 
m agad után. B ajtárs, adsza kezed, hisz neked testvéred  voltam , s te s t
véred vagyok még a halálban  is.” (17. o.) Ez m ár előrevetítette a  m agyar 
és orosz egyszerű em berek egym ásra ta lá lásának  lehetőségét, am ely m ajd 
a Nagy O któberi Szocialista Forradalom  u tán  fog megvalósulni.

Nagy Lajos füzete nagy feltűnést keltett. Nem kisebb em ber, m int 
Ady Endre, sa já t szavai szerin t „a m a legszenvedőbb szenvedője”, a kor 
nagy betege, üdvözölte a gyúrói evangélikus lelkészt a háborúellenes, 
bátor h itvallása m egjelenése alkalm ából.

Ady Endre Nagy Lajosról

A Világ 1915. feb ruár 28-i, vasárnapi szám ába az akkor m ár híres köl
tő, Ady Endre cikket ír t Nagy Lajos háborúellenes m agatartásáról. R itka 
dolog, hogy egy evangélikus lelkész tan ításával a nem zeti élet nagyjai 
a  nyilvánosság elő tt foglalkoznának, ezért e különleges esem ényre való 
tek in te tte l Ady Endre cikke álljon itt egész terjedelm ében. Ady írása 
egyúttal irodalom történeti ritkaság  is, m ert a  „Világ”-nak  a példányai m ár 
csak országos könyvtárakban ta lálhatók  meg.

„A GYÚRÓI PA P
«-Isten és a háború«
Nagy L ajosnak h ív ják  a gyúrói papot, m ennyivel közönségesebb név 

ez például a P rohászka O ttokárénál. És Gyúró, ez a dunántú li falu, m eny
nyire nem  Székesfehérvár, m elytől a legm agasabb pódium  is csak egy 
lépcsőfok. És szenvedéseim ben ta lán  a legelső és legerősebb vigasztalást 
mégis a gyúrói lu theránus pap kü ld te  most. Vékony, tizennyolcoldalas 
füzetecskét ír t a gyúrói pap, "Isten  és a háború-* a címe. Jeligéje: »m ert
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nem  tanácsos, hogy az em ber lelkiism erete ellen cselekedjék, i t t  állok, 
m ásként nem  tehetek."

»A v é rá z ta tta 'fö ld rő l fölem elem  szememet, az egy, örök V áltozhatat- 
lan t keresve s fürkészve ku ta tom  annak  e sorsos időkkel való viszonyát, 
anélkül, hogy rossz lennék m agyarnak s rossz lennék em bernek, elm on
dom hitvallásom at Istenről is s a háborúról is." És elm ondja alázatos 
tan ítványaként a názáreti M esternek, az isteni csoda-rabbinak, elm ondja 
prófétai bátorsággal, de jám bor bölcsességgel. »A  lavina m ár m egindult
— sóhajt szomorúan, m eghatottan  írása végén — azt így erőszakkal m eg
állítani nem  volna célszerű." A zután — sóhajtja  tovább — a m agyarság 
harca jogos, "h a  isteni törvény szerin t nem  is, de em beri értelem m el gon
dolva igen«. Ma m ár, m a m ár igenis arró l van szó, »éljen-e m agyar nem 
zet továbbra is i t t  a  Tisza tá ján".

De, de — óh, bátor, kedves, jó  papom , ott Gyúrón, — az Isten t és 
a háború t ne ír ju k  ki egy cégérre. Ma divat az im ádság s m indegyik 
nem zet szeretné a m aga hadvezérévé le rán tan i a fölséges V áltozhatatlant. 
»Vajon« a m ai imádság, »am it m illiók és m illiók naponta elm ondanak, 
nem  durva isten-károm lás-e, nem  hull-e  átokként vissza a  népm illiók fe
jé re?"  Isten, ő "m egm arad a m aga szomorú párta tlanságában , azzal m in t
egy azt fejezve ki: am int kezdtétek, fejezzétek is be.« "H áborút is 
folytatni, de meg evangélium ot is h irdetn i — abszurdum , akkor sokkal 
tisztább és becsületesebb dolog elfogadni Haeckel m onista világnézetét." 
Haeckelét, aki H eraklitosszal v allja : küzdelem  a dolgok ősatyja s ahol 
ellenséges energiák tö rnek egymás ellen, gondviselésről, erkölcsi v ilág
rendről szó sem lehet. Ám a gyúrói pap, ahogy a Szeretet nevében til ta 
kozik, Jézus nevében, hogy az Istennek oksági köze volna a háborúhoz, 
az "élő Isten« nevében tiltakozik a m onista háború-igazolás ellen is.

Írn i szerettem  volna a gyúrói papról, k it sohse lá ttam  s k ivel meg- 
írn i-kelle tt levelek mégis, mégis barátságba vittek. (Csodálatos az, hogy 
M agyarországon m ilyen fanatikusan, babonásan ism ernek egym ásra s ke
resik egym ást a  jobb szándékú em berek.) T ehát írn i szerettem  volna a 
gyúrói papról és kis füzetéről, ha nálam  többet nem  tudnának  m ondani 
az írásból, innen-onnan kikapott m ondatok. Néhai jó Böhm professzort 
ju tta tja  eszembe ez az írás: óvatos, szabályos gondolatok során egyszerre 
kibuggyan valam i forró em berség, merészség, originálitás.

Nem ecce sacerdos, csak ecce pastor, ecce homo, fájó, igaz em ber, ki 
fájdalm ában azokat vigasztalja, akik m a a legszerencsétlenebbek. Akik 
nem tu d ják  m agukat átadni a kívánatos, jó töm eg-szuggesztiónak s job
ban a H alál elő tt vannak, m in t a sáncárkok lakói. (Szegény, nagyszerű 
Jászi V iktor, m ost e percben érkezett a  halál-h íre, még nedves a szemem, 
ő nem  b írta  már.)

Kedves papom , Nagy Lajos, be szeretném , ha az írásod m egadta 
volna lelked nyugodalm át, m elyet úgy óhajtunk  s úgy m egérdem elnünk
— a Ma legszenvedőbb szenvedői. ADY ENDRE”

Nagy Lajos feltűnést keltő írása term észetesen az egyházi közvéle
m ényt is erősen foglalkoztatta. A nem zetközi teológiai v itákban  is nagy 
szerepet já tszo tt a háború  és béke problém ája. Nagyjából azzal lehet a 
helyzetet jellem ezni, hogy a ném et teológusok többsége m egpróbálkozott 
a háború teológiai igazolásával, m íg a svájci protestáns teológusok a béke 
álláspontjáról szóltak a kérdéshez. Több ném et teológus á tvette  Hinden- 
burg tábornok jelszavát, hogy m aga az Isten is közöttük és értük  harcol. 
Míg a svájci teológusok a háború t Isten  ellen való bűnnek m inősítették. 
Ebben a helyzetben Nagy Lajos báto r k iá llása a béke m elle tt a m agyar 
egyházi em berek gondolkodását is megmozgatta.
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D. Baltik  Frigyes, dunántú li evangélikus püspök, öröm m el üdvözölte 
Nagy Lajos fellépését, s a r ra  Isten á ldását kívánta. Dr. M asznyik Endre, 
pozsonyi teológiai akadém iai igazgató is elism eréssel szólt Nagy Lajos 
m űködéséről, s a  békéről szóló előadásai is m erészebb hangot ütöttek 
meg. Ezek az Ösvény cím ű folyóirat 1915. jan . és júniusi szám aiban je 
lentek meg. Többek között ezt í r t a : „Nagy Lajos prófétai lélek, k i . . .  
a  vérázta tta  földről felem eli szemét, s az egy örök, v áltozta tha ta tlan t ke
resve, fürkészve k u ta tja  annak  e sorsos időkkel való viszonyát, anélkül, 
hogy, am in t m ondja, rossz lenne m agyarnak, rossz lenne em bernek, e l
m ondja h itva llását Istenrő l és a  háborúról is, úgy, ahogy őt a  Názáreti 
Jézus tan íto tta  gondolkozni és beszélni.” Lelkesedéssel köszöntötte Nagy 
Lajost Duszik Lajos lelkész is, a  későbbi tekintélyes főesperes, és számos 
lelkésztársa fejezte ki örömét, hogy egyházunkban a háború  kellős köze
pén is akadt, aki Isten  em berszerető békeakara tá t m egszólaltatta. Ugyan
akkor nem  hiányoztak azok sem, akik  egyházi lápokban tám ad ták  a h a
ladó gondolkodású Nagy Lajost.

