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Egyházunk útján

Püspöki körlevél 
a római katolikusokkal kötendő 

vegyes házasságokról
A Magyarországi Római Katolikus Püspöki Kar 1973. júliusában meg

jelentette VI. Pál pápának Matrimonia Mixta kezdetű vegyesházasságra 
vonatkozó motupropriójának magyar szövegét, a Magyar Püspöki Kar 
erre vonatkozó rendelkezését és az ehhez csatolt Lelkipásztori Tájékoz
tatást. Miután ezeknek a rendelkezéseknek elemzése és kiértékelése meg
történt a Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsa keretében (Lásd 
a Theologiai Szemle 1973. évi 9—10. és 1974. évi 1—2. számában, valamint 
a Lelkipásztor megjelent 1974. évi 5. számában), és ezzel egyetértünk, 
a római katolikusokkal kötendő vegyesházasságokkal kapcsolatban a kö
vetkező tájékoztatást és rendelkezést adjuk ki.

1. Egyházunk evangéliumon alapuló tanítása szerint a teremtő Isten 
akaratából, amelyet Jézus Krisztus Urunk is megerősített, két ember há
zassága egyházi jóváhagyástól függetlenül érvényes, akár keresztyének, 
akár nem-keresztyének házasságáról, akár vegyesházasságról van szó. 
Gyermekeik keresztyén nevelése közös feladatuk, ezért az evangélikus 
fél kötelességének tartjuk, hogy a katolikus fél lelkiismereti szabadsá
gának tiszteletben tartásával saját evangélikus meggyőződését belevigye 
családi életébe és gyermekeik nevelésébe. Helytelenítjük tehát, ha a má
sik fél előzetes és egyoldalú ígéretével súlyosan megnehezíti, hogy gyer
mekeik vallásos nevelésének feladatát a kölcsönösség és viszonosság el
ve szerint együtt oldják meg.

2. A római katolikus egyház említett rendelkezéseiben ehhez sokban 
hasonló megállapítások találhatók minden ember házasságához való ter
mészetes jogáról, keresztyének vegyesházassága esetén a keresztségben 
adott közös alapjukról, mindkét fél közös felelősségéről a gyermekek 
hitbeli neveléséért és egymás lelkiismereti szabadságának kölcsönös tisz- 
teletbentartásáról. Viszont tilosnak és érvénytelennek minősítik a pro
testáns féllel kötött házasságot, és érvényesítését csak abban az esetben 
teszik lehetővé, ha a katolikus fél kötelező ígéretet tesz valamennyi gyer
meküknek római katolikus hitben való felnevelésére. Sajnálattal kell te
hát megállapítanunk, hogy a római katolikus egyház ennek az álláspont
jának fenntartásával még mindig súlyosan akadályozza a vegyesházas
ság kérdésének ökumenikus szellemben való megoldását.

3. A római katolikus egyház rendelkezése szerint a katolikus félnek 
protestáns féllel kötött házassága ezután is tilos és érvénytelen, ha nem 
kaptak rá előzetes felmentést. A felmentésnek pedig kettős feltétele 
van: a) a katolikus gyermeknevelés és b) a katolikus pap előtti házas
ságkötés.

a) Érvényes vegyesházassághoz a katolikus félnek írásban kell ígére
tet tennie arra, hogy minden gyermekét a római katolikus egyházban 
keresztelteti meg és neveli fel. Ez az ígéret lelkiismeretében súlyosan
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kötelezi a katolikus felet, és ez alól semmiféle címen felmentést nem 
kaphat.

b) Érvényes vegyesházasságot rendszerint római katolikus pap előtt 
kell megkötni. Ez alól protestáns esketésre felmentés adható, de a kato
likus gyermeknevelésre a katolikus félnek ebben az esetben is ígéretet 
kell tenni az a) pont szerint.

4. A római katolikus egyház új rendelkezéseiben könnyítésnek lát
szik az, hogy a protestáns féltől nem követelnek reverzálist, és felmen
téssel a protestáns esketést is elfogadják. A reverzális elengedése azon
ban azt jelenti, hogy a katolikus fél a protestáns fél beleegyezése nél
kül is tehet érvényes és kötelező ígéretet valamennyi gyermekük kato
likus nevelésére. A  protestáns esketés engedélyezése pedig feltételezi, 
hogy a protestáns lelkész olyan házasságkötésnél végez egyházi funkciót, 
amelynél a katolikus fél valamennyi gyermeküket a katolikus egyház
nak ígérte. Ezek a rendelkezések tehát csak látszólagos engedmények, 
és elterelhetik a figyelmet arról, hogy a római katolikus egyház a ve
gyesházasságoknál az eddiginél is nagyobb hangsúlyt tesz a katolikus 
gyermeknevelésre, és ennek érdekében tart lehetségesnek formális en
gedményeket.

5. A római katolikus egyház új intézkedése az, hogy a katolikus fe
let akkor sem közösíti ki, ha nem tesz ígéretet katolikus gyermekneve
lésre, és ha nem katolikus pap előtt köt házasságot, sőt, ha egyáltalában 
nem vesz igénybe egyházi esketést. A katolikus fél ezután ilyen esetben 
is akadálytalanul részt vehet egyházának szentségi életében. A katolikus 
fél tehát a protestáns féllel szemben nem alkalmazhat többé lelkiismere
ti kényszert azzal, hogy egyházi büntetés vagy hátrány éri, ha nem tesz 
ígéretet katolikus gyermeknevelésre, vagy ha nem tudja teljesíteni ezt 
az ígéretét.

6. Felhívjuk lelkészeinket, felügyelőinket, presbitereinket, gyüleke
zeteinket és minden hívünket, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a ve
gyesházasság kérdésére.

A lelkészeket pedig ezen kívül a következő eljárásra és magatar
tásra kötelezzük.

a) A lelkészek tanulmányozzák és ismertessék a presbitériumokban 
és gyülekezeti alkalmakon a házasság és a vegyesházasság kérdését. 
Mutassanak rá arra, hogy a vegyesházasság kulcskérdése még mindig a 
katolikus gyermeknevelés követelése, s ezért a vegyesházasság evangé
likus szellemű megoldása nem a protestáns egyházakon, hanem a római 
katolikus egyházon múlik (Lásd a Püspöki Körlevél bevezetésében em
lített ökumenikus kiértékelést.)

b) A lelkészek foglalkozzanak lelkipásztori gondossággal a házasság
ra készülőkkel, különösen azokkal, akiknél római katolikus vegyeshá
zasság várható. Világosítsák fel őket, hogy a katolikus gyermeknevelés 
ígérete és kötelezettsége ellenkezik a testvéri szeretet bibliai parancsá
val, nem ökumenikus szellemű, nem felel meg az egyházközi kapcsola
tok szabályainak és emberileg sem méltányos. Az ilyen ígéret súlyosan 
terhelné mindkettőjük lelkiismeretét, viszont, ha vállalják evangélikus 
egyházunk elvi állásfoglalását (1. pont), akkor ez biztosítja szabad dön
tésüket, és emellett a katolikus félnek sem jár semmiféle hátránnyal 
(5. pont). Tudatosítsák azt, hogy az evangélikus fél nem köteles meg
jelenni a római katolikus jegyes-oktatáson.

c) Ha a katolikus gyermeknevelésre vonatkozó ígéret nem akadá
lyozható meg, lelkészeink ne támogassák a római katolikus esketés létre
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jöttét se keresztlevél kiadásával, se más módon. Lelkészeink ilyen eset
ben nem vehetnek részt, nem vállalhatnak szerepet és nem jelenhet
nek meg a római katolikus egyházi esketésen, és nem adhatnak lehető
séget a római katolikus lelkésznek evangélikus esküvőn való közreműkö
désre.

d) Lelkészeink gondozzák a vegyesházasságban élőket különös lelki
pásztori tapintattal. A házásságkötés után minél rövidebb időn belül 
keressék velük a lelkipásztori kapcsolatot, és hozzák tudomásukra: egy
házunk helyteleníti, hogy a római katolikus egyház evangéliummal ellen
kező rendelkezésének engedve ígéret történt a gyermekek római kato
likus nevelésére, és hogy egyházunk állásfoglalása szerint ennek ellenére 
közös feladatuk marad a gyermekek vallásos nevelése. Intsék és segít
sék tehát őket, hogy egymás vallásos meggyőződését és lelkiismereti 
szabadságát tiszteletben tartva oldják meg gyermekeik keresztyén neve
lésének kérdését. Bátorítsák az evangélikus felet arra, hogy jó lelkiis
merettel képviselje családjában evangélikus meggyőződését, annál is 
inkább, mert katolikus házastársát az érvényes katolikus egyházi ren
delkezések szerint sem éri hátrány, ha emiatt nem tudja teljesíteni ka
tolikus gyermeknevelésre vonatkozó ígéretét. Kritikus esetben hívják 
fel a katolikus vegyesházasok figyelmét arra, hogy a katolikus gyermek- 
nevelésre vonatkozó ígéret teljesítése a római katolikus egyház rendel
kezése szerint sem veszélyeztetheti a házastársi közösséget.

7. Rendkívüli és lelkigondozói szempontból különösen nehéz esetek
ben a lelkészek forduljanak tanácsért és útmutatásért az illetékes püs
pökhöz, aki püspöktársával egyetértésben intézkedik.

8. Kérjük lelkészeinket, hogy az egyenlőség és kölcsönösség alapján 
törekedjenek jó viszonyra a katolikus lelkészekkel annak érdekében, 
hogy a gondozásukra bízott házastársakat segítsék a családi közösség 
kialakításában és a gyermeknevelés keresztyén szellemű megoldásában.

Budapest, 1974. július 12.

D. Káldy Zoltán s. k. D. Dr. Ottlyk Ernő s. k.
a Déli Egyházkerület püspöke az Északi Egyházkerület püspöke
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Tanulmányok

Mikor van vége az istentiszteletnek?
Elhangzanak a „Maradj meg kegyelmeddel. . kezdetű énekünk 

utolsó hangjai. A kántor még utójátékot játszik az orgonán, majd lerak
ja kottáit és indul hazafelé. A harangozó bezárja a templomajtót. A 
gyülekezeti tagok pedig már útban vannak hazafelé. Véget ért az isten- 
tisztelet. De valóban vége van ezzel az istentiszteletnek? Nem, mert

1. Az igazi istentisztelet a gyülekezet együttléte.
a) Az istentisztelet nem olyan, mint egy színházi előadás, melynek vé

gén legördül a vasfüggöny, egymásután kialszanak a lámpák, s az em
berek tolongva tódulnak a ruhatárhoz, vagy a kijáratok felé. Ami eddig 
összekötötte őket — a színházi előadás élménye — véget ért, most már 
semmi közük egymáshoz többé. Ha ugyanez történik az istentisztelet be
fejezése után, akkor valami lényeges hiányzott az istentiszteletről. Az em
berek, akik ott voltak, nem tudatosították magukban, hogy az istentiszte
let nem egy „vallásos” színházi előadás, hanem a gyülekezet együttléte, 
közössége. Igaz, hogy az istentiszteleten döntő szerepe van az igehirde
tésnek, az evangélium tolmácsolásának, de legalább ilyen fontos tényező 
a gyülekezet közösségének átélése is. Éppen ezért nem pótolja semmi
féle egyéni csendesség, rádiós igehirdetés meghallgatása az istentisztelet 
közösségét. Az istentiszteleten meg kell tapasztalnunk, hogy mi nem
csak Istenhez tartozunk, hanem egymáshoz is. Ahogy a Szentírás szem
léletes képe mondja: egy test tagjai vagyunk.

Ennek átélése különös élményt és erőt jelenthet minden keresztyén 
ember számára. Egy novellában olvashatunk egy fiatal emberről (Ev. 
Élet 1971. júl. 25. Szente P .: Én nem voltam bibliaórán.), aki hosszú évek 
vargabetűje után tér be egy gyülekezeti alkalomra, s a legmegrázóbb él
mény számára nem is a régen hallott igehirdetés, hanem a gyülekezet 
közössége. így vall róla barátainak: éreztem a levegőben, hogy ezek egy
máshoz tartoznak, egymást segíteni, erősíteni akarják.

Gyermekkori emlékeiből Schweitzer Albert mondta el, hogy édes
apjának gyülekezetében egy teljesen süket ember járt rendszeresen is
tentiszteletre. Egyszer megkérdezte tőle a lelkész: miért jár tulajdon
képpen az istentiszteletre, mikor nem ért belőle semmit. Az idős ember 
nem gondolkodott sokáig, hanem azt választotta: a szentek közösségéért.

Luther, aki nagyon jól érezte az egyház lényegét nem hiába kerülte 
a „Kirche” kifejezést, s helyette szívesebben a „christliche Versamm- 
lung”, „Gemeinde” szavakat használta. A mai egyházi törvények szerint 
mi is inkább gyülekezetét használunk egyházközség helyett. S ez nem 
csupán szavakon való lovaglás, hanem azt fejezi ki, hogy egyházunk 
újra felismerte a gyülekezet közösségi jellegét.

Valamit megéreztetni vagy megtapasztalni abból, hogy az istentisz
teletet nemcsak igehallgatási alkalom, hanem a Jézus Krisztushoz tar
tozó emberek közössége is, ezért kell, ezért érdemes istentiszteletre 
menni.

b) Mivel az istentiszteleten résztvevők így egymáshoz tartoznak, s 
ez az egymáshoz való tartozás nem szűnik meg az istentisztelet befejezé
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sével, azért nincs vége az istentiszteletnek a „Maradj meg .. .” -gel. A gyü
lekezet tagjainak tudniuk kell: a hét többi napján is egymáshoz tartoz
nak. Ahogyan az igazi családi közösség nem foszlik szét a térbeli és idő
beli távolsággal, hanem gondolnak egymásra, aggódnak egymásért, a ta
lálkozás alkalmai mindig megújuló örömet jelentenek számukra; így 
van ez abban a gyülekezeti közösségben is, ahol átélik igazán azt, hogy 
az istentiszteleten résztvevők egymáshoz tartoznak. Miben jut ez kifeje
zésre? Az egymásért mondott csendes imádságokban, egymás dolgai irán
ti törődésben, s az örömben, amikor a hétköznapokban is találkozunk 
egymással.

2. A prédikáció mindig parancs, felhívás az élet istentiszteletére. 
Ma rendszerint úgy beszélünk a vasárnapról, mint a hét végéről. A Szent
írás ezzel ellentétben így jelöli: a hét első napja. Ebben a kifejezésben 
benne van, hogy a vasárnappal, az igehallgatási alkalommal elkezdődik 
valami. Ez a kiindulópontja a hétnek. Ami az elkövetkező héten törté
nik, az kapcsolatban van a vasárnappal.

Még egy dologra kell felfigyelnünk a Szentírásban. Amikor Péter 
pünkösdi prédikációja elhangzik, az emberek ezt kérdezik: „Mit csele
kedjünk?” (Csel. 2,37.) Nem azt kérdezik: mit higgyenek, ezután ho
gyan vélekedjenek, hanem mit cselekedjenek. A  prédikáció hatásának 
a cselekedetekben kell realizálódnia.

Mindkét példa azt mutatja, hogy a Szentírás szerint nagyon is szoros 
kapcsolat van a vasárnap és a hétköznapok között. A vasárnapi igehall
gatásnak kihatása van az egész létre. Ez azt jelenti, hogy a prédiká
ciót nekünk mindig úgy kell hallgatnunk, mint amin keresztül valami
lyen parancs, felhívás, útmutatás hangzik felénk a személyes életünkre 
vonatkozóan. Valami, amit meg kell valósítanunk. Ezért a prédikáció 
sohasem maradhat csupán élvezetes, szép beszéd, hanem akkor éri el a 
célját, ha valamilyen irányban cselekvésre ösztönöz. Erre sok bibliai és 
egyháztörténeti példát lehetne hozni.

Ma talán még világosabban látszik ez, mint régen. Egyre keveseb
ben járnak csupán megszokásból templomba, vagy azért, mert nincs más 
választási lehetőségük (mint pl. régen falun). Egyre inkább azok járnak 
a templomba, akiknek ez nemcsak egy nyugalmas órát jelent, hanem 
akik számára erőt, útmutatást, eligazítást ad, ami az istentiszteleten el
hangzik. S így van ez rendjén.

De hogyan indít el egy prédikáció az élet istentiszteletére? Hogyan 
valósul meg a hétköznapokban a személyesen meghallott ige?

a) Elősegíthet, valóraválthat egy konkrét döntést. Ismerjük a Szent
írásból Zakeus történetét. Jézus megszólítja, a házába megy, s Zakeus vá
lasza erre ez: „vagyonom felét a szegényeknek adom és ha bárkitől va
lamit zsarolással elvettem, négyannyit adok a helyébe.” (Lk. 19,8.)

Wald Péter, a reformáció egyik előfutára, jómódú francia kereskedő 
hall egy igehirdetést a gazdag ifjúról, s úgy érzi, neki meg kell valósíta
nia, amit a gazdag ifjú nem tett meg. Szétosztja vagyonát, s szegényen 
szolgál az evangéliummal másoknak.

Ma is lehetne példákat hozni arra, hogy valakit egy igehirdetés in
dított vagy indít el gyökeres élet változásra. Az evangélium ereje tükröző
dik ebben, hogy ilyen hatalmasan, radikálisan át tudja formálni valaki
nek az életét.

b) Sok esetben folyamatosan formál, alakít minket. Nem mindig ilyen 
látványosan realizálódik az igehirdetés. Nagyvárad utcáit járva szemébe 
tűnik az embernek az a sok szabályosra csiszolt, kerek kavics, amivel 
régen az utcákat burkolták, s ami ott hever mindenütt a Sebes-Körös
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partján. Ottlakó ismerősünk mondta el, hogy messze a hegyekből éles, 
hegyes szikladarabokként indul útjára ez a kavics. Sok kilométer hosz- 
szan a víz ereje, sodrása csiszolja, formálja, mire odaér, az érdes kő sza
bályos, sima kaviccsá alakul.

Az igehirdetés is az életünkben legtöbb esetben ilyen folyamatos 
munkát végez. Lehet, hogy a hallott igehirdetés nem ad mindig szá
munkra egy konkrét döntést: „tedd ezt, vagy tedd azt” ; de folyamatos 
hatásának meg kell látszania az életünkön. Aki komolyan veszi a vasár
nap hallott igét, aki valóban folyamatosan Isten igéjének hatása alatt 
él, annak az életét formálja, alakítja, csiszolja a hallott ige. Faragja ön
zését, szeretetlenségét, mások iránti közömbösségét és a hétköznapok ta
lán szürkének látszó pillanataiban önkéntelenül is annak megfelelően, 
„igeszerűen” cselekszik. Ahogyan nagyon szemléletesen megörökíti egy 
novella (Ev. Élet 1971. máj. 9. H. Németh I.: Az angyal szólt: Ne félje
tek!) annak a kórházi takarítónőnek alakját, aki a haldokló, magáraha- 
gyott öregembernek odanyújt egy pohár vizet, megigazítja az ágyát, s 
közben vigasztalja a húsvéti örömhírrel. Mindezt magátólértetődően, 
természetesen teszi, mint aki mást nem is tehetne.

Minden igehallgató, ünnepet szentelő keresztyénnek fel kell tennie 
önmagának a kérdést: hogyan valósul meg életemben Isten igéje, hogyan 
élem azt a hétköznapokban, amikor a tulajdonképpeni istentiszteletnek 
vége van? Találóan mondja egy mai vers:

„Egy napba zártan megsápad az ünnep: 
szánandóbb lesz, mint szürke társai.
A többi teljék ennek erejével — 
igaz valóját hét nap tárja ki.”

(Ev. Naptár 1970. 123. lp. Bodrog M.: A hétfő gátjai.)

3. Az élet istentiszteletére elindult gyülekezet Isten szolgálatra moz
gósított népe. Ha ezt a szót halljuk „gyülekezet” rendszerint ünneplőbe 
öltözött emberek csoportjára gondolunk, akik összejönnek az istentisz
teletre. De csak ez lenne a gyülekezet? Az igazi gyülekezet több ennél. 
Az igazi gyülekezet az élet istentiszteletére elindult gyülekezet. Olyan em
berek közössége, akiket a vasárnap után is összekapcsol valami: élni 
akarják, amit Istentől kaptak. Mert amit kaptak, nem holt tőke, amelyet 
aranypénz módjára el lehetne rejteni jól őrzött vaspántos ládában, ha
nem eleven élet. Ez'ert fakad az igazi istentiszteletből, Isten ajándékából, 
az életből mindig mozgás, cselekedet.

Ez az élet istentiszteletére elindult gyülekezet nem olyan szemmel 
látható, mint a temlomi. Nehezebb számbavenni tagjait, nem tudja sze
münk felfogni a képét. Mégis van. Egy könyv címlapján templomablak 
látható, s rajta kitekintve látni a házakat, gyárakat, szántóföldeket. A 
könyvnek ez a -címe: Die Gemeinde nach dem Gottesdienst. (Az isten- 
tisztelet utáni gyülekezet.) Találóan fejezi ki ez a címlap a hétköznapok 
gyülekezetét, amelyik ott él és dolgozik az otthonokban, gyárakban, szán
tóföldeken. Amelyik nemcsak vasárnap gyülekezet, hanem a hétközna
pokban is.

Pál apostol mikor a római gyülekezethez írja levelét, ezt mondja: 
„szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez 
legyen a ti okos istentiszteletetek. (Rm 12,1) Aki közelebbről megvizs
gálja ezt az igét, észre kell vennie, hogy itt nem olyan istentiszteletre 
buzdítja Pál a gyülekezetei, amire mi gondolunk elsődlegesen, mikor ezt 
a szót halljuk. Tehát nem egy ünnepi összejövetel helyes megtartására
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inti a gyülekezetei. Aki jobban utánanéz az eredeti szövegnek, azt is 
kideríti, hogy az istentisztelet szó tárgyszerűen megfelel ugyan a görög 
eredetinek, az itt használt görög szó (latreia) mégis inkább azt jelenti, 
hogy hűségesen követek, szolgálok valakit. Tehát Pál is olyan istentisz
teletről beszél, ami a templomon kívüli életünkben valósul meg. S az 
„okos” szó sem egyszerűen az emberi képességek minősítését jelenti, 
hanem olyan szolgálatot, amit nem az ember maga gondol ki, hanem 
amit a Szentlélek vezetése alatt végez a gyülekezet.

Hogyan végezheti a gyülekezet ezt a szolgálatot? Miben realizáló
dik a gyülekezet „okos istentisztelete” ?

a) Istentől kapott feladatként végzi a mindennapi munkáját. Az el
ső, amiben ez az okos istentisztelet megvalósul, hogy a keresztyén gyü
lekezet tagjai úgy tekinthetnek munkájukra, mint Istentől kapott fel
adatra. Ezért számukra a munka nem kényszer, nem is megélhetési 
lehetőség csupán, hanem olyan feladat, melynek becsületes, hűséges el
végzésével Istent szolgálják a világban. Ez egyrészt örömet, másrészt fe
lelősséget jelent mindennapi munkájuk elvégzésében.

b) Másoknak szolgálva él. Luther mondotta egyszer, hogy Krisztus 
tanítványait a bűn fogságából kiszabadította, de ismét fogságba küldi 
vissza a felebarát szolgálatára. A középkori önmaga körül forgó, sok
szor öncélú kegyességgel szemben mutatott rá Luther a keresztyén em
ber mindennapjának értelmére és céljára.

Ma újra sok szó esik egyházunkban erről a szolgálatról. Megkérdő
jelezett keresztyénségünk a mában úgy tud hitelt érdemlően Uráról bi
zonyságot tenni, ha éli is, amit hisz. Ha úgy tudja élni hitét, hogy ezzel 
egyúttal másoknak szolgál. Ennek magától értetődő életformának kell 
lennie a ma gyülekezete számára. Egy régi keleti közmondás így mondja: 
„Adjatok azoknak, akik éheznek: a rizsetekből — adjatok azoknak, akik 
szenvednek: a szivetekből.” A helyesen értelmezett diakónia nem vá
lasztja külön, hanem szoros egységben látja a másik ember testi-lelki 
szükségleteit, abban segít, amire a másik rászorul. Ahogyan ezt Jézus 
maga is tette.

c) A világért, a világban szolgálva él. Voltak idők a keresztyénség 
életében, mikor a világ nélkül, vagy a világgal szemben próbált élni. 
Az egyház Ura ma egyre inkább arra tanítja még népét, hogy a vilá
gért kell élnie és szolgálnia. Hiszen az élet istentiszteletére elindult gyü
lekezet Isten szolgálatra mozgósított népe a világban, a világért. Ebben 
a felismerésben benne, van, hogy a gyülekezetnek tevékenyen és pozití
van részt kell vennie minden olyan törekvésben, ami az egész világ elő
menetelét, javát és jövőjét szolgálja.

A családon, a környezeten, a munkahelyen keresztül minden egyes 
keresztyént spk szál köt a többi emberhez. Sokszor nem keresztyének
hez is. Közöttük élünk. De minden gyülekezet is benne él egy falu vagy 
város társadalmi közösségében. Ez olyan tény, amin nem tudunk változ
tatni, ha kísért is néha a „remetekeresztyénség” kényelmesebb lehetősé
ge. Jézus szava azonban világos és félreérthetetlen, amikor azt mondja: 
„Ahogy te engem küldtél a világba, úgy küldöm én is őket a világba.” 
(Jn 17,18) Tehát nem véletlenül vagyunk itt, hanem Urunk akaratából.

De hogyan él Isten szolgálatra mozgósított népe a világban? Hogyan 
élünk azok között az emberek között, akik közelében élünk és dolgozunk? 
Önzőén, csupán a magunk érdekeit szem előtt tartva, másokon keresztül
gázolva, szeretetlenül, vagy van időnk és szívünk arra, hogy másokat is 
észrevegyünk? Kollektivizáit munkahelyeinken, egymáshoz közel került 
tömblakásainkban tudunk-e emberséges módon élni, Krisztus szereteté-
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vei szo'gálni, s ezzel is elősegíteni egy munkahely, egy társadalmi kö
zösség jobb, emberségesebb légkörét? Ahogy Jézus élt és járt az em
berek között, szeretetének erejével oldozva az emberi élet sok megkötö- 
zöttségét és terhét.

Még tovább kell mennünk! Nem zárkózhatunk el az egész világot 
érintő nagy kérdések és problémák elől sem. Nem csupán azért, mert 
a hírközlési eszközeink otthonunkba hozzák a világ égető kérdéseit, tu
dunk róluk, hanem mert nem lehet közömbös a mi számunkra, keresz
tyének számára sem, az egész világ sorsa és jövendője. Béke vagy há
ború, társadalmi igazságosság vagy igazságtalanság, faji előítélet vagy 
testvéri együttélés mind olyan kérdések, amik egyrészt bennünket ke
resztyéneket is érintenek, másrészt a világért hordozott felelősségünk 
miatt sem hagyhatnak közömbösen. Üjra és újra fel kell tennünk ma
gunknak a kérdést: mit, hol és mennyit tudunk ezeknek a problémák
nak megoldásában segíteni? Nem a keresztyén „felsőbbrendűség” gőgjé
vel, hanem a Krisztustól kapott szeretet felelősségével és erejével.

Ennek az előadásnak az elején ez a kérdés áll: mikor van vége az 
istentiszteletnek? Befejezésül így módosítanám ezt a kérdést: vége le
het-e egyáltalán a gyülekezet istentiszteletének? Nem:, mert a vasárna
pok templomi istentiszteletének mindig folytatódnia kell a hétköznapok 
okos istentiszteletében. Ahogy Matthias Claudius fogalmazta meg a ke
resztyén ember istentiszteletét: „Az olyan ember, akinek szívében igazi 
istenfélelem van, olyan mint a nap, amelyik világít és melegít, ha nem 
is beszél.” Így kell egész életünknek — a gyülekezetének is — sugároznia 
Isten szeretetét a világban.

Felhasználható anyag: Versek: Áprily Lajos: Az én csodám (Akarsz-e 
fényt? Bp. 1969. 11—12. lpk.); Bódás János: Ki van jelölve a helyed (Is
tenes énekek, 1971. 9. lp.); Bódás János: Itt mérd le emberségedet... 
(i. m. 17—122. lpk.); Bodrog Miklós: A Hétfő gátjai (Ev. Naptár, 1970. 
123. lp.); Bodrog Miklós: Ki vagyok, s mivégett (Ev. Naptár, 1970. 122. lp); 
A. Malin: A folyó és a csepp (Ev. Naptár, 1956. 80. 1.); Reményik Sándor: 
Akarom (Összes versei, I. 13. lp.); Reményik Sándor: Az orvos (i. m. II. 
170. lp.); Turmezei Erzsébet: A megtalált sugár (Ev. Naptár, 1968, 108. 
lp.) — Elbeszélések: Maróthy Jenő: Krisztus Urunk postamestere (Sze
gények szive. Bp. 1943. 134 kk. lpk.); H. Németh István: Újraírt prédiká
ció (Ev. Naptár 1965. 110—113. lpk.); H. Németh István: „Az angyal szólt: 
Ne féljetek!” (Ev. Élet, 1971. május 9. 4. lp.).

Sárkány Tiborné
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A béke
az emberiség boldog jövőjének záloga
Aki felelősnek érzi magát utódai világáért, s ezért elkötelezettnek 

tudja magát a jövőt biztosító béke mellett, az tudja, hogy a béke és az 
emberiség jövője szorosan összetartozik. Az összefüggéseknek józan fel
ismerésére és a békének ezeket a felismeréseket követő szívós szolgála
tára van szükség ahhoz, hogy a békeszolgálatunk ne maradjon semmit
érő üres szólam, vagy formális belépőjegy és alkalmi ruha mai társadal
munk életében, hanem valóságos hozzájárulás legyen az emberiség békés 
jövőjéhez.

A megyei békekongresszuson egy jónevű orvosnő azzal indokolta meg 
a békemunkában való részvételét, hogy az orvost esküje kötelezi az élet 
megóvására. Bennünket egyházi munkásokat is a béke egyértelmű és 
fenntartások nélküli szolgálatára kötelez az élet Urának tett eskünk. De 
elegendő-e az őszinte békeakarat a béke konkrét feltételeinek ismerete 
nélkül? A következőkben szeretném a teljesség igénye nélkül a béke és 
az emberiség jövőjének összefüggéseit, dimenzióit és dialektikáját érzé
keltetni. Talán hozzájárulhat ez a pár szempont ahhoz, hogy a béke 
óhajtása, amely sokunkban még jámbor óhaj, konkrét tettekké érlelőd
jön.