Öt azonban az a lelkipásztori gond em észtette: hogyan vigasztalja 
egyszerű híveit, am ikor egymás u tán  jö tt az értesítés, hogy az osztrák— 
m agyar m onarchia és az úri M agyarország érdekében odaadták életüket. 
A néphez hű lelkész ugyanakkor átérezte a nehéz szociális helyzetet, a 
szegénység és elm aradottság  nyomasztó hatásá t is. Ö m aga az események 
hatása a la tt így ír  a belső lelki érlelődés és fejlődés folyam atáról: „Az 
evangéliomokból felém  áradó  igazság és világosság úgy teológiai, m int 
politikai és szociológiai világnézetem et, elgondolásaim at egyre jobban 
alakították, befolyásolták, úgy, hogy m indig közelebb és közelebb éreztem  
m agam at lelkileg a huszadik század szabadgondolkodóihoz, s a tá rsad a l
mi igazságokat felölelő szocializmushoz.”

1917 júniusában egyszerre három  könyve is je len t meg Nagy Lajos
nak. A „Jelek és próféciák” című száz oldalas könyvében az evangélium  
szűrőjére te tte  a nagyhatalm i érdekekért éveken á t folyó világháborút. 
Ebben többek között ezt ír ja : „Keresztyén állam ok állanak  keresztyén 
állam okkal szemben, s m indegyik tábor a m aga zászlajára ír ja  az Isten 
és az Igazság nevét, s úgy tépik  és lövik szét, tipo rják  vérbe és sárba 
Isten nevét és az Igazságot. Ezek a m eglátásaim  és megérzéseim irány í
to tták  politikai m eglátásom at is, am ely a  szociális és a radikális tábor 
felé fo rdu lt.”

1918. október 31-én százezres töm egek tün te ttek  Budapesten. Egy 
fro n tra  induló zászlóalj elind ítását m egakadályozták a Keleti pályaudva
ron. A pályaudvar őrségét lefegyverezték, a felfegyverzett m unkásság és 
a  hozzájuk csatlakozott katonaság elfoglalta B udapest fontosabb épületeit, 
a  forradalom  m egtörte a H absburg-m onarchia és a vele szövetséges nagy
birtok-nagytőke uralm át, a hatalom  a Nemzeti Tanács kezébe m ent át. 
M ásnap K árolyi M ihály vezetésével az új korm ány le te tte  az esküt a 
Nemzeti Tanács előtt. Egyházi lap ja ink  nagy te re t szentelnek az esem é
nyeknek, részletesen ism ertetik  a  történteket. Az országot a katasztró
fába vezette az osztrák—m agyar m onarchia. B ukásán egyházi lap jaink  
egyáltalában nem  sajnálkoznak, ső t az általános forradalm i és békehan
gulat hatása a la tt ú jság ja ink  pozitívan értékelik  az esem ényeket.

Jászi Oszkár, a K árolyi-korm ány egyik m inisztere Nagy Lajost októ
ber 31-én táv ira tilag  h ív ta G yúróról Budapestre. A köztük lefolyt beszél
getésnek az eredm énye Nagy Lajosnak a papsághoz in tézett kiáltványa, 
am elyben ezt ír ta : „Testvérek! Apostoli m unkásságra elh ivato tt p ap tá r
saim ! — A világháborúból való kikapcsolódásunk folytán isteni kéz írja  
a m agyar nép tö rténeté t. Régi, re jte tt vágyak szökkennek teljesedésbe,
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m egálm odott álm ok valósulnak meg. Ú jra az idők teljességét éljük. Az 
ég megnyílt, szent énekek zendülnek a forró  levegőben: Békesség a  föl
dön, s az em berek közt jóakarat. Á lljunk  a  vér nélküli, d iadalm as fo rra 
dalom zászlaja alá, am elynek a fönt idézett ének a  vágya, him nusza.

Testvéreim ! Paptársak! Legyünk m indnyájan  apostolok a  Haza, s a 
Nemzeti Tanács szolgálatában. Apostoli m unkásságunk a nép felé irá 
nyuljon: a  föld m unkásai, a parasztság  felé. K öztük és á lta luk  élünk. 
Szóljunk hozzájuk apostoli hangon, hogy szavunkból kiérezzék a »jó pász- 
tor« szavát. M inden a diadalm as, a vér nélküli forradalom  szép ren d jé
től, lefolyásától és sikerétől függ. É rtessétek meg a m agyar föld m unkás 
népével a Haza szent ügyét. É rtessétek meg, hogy m inden zavargó és 
rendbontó a Haza ellensége. É rtessétek m eg az új m agyar rad iká lis fö ld
birtok-politikát, annak  reform törekvéseit, am ely a kisbirtokot jogaiban 
és tu la jdonában  nem  érin ti, de a  föld vagyontalan, n incstelen m unkásai
nak, s a m agyar föld hős védőinek földet ak a r ju tta tn i abból a földből, 
m elyet életükkel és vérükkel válto ttak  meg, s am elyen eddig a  grófok, 
mágnások, a róm. katolikus egyháznak néhány kiváltságosa, a  pénzintéze
tek üzérkedői híztak, zsírosodtak. — Értessétek  meg a föld népével, hogy 
az új földbirtokpoliíika a m agyar nép m egerősödését és boldogulását 
m unkálja.

Papok! Testvérek! Föl a  m unkára! Z engjen-ég és föld apostolkodá
sunk diadalm as szavától: Szabadság! Egyenlőség! Testvériség! Szeretet 
és Békesség a  földön, s az em berek közt legyen végre Em berség és Jó 
akarat.

Budapest, 1918. okt. 31.
É ljen a M agyar Népköztársaság!

Nagy Lajots 
gyu rói ev. lelkész, 

az országos Polgári Radikális P árt 
V égrehajtó B izottságának és a  Nem 
zeti Tanács nagybizottságának tagja.”

Nagy Lajos ind íto tta  m eg főleg a budapesti fia ta l lelkészek, vallás
tanárok, segédlelkészek körében az első egyházi szervezkedést, am ely 
m agát Evangélikus Papi T anácsnak nevezte. P rogram jukat dr. Raffay 
Sándor püspök is helyeselte, s m aga a püspök is bekapcsolódott a mozga
lomba. K ifelé bejelen te tte az Evangélikus Papi Tanács a m aga csatlako
zását a Nemzeti Tanács célkitűzéseihez, befelé pedig széles körű  reform 
javasla tta l já ru lt az ország evangélikus lelkészeihez és híveihez.

Ilyen előzmények u tán  ü lt össze decem ber 4-én a m ost m ár Országos 
Evangélikus Tanáccsá szélesedett gyűlés. A jelenlevők elnökké P aulik  
János nyíregyházi lelkészt, a MELE elnökét, jegyzőjévé Duszik Lajos 
miskolci lelkészt választo tták  meg.

A szervezkedés leglelkesebb mozgatói Nagy Lajos, Lombos A lfréd 
lelkész, és dr. O bál Béla eperjesi teológiai ta n á r  voltak. A főúri egyház
vezetés ellensúlyozására azt akarták , hogy az egész országban a lak u lja 
nak m eg a papi tanácsok, ezek legyenek mozgató rugói az egyházi élet 
haladásának.

„M agyarország proletársága a m ai nappal a  m aga kezébe vesz m in
den h a ta lm at” — tu d a tta  az ország népével az új F orradalm i K orm ányzó- 
tanács 1919. m árcius 22-én „M indenkihez” cím ű röpirata .

Egyházunk és m inden egyház, teljes vallásszabadságot élvezett a p ro
le tárd ik ta tú ra  alatt. Term észetesen az egyház és állam  szétválasztásának 
következm ényeként új helyzet a laku lt k i az előzőkhöz képest, de ez nem 
érin te tte  egyházunk legfőbb funkcióját, az igeszolgálatot.
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Fabei- Oszkár, a közoktatásügyi népbiztos vallásügyi politikai m eg
bízottja éberen vigyázott a rra  is, hogy a helyi d irektórium ok m indenütt 
betartsák  a rendeleteket, s ahol előfordult, hogy valahol akadályozták 
az egyházi életet, nyom ban intézkedett a visszásságok megszüntetéséről. 
1919 április első felében Nagy Lajos is részt vett egy összejövetelen, 
am elyen F aber Oszkár nyú jto tt tá jékoztató t m eghívott lelkészeknek a val
lásügyi kérdésekről.

Nagy Lajos elvi tisz tán lá tásá t m u ta tják  azok a m ondatok, am elyek 
hum anista m ivoltáról tesznek bizonyságot. Az em berszeretet az a közös 
nevező, am elyen Nagy Lajos találkozik  a p ro le tá rd ik ta tú ra  intézkedései
vel. Ebből az időből ezt ír ja : „Inkább hum anista vagyok, m in t kom m u
nista, m ert a kom m unizm us nem  csak gazdasági, de filozófiai kérdések
kel is foglalkozik, s a vallást, vagyis az élő Isten  fogalm át elu tasítja  gon
dolkodási köréből, én meg em berbaráti szeretetem  tengelyéül az Isten 
fogalm át teszem oda”.

E rről a bázisról ta rto tt ünnepi beszédet 1919. m ájus 1-én G yúró né
pének. Ünnepi beszédéért az ellenforradalm i korszakban sok zaklatást 
volt kénytelen elszenvedni.

Ö néletrajzában a változó esem ényeket így ír ja  le: „Jö tt az e llen fo rra
dalom, és jö tt a H orthy-korszak. Jö tt a retorzió, jö tt az ügyesek mosako
dása, az őszinte harcosok büntetése.” . ■

Egyik este Nagy Lajos lelkészért csendőrök jöttek, le tartóztatták . 
Egyik vádpont az volt ellene, hogy m ájus 1-én a'községháza előtt ta rto tt 
ünnepélyen lelkes beszédet ta rto tt. Csendőrök k ísérték  előbb Siófokra, 
a h írhed t ellenforradalm i in te rnáló  táborba, m ajd  onnan a székesfehér
vári ügyészség börtönébe. I tt  a m ájus 1-i beszédén kívül azzal is vádol
ták, hogy 1918 első nap jaiban  a székesfehérvári m egyeházán ta rto tt beszé
dével fo rradalm asíto tta  a lelkeket.

Egyházi és családi összeköttetések m egm ozgatásával el lehete tt érni, 
hogy a székesfehérvári ügyészség szabadlábra helyezte, de néhány nap 
m úlva ú jabb  csendőri zaklatás érte.

U gyanakkor az egyház részéről is m egindult az eljárás ellene, s az 
egyházmegyei törvényszék politikai szereplése m ia tt 1000 K orona pénz
bírságra ítélte.

A m eghurcolt Nagy Lajos a  nehéz időkben sok bá to rítást nyert fele
ségétől, akirő l többek között ezt ír ta  ebben az időben :

„Áldott vagy asszony, hogy u tam ra  léptél,
S bajtársam ul szegődve jössz velem.
Minél súlyosabb a kereszt, m it hordok,
A nnál jobban szorítod a kezem .”

Az üldöztetés ellenére sem tán torodott el a jónak  m egism ert útról. 
Lelkésztestvéreit továbbra is helyes irányba igyekezett befolyásolni, amir 
kor értekezést ír t „A keresztyén kurzus az evangélium  szemüvegén néz
ve” címmel, s fela ján lo tta , hogy a budapesti lelkészgyűlésen felolvassa. 
A jánlkozásá azonban visszautasításra ta lált.

A nép elm aradottságá.t és szegénységét m élyen átérző falusi pap 
látja, ho g y ’ h iába várnak  segítséget felülről, az ellenforradalm i M agyar- 
ország vezetőitől. 1921-ben .ezt ír ja  egyik versében:

. : - „Telévény m agyar föld gazdag bő term ését
• rvc. ' Milliónyi éhes m agyar-em ber várja,

• Télevény m agyar föld fájó meddőségét 
S ira tjd 'm illiók  panaszos'sírása ,.

50 2



1922 m ájusában  m unkáspárti képviselő-jelöltséggel is próbálkozik. 
V álasztókerületéhez az alábbi k iá ltvány t intézte, am ely hűen tükrözi az 
elnyom ott nép nehéz helyzetét, és sorsának k ilá tásta lan ság át:

„A Vali kerü le t Választóihoz!
M unkás és K isgazda Testvérek!
A  m agyarországi M unkáspárt nevében nem csak a Ti, hanem  az em 

beri jogoktól m egfosztott, s választási u rnák tó l e ltilto tt százezrek érdeké
ben is szólok addig is hozzátok, am íg m egjelenhetek közöttetek, és m ó
dom lesz a M agyarországi M unkáspárt p rogram ja a lap ján  bizalm atokat 
kikérni. — H a valaha igaz volt, úgy m ost feltétlenü l igaz, hogy ennek 
a szerencsétlen, agyonkínzott, m egrabolt országnak a sorja  a ti kezetek
ben van letéve, s ha nem  is m inden, de végtelenül sok függ a M agyar 
jövőt illetőleg, hogy kikre, és m ilyen p á rtra  bízzátok ennek a Jövőnek 
a m unkálását, kiépítését. — K ét esztendőnek a meddősége, csalódása és 
keserves torzképe á ll e lő ttetek  élő tilalom képpen, hogy a  m ú lt választá
sában csalódtatok, a m últ legtöbb em beréhez nem  szabad fordulnotok, 
— m ert mi jellem zi a levitézlett nem zetgyűlést legjobban? — A botbünte
tésről (Európa szégyene), a num erus claususról (M agyarország botránya), 
a legigazságtalanabb adózásról (a szegényebb néposztálynak a nyomora), 
s a végre nem  h a jto tt földbirtokreform ról szóló törvény, am it végül be
fejezett a híres korm ányrendelet az új választásokról, am ely igazságtala
nul újból nagy néptöm egeket rekesztett ki a legterm észetesebb polgár
jogok gyakorlásából, s te tte  nyilvánossá a szavazásokat, hogy hivatalos 
hatalom m al, és befolyással m egint csak elnyom ják a népakarato t. S hol 
volt a K isgazdapárt is, m ikor a rendelete t m eghozták? Behódolt a Beth- 
len-pártnak , és jogfosztó m unkájának . S m it csináltak  N agyatádi Szabóék 
is, am íg a házhelyekkel és földosztással á lta to tt és csillapított fö ldm unká
sok és törpebirtokosok v árták  és követelték az ígéretek és jogigények 
kielégítését? H allgattak, m ajd  újból csak ígértek  földosztást, de oly fo r
mában, hogy arró l m aguk is tudták , hogy azt m egvalósítani lehetetlen, 
m ert a tervezett árban  kis em ber csak öngyilkosságot követne el, ha fö l
det vállalna.

M agyar földm unkások és kisbirtokosok, a m agyarság m unkásai, — 
ism erjetek  és ta lá lja tok  egym ásra, am in t egym ásra ta lá ltak  jogos igé
nyeikkel az ipari m unkások, — s ha m egjelennek közöttetek, jö jje tek  és 
hallgassátok meg és véssétek lelketekbe m ég a m agyar jövőt, s a ti jobb, 
boldogabb élteteket!

Nagy Lajos, gyúrói ev. lelkész, 
a m agyarországi m unkáspárt je lö ltje .”

A H orthy-korszak nem  te tte  lehetővé, hogy ilyen program m al valaki 
bekerülhete tt volna parlam entjébe. Nagy Lajos próbálkozása azonban 
mégis jó  példája annak, hogy súlyos körülm ények között is akad tak  m a
gyar evangélikus lelkészek, ak ik  b á tran  á lltak  a nép mellé. A történelem  
azokat igazolta, akiknek akkor szenvedniük kellett, de azoknak le tt ig a
zuk, akik  elsőként ta lá lták  meg az u ta t a néphez, ak ik  m agukra ve t
ték a nép sorsát, s ak ik  pásztori szeretettel fo rdu ltak  az elnyom ottak 
felé.

Ű ttörő szolgálatáért, nehéz körülm ények között való hely tállásáért 
becsüljük és tiszteljük  a 84 éves Nagy Lajost!

Dr. Ottlyk Ernő
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A z  igehirdető  m ű h elye

SZENTHÁROMSÁG U. 19. VASÁRNAP
Mt. 12,9—14

A SZÖVEG MEGÉRTÉSE

Igénk a szom batnap körüli v ita vonalába tartozik. Jézus összeütkö
zésbe kerü lt a  farizeusokkal a  szom batnapi kalásztépés kapcsán, mivel 
ők ezt szom batnapi tilalm as m unkának  m inősítették  és így a harm adik  
parancsolat megszegésének. A zsidók a szom batot sok rendeléssel körü l
bástyázták  és m egszabták, m ilyen m unkát szabad és m ilyet nem  szabad 
szombatnapom végezni.