A béke a haladás záloga
A háború nemzedékek munkáját teszi tönkre, megállítja a fejlődést, 

elveszi a létfenntartáshoz szükségeseket, szétzilálja az emberi kapcso
latokat, sőt a puszta létet veszélyezteti. Nem véletlen, hogy az Írás a há
borút az apokaliptikus szörnyek közé sorolja, mert o háború az életnek 
nem csupán egyik részletkérdése, hanem mindent kérdésessé tevő, gene
rális veszedelme. Ha pedig a háború ennyire alapjaiban rázza meg lé
tünket, akkor a háború ellentéte, a béke is mindent átölelő oltalmat je 
lent az élet és az élet értékei számára. A békének ezt a generális je
lentőségét látta meg Luther is, amikor a békét a „legfőbb földi jónak” 
mondja. Ezért vonja bele a Nagy Kátéban a mindennapi kenyér fogalmá
ba a békét is: „Mert ha bőséggel kapunk is mindenféle jót Istentől, nem 
tarthatunk meg belőle egyet sem, nem is élvezhetjük biztonságban és 
boldogan, ha nem ad nekünk tartós, békés kormányzatot. Hiszen ahol 
békétlenség, civakodás, háború van, ott máris eltűnt a mindennapi ke
nyér, vagy legalábbis megfogyatkozott.” Talán még ennél is világosab
ban fogalmazza meg ezt a gondolatot a 82. zsoltár magyarázatában: 
„A  békének köszönhetjük testünket és életünket, nőnket és gyermekün
ket, házunkat és udvarunkat, minden tagunkat és szabadságunkat, és a 
béke falai között ülhetünk biztonságban. . .  A béke teheti meg veled, 
hogy a falat száraz kenyeret cukornak és a korty vizet malváziai bor
nak érezd.” Mindebből logikusan következik, hogy nem tehetünk annyi 
rosszat embertársainknak, mintha háborúba sodorjuk, s nem tehetünk 
annyi jót nekik, mintha a békét megőrizzük számukra. A felebaráti sze
retet képmutatássá válik, ha nem vezet el az aktív békemunkához.

De a boldogulás naiv és erőtlen érvvé válik, ha szemünk elől té
vesztünk egy igen fontos szempontot. A történelem szomorú példatára an
nak, hogy a háborúkat is a jobb élet reményében indították meg és vív
ták meg. Ezért igázták le az erősebb nemzetek a gyengébbeket, ezért
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folytattak terület és rabszolgaszerző háborúkat, ez volt az ösztönzője a 
szennyes gyarmati háborúknak. Történelmi tény, hogy a második világ
háború előtt a háborús készülődés rántotta ki a magyar gazdasági életet 
a gazdasági válság mélypontjáról. Hitler a német népet az „élettér” mí
toszával tette hódító háborúinak készséges eszközeivé. Gondolhatunk ar
ra is, hogy az Egyesült Államok gazdasági potenciálját milyen nagy mér
tékben megnövelte a második világháború hadi termelése. Sőt még ma 
is az ismételten kirobbantott háborús konfliktusok állandó fegyverigénye 
jelenti az Egyesült Államok gazdasági életének legfőbb lendítő erejét, s 
így közvetve jólétének jelentős tényezőjét. De még ennél is nagyobb lép
tékben gondolkozva, elmondhatjuk, hogy a nyugati világ civilizációjá
nak igéző épülete véres és igazságtalan háborúkban rablott értékekre 
épült.

Nem is hiányoznak azok a háborús ideológiák — sokszor éppen ke
resztyén jelszavakba burkolva —, amelyek a háborúkat a jobb jövendő 
ígéretével igyekeznek „eladni” a tömegeknek. Nem tartozik feladatomba 
most ezeknek részletezése. Csupán azért hívom fel a figyelmet rájuk, 
hogy egy elengedhetetlen szempontot kiemeljek a béke és az emberiség 
jobb jövőjének összefüggéseiből. A háború valóban előnyt jelenthet né
melyeknek, a társadalom egyes rétegeinek, vagy akár egy-egy nemzet
nek, de sohasem a többségnek, a kizsákmányoltaknak, az emberiség egé
szének. A háború árát mindig az egyszerű ember fizette meg, s a hábo
rús nyereség mindig a társadalmi különbség növekedéséhez vezetett. 
Nem véletlen tehát, hogy a történelem első, legkövetkezetesebb békét 
akarói a dolgozó osztályok voltak, s az sem véletlen, hogy békemozga
lom világméretűvé válása párhuzamosan a munkásosztály nemzetközi 
szerepének megnövekedésével és a szocializmus világrendszerré válásá
val. Végeredményben a jólét és fejlődés csak akkor válik döntő érvvé a 
béke mellett, ha nem a kiváltságos osztályok, nemzetek, fajok, hanem 
az elnyomottak, diszkriminálták, az emberiség egésze oldalán. állunk. 
A béke nem indokolható egy hamis pártatlanság álláspontjából. Azt csak 
a társadalmi haladás oldaláról nézve lehet a „legfőbb földi jó”-nak érté
kélni. Az sem lehet kétséges, hogy a „kicsinyek” ügyét felvevő krisztusi 
szeretetet logikusan a dolgozó tömegek, az emberiség egésze érdekét 
képviselő béke ügye mellé állít bennünket.

Hogy a béke a közjó legfőbb biztosítéka, annak illusztrálására — 
hála Istennek — nem kell messzire mennünk. Szemléletes és bennünket 
legközvetlenebbül érintő példája ennek magyar népünk életének közel 
harmincéves békés fejlődése: Már maga az a tény, hogy nem kell ide
genbe, Svájcba vagy Svédországba menni a béke érveiért, és nem kell 
országunkat a háború elrettentő példájaként emlegetni, önmagáért be
szél.

Aki benne él egy folyamatban, az nem tudja kellő mértékben érté
kelni a már elért eredményeket. Amit már elértünk, az természetessé vá
lik, s ami még hátra van, azt türelmetlenül követeljük. Ezért jó, ha a 
számok tárgyilagosabb világához fordulunk, s a Magyar Statisztikai Zseb
könyv 1973. évi kiadásában lapozgatunk.

Nézzünk mindenekelőtt néhány, a lakosság jólétét legközvetlenebbül 
érintő mutatót. A munkások és alkalmazottak havi átlagbére a szocialis
ta szektorban: 1960-ban 1525,— Ft. 1972-ben: 2305,— Ft. Ez a közel 75%-os 
emelkedés akkor is jelentős, ha tudjuk, hogy időközben az árak is emel
kedtek. Ezt bizonyítja a lakosság takarékbetét-állományának növekedé
se. Az 1972. évi takarékbetét-állomány kétszerese az öt évvel ezelőttinek. 
Ha a takarékbetéteket elosztanánk, minden magyar állampolgárra 5400,—
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Ft jutna. A fogyasztás szerkezetének változásai között igen jellemzőek 
azok az adatok, amelyek a fehérjedúsabb táplálékok és a tartós fogyasz
tási cikkek javára történt eltolódást mutatják. Közel egymillióval több 
lakás van az országban, mint 1949-ben. Az elmúlt 12 évben a száz la
kásra jutó szoba 147-ről 171-re emelkedett. Jelentősen javult a lakások 
felszereltsége. Talán a legjellemzőbb mutató, mert igen összetett eredők 
eredménye, az átlagos életkor alakulása. Míg 1949-ben az átlagos életkor 
50 év körül volt, 1972-ben már elérte a 65 évet. Évenként több mint fél
éves emelkedés! 1920-ban egy megszületett gyermek átlagos esélye 42 esz
tendei élet volt. Ma már minden újszülött ágyába 69 éves átlagéletkor 
ígéretét tehetjük.

Természetesen — és most témánk szempontjából ez a lényeges — 
mindez csak akkor érvényes, ha nem szól közbe a háború. A statisztikák 
minden szempontból meredek zuhanást mutatnak a háborús években. 
A korfán még ma is látható az az „öv” , az a beszűkülés, amely a 
háború pusztítását jelzi a ma 50 és 60 év közötti generációban. A sta
tisztikai zsebkönyv legtöbb adata viszonyszám, azaz a megelőző évvel 
történt összehasonlításból ered. Ezeknek a viszonyszámoknak egyenletes 
értékei mutatják legvilágosabban a fejlődés egyenletes ütemét békés vi
szonyok között. Ha csak egyetlen egy év adatai visszaesnének egy eset
leges háború miatt, a viszonyszámok negatív előjelűvé válnának. A mi 
statisztikánk kimondatlanul is feltételezi a „legfőbb földi jó”-t, a békét.

A statisztika tanúságát azonban egy másik oldalról is teljesebbé kell 
tennünk. Ha a mi statisztikánkat beállítjuk a nemzetközi statisztikába, 
akkor a fejlődés mértéke nem tűnik olyan kiugrónak, mint a belső 
összehasonlítás nyomán. A mi egy főre jutó termelésünket és az egy főre 
jutó 1000 dollár körüli nemzeti jövedelmünket jó egynéhány ország, s 
közöttük háborút viselő ország is túlszárnyalja. Meglepő, hogy a mi 
statisztikai adatainkkal hasonlóságot mutatnak az elmaradottnak gondolt 
Görögország adatai is. De valóságos képét adják-e ezek a számok egy- 
egy ország fejlődésének? Közülünk is sokan áldozatául esnek a felszínes 
összehasonlításnak. Ezek a számok többek között nem árulják el a gaz
daság alapjainak az eredetét. A mi eredményeink mögött meg kell lát
nunk azt a tényt, hogy azok kizárólag a saját munkából, s nem más né
pek megrövidítéséből erednek. De nem jelzik ezek a számok egy-egy nép 
életének a minőségét sem. Simái Mihály „Az amerikai társadalom meg
oldatlan problémái” c. cikkében (Valóság. 1973. 9. sz. 18. o.) hozza a jö
vedelemelosztásnak az Egyesült Államokra vonatkozó adatait. Az általa 
szerzett adatok szerint az összes keresők alsó 20%-ának az összes jöve
delem 4,6%-a jut, a felső 20%-nak pedig 40,55%-a jut! (1970-es adatok.) 
És ez az aránytalanság növekedő tendenciát mutat.

A társadalmi igazságosság szempontjából a mi statisztikánk sokkal 
kedvezőbb tendenciákat mutat. Hivatkozhatunk a munkaerőmérleg teljes 
foglalkoztatottságot mutató adataira, a szellemi és fizikai dolgozók jöve
delme és fogyasztása között levő lényegtelen különbségre, a betegbizto
sítás általános kiterjesztésére. Statisztikailag nehezebben mutatható ki, 
de a társadalmi feszültségektől mentes belső béke szempontjából rend
kívül fontos, hogy a társadalom egyes rétegei számára a „kapuk” nin
csenek elzárva a legmagasabb képzettség, az utazás, a kultúrkincsek 
területei felé. Közvetve utalnak erre az oktatási költségeknek 10 év alatt 
5 milliárdról 10 milliárdra növekedése, a múzeumlátogatók számának 
ugrásszerű gyarapodása stb.

A statisztikának ezek az élet minőségi változására utaló adatai rá
világítanak egy fontos tényre: bár tagadhatatlan, hogy a fejlődésnek eze
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ket az eredményeit nem érhettük volna el háborús viszonyok között, a 
béke önmagában még csupán lehetőség, amelyet jól csak a társadalmi 
haladás útján aknázhatunk ki. Népünk életének az adatai a béke és ha
ladás szoros és ugyanakkor dialektikus kapcsolatáról tanúskodnak.

A statisztika figyelmes vizsgálata rávilágít a békének egy másik kö
vetkezményére is. Ha a külkereskedelmünk adatait nézzük, egyenletes 
emelkedést tapasztalhatunk mind a kivitel, mind a behozatal terén. El
sősorban a szocialista országokkal folyó kereskedelemre áll ez a meg
állapítás. Az emelkedésnél lényegesebbnek látom a kivitel és behozatal 
szerkezeti változásait. Ha Magyarországnak a Habsburg monarchiában el
foglalt félgyarmati helyzetére gondolunk, amelyben elsősorban nyersanya
got és félkészterméket exportáltunk, s drága késztermékeket importál
tunk, valamint a mai Magyarország energia és nyersanyag tekintetében 
mostoha helyzetét tekintjük, akkor tudjuk felmérni, hogy mit jelent nem
zetgazdaságunknak a KGST-ben való részvételünk. A szocialista orszá
gokból történő behozatalban a legmagasabb százalékot az energiahordozók 
és a nyersanyagok, míg az oda irányuló kivitelben a munkaigényes gé
pek és beruházási javak képviselik. Az elmúlt harminc év békés időszaka 
számunkra nem a második világháború előtti elszigeteltséget, hanem a 
szomszédainkkal egyre javuló és kölcsönös előnyöket jelentő fejlődő 
kapcsolatainkat jelenti. Javuló statisztikai adataink mögött meg kell lát
nunk ezt a döntő tényezőt is.

Emelkedett a tőkésállamokkal folytatott kereskedelmünk is. Az el
múlt 12 év alatt a behozatalunk megháromszorozódott, a kivitelünk pedig 
megnégyszereződött. Ezekben a számokban kétségtelenül a nemzetközi 
helyzet enyhülése tükröződik.

A külkereskedelmünk helyzetének vizsgálata tehát a béke tekinteté
ben is egy fontos tanulsággal szolgál. A Magyar Értelmező Kéziszótár 
szerint a béke államok és népek viszonylatában az az állapot, hogy nincs 
közöttük háború. Valóban népünk és az emberiség jövőjének szempontjá
ból döntő, hogy a békés alkotás eredményeit ne tehessék tönkre a fegy
verek. Az atomkorszakban pedig egyenesen lét és nemlét kérdése az, 
hogy az államok elkerüljék a fegyveres konfliktusokat. Tapasztalataink 
azonban azt mutatják, hogy béke és béke között óriási különbség lehet. 
Nagy eredmény volt az, hogy a szocialista világrendszer megerősödése 
megteremtette az erőegyensúlyt, s így a meleg háborút elkerülhette a vi
lág. A hidegháború azonban elszigetelte egymástól a világ népeit, és a 
diszkriminációs intézkedések bénítólag hatottak minden tekintetben a 
fejlődésre. Ebben az időben a szocialista országok politikai és gazdasági 
összefogása nélkül népgazdaságunk nem jutott volna lélegzethez. Hogy 
a fegyveres harc nélküli hidegháború milyen kárt okozott a( világnak, azt 
igazán csak most tudjuk felmérni, amikor a békés egymás mellett élés 
gyakorlata kezdi felváltani a hidegháborús feszültséget, és az erősödő 
gazdasági és kulturális kapcsolatok új lendületet adnak a fejlődésnek.

Népünk és a világ jövője szempontjából tehát nem elégedhetünk 
meg azzal az igénnyel, hogy hallgassanak el a fegyverek. A békét egyre 
tartalmasabbá kell tennünk a nemzetközi kapcsolatok tárgyalások útján 
történő erősítésével. Az egyre bővülő kapcsolatok, a koegzisztenciából a 
proegzisztenciába vezető folyamatok majd egyre nehezebbé fogják tenni 
a még mindig szép számmal levő háborús erők akcióit. A keresztyének 
békemunkája sem merülhet ki erőtelen pacifista szólamokkal, hanem tá
mogatnia kell a biztonsági rendszerek megszületését, és a nemzetek kö
zötti együttműködés erősödését.
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A  haladás a béke záloga
Az előbbi gondolatok már érintették azt az igazságot, hogy a béke 

nemcsak népünk és az emberiség ígéretes jövőjének feltétele, hanem 
magának a békének is számtalan feltétele van. A béke számtalan ösz- 
szetevőnek végeredménye, s ezért a béke lehetőségeinek kihasználása 
mellett keményen kell dolgozni azon, hogy a béke megmaradjon és ki
teljesedjen.

Mindenekelőtt visszafordíthatatlanná kell tennünk a nemzetközi 
kapcsolatok enyhülésének azt a folyamatát, amelynek az utóbbi években 
tanúi lehetünk. Népünk és az emberiség békés jövője szempontjából el
sőrendű fontossága van annak, hogy a nemzetközi élet feszültségei ne 
vezethessenek atomkonfliktushoz. Ebben a tekintetben az elmúlt tíz 
esztendőben a tárgyalóasztaloknál sok örvendetes esemény történt. Meg
született az atomcsend-egyezmény, a tengerfenék és a világűr atommen
tesítése, majd pedig a washingtoni csúcstalálkozón a két atomnagyhata
lom megállapodása az atomháború elkerülésére. Igen fontos az is, hogy 
ott, ahol a két világrendszer közvetlenül érintkezik egymással, csökken
jen a konfliktus veszélye. Ezt szolgálja az európai biztonsági konferen
cia, és a szovjet terv az ázsiai kollektív biztonsági rendszer kiépítésére. 
Mivel a fegyverkezési hajsza mindig háborús veszélyt rejt magában, elő
rehaladást kell elérni a genfi leszerelési és a bécsi haderőcsökkentési 
tárgyalásokon. A helyi konfliktusok nemcsak egy-egy térség békéjét ve
szélyeztetik, hanem általános konfliktusok veszélyét hordják magukban. 
Ezért örülünk annak, hogy a párizsi megállapodások végre elhozták a bé
kés fejlődés lehetőségét Vietnam sokat szenvedett népének.

Nem tagadhatjuk, hogy mindegyik területen sok tennivaló van még 
hátra a háború veszélyének teljes kiküszöböléséig. Még az atomcsend- 
egyezményt sem írta alá minden nukleáris hatalom. A vietnami béke 
realizálása is hátra van még. Nincs még tető alatt az európai biztonság, 
s a fegyverkezés csökkentését szolgáló tárgyalások is kezdeti stádiumban 
vannak. Közel-Keleten újra fellángoltak a harcok. Az enyhülés tenden
ciái tehát nem jelenthetnek pihenőt a békemunkában. Továbbra is szí
vósan kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy az ellentéteket nem a harctere
ken, hanem a tárgyalóasztaloknál kell elsimítani.

A háború kiküszöbölése a világ életéből azonban tennivalóinknak 
csupán az egyik oldala. Történelmietlen rajongás volna azt hinni, hogy a 
fegyverek elhallgattatásával máris biztosítottuk a békét. A történelem 
nem állóvíz, amelyet olyakor felkavarnak a viharok, s a viharok kiküszö
bölésével az egyensúlyi helyzet újra helyreállítható. A történelem széle
sen hömpölygő folyam, amelyet nem szabad eltorlaszolni, hogy előreha
ladása békés lehessen. Korunk alapvető jellemvonása az, hogy világmé
retekben jelentkezik az elnyomott tömegek vágya és törekvése az embe
ribb élet után. Ha a haladásnak ez a sodró erejű folyama a reakció el
lenállásába ütközik, a béke mindig veszélybe kerül. Nyilvánvaló tehát, 
hogy az emberiség jövője attól függ, ki tudjuk-e küszöbölni a haladással 
szembeforduló akadályokat. A chilei események ezt az összefüggést tet
ték félreérthetetlenné. A békéért folytatott küzdelem szorosan összefügg 
a haladásért folytatott küzdelemmel.

Súlyosan veszélyezteti a békét a még mindig aktív kolonializmus. 
A nyílt gyarmati uralom megszüntetésének folyamatát már nem lehet 
megállítani. Köztudomású, hogy Portugália afrikai gyarmatain mégis 
megpróbálkozik ezzel. A béke érdekében feltétlenül véget kell vetni az 
ott folyó gyarmati háborúnak, és függetlenséget kell adni az ott élő 
bennszülötteknek.

525



A kolonializmusnál is veszélyesebb a neokolonializmus, a nagy mo
nopóliumoknak gazdasági behatolása a volt gyarmati országokba. A volt 
gyarmati népek egyre inkább ráébrednek arra, hogy a politikai független
ség gazdasági függetlenség nélkül nem jelent felemelkedést. Sőt egyre 
inkább eladósodnak. Egyre szegényebbé válnak. Nyilvánvaló, hogy a gaz
dag népek és a szegény népek között levő egyre növekvő életszínvonal
beli különbség előbb-utóbb tarthatatlanná válik. A világ békéje tehát 
nagymértékben attól függ, hogy ez a folyamat megfordítható-e. Éppen a 
napokban nyújtott be a Szovjetunió az ENSZ-nél egy javaslatot, amely
nek értelmében a Biztonsági Tanács öt tagja fegyverkezési költségeinek 
10%-át fordítsa az elmaradott országok megsegítésére. Ha arra gondolunk, 
hogy a világon a fegyverkezés hozzávetőlegesen kétszáz milliárd dollár
ba kerül, akkor valóban tekintélyes összeggel járulhat hozzá a fegyver
kezés csökkentése a súlyos kérdés megoldásához. De ez a tekintélyes se
gítség csak akkor lehet hatékony, ha nem a beruházó profitját, hanem 
a segélyezett ország jövedelmét növeli, tehát ha együtt jár a neokolonia
lizmus visszaszorításával.

Súlyos konfliktusokat okozhat a jövőben is a ma még sok helyen 
fellelhető faji diszkrimináció. Nem lehet kétséges, hogy a színes népek 
öntudata a kommunikációs eszközök terjedésével fokozottan növekedni 
fog. A faji feszültségek kirobbanásának elkerülése érdekében feltétle
nül meg kell szüntetni a fehér ember felsőbbrendűségének mítoszát és 
gyakorlatát.

Mindezeken túl a világ elkerülhetetlenül a gyorsuló technikai fejlőd 
dés és népességszaporodás problémái elé fog kerülni. A  jövőkutatás újab
ban egy komputerekre támaszkodó tanulmánnyal szaporodott. (The limits 
to growth. 1972. by Dennis L. Medows.) Az ún. „Római Club” megbízá
sából készítették a Massachusetts Institut of Technology tudósai. Kom
puterbe táplálták világunknak általuk jellemzőnek tartott adatait a 
nyersanyagkészletről, az iparosodás növekedéséről, környezetszeny- 
nyezésről, a népesség szaporodásáról és a táplálékforrásokról. A kompu
terek megállapították, hogy ezeknek az egymással összefüggő tényezők
nek végeredményeként 2100-ban elkerülhetetlen a civilizációnk összeom
lása. Megoldásul csak egyet tartanak lehetségesnek: a fejlődés ütemének 
globális lefékezését. Két, komputerbe be nem táplálható tényezőt ugyan 
figyelmen kívül hagytak, mégis a tanulmány alkalmas arra, hogy a 
helyzet komolyságát észrevegyük.

A két tényező közül egyik: az egyre időszerűbbé váló leszerelés. 
A termelés túlfeszítettségének egyik oka fegyverek gyártása. A másik té
nyező: a szocialista világrendszer létrejötte. A komputerekbe táplált ada
tok a tőkés gazdálkodás egészségtelen túlhajtásait és az igazságtalan el
osztás tüneteit is magánviselő fejlődés adatai. A szocializmus térhódí
tása viszont éppen ezeken a területeken hozhat új vonásokat a fejlődés 
alakulásába.

Végeredményben az emberiség jövőjének nélkülözhetetlen feltétele, a 
béke, csak akkor lehet szilárd, ha az emberiség haladásának medrévé 
válik. Mivel azonban a haladás — legyen az a nemzeti önállóság kiví
vása, vagy a faji megkülönböztetés megszüntetése — a leghatékonyabb 
támaszát a szocialista világrendszerben találja meg, s mivel minden vi
lágprobléma elkerülhetetlenül a társadalmi igazságosságot tolja előtér
be, az emberiség jövőjét végső soron korunk fő ellentmondásának, a ka
pitalizmusnak és szocializmusnak küzdelme dönti el. Aki megérti vilá
gunkat, az tudja, hogy legtöbbet a békéért a szocializmus hazai és nem
zetközi, gazdasági és politikai pozícióinak erősítésével tehet.

*
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A világ, és benne népünk, ígéretes jövője felé keskeny út vezet. A 
béke és haladás elválaszthatatlan egymástól. Egyszerre és együtt kell 
mindkettőért fáradoznunk. Békét kell teremtenünk anélkül, hogy a hala
dást lefékeznénk, s harcolnunk kell a haladásért anélkül, hogy ezzel nem
zetközi konfliktusokat robbantanánk ki. A nemzetközi helyzet naponta 
meglepetéseket tartogató hírei arról tanúskodnak, hogy nehéz és kocká
zatos út ez. De aki unokái világa iránt felelősséget érez, az csak ezen az 
úton járhat. Ezen könnyen lemérhető minden világot formáló törekvés 
tisztessége. A keresztyéneké is.

Dr. Cserháti Sándor

Megjelent
DR. HAFENSCHER KAROLY:

M A ÍGY IM ÁD KO ZZATO K!
című imakönyve 

2. kiadás
(Válogatás egy modern svéd imakönyvből) 

Ára: 20,— Ft
Kiadja az Evangélikus Sajtóosztály
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Reformáció heti sorozat

MINKET A BIZONYSÁGOK 
FELLEGE VESZ KÖRÜL

(Zsid 12,1)

M elanchtlion F ülöp
A wittenbergi vártemplomban, ahonnan 1517. október 31-én az új

kori egyháztörténelem legnagyobb mozgalma kiindult, egymással átellen- 
ben pihennek Luther és Melanchton földi maradványai. A város főte
rén is kettőjük szobra áll, mintegy jelképezve, hogy a reformáció ügye 
egyikük személyétől sem választható el.

Érdemes felidéznünk e szobrok feliratait. Luther robusztus alakja 
alatt ez olvasható: „Ists Gottes Werk, so wirds bestehn, Ists Menschen 
Werk, wirds untergehn”, Gamáliel tanácsa (Csel. 5,38—39) Jeruzsálem
ben éppúgy bevált, mint Wittenbergben. — Melanchthon törékeny, 
mégis oly szilárd alakja alatt pedig ez áll: „Quum animos ad fontes 
contulevimus, Christum sapere incipiemus” . Valóban, akkor kezdte a ke- 
resztyénség igazán megismerni Krisztust, amikor visszament „ad fontes” , 
az ősi, tiszta forrásokhoz. Ebben pedig elévülhetetlen érdemei vannak a 
humanistából lett reformátor-társnak, akinek rangját szobrának felirata 
ezzel a sokat mondó kifejezéssel jelzi: PRAECEPTOR GERMANIAE.

*

„Germánia tanítója”, akiről ma megemlékezünk, 1497. február 16-án 
született egy Rajna menti kis városkában, Brettenben. Fegyverkovács volt 
az apja, anyai nagyanyja pedig nővére volt a híres humanista tudós
nak, Reuchlin Jánosnak. Ő figyelt fel az éleseszű gyermekre, ő ajánlotta 
neki a görögös hangzású nevet az eredeti Schwarzerd családnév helyett, 
és ő irányította a heidelbergi, majd tübingeni egyetemre, ahol alig 17 
éves korában már a bölcseleti alaptudományok magisztere lett. Itt, a 
klasszikus nyelvek tanulmányozása közben lett szíwel-lélekkel huma
nista tudóssá. Mindenki azt hitte, hogy ő lép majd a humanisták feje
delmének, Rotterdami Erasmusnak a helyébe.

Az események azonban más fordulatot vettek. Fél évvel a reformá
ció megindulása után, 1518-ban görög tanárt keresett Bölcs Frigyes szász 
választófejedelem a wittenbergi egyetemre. Reuchlin ajánlására ekkor 
került ide a 21 éves, vézna termetű, félszeg mozgású Fülöp magiszter. 
Magas boltozatú homloka, csillogó, mélyen ülő szeme mégis elárult va
lamit lelki és szellemi kincseinek rendkívüli gazdagságából.

Több, mint négy évtizedre, egészen a sírig eljegyződött ekkor Me
lanchthon Wittenberg városával, sőt Luther lenyűgöző szelleme hatására a 
reformáció ügyével is. Mint tanítvány, professzor- és reformátortárs, már 
fiatalon, 1521-ben megírja egyik legfőbb munkáját „Loci communes re-
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rum theologicarum” címen, s ezzel megszületik az első evangélikus 
dogmatika. 1528-ban az első szász evangélikus egyházi és iskolai rend
tartásról írt műve („Unterricht dér Visitatoren . . . ”) mintául szolgált más 
országok, így hazánk protestantizmusának is. Neki köszönhetjük az Ágos
tai Hitvallás klasszikus, veretes megfogalmazását (1530) és annak a ka
tolikus Cáfolat (Confutatio) után elkészített Védelmét, a később ugyan
csak hitvallási iratunkká vált Apológiát (1531.). Az 1560. április 19-én 
Wittenbergben bekövetkezett haláláig kifejtett hatalmas irodalmi tevé
kenységének — amelynek sok gyümölcse az elmúlt négy század folya
mán hazánkban is megjelent — legteljesebb kiadását a 28 kötetes, még 
19. századi „Corpus Reformátorain” és a 6 kötetes, 1910—1928. között 
kiadott „Supplementa Melanchtoniana” foglalja magában. (Az újabb iro
dalomból: R. Stupperich (szerk.): „Melanchthon Werke in Auswahl”, 4 
kötet^ 1951—; továbbá Vajta Vilmos (szerk.) Luther und Melanchthon 
(Göttingen, 1960, benne Sólyom Jenő tanulmánya a magyarországi Me- 
lanchthon-kutatásról.)

Vizsgáljuk meg ezek után, melyek a jellegzetes vonások Melanch
thon reformátori működésében, és melyek azok a tanulságok, amelyeket 
ezekből a mi nemzedékünk számára levonhatunk.

1. TUDOMÁNYOS IGÉNY. A  magyar származású Dürer Albert a 
róla készített rézmetszeten szinte mentegetőzve vallja, hogy Fülöp mes
ternek csak az arcvonásait tudta kezével megörökíteni, szellemét nem. 
Valóban, személyében rendkívüli egyéniséget kapott a reformáció ügye. 
Éles esze és tehetsége előtt a nála másfél évtizeddel idősebb Luther is 
meghajolt, mégpedig mindjárt az egyetemi tanulmányok humanista szel
lemű reformját meghirdető székfoglaló előadása után. Melanchthon tu
dományos igénye nem abban állt, hogy az értelmet vagy a filozófiát 
újra több szóhoz akarta volna engedni a teológiában. Ez legfeljebb idő
sebb korának kísértése volt és ennyiben lett utóbb a lutheri orthodoxia 
atyjává.

Abban alkotott nagyot tudományos téren és abban lehet ma is pél
daképünk, hogy mélyre hatoló alapossággal rendszerezte a kinyilatkoz
tatás és a reformátori tanítások igazságait. Luther dinamikus és ösztönös, 
olykor impulzív és szertelen természetével szemben a csendes tudomá
nyosságra és rendszeres alaposságra nagy szükség volt a reformáció to
vábbi terjedése érdekében. így ír erről egy helyen Luther: „Én arra 
születtem, hogy hordákkal és ördögökkel viaskodjam és háborúskodjam; 
azért olyan heves és harcias sok könyvem. Nekem szálfákat és tönköket 
kellett kivágnom, tüskét és bozótot irtanom, mocsarakat feltöltenem. 
Én kíméletlen erdőirtó vagyok, az az én feladatom, hogy utat törjek és 
egyengessek. Fülöp magiszter azonban már a megtisztított úton j ár-kel 
csendesen, vidáman termel, ültet, vet és öntöz, amiképpen Isten gazda
gon ellátta őt ajándékaival.”

2. ALÁZATOS KERESZTYEN HIT. Luther az evangéliumot súlyos 
lelki küzdelmek során és egész életét megrázó élményként értette meg 
igazán, szemben Melanchthonnal, aki — saját vallomása szerint — azt 
Luthertől tanulta. Talán ezzel is magyarázható, hogy az erős hitű, pró
fétai lelkületű reformátor mellett mindig szerény és alázatos volt Me
lanchthon hite. Az ő egyéniségét nem helyezhetjük egy sorba Ésaiás pró
fétával, Keresztelő Jánossal, Pállal vagy Augustinusszal, amint azt ő 
tette Lutherrel, annak temetési beszédében. A lutheri hit verejtékes 
munkával vágta, aratta a gabonát, ő hitével csak kévékbe kötötte és ke
resztekbe rakta azt.
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Rendszerező, töprengő, árnyalatokra is súlyt helyező keresztyénsége 
olykor engedett a Krisztus-hit ingadozásainak és gyengeségeinek, így ba
bonás pótlékoknak is: bízott pl. az álmok értelmében és az asztrológiá
ban. Luther hol tapintattal, hol humorral siklott el ezek felett. Abban 
azonban egyek voltak — és bennünket is ez kapcsol össze velük — hogy a 
keresztyén hit lényegét a bűnös ember megigazulásában, Krisztus ér
tünk hozott golgotái áldozatának örvendező és alázatos elfogadásában 
látták.

3. ÖKUMENIKUS LELKÜLET. Melanchton igazi humanista mód
ján kereste a lelki kiegyensúlyozottságot és a harmóniát. Ennek az alap
állásnak az volt a teológiai következménye, hogy bölcs mérséklettel 
igyekezett elkerülni az ellentétek kiélezését: inkább a megegyezésre tö
rekedett. Nem azt hangoztatta, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. 
Egy ízben hajlandó volt pl. elfogadni a császár kívánságait a római szer
tartások, ünnepek és egyéb szokások dolgában, s ezt azzal indokolta, 
hogy ezek külsőleges dolgok, nem érintik az evangéliumi hit tisztaságát 
és a reformáció lényegét.

Ha többször kapta is reformátor-társaitól és környezetétől azt a vá
dat, hogy „csendesen lép” , mégis figyelemre méltó, milyen hatása volt 
pl. a Duna térségében, különösen a helvét irányú magyarországi hallga
tók és lelkészek körében (Vö. W. Neuser tanulmányát, Theol. Szemle, 
1972/7—8).

Ugyanakkor ökumenikus korunkban arra is gondolhatunk, hogy az 
óegyházi hitvallások mellett talán éppen az általa megfogalmazott 
Augustana válhatik majd a keresztyén egységtörekvések közös kiinduló
pontjává. Éppen ez Melanchthon életművének egyik ökumenikus távlatú 
jelentősége.

4. CÉLTUDATOS PEDAGÓGIAI MUNKA. A professzori hivatás, a 
tanítás és nevelés volt munkásságának legjelentősebb és legmaradandóbb 
területe. Itt gyümölcsöztette igazán tálentumait. Oktató munkája felölel
te a humán tudományok egész területét. Rendszeresen, világosan, von
zó formában adta tovább a teológiai és filozófiai tárgyak széles körén 
kívül a történelem, valamint a klasszikus nyelvek és írók egész világát, 
azzal a meggyőződéssel, hogy azok is a teológia szolgálatában állnak. 
A tudományok művelésével pedig egyúttal az is volt a célja, hogy ez 
által az erkölcsöket is javítsa és az életet is nemesítse.

Ez volt a titka annak, hogy mint egykor Luther köré, idősebb ko
rában ő köré gyűltek Európa különböző országainak ifjai, akik a német 
hallgatókkal együtt új eszméktől lelkesítve tértek vissza városaikba és 
gyülekezetükbe. Mi magyarok különösen is sokat köszönhetünk Melanch
thon pedagógiai tevékenységének. A nagy nevelő közvetlen tanítványa, 
Stöckel Lénárd bártfai iskolaigazgató „Praeceptor Hungáriáé” lett, is
kolája pedig és az ötvárosi Hitvallás — túl Bártfa, Eperjes, Kisszeben, 
Kassa és Lőcse falain — egész 16. századi hazai reformációnknak fun
damentumává lett. Melanchthon oktató és nevelő munkássága évszáza
dokon át hatott a magyarországi iskolaügy fejlődésére. Közvetve neki is 
köszönhetjük tehát, hogy egyházunk nemcsak jó lelkészeket, hanem ki
váló pedagógusokat és tudósokat adott a Kárpátmedence népeinek.

Dr. Fabiny Tibor
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K álvin János
A keresztyénség egyetemes történetének egyik kétségkívül legdi

namikusabb eseménysorozata az, amit összefoglalva reformációnak ne
vezünk. Az előreformátorok munkájában ugyan megtaláljuk ennek az 
előkészületeit, de mégsem magától értetődő, hogy a reformáció olyan rö
vid idő alatt Európa egyházainak legtöbbjét nemcsak érintette, hanem 
mélyen áthatotta és annyira átformálta. A reformáció eseménysoroza
tában különleges szerepe van annak az erőnek, amely azt áthatotta és 
mozgalommá szélesítette. A reá való emlékezések általános kísérté
sévé lett, hogy éppen erről az erőről feledkezik meg. Ünnepeljük az ered
ményeket és megfeledkezünk az eredményeket létrehozó erőről. A re
formáció olyan különleges egyháztörténeti esemény, amely minden fel
ismerhető emberi és társadalmi vonatkozása mellett Isten erejét mu
tatja. Akkor értjük s tudjuk helyesen ünnepelni a reformációt, ha nem 
feledkezve meg az emberi dolgokról sem, benne megismerjük Isten meg
mutatkozó erejét.

A reformáció egyik alapvetően jelentős eredménye az, hogy a ke
resztyénség figyelme visszafordult az alaphoz, Isten kijelentéséhez, az 
igéhez. A reformátorok életében és életművében legdöntőbb szerepe a 
Bibliának, az igének van. Isten a reformáció történelmi eseményeit 
mindmáig megbecsült, jelentős emberek életművéhez kapcsolta. Ezek 
közül a legökumenikusabbak: Luther Márton, Zwingli Ulrich és Kálvin 
János.

Ugyanabban az időben, amikor Zwingli hitéért, meggyőződéséért és 
hazájáért életét áldozza 1531-ben a kappeli síkon, Párizsban egy 22 éves 
ifjút ragad meg ellenállhatatlanul az Isten ereje. A pikard* származású 
Kálvin János, aki 1509. július 10-én született a franciaországi Noyonban. 
26 esztendővel volt fiatalabb Luthernél. Édesapja az itteni püspökség 
ügyésze volt. Egyházi környezetben élt, vallásos gondolkodásban nőtt. 
Nagy hatással volt rá édesanyja, ki korának egyik legvallásosabb asszo
nya volt, akitől szinte kolostori nevelést kapott. Ami megfelelt apja ter
vének, aki papi pályára szánta. Tanulását szerzetesi iskolában kezdte. 
Ebben az iskolában komor vallásosság, szigorú rend, komoly hallga
tás uralkodott. Ennek is nagy hatása volt a még könnyen alakítható 
gyermeki lélekre, úgy, hogy a férfi lelkén is nyomot hagyott. 12 éves 
korábban már a papi rendbe kerül. Atyja jövedelme ugyanis nem volt 
nagy, ahhoz pedig kicsi volt, hogy hat gyermeket felnevelhessen belőle. 
Így püspöke útján káplánságra neveztette ki fiát, a fizetést is kapta, 
csak épppen semmiféle, állásával járó kötelességet nem végzett. Fel
sőbb tanulmányait Párizsban kezdi 1523-ban. A vézna, beteges ifjú telje
sen visszavonult társaitól. Szigorú vallásossága, közékori világfelfogása 
az élet vidámságát bűnnek találja. Roppant érzékeny, minden kicsiny
ség bántja, minden semmiséget jelentékenynek tart. Hamar elszomo
rodik, de könnyen vigasztalódik. Könyveinek él és könyvein át nézi 
az életet. Atyja most új pályát jelöl ki számára. Talán éppen a reformá
ció híre keltett benne aggódást, vajon nem vár e majd sok nélkülözés, 
megpróbáltatás a papi pályán fiára? Talán a jogi pályát jövedelmezőbb
nek tartotta? Kálvin az orleansi egyetemre megy jogot hallgatni. Párizsi 
életét folytatja. Visszavonultan, mértékletesen él, csak a munkában nem 
ismer mértéket. Tanárai felismerik kiváló képességeit, becsülik. Itt már 
a reformációval is ismerkedik, hogy Luther fellépett, sok híve akadt az 
egyetemi tanárok és tanulók között. Erős küzdelmet vívott lelkében ne
veltetésével, eddigi meggyökerezett hitével az új igazság. Jó hírnévvel
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megy Orleansból a bourgesi egyetemre. Tanárai között lelkes híve és 
hirdetője van a reformációnak, sok követője van barátai, ismerősei kö
zött. A sok rokoniélek, a folytonos találkozás erősíti új meggyőződését. 
Kálvin a reformáció híve lett.

Nagy változást okozott életében atyja halála (1531.). Ügy gondolja, 
életét maga irányíthatja. Nem tűz maga elé határozott célt. Párizsba 
megy vissza, tanulni. Már tudós hírében áll. De minél többet tud valaki, 
annál inkább érzi, hogy keveset tud. Észreveszi az életet, amely a 
könyveken kívül van. Ismerkedik kora kiváló férfiaival. Sűrűn érint
kezik a reformáció híveivel. Előbb ő keresi fel őket, majd azok járnak 
hozzá. Magyaráz, tanácsokat ad, észrevétlenül vezetőjükké lesz. A lelki 
átalakulás időpontját nem tudják pontosan megállapítani az életrajz
írók, de hogy nem lassan ment végbe, Kálvin maga is érzi: „Mintha hir
telen fény világított volna rám, oly tisztán ismertem fel, hogy milyen té- 
velyörvényben és szemétben voltam.” Félre nem ismerhető damaszku
szi fordulat. A „Pelikán” című kis vendégfogadóban, egy istenfélő 
posztókereskedő otthonában száll meg. Ezt az embert Luther írásai 
nyerték meg a reformációnak, azóta maga is a reformáció szolgála
tában áll, bibliai részeket ad ki a maga költségén. A fiatal Kálvin ér
tékes ismeretekre tesz szert ebben a házban. Sokféle típusú emberrel 
találkozik és megtanul különbséget tenni a hitújítás követői és a szek- 
tárius rajongók között. Észrevételeit papírra veti és jogászos alaposság
gal meghúzza az éles határvonalat egyfelől a reformáció hívei és a szek- 
tárius rajongók, másfelől a reformáció hívei és Róma követői között. 
Kezd már Franciaországban is csírázni a mag, melyet Wittenbergből és 
Zürichből hozott a „szél” . Párizsból nemsokára menekülnie kell. Az egye
tem új rektorának székfoglaló beszédét segített megírni. Ez az evangé
liumi bizonyságtétel arról szólt, ami akkor sokak előtt fontos kérdés 
volt, ami Kálvin lelkét is szorongatta: egyedül hit által igazulunk meg. 
(1533. nov. 1.) A beszéd feltűnő volt, magára zúdította a főpapság harag
ját. Vád alá fogták a rektort, de Kálvint is. Menekülni kellett Párizsból 
neki is, társainak is. Álnév alatt bújdosik egy ideig hazájában. Mene
déket talál egy kanonok barátjánál. A házigazda könyvtárában pihen 
és dolgozik. Előveszi párizsi jegyzeteit, továbbfűzi a gondolatokat, ki
egészíti és bizonyítékokkal alátámasztja. így ír az angouleme-i csendes 
könyvtárszobáról nagy gyűlölettel egyik ellenfele: „ .. .it t  kalapálja vil
lámait az új Vulkán, melyeket aztán szerteszét cikáztat. . .  Itt osztályoz
za Kálvin az Institutionak, az eretnekek Alkoránjának anyagát” . Ez az 
otthon Kálvin Wartburgja. Luthernek is szűknek bizonyult a wartburgi 
vár, Kálvin sem érzi jól magát a négy fal között. Bejárja a környéket, 
toboroz az evangélium számára. Lemond a papságért húzott jövedelmé
ről (1534.), ezzel elszakítja az utolsó és vékony szálat, amely még a régi 
egyházhoz fűzte. 1535-ben ment ki francia területről az akkor még szabad 
államként szereplő Bázelbe és itt írta meg az Institutiót (Institutio Re- 
ligionis Christianae), a Keresztyén Vallás Rendszerét. Védelmül készí
tette ezt üldözött honfitársai és hitsorsosai érdekében. Amíg ő Bázelben 
könyvét írta, hazájában rettenetes esemény történt: I. Ferenc francia 
király a reformációt üldöző régi egyház mellé állt hatalmával és mág
lya máglya után gyulladt ki Franciaországban. Megrendültén hallja a 
halálra ítéltek újabb és újabb névsorát. Sokszor leborult asztalára, míg 
könyvét írta és a Habakuk próféta könyvének imádságát sóhajtotta: 
„Uram, meddig még?” Könyvét I. Ferenc királynak ajánlja, melyben 
azt fejtegeti, hogy mit akarnak a reformáció hívei. (1536.). Még életében 
sok kiadást ért, csaknem haláláig javítgatta.
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Kálvin tanításának egyik különös és kivételes vonása az, hogy egy 
abszolút tekintély van: áz Isten igéje, hogy semmit hozzá nem szabad 
keverni, hogy az ige az egyetlen, amiből taníthatunk. Az ige megáll min
den körülmények között és az ige előtt feltétlenül meg kell hajolni, még 
ott is, ahol nem értjük. A másik jellegzetes tanítása: Isten feltétlen 
uralma. Nincs más Űr az egy Istenen kívül. Ebből az következik, hogy 
még a szenvedés is, még a halál is még a bűn s és még a gonosz is, 
még a Sátán is az Isten akarata alá van vetve.

A bűnbocsánat útján jutunk Istenhez.
Tanít a törvényről és ebben megmagyarázza a tízparancsolatot, s ben

ne az ember nyomorúságát. „Az egész szent tudomány ebből a két 
részből áll: Istennek és magunknak az ismeretéből.” Az ember nyo
morúságának tükre a törvény. Belenéz az ember Isten törvényébe és 
meglátja a maga elvetett állapotát. Meglátja, hogy reménytelen nyo
morúságban, menthetetlen állapotban van. Isten törvényéből azt kell 
megtanulnunk, hogy „Isten nekünk teremtőnk. Urunk és Atyánk, ennél
fogva tartozunk őt dicsőíteni, tisztelni és szeretni, mivel pedig senki kö
zülünk ezt a kötelességét le nem rója, mi mindnyájan átokra, ítéletre 
és végül az örök halálra méltók vagyunk, tehát az üdvösségre más utat 
kell keresnünk, mint a mi magunk cselekedeteinek igazsága által valót. 
Ez az út: bűneink bocsánata.” A bűnös embernek egy útja lehet csak az 
Istenhez: a bűnbocsánat útja. Ez az út, amely Hozzá vezet és ez az alap, 
melyen Isten velünk megengesztelődik. „Amikor ebbe a megalázkodás
ba engedelmesen alászállottunk, akkor reánk fordítja az Űr az Ö orcá
jának fényét és megmutatja, hogy Ö jóságos, kegyes, nyájas, és kímé
letes irántunk, mint akiről megíratott hogy a kevélyeknek ellenük áll 
ugyan, de az alázatosaknak kegyelmet ad.”

Hitből élünk.
Hogyan lesz a miénk ez a bűnbocsánat, erről tanít a hitről szóló rész

ben, melyben megmagyarázza az apostoli hitvallást. Kálvin azt mondja, 
hogy a hitnek két fajtája van. „Az egyik abban áll, hogy az ember el
hiszi, hogy van Isten és igaznak tartja a Krisztusról szóló történeteket. . .  
az ilyen hitnek nincs semmi jelentősége és ezért nem is érdemli meg 
a „hit” nevét” . Az igazi hit egészen más mint annak elhívése, hogy van 
Isten és Krisztus, „hanem hiszünk Istenben és Krisztusban Istent való
sággal a mi Istenünknek és Krisztust Megváltónknak ismerjük el.” A hit 
az a cselekedetünk, hogy kilépünk önmagunkból. A hivő ember önma
gát múlja felül, mert nem emberi dolgokat cselekszik, hanem emberfe
lettit. A Szentháromságról tanítva vallja, hogy ebben nincsenek egyéni 
különbségek keresztyének között. Itt nem lehet senkinek egyéni hite, 
ha keresztyén: „Mivel pedig ezek a dolgok minden hívőnél egyformán 
állanak, mindnyájunknak kell, hogy ez legyen a hite.” Az egyházról 
mondja Kálvin, hogy hisszük, ami azt jelenti, hogy nem látjuk, mégis 
van. Nem azért van egyház, mert van világ, hanem fordítva: azért van 
világ, mert van egyház. Az őskeresztyének mélyen hitték, hogy Isten ő 
értük, ő miattuk irgalmas a világhoz. Az egyház az isteni gondviselés 
tárgya, de nem célja, mert az Krisztus teste. Az egyház nem önmagán 
a'apuló közösség, hanem az Űr szentélye és ennek a szentélynek Krisz
tus a szegeletköve.

Az egyház a választottak közössége. Beletartoznak mindazok, akik 
Krisztussal élnek vagy éltek, bármely országban lakjanak vagy bár
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mely nép között szétszórtan éljenek. Ezek mind egy egyház, Istennek 
egy népe, amelynek Krisztus a feje. „Jóllehet egyénenként nem szabad 
afelől ítélkeznünk, hogy ki tartozik az egyházhoz és ki nem, mivel még 
nem tudhatjuk biztosan az Isten ítéletét, mégis, ha valahol azt látjuk, 
hogy Isten igéjét tisztán hirdetik és hallgatják és a sákramentumokat 
Krisztus rendelése szerint kiszolgáltatják, akkor semmiképpen nem le
het kétséges előttünk, hogy ott megvan az Isten egyháza valamiképpen, 
mert nem csalhat az az ígérete, hogy ahol ketten vagy hárman össze
gyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” Valami más, biztosabb 
ismertető jegye nincs az Isten egyházának a földön, s nem is lehet 
másképpen felismerni, hogy kik tartoznak hozzá és kik nem. Sőt mind
ezeket is csak hit által lehet megérteni s ezt fejezzük ki azzal, hogy 
hisszük az egyházat. Kálvin magyarázata szerint a szentek egyessége 
azt jelenti, hogy a „kiválasztottak, akik az igaz hitben együtt tisztelik 
Istent, mindenféle javaikat kölcsönösen közük és megosztják egymás
sal. Egyek vagyunk, mint Isten szerettei, mint Isten választottal mind
örökké. Bűneink bocsánatáról vallja, hogy bűnbocsánat nem egyszer 
adatik csupán. Amint a bűnbánatnak állandónak kell lenni, úgy a bűn
bocsánat is Isten állandó ajándéka. A bűnbocsánatból következik, hogy 
hisszük testünk feltámadását és az örök életet. Ez elválaszthatatlan egy
bekapcsolódás Istennel. Vég nélkül való boldogságban hiszünk, ahol min
den erő és minden békesség a miénk lesz. „mindezeket. . .  úgy kell hin
nünk, hogy az Ür jóvoltában bízva, biztosra vegyük, hogy minden szent
jeivel együtt nekünk is részünk lesz bennük.”

A hit következménye a reménység és a szeretet. Lehetetlen az, hogy 
igaz hit legyen valakinek a szívében úgy, hogy reménysége és szeretete 
ne legyen. „Ha ez a kettő teljességgel hiányzik, akkor hiába szónoko
lunk a hitről még oly okosan és ékesen, kétségtelen, hogy nincs hitünk.” 
Ha hiszünk abban, hogy Isten Atyánk, akkor a reménységünk azt mond
ja, hogy úgy is fog bánni velünk mint atyánk. A hivő ember a remény
ség embere, a jövendő embere. A hit Krisztust öleli át és Öbelőle szere
tet fakad. Nagyobbnak mondja a szeretetet. „Mivel gyümölcsözőbb, 
mivel szélesebb körre terjed ki, mivel többeknek használ, mivel örökké 
megmarad, míg a hitre, reménységre ideig-óráig van szükségünk.” Vi
gyázat, nem a szeretet által üdvözülünk azért, mert ez a legnagyobb. Az 
üdvösséget csak a Krisztusban való hit által kaphatjuk meg. Hit, re
ménység, szeretet nem mibennünk van meg, hanem Isten adja a Szent
lélek által. Tanítását itt azzal végzi, hogy könyörgésre buzdít, hogy ezt 
a három ajándékot, amit magunkban hiába keresünk, Ö adja meg né- 
künk, „mert szükségünk is van rá, hogy ezek állandóan növekedjenek 
bennünk, míg ebben az életben vagyunk, hiszen nem más ez az élet 
még akkor is, ha legjobban áll is a dolgunk, mint vándorlás, míg el 
nem jutunk Istenhez” .

Nem kísértük tovább Kálvin Jánost az úton, nem követjük nyomon 
tovább tanítását itt, hiszen csak ízelítőt mutattunk be életművéből. Na
gyon felkészítette őt az Isten az ö  hatalmából, hogy aztán lehetett ak
kor Genfnek, majd századokon át sok élet reformátora. Az az erő, a 
Krisztus evangéliumának ereje, Istennek hatalma ma is megvan. Az 
kellene, hogy rajtunk keresztül, vagy ha Istennek úgy tetszik, másokon 
keresztül hasson és gyümölcsözzön az ö  dicsősége és az embervilág ja
vára.

Fodor András
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Com enius Á m os János
Comeniust, a cseh nép nagy fiát általában úgy tartjuk számon, mint 

a modern pedagógia atyját. Ö volt az első, akinél a pedagógia teljes 
rendszerével találkozunk s aki sokoldalúan vázolta a szükséges tenni
valókat.

Azonban nemcsak pedagógus volt. Egyházi és társadalmi téren is 
kimagasló helyet foglal el. A cseh-testvér egyház püspöke, befolyásos 
összeköttetései révén elnyomott népét is igyekszik szolgálni, úgy, hogy 
közben az egész emberiség fejlődését és előbbrejutását tartja szeme 
előtt. Erre ösztönözte Istenbe vetett mélységes hite és konkrét élethely
zete. Humanista és életbölcselő, a szónak abban a nemes értelmében, 
hogy gondolkozott: micsoda az ember, mivégre van és hogyan lehet 
azzá?

1592—1670 között élt. A saját cseh—morva hazáján kívül Hollan
diában, Angliában, Svédországban, Németországban, Lengyelországban 
többször is és hazánkban (1650—54). A feltörekvő polgárság segítője. 
A Rákócziak sárospataki fészkében is ezt tette. Eötvös szavaival: próbált 
a magyarnak magyar iskolát alapítani, teremteni, amely hatékony és 
korszerű legyen.

Élete sorscsapásai közepette Isten igéjén alapuló hite tartja meg. 
„Egész életem vándorlás volt, folyton változó éjjeli szállás, hazát sehol 
nem találtam” — írja. Családi élete is hányatott, hol elveszti család
ját, hol távol él tőlük. „A legborzasztóbb eset, ha valaki elveszti az Is
tent, mert ezzel jelveszített minden áldást, békességet, örömet és úgy a 
földi, mint az örökéletet” — írja, amikor első feleségét és két gyermekét 
elveszítette.

Comenius hányatott élete ezekben az években nem egyedülálló. 
Morva szülötte, a cseh-testvér egyház tagja és neveltje. Hazájában ezek
ben az években dúl a Habsburg zsarnokság önkénye, féktelen üldözések. 
A cseh felkeléssel kezdődött a 30 éves háború s a csehek Mohácsa lett 
1620-ban a fehérhegyi csata. A szerencsétlen westfáliai békekötés (1648.) 
éppen a legtöbbet szenvedteknek nem adta meg az annyira óhajtott sza
badságot, Európa-szerte, számkivetettségben kellett élniök. Pedig szí
vükben hordozták a legnemesebb huszita hagyományokat, a gyakorlati 
kegyességet, hitet és szorgalmat s ezért mindenütt szívesen fogadott em
berek voltak, csak saját hazájukban nem. Egy csoportjuk alapította ké
sőbb a ma is tiszteletreméltó hernnhuti közösséget. A cseh-testvérek ma
gukat a bibliai halászok utódainak tartották, dolgos kézművesek, pol
gárok. Szembeszálltak a rideg protestantizmussal, gyakorlati magasren
dű erkölcsi életre törekedtek.

Comenius gondolkodását az eszkatológia: az ítéletre jövő Jézus 
Krisztus várása határozza meg. Kora és felekezete gondolkozásának 
egyik meghatározója az ún. chiliazmus. így nevezték a 17. sz. beli jós
latokat — a Jel 20. fej.-re alapozva — Krisztus ezeréves uralkodásáról. 
Konkrété ez azt is jelentette számukra, hogy a protestantizmus győzel
met arat a pápaságon s egyedül igaz vallásnak ismerik el. Bár Come
niust is magukkal ragadták, olykor talán inkább szerencsétlen hazája 
iránti szeretetből, az ehhez csatlakozó különféle jóslatok, ő mégis hitében 
sokkal józanabb volt. Ö az eszkatológiát vette komolyan: az ítéletre jövő 
Jézus Krisztust. Ezért ezt nem szabad összekeverni politikai jóslásokkal.

Az eszkatológia az utolsó ítélet felől néz a világba. Felelőssé tesz 
a világért, a világban végzett munkáért, mert Krisztus ítélőszéke előtt
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arról kérdeztetünk és arra felelünk, hogy mit tettünk ebben a világban 
jót, vagy rosszat.

Egyik fő művében a Nagy Oktatásban vázolja felismeréseit. A Biblia 
kijelentésére alapoz. Az ember Isten műveinek legtökéletesebb kitelje
sedése, az egész teremtés csodálatos foglalata, Isten helytartója a terem
tett dolgok között, Isten dicsőségének koronája.

Ebből következik, hogy az ember végső célja ezen a világon kívül 
esik: az örök boldogság Istennel. Ami ebben az életben rendelkezésünkre 
áll, nem tesz bennünket tökéletessé. Krisztus állítja helyre bennünk az 
elromlott isteni képmást. Mostani életünk tehát nem a szó szoros értel
mében vett igazi élet, hanem csupán előkészület arra. Műhelyhez ha
sonlít, melyben kialakul az ember, az értelmes lélek az örökélet szá
mára. Ennek három foka van: önmagunk és önmagunkkal együtt min
dennek megismerése, kormányzása és Istenre irányítása. Ezt pedig 
1 Móz 1,26-ból vezeti le: „Isten az embert úgy helyezte a látható teremt
mények közé, hogy eszes teremtmény, a teremtmények felett uralkodó 
teremtmény, Teremtőjének képmása és gyönyörűségére szolgáló te
remtmény legyen. Ezeken nyugszik a jelenvaló és eljövendő élet 
a’apja. Ehhez képzettségre, erényességre, vagyis jó erkölcsökre és val
lásos érzületre, vagyis jámborságra van szüksége.” Ezekben rejlik az em
ber minden kiváltsága. Ez benne van teremtettségi állapotunkban, de 
azokat ki kell művelni, képezni kell az embert.

A bűn és a kegyelem összefüggésében gondolkozik, de humanista lé
vén, bízik az ember nevelhetőségében. Az élet dolgait Isten hatalmunk
ba adta, ezért lehet őket tökéletesíteni. Az ember nem úgy született, 
hogy mindent tud, tanítani kell. Nagy eszméje: mindenkit mindenre 
megtanítani (pánszofia). A minden őnála azt jelenti, ami Isten nagysá
gát a világ és a teremtmények célját, az ember sokféle kötelességét 
tárja fel.

Mk 10,14, Mt 18,3 stb. alapján az emberi romlottság megjavítására 
a leghathatósabb út szerinte az ifjúság nevelése. Bízik az ifjúságban, 
tőle kell távoltartani a rosszat. Az ifjúságot közösségben kell nevel
nünk, és ehhez iskolára van szükség. Szeretettel neveljünk, jó tanköny
veket adjunk neki sok szemléltető képpel. Ajánlja az általános tanköte
lezettséget, a szegényebbeket segítsék a tápintézetek. Tevékenységre 
kell nevelni, száműzni az iskolákból a restséget, tunyaságot.

Nem riad vissza a nehézségektől. „Minden szép dolog nehézséggel 
jár, hogy ne a lustaságnak, hanem a munkának legyen jutalma. A ne
hézséget majd eloszlatja a szeretet és a magasztos cél meggondolása.”

Az erkölcsöt is gyakoroltatni kell. Ily módon tanulják meg, hogy 
mindent Isten nevében kell kezdeni és végezni. Legfőbb tanító nem az 
ember, hanem Isten. Alázatosan látja minden igyekezete mellett, hogy 
mindennél szükségesebb eszköz az Isten kegyelme, kinek akarata nélkül 
semmi sincs az emberben, aki egyedül képes megnyitni a vakok szemét.

Foglalkozik a felnőttek, sőt a népek boldogságával is. Iskolája min
den egyes nemzetnek életet és fejlődést biztosít, nem az idegen faj gyű
löletének, hanem az emberszeretetnek a szülötte. Demokratikusan gon
dolkozik, Isten Krisztusban minden emberi kiváltságot eltörölt. Az em
ber a legfőbb érték. Ezért ítéli el az urak kegyetlenkedéseit, de ez kö
veteli, hogy minden embert művelni kell. A világ egységes, az emberi
séget is azzá kell tenni. A világfelfordulás okát az önzésben találja. 
Egyetértéshez kell jutni, a közös jólét közös gondjához.

Rámutat a világbéke fontosságára is. Pánszofiája a népek közti el
lentét megszüntetésére törekszik, vissza akarja őket vezetni a termé
szetes állapotba, melyet a békés megértés és együttlét jellemez.
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A tudás és a hit közti ellentét megbékítésére is törekszik. „Az én 
tanításom semmit sem akar megdönteni, hanem mindent tökéletesíteni. 
Közös kinccsé lesz, ami igaz, jó és alapos.” Úgy véli, hogy a megértést 
közösen tartott tanácskozások útján érhetjük el. „Ne nevezze azt senki 
vak merészségnek, ha valaki arra vállalkozik, hogy bízva az ügy jóságá
ban, Isten segítségével az egész világot, az egész emberi nemet javulásra 
szólítja fel.”

Ügy tűnik, Comenius a diakóniai teológia 300 év előtti példaképe 
és munkása. Az idő sok mindenben túlhaladhatta, új feladatok és új le
hetőségek tárultak fel, de szilárd alapokra, jól épít. Isten igéjére alapoz, 
a visszajövő Jézus Krisztusra figyelve, határtalan munkabírással és ál
dozattal igyekezett kora egész emberisége elé járható és megfogható cé
lokat, utakat, feladatokat kijelölni és nagy lelkesedéssel mozgósított 
reájuk. Olyan bizonyság, akire érdemes és jó figyelni.

Kovács Pál

Gerhardt P ál
Mai, huszadik századi emberek a körülmények igézetében élünk. 

Igaz, ugyanakkor mélyebb összefüggések is érdekelnek bennünket. Ku
tatjuk mindennek az okát. Jellemek és egyéni életek alakulását úgy vizs
gáljuk, hogy közben feltesszük a kérdést: milyen hatások érhették az 
embert, hogy egyénisége ilyenné alakult? Ha a gyermek ideges, a csa
ládi légkörben, a nevelésben keressük a hibát. Ha az iskolás nem tanul 
kellő eredménnyel, a szociális körülményeket okoljuk érte. Ha az ifjú 
folyton váltogatja munkahelyét, a meg nem felelő munkakörülmények
kel mentjük. Ha a felnőtt házasságot bont, lakáskörülményei játszottak 
közre. Ha hivatásában csalódik, bizonyára nem tudta elérni az őt meg
illető megbecsülést. Ha erkölcsileg csúszik meg, baráti körében találjuk 
a rossz példát. Ha eldobta magától az életet, az emberi viszonyulások 
romlottak el körülötte.