Jézus így érvel: a szom bati m erev m unkatilalom  m ia tt ta lán  éhen 
haljon az em ber? Nem, A szom bat van az em berért, nem  az em ber a  
szom batért. Ebben az igében a  szom batnapi gyógyítás a kérdés, m ivel 
ez is m unkának  szám ított és tilalom  alá  esett. Nem volt éppen sürgős 
eset, mégis meggyógyítja irgalomból.

K ap a  farizeusoktól egy fogós kérdést: Szabad-e szom batnapon gyógyí
tani? Ö az érvelés m elle tt a kérdést visszaadja így: Szabad-e szom bat
napon jó t cselekedni? Ha azt m ondják rá, hogy szabad, akkor feljogo
sítják  Jézust a gyógyításra, m ert az jó. Ha azt m ondják: nem  szabad jó t 
tenni, akkor fennáll az a  kérdés, hogy rosszat ta lán  szabad? Lehet irgal
m atlannak  lenni? Ha az em ber tudná a jó t m unkálni és nem  teszi, m u
lasztásával nem de a halá lt segíti elő?! Az állaton  is könyörül az em ber. 
A legfőbb érték  viszont mégiscsak az em ber. (12. v.)

A farizeusok a szom batnapi gyógyításban olyan m unkát lá ttak , m ely- 
lyel Jézus a törvényt m egtörte, Jézus viszont ebben a m unkában jó te tte t 
látott. A beteg szenved, ki van kapcsolva a m unkából, béna a keze, a  kéz 
pedig m inden em bernek a legősibb és legfontosabb munkaeszköze, fel 
kell tehá t szabadítani a m unkára. Betegsége ta lán  szaknyelven izom atro- 
Eia. Régi tapasztalat, hogy m unka, mozgás, sport hatására  az izom zat m eg
erősödik, szaknyelven hipertrofizál. M unka, edzés hiánya vagy egyéb szer
vezeti hiányok sorvasztanak. Mivel Isten országába beletartozik az ép 
test is és m ert Jézus a szom batnak és m inden rom boló tevékenységnek 
is U ra — rendes izom tevékenységre szabadítja m eg a béna kezet azonnal.

A farizeusok nem  értik  a dolgot, m egkem ényednek, elzárkóznak. Szel
lemileg Jézust legyőzni nem  tud ják , így egy nehéz m unkához fognak: 
erőszak, összeesküvés. (14. v.) Jézus pedig válla lja  az em berért a keresz
ten a m egváltás m unkáját.

NÉHÁNY i r á n y v o n a l  a  PRÉDIKÁCIÓ f e l é

Ez az ige m ódot ad  a rra , hogy tisztázzuk földi h ivatásunk, m unkánk  
néhány kérdését.
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Ha a m unka szem pontjából figyelünk a textusra, akkor a  m unka irá 
nyát és gyökerét illetőleg három  vonal kínálkozik: 1. Sátáni gyökerű m un
ka az' em ber éllen. Je le : vádolni,’ otthagyni,"rom bolni, ölni, bigottságból 
rosszat cselekedni. 2. H um ánus gyökerű m unka az em berért. Sokan a 
szívbeírott törvény a lap ján  gyakorolnak jó t m inden térem tm énnyel. Bár 
a  hum anitás nem  egyenlő a keresztyénséggel, mégsem szabad lebecsül
nünk az em beriesség sok jóakáratü  törekvését, hűséges m unkáját. 3. Is
teni gyökerű hitből fakadó m unka. Ereje Jézus szabadító evangélium á
ban van. Lényege: Isten  színe elő tt m indenkor, m indenütt, m indenkivel 
jó t tenni, h ivatásunk  m ezején m inden b a jt elhárítani, életet, em bert m en
teni. Ezt te tte  Jézus is.

Ha földi h ivatásunk  tém ájá t vesszük elő m in t m unkát, akkor a refo r
máció üzenetét is figyelem be véve így haladhatunk :

1. A  m unka  betölti életünket. Isten  így szabta ki életünk  jó részének 
tartalm át. A gyerm ekek játszva dolgoznak, a felnőttek  kem ényen izzad
va. Meg le h e t' figyelni haldoklókat, vajon mi tö ltö tte be legm élyebben 
életüket, m ire em lékeznek leginkább és kitűnik, hogy a hivatás, a  m un
ka, a családi élet köteléke az.

2. H ivatásunk m unkájával veszünk részt az isteni gondviselésben. 
A m unkával a m egélhetés lehetősége van egybekapcsolva. Ezen a réven 
az egész em beriség egy nagy munkaközösséggé kovácsolódik össze. M in
denki a m ásikért és a m ásiknak is dolgozik. így van ez m inden család
ban. „Azt a házasoknak is meg kell tanulni, hogy dolgozzanak, m ert az a 
term észet rendje, hogy a férfi az asszonyt és a  gyerm eket táp lálja . M ert 
ha a  házasfelek tud ják , hogy ők az Isten t — aki őket terem tette , s m in t 
terem tm ényeit m egáldotta — félni akarják , akkor annak  m ásképp kell 
lennie és nem  tehetnek  úgy, hogy té tlenü l m enjenek  tovább. Jóllehet 
ugyan a mi fáradságunk  és m unkánk  nem  elég táplálásunkhoz, mégis az 
Isten azt használja fel eszközül, am ely á lta l meg ak a r m inket áldani. 
A bőr nem  táp lá lja  a  cipészt, a vetés nem  táp lá lja  a  földm űvest, a p ré 
dikáció a p réd ikátort, de Isten ezáltal és ezen keresztül táplál. A m unka 
Isten parancsa és ezen keresztül tá p lá l . . .  A házi gondoskodás Istennek 
tetsző áldozat. M ikor az asszony gyerm ekét m ellére teszi szopni, m ikor a 
férfi dolgozik, csak úgy izzad a bőre, olyan istentiszteletet m u ta t be 
Istennek, am ely messze tú lha lad ja  a szerzetesek istentiszteletét bárm ily 
kem ények legyenek azok.” (Luther.) A reform áció megadta- ú jra  a m un
ka becsületét akkor, am ikor istentiszteletnek m inősítette.

3. A  m unkának m egvan az árnyéka, am ilyen a fáradtság, baleset, 
betegség, halál. Testünk nem  b ír ki m inden m egerőltetést. A m unkahe
lyen m inden vigyázat m ellett ott van a szerencsétlenség veszélye. K orunk 
az igével egybehangzóan legfőbb értéknek  értékelte  az em bert, ezért a 
figyelem és vigyázat fő erkölcsi követelm ény az árnyékok kisebbítése 
érdekében.

4. A  m unkának m egvan az öröme. Az alkotás, Istenszolgálat, em ber
szolgálat öröme. A kér. em ber azért, m in t Isten hű  szolgája jó  kedvvel 
és vidám an dolgozik. L uther a 128. zsolt. kapcsán így szól: „Boldog vagy 
és jól van dolgod, — a m unkának  ezt a  dicséretét m inden szerszámod 
hom lokára oda kell írni, am ely a la tt a m unkától izzadsz. A világ ezt 
m egfordítja és így szól: N yom orult vagy és rosszul megy neked, m ert 
örökké gürcölsz; boldogok azok, ak ik  tétlenü l élnek, m unka nélkül. Az 
igazi keresztyének azonban, ak ik  az Isten t félik, könnyű, vidám  szívvel 
dolgoznak, m ert m egism erték, hogy a m unka szent dolog, te tszik Isten 
nek és ra jta  keresztül áld  meg. A zért a kegyes paraszt úgy nézzen az ő 
kocsijára és ekéjére, egy suszter az ő bőrére és á rjá ra , a kovács az ő

50 5



vasára, az építész az ő fá já ra , hogy ez van rá írv a : Boldog vagy és jól 
van dolgod!” Az ilyen álláspont gyökerében jav ítja  a  m unkaerkölcsöt.

Ha a tex tust az ünnepnap m egszentelése o ldaláról közelítjük meg, 
akkor meg kell szólalnia a bűnbánat hangjának, am it mi em berek az 
ünnepnapból csináltunk, a hálaadás hangjának, hogy van idő pihenésre, 
erőgyűjtésre, isten tiszte le tre és nem  kell a k iborulásig hajszázni, a  sza
badság hangjának  szemben a törvényeskedéssel, hogy Isten  gyermekei 
kényszer nélkül, szabadon használják  az ünnepadta isteni ajándékokat.