Ez az oknyomozás egyrészt jó, mert sokszor jobb körülményekkel 
valóban lehet az embereken segíteni. De ma már szinte igéz a körül
mény, mintha csak a sorstól való determináltság létezne, semmi más. 
Valóban a körülményeké az ember életében a végső szó?

Élt egy lelkipásztor és énekköltő a tizenhetedik században, aki erre 
a nagy kérdésre határozott „Nem”-mel válaszolt. Ilyen sorokat írt: „Di
csérjük Istent Mind ki féli itt lent, Nagy nevét vígan, Énekszóval áldja” . 
Vagy: „Hogy ne dicsérném az Istent Zengedező énekkel, Ki dolgában oly 
bölcs, oly szent És jót tesz mindenekkel” . Továbbá: „Ébredj fel szívem, 
vigadj, Istennek hálát adj, Aki néked ád mindent S minden veszélytől 
megment.” „Jer menjünk hálaadással Buzgó énekmondással Istenünk, 
Atyánk elé, Ki éltünk megőrzé.”

Ki lehetett ez az ember, aki ilyen boldogan énekelt? Biztos nem 
látott nehéz napokat. Az élet próbatételeit csak távolról ismerte. Talán 
egy nyugodt, csendes papi ház íróasztalánál fogantak e sorok? A szerző 
Isten gondviselését bizonyára gondtalan életén keresztül tapasztalhatta 
meg, hogy a hála és öröm volt énekének fő témája.

Az énekszerző Gerhardt Pál. (Életrajzát részletesebben lásd. D. Ko
rén Emil „Irgalmadat éneklem” c. könyvének 159—161. lapjain, vala
mint Kapi Béla „Isten hárfása” c. művében.) Élete nem volt gondtalan. 
1607-ben született. Apját már hétéves korában elvesztette. Életútjának 
felére a harmincas háború borzalmai vetettek árnyékot. A németek ezt
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a háborút mindmáig úgy emlegetik, mint mi, magyarok a tatárjárást: 
utána romok és hontalan nép maradt. Gerhardt Pál pályája is nehezen 
alakult. Negyvennégy éves koráig házitanítóskodik, amikor elfoglalhat
ja végre első lelkészi állását. Igaz, tehetségét ezután hamarosan elisme
rik, és hét év múlva már a berlini Miklós templom szószékén találjuk. 
Tíz évig pásztorolja ezt a gyülekezetét, de hirtelen el kell hagynia sze
retett híveit. Az akkori fejedelem, I. Frigyes Vilmos ugyanis ráparan-' 
csőit, hogy olyat ne prédikáljon, ami sértheti a kálvini tanításokat. Ger
hardt mély, Luthert követő meggyőződésétől nem tágított. Hitét nem ta
gadta meg, inkább vállalta az állástalanságot. Közben egyéni sorsa is 
tragédiáktól terhes: négy gyermekét és feleségét kell eltemetnie. Élete 
utolsó hét esztendejét Lübbenben töltötte: 1676-ban bekövetkezett halá
láig nagy odaadással gondozta a sok megpróbáltatást szenvedett gyüle
kezetét.

Gerhardt Pál élete nem indokolja az ujjongást, a hálaadást, az Is
ten gondviseléséről írt csodálatos himnuszokat. Itt valami más történt. 
Nem a körülmények határozták meg az énekköltő magatartását, hanem 
a Jézusban megismert, és megtapasztalt isteni szeretet. Nehéz életútja 
ellenére ezt tartotta elsődlegesnek. Nem sorsát megtapasztalva hitt, ha
nem hittel tudta viselni életét.

Bizonyságot tett arról, hogy a sorsnál is erősebb Isten szeretete. Aki 
ennyi csapást él át, az megtagadja Istenét. Ez az általános. Panasszal 
és zúgolódással kezdődik. Majd Isten felelősségrevonása következik, és 
a nagy kérdés: miért? Miért érdemeltem meg? Végül pedig a tagadás: 
Hol az Isten, hogy ezt megengedte? Sok szenvedést, egy, sőt két világ
háborút átélt nemzedék vagyunk, mindegyikünk regényt tudna írni 
életéről annyi volt benne a küzdelem, a szenvedés, a csalódás és a 
gyász. Aki Jézusban él, másként tekint életére. Hálával teli csodálko
zással: Milyen súlyos volt a kereszt és mégis elhordoztuk! Számtalan 
volt csalódásunk, de Jézus mindig drágább célokat tűzött elénk siker
telen terveinknél. Gyakran volt osztályrészünk a gyász is, de a Jézusi 
szeretettől meghatározva a testvérünktől való végső búcsúzáskor sem azt 
számoltuk, meddig élhetett volna még, hanem azt, hogy a nekünk aján
dékozott, együtt töltött években mennyi volt a drága óra, a boldog együtt- 
lét, az elhunyttól kapott szeretet.

Bizonyságot tett, hogy a bűnnél is erősebb Isten szeretete. Gerhardt 
Pál életében sokat találkozott a bűnnel. Számára a legfájóbb az volt, 
hogy a harmincéves háború mindkét táborában keresztyének harcoltak, 
Jézus nevében ölték egymást. Ennél nagyobb kiábrándulás nem kell a 
hívőnek, hogy elveszítse minden hitét. Gerhardt másik nagy keserűsége, 
hogy még a protestánsok sem fértek meg egymás mellett békében, hi
szen e viszály miatt kellett otthagynia berlini gyülekezetét. Isten né
pének tömérdek bűne ellenére tudott a bűnnél nagyobb és erősebb bűn
bocsánatról: „Ne gondolj Istenre félve, Bár önlelked háborít, Halld, az 
Ürnak szent igéje így vigasztal s bátorít: Ha bűnös vagy is, neked Meg
bocsát jó Istened, Szent Fiának szenvedése Lett bűnöd engesztelése.”

Ezekben a sorokban tanít minket, mai keresztyéneket, akik nehezen 
tudunk megbocsátani, a megbocsátásra. Mi magunkra nézve sem tudjuk 
fenntartás nélkül elfogadni a bűnbocsánatot. Vagy kimagyarázzuk ma
gunkat, és bebizonyítjuk igazunkat, vagy bűnünket olyan komolyan 
vesszük, hogy nem tudjuk elfelejteni, mégha Isten meg is bocsátotta azo
kat. A rendezett emberi viszonyokat is Istentől kapjuk. A rendezés 
kulcsa a bűnbocsánat. Ezért van a bűnös egyháznak is jövője, ezért nincs 
dolgunk végleg elrontva, hiszen erősebb a kegyelem a bűnnél.
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Bizonyságot tett arról, hogy még a halálnál is erősebb az Isten 
szeretete. Minél idősebb az ember, annál többször kénytelen megállni 
koporsók mellett. Egy-egy közeli, nagyon szeretett hozzátartozó elvesz
tése gyakran egészen tönkreteszi életünket. Gerhardt énekeiből tanuljuk, 
hogy a halál sötétjén túl ott ragyog az örökélet fénye. „A nap, mely 
rámvilágol: Jézus üdvösségem, S az öröm, mely boldogít: Égi örökségem.” 
Ezt az égi ragyogást kell megláttatnunk, ha temetünk, ha gyászolunk, ha 
másokat vigasztalunk, vagy ha minket ér az utolsó óra szorongatása. 
Kell — rossz szó. Szabad — inkább így. Szabad a halálon túllátni. Sza
bad az üdvösséget remélni, Szabad az Istennél tudni eltávozott szeret
teinket, szabad bizonyosnak venni Jézussal való örök közösségünket. 
Szabaddá tette mindezt Jézus kegyelme, hiszen ez még a halálnál is 
erősebb.

Minket nem a sors, nem a bűn, nem a halál határoz meg, hanem 
Isten végtelen kegyelme. És ha mást tapasztalunk, mást gondolunk ma
gunktól, annál inkább, annak ellenére szabad hinnünk, Gerhardt sza
vaival kifejezve: „Minden elhagy elfeled — Isten vég nélkül szeret!” 
Nem a logika igazsága ez, hanem Jézusé. Értünk, megmentésünkre!

Trajtler Gábor

Söderblom  N athan
Az ökumenikus mozgalom úttörői között az egyik legjelentősebb sze

mély Náthán Söderblom svéd érsek volt. Az Egyházak Világtanácsa 
1968-ban Uppsalában tartott világgyűlése kapcsán élete és munkája újra 
az emlékezés és méltatás középpontjába került, hiszen az első ökume
nikus nagygyűlést, az Élet és Munka (Life and Work) ökumenikus szer
vezete 1925-ben Stockholmban tartott konferenciáját ő szervezte és hívta 
össze. Erre az időszakra így emlékezett Dr. W. A. Visser’t Hooft, az Egy
házak Világtanácsa holland főtitkára 1965-ben: „Volt idő, amikor az ér
sek háza Uppsalában volt az ökumenikus mozgalom” (Bengt Sundkler, 
Nathan Söderblom — His Life and Work. Gleerups, Lund, 1968. 166 lp.)

Söderblom vázlatos életrajza
1866. január 15-én született Trönöben. Apja lelkész volt és családi 

hagyományai révén folytatója a sajátos északi pietizmusnak. 1883-tól az 
uppsalai egyetemen tanult teológiát középiskolai tanulmányai befejezté
vel. Különösen is érdeklődött az egyháztörténelem, az ószövetségi tudo
mányok és a vallástörténet iránt. Már diákkorában is kitűnt, sőt orszá
gos hírnévre tett szert szónoki képességeivel. Az uppsalai diákok egye
sületének elnökévé választották. A Keresztyén Ifjúsági Szervezet révén 
1890-ben két hónapot töltött az Amerikai Egyesült Államokban. 1894-ben 
megnősült, felesége Anna Forsell. A párizsi svéd—norvég gyülekezet lel- 
készi állását vállalta el a rá váró egyetemi állás helyett és 7 évig élt 
itt. Jó kapcsolatba került a Párizsban tanuló és alkotó képzőművészekkel 
és muzsikusokkal. A Sorbonne egyetemén vallástörténeti tanulmányo
kat folytatott és 1901-ben vallástörténeti tárgykörből doktorált. Különö
sen is érdekelték a keleti, elsősorban a perzsa vallások. 1901-ben az upp
salai egyetem teológiai kara hívta meg professzorának és érsekké vá
lasztásáig, 1914. május 20-ig dolgozott professzorként, közben 1912-től
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vendégprofesszor volt Lipcsében és itt kapta meg a hírt érsekké válasz
tásáról.

Söderblom professzori működése közben nyitott ökumenikus érdek
lődéssel foglalkozott egyháza és a világ keresztyénségének ügyével. 1908- 
ban a svéd evangélikus és az anglikán egyház közötti egyházközti dialó
gusok egyik résztvevője és Angliába látogatott. 1911-ben a Keresztyén 
Diák Világszövetség Isztanbulban tartott konferenciáján vett részt és el
látogatott Rómába és Athénba is.

A világháború kitörése után Békekiáltványt adott ki, szervezte az 
egyház összefogását és háború elleni munkáját. Belekapcsolódott az Élet 
és Munka (Life and Work) mozgalom a Hit és Egyházszervezet (Faith 
and Order) mozgalom ökumenikus szervezésébe, mint azok kezdeménye
zője és vezetője. A sok ökumenikus konferencián való részvétele mellett 
maradt ideje a tudományos munkára is, amint arról megjelentetett mű
vei tanúskodnak, és nem hanyagolta el saját egyháza és kerülete ügyeit 
sem. 1930-ban megkapta a Nobel-békedíjat. 1931. július 12-én halt meg 
Uppsalában 65 éves korában.

Söderblom gazdag életművét lehetetlen összefoglalni e rövid elő
adás keretében, hiszen külön méltatást érdemelne a teológus, az öku
menikus vezető és az egyházi vezető. Néhány olyan fő vonást azonban 
hadd emeljünk ki, amelyek előremutatók és példaszerűek voltak.

Teológiai érdeklődés az élet egésze iránt
Söderblom teológiai munkáját meghatározta, hogy tanulmányai 

mellett gyülekezeti lelkész is volt Párizsban hét éven keresztül. Nem vált 
„szobatudóssá”, hanem komoly érdeklődéssel fordult az ember, az élet 
egésze felé. Filozófiai és vallástörténeti kutatásai középpontjában az ak
kori ún. „Vallástörténeti” irányzat teóriái szerint a keresztyénség állott, 
mint a „legfejlettebb” vallás, összehasonlítva a perzsa, a görög, az in
diai vagy egyiptomi vallásokkal. A vallástörténeti irányzat egyoldalú
ságaitól azonban megóvta lutheránus beállítottsága, Luthernek, „mint 
a keresztyénség egyik legnagyobb géniuszának” tanulmányozása. Ott
honról magával hozott pietista vonásait kiegészítette az egyes ember 
problémái meglátása irányában a művészetek iránti szeretete. Párizsi 
gyülekezetéhez nemcsak művészek tartoztak, hanem pl. Nobel Alfréd is, 
akinek alapítványából később, 1930-ban a békedíjat kapta meg. De az 
ő feladata volt a francia kikötőkben megforduló skandináv tengerészek 
lelkigondozása megszervezése is.

Fontosabb műveinek felsorolása gazdag teológiai érdeklődésre mu
tat. A Hegyi Beszédről írott tanulmánya (1898) és fontos vallástörténeti 
könyvei (Az örökélet a mazdaizmusban, 1901; A kinyilatkoztatás vallása, 
1903; Vallásproblematika, 1910; Az istenhit eredete, 1914:, Az élő Isten, 
1931) mellett kiemelkednek Luther-tanulmányai (Humor és melankólia 
Luthernél 1919.) és ökumenikus tematikájú művei (Uppsalától Rock 
Islandig, 1924; Max Pribilla atya és az ökumenikus ébredés, 1931.).

Hitvallásos kötöttség és ökumenikus érdeklődés
Professzori működése alatt és a svéd egyház érsekeként Söderblom 

nyitott szívvel fordult más egyházak, más irányzatok, más keresztyé
nek felé. Sohasem adta föl evangélikus és lutheránus meggyőződését, de 
kereste a találkozás és véleménycsere lehetőségét az anglikánokkal, az 
ortodox egyházakkal és személyes kapcsolatai révén tudott másoknak 
is indításokat adni az ökumenikus mozgalomban. Az „Élet és Munka”
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(Life and Work) ökumenikus mozgalmat és annak 1925-ös stockholmi vi
lágkonferenciáját szinte maga szervezte. Stockholmi konferenciájának a 
jelszava az volt: „Nem tudunk várn i!... Sohasem volt a világnak na
gyobb szüksége az összes keresztyén együttműködésére, mint éppen 
most!” A gyakorlati együttmunkálkodás felől nézte a keresztyén egy
séget, bele akarta vonni a római katolikus egyházat is, de azok minden 
közeledést elutasítottak. Az „evangélikus katolicitás” fogalmát állította 
szembe a „római katolicitás” igényével. Meg kellett harcolnia a saját 
egyházán belüli ellenvéleménnyel is, így pl. egyik nagy ellenfele Gus- 
tav Johansson finn érsek volt, aki azt vallotta, hogy politikai, társadal
mi és szociális ügyek egyáltalán nem tartoznak az egyházra.

Az evangélikus egyházak közötti együttmunkálkodás is szívügye 
volt, ennek jegyében próbált újra és újra jó kapcsolatokat kiépíteni az 
amerikai svéd egyházzal (Augustana Synod), a német evangélikusokkal 
(részvétele 1923-ban Eisenachban a Lutheránus Világkonvent ülésén), a 
baltikumi és szlovák evangélikussággal. Mint az uppsalai egyetem veze
tője, vendégelőadásokat szervezett és ezekre az egyes egyházak kiváló 
személyiségeit hívta meg, így tartott 1918. szeptember 30-án Geduly 
Henrik nyíregyházi püspök az Olaus Petri Alapítvány meghívására 
előadást Uppsalában.

Egyházi tevékenység és felelősség a világért
Söderblom a világháború évében lett upssalai érsek. Egyházvezetői 

munkája gyakorlása közben és az ökumenikus mozgalom szervezésé
ben szembe találkozott a politikai és szociális problémákkal és bátran 
állást foglalt elsősorban a háború ellen (Békefelhívás, 1914.). Amikor 
1918-ban a békekötésekről tárgyaltak, memorandumot juttatott el Ver- 
sailles-be és ebben az igazságos béke fontosságát hangsúlyozta. Nem volt 
„francia-párti” vagy „német-párti”, bár mindkét fél oldaláról történtek 
gyanúsítások. Az ökumenikus szervezetek révén a német és francia egy
házi emberek összehozására és kapcsolatkeresésére törekedett. Ökume
nikus gyűléseken is keményen felemelte szavát a háború ellen. Így pl. 
1922-ben egy koppenhágai gyűlésen határozottan ellene mondott Mott Já
nosnak, a híres ökumenikus vezetőnek, aki a világháború szükséges vol
tát próbálta bizonygatni, mint ami szükséges egy új rend megteremtése 
érdekében.' Söderblom véleménye szerint: „Nem, nem és nem! A vi
lágháború borzalmas volt, csak borzalmas, csapás volt, csak csapás!”

A nyilatkozatokon és memorandumokon felül Söderblom gyakorlati 
akciókat is szervezett. Az ő indítására jött létre a Svéd Vöröskereszt ál
tál lebonyolított gyermekmentő-akció. Az ökumenikus mozgalom az 
ő fölfogása szerint az egyházak összefogását jelenti, de nem öncéllal, ha
nem a jobb, boldogabb világ szolgálatában. Saját egyháza, a svéd egy
ház „modernizálására” is törekedett, éppen a társadalomban végzett mun
ka érdekében. Teológiailag érdekes vita folyt ezekről a kérdésekről ép
pen az 1925-ös stockholmi világkonferencián, ahol az „Isten országa” ér
telmezése körül csaptak össze az ún. „social gospel” (angolszász terü
letről jött delegátusok, Words püspök) és az eszhatológikus irányzat 
(Ihmels német püspök) képviselői. Söderblom túl tudott lépni a „social 
gospel” és a „lutheránus quietizmus” kísértésein és próbált közvetíteni a 
két csoport között.

Befejezésül két adalék még róla. Teológiai Akadémiánk első dísz
doktora, aki nem tudott eljönni átvenni a diplomát, hanem azt a világ
gyűlésen adta át neki a magyar küldöttség.

541



A másik adalék róla, hogy mik voltak utolsó gondolatai. 1931. május 
19—június 8. között Edinburghban tartott az egyetemen előadásokat 
(Gifford Lectures). Könyv formájában kiadott előadásai címéül július 
12-én, utolsó napján ezt választotta, „Az élő Isten” (The Living God). 
Majd ezt jegyezte föl: „Létezik egy élő Isten. Ezt be tudom bizonyítani 
a vallások történetével.”

if j. Harmati Béla

Bonhoeffer a reform áció szem szögéből
Nem véletlen, hogy a reformáció heti sorozatban Bonhoefferrel is 

foglalkozunk. Nem azért érdekes ő számunkra, mert fiatalos lelkesedés
sel, 17 éves fejjel (1923-ban) szkeptikus bátyja azon megállapítására, 
hogy az egyház a jövőben már komoly partnerként nem jön számításba — 
azt válaszolta: akkor megreformálom az egyházat. Azért érdekes ő, mert 
a reformáció lényegét értette meg, Isten aktuális igéjét. Luther 95 té
teléből különösen az elsőt maga előtt tartva nyugtalan vizsgálódás 
közepette a forrásokra utalt vissza állandóan, a ma kérdéseivel szem
besülve a folyamatos megújulást kereste. A Lutheranizmus ellen Luther
hez fellebbezett. Protestáns volt, de nem mások ellen protestálva, ha
nem Isten protestálását tolmácsolta a felelősségről és elkötelezettségről 
oly sokszor elfelejtkező egyháza részére.

I. Luther és Bonhoeffer
A 20-as évek derekán R. Seeberg és K. Holl szemináriumában Lu

therrel és a lutheranizmussal igen alaposan foglalkozott. Lutherrel való 
találkozás teológiai gondolkozását döntő módon meghatározta.

a) Theológia crucis
Mindketten az ige és a kereszt teológiáját vallják. E kettőt elvá

laszthatatlanul. Amit Luther vallott: verba enim sunt vehiculum et pe- 
des, per que in nos et super nos veritas venit. . .  és: omnia bona in cruce 
et sub cruce abscondita sunt, — ő is vallotta. A deus absconditus igen 
komoly kérdése volt életének. A Krisztus keresztjének vállalása azon
ban nem a saját kereszt vállalását jelenti, — Luthernek a középkori ke
resztmisztikában, imitációban, Bonhoeffernek a modern egzisztencializ
mus értelmében, — hanem egészen mást. „Condemnatio sui” ez, a „cor 
curvum in se” feletti ítélet, ha tetszik a „magunk szerelmé”-nek a fel
adása. Ahogy hit nincs humilitas nélkül Luthernél, úgy nem tud enge
delmesség nélkül hitről Bonhoeffer.

A kereszt Krisztusa az Istentől való távolságot átélő Krisztus („én 
Istenem, és Istenem, miért hagytál el engem”), de és ezért a hozzánk 
közellevő. Így veszi tudomásul a kereszt egyháza a nagykorú világot. 
Nem akar felette uralkodni, hanem Krisztusban, Krisztus érettünk való
ságában él a világért. Ezért az egyház a világért „életforma nem az egy
ház elvilágiasodása.”

b) A „végső és az azt megelőző”, és a mandátumok.
A két birodalomról szóló Lutheri tanítás szakadékait igyekezett el

kerülni Bonhoeffer a végső és az azt megelőző fogalmának bevezeté
sével. Luthernél és Bonhoeffernél is a megkülönböztetés a világ nagyko
rúságát szolgálja. (A két birodalom helyett Bonhoeffer szívesebben hasz-
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nálja a „kettős kormányzás” kifejezést.) Bonhoeffer a mandátumokról 
szóló tanítást az egyház szekularizálása és a világ krisztianizálása ellen 
hozza. A négy mandátummal: — a munka, a házasság, a felsőbbség és 
az egyház — többször birkózik. (Elgondolkodtató, hogy a kultúrát a 
munkánál sokszor szerepelteti.) A mandátumokkal a cselekvés konkrét
ságának igényét juttatja kifejezésre. A mandátumtan egyébként a refor- 
mátori „ordo triplex” továbbfejlesztése. Az ordines — amely a lutheri 
teológiában a termelési rend lett — statikusabb fogalom. (Egyik egyete
mi előadásában arról szól Bonhoeffer, hogy a teremtési renddel még a 
kizsákmányolás is igazolható.) A mandátumot kevésbé félreérthetőnek 
gondolja. Valóban úgy van: dinamikusabb kategória ez. Ö maga is hi- 
változik egyébként a mandátumoknál Lutherre, ki az Üjtestamentum 
etikai útmutatásairól szólva megállapítja: certa mandata propter vagos 
spiritus.

c) Egyéb párhuzamok.
A zsoltárok krisztológiai értelmezése Bonhoeffernél Lutherhez nyúl 

vissza. A ratio kettős értelmezéséről szóló Lutheri tanítást (Pinomaa: 
Sieg des Glaubens 57—59. o.) Bonhoeffer is érvényesíti. A tentatio és 
oratio mindkettőjük életében nagy szerepet játszott. Ez érlelte őket 
teológusokká. Bonhoeffer ecclesiológiájának Krisztus mint gyülekezet té
tele ugyancsak lutheri gyökerekre megy vissza. 1519. évi egyik sermon- 
jában szól arról, hogy a hit az élő Krisztusban való részvétel, — ahogy 
ezt R. Prenter részletesen kifejti.

d) Az ökumene.
Az az igény, hogy az egyház Krisztus egyháza, önteltség, farizeusi 

elbizakodottság. Az a felismerés, hogy az egyház Krisztus egyháza, in
kább önvizsgálatra, töredelemre indít, mondja Bonhoeffer, s itt idézi 
Luthert: az egyház a bűnösök egyháza, nem az igazak egyháza. Szól ar
ról, hogy sem teológiai vitákkal, sem közös cselekvéssel az egységet 
nem kényszeríthetjük ki. És mégis a közös cselekvésben történhetik az 
egymás megismerése, ami azután a cselekvésre is visszahat.

Hogy az ökumenét az egyház töredelmével milyen komolyan 
akarta szolgálni, az abból is kitűnik, hogy amikor amerikai útjáról be
számol és szól a fiatal amerikai négerek fehér-Krisztus elleni bojkottjá
ról, megállapítja: ők a fekete Krisztust akarják, s azt a Krisztust boj- 
kottálják, akit a fehérek maguk számára reklamálnak uralmi szándé
kuk álcázására. Elmarasztalólag szól a fehérek és feketék elkülönítve 
tartott istentiszteleteiről.

e) Evilágiság.
A tegeli börtönből írt egyik levelében elmondja: az utóbbi évek

ben mindinkább megismertem a keresztyénség evilágiságát. Nem homo 
religiosus, hanem teljességgel ember a keresztyén. Nem a kényelmes 
evilágiságot értem, hanem a fegyelmezett evilágiságot. Űgv gondolom, 
Luther ebben az evilágiságban élt. Megtapasztaltam, hogy csak evilági- 
ságban tanuljuk meg, mi a h it. . .  A feladatok közepette a kérdések, 
eredmények és kudarcok zuhatagában élve Isten karjaiba vetjük ma
gunkat, s nem magunkkal foglalkozunk, hanem — az emberiség szen
vedésében — Isten szenvedését vesszük komolyan.

f) A helyesen megértett sála gratia.
A  „Követés” című könyvben a fiit és az engedelmesség kapcsolatára 

nagy súlyt helyez. A kereszt teológiájáról, a drága kegyelemből indul
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ki, amely csak a bűnöst mentesíti és nem a bűnt. Akkor indítja el a 
harcot az olcsó kegyelem ellen, amikor az egyháznak olyan erőkkel 
kellett mérkőznie, melyek a sola gratiára való hivatkozással etikai kö
zömbösségre akarták csábítani a keresztyéneket. A drága kegyelem hang- 
súlyozását szükséges lutheri korrekciónak érezte a felelősség alól kibúvó 
lutheránusokkal szemben.

g) Coram deo az élet minden területén.
Már az előbbiben is az etikai kérdések sűrűjébe léptünk. Bonhoef- 

fer etikájában a „felelős élet struktúrája” című fejezetekben határo
zottan szól a keresztyén hit és cselekvés politikai, társadalmi oldaláról 
Aki embertársai között él, azt nem hagyhatják érintetlenül embertársai 
problémái, előmenetelük vagy nehézségeik. Szabadon cselekszik a ke
resztyén ember — a gazdasági, a társadalmi élet törvényszerűségeit nem 
hagyhatja figyelmen kívül. Ez a szabadság a felelősségben áll, mint 
ahogy a felelősség a szabadságban. A felelősséget coram deo éljük meg, 
a felelősség az Istenhez és emberhez kötött szabadság. Ebben a felelős 
szabadságban vállalta Bonhoeffer azt az utat, Hitlerrel szembeni ellen
állást, mely 1945. április 9-én Flossenbürgben Hitler parancsára az akasz
tófán ért véget. Tudta, hogy az út végetér, utolsó üzenete is ez volt: „ez 
a vég, de számomra az élet kezdete” . A koncentrációs tábor orvosa Bon
hoeffer utolsó napjára visszaemlékezve elmondta: „amielőtt elvezették 
kivégzésre Bonhoeffert, térdenállva láttam könyörögni, olyan bensősé
gesen, hogy egészen megrendültem . . . ”

II. Bonhoeffer reformáció-értékelése prédikációiban és meditációi
ban.

Az első fennmaradt részletesebb prédikációt 1928-ban Barcelonában 
mondta el segédlelkész korában Róma 11,6 alapján: „Ha kegyelemből, ak
kor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna többé kegye
lem.” Van-e jelentősége — kérdezi — a kegyelemből való megigazulás- 
nak? Nem haladtunk-e ma már túl ezen? Ellenkezőleg, nagyon is el
maradtunk amögött, ami az első keresztyéneket foglalkoztatta. Az ige 
két utat tár elénk, az érdemszerző cselekedetek és a kegyelem útját. 
Az első grandiózus vállakózás, az ember útja Istenhez, ez a vallás lé
nyege. A másik: Isten útja az emberhez. A kettő kizárja egymást és 
mégis összetartozik, reménytelen az ember vállalkozása, ha maga Isten 
nem hajol hozzánk. Nem a vallás, hanem a kegyelem, Isten szeretete — 
ez a keresztyénség lényege! Luther is azt mondja, hogy a vallás testi, 
emberi gondolat. Az ember mindenestől ítélet alatt van. Egy lehetőség 
van csak: a kegyelem.

Bonhoeffer első reformációi beszédét Berlinben 1932-ben mondotta el. 
Nagyon emlékszem ezekre a nyugtalan napokra, mint csereösztöndíjas 
1932 őszén kerültem Berlinbe. Bonhoeffert már személyesen ismertem. 
A nemzeti szocialisták az őszi választáson a júliusihoz viszonyítva 5 szá
zalékkal kevesebbet, 33 százalékot kaptak. A visszaesés oka a közleke
dési sztrájkkal függött össze, mely a német polgárságot meghökkentette. 
Bonhoeffer azonban világosan látta, hogy még nagyobb demagógiával 
igyekeznek majd Hitlerék előre tömi, s látta is a német nép háború felé 
sodródását. A kemény szavakat e helyzetből is értettük. Jelenések köny
vének II. részéből 4., 5. és 7. verset választotta textusként, s így szól 
az eseményeket passzívan szemlélő, a sola gratiat helytelenül értő gyü
lekezethez:

„A reformáció egyháza, amely titokban sejti, hogy mélységes szaka
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dék választja el a reformációtól, szinte kétségbeesetten énekli: Erős 
vár a mi Istenünk. De énekelhetjük ezt „mi Istenünk” ? Isten így szól: 
„van panaszom ellened” . Protestáns egyház protestál. Mi ellen? Az isten- 
telenség formájában jelentkező szekularizmus ellen, a gondolat- és a lel- 
kiismeret-szabadság ellen, a hitetlenség ellen, mindenki ellen, akik nin
csenek az egyházban.”

„Csodás nap ez, protestálunk, de az ige szerint: „van panaszom elle
ned.” Isten protestál ellenünk, a mi protestálásunk ellen. Nem halljuk? 
A reformáció: Isten protestálása ellenünk.

Hagyjátok a halott Luthert, halljátok az evangéliumot! Megőrizitek-e 
Igémet? Van panaszom ellened éspedig az, hogy „az első szeretetedet 
elhagytad” . Valamikor a környezetben is történt körülötted valami, Isten 
szeretete a felebarát szeretetére indította az ő népét. Igen! Akkor „a 
hívek sokaságának szíve, lelke egy volt, senki semmi vagyonát nem mon
dotta magáénak, mindenük közös volt. És az apostolok nagy erővel tet
tek bizonyságot az Ür Jézus feltámadásáról és nagy kegyelem volt mind
nyájukon.” (Csel 4,32 ...)

Hol van az a gyülekezet, amely észrevette mások ínségét. „Emlékezzél 
meg azért, honnét estél le és térj meg.” (Tarts bűnbánatot.) Ez késztette 
egykor Luthert a reformáció elindítására. . .  Égned kellene és hideg 
vagy, éberen őrt kellene állnod és elrestültél. Örvendezve remélned kel
lene és hatalomra vágyódsz. „Azokat cselekedd, amiket először csele
kedtél !” . . .  Nem panaszkodhatunk, hogy ne cselekedne, ne tevékenyked
ne az egyház, csak nem a lényegest! Befolyást keres. Jótékonykodik, pro
pagandát csinál, csak azt nem, amit először cselekedett. . .  De komollyá 
válik a dolog: „gyertyatartódat kimozdítom helyéről, ha meg nem térsz” . 
Ütött az egyház órája. Isten nagyon hosszan és nagyon türelmesen 
várt. . . ” E prófétai megnyilatkozást, annak súlyát csak ott és akkor ér
tettük igázán.

A másik reformációi beszéden, az 1934. évin erősen érződik, hogy 
Bonhoeffer a Jézus követésének problémáival vívódik. Textusa I. Kor. 
13,13 „megmarad a hit, remény, szeretet, de legnagyobb a szeretet” . 
Reformációi textus ez — mondotta. Hisz a reformáció egyháza a hit egy
háza. Maradjon is meg ebben, de nagyobbnak kell lennie a szeretet- 
ben. Ezzel tulajdonképpen az eredeti reformációhoz akarunk visszatér
ni, másrészt egy nagy veszéllyel, kísértéssel akarunk szembenézni. Az 
egyedül megigazító hitre hívó Ige, halott Igévé is lehet. A szeretet teszi 
a hitet élővé! A hit egyháza — még a leghitvallásosabb egyházra is ér
vényes ez —, amely nem a tiszta, mindent átfogó szeretet egyháza, sem
mit sem ér. (Mennyire hálásak lehetünk Isten vezetése iránt, hogy ma
gyar egyházunk teológiai pilléréhez tartozik évtizedek óta ez a felisme
rés.) Hogy lehet az, folytatja Bonhoeffer, Krisztust Urunknak valljuk, 
az Ö akaratát nem cselekesszük! Ez a hit csak képmutatás. Nem hasz
nál az semmit sem az embernek, ha bizonygatja Krisztusba vetett hitét 
anélkül, hogy előzőleg nem békéit meg az Ö testvérével, a hitetlennel, a 
más fajhoz tartozóval, azzal, akivel közösséget nem vállal. A reformátori 
egyház a hit egyháza. De a reménység egyháza is, mert beteg a remény
ség nélküli hit, amely nem mer Istenre hagyatkozni. Nagy dolog a hit és 
a reménység, de nagyobb a szeretet, amely Istenben él, mert aki a szere- 
tetben marad, benne marad. (Ján. 15,9) Egyedül a hit igazít meg, de 
a szeretet a teljesség!

A következő reformációi elmélkedés színtere már Finkenwalder. 
Bonhoeffer érzi, hogy meleg szavakra, bátorításra van szüksége ennek 
az egyháznak, de ugyanakkor félti az egyházat a befeléfordultságtól.
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Textusa: Jel. 2,1—7. Krisztus egy gyülekezetet az Ő népét az igazi útra 
hívja vissza, ez a reformáció. Barátságosan szól a gyülekezethez, „tudom 
a te cselekedeteidet, fáradozásodat, állhatatosságodat” . Tudom, nincs el
felejtve! Krisztus tud az Ö egyházáról, tudom, hogy „nevemért fárado
zol” . „Jobb kezében tartja a hét csillagot” , tehát az Övéi között van, 
mégsem azért, hogy dicsérje őket, hanem, hogy helyes útra vigye az 
Övéit. Van panaszom ellened: gondolj a reformációra! Az első szeretet 
eltűnőben van. Sok minden történik, de mintha sok minden az önvéde
lem, a saját ügy, a saját biztonság érdekében történnék. Az első szere
tet a kezdet Jézushoz és a testvérekhez kapcsolta a tanítványokat, senki 
sem gondolt önmagára, minden Úré, és a testvéreké volt. Ma sok min
den máson csüng a szívünk: a biztonságon, a megszokottságon. Gondolj 
az első szeretetre. . .  „Térj meg.” A reformációt nem ünnepelnünk kell, 
a reformáción át kell esnünk. „Akinek van füle a hallásra” , az ige sze
rint, hallja, igen az Ige munkálja ezt a megújulást, újuljatok meg 1936- 
ban. . . .  és mi tudjuk, hogy ez mindig érvényes, hisz reformari semper 
debet.

Lehel Ferenc

M artin Luther King
„Mintha égő tűz volna szívemben, csontjaimba 
rekesztve és erőlködöm, hogy elviseljem azt, 
de nem tehetem.” (Jer 20,9)

A Gondolat könyvkiadó 1973-ban Martin Luther King írásaiból vá
logatást adott ki. A könyv címe nagyon találóan: Nem hallgathattam. 
Nekünk erről Jeremiás próféta idézett szava is eszünkbe juthat. Akit 
Isten megragad, az valóban nem hallgathat, szólnia kell. Vannak hely
zetek és alkalmak, amikor különösen is fel kell emelnie szavát. Martin 
Luther King élete és szolgálata erre nyomatékosan is tanít. Méltó arra, 
hogy a reformáció hetében megemlékezzünk róla is.

SZEMÉLYÉVEL ÉS ÉLETÉVEL nem kell sokat foglalkoznunk: ko
runkban élt, híre mindenhova eljutott. Életútjának csak főbb állomásait 
elevenítitsük meg. 1929-ben született Atlantában, az amerikai Georgia 
állam fővárosában, ahol édesapja az egyik baptista gyülekezet lelkésze 
volt. Szíve és tudásvágya őt is a papi pálya és az egyetem felé vitték 
Tanulmányainak befejezése után 1953-ban Coretta Scott személyében meg
találta hűséges házas-, segítő-, harcostársát is.

De hol és hogyan tovább? Ebben kellett döntenie és ez a döntés egész 
életét meghatározta. A kérdés először így fogalmazódott: tudományos 
pályán, vagy lelkészi szolgálatban a helye? Mindkét út nyitva volt előtte, 
hiszen 1954-ben megszerezte a doktorátust is, most mégis úgy döntött: 
először lelkészi szolgálatba áll. A másik nagy kérdés ez volt: Északon, 
vagy Délen? Tudjuk jól, hogy nem egyszerűen a „földrajzi fekvés” húzó
dott meg e kérdés mögött, hanem ez: viszonylag szabadabban vagy a „sű
rű levegőjű Délen” éljenek? A nehezebb mellett döntöttek.

1954 szeptemberében foglalta el a montgomery-i baptista gyülekezet 
lelkészi állását. Innen kezdve élete szinte az egész világ szeme előtt le
zajlott pergő események sorozata: küzdelem a polgárjogi harcban. 1955 
decemberétől a 12 hónapos „autóbusz-bojkott” , 1963-ban a birminghami 
forradalom, majd Washington, Selma. 1964-ben övé a béke Nobel-díja, ezt
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a kitüntetést 35 évesen nyeri el! Persze a gyűlölet levegője is sűrűsö
dik körülötte, többször letartóztatják, egy kés majdnem végez életével, 
és állandóan fenyegetik. „Ha egy napon holtan találtok, nem akarom, 
hogy egyetlen erőszakos tettel is megtoroljátok” — mondta még jóval 
halála előtt. S miután a kanadai rádióban elmondotta beszédét: „Nem 
hallgathattam tovább” (az amerikaiak esztelen vietnami háborúja ellen!), 
két hét múlva, 1968. április 4-én eldördült Memphisben a gyilkos fegyver, 
amely kioltotta életét. A koporsó mögött hatalmas temetési menet, kíséri 
négy árván maradt gyermekével gyászában is méltóságteljes özvegye, 
de ott lépked „a következő halálraítélt: Róbert Kennedy” is.

MI KÉSZTETTE SZÓLÁSRA Martin Luther Kinget? Egyetlen szóval 
így lehetne összefoglalni: az igazságtalanság.

Egyik formája ennek hazájában a faji megkülönböztetés. Egyik gyer
mekkori emléke: édesapjával utaztak együtt. Édesapja kisebb közleke
dési kihágást követett el. A rendőr így szólította: „Nos, fiú, állj a járda 
szélére és mutasd a jogosítványodat.” Mire az édesapa: „Én nem vagyok 
fiú, ez itt a fiú — mutatott gyermekére — én viszont ember vagyok, s 
amíg nem nevez annak, nem hallgatom, amit mondani akar!” Ez a bu
szokban is érvényes megkülönböztetés robbantotta ki az autóbusz-boj
kottot is. Ebben a kérdésben sok tusakodása közben eljutott egészen a 
faji kérdés alapjáig is: „Hitler azzal az őrült és könyörtelen kísérletével, 
hogy megsemmisítse a zsidókat, a fajelmélet logikáját végső tragikus 
következtetéséig fokozta. Miközben Amerika — szó szerint véve a dolgot, 
ebben a végső értelemben — nem igyekezett kiiktatni a négert, valójá
ban az elkülönítés módszerével a nélkülözéseken keresztül egy finomabb 
életcsökkentő eljárást vezetett be.” A legszörnyűbb „istenkáromlás” , hogy 
ezt sok helyen egyházilag is alátámasztották: „amikor a fehér ember a 
négerek kizsákmányolásában végülis társává tette az Istent. . .  Ez a ször
nyű torzítás bepiszkolta a kereszténység természetének lényegét.”

Harcában rá kellett jönnie, hogy nem ez az egyetlen társadalmi be
tegség: „Megtanultam, hogy a faji igazságtalanság elválaszthatatlan iker
testvére a gazdasági igazságtalanságoknak. . .  és megértettem, hogy a 
fehér szegényeket ugyanúgy kizsákmányolják, mint a négereket.”

Végül eljutott a politikai igazságtalanság gondolatához is. A négerek 
látják: „Van valami keserű irónia abban, hogy hazájuk más országok
ban a .szabadságért’ száll síkra, miközben ennek a szabadságnak bizto
sítását 20 millió saját állampolgára számára elmulasztja.” — „A vietna
mi háború csupán tünete az amerikai szellemben meghúzódó sokkal mé
lyebb betegségnek.” Ezért mondta 1967 novemberében: „Nem hallgathat
tam tovább... mindnyájunknak tiltakoznunk kell!”

DE MIÉRT NEM HALLGATOTT MINT LELKÉSZ, ezekről a dolgok
ról? Gyakran nekiszegezték a kérdést, s lehet, hogy nálunk is vannak, 
akik hasonlókat kérdeznek. Egyik tárgyalás alkalmával egy lelkész így 
tett szemrehányást neki: „A lelkész feladata az emberek lelkét Istenhez 
vezetni, nem zűrzavarba m eríteni...” Ö így válaszolt: „Mi szilárdan 
hiszünk abban, hogy Isten Jézus Krisztusban nyilatkozott meg. Én nem 
látok semmi konfliktust Jézus Krisztus iránt érzett odaadásunk és mos
tani akciónk közt. Sőt, szükségszerű kapcsolatot látok. Ha valaki igazán 
odaadóan hisz Jézus vallásában, akkor arra fog törekedni, hogy megsza
badítsa a földet a társadalmi bajoktól.”

Mindvégig hűséges igehirdető volt. Leírja, hogy egy-egy igehirdeté
séhez 15 órai készülésre volt szüksége. Megrázóan írja le imádságait, 
éjszakai tusakodásait Istennel és azt, hogy újra meg újra megerősítést 
nyert. De éppen mint lelkész írja: „Meggyőződésem, hogy bármilyen
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vallás, amely azt hirdeti, hogy az emberek leikével törődik, és nem tö
rődik a társadalmi és gazdasági körülményekkel, amelyek megsebzik a 
lelket, szellemileg halott vallás és csak arra vár, hogy eltemessék. Az 
a vallás, amely az egyénnel ér véget, végez önmagával.”

AMIT MEGHIRDETETT, így foglalta össze: „erőszakmentes ellen
állás”. Mindig arra kérte népét, hogy semmit ne toroljanak meg, sokszor 
csak a szikrán múlott, hogy ez nem történt meg és polgárháború nem tört 
ki. „Amikor a tiltakozás megkezdődött, gondolataim — tudatosan vagy 
tudatlanul — visszanyúltak a Hegyi Beszédhez, annak a szeretetről szó
ló magasztos tanításaihoz . . . ” Mozgalmát harcnak, hadseregnek is neve
zi: „ám ez különleges hadsereg volt. Nem volt más felszerelése, mint 
őszintesége. Nem volt más uniformisa, mint elszántsága. Nem volt más 
fegyvere mint hite. Nem volt más tőkéje, mint lelkiismerete. Olyan had
sereg volt, amely előrenyomul, de nem tipor, énekel, de nem mészárol, 
kitér, de nem hunyászkodik meg. Arra való volt ez a hadsereg, hogy 
megrohamozza a gyűlölet bástyáit, megostromolja az elkülönítés erődít
ményeit . . . ” Ezen a ponton joggal vetődik fel a kérdés: van-e erőszak- 
mentes forradalom? Nem „illúzió” -e ez? Az kétségtelen, hogy hazájá
nak néger népét öntudatra ébresztette, bátran szólt az igazságtalanság 
ellen, meghirdette a harcot a társadalmi igazságtalanság ellen és re
ménységünk, hogy az ügy győzelemre jut.

Martin Luther King már a „bizonyságok fellegéhez” tartozik. Hite és 
szolgálata tanítani akar és emlékeztetni. Mi sem hallgathatunk, amíg a 
világon megkülönböztetés, elnyomás és háború van. Nekünk is mindent 
meg kell tennünk a magunk helyén az egész emberiség nagy ügyéért, 
hogy a világon mindenki egyenlően, igazságban és békében éljen. A „hit 
általi megigazulás”, a reformáció hetében ez a hit és hivatástudat tölt
se el és elevenítse meg egyházunk minden tagját.

Keveházi László
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Koporsó mellett

MIÉRT?
(Az igehirdetés egy tragikus közlekedési baleset 40 éves áldozata 

felett hangzott el. Férje által vezetett kocsijuk egy útszélen veszteglő, 
feltevés szerint kivilágítatlan ZIL-nek, majd a másik forgalmi sávba 
vágódva egy szembejövő tehergépkocsinak ütközött. Az asszony és 
egyik utasuk, egy családos férfi a helyszínen meghalt; az életveszélye
sen megsérült férj a temetés napján sem tudott még felesége halálá
ról. A mondanivalót szükségképpen motiválta a sokféleképpen diffe
renciált, kb. 500 főnyi gyásznép: vidéki, külföldi rokonok, üzemi és is
kolai küldöttségek, munkatársak, gyülekezeti tagok, kíváncsiskodók.)

„Gedeon pedig monda néki: Kérlek Uram, ha velünk van 
az Úr, miért ért bennünket mindez...?  (Bírák 6,13/a)

Ha velünk van az Űr, ha szeretetévél velünk van az Isten, ha egy
általán van Isten — miért ért bennünket mindez? Miért kellett egy 
mosolygós, pirospozsgás arcú fiatalasszonynak élete legszebb korában 
szétroncsolt fejjel, patakzó vérben útszélen lelnie szörnyű halálát? 
Miért kellett az édesanyának itthagynia egyetlen gyermekét, hogy a 
nagy élet útjára éppen kilépni készülő kisleány többé soha ne mond
hassa: fogd meg a kezem, tanácsolj és szeress, édesanyám? Miért kel
lett egy sok reménységgel jövőt tervező férfinak, a jó férjnek 19 évi 
boldog házasság után úgy özvegyen maradnia, hogy összetört testtel 
halálharcot víva, lelkén a roppant felelősséggel még csak utolsó út
jára se kísérhesse el élete párját? Miért kellett visszájára fordulnia az 
élet természetes rendjének, és fáradt öreg mamának állnia oda egyet
len lánya koporsójához? Miért kellett rokonoknak, munkatársaknak, 
barátoknak, mindnyájunknak ilyen döbbenetes végtisztességre össze- 
gy ülekeznü nk ?

Mégse gondoljátok, hogy csak m o s t , csak a  t i  szívetekből tör 
elő a kísértő kétkedés szörnyű miértje! Évszázadok és ezredek során 
a történelem és élet nagy kavargásában és 'kuszáltságában hány és 
hány ember, még az Isten útján járó ember is, kérdezte kétségektől 
gyötrődő szívvel: Miért? Miért a könny, a fájdalom, a koporsó? Miért 
van szenvedés a világban? Miért kell szenvedni azoknak is, akik be
csületes, igaz emberként próbálnak élni; és még azoknak is, akik hivő 
szívvel keresik és szeretik az Istent? Miért? Ha egyszer velünk van 
az Isten? Ha van Isten?!

Mégis: nem mindegy, hogy ezt a miért-et kinek és hogyan mond
játok! Nem mindegy, döntően nem mindegy, hogy az élet miértjei kö
zött csupán az I s t e n r ő l  tudtok-e beszélni, vagy tudtok-e az Isten
n e l  is beszélni ? Mert aki csak az Istenről, oly sokszor kegyetlennek 
látszó fenyítéséről, okoskodó emberi értelmünk számára megmagya
rázhatatlan ostoráról, Isten megtépázott dicsőségéről, megkérdőjelezett 
szeretetéről és kétségbevont valóságáról tud csak beszélni a miértek
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között, aki a vádaskodás bírói székébe ülve bele akar szólni az Isten 
dolgaiba, felelősségre akarja vonni öt, és számonkénti Tőle a könnyet, 
a fájdalmat és a koporsót: az értetlenül áll az élet legmélységesebb 
történései előtt és soha nem fogja megérteni, sőt csak eldobni tudja 
magától a különös pédagógiával még a szenvedésben, még a koporsó 
mellett is bennünket kereső Istent.

De aki vélt emberi magasságából Isten elé tud alázkodni — óh, 
mert a szenvedésben és a fájdalomban nagyon mélyre rejtőzött az Is
ten, a halálban pedig még a kezét is levette rólunk s bűneink irdatlan 
szakadékéba ejtett — igen, aki ott a mélységben nemcsak az Istenről, 
hanem az Istennel is tud és mer beszélni és mint egykor Gedeon ott 
a Joás cserfája alatt, Ofrában, magával az Istennel szemben magához 
az Istenhez mer ragaszkodni a hit és a bűnbocsánat merészségével, 
annak ajkán megcsendesedtek a miértek; az nemcsak azt tudja, hogy 
nincs többé édesanyám, nincs többé feleségem, nincs többé leányom, 
hanem azt is tudja, hogy amikor senkim nincs már ezen a világon, 
egy Valakim még akkor is van: az Isten! És tudja azt is, hogy ez az 
Isten közelebb, óh sokkal közelebb van hozzám, mintsem gondolnám.

Mert ez az Isten rést ütött a kibírhatatlannak látszó szenvedések 
sötétjén, s ezen a résen át váratlan, új fény ragyog felém; és ez az 
Isten hidat épített a szakadék felett s a hídon át a halálból az életre 
mehetek. Mert így szeret és ennyire szeret az Isten! A halottak közül 
feltámasztott Jézus Krisztus ez a szeretet! És Jézus nekem Uram és 
Megváltóm! Higgyétek el, hogy nincs mélyebb és szenvedélyesebb 
IGEN az élethez, mint azé az emberé, aki Jézus Krisztusban a szen
vedés és halál sötétjénél is rátalált az Istenre — de talán mégis így 
kell inkább mondanom: akire a könny és koporsó miértjei között is 
rátalált az Isten! Ez az IGEN nemcsak vigasztalás, de bátorság, új 
életcél és perspektíva is a holnap felé. A fáradt mamának talán ez: 
légy édesanyja az árvának; az özvegyen maradt apának talán ez: sze
resd kétszeres szeretettel a kislányodat; síró rokonoknak, sajnálkozó 
és döbbent szívű munkatársaknak, kételkedő mindnyájunknak talán 
ez: álljatok segítő, igaz barátként a megpróbáltak mellé! Mert az Is
tenért és Istennek mondott IGEN akkor is helytáll, amikor minden 
más életigenlés összetörik.

Gedeon — -hite nagy harcának végén — IGENT mondott az Is
tenre és az Istennék. ,És oltárt épített és ezt írta reá: Az Űr a béke! 
Aztán elindult és akképpen cselekedett, amint az Ür mondotta néki.

Oh, add Urunk, most nekünk is e z t  a békét! Ámen.

Dubovay Géza

Temetői igehirdetés
Az alábbi igehirdetés temetőben, de nem temetésen hangzott el. A 

miskolci gyülekezetnek sok évtizedes szokása, hogy evangélikus temetőjé
nek ravatalozó-kápolnájában — a katolikus többség ünnepéhez igazodva 
— halottak napjának délutánján istentiszteletre gyűlik össze. Nem litur
gikus alkalom ez: a lelkész feladata közelebb áll a kazuális szolgálathoz. 
A temető sírjait fehér virágok borítják: mindenütt gyertyák és mécsesek 
fénylenek. Bevezettük, hogy azokra a sírokra, amelyekben a gyülekezet
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egykori lelkészei, felügyelői, gondnokai vagy egyéb tisztségviselői nyug
szanak, a gyülekezet vezetősége egy-két presbiterrel néhány szál virágot 
helyez el az áhítat után.

Ezen az évente visszatérő alkalmon sok másfelekezetű, vagy az egy
házzal kapcsolatot már nem tartó ember vesz részt. Sokan kívülszorul- 
nak a ravatalozó kapuján. Általában egy közismert temetési, vagy hús
véti éneket énekeltünk. Amikor az alábbi rövid áhítat elhangzott, kis 
férfikórusunkkal a közéneken kívül Weltler Jenő: „Kezedre bízom lel- 
kemet. . . ” című szerzeményét is énekeltük.

Alapige: „Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, óh, Uram, 
hűséges Isten!” (Zsolt. 31,6).

Szeretett Testvéreim!

Ezekben a napokban szorgos kezek százai díszítették a sírokat — a 
hála és szeretet jeléül — virágokkal, gyertyákkal és mécsesekkel. Lent, 
a sírok mélyén pedig összekulcsolt kezek ezrei pihennek a földi élet 
viszontagságai után. . .  Hányszor fogták meg szeretettel a mi kezünket, 
mennyiszer ápoltak minket gyermekkorunk és betegségünk idején! Nin
csenek többé közöttünk. Az élők és a holtak kezei eltávolodtak. Mi 
élünk, dolgozunk tovább „e földi téreken” —, ők csendben alusszák síri 
álmukat. Szorgos kezeink hiába gondozzák sírjukat: sorsukon már senki 
nem tud változtatni.

Senki?! Ennyire reménytelen az ember sorsa? Ennyire szomorú a te
metők csendje? Ennyire vigasztalan még a keresztyénség üzenete is?

Nem, nekünk mégis van reménységünk! A mi Urunk Jézus Krisztus 
megváltotta őket is a bűn és a halál rabságából. A Kereszt az egyetlen 
reménységünk,'amely a sírjuk felett is hirdeti az átszegzett kezek evan
géliumát!

Ezért olvastam fel ma ezt a zsoltárverset: „Kezedre bízom lelke
met . . . ” Hiszen Isten keze teremtő kéz: ő alkotta, formálta és nevelte 
gyermekeit. Ez a mi bizonyosságunk. Ezért bízzuk kezére lelkünket, ami
kor visszaadjuk azt Teremtőnknek.

De keze megváltó kéz is: Egyszülött Fia érettünk áldozta magát a 
Golgotán. Ez a mi hitünk. Ezért valljuk: Te váltasz meg engem, óh 
Uram!

És végül: keze újjáteremtő kéz is: ő fog egykor porunk felett megáll
ni és újjáformálni minket. Ez a mi reménységünk. Ezért mondjuk a zsol
táríróval együtt reménykedve: hűséges Istenem!

Hogyan történik mindez? Nem tudjuk. De hiszen a születés és halál 
titkát, és az életnek a célját sem tudta eddig megfejteni az Ember. Min
den titok abban a másik dimenzióban, az örökkévalóságban tárul majd 
fel előttünk.

Ősz van: a reggelek ködösek, deresek. Megsárgultak, sőt lehullot
tak már a levelek. A tél fagya-hava közelít. Tavaszi reménység? Gondol
ni sem tudunk rá talán. És mégis! Őszből tavaszba, nagypéntektől hús
vét felé tartunk! Krisztus feltámadt!

Most búcsút veszel alvó kedveseidtől és lassan hazaballagsz. Szomo
rúan és üresen, mert talán kihalt és üres az otthonod. És mégis mehetsz 
boldogan és meggazdagodva: a mennyei Atya otthonában vannak elhunyt 
szeretteid. Hiszen lelkedet, lelkűket az Atya kezére bíztad! Ámen.

Dr. Fabiny Tibor

551



Az igehirdető műhelye
SZENTHÁROMSÁG UTÁN 16. v a s á r n a p  

Lk 7,11—n  
Jézus könyörülő Űr!

Nainban nem történt egyedülálló csoda! Igaz, reményt és támaszt 
vesztett édesanya újra mondhatta gyermekének: fiam. Igaz, híre futott 
annak is, hogy meggyógyult a kapernaumi főember szolgája. Vajon ki ne 
tudna Izraelben arról, hogy a nagy próféta, az Isten embere Illés is fel
támasztotta a sareptai özvegy fiát? (1. Kir 17,21—22) Vajon Elizeus prófé
ta nem hasonlóan cselekedett, amikor a sunemita asszony gyermekét 
imádságos könyörgésével a halálból is életre hívta? (2 Kir 4,32—35) Jézus 
cselekedetében a jelenlevők nem láttak többet, mint egy nagy próféta 
cselekedetét. A halott feltámasztása megrendítette és félelemmel töl
tötte be őket. A híre futótűzként terjedt. Sehol nem tudósít Lukács arról, 
hogy akik látták, hitre jutottak volna, s megindulak volna követni a 
Mestert.

Világtörténelmi esemény történt mégis Nainban! Az élet és halál 
Ura, Isten nyilvánvalóvá tette, hogy Jézus az Űr, a „kyrios” . Lukács ar
ról beszél ebben az igében, hogy Jézus Krisztusban Isten országa jött 
közénk! Az Isten emberközellé lett, hogy ezáltal az ember Isten közelé
be kerülhessen. Jézus Krisztusban az Élet jelent meg abban az emberi 
világban, ahol a bűn, a betegség, embertelenség, szeretetlenség és halál 
mint életpusztító erők működnek. Az Élet az ember oldalára állott, hogy 
az ember a romlandóság és múlandóság, szomorúság és örömtelenség 
oldaláról az öröm, a békesség az élet oldalára állhasson. Jézus Krisztus 
olyan Űr, aki betölti a messiáshoz fűződő ígéreteket. Élet és halál ura 
ő emberhez hajló szeretetében is! Betegeknek és egészségeseknek, halál 
harcát vívóknak és halál őfensége által megsebzetteknek, hitükben 
megfáradtaknak és váradalmaikban csalódottaknak —, olyanoknak, mint 
Keresztelő is volt —, örvendező bizonyságtétel hangzik: Jézus Krisztus
ban az Élet az ember oldalára állt. Benne az élet elnyerte célját és a 
halál elveszítette fullánkját! Az ember mellé állt irgalmas szeretetével 
az Isten. Nem szabott feltételt, hogy csak a hivő mellé. Csak a jók és 
igazak mellé. Nem kérdez a naini özvegy hite után. Vallásos életét sem 
kutatja. Segítő, ember mellé álló irgalma szabad minden előfeltételtől. 
Látja, hogy az asszony nyomorúságban van. Szükségben van és gyász
ban, s megkönyörül rajta. Nem teszi először hívővé, hogy utána segít
sen rajta. Jézus Krisztusban az életet munkáló Isten áll az ember olda
lára, aki megtör és meggátol minden olyan szándékot, amelyik az élet 
pusztítását, elsorvasztását vagy megsemmisítését célozza.

Isten országa elérkeztével közénk jött Űr az ember életét és üdvös
ségét munkálja irgalmas szeretetével. Hatalma van a betegség felett, s 
királyi uralma kiterjed a bűn zsoldjára, a halálra is. Jézus beteggyógyí
tása és halottfeltámasztása jel. Jele annak, hogy latén nem a betegsé
get, a nyomort, nélkülözést szánta az embernek osztályrészül. Isten ere
deti terve az emberrel az élet, az öröm, a békesség, a szeretet. Jézus az
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élet kiteljesítésének szolgálatába állítja hatalmát. Még a halálnak sincs 
olyan hatalma, amelyik határt szabhatna Krisztus uralmának és emberi 
életet mentő szolgálatának.

A naini özvegyet nem traktálta Jézus olcsó vigasztalással. Még azzal 
sem nyugtatta meg, hogy igaz, fiában elvesztette a támaszát, de ahogyan 
a sareptai özvegyről gondoskodott egyszer az Isten, úgy majd rajta is 
segít. Valahogyan csak eltengeti a halálig életét, amikor majd követi 
fiát. A halál szomorú menete Nainban olyan Úrral találkozott, aki meg
szánta és könyörült a segítségre szorulón. A naini ifjú feltámasztása je
le annak, hogy Jézus mindig azok mellé áll és tanítványait is azok mellé 
állítja, akik nyomorúságban, ínségben vagy a halál közelében vannak. 
Ahol az ember rsménytvesztett, támasz és segítség nélkül maradt. Aki
ket a bűn vagy az emberi gonoszság, kapzsiság és szeretetlenség az élet- 
lehetőségtől fosztott meg.

Életlehetőségétől megfosztott emberek élnek korunkban is kizsák- 
mányoltakként, jogaiktól megfosztottakként. Egy marék rizzsel tengetve 
a nyomorúságos életüket. Akik ma is magukon hordozzák az első atom
bomba pusztításának nyomait. Elfekvő kórházak gyógyíthatatlan betegei. 
Az életben magukra maradottan szomorkodók. Halál harcát vívók. Isten 
királyi uralma ma sem abban nyilvánul meg, hogy a Keresztelő János 
elképzelte módon az ítélet szórólapátját és kardját forgatja. Üdvözítő 
Úr volta ma is embertmentő, segítő szeretetében konkretizálódik. Jézus
ról nemcsak objektív tényszerűséggel kell megállapítanunk, hogy ő Űr. 
Jézus a mi Urunk. Jézus az értünk és javunkra munkálkodó Úr! Segít
ségre siető Úr. Odaáll azok mellé, akik életet pusztító erők hatalmában 
vannak vagy a halál árnyékának völgyében járnak! Jézusnak van joga 
és hatalma ma is elmondani: Ne sírj! A naini ifjú feltámasztása Jézus 
szavának hatalmas erejéről tanúskodik. Arról a hatalmas isteni szóról, 
amelyik világot teremtő erő. Amelyik a nemlétezőt létezőként hívja elő. 
Szava ma is életet újító és formáló erő. Van hatalma arra, hogy igéje 
szavával az életuntnak új életörömöt és kedvet adjon. A megfáradtat 
erővel töltse meg. A segítség nélkül élő mellé felelős testvért állítson. 
A teher alatt roskadó mellé felebarátot adjon, aki hathatós és valóságos 
segítséget nyújt a terhet hordozónak. — Legyen ez a teher társadalmi 
igazságtalanság vagy elfelejtetten magára hagyottság. Háború terhe vagy 
a felebarát szeretetlenségének bűne. — A halál harcát vívók mellé 
győztesként áll a Feltámadott. Könyörülő Űr ő ma is!