Zátonyi Pál

SZENTHÁROMSÁG U. 20. VASÁRNAP

Lk 14,25—35

Jézus tan ítványának  lenni, őt követni nem  p illanatny i fellángolást 
jelent. U runk követőitől azt k íván ja : te ljes ak a ra ti elhatározásukkal, szí
vük teljességével kövessék őt. É letük a lap ja  és tám asza az élő Krisztus 
legyen.

26. vers. Jézus az egész em berre igényt ta rt. A m indenség U ra nem 
elégszik meg azzal, hogy követői szívében szám ára csak egy kicsinyke 
hely legyen. Soha nem  az a kérdés, adunk-e Néki é le ttere t szívünkben, 
hanem  az, m éltónak ta lá l-e  K risztus arra , hogy üdvtervében nekünk  is 
helyet és feladato t adjon és így tegyen tan ítvánnyá, Vele közösségben 
élő em berré. A Vele való közösségbe Á ltala h íva ttunk  el és véte ttünk  fel. 
A közösségben m egm aradásunk biztosítéka és záloga Jézus hatalm a és 
ereje. Ebben a közösségben az ajándékozó m indig a  Krisztus, a m egaján
dékozott az ember.

A Jézussal való közösségnek, az Ö követésének nem  feltéte le a te 
rem tési rendben Isten á lta l ajándékozott kapcsolatoknak széttépése, vagy 
alacsonyabb rendűnek  minősítése. Igénk téves értelm ezése vezetett a 
szerzetesi élethez. Egyes kegyességi irányzatok igénk helytelen m agya
rázata nyom án h irdették : aki igazán közösségben ak a r élni Jézussal, a n 
nak „há ta t kell fordítani a  bűnös, sátáni v ilágnak”. A családi élet, az é let
hivatás a „testhez ta rtozik”, ezért az o tt végzett szolgálat csak m ásodla
gos. Pedig itt Jézus nem  erről beszél. Lukács az arám  nyelven ír t Mt 
10,37-t fo rd íto tta  le és vette  be szövegébe. A M áténál használt „hüper” 
szócska fe je li ki helyesen Jézus m ondanivalóját. Jézus nem  gondol arra . 
hogy a negyedik parancsot a tan ítványainá l hatályon kívül helyezze. A 
családi élet rendjéből sem ak a rja  kivonni tan ítványait, ö  m aga is enge
delmes volt szüleinek, (Lk 2,51) kora szokásaival ellentétben h irdette  Is
ten a k a ra tá t a házasságról, (Mt 19,6.), s M ária m ellé Jánost fiáu l adta. 
(Jn 19,26.) Jézus ezekkel a szavakkal követőitől m egkülönböztetett első
séget követel, s ha kell fájdalm as áldozatvállalást is. (H. Kengstorf.)

A tan ítványokkal a K risztussal való közösségért meg kell gyűlölni 
m inden m ás közösséget? Népükkel, hazájukkal, em bertársaikkal való kö
zösséget? A Jézussal való közösségért szét kell tépni azokat a kapcsolato
kat, am elyek a hivő keresztyén em bert azokhoz kapcsolják, akik  hazánk 
felem elkedésén, népünk és a  pépek boldogságán és békéjén fáradoznak? 
Jézus nem  a gyűlölet, hanem  a szeretet elkötelező parancsát ad ja  a  nagy 
parancsolatban, Mt 22,37—40, Jn  13,34—35. Jézus azon m unkálkodik, hogy
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az em berek az övéiket, s egym ást még forróbban szeressék. U runk a vele 
közösségben levőket a rra  tan ítja : Jézust követni önmegtagadó, énlelkűsé- 
get, levetkőző életet jelent. Az ilyen em ber nem  m aga körül forog, nem  
m agával van elfoglalva, nem  csak a m aga hasznát keresi. Úgy kell a k e
resztyéneknek élni az Ef 5,21—6,10, és 1 K or 7,12—40-ben le írt é le tren 
dekben, hogy a K risztussal való közösség á ltal m egszentelt életükkel szol
gálnak, a szeretet indulatával.

27. vers. Jézus szolgáló szeretete hordozta és vette  m agára a világ 
m inden te rh é t és bűnét. Ebben a versben m ondottakkal Jézus a sa já t 
halálá t vetíti a  tan ítványok  elé, s szavai sa já t életére vonatkozó jövendö
lésként hangzanak el. (F. Rienecker) Jézus nem  a szenvedés és halá l te r 
hét rak ja  tanítványaira, hanem  abban a  bizonyosságban já ra tja  őket, 
hogy m aga az Úr  hordozta a  kereszt terhét. Jézus egész m űve: hadüzenet 
a bűn és halá l ellen. Ő m eg is sem m isítette azt. A tan ítványi elhívás a 
győztes K risztussal való közösséget jelent. Ebben a közösségben nem  a 
halálon, hanem  az élet ígéretén van a hangsúly.

28—33. A hason latpárra l az előbb elm ondottakat v ilág ítja  meg Jézus. 
Elvárja, hogy a vele közösségben élők céltudatosan kövessék őt, s nem  
úgy, m in t ak ik  valam i ábránd-, vagy álom kép u tán  járnak . É rtelm etlen 
az a keresztyénség, am elyik P álla l nem  v a l lja : „Tudom kinek h it te m . . . ” 
2. Tim 1,12.

34—35. Sóvá lenni fontos hivatás. A sónak fel kell oldódni, hogy íze
sítsen. Látszólag elveszti a lak já t és form áját, s közben így lesz a világ 
ízévé. K eresztyének szám ára ige, im ádság nem  azért adatott, hogy csak 
önm agukat építsék, hanem  a  m ellettük  élő világot. Ha a világ sava ak a
ru n k  lenni, — betöltve a K risztussal való közösségünkből szárm azó fe l
adatokat — akkor ennek a szolgálatnak nincs határa. Sem horizontális, 
sem vertikális értelem ben. A m elyik keresztyén élet nem ilyen, az h a 
sonló az ízét vesztett sóhoz.

MEGSZENTELT ÉLET

1. A  keresztyén élet K risztus által m egszentelt élet. Az írás tan ítása 
szerin t szent az, aki K risztus váltságm unkája á lta l Istennel élő és való
ságos közösségbe kerül. M egszentelt élet, m ert K risztussal közösségben 
já ró  élet. K risztus á lta l új viszonyba kerü ltünk  Istennel. Az „idegenből”, 
„ellenségből” gyermek, „szent” lett. K risztus tan ítványainak  életében 
helycsere történik . A tanítványoké lesz az, am i K risztusé volt, s K risz
tus m agára veszi azt, am i a tanítványoké. B űnösként vérzett el a keresz
ten, hogy m i igazként, Isten  szeretett gyerm ekeiként állhassunk előtte. El
hagyott volt, hogy mi soha ne legyünk elhagyottak. H alálra, pokolra ment, 
hogy az em bervilág elő tt szélesre tá rja ' az örök élet a jta já t. Jézus az t a 
célt tűzte  m aga elé, hogy „állítson titeket, m in t szenteket m aga elé.” A 
mindenség U ra elvégzi, hogy népe tiszta, m egszentelt nép legyen. Isten 
K risztusra nézve így ítél felőlünk: „Ember, te  a bűnöddel együtt, m int 
K risztus tu la jdona m indenestül beletartozol Isten irgalm ának  körébe. 
M ár nem  szám ítasz előttem  bűnösnek, m ert ott ahol te  álltái, K risztus 
áll. Én a rra  a K risztusra nézek.” (K. Barth.) Jézus te tt m inket alkalm a
sokká a szentek örökségében való résztvételre. Nem csupán m inket, h a
nem  a m indenséget is. Úgy vagyunk szentek, hogy várjuk , hogy szentté 
legyünk. Ez a várakozás nem  a lap ta lan  reménység, hanem  a rra  a K risz
tusra épít, aki a Golgothán azért h a lt meg, hogy mi Isten gyerm ekei le 
gyünk. K risztus hagyta m agát a keresztre felfüggeszteni, gyenge és erőt-
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len volt, s éppen ezálta l le tt velünk, segített rajtunk . Isten gyerm ekeivé 
szentelt m inket. (D. Boenhoffer.) 