Az Ür halál feletti győzelmének jelét adta a naini ifjú feltámasz
tásával. A  halál legyőzött hatalom és megvert ellenség! Az ifjú feltá
masztásánál elhibázott dolog lenne arra gondolni, hogy itt valami tetsz
halott életrehívásáról lenne csupán szó. S így kísérelnénk meg modern
né tenni igemagyarázatunkat.

Ennél a történetnél Krisztus halál feletti győzelme nem az özvegy 
vagy az ifjú ügye, hanem a halál fölött úr Isten dicsőségének a dolga! 
A halál végső megsemmisítése eszhatológikus valóság ugyan (1 Kor 15,26, 
Jel 20,14), de, hogy Krisztus szavára a halott feltámadott, annak a jele, 
hogy Krisztus halál feletti győzelmében már itt, már most részelteti 
az embert az élő és irgalmas Isten. A hirdetett igének a hallgatókat 
ma is arra a felismerésre kell elvezetni, hogy Jézus halál feletti győ
zelme őket személyesen is érintő valóság. Jézus környörülő irgalma ma 
is tapasztalati tény.

Dr. Nagy István
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 17. VASÁRNAP 
Lk 14,1—11

Egység Krisztusban!

Régi zsidó mondás szerint nem Izrael tartotta meg a szombatot, ha
nem a szombat tartotta meg Izraelt. Korunkban igazolódik a mondás első 
tétele. Bár még mindig szent nap a szombat a világ bármely táján élő 
zsidóság számára, egyre nyilvánvalóbb a feszültség a szombat megtar
tása tekintetében. Másképp értelmezték Jézus kortársai között az ünnep
tartás rendjét a szigorú farizeusok és másképp a szadduceusok. Ma is 
lényeges kisebbségben vannak az orthodox zsidók a liberális, ill. ún. „re
form” zsidókhoz képest. Amerikában ma több mint egymillió zsidó él 
(550 kongregációban) reformgyülekezetekben. Ezeknek a zsinagógáiban 
fedetlen fővel ülnek a férfiak, sőt a rabbi is fedetlen fővel olvassa és 
magyarázza a thórát, vegyesen ülnek férfiak és nők a padokban. Sőt nö
vekvő számban ünnepük a „szombat”-ot vasárnapi!) alkalmazkodva tár
sadalmi környezetükhöz. Tévednek azok, akik a mai Izrael állam lakóit 
szigorúan vallásos népességnek tartják. Jellemzőbb a cionizmus, mint a 
vallásos fanatizmus mind az oda-vándorlás hullámaira („alija” ), mind az 
ország bel- és külpolitikai jellegére. A világon ma élő zsidóságnak csak 
15% él Izrael államában!, a többiek jelentékeny része figyelemreméltó 
szempontból utasítja el az oda-vándorlást mondván: a zsidóságnak szét
szórtságban kell (!) maradnia,, hogy mint a „népek Krisztusa” hirdesse 
a szigorú monotheizmust és állandó szenvedésével („lámed vóv” !) ké
szítse elő a Messiás nagy napját!

A mai vasárnap Isten rendje ragyog fel előttünk mind előkészítésé
ben, mind megvalósulásában: egység — Krisztusban! Az oltár előtt fel
csendült ennek szépséges megvalósulása. Most a szószéken leleplező
dik Izrael és az egyház bűne: „az Isten rendjét szépen félreteszitek 
azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg!” (Mk 7,9)

A világ is egységet akar. Nincs másképp jövendő az emberiség szá
mára. Ez soha nem volt annyira nyilvánvaló mint korunkban.

Isten egységet munkál s ez a világtörténelemben az üdvösségtörté
nelem. Ezért bocsátotta magához a pátriárkákat és formálta Izrael népét. 
Velük és bennük akarta kezdeni! majd általuk folytatni a föld széles 
határáig. Mert a kiválasztás mindig küldetés. A „szövetség” nem kivált
ság, hanem szolgálatra való elkötelezés. Izrael tragédiája abban áll, 
hogy Istennek erre a rendjére mint fundamentumra ráépítette az „em
beri rendelések” zseniális, de démoni „vallásos felépítmény” -ét. Az ün
nep (szombat) célja elhomályosult a tilalmak dzsungeljában: tilos meg
szabott mértéken túl utat tenni, pénzt érinteni, dolgozni stb. Korunkban 
kiegészültek „modern” tilalmakkal: tilos telefonálni, televíziót nézni, 
fotózni stb. Akik Izrael körén kívül éltek és élnek, már csak a törvényt 
hallják s nem az ünnep evangéliumát. Elveszítette eredeti értelmét az 
oltár és az asztal. Mindkettő a közösség szimbóluma: együtt Istennel — 
együtt egymással! Mi lett mindebből?!

Az istentisztelet lényege az egység Istennel és egymással. S az oltár 
ajándéka a terített asztal öröme és az emberi közösség megvalósulása. 
Mit ér az istentisztelet, ahol nincsen egység? mit ér az asztalközösség, 
ahol a „helyfoglalás” pozícióharca folyik?! A zsinagóga reggeli „isten
tisztelete” van mögöttük, előttük az ünnepi asztalközösség. Jézus jelen
létében lehull minden vallásos kulissza és megdöbbentő élesen áll előt
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tünk az ember, aki templomban is, társadalomban is kizárólag önma
gát akarja érvényesíteni. Hogyan is olvastuk? . . .  „leselkedtek utána .. 
majd „válogatják a főhelyeket” . Annyit ér az ilyen istentisztelet —, 
ahogy felénk mondják — mint németben a nix. Semmi sem történhetett 
az istentiszteletükön, ha közvetlenül utána nyugodtan továbbmentek vol
na egy szenvedő ember mellett. Mit érthettek meg Isten dolgaiból, ha 
tekintélyben és származásban, rangban és pénzben gondolkodnak az asz
tal mellett s mindenkin készek átgázolni az első helyért! Ma sem a ta
gadás a legnagyobb istenkáromlás, hanem a felirat a templomajtón: „csak 
fehéreknek!” Nem az aszociális fiatalok dühöngő hagyományrombolása 
veszélyes, hanem a kíméletlen pozícióharc. Elviselhetetlenül undorító, ha 
ez vallásos mezben történik a „Törvény nevében” vagy Jézus nevét meg
alázva az „Evangélium nevében” keresztyén cimkével. Ember alkotta 
sorrend: az első hely az enyém, a második néhány emberé, akik hoz
zám (!) tartoznak, s az utolsó hely az Istené... Isten rendje szerint: az 
első hely Istené a második a felebarátomé s az utolsó hely az enyém!

Az „emberi rendelés” tiszavirág életű. Mindig kiderül, hogy az 
enyém az utolsó hely. Már menetközben, de az ítéletkor feltétlenül. A 
különbség abban áll, hogy Jézussal vagyok-e az utolsó helyen vagy Nél
küle?!

Mert Jézus az utolsó helyen van! így ad dicsőséget Istennek, s így 
akar meggyógyítani mindnyájunkat az első hely halálos téveszméjéből. 
Miközben újra és újra átgondoljuk annak a különös szombat délelőttnek 
történetét, egyszerre megértjük, hogy harcol Jézus azokért és érettünk. 
Vissza kell találnunk az értelmetlen mellékutcából a nyílegyenes és szép
séges főútra: Jézussal az utolsó helyen! Innen Istenhez embereken át 
visz az út. Izrael minden tagja naponta kétszer is elmondja a „söma 
jiszróél” imát, amelyben a szeretet nagyparancsa csendül fel. Ki ne is
merné a világkeresztyénségben Jézus két parancsát a szeretetről Isten 
és ember iránt?! Nincs mentségünk, se régieknek, se maiaknak, ha mind
ezt tudva mégis „szépen félretesszük” és megáltalkodottan ragaszkodunk 
a magunk „rend”-jéhez.

A program egyértelmű; járj alázatosan Isten előtt és szolgálj min
den erőddel az embereknek!

Visszája az ördögi életstílus: önmagadat imádd és ne törődj mások 
nyomorúságával!

Egyikünk sem térhet ki most a parancsoló döntés elől: vagy Jézussal 
az utolsó helyen alázatosan mint kegyelembe fogadott és tevékeny sze- 
retetben mint boldog munkatárs — vagy gabalyodj magadba, mint Jör- 
gensen pókja, gázolj át mindenkin hatalmi mániádban ridegen és ön
zőén sietve a holnap jóvátehetetlen ébredésére, amikor az utolsó hely 
vár reád, de Jézus nélkül!

Balikó Zoltán

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 17. VASÁRNAP

Lk 14,1—11

Szolgálatunk három pillére

Luther Márton a tízparancsolat magyarázatában szép példát muta
tott arra, hogyan kell értelmeznünk Isten igéjét. A parancsolatokból 
nem a negatívumot emelte ki, hogy mit ne tegyünk, hanem a pozitívu
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mot, azt hogy mik a feladataink, s hogy Isten szeretetéből hogyan tud
juk teljesíteni ezeket a feladatokat. Mai szentigénket is akkor értelmez
zük helyesen, ha a farizeusok viselkedése alapján nem azt elemezzük, 
milyenek ne legyünk, hanem ha Jézus példája nyomán szemügyre vesz- 
szük, mik keresztyén szolgálatunk jellemzői.

1. Szolgálatunkban mindig azonnal kell cselekednünk, akcióba lép
nünk. Keresztyén életünknek egyik legnagyobb kísértése, hogy szeretjük 
elodázni a dolgokat. Nemcsak Isten igéjének hallgatását, mondván, 
hogy ráérünk majd azzal foglalkozni, ha nyugdíjasok leszünk, hanem 
a szeretet cselekedeteit is. Az azonnali segítségnyújtás elodázására sok
szor „hivő, kegyes” indokokat is találunk. Ügy, mint a farizeusok, akik 
a szombat betű szerinti megtartását fontosabbnak tartották, mint a beteg 
társukon való segítést. Bizonyára a példázatbeli pap és levita is tudott 
felhozni hasonló indokot, amikor a félholtra vert embert elkerülte a 
jerikói országúton. Pedig az azonnali beavatkozás elmulasztásának sok
szor nagyon súlyos következményei lehetnek! Emberek élete múlhat né
hány perces, vagy órás késésen. Ezért veszi olyan komolyan az igazság
szolgáltatás karambolok esetében a cserbenhagyás vétkét. De nemcsak 
a testi segítségnyújtásnál van ez így. Sohasem tudhatjuk, hogy egy-egy 
elmulasztott testvéri szó, bocsánatot sugárzó tekintet, vagy kézfogás 
milyen következményekkel járhat embertársaink életében. Öngyilkosok 
búcsúlevelei a tanúi annak, hogy ebben a vonatkozásban mennyi mulasz
tás terheli a lelkünket! Társadalmi összefüggésekben és az emberiség 
nagy családját érintő kérdésekben sem lehet helye a halogatásnak. A tett 
halála az okoskodás — mondja a közmondás. Azért soha se okoskodjunk, 
hanem mint jó mentők és tűzoltók legyünk azonnal ott, ahol embereknek 
és közösségnek segítségre van szüksége.

2. A halogatást nem tűrő, szolgáló szeretetnek a másik jellemzője 
az alázat. Más szóval, hogy sose önmagunkra, hanem mindig másokra 
nézzünk. A farizeusok azért nem akartak segítséget nyújtani a vízkóros 
betegnek, mert olyan Volt a mentalitásuk, hogy mindig a maguk dicső
ségét keresték. így tartozik össze perikópánknak különben összefüggés
telennek látszó két szakasza. Családi és közösségi életünkben a legtöbb 
feszültség és bonyodalom abból származik, hogy szeretjük az elöl ülést. 
Azt hisszük, hogy mi vagyunk a középpont, s a világnak az a rendje, 
hogy mindenki és minden bennünket szolgáljon ki. De más lenne hit
vesünkhöz, családunkhoz, vagy munkatársainkhoz való kapcsolatunk, ha 
egyszer le tudnánk szállni a magas lóról, s lenne elég alázat bennünk, 
hogy odaüljünk az utolsó helyre. — Az elöl ülés azonban nemcsak egyes 
keresztyéneknek, hanem az egész egyháznak nagy kísértése. Hosszú év
századokon át az egyház megszokta az elöl ülést, s közben megfeledke
zett arról, hogy a társadalmi igazságtalanságok mgszüntetéséért folyta
tott harc elsősorban az ő feladata lett volna. Most napjainkban Isten 
másokat ültetett az első helyre, hogy az egyház tanuljon meg az utolsó 
helyen ülve, önzetlen szeretettel alázatosan szolgálni. S ha valaki komo
lyan veszi ezt a szolgálatot, akkor nem siratja az egyház elvesztett po
zícióit, hanem hálát ad Istennek, hogy most megvan a lehetősége, hogy 
az egyház és az egyes keresztyének betölthessék hivatásukat, amit az 
egyház Ura reájuk bízott. Mert Isten előtt nem az az első, aki pöffesz- 
kedve a maga dicsőségét keresi, hanem aki Jézushoz hasonlóan alázatos 
szeretettel szolgál.

3. Jézus a mintája annak, hogyan kell végezni alázatosan, nem kés
lekedve a szolgálatot. Kísérjük csak végig életútját! Ha nyomorúság
gal és szenvedéssel találkozott, soha sem késlekedett. Még akkor sem,

556



amikor tanítványai mást sugalmaztak neki. Tanítványai akarata elle
nére ölébe vette és megáldotta a gyermekeket. Megnyitotta a vak Bar- 
timeus szemét, bár a tanítványok el akarták némítani a segítségért kiál
tó koldust. Egyszer késlekedett csak — Lázár meggyógyításánál —, de itt 
is csak azért, hogy később még hatalmasabban mutassa meg segítséget 
nyújtó szeretetét. Jézus nemcsak példája, de forrása is ennek a késleke
dés nélküli, alázatos, szolgáló szeretetnek. Aki egyszer találkozott vele 
és átélte bűnbocsátó szeretetét, az maga is cselekvője lesz ennek a sze
retetnek. Gondoljunk csak arra, hogyan siet a vámszedő lévi kártalaní
tani azokat, akiket megrövidített. Vagy nézzük Pál apostol szolgálatát, 
akinek Damaszkusz utón egész élete a másokért való szolgálat volt. 
Hogy ő nem késlekedett, mutatja, hogy néhány év alatt az akkor ismert 
egész világot bejárta, hogy hirdesse Isten üdvözítő evangéliumát. Vagy 
gondoljunk Lutherra. Életében annyit munkálkodott, szolgált, írt és uta
zott, hogy ma szinte el se tudjuk képzelni, hogyan volt minderre ideje. 
Lehetne folytatni a sort: Zinzendorf, Francke, Albert Scweitzer stb. A 
kérdés, hogy mi be tudunk-e állni ebbe a sorba, Jézus erejéből vállal
juk-e késlekedés nélkül az alázatos szolgálat útját?

Sürgess tűnő nap — nőnek már az árnyak — 
fényével minden bágyadó sugárnak 
künn hajladozni még a földeken!
Boldog, aki egy kalászért se restell 
aláhajolni. . .  nem számol a testtel.
Sürgess tűnő nap, múló életem!

(Turmezei E.)

Dr. Selmeczi János

Laikus kérdések és szempontok Lk 14,1—11-hez

Isten akaratának ellentmondó a szívtelen és emberektől elforduló 
vallásoskodás. Nagyhangú keresztyénség, Uram, Uramozó kegyesség ir
galmatlan és szeretetlen szíveket takar. Az igazi istentisztelet mindig 
emberekhez hajló segítő szeretetben lesz életvalósággá. Keresztyének 
gyakran menekültek a felebarát megsegítése elől kegyes frázisok han
goztatása mögé. Hallani lehet arról, engem csak az üdvösség kérdése 
érdekel. Háborúk, társadalmi kérdések engem nem foglalkoztatnak, mert 
az örökkévalóság kérdései mindennél fontosabbak számomra.

A keresztyének igényt tartanak nagyon sokszor még ma is az első 
helyre. Ők azok, akik mindent mindenkinél jobban tudnak. Akik ren
det és morált diktálnak a világnak. Gőgös beképzeltségükben azt gon
dolják, hogy csak a hivők tudnak igazán emberségesen élni, irgalmas- 
nak lenni és szeretni. Ezért szeretnének az élet minden kérdésében a 
keresztyén felfogás alapján utat mutatni és megoldást kínálni. Ök a min
dent mindenkinél jobban tudók. Pedig Jézus Krisztusnak az utolsó hely 
jutott. S a kereszt mégis dicsőségének és felmagasztaltatásának helyévé 
lett. Az utolsó helyen állva szolgálta a világ üdvösségét és Isten dicsősé
gét. Ezt az alázatot kell megtanulnunk Urunktól.

Ez az alázat nem a mindenbe beletörődő megnyugvás és tétlenség, 
hanem a másokat magunknál különbnek tartás indulata. (14)
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 18. v a s á r n a p

1 Kor 1,4—9

Isten már az ószövetségben úgy mutatja meg magát, mint aki hű 
marad a népével kötött szövetséghez, megtartja a szövetségi hűséget. 
(Hős 2,18—19) Isten az újszövetség idején is ugyanaz maradt. A Krisztus
ban kötött szövetség pontjaihoz is tartja magát. Azt a világot, amelyért 
Egyszülöttjét feláldozta, nagyon szereti. Cselekedeteit éppen ezért nem 
az ember pillanatnyi magatartása határozza meg, mert ha ez így lenne, 
már régen felmondta volna a velünk kötött szövetséget ingadozó és el
lentmondó magatartásunk miatt. Isten azonban hű marad önmagához, 
lényegéhez: a szeretethez. Ez a hűsége határozza meg mindenkor a ve
lünk kapcsolatos cselekedeteit.

1. Isten hűsége: hívás az anyaszentegyházba. A Krisztusban hivők 
közösségébe, az egyházba való tartozás nem emberi elhatározás eredmé
nye. „ . . .  saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az 
én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el 
engem”. Isten tehát Szentlelke által türelmesen hívogat a szentek kö
zösségébe. Már a keresztségünk alkalmával megkezdte és azóta is foly
tatja „az evangélium által”, „a Krisztus felől való bizonyságtétel” által. 
Isten hűségét tanúsítja az evangélium áldott magvetése.

2. Isten hűsége: közösség Krisztussal. Akik hallgatnak a hívásra, 
azok kerülnek a Jézus Krisztussal közösségbe. Ez a közösség nem alkal
mi és időleges kapcsolat, amelyet kedvünk szerint építhetünk ki. Mi leg
feljebb csak lerombolhatjuk, semmissé tehetjük a meglevő kapcsolatot, 
amelyet Isten valósított meg közöttünk és a Jézus Krisztus között, továb
bá közöttünk és a Krisztusban hivők között. Ennek a közösségnek a lé
nyegét Jézus a szőlőtőke és a szőlővesszők egymáshoz való viszonyával 
szemlélteti a legjobban. Ebből következik, hogy a Krisztussal való közös
ség nem organizáció, hanem organizmus, az élő funkcionáló szervezet kö
zössége. Ugyanerről szól a páli hasonlat, amikor azt mondja, hogy az 
egyház feje Jézus Krisztus, mi pedig testének tagjai vagyunk. Létünk, 
keresztyénségünk csak addig garantált, amíg a Főhöz tartozunk. A tőle 
elszakadt tagban megszűnnek a hitélet funkciói, az ilyen keresztyén, az 
ilyen gyülekezet lelkileg elsorvad. De hű az Isten, aki a Krisztussal való 
közösségünk fennmaradását és működését munkálja.

3. Isten hűsége: kegyelemben való részesülés. A Krisztushoz való 
tartozás, a Vele való közösség a kegyelmében való részesülést eredmé
nyezi. A szőlőtőkéből az éltető energia a vesszőkbe jut. Az Isten ke
gyelme a Krisztus által testének egyes tagjaiba árad. A kegyelem meg
tartó és éltető erő a bűnös számára. Megment a bűntől és annak követ
kezményeitől. (Rm 6,23) Amíg a kegyelem bűnt törlő ereje nem érvénye
sül életünkben, addig reánk is áll az, amit a megdicsőült Krisztus mon
dott a szárdisi gyülekezetnek: „Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy” 
(Jel 3,1). A kegyelem életünkbe való beáradása új életet ad, amelynek a 
lényegét Pál így fogalmazta meg: „él bennem a Krisztus” (Gál 2,20).

4. Isten hűsége gyarapodást, gazdagodást munkál. Ahol élet van, 
ott gyarapodás, növekedés van. A korinthusi gyülekezet mindenben meg
gazdagodott a Krisztusban kapott kegyelem által. Ebből a „minden” -ből 
a gyülekezet helyzetének megfelelően csak kettőt emel ki Pál, a logos-t 
és a gnózis-t, a beszédet és az ismeretet. Az előbbi jelenthette a nyel- 
vekenszólást és egyéb lelki beszédek formáit, de a tanítást és a kinyi
latkoztatást is. Az utóbbi az istenismeretet és a hívek lelki ítélőképes
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ségét foglalja magában. Mind ezek a mai gyülekezetek számára is lé
nyegesek. Azonban nemcsak az mutatja a gyülekezet gazdagságát, sőt 
elsősorban nem az, ha a tanítás, vagy az annak nyomán támadt ismerét 
bőséges, mert „nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben” (1 
Kor 4,20). Jézus szavai szerint: „Nem minden, aki azt mondja: Uram, 
Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én meny- 
nyei Atyám akaratát (Mt 7,21), akiben az elfogadott tanítás nem marad 
meg az ismeret síkján, hanem életté, cselekedetté lesz. A kegyelem sod
rásában élő gyülekezet éppen ezért „nem szűkölködik semmi kegyelmi 
ajándékban” . Pál két helyen is felsorolja a kegyelmi ajándékokat. Rm 
12,6 kk.-ben a prófétai után a diakóniát említi. 1 Kor 12,4 kk-ben adja a 
másik felsorolást és mintegy összefoglaló fogalomként említi a diakóniát. 
Isten Szentlelke koronként más-más kegyelmi ajándékra helyezi a hang
súlyt. Abban az időben a „beszéd” -re, ma a „szolgálatira. Isten kegyel
met gyakorolt velünk a Krisztusban. Joggal várja hát el tőlünk az ir
galmasság cselekedeteit, a diakóniát, a szeretet tetteit.

5. Isten hűsége: megtartatás a Krisztus napjára. Ha a kegyelem gaz
dagságában élünk, akkor egész életünk Arra utal, Akiért Isten kegyel
met gyakorolt felettünk és kegyelmének sokféle ajándékával elhal
mozott. Így lesz a gyülekezet a Krisztusra figyelők közösségévé, akik 
azonban nemcsak a múlt Krisztusára figyelnek, hanem az eljövendő 
Krisztust várják. A kegyelem mindig emlékeztet arra is, hogy bűnös em
berek vagyunk, ezért szorulunk kegyelemre. De ezért van szükségünk 
arra is, hogy a jelenben munkálkodó Krisztus őrizzen meg minket mind
végig, feddhetetlenségben. A Krisztusban hivők közösségének az élete 
az Eljövendővei való boldog találkozásra betájolt élet.

6. Isten hűsége hálaadásra késztet. Keresztyén életünkkel, lelki ja
vainkkal nem dicsekedhetünk, mert minden kegyelem az életünkben, 
amink van, mindent Istentől kaptunk ajándékba. Amit pedig ajándékként 
kaptunk, nem tüntethetjük fel saját produktumunkként és nem is kérke- 
hetünk vele. Isten hűsége által megajándékozott ember hálaadó ember, 
mert tudja kinek köszönheti hitét, megtisztított életét, Krisztust váró re
ménységét. Ezért áldja Istenét szavakban és szolgáló szeretetével.

Pintér János

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 18. VASÁRNAP

1 Kor 1,4—9

Ez a „hálát adok” Pálnál nem levélformula. A szíve diktálta. Szo
katlan dolog, mert az embernek nem kenyere a hála, a köszönet. Nem 
az annak ellenére sem, hogy elemi jólneveltség kérdése és társadalmi 
konvenció: illik mindent megköszönni. Keresztyén életünkhöz szervesen 
hozzátartozik. Hitről, életről nem lehet komolyan úgy beszélni, hogy he
lyet ne kapjon a hálaadás. Bizonysága ennek az is, hogy beszéd közben 
egyre halljuk: hála Istennek! Ma talán úgy érezzük, tradíció, ellélektele- 
nedett szokás. Pálnál semmiképpen nem. Imádságában sorra veszi a gyü
lekezetei, testvéreket, munkatársakat, mindenkiért és minden jóért hálát 
ad. Ezért kerül bele a levélbe is. Örüljön a korinthusi gyülekezet, annak 
minden tagja és azokért az ajándékokért, melyekkel Isten oly gazda
gon megáldotta őket, együtt áldják vele az Istent.
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Miért adjunk hálát?
Isten kegyelmének ajándékaiért, melyeket nem mi, hanem mások, a 

testvérek, a gyülekezet egésze oly bőségesen kapott Istentől. Mindig haj
lamosak vagyunk arra, hogy csak azért adjunk hálát, amit mi kaptunk, 
mert eleve már úgy is mindent csak a magunk számára kértünk. Döb
benetesen beszűkült élet ez, nemcsak az önzése miatt, hanem azért is, 
mert rendkívül keveset lát meg Isten jóságának és kegyelmének kimond
hatatlan gazdagságából, ha valaki csak annyit lát, amennyit ő maga ka
pott, még akkor is, ha igen sokat kapott. Isten kegyelmének megsokszo
rozódását látja az, aki a neki adott ajándékokat felfedezi, meglátja má
sok életében is. Ezenfelül Istennek sokféle ajándéka van, amit sokfelé 
osztogat, amint neki tetszik. Senki se igényelheti, hogy Isten minden 
ajándékát csak neki ossza ki. A testvérek, a gyülekezet életében, más 
és más ajándékot ismerhetünk meg. Az egyeseknek adott ajándékokat 
összegezve a közösség, a gyülekezet lesz igen gazdag és a maga egészé
ben bontakozik ki Istennek mindennel megajándékozó kegyelme. így a 
há’ aadásra mindig van ok és alkalom és szinte a végtelenbe nő Isten 
kegyelmének gazdagsága.

Nem rendkívüli, hanem elemi, egyszerű, de mindenkinek szóló aján
dékokért. Ujjonghatna Pál a gyógyítás, vagy a nyelvekenszólás, vagy a 
prófétálás nagyszerű ajándékaiért. Itt e helyen nem említi egyiket sem, 
bár kétségtelenül ezek is közöttük vannak a bőségesen kapott ajándé
koknak. Ezekben azonban csak egy-egy, vagy csak néhány testvér része
sült. Ellenben mindnyájan gazdagok a beszédben. Nyilván nem bőbeszé
dűségre kell gondolnunk. Mindenkinek van mondanivalója, lényeges, ko
moly, tartalmas. Van bátorságuk szólni. Hallgatójukra meggyőző erővel 
hat beszédük. Nem betanult lecke, vagy szöveg, hanem sajátjuk, Isten 
ajándéka bennük. Isten kegyelmének beszédben megnyilvánuló gazdag
ságának akkor lesz igazán értéke szemünkben, ha a ma gyülekezetére any- 
nyira jellemző némaságra gondolunk. Némák vagyunk, mikor szólni kel
lene, mert szegények vagyunk. Nincs mondanivalónk, vagy nem jár rá 
a nyelvünk, mert nem beszédtéma közöttünk, vagy nincs hozzá bátorsá
gunk. Kinek ne okozna fájdalmat a szószékről hangzó igehirdetés vissz- 
hangtalansága, az egyoldalú prédikálgatás ? Mindnyájan gazdagok az is
meretben. Értelmi ismeretről van szó. Tudják, kiben hisznek, mert isme
rik és tudják mit hisznek, mert jól tájékozottak az evangéliom ügyében 
a hit és élet kérdéseiben. Hogyan hihet az ember abban, akit nem is
mer? Hogyan követheti azt, amit szeme elől homály, sötétség borít el? 
Az evangéliumok bizonyságot tesznek arról, hogy Jézus mennyire vigyá
zott arra, hogy akik hallgatják, értsék is, amit hallanak. A meg nem ér
tett igéből, igehirdetésből, bizonyságtevő beszédből nem születhetik hit 
és Krisztust követő élet. A bizonytalan zengésű trombita nem ösztönöz 
lépésváltásra, sem együttmenetelésre. Ez az ismeret azonban mégsem 
azonos a sok tudással, hisz akkor a teológusok lennének a legjobb ke
resztyének. Ez az ismeret élet és valóság. Elmélet és gyakorlat elválaszt
hatatlan a keresztyén ismeretben is. Gazdag megtapasztalása az életben 
Isten kegyelme sokféle gazdagságának.

A Krisztus felől való bizonyságtétel megerősítéséért. Isten mindenben 
igazolta a Jézus Krisztusról való bizonyságtételt Pál apostol igehirdetése 
nyomán. Boldogan látta, hogy mindaz, aki hitt, senki sem csalódott ab
ban a Krisztusban, akit Pál hirdetett. Sőt nemcsak az apostoli igehir
detést igazolta, hanem a benne hivőknek, így a korinthusbelieknek Krisz
tusról szóló bizonyságtételét is. Nem apostoli specialitás tehát a Krisz
tus felől való bizonyságtétel, és annak megerősítése, hanem mindenki
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ajándéka Istentől. Hogy ez mennyire hálára kötelező, csak akkor értjük 
meg, ha az üres, megerőtlenedett keresztyén és gyülekezeti életre gon
dolunk. Ha kívülvaló látja, joggal merül fel benne a gondolat, a keresz
tyének minden beszéde és tudománya csak üres malaszt. Sóvárgott vá
gyunk és mindennapos imádságunk, hogy az Űr erősítse meg a mi bi
zonyságtételünket Krisztusról. ,

Az élő reménységért, és bizonyosságért: hű az Isten! A korinthusi 
gyülekezet életének sok nyomorúsága, bűne, jogos aggodalommal és fáj
dalommal töltötte el az apostol szívét. Mikor jövőjére gondol, mégsem a 
kétségbeesés hangján beszél róla. Tele van a szíve azzal a bizonyos
sággal, hogy a gyülekezet feddhetetlenül állhat meg majd a Krisztus 
napján. Reménységének alapja Isten hűsége. Aki meggyújtotta bennük 
a hit szikráját, aki annyi ajándékával elhalmozta a gyülekezet életét ak
kor, amikor még bűnösök voltak, mennyivel inkább meg fogja erősíteni 
őket a tiszta, igaz és feddhetetlen életben, amikor hívőkké lettek és az 
ő vágyuk is, hogy feddhetetlenül állhassanak az újra megjelenő Krisztus 
előtt. Pál életének nagy tapasztalata ez. Isten könyörült rajta, mikor még 
bűneiben élt. De szerfelett megsokasodott Isten kegyelme, amikor Krisz
tusban hitt. Hűségét nem rendíti meg a mi hűtlenségünk sem. Mennyi
vel inkább reménykedhetünk hűségében akkor, amikor megismertük és 
bízunk benne.

Mindez nem jelent beszűkült életet és életszemléletet. A  bűzölgő 
gyertya csak homályt és maró füstöt áraszt magából. A keresztyén em
ber és gyülekezet nem ezért van jelen a világban. A tiszta fény világos
ságot és melegséget áraszt. Fényt, melegséget árasztani a körülvevő vi
lágba, ezért van jelen és gazdagon megáldva. Az önmagára gondotviselő, 
a maga életét rendbentartó egyház tölti be szolgálatát a világban. Pers
pektívája kitárul. Meglátja Istennek a világ iránti szeretetét az egyszerű 
mindennapi dolgokban is, örül annak és hálaadással tölti el. Kit ne töl
tene el például örömmel és hálaadással az, hogy nincs éhező körülötte, 
hogy egyre nagyobb számban találnak új és szép otthonra fiatal párok 
és ifjú családok. Észreveszi és jóérzéssel tölt el az a jóakarat és igyekezet, 
mely áthatja társadalmi erőfeszítésünket azért, hogy mindenkinek jobb 
legyen. Látja, örül és hálát ad. Soha sem csak a hiányokat látja és nem 
lesz kívülálló, szeretetlen, érdektelen kritikus.

A hálátlan mindig szegény, mert örökké csak a hiányt látja és sopán-  
kodik! A hálás szív mindig gazdag és örvendező szív, mert meglátja a 
maga és mások életében Isten kegyelmének gazdagságát.

Kovács Géza

Laikus kérdések és szempontok 1 Kor 1,4—9-hez

Nem értem! Olvastam már a korinthusi levelet. Ebben a városban, il
letve kér. gyülekezetében annyi vetélkedés, botrány, sőt gyalázat;, vétek 
volt, s mégis ezt mondja róluk az apostol? Alakoskodik? Udvariaskodik 
még a levél elején? Vagy csak nem gondolja végig a dolgokat Pál? — 
Lehet-e hálát adni a magunk gyülekezetéért? Gondoljunk a konfirmációra, 
keresztelésekre. Mindez olyan családokat feltételez, akik eleven hitben 
élők! S ezért már lehet hálát adni! — Meggazdagodásról beszél az apos
tol. Ha anyagi gazdagodásra gondol, mi is bekapcsolódhatunk ebbe a há
laadásba: Isten bőségesen ad a gyülekezeti tagok áldozatkészségén ke
resztül. Ebben nincsen hiány! Vonatkozhat másféle gazdagodásra is ez?
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Hogyne! Például a lehetőségek gazdagságára gondolhatunk! Isten mennyi 
lehetőséget ad ma számunkra, hogy diakóniai szolgálatot végezzünk: tár
sadalmi, kisebb közösségi, családi szinten. — De itt úgy látom „beszéd
ben és ismeretben” való gazdagodásról van szó! Van-e gyülekezeteinkben 
„ismeretben” való gazdagodás? Nyújtunk-e a híveknek elég sok alkal
mat és elég jó alkalmat arra, hogy tanuljanak, előrejussanak az igei, 
teológiai, bibliai stb. ismeretben?

A beszédben való gazdagság könnyen sokbeszédűség lehet! Ma pedig 
nem szavak kellenek, nem sok beszéd, hanem igaz, őszinte tettek! — Mi
csoda a „kegyelmi ajándék” ? Csak az, ami 1 Kor 12-ben részletesen van 
felsorolva? Vagy más is lehet ma kegyelmi ajándék? Van, aki kétség
beesik, hogy a másiknak milyen nagy hite van. Az ilyent azzal nyugtat
hatjuk-e, hogy mindenki kapott valamiféle kegyelmi ajándékot? Sok kin
csünk ezen a téren még feltáratlan! Isten nem fosztja ki, hanem meg
gazdagítja az embert! Azt akarja, hogy igényesek legyünk. Ne elégedjünk 
meg szegényes keresztyénséggel! — Hű az Isten! — ebbe bele lehet ka
paszkodni. Én mindig erőt kaptam az igéből. Lelket melegítő energia 
rejtezik benne. Nem kell nyafogni, gyötrődni, mert nem magunk, hanem 
Isten hűsége tart minket. (30)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 19. VASÁRNAP

Ef 4,(20—21) 22—28

Járjunk el hivatásunkhoz méltóan: munkában!

A megigazult embernek — az óember levetkőzése után >— a munkája 
is Isten szerint valóvá (24. v) válik, tehát a megújulás a munkájára is 
vonatkozik.

1. A megújult embernek megújul a munkáról alkotott szemlélete. 
Komolyan veszi a felszólítást, hogy „cselekedje kezével”, tehát dolgozik. 
Nem kibúvókat keres a munka alól, nem menekül előle, hanem példát ad 
szorgalmával, hűségével, megbízhatóságával stb. „Jó” munkát végez — 
„azt cselekszi kezével, ami jó” — de nem önmagának, hanem a másik 
embernek. Tehát nem az önzés vezeti munkájában, munkahelyének meg
választásában, szorgalmában stb., hanem a közösségért, a felebarátért 
való tenniakarás. Nem lop a munkahelyén: nemcsak anyagot, de időt 
sem. Nemcsak az üzemből, téeszből, de társaitól sem. Nem tesz különb
séget a közösségi és az egyéni vagyon között, ami ezek megbecsülését il
leti. A csalárd, gonosz kívánságok (22. v.) leginkább a munkánkkal kap
csolatban jönnek elő és jelentenek kísértést. A több fizetés érdekében, 
vagy a munkában való könnyebbségért egyesek képesek csalni, a másik 
embert becsapni, a feljebbvalókat félrevezetni. A megújult ember győz 
ebben a kísértésben is, és nem enged a „csalárd, gonosz kívánságának, 
és nem magyarázza, és nem menti a bűnt, hanem küzd ellene még ak
kor is, ha ezzel nem lesz népszerű a társai között. Ugyanakkor mégsem 
rabja a munkának. A becsületesen dolgozó embernek nagy kísértése az, 
hogy a munka legyen a mindene. Milyen sok családi életet tett már tönk
re és választott el embereket egymástól az állandó „hajtás” , mert nem 
volt megállás, nem volt idejük egymás számára. Erre is vonatkozik az 
apostol intése, hogy „ne adjatok helyet az ördögnek”. Amit Isten eszköz-
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nek és feladatnak adott, ne legyen bálvány. Hanem az, aminek Isten ad
ta: lehetőség a neki való engedelmességre, hálaadásra és szolgálatra.

2. A megújult embernek megújul a munkatársaihoz való viszonya. 
A legritkább az olyan munkahely, ahol valaki egyedül dolgozik. Inkább 
az az általános kép, hogy a legtöbb ember idejének a nagyobbik felét töl
ti a munkatársai között, és sokszor csak egészen keveset a családja kö
rében. Ezért egyáltalán nem közömbös, hogy milyen a légkör azok között, 
akik együTt dolgoznak. Ha akad olyan munkatárs, akit hazugságon érünk, 
vagy képmutatást észlelünk a magatartásában, elronthatja az egész kö
zösség együttlétét. Az őszinteség hiánya nagyon meg tudja mérgezni a le
vegőt. Ezért biztat Pál apostol igazmondásra, őszinteségre és nyíltságra. 
(25. v) Csak az ilyen nyílt szívű magatartás óv meg attól a másik veszély
től is, hogy együtt dolgozók egymás haragosai legyenek. A megbocsáta
ni tudás, a nehéz természetűek elhordozása szeretetben, egymás megbe
csülése megszólás helyett, mind hozzátartozik a jó munkahelyi légkör
höz. A megújult életű ember tudja, hogy munkatársai is testvérei a Jé
zus Krisztus által, s közöttük kell gyakorolnia azt az életet, amelyet 
Megváltója vár tőle: vagyis, hogy ők „egymás tagjai”, nem önzők és ön- 
állóskodni akarók, ha nem tudnak alkalmazkodni, tudják, hogy egymás
ra vannak utalva. S ezt nemcsak eltűrik, hanem testvérivé, tartalmassá 
teszik az együttlétet. Szép példák vannak arra, hogy hogyan tudnak össze
fogni egy helyen dolgozók, ha pl. egyik vagy másik társukon segíte
niük kell, haláleset, betegség stb. alkalmával. Az „új ember” élen jár 
a munkatársak közt végzett szolgálatban is.

3. A megújult embernek megújul a célja is, amelyért munkájával 
küzd, és amit el akar érni. Ha valakinek nincsen más célja, csak a több 
fizetés, gondtalanabb, gazdagabb élet, a lehető leggyorsabban megy azon 
az úton, amelynek vége az elégedetlenségbe torkollik. Még az sem az 
igazi, hogy ha valaki azért végez jó munkát, hogy eredményt és elisme
rést érjen el vele. Dicséretes törekvés lehet ez a magatartás, de sokszor 
csalódás a vége. Pál apostol a keresztyén ember munkájának a célját a 
mi fülünknek talán idejétmúltnak tetszőén, de a lényegét tekintve ma 
is teljes érvényű igazsággal — így fogalmazza meg: „ . . .  hogy legyen mit 
adnia a szűkölködőnek” . Akkor karnyújtásnyira voltak a szűkölködők, 
ma lehet, hogy nekünk ezer kilométereket kellene bejárnunk, hogy kol
dusokra találjunk. De ez nem ment fel bennünket az igaz célért való 
küzdelem elől. Sok helyen vannak a világban ma is nélkülözők, s hogy ne 
így legyen, újra és újra fel kell emelnünk a szavunkat érdekükben. És 
ha nem szorítkozunk csupán a hagyományos értelmezésre, találunk mi- 
körülöttünk is „szűkölködőket” , akik tőlünk várják a vigasztalást, út
mutatást, segítséget. S nekünk ez esetben is kell, hogy „legyen mit ad
nunk a szűkölködőknek” .

A megújult ember munkájában is új emberként cselekszik. Vajon 
nem naiv várakozás ez? önmagában az egész „újuljatok meg” felszólí
tás is naivitás. De nem erőtlen felszólítás mégsem, mert nem emberi az 
erőforrás. A megújulás, az új ember felöltözése, közöttünk is valósuló 
életforma: „a Lélek által” .

Bárány Gyula
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 19. VASÁRNAP

Ef 4,20—28

Az erkölcsi prédikációt senki sem kedveli. Igaz, éppen az a keserű 
szájíz, mellyel fogadni szoktuk, árulkodik róla, mennyire szükségünk 
volna rá! Ezért hát inkább kívánnunk kellene.

Mai igeszakaszunk erkölcsi prédikáció a javából. Egyfelől abban mu
tatkozik meg ez, hogy nem morális parancsokat osztogat az apostol, elébb 
fölfedi az életújulás forrását, mélyére ás a dolgoknak, az intelmeknek 
alapot vet. Másfelől a nevén nevezett egyes bűnökből való szabadulásra 
úgy szólít fel, hogy mindahányhoz sajátos megokolást fűz.

I. Az életújulás forrása Krisztus
Az. Efezusi levél témája a „Krisztus-titok” . A Szentlélek által vilá- 

gosíttattak meg felőle az apostolok és az újszövetségi próféták (Ef 3,4— 
5). Ezt a kinyilatkoztatást hirdették mindenfelé. Azt ti., hogy Isten 
Krisztus kereszthalála által megbékélt a világgal, megigazította a bűnöst, 
a bűnbocsánat ajándékával merőben új helyzetet teremtett.

A hívek már „így tanulták a Krisztust”, ami azt jelenti, hogy Vele 
együtt új életszférába kerültek, olyan isteni erőtérbe, melyben lehetséges 
megújulni, Krisztus ábrázatára elváltozni.

Lehetséges, valóban lehetséges. Ámde mégse megy végbe varázs- 
szerűen vagy gépiesen. Az embereknek akarata van, kell, hogy igent mond
jon, és mint egy meggyógyított beteg fölkeljen az ágyból s járni kezd
jen! Ezért nem felesleges az intés, sőt nagyon is szükséges. „Üjuljatok 
meg!” Folyton-folyvást éljetek a lehetőséggel, valósítsátok meg azt az új 
embert, aki vagytok a Krisztusban!

Az óember ebben a megújulásban cselekvőén semmiképpen sem 
vehet részt, hisz neki kell levetkeztetnie, meghalnia. Miért ó az óember? 
Miért „öreg” ? Mert Ádámtól származik, mert születésünktől fogva ben
nünk van, s mert korábban kibontakozik bennünk, mint az új ember. 
Ismerjük. A természetes ember az, az átlagember. Mi vagyunk az, Krisz
tus nélkül.

Levetkezésére nem is kerülne sor, ha Krisztusba mint egy új ruhá
ba bele nem öltöztettünk volna. Akárcsak tavasszal az új lomb letaszít
ja az ágon maradt száraz levelet, úgy hat belülről kifelé Krisztusnak 
ereje, szent Lelke megtisztítva egyre teljesebben gondolatvilágunkat, ér
zületünket. testi mozdulatainkat, mindennapi cselekvésünket. Kiterjed a 
megújulás az embertársakkal, a világgal való kapcsolatainkra is.

Alapvető tanítás ez. Minden korban időszerű. Kiváltképpen olyan
ban, mint a miénk is, amikor töméntelen változás szüksége merül fel. 
Ahhoz azonban, hogy a körülmények, az állapotok megváltozzanak, új 
világ támadjon — új ember kell! A változás egymagában még különben 
sem megújulás. Az óember eközben is óember marad. A megújulás em
berfeletti feladat. Isten operációjára van szükség, ki egyedül veheti ki 
keblünkből a kőszívet s plántálhat helyébe hússzívet, mely kész befogad
ni az ő Lelkét (Ez 36,26—27)

Meg kell hát hallanunk újra meg újra a jó hírt: Isten végbe vitte 
ezt a nagy műtétet. Krisztusban vagyunk, kaptuk a Lélek ajándékát; Ne
ki köszönhetjük, hogy élünk, most már járhatunk is „Lélek szerint” 
(Gal 5,25), és kell is, hogy ekképp járjunk, vagyis kialakítsuk a Léleknek 
megfelelő életfolytatást!
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11. Három példán illusztrálja az apostol: miféle erkölcsi erőfeszítés
re késztet bennünket a Krisztus Lelke. Egyszerű, megfogható intelmek 
folynak ki tollából. Valamennyi a közösségi életre mutat. Akit ugyanis 
Krisztus Lelke vezérel, határozott fordulattal odafordul a felebarát felé, 
hozzá való viszonyában megújul.

Ne hazudj, ne haragudjál, ne lopj! A tilalmat buzdításra cserélve 
föl: légy igaz, békés, dolgos ember! Mindhárom óriási jelentőségű. S mint 
már mondottuk, mindegyiknek súlyt ód az a sajátos megokolás, amely- 
lyel az apostol ezekre egyenként buzdít.

1. „Egymásnak tagjai vagyunk” — ez az igazmondásra való felszó
lítás indítéka. Elsősorban a keresztyén gyülekezetre érti Pál, melyben 
Krisztus a Fő, mi pedig testének tagjai vagyunk. De nyugodtan alkal
mazhatjuk a tágabb emberi közösségre is. Amilyen képtelenség az, ha a 
testünk egyes tagjai közt nincs összhang, éppoly kóros, közösségbontó je
lenség a hazugság, a megtévesztés, az őszinteség hiánya az egyházban, 
a világban, egyaránt. S amint egy tag betegsége miatt szenved, az egész 
test, akképpen fáj az egész közösségi élet a hazug egyének hamisságá
tól. Pedig hát szinte ez mondható bevettnek: álarcban járunk-kelünk 
egymás közt, bizalom nélkül szűkölködünk s már-már észbe se vesszük, 
hogy a bizalmatlansággal megvetjük, megbecstelenítjük egymást!

2. „Az ördögnek ne adjatok helyet” — ez a megokolása a harag el
leni küzdelemnek. Betörési hely ugyanis démonikus hatalmaknak a ha
ragra gyűlés, a gyűlölet felizzása vagy a tartós megkeseredés. Nem mint
ha eleve ki volna zárva a harag jogossága. Okot adhat a felebarát visel
kedése őszinte felháborodásra. Jézus templomtisztításának története kap
csán szoktunk szent haragról beszélni, hisz még ő is korbácsot vett a ke
zébe. Szent harag valóban lehetséges (mint ahogyan szent hazugság nem!), 
ámde még a legjogosabb esetet feltételezve is — betörhet a keletkezett 
résen át az ördög és olyan szakításra bír a testvérrel, a felebaráttal, mely 
Istennek semmiképp sem tetszik. Isten megbékélt velünk, nekünk is 
késznek kell lennünk mindenkor a megbékélésre. Az emberiség mint 
bűnös közösség csak a megbékélés által maradhat fenn. Egyháznak, világ
nak tartóoszlopa a megbocsátás. 0, nem könnyű lecke! És mégis: „a nap 
le ne menjen a ti haragotokon!”

3. „Hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek” , avégett dolgozzék be
csületesen az ember. Ez a rugója a 7. parancsolat megtartásának. A se
gítő, szeretetben gazdag, szolgáló, a mások hasznára is szüntelen gondoló 
embertípus tölti be etekintetben Isten akaratát. Ügy kell dolgoznunk, 
hogyha ehhez Isten egészséget ád, hogy családunk eltartásán túl jót is 
tudjunk tenni. Persze, aki csak magának kíván mohón mindent meg
szerezni s ezért gyakran nem is válogat a megszerzés eszközeiben, az tá
vol áll ettől még gondolatban is. Az életszint emelkedése, tapasztalhat
juk szerte a világban, nem szünteti meg az ember tolvajló természetét. 
A köztulajdon megrongálásától az emberrablásig minden lehetséges szá
zadunkban. S nemcsak az anyagi javakról van szó. Meglopjuk egymás 
idejét, szabadságát, becsületét is olykor. Sőt elorozzuk önmagunkat Is
tentől, akié vagyunk, mert áron vásárolt meg minket. Visszaadni végre 
magunkat Önéki, ez az útja-módja a felebarátra tekintő szolgáló életnek, 
megújulásunknak.

Bizony erkölcsi prédikáció ez a javából. Szívleljük meg hálával s új 
engedelmességben!

Scholz László
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Laikus kérdések és szempontok Ef 4,20—28-hoz

A keresztyén embernek is állandó kísértése, hogy beletörődjön saját 
bűneibe. Ilyen vagyok, ilyen. . .  Fogadjon el a környezetem, a családom, 
a barátaim olyannak, amilyen vagyok — vannak erényeim, de vannak 
hibáim is. — Az élet törvénye és Isten ajánlata más. Minden megújul 
periodikusan a világban az évszakok változásaikor. Az emberi szervezet 
is hét évenként új sejtek által felfrissül. Felújítják a gépparkokat, a gaz
dasági vezetést, a személyi állományt fiatalítjuk. Egyedül az ember 
nem akar megújulni. — Maga Isten akar minket megújítani, de nekünk is 
igent kell mondani szent szándékára. Megújulni — ez Isten ajánlata, de 
sohasem kényszer-cselekedete. — A megújulás mindig konkrét életfoly
tatásban mutatkozik meg. Igazmondás, kibékülés, becsületes elvégzése 
feladatainknak. Milyen szégyen, mennyi haragos van gyülekezeteinkben! 
— Hadilábon állunk az igazmondással is. Szülők állítólagos keresztyén- 
sége ezért nem vonzó gyermekeik előtt. Felnőttek hazugsága hány fiatalt 
rendít meg?! — Szomorú, amikor keresztyének is a társadalmi tulaj
dont közös prédának nézik! Az ellógott munkaidő is lopás! — Isten 
mindent megtesz megújulásunkra. Ahogyan a kórházban az orvosok egy- 
egy műtét során sikerrel visszaállítják a beteg korábbi egészségi állapo
tát, úgy adta értünk Ö krisztust. De ahogyan a megoperált beteg felada
ta, hogy vigyázzon visszanyert egészségére, úgy kell a keresztyén em
bernek is vigyáznia, hogy amint tanulta a Krisztust, aszerint is éljen. 
(9/a)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 20. v a s á r n a p

Ef 5,15—21

Nem tudom, miért került a 21. vers is ehhez a textushoz. így zavart 
kelt, mert pl. az a „laikus”, akivel beszélgettem a textusról, a,követke
zőt mondta: „Milyen határok között érvényes ez a felszólítás”, Engedel
mesek legyetek egymásnak Isten félelmében.” ? Engedelmeskednem kell 
akkor is, ha esetleg nyilvánvalóan nekem van igazam?

Ez a vers az utána következő szakasz bevezető mondata. Elve a há
zastársi szövetségnek. Kölcsönösen tiszteljék egymást.

Egy nagyon közismert vers van itt. „Áron is megvegyétek az alkal
matosságot . . . ” Akárhogyan is nézem akár az eredeti, görög, vagy Luther 
fordítását, csak nagyon erőltetetten mondhatjuk azt, amit Károli: „áron is 
megvegyétek . . . ” Az eredeti görög szöveg pontos, nem szószerinti for
dítása a következő: „Használjátok fel az időt, mert a napok (jobb az élet, 
az idő, az évek), rosszak vagy rossz napok járnak.” Lutheré: „ . . .  gazdál
kodjatok az idővel, mert a napok rosszak” . A gondom az, hogy vajon úgy 
olvassam e fel az igét, ahogyan általában ismerik: „Áron is megvegyé
te k ...” vagy a jobb fordítást használjam? Ezt nem tenném szívesen, 
mert esetleg félreértik azt, amiért „megváltoztattam” a szöveget. Viszont 
ha azt olvasom fel, hogy áron is megvegyétek az alkalmatosságot. . . ” 
akkor elém kerül a kérdés mi az ár és mi az alkalmatosság?

Megkísérlem ezt a nehézséget áthidalni. Ef 1,5—9 felől nézem ezt az 
egész igét. Isten megismertette velünk az Ö akaratának titkát, az Ö jó 
kedve szerint. Tudjuk, hogy fiai vagyunk a Jézus Krisztus által. Amit 
adott és ad, az bőségesen elég ahhoz, hogy bölcsességgel és értelemmel
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járjunk, éljünk és nem úgy, mint a bolondok, akiknek életében, cseleke- 
deikben sohasem látjuk az okot, ami hat rájuk. Ügy látjuk, hogy minden 
értelmes ok nélkül cselekszenek, a pillanatnyi hatásoknak engedve. Nem 
logikus előttünk az, amit cselekszenek. „Bolondok.” Nem járnak okkal.

Mi azonban látjuk azt, amit Isten cselekedett és ez a mi „okunk”, 
amiért úgy élünk ahogyan élünk. Más szóval Isten okozta azt, hogy mi új 
életben, új világosságban (5,8) járunk, tudatosan és felelősségteljesen. Lé
tünkkel, életünk értelmével, céljával tisztában vagyunk. Világos előttünk, 
honnan jövünk, hová megyünk. Ezt Krisztus világossá tette. Isten alko
tott minket és oda megyünk, ahová Krisztus ment. övéi vagyunk. Tehát 
már nem gondtalan és nem gondolattalan, egyik napról a másikra való 
sodródás az életünk, hanem az időnek céltudatos kihasználása. Ez az igazi 
bölcsesség. Ezért döntően fontos, hogy helyesen értelmezzük mi az Isten 
akarata. Figyelmeztet is az apostol: „Meglássátok azért...” , semmit se 
tartsatok drágának, hogy tisztában legyetek, mi az Ür akarata. Minden 
áron tudatosodjék bennünk, hogy az úton, amelyre Isten kegyelme ráál
lított, hogyan járjunk, mit tegyünk.

A dolog azonban nem olyan egyszerű. Belső és külső erők működ
nek, hogy az, ami világos, homályos legyen. Látásunkat és így helyes 
döntésünket zavarják, akadályozzák, vagy legalább megnehezítik. Hiszen 
a bűn nem pusztult ki a világból. Ha pedig nem, akkor nyilvánvalóan 
ma is éppúgy „gonosszá teszi a napokat”, éveket, időnket, mint az efe- 
zusi levél írásakor. Vagy talán nem mondhatjuk el mi is, hogy bizony 
„rossz napok jártak ránk” ? Én magam két világháború kegyetlen nyo
mát hordom. Ázsiában az utóbbi 27 évben 47 helyi háború és fegyve
res összecsapás volt. Ezt mi is érezzük. Említhetjük a Sahel övezetet és 
a brazíliai aszályövezet szenvedőit is. Ugyanekkor fegyverkezési őrület, 
csillagászati összegekkel. „Jó napokat” jeleznek ezek? Vagy közvetlen 
környezetünkben, gyülekezeten belül és kívül nincs e közöny, cinizmus, 
önzés, káros kispolgári énközpontúság? Stb. Példa van sok. Ezek mind 
sürgetően követelik, hogy jól gazdálkodjunk az idővel, amelyben oly sok 
gonoszság van. Kihasználni, amíg nem késő. Áron is, áldozatok árán is 
élni, megvenni a lehetőségeket, hogy másképpen legyen. A minimális „te
rületre” szoruljon vissza az „ok” , vagy az „okok”, amelyek vagy akik 
rosszá, gonosszá teszik időnket, napjainkat, éveinket.

Isten által adott időnknek tartalmát Ö szabja meg. Éppen életünk 
végső céljának érdekében kell ezt Tőle átvennünk megismerve akaratát. 
Ez a bölcsesség. És vajon nem akkor értjük-e helyesen Isten akara
tát, amikor küzdünk azok ellen az erők ellen, amelyek napjainkat is go
nosszá teszik? Urunk halálával, feltámadásával, a Szentlélek kiárasztásá- 
val erre a küzdelemre szabadít fel.

Isten akaratának a megértésénél valaki a következőt mondta: „Any- 
nyiféle elmélet, elképzelés, egyedül jónak tartott teológia stb. létezik, 
Mindegyik az Űrra hivatkozik. A magáét az Űr akaratának állítja be. 
Hogyan igazodjunk el ezek között?” Így látják a szószék alatt! Mit 
mondhatunk erre? Máté 24,45—46 egyértelműen világossá teszi mi az Űr 
akarata, kit nevez Ö „hű és bölcs” szolgának. A háznép nyilvánvalóan 
nem csak az egyház népe, hanem az egész földkerekség népe. Bölcs és 
hű tehát az, aki felismeri, hol van „gond”-ban a háznép, Isten háznépe, 
felveszi a gondot és „ad eledelt” . Testi és lelki eledelt. Ezekkel szol
gál ahogyan Krisztus szolgál nekünk.

Pál is megválaszolja azt a kijelentését, hogy: „...m egértsétek mi le
gyen az Urnák akarata...” Válasza: „meg ne részegedjetek a bor
tól . . . ” A felelőtlen, másokkal nem törődő élettől óv, mely a „kábu
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latba” menekül a feladatok elől. Az emoer azonban e páli sort olvasva, 
az intelem után azt várna, hogy a részegeskedéssel, kábult élettel szem
ben a mértékletességre intsen. Azonban ellentétül a Szentlélekkel való 
teljesedésről, töltekezésről szól. Talán túl merész, ha úgy látom, mintha 
a Szentlélekkel való teljesedés, töltekezés csupán azon múlik, hogy „oda- 
állok-e tankolni, vagy nem” ? Ti. Szentleiket. A páli szó „úgy hangzik, 
mintha rajtam állna az én cselekvésemen múlna, hozzájutok-e a Szent- 
lélekhez vagy nem” — mondta a gyülekezetemből valaki. Nem könnyű 
a válaszadás. Pál adja meg, I Kor 10,21-ben. Tehát a Szentlélekkel való 
beteljesedés „módja” — emberileg fejezem ki magam — a testvéri kö
zösség a Jézus Krisztusban élőkkel, a „szentek” , az Isten által lefoglaltak 
közösségével. Benne kell maradnunk az egyházban Krisztus titokzatos 
testében, hogy ennek az „isteni szervezetnek” Szentlelke vezessen, vilá
gítson. Így világos lesz, mi az Úr akarata ma itt, nekünk.

Az első 12 is úgy kapta a Szentlelket, hogy Jézus iránti szeretetük 
legyőzte bennük a félelmet. Krisztus parancsa erősebben hatott rájuk, 
ezért együtt voltak Jeruzsálemben, várták az Atyának ígéretét, foglala- 
tosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben. Kapták a Szentlelket. 
Nekünk is szól az ígéret. Tehát együtt azokkal, akik szeretjük Krisz
tust. Az együttlét valóban igei tartalmú legyen, mint akiknek ez az oxi
génünk, amely nélkül megfulladunk, a Szentlélek tüze kialszik. Csak ha
mu marad. Kedves emlék, amely már sem nem világít, sem nem fűt, 
de nosztalgiába kerget. Legyünk nagyon hálásak az Atyának minden kö
rülmények között, hogy a Jézus Krisztusért adja ezt nekünk.

Vázlat: Bölcsen az úton.

Mi tudjuk a Jézus Krisztustól, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez 
határozza meg életünket.

Keressük mindig, mi Isten akarata, hogy bölcsen éljünk az időnk
kel, céltudatosan kihasználva azt, saját helyzetünkben.

Erre képessé tesz a Szentlélek. Ezzel töltekezzünk fel abban a kö
zösségben, ahová beépített bennünket az Isten.

Boros Károly

Laikus kérdések és szempontok Ef 5,15—21-hez

Ki a bölcs ember? Aki életével és idejével bölcsen gazdálkodik?! 
A Zsoltáros Istentől kér bölcs szívet. Olyan bölcs szívet, amelyik számol 
Istennel és nem megy el szeretetlenül, értetlenül és feleletlenül a fele
barát mellett. — Isten alkalmat készít a vele való találkozásra és lehe
tőséget ad a hitből fakadó tevékeny szeretet megélésére. A gyülekezet 
gyakran elmulasztja az Istennel való találkozás lehetőségét és elmegy 
tétlenül és szeretetlenül a felebarát mellett, amikor pedig annak javára 
cselekednie és munkálkodnia kellene. — Isten akaratát napról napra újra 
kell keresnünk és megértenünk. Gyakran elfelejtik a keresztyének Istent 
megkérdezni, hogy mit akar általuk és rajtuk keresztül cselekedni a csa
ládban, társadalomban és embervilágban. Erre van pedig újra és újra 
szükségünk. — A szeretet közösségében tanulnak meg a keresztyének 
egymásért élni. így tanulnak meg hálásak lenni Isten minden ajándé
káért és kegyelméért, amelyet napról napra gazdagon és bőven áraszt ki 
minden emberre. (14)
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r e f o r m á c ió  ü n n e p e

A boldogságról 

Mt 5,1—10

1. . Jézus megnyitván száját. . . ”
Szállóigévé lettek évszázadok során ezek a mondatok. Pedig a hegyen 

mondott beszéd nyitánya, ez a 8 gyönyörű mondás a boldogságról — de 
az egész beszéd is — nem általános érvényű életigazságok, magasztos er
kölcsi normák gyűjteménye, nem is koroktól és emberektől független 
„örök bölcsesség” néhány csillogó darabja —, hanem üzenet. Jézus sza
va. Ige. Minden mondatban ö  van. Ügy is, hogy Ö mondotta egyszer a 
hegyen — Jézus beszél itt a boldogságról; és úgy is, hogy saját magáról 
mondotta. Mert amit mondott, egyedül Ö váltotta be. Ö lett szegény és 
Ö sírt értünk; Ö volt szelíd és alázatos szívű; és egyedül ö  mondhatta: 
Én vagyok az igazság; irgalmasságra és békességszerzésre is az hív, aki 
maga volt az irgalom és békesség. Tiszta is az Ö szíve volt — mindha
lálig; utat Ö nyitott Isten országába. Jézus a boldogságról szóló mondá
sok alanya és tartalma, végrehajtója és betöltője. Szavai valójában nem 
is a boldogságról, a boldogságunkról, hanem a hitünk felől kérdeznek 
minket: hiszünk-e abban, aki mindezt mondotta és mondja? hiszünk-e a 
bűneink miatt szenvedett, értünk meghalt és igazságunkra feltámadott 
Jézus Krisztusban? Szavai csak Reá tekintve érthetők és válaszolhatók 
meg; csak így lehetnek azzá, amivé szánta: megújító, szolgálatra serken
tő, boldogító evangéliummá!