2. A  m egszentelt élet Krisztusra építő élet. K risztussal tanítványi kö
zösségben élni azt je len ti: U runknak  egész életünket szívből, önként, 
szenvedélyesen odaszenteljük. Jézus nem  azt kívánja, hogy a „keresz- 
tyénség ügyéért” szenteljük oda életünket, hanem  Néki, az élő Úrnak. 
A kik K risztussal közösségbe kerü ltek  és m egszentelő m unkájában  része
sülnek, azok K risztus k itágu lt személyiségének tagjai lesznek. (A. 
Schweitzer.) A K risztusra építő élet kilép az énlelkűség bűvköréből. Meg
tanul engedelm esen feje t hajtan i K risztus ak ara ta  előtt. Első helyre ke
rül életében az Isten. Életének fo rrásá t és biztos a lap já t Jézus K risztus
ban látja . Ez tölti el örömmel. É letének m inden kincsét, gazdagságát és 
értékét odaáldozza K risztusnak, hogy Á ltala m egtisztítva kap ja  azt vissza. 
Amikor életének a lap já t Jézusban lá tja  és reá  épít, akkor K risztus gaz
dagságából él. Csak az „álszent” élet színlelt szerénysége beszélhet így: 
„Jaj, a m ai napon is éppen csak hogy átvergődtem . Csupa küzdelem  és ke
serűség itt  a siralom  völgyében az életünk.” Mi egész életünkkel a M in
denhatóhoz tartozunk. Aki m egengedi m agának az önsajnálkozás fény
űzését, az száműzi Isten gazdagságát sa já t életéből, s nem  ép ítette egész 
életét, je lenét és jövőjét az élő K risztusra.

3. A  m egszentelt élet K risztus indulatát árasztja. így lesz a világban 
ízt adó sóvá. Isten m egszentelő szeretetének átélése k izár m inden gyűlö
letet és a szeretetet foglalja m agában. M inden em berben Isten lép elénk. 
A m egszentelt élet valósága m indig az em beri élet és m éltóság tisztele
tében, szeretetében lesz nyilvánvaló. A világ nyom orúságát nem  annyira 
gondolkodásunkkal kell boncolgatni, hanem  inkább m unkálkodni, hogy az  
legyőzessék a  szeretet életet m entő, boldogító és gyógyító hatalm ával. J é 
zus úgy beszélt az Isten  szeretetéről, m in t am i a mi szeretetünk em be
reken keresztül Isten  felé irányulva. A szeretetnek ez az indulata  nem 
parancs, hanem  a K risztussal való közösség ajándéka, következménye. 
A parancshoz kötöttség m indig korlátozott, a  szeretet, a szeretet Istené
hez, a végtelenhez való kötöttség, m aga is végtelen. A törvény elkötele- 
zésének m agaslatán az önigazság m érges dudvája nő, a K risztushoz kö
töttség a szeretet végtelen gazdagságát term i. A keresztyéneknek, — hogy 
a só fe ladatá t betöltsék, — ellent kell m ondani m inden szeretetlenségnek 
és önzésnek. M unkálkodniuk kell azon, hogy akik  a term észet, a hajszín, 
a betegség, a tudatlanság, a kolonializm us, az agresszió, a zsarnokság 
a la tt élnek, m egszabaduljanak attól. Ez a szeretet em bereket Krisztushoz, 
s ezáltal az örökkévalósághoz vonz. A K risztus lényege a szeretet, s az 
általa  m egszenteltek életelem e is a  szerete t kell, hogy legyen. (H. Lan- 
genberg.) A keresztyén em ber szeretete m indenkihez odahajol. L uthér 
m ondotta: „A szívem sokkal boldogabb, sokkal nagyobb, sem m in t hogy 
ellensége és rosszakarója lehetnék akárk inek  is.” A szolgáló szeretet nél
kül m inden kegyes frázis és kultikus cselekedet értéktelen. A megszen
telt élet nem  valam i nagyhangú ágálás, handabandázás, még csak nem  is 
propaganda és prédikáció, hanem  olyan élet, am elyik m ásoknak jó. M á
soknak szolgál. M ásokat segít. A krisztusi indu la tta l élő em ber kész szol
gálni m inden em bernek. Ahol segíteni kell, ahol em beri élet szenved, ott 
életet m unkálóan szolgál. M unkálkodik a betegek és elesettek, háború 
ságot szenvedők életéért. így lesznek a tanítványok ízt adó sóvá. A m eg
szentelt élet K risztus életet m unkáló indu la tá t árasztva követi M esterét 
az életen át. az örökkévalóságba.

Nagy István
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M egjegyzés: A hosszú textusban .sok és többfajta  szövegkritikai ne
hézség van, de nekünk ezt a szöveget kell szószékünkön felolvasni és 
igéjét prédikálni. Egyébként segítség lehet a m editáláshoz a Lelkipász
tor 1961. jú lius—augusztusi szám ában ta lá lható  feldolgozás és Bengel 
GNOMONja (pl. a 23. vershez: „a h it edény Isten  ajándéka szám ára” ; a 
25. vershez: „hasonló értelm ű, m in t János evangélistánál az ego eimi be
vezetés”), valam in t Ju lius Schniewind NTD-sorozatban m egjelent egzegé- 
zise („a gyerm ek epileptikus lehetett, am it abban a korban m egszállott
ságnak ta rto tta k ”), — „Jézus hatalm a is onnan van, hogy Ő HISZ; Zsid. 
12,2, Mk. 11,22 és Mt 27,43. — „A hite tlen  h it” tu d ja  az Istentől való tá 
volságot, mégis u tána kiált, kapaszkodik.”

MEDITÁCIÓ

SZENTHÁROMSÁG U. 21. VASÁRNAP
Mk 9,14—29

B ultm ann a „hit páradoxiájának  pregnáns p é ld á já t” lá tja  ebben a 
tex tusban: cselekedtetni, am it nem  tudunk.

Még a mi túlspecializálódott korunkban  is ta lá lhatók  ún. „ezerm es
terek” — akik  sok m indent meg tudnak  csinálni, de ők sem m indent. Ők 
is vannak  úgy, hogy nem  csak tanácstalanok  hanem  tehetetlenek is. K ü
lönösen az élet igazán döntő problém áiban, m in t a  betegség kim enetelé
ben és álta lában  a „lenni, vagy nem  lenn i” sokféle kérdéseiben. S milyen 
jó, ha ilyenkor van, aki m ellénk áll, hónunk a lá  nyúl segítő készséggel és 
szeretettel! Jézus m indig kész e rre  és N ála semmi sem lehetetlen.

a) Az sem, hogy h ite t adjon a hinni nem  tudónak. Nem sokat tudunk  
errő l az apáról, aki beteg gyerm ekét Jézushoz vitte. Vajon törődött-e ad 
dig egyáltalán azzal, hogy „van-e Isten, vagy n incs”. Vagy ta lán  igazán 
istenfélő volt, s ezért m ondta olyan alázatosan, hogy Jézus segítsen k é t
ségbeesett helyzetében. (A kétségbeesés két bizonyos p a rt közötti vergő
dés; — lenni, vagy nem  lenni). Egy bizonyos: most belátta, hogy egyedül 
nem boldogul, segítségre szorul.

Öt a gyerm eke gyógyíthatatlan betegsége vezette e rre  a  felism erésre. 
M ásokat egyéb m ás ok indíthat. — De m inden segítséghez első lépés a 
bizalom felébredése. Még az orvosok is egyöntetűen vallják , hogy csak 
azon a betegen tudnak  segíteni, hatásosan gyógyítani, akiben van bizalom 
az orvosa, a gyógyszere és egyáltalán az élet irán t. (Nem varázslás vagy 
szuggeszció ez.) És épp ezt a  bizalm at legnehezebb „kicsiholni” abból, ak i
ben ta lán  épp a sok csalódás m ia tt nincs ez. — Jézus tud  bizalm at, 
h ite t adn i a  csalódott vagy konok em bereknek is.

b) De Jézusnál egyéb m ás lehetetlenség sincsen! Ö, aki feltám adá
sával legyőzte a  ha lá lt is, m it ne tudna megcselekedni?! A betegség, 
ínség, bűn és m indenféle boldogtalanság m ind kisebb a halálnál, ha 
árnyéka és előhírnöke is annak.

Jézus K risztus tan ítása és élettö rténete önm agában is szép, — de ha 
csak a m últé  lenne, akkor nem  segíthetne ra jtu n k  és ezért végeredm ény
ben érdektelen  is lehetne szám unkra. De él és u ralkodik  m ind örökké. 
Ezért m inden életbevágó kérdésben dehogyis közömbös ö  bárk i szám ára, 
aki valaha is hallo tt Róla!

Persze, m indig az első lépést kell m egtenni, bárm ily  messze vagyunk 
a céltól. A h it ú tja  pedig a h inni nem -tudás beism erésének első lépésével 
kezdődik. — De a nyito tt edényt meg lehet tö lten i! Ez tö rtén ik  m indig
Jézusnál! Csonka Albert
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MEGJEGYZÉSEK A SZÖVEGHEZ

SZENTHÁROMSÁG U. 22. VASÁRNAP

M t 1 8 ,1 5 — 17

A lapigénk a m ásik gyülekezeti tagért való felelősségre figyelm eztet. 
Tehát nem  álta lában  a felebarátró l, hanem  a testvérről, a hittestvérrő l 
(ho adelfosz szu) van szó. Ezzel Jézus nem  ak a rta  leszűkíteni a feleba
ráti szeretet parancsát, hanem  egy speciális helyzetre, a gyülekezeten 
belüli felelősségre irán y ítja  a figyelmet.

A 15. versben a mi fordításunk, későbbi betoldás alapján , leszűkíti 
az ige m ondanivalóját. A régebbi kéziratokból hiányzik ez a szó: „elle
ned” (eisz sze). Nemcsak az ellenem  elkövetett bűnre, hanem  általában  a 
bűnre, az Istentől való elfordulásra kell figyelm eztetni a testvért.

Az alapigénk előtti versekben (12—14.) az elveszett juhról, a közvet
lenül u tána következő versekben (18—20.) pedig a kulcsok hatalm áról, az 
egy akaraton  lévők könyörgésének m eghallgatásáról, és a keveseknek J é 
zus nevében való együttlétéről olvashatunk. A fejezet további része (21— 
35.) a m ai vasárnap  óegyházi evangélium a az adós szolgáról. M indezek 
a. szakaszok összecsendülnek alapigénkkel több ponton is: Istennél az 
egy is számít. Légy segítségére a testvérnek  a bűntől való szabadulás
ban. Együtt könyörögjünk vele a  bűnbocsánatért. Mi bocsássunk meg ne
ki, hogy lelk iism eretét ne te rhe ljük  a m agunk harag jáva l is. E rre b iz tatja  
Pál apostol is a  korin thusiakat a m ai levélbeli igében (2. Kor. 2,3—11.). 
De bocsássunk meg azért is, m ert csak így rem élhetjük  Isten bocsánatát 
(M iatyánk 5. kérés).

MEDITÁCIÓ

A lapigénket az egyházfegyelem helyes irányvonalának tek in the tjük  
hárm as tagozódásával: négyszemközt, testvérek előtt, gyülekezetek előtt, 
Mielőtt azonban a rra  gondolnánk, hogy ezt gyülekezeteinkben be is ve
zessük, vagy csak a szószékről az igehirdetés keretében propagáljuk, gon
dolkozzunk el az alábbiakon.

1. Ism erni kell Isten  akaratát. Ahhoz, hogy figyelm eztethessük a bűn 
beesett testvért, m agunknak kell tudni, hogy mi a bűn. Aki nincs szem é
lyes kapcsolatban az Istennel, nem  tud érzékenyen reagálni a bűnre, sem 
a m agáéra, sem a m ásokéra. Még az idegent is figyelm eztetjük, ha lelép 
a járdáról, am ikor a közlekedési lám pa tilosat m utat, hiszen az életébe 
kerülhet figyelm etlensége. Azt az ism erősünket is figyelm eztetjük, akin 
valam ilyen betegség tüneteit véljük  felism erni, hogy m enjen orvoshoz, 
m ielőtt a baj elhatalm asodnék ra jta . A m ikor pedig bűnök veszélyeztetik 
az em berek üdvösségét, kényelm etlennek ta lá lju k  a m ások életébe való 
beleszólást. Ez önzés! Vagy pedig úgy teszünk, m in tha észre se vettük 
volna, m ert közönyösek vagyunk még gyülekezetünk tag jaival szemben 
is. De az is lehet, hogy azért hallgatunk, m ert nem  is ta r tju k  bűnnek, 
sőt m agunk is cselekesszük azt. K érjük  tehá t m indenekelőtt a  Szentlélek 
világosságát, hogy ism erjük Isten ak a ra tá t és a  bűnt bűnnek lássuk.
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2. Szeretn i kell a testvért. A  gyülekezet tag ja it figyelm eztető szolgá
la tra  irán tu k  való szeretet nélkü l nem  vállalkozhatunk. A felü lrő l íté l- 
gető, szeretetlenül tám adó, vagy a bűnöstől képm utató  módon elforduló 
keresztyén alkalm atlan  erre  a feladatra . Szeretetlenség, ha m ásoknak 
m ondjuk el a bűnt, nem  pedig a bűnöst figyelm eztetjük arra , hogy ve
szélyben van az üdvössége. A figyelm eztető testvéri szó, ha szeretetből 
fakad, elvezetheti a bűnbeesettet a bűnfelism erésen és bűnbánaton á t Is
ten bűnbocsánatáig. A m agunk részéről tám ogassuk ezen az úton im ád
ságainkkal és azzal, hogy m i is m egbocsátunk neki. E rre kötelez a sze
retet.

3. A  m entő szeretet kitartó. Nem m erü lhet ki a  testvér irán ti szol
gálatunk egyszeri figyelm eztetésből. Lehet, hogy az első figyelm eztetést 
elengedi a füle m ellett. Az is lehet, hogy nem  ta rtja  olyan veszélyesnek 
bűnös állapotát, m in t mi. Sőt az is lehet, hogy jól érzi m agát a bűnben és 
nem  is ak a r m egszabadulni attól. Nem szabad lem ondani a vesztébe ro 
hanóról, hanem  segítségül kell hívni a többi testvért. Ha pedig azokra 
sem hallgat, akkor az egész gyülekezetét. A bűnös em ber m egm entéséért 
való tusakodás (Fürbitte) a gyülekezet egyik komoly szolgálata. Az iszá- 
kosság elleni küzdelem ben például a társadalom  m ár kényszerítheti e l
vonókúrára azt, aki szenvedélyéhez m akacsul ragaszkodik. A keresztyén 
em bernek, valam in t a  gyülekezetnek, m in t közösségnek, küzdeni kell 
m indenféle bűnnel szemben, a bűnbeesett testvér figyelm eztetésével és 
érte  m ondott imádsággal, kitartóan.

4. A  m entő szeretet nem  cinkosság. A bűnbeesettért érzett felelősség, 
a vele való törődés nem  teheti a keresztyén em bert cinkostársává. A fe r
tőző osztályokon szolgálatot te ljesítő  orvosok és ápolók m indent m egtesz
nek a beteg m eggyógyítása érdekében, de óvakodnak attól, hogy m aguk 
is fertőzöttek legyenek. Vagyis a fertőzött gyógyításának nem  term észe
tes következm énye a  gyógyító fertőzöttsége. A m entő szeretet gyakorlá
sa közben fokozottan kell óvakodnunk a bűntől.

5. A z íté le t Istené. Elképzelhető, hogy a bűnbeesett testvér m egátal- 
kodottan ragaszkodik a  bűnéhez. Ha figyelm eztetésünk, érte  m ondott 
im ádságunk, m inden jóigyekezetünk ellenére sem tud, vagy nem  is akar 
elju tn i a bűn felism erésén és bűnbánaton á t a bűnbocsánat elfogadásáig, 
akkor bízzuk Istenre az íté letet. De im ádkozzunk ezután is érte, hogy 
legyen ideje még a m egtérésre. M ert ha tő lünk el is zárkózott, nincs jo 
gunk lem ondani arró l, ak iért K risztus m eghalt a kereszten. A kegyelem 
a jta já t csak Isten zá rha tja  be!

VÁZLAT

K eresztyén felelősség

1. Nevén kell nevezni a bűn t — szeretettel.
2. M enteni kell a  bűnöst — kitartóan.
3. El kell határo ln i m agunkat — a bűntől.

Jávor Pál
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János evangélium ának sajátossága, ;,hogy olyan olvasókat ta rt szem 
előtt, ak ik  hitben élnek. Vagyis ez az evangélium  a szó szoros értelm é
ben a gyülekezetek  szám ára íródott. Ez vonatkozik az evangélium egész 
tartalm ára, de egyes részekre kü lönösképpen . . . ” (K áldy: Bevezetés az 
USZ-be, 70.) Ilyen szakasz perikópánk is, m elynek kontextusában (9. v.) 
határozottan fejeződik ki Jézus szándéka: elkövetkező szavait vegye úgy 
a gyülekezet, hogy azokban elsősorban értük  könyörög.