A reformációt csak akkor érthetjük helyesen és ünnepelhetjük jól, 
ha abban nem csupán valami egyháztisztítást vagy javítást látunk, ha
nem Jézus Krisztust látjuk felmagasodni, az egyház tanításában, életében 
és szolgálatában újra középpontba és uralomra jutni. Luther igaz refor
mátort cselekedete az volt, hogy minden emberi dicsőségkereséssel szem
ben Jézus Krisztusra mutatott, mint Megfeszítettre és Feltámadottra 
(Cranach Lukács oltárképe); és újra hirdette: nincs más Közbenjáró, 
nincs senkiben másban üdvösség, és boldogság sincs Kívüle!

A ma egyháza számára sincs. Számunkra sincs.

2. „Mikor pedig látta a sokaságot.. ”
Tanítványainak beszél Jézus a boldogságról, de úgy, hogy közben 

látja a sokaságot. Azokat, akiket hozzávittek; akik „rosszul voltak, a kü
lönféle betegségekben és kínokban sínylődőket, ördöngösöket, holdkóro
sokat és gutaütötteket. . Ebbe a sokaságba beletartozik a ma em
bere is. Korunk agyontechnizált, eltömegesedésében is egyre magányosab
bá váló, modem embere minden testi és lelki fájdalmával, kimerült ide
geivel, fáradtságával és fásult közönyével, boldogtalanságával és boldog
ságra vágyódásával. Őket látja Jézus, amikor nekünk beszél a boldog
ságról. Lehet-e, szabad-e hát nekünk az embereket nem látva keresni a 
boldogságot? Lehet-e boldogságunk mások boldogsága nélkül? Nem ér
tik-e tökéletesen félre Luthert és a reformációt azok a magukat hivő ke
resztyénnek és nagyon jó evangélikusnak tartó kegyesek, akik még min
dig úgy tudják, hogy mindaz, ami a reformációban történt; végső soron 
csupán Istenre és az egyes ember személyes viszonyára vonatkozik. Ök 
elfelejtik azt, hogy Luther — aki valóban szívének ebből a legbensőbb,
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legszemélyesebb kérdéséből indul el: Hol találhatom meg a kegyelmes 
Istent? — szívére és vállára veszi kora emberének minden gyötrő prob
lémáját, legmindennapibb társadalmi, gazdasági és politikai kérdéseit is. 
Prédikálja, tanítja és leírja könyveiben, hogy a kegyelemből megigazult 
ember mindenestül új ember — tehát nemcsak lélekben, hanem cseleke
deteiben, mindennapi életfolytatásában, munkájában, a társadalomban, 
a családban, az emberek közé való beilleszkedésében is megújult ember. 
Egetverő „Erős vár” éneklésünk, büszke evangélikus öntudatunk és szik
laszilárd vallástételünk között is hazug a reformációi ünneplésünk, fél
bemaradt a hitünk, ha nem találjuk meg helyünket a mában, ha nem 
nyitunk szívet az emberek felé és nem mozdulunk az igazság, az irga
lom, a béke mindennapi szolgálataira!

3. „Boldogok . . . ”
Jézus nemcsak másképp beszél a boldogságról, mint ahogyan mi 

gondolkodunk róla és vágyódunk utána. Jézus egészen a fejetetejére ál
lítja a dolgokat. Mert ahol Ö megszólal, ahova Ö belép: ott felkava
rodnak, fejtetőre állnak a dolgok. Ott többé nem arról van szó, hogy mi 
a boldogság a mi emberi kategóriáink szerint, hanem arról, hogy Ö ki
ket mond, vállal és tesz boldogokká! Vagy talán nem állította fejtetőre 
a megrögződött kegyes álláspontokat, nem kavarta-e fel mindenestül a 
szíveket Jézus azzal, hogy az önigazságukkal jóllakott, önelégült kegye
seknek a szegények boldogságáról beszélt és megelégíttetést az éhezők
nek és szomjazóknak ígért? Persze, így csak az szólhatott, aki maga is 
szegénnyé lett, megüresítvén magát és engedelmesen mindhalálig, hogy 
engesztelő és bűntörlő halálával Ö maga legyen a mi igazságunk. Re
formáció csak ott születhetett és ma is ott van, ahol Isten elé ereszke
dő emberek üresen és szegényen el tudják mondani: „Bizony, koldusok 
vagyunk. . „Előtted nem kérkedhetünk, nekünk nincs semmi érde
münk, csak kegyelmedből élünk.” De kegyelmedből gazdagon és boldo
gan. Isten országa ma is ott valósul, ahol nem a világot, a helyzetet, a 
körülményeket és másokat, hanem magát látja rossznak és elveszettnek 
az ember. A boldogság a reális látni-tudásnál kezdődik! És ki szólhatott 
volna a sírók boldogságáról, ha nem az, aki nemcsak sírni tudott övéiért, 
hanem könnyhullatással meg is találta a vigasztalás helyét? Sohasem lett 
volna reformáció a bűnbánat könnyei és a bűnbocsánat megvigasztaló- 
dása nélkül. Ma is a Szentlélek (PARAKLÉTHÉSONTAI) megszomorító 
és megvigasztaló munkáját megtapasztalt ember tud helyesen élni a 
könny és mosoly ajándékaival. Boldog vagyok, hogy a „sápadt Ná
záreti” (Nietzsche) igájába hajolok önsanyargató, hazug életeszményével 
szemben a bűnbocsánat örömével gazdag, vidám és derűs élet szépségét 
hirdeti és élheti a lutheri keresztyénség! S vajon a szemesek, az erősza
kosok vaslogikájával százszor lesajnált szelídek lehetnének-e boldogok, 
ha nem Tőle tanulnának csendesek lenni, készséggel szolgálni és saját 
önzésüket legyőzve fáradozni egy erőszaknélküli világért? — soha nem 
keresve a szenvedést. S hány, magát a világtól sterilen távoltartó „jó ke
resztyén” gondolatait állíthatják fejtetőre Jézus szavai az irgalmasok és 
békeszerzők boldogságáról! Hogy nincs szükség jócselekedetekre? Isten 
előtt valóban nincs! — Kegyelemből élünk. De az emberek között annál 
inkább! Ki éljen irgalmasan és ki építse a békét, ha nem az, aki Tőle 
mindkettőt megkapta?! Az igazi hit máris cselekszi a jót, mielőtt kérdez
getné. Mi mire várunk? A világ irgalmat és békét vár. Boldogság mind
kettőt cselekedni; mindkettőben benne van az Isten. S bizony a vallá
sos kegyesek kétarcúságától, hideg közönyétől, gyanakvó bizalmatlansá
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gától, hátsó gondolataitól különbözik merőben az, amit Jézus a tiszta- 
szívűekről mond. A reformáció egyháza ma is csak úgy töltheti be hiva
tását, ha a tiszta szándékúak, a nyíltszívűek, egyenes igazmondók egy
háza tud lenni a világban. Egyik ereje éppen ebben volt és van ma is.

Ha valaki még azt vetné szemünkre, hogy Jézus csupa jövőidőben, 
csupán ígéretekben beszél a boldogságról — akkor jó lenne tisztáznunk: 
számunkra valójában mi a valóság? Csak az érzékelhető, tapasztalható 
világ? Vagy Jézus szava, igéje is valóság? A reformátorok rajta csüng
tek az igén. Az egyház reformációja az ige szavahihetőségének, minde- 
nekfelett való erejének, becsületének visszaállítása volt az egyházban. 
Egy pogány százados mondotta egyszer Jézusnak: „...csak  szólj egy szót, 
és meggyógyul az én szolgám.”

A reformációnapi boldogmondásoknál valamire mégis gondoljunk 
még. Ez a 8 boldogmondás nem 8 embertípus; nem 8 eszménykép, ami
re minden erőnkkel törekednünk kellene. Nem is napiparancs csupán: 
Így élj! Még csak nem is nyolccsíkú tükör, melybe belenézve látha
tom: mennyire más a boldogság! S milyen messze vagyok tőle! S az Is
ten országától! Ez a 8 kicsi mondat: ajándék, mely gazdaggá tehet. Felém 
kinyújtott kéz, mely megtarthat. Kapu, melyen átléphetek. Üt, melyre el
indulhatok. Örömhír: mind ez az enyém is lehet. Maga Jézus Krisztus, 
akiben elközelített az Isten országa —, s vele a boldogság is.

Mert ez a Jézus az én Uram, aki értem meghalt, hogy én „egészen 
az Övé legyek, az Ö országában Ő alatta éljek s Neki szolgáljak örök 
igazságban, ártatlanságban és boldogságban . . . ” !

Egyedül Ö a boldogság reformációja. És a reformáció boldogsága.

Dubovay Géza

REFORMÁCIÓ EMLÉKÜNNEPE

Mt 5,1—10

Az Isten színe elé került ember. A reformációt Isten győzelmének 
tartjuk az ő egyházában és egyháza felett. Luther is így értékelte. Ami 
vele és általa történt, nem az ő ügye volt: Isten győzelmének tartotta, 
A reformáció egy késői, oldalági örököse, Ady Endre így vall:

Ha néha-néha győzök 
Ö járt, az Isten járt előttem 
Kivonta kardját, megelőzött. . .

Nagy Isten-találkozások idején ez a „megelőzött” irodalomban és 
teológiában vissza-visszatérő vallomás. A „coram Deo” -szituáció meg
semmisítő az önerejében elégedett ember büszkeségére, de a találkozás 
Luther kegyelmes Istenével kétségtelenül elvezet a mi korunkban is 
szomjasan várt „irgalmas emberig”, a megváltozott, megújult, naponta 
megtérő, cselekvésében is új életet teremtő emberig.

A Hegyi Beszéd dinamikája. Igehirdetőnek és hallgatónak egyaránt 
szokatlan, hogy reformáció emlékünnepén a Hegyi Beszéd introitusával 
kell szólnunk. Bizonyára találnánk megfelelőbb „reformációs igét” . A re
formáció nem normákat adott, aminek a Hegyi Beszéd tűnik. Egyéb
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ként is egyre nehezebb ezzel a hegyibeszédi eszmeiséggel a gyakorlat
ban mit kezdeni. A „norma” felől nézve valóban nincs is vele mit kez
deni. Hiszen a Hegyi Beszéd törvénykönyvnek kegyetlen (túl gyorsan 
oszt halált), illemtannak divatjamúlt (szem kiszúrása? — miért?), gya
korlatnak esztelen (menj el két mérföldre), zsinórmértéknek magas, kö
vethetetlen.

Ám éppen a minket megelőző, velünk szembejövő Isten ereje, em
berformáló hatalma, s új életet teremtő bölcsessége világol benne. A He
gyi Beszéd nem arról szól, hogy milyenné kell lennünk, hanem arról — 
hiszen az egész Beszédet a befejező hasonlat értelmezi — hogy milyen
né leszünk, ha életünk a Kősziklára épül. A reformáció is belső dina
mikájában erről szól: milyenné lett Luther, milyenné leszünk mi, mi
lyenné lesz Isten népe, az egyház, ha Isten színe elé kerül, ha formáló 
kezébe jut. Egy írásmagyarázó mondta: „Benne nem kötelez semmire 
senkit. A Hegyi Beszédben Krisztus képesíti a benne hívőket mindarra, 
amire a tőle távol élőket nem lehet kötelezni.”

Mivé lesz a szembejövő Isten előtt önmagára nézve megerőtlenült 
ember? S mivé az önhatalmi pozícióban eltörpült egyház? Igénk meg
húzza a történelmi események értékelési mérleg-vonalát, — az egyház 
mai „etikáját” —, s rámutat arra, hogy mi az egyház tartalmi kötelezése 
ma. (Ebből a szemszögből bő lehetőséget ad az igehirdetőnek a boldog
mondások leckéül adott sorozata. Ezúttal néhány gondolatra hadd vil
lantsák rá.)

A mérleg
Lelki-szegény ember, lelki-szegény egyház. Isten mérlege más, mint 

a miénk. Az embernél természetes és magától értetődő törekvés a sok
színűség a széles körű hatalom, befolyás, értés, tudás. Isten ügyében és 
útjain az erő nem a sokszínűségben, a széles skálában van. önhatalmi 
pozícióiban nem nagyobbá lesz az egyház, hanem eltévedt törpévé — ak
kor is ha kincstárai vannak, vagy jól szorongatja is markában a „kardot” . 
Egy régi magyar bibliafordítás a lelki szegényt „együgyűnek” mondja. 
Abban az időben ennek a szónak a jelentéstartalma nem a „fogyatékos” 
volt, hanem azt az embert jelölte, akinek egy volt az ügye, s minden 
abból az egyből nőtt ki, s mindent annak az egynek a fényében érté
kelt. A Krisztus-követő embernek épp úgy, mint Krisztus egyházának 
egy ügye van: Krisztus. Öt sem megkerülnie nem lehet, sem megszegé- 
nyítenie. így tágult az egy ügy szolgálatában a reformáció: jobban érteni 
Krisztus által Istent, s teljesebben szolgálni vele az embert.

Sírás és vigasztaltatás a bűn és a kegyelem egyszerrelátására mu
tat. Mindig eltévedt az egyház, amikor vagy a bűnt ostorozta a kegye
lem ismerete nélkül, vagy a kegyelmet hirdette a bűn-mardosás meg
kerülésével. Vannak, akik lekicsinylik a bűnt — s így erőtlen dolog szá
mukra a kegyelem. Vannak, akik felismerik a bűn erejét magukban, s 
elkeseredve borzadnak el tehetetlenségükön. És vannak, akik a bűn erejét 
és súlyát a Golgotán ismerik fel. Ezek tudnak sírni és megvigasztaltatni.

A szelídség nem a tehetetlenség és gyámoltalanság magatartása, ha
nem az a magatartás, amely nagyobb összefüggések és erők ismeretében 
biztos a dolgában, s így indulatok és futó lelkesedés nélkül tud kitar
tani a felismert igazság és küldetés mellett.

Az igazságra éhes-szomjas ember világos példája Luther.
Az irgalmasság mellett érdemes elgondolkozni. Ismert a korszakos 

párhuzam az egy ügy két arculatáról: hogyan találom meg a kegyelmes
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Istent (volt a reformáció aspektusa), hogyan találom meg az irgalmas 
embert (korunk éhsége).

Tiszta szív magában rejti a világos, tiszta szót, az egyértelmű maga
tartást, az egyenes becsületességet, a hátsó gondolatok nélküliségét.

A békességre igyekezők nagyon aktívak a béke-ügyben: csinálják a
békét!

„Vállalni kell!” (Váci Mihály költő szava.) Az igazságért küzdelmet, 
kockázatot kell vállalni, de ez csak külsőség, mert belül az igazság ma
ga sodor.

A mondatok másik felén is érdemes végigmenni, mert a mérleg 
másik serpenyőjében ezek vannak: mennyek országa, a föld, Isten meg
látása, istenfiúsága, megvigasztaltatás, megelégíttetés, irgalmat nyert bé
kesség és erő. S ezek itt — s nem a homályos jövendőben, vagy az escha- 
tonban. A reformáció bátor felismerés: itt a mennyek országa, mert Krisz
tus itt van.

A boldogok. Nem érzelmi állapot megjelölése, nem a boldogság ideá
jának beteljesülése! Inkább köszöntés: üdv néktek, csakhogy itt vagy
tok, köszöntelek titeket. Olyanná lett-e a reformáció népe, akiket ilyen 
kitárt örömmel fogad a világ? És itt e földi szolgálatunkban érezzük 
tudjuk-e, hogy Krisztus kitárja felénk a karját: jöjjetek én Atyámnak 
áldottai!?

D. Koren Emil

Laikus kérdések és szempontok Mt 5,1—10-hez

Mt 5,1—10 . . .  anélkül, hogy a bibliámat kinyitnám, tudom, hogy a 
Hegyi Beszéd egy része. A ma embere is szokta idézni: „megtartotta a 
hegyibeszédet” (azaz a szülői intelmet). Olyan szöveg ez, amelyet már 
milliószor hallottunk, nagyon ununk, talán kicsit gúnyos formában hiába
való szövegelésnek tartunk és amivel nem tudnak mit kezdeni azok, 
akiknek szól. Mi a boldogság? Állapot, számunkra megfogható valami? 
Jóllakottság? Gazdagság? Megelégedettség? Nem tudom megmondani, 
sőt azt hiszem Jézus itt semmiképpen sem arról a boldogságról beszél, 
amit mi emberek elképzelünk. Szeretnék boldog lenni? Igen! De biztos 
vagyok, hogyha ma mellém ülne Jézus és tanítana arra a boldogságra, 
amiről Ö a hegyen beszélt, nagy csalódást okozna. Nem olyannak tart
juk és nem azt tartjuk boldogságnak, mint amiről ő tanít. Vajon én, ma 
igénylem-e azt a boldogságot? Nem merem vállalni az igent, de a nem-et 
sem. Kik a lelki szegények? Azok, akikhez nem jut el a lelkész, vagy 
akik nem ismerik Isten közelségét? Boldogok vagyunk, amikor templom
ba jöhetünk és Jézus igéjét hallgathatjuk. Nem erről beszél-e Jézus, ami
kor azt mondja, hogy az igazságra éhezők és szomjazok a boldogok? 
Milyen jó lenne, ha az emberek irgalmasok lennének egymáshoz! Mit 
jelent tiszta szívűnek lenni? Erkölcsi tisztaságot, vagy azt, hogy valaki 
olyan, mint egy gyermek? Milyen békéről beszél Jézus? Arról a lelki 
békességről, amiben a gyülekezet közösségében van részünk? Vagy ide 
tartozik a földi béke is? Jézus akarata az, hogy a földi békét is munkál
juk. Ebben a prédikációban jól rá lehet világítani arra, hogy milyen 
életet kíván tőlünk Jézus. (50)
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SZOLGÁLATRA INDULOK — SZOLGÁLNI TANÍTOK
(Elhangzott Téten, lelkésziktató istentiszteleten)

Jk 1,32—27

Ünneplő Gyülekezet, szeretett Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Gyakran megkérdezik, különösen ünnepélyes alkalmakkor; mennyi 

ideig tart az istentisztelet? Ez a kérdés egyrészt a felgyorsult élettempó 
következménye, — kevés az időnk, jól kell beosztani, — de másrészt az 
is benne van, hogy egy órát, vagy esetleg kettőt odaáldozok az Istennek, 
és ezzel eleget tettem az Isten iránti kötelezettségemnek, Istent tisztelő 
az életem.

A mai igénk arra a kérdésre akar feleletet adni, hogy mennyi ideig 
tart az istentisztelet. Eőteljesen húzza alá az apostol, hogy a istentisz
telet nem egy óráig tart, se nem kettőig. Az istentiszteletet nem lehet 
órákra összezsugorítani, nem lehet a templom falai közé berekeszteni. Az 
istentisztelet itt kezdődik el a templomban az Isten igéjének a hallga
tásával. De ez csak az alaphang megadás. Az alaphang magában még 
nem ének, hanem követni kell az alaphangot a hangok sorának, hogy az 
ének legyen. Az istentisztelet itt a templomban erőforrás, amit a ma
gunkévá kell tennünk. Ahogy az akkumulátort is hozzákapcsoljuk az 
áramforráshoz, hogy feltöltődjék. Ennek a feltöltésnek azonban csak ak
kor van haszna, értelme, ha a magába gyűjtött erőt le is adja. Az igazi 
istentisztelet éppen akkor kezdődik, amikor kilépünk a templom kapu
ján. Ott mutatjuk meg mit viszünk magunkkal. Ott mutatjuk meg, hogy 
érdemes volt-e eljönni a templomba. Mert kinn az életben, a templomon 
kívül kell „énekelni” a megadott alaphangon. A templomon kívül kell 
„leadni” a kapott erőt. A családban, a munkahelyen, az emberek között 
kell folytatódnia az istentiszteletnek a másikért való szolgálatban. Az 
igazi, Istent tisztelő élet csa-k ez az életforma lehet. Szolgálatot vár tőlünk 
az Isten, de szolgálatot várnak az emberek is. Önmagunkról kell lemon
dani, önmagunkat kell háttérbe szorítani. Nehéz és a mi emberi termé
szetünkkel ellenkező életforma ez.

Jézus Krisztus úgy jött közénk, hogy megüresítette magát és szolgai 
formát vett fel. Nem hasonlat volt ez Jézusnál, nem egy szép jelkép, 
amit másképpen kell érteni. Szó szerint értette és szó szerint mutatta 
be a tanítványoknak és nekünk is, hogy az igazi istentisztelet a szol
gálat. Azért jött, hogy szolgáljon, hogy megmossa a tanítványok lábát. 
Hogy odaadja az éhezőnek a kenyeret. Hogy felemelje a beteget, hogy 
letörölje a könnyeket, hogy odaadja laz életét mindnyájunkért. Nekünk 
Jézusban szolgáló Urunk van. Jézus élete nemcsak a zsinagógában, vagy 
a jeruzsálemi templomban volt Istent tisztelő élet. Jézus számára az is
tentisztelet nem korlátozódott a megdicsőülés hegyére, vagy az imádko
zás alkalmaira, hanem az emberek között folytatódott. (Jézus istentisz
telete a szolgálatban magasodik ki, látszódik meg igazán. Mennyire más 
volna a mi Urunk élete, ha csak a templomi órák állnának előttünk. Bi
zony eléggé megüresedett élet lenne megváltás nélkül.) Jézus a szolgá
latban mutatta meg, hogy az Atyától jött, hogy szereti az Atyát, hogy 
engedelmeskedik az Atya akaratának. Mi is itt tudunk felnézni Jézusra, 
a szolgáló Ürra, és a szolgáló Jézusnak mondhatjuk el, hogy én Uram, 
én Megváltóm.

Akkor vagyunk az igének meghallói és megtartói, ha az életünk a 
templomon kívül tud és mer a másik embernek szolgálni. Ehhez a mi
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erőnk kevés. A mi erőnkből csak az futja, hogy odaáldozunk az Isten
nek az időnkből egy vagy két órát. A másik embernek — nem kénysze
rűségből, hanem jószántunkból — szolgálni, ez a mi erőnkből nem megy. 
Isten éppen ezt az erőt kínálja nekünk az Ö igéjén keresztül. Isten igé
je, az ő szava nemcsak a teremtés hajnalán volt erő, hatalom, amely 
létrehozta az egész világmindenséget. Nemcsak a testté lett Igében, a Jé
zus életében és életén keresztül volt új életet adó erő, hanem ma is az: 
erő, hatalom. Isten igéje a mi életünkben is elvégzi az életújitás 
munkáját, Isten az ő erejét adja, hogy mi merjünk és akarjunk szol
gálni. Ez az erő a miénk lesz, ha jól hallgatjuk az igét. Jézus ezért jött, 
hogy a bűn hatalmát megtörje, hogy a bűntől szabaddá tegyen. Aki ki 
akarja kerülni a bűnbánatot, aki nem ízleli meg a bűmbocsánat örömét, 
az nem tapasztalja meg az Istennek erejét. Mindig ott kezdődött el és ma is 
ott kezdődik el az új élet, ahol emberek a bűnbocsánat ajándékát mond
hatják magukénak. Ott mindig új kezdődik el, ahol Jézus elmondja: ma 
lett üdvössége ennek a háznak. Ilyen embereknek az élete másokért élő, 
szolgáló élet. Isten átalakítja életünket: önző életből, szolgáló életté. Ez 
az igazig istentisztelet! Ezt várja tőlünk az Isten, de ilyen istentiszteletet 
vár tőlünk ez a világ is.

Ne gondolja senki, hogy ez a szolgáló élet valami keserű, öröm nélküli 
élet. Az igazi öröm éppen a szolgálat nyomán lesz a miénk. Példának 
hadd állítsak elétek egy idős édesanyát, aki a közelmúltban felkeresett, 
hogy elmondja életének nagy örömét. Az egyik unokája ballagott, és erre 
az alkalomra egybegyűlt a család. Együtt volt mind a három fia, ott 
voltak az unokák, akikben így egyszerre, együtt gyönyörködhetett, ami 
neki olyan nagy boldogság volt, hogy azt semmivel el nem cserélné. Ha 
ettől az édesanyától megkérdeznénk, lemondana-e erről az örömről. Ha 
lehetne visszavenné-e azt a szolgálatot, amit a családjáért tett, akkor azt a 
feleletet kapnánk, hogy soha! A szolgálatnak ilyen megbánhatatlan örömei 
vannak, amit semmi más öröm nem tud feliilnúlni. Az igazi istentisztelet 
ajándéka már itt ezen a földön ez az örvendező élet, ami folytatódik és 
teljessé válik az Isten országában. Meddig tart az istentisztelet? Eddig 
az örömig kell elérnünk. Az istentiszteletnek nem egy óráig, hanem egy 
léten keresztül kell tartania.

Szeretném igénket magam felé is fordítani. A balatonszárszói szór
ványszolgálat négy-öt istentisztelete után itt Téten kevesebb istentiszte
letet kell tartanom. Ügy látszik itt kevesebb lesz a szolgálat, itt kevesebb 
időt vesz igénybe az istentiszteletek tartása. Igen, itt Téten kevesebb időt 
fog igénybé venni a templomban végzett szolgálat, a templomi istentisz
telet. De először is a magam számára szeretném az igénk intését aláhúz
ni; számomra sem egy óráig tart az istentisztelet. A szolgálat nemcsak a 
szószéken és a templomban eltöltött ideig tart, hanem az istentisztelet 
nekem is folytatódik a templomajtón kívül. A szószéken mondottakról a 
templomon kívül, kint az életben az életemmel kell bizonyságot tenni. 
Olyan lelkész szeretnék lenni, aki nemcsak a szószéken prédikál, hanem 
életével is tanúskodik Jézus Krisztusról.

Első szeretnék lenni a Gyülekezetben és a faluban is, de nem a tekin
tély, hatalom, vagy a tudás dolgában, hanem a szolgálatban. Olyan lel
kész szeretnék lenni, aki meri vállalni a Szolgálatot a legkisebbnek ép
pen úgy, mint a legnagyobbnak. Jézus lábnyomába lépni a szolgálatban 
is. Oda állni azok mellé, akik sírnak, hogy letöröljem a könnyeket. Oda 
állni azok mellé, akiknek problémájuk van az életben, hogy segítsem 
azokat megoldani. Oda állni a gyászolók mellé, hogy a vigasztalás sza
vával enyhítsék fájdalmukon. Megfogni a betegek kezét, hogy a Nagy Or
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voshoz is vezessem őket. Oda szeretnék állni azok mellé is, akik az em
berért fáradoznak. Erőmmel és tudásommal itt is szolgálni szeretnék, 
hogy szebb legyen az életünk és nagyobb darab legyen a kenyér. Mun
kálkodni azon, hogy az emberek megértsék egymást, hogy békesség le
gyen az emberek között szűkebb körben, a mi falunkban éppen úgy, mint 
világméretekben.

Ehhez az istentisztelethez az én erőm is kevés. Nekem is Krisztus ere
jére van szükségem, hogy ez a szolgálatom ne csak szó maradjon, hanem 
valósággá legyen. Ma Rogate vasárnapján, szolgálatba induláskor azért 
könyörgök Istenhez, hogy adja az ö  erejét nekem, hogy egész életem
mel szolgáló lelkész lehessek. Ezért az erőért könyörgök a Gyülekezet 
számára is, hogy a mi életünk igazi istentisztelet lehessen, együtt tud
junk a templomon kívül is szolgálni Isten dicsőségére és embertársaink 
javára. Adja az Isten, hogy a szolgálat nyomán a közös örömöt is meg- 
érezzük, hogy együtt dicsőítsük a mi Istenünket. Ámen.

Kardos József
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Egyháztörténeti évfordulók
Tauber Gáspár, 

a reformáció bécsi vértanúja
Az egykori császárvárosban ma utca hirdeti emlékét. Halálának 

négyszázadik évfordulóján márványtáblán örökítették meg a Dorothee- 
gassei evangélikus templom belső falán, hogy 1524. szeptember 17-én 
Bécsben lefejezték az osztrák reformáció első vértanúját, Tauber Gás
párt.

Mint jómódú polgár, ebben a belvárosi utcában lakott; akkor Fer- 
bergasse volt a neve. Luther 1522-es „Septemberbibel” -ének és több luthe
ri írásnak a hatására nemcsak tudatosan a reformáció oldalára állt, ha
nem egy kinyomtatott iratával annak bátor védelmezőjeként is lépett 
fel.

Így került sor 1523-ban „eretnekperére” . Revellis János bécsi kato
likus püspök és helyettese, Faber János — a későbbi püspök, aki Dévai 
Mátyás magyar reformátorunkat is kihallgatta — előbb vezeklésre ítélte 
a Szent István dóm kapujában. Fedetlen fővel, égő gyertyával a kezében, 
mezítláb, kötéllel a nyakán, eretnekbélyeggel a testén kellett nyilvános 
bűnbánatot tartania. Azután egyévi börtönre ítélték. Amikor 1524. szep
tember 8-án, Szűz Mária ünnepén a dómot akkor még körülvevő teme
tőbe kísérték, hogy ünnepélyes megbánását nyilvánosan megtegye, várat
lan jelenet következett. A Miatyánk elmondása után lángoló szavakkal 
bélyegezte meg az inkvizíciót és törvényes eljárást követelt.

Amikor két nappal később az Ágostonrendi kolostorban — a mos
tani Operával szemben — ismét kihallgatták, bátran szemükbe mondta 
vádlóinak, hogy ha „nyolcvanezer doktor” támadna is ellene, akkor sem 
fél, mert az ő oldalán áll Isten igéje. (Ezt a rejtélyes számot Tauber ha
lála órájában is említette. A történészek máig sem tudják vajon 2. Mak- 
kabeus 11,2 igéjére, vagy inkább a hajdan 80 000 lelket számláló ausztriai 
valdens közösségre gondolt-e, amelynek István nevű püspökét 1471-ben 
ugyanott végezték ki, ahol ő ekkor bizonyságot tett hitéről.)

A látványos eretnekégetésre szeptember 17-én került sor Bécs egyik 
„libalegelőjén”. Amikor a Mária-képet vivő pap meg akarta gyóntatni, 
ő így felelt: „Van nekem Istenem, az én mennyei Atyám, neki én már 
meggyóntam.” Jézus szavaival ment a halálba: ,A Te kezedbe ajánlom 
lelkemet.” A hóhér lefejezte, segédei pedig testét az égő máglyára dob
ták.

Luther a legnagyobb vértanúk között tartotta számon Taubert. Spa- 
latinnak azt írta róla 1524. november 1-én: „Gáspár kedves volt Isten 
előtt, Krisztusban való halálban részesítette.” A brémai keresztyének
hez írt levelében pedig 1525 elején egy sorba állította őt a reformáció 
többi vértanújával, az 1523. július 1-én kivégzett Heinrich Voes és Johann 
Esch antwerpeni, és Heinrich Moller 1524. december 10-én megégetett 
zütpheni származású brémai ágostonrendi szerzetesekkel.

Dr. Fabiny Tibor