Veszélyes félreértés lenne igénknek, ha az „egyház-világ” párhuza
mot — és Jézus érzékelhető különböztetését — statikusan fognánk fel. 
Jézus főpapi im ádságában azért em eli ki külön is gyülekezetét, m ert szá
mol azzal a speciális helyzettel, m elybe <a tanítványok akkor kerülnek, 
am ikor „m ár ű  nincs a v ilágban” (11. v.). Különböztetése nem  értékítélet 
a világ kárára , inkább vigasztalás és bátorítás a tanítványnak, mely által 
a gyülekezet erő t kap a Jézus m elletti hűséges m egállásra és hivatása b e 
töltésére. (V.ö. Jn  20, 24—29; kül. 29!). L uther ennél a szakasznál egyene
sen a Szentlélek m unkájáró l beszél, Aki a m inden korban jelentkező 
erőtlenség, elbizonytalanodás és kétségeskedés ellenében győzi meg a 
gyülekezetei az istengyerm ekség áldása felől. (Jer örvendjünk, 226.)

Az „eggyé-létel”-nek m a nagyon divatos kifejezésével jó felfigyelni 
arra, hogy igénk táv la ta  lényegesen széíesebbkörű, m in t am it a vulgáris 
ökumenikus szemlélet általában  átfog. Ebben a táv latban , m in t figyelmez
tetés és elkötelező ígéret, benne van az A tyának a F iúval való egysége 
éppúgy, m in t a hívők egym ást váltó  nem zedékeinek elszakíthatatlan  lán
colata, közössége. „Az új és egyetlen parancs, m elyet (Krisztus) övéinek 
ad, az, hogy szeressék egym ást; az pedig, am it szám ukra az Atyától kér, 
az, hogy egyek legyenek. E kettő  m egfelel egym ásnak.” (Schlatter: Das 
Evangélium nach Johannes, 176.) Ez pedig azt jelenti, hogy a tanítvány 
vegye észre Isten szeretetét, s ebből a  szeretetből m erítve éljen és szol
gáljon környezetében, mégpedig úgy, hogy nem  veszíti el a kapcsolatot 
az előtte élt nem zedékkel. Igazi és becsületes ökum enikus közeledés az 
Egyház U rára és az „atyák örökségére” való  hűséges és engedelmes figye
lés nélkül nem  lehetséges.

Szerétéiben élni nagyon nehéz. De az is igaz, Hogy az öröm gyakran 
azért nem  lehet teljessé a tan ítvány  szívében, mivel k iszorítják azt onnan 
az ún. „természetes em beri indulatok” : m unkájának  értékelése, elism eré
se, a viszontszeretés és hála igénylése. A sértődés és csalódás pedig nem 
csak megfoszt az Isten ad ta örömtől, hanem  meg is erőtlenít. Éppen Já 
nos evangélium a m utat rá  a leghatározottabban arra , hogy Jézus m unká
ja  szakadatlan harc volt népével, — népéért, s hogy ennek az áldott és 
nagy m unkának „végeredm énye” a kereszt. De éppen ennek  a kereszt
nek látása és elfogadása válik  erőforrássá a gyülekezet számára. (A 
csodálatosan szép 735. énekünkben: „Keresztfád k irályi trón le tt. . . .” !) 
Túl egyszerű lenne félrehúzódni, högy a külső körülm ények ne „zavar
janak” m inket. Ez azonban engedetlenség Jézus igéjével szemben (15. v.) 
önző  keresztvénséq az. am ely elhúzódik a világtól. Az egyháztörténet bő
séges adalékkal szolgál e téren  (remeteség, szerzetesség), s a káros kö
vetkezm ényekre is rám utat — m egfellebbezhetetlenül. A nehezebb, de 
értékesebb, teljesebb és Istenhez közelebbvivő életform a az, am ely vál
la lja  az életet m inden terhével és nem  „kívülről”, vagy éppen „felülről” 
beszél bele a hétköznapok küzdelmeibe.
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Ebben az összefüggésben válik  különösen hangsúlyossá az a  tény, 
hogy Jézus ezt m ondja: „A te  igédet adtam  nekik.” Más fordítás szerint: 
„Á tadtam  nekik  tanításodat.” A hozzákapcsolt m agyarázatban pedig: 
,,Jézus azt kéri, hogy apostolainak élete megegyezzék az örök igazsággal, 

am elyet tan ításában  kinyilatkoztato tt.” Az „ige” hason lítha tatlanu l több 
„tanításnál”. A tan ítás ak á r  nagyon szép és okos dolgoknak holt ren d 
szere, az ige éltető és m egújító erő! Jézus nem  azért könyörög, hogy apos
to lainak élete megegyezzék tanításával, hanem  kifejezetten azért, hogy 
gyenge tan ítványai az igéből éljenek!

A „m egszentelés” (17—19. vk.) alap je len tése az Ó t-ban: elkülönítés, 
kiválasztás (3. Móz 20,26.). Isten  azért „szent”, m ert „Hozzá senki sem 
hasonlítható”. A „szentségnek” ez a jelentése nem  teszi lehetővé, hogy 
ezen a ponton m integy „fogódzót” ta lá lju n k  lendületes „erkölcsi p réd iká
ció” k ia lak ítása szám ára. Jézus nem  „m egszentelődésről” beszél, hanem  
arról, hogy az a  tan ítvány  „szent”, aki Istennek ad ja  m agát; elfogadja 
Istent U rának. Nem erkölcsi életünk által, „jóságunk” á lta l ta rta tu n k  meg 
az örök életre. „Istené kell lennie a tan ítványnak, hogy szent legyen.” 
(K arner: János evangélium a, 230.) S éppen ezen a téren  van templomos 
híveinknek adósságuk.

Óriási feladatok, törpe erő birkózgat velük. M eredek út, botladozó 
lábak járják .

Á ldott az a Jézus, Aki im ádkozik ezért a gyülekezetért.

Magassy Sándor



Az Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók

Újszövetség — — — — — — — — — — 40,— Ft
Agenda — — — — — — — — — — — 128,— Ft
Keresztelési emléklap — — — — — — — —,50 Ft
Esketési emléklap — — — — — — — — —,50 Ft
Anyakönyvi kivonatok — — — — — — — —,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány — — — — — — 1,— Ft
Költségvetési nyomtatvány — — — — — — 1,30 Ft
Istentiszteleti rend — — — — — — — — 4,— Ft
Kis Káté — — — — — — — — — — 3,— Ft
Konfirmációi Káté — — — — — — — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — — — — — 1,60 Ft
Egyházfenntartási lap — — — — — — — —,30 Ft
Korái I. — — — — — — — — — — — 55,— Ft
Korái II. — — — — — — — — — — 65,— Ft
Koráliskola — — — — — — — — — — 52,— Ft
Konfirmációi emléklap — -  — — — — — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — — 4,— Ft
Istentiszteleti meghívó — — — — — — — —,10 Ft
Egyházfenntartási nyugtatömb — — — — — 2,80 Ft
Passió füzet — — — — — — — — — — 2,— Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe — — — — 30,— Ft 
Hitvallási iratok I. — — — — — — — — 45,— Ft
Hitvallási iratok II, — — — — — — — — 45,— Ft
Groó: Az élet kenyere — — — — — — — 5,— Ft
Pröhle: ökum enikus imádságok — — — — — 2,— Ft
Karner: Testté lett Ige — — — — — — — 45,— Ft
Lelkészi szolgálat — — — — — — — — 18,— Ft
Úrvacsorái ostya — — — — — — — — 3,50 Ft
Hétről hétre (áhítatoskönyv) — — — — — — 12,— Ft
Ottlyk: Istenszeretet — Emberszeretet — — — 17,50 Ft 
Groó: Jakab levele — — — — — — — — 32,— Ft
Pálfy: Zsoltárok könyve — - -  — — — — — 32,— Ft
Örömhír — — — — — — — — — — 70,— Ft
Pálfy: Jeremiás I. — — — — — — — — 60,— Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk

történelmében — — — — — — — — 82,— Ft
Prőhle; Lukács evangéliuma — — — — — 78.— Ft
Vető: Tapasztalati valláslélcktan — — — — 68,— Ft 
Somvirág (Elbeszélések, versek) — — — — — 35,— Ft
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