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Csendben Isten előtt

Még sokat kell tennünk...
„Ha teljes hitem van is úgyannyira, hogy 
hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nin
csen énbennem, semmi vagyok.”

(1 Kor 13,2)

Testvéreim az Űr Jézus Krisztusban! Erőtől duzzadó, imponáló ké
pet tár elénk Pál apostol: hegyeket mozdító hit! ö, aki a római levél
ben olyan magas hőfokon tesz bizonyságot a Krisztusban való, üdvözítő 
hitről, annak erejét, tartalmát fejti ki a mindennapi életre vonatkoztat
va —, most sem tagadja meg magát, amikor hitünkről beszél: a hit he
gyeket mozgat, mozgathat! De lám, mégsem ez a legnagyobb. Ebben a 
levélben Isten kegyelmi ajándékairól beszélve a legnagyobb ajándék
nak a szeretetet tartja. Igénkben az a felismerés jut kifejezésre az apos
tol szavaival,' amit egész magyar evangélikus egyházunk is magáénak 
vall, amikor így tesz bizonyságot: az evangélium hirdetése és az egyház 
diakóniája, a szeretet cselekvő szolgálata egy lélegzet, egy ütem, szét 
nem választható! Az egyház feladata a Jézus Krisztus evangéliumának 
hirdetése, hogy abból hitünk legyen, de ezzel egyidejűleg ott kell lennie 
a szeretet minden oldalra kiterjedő áradatának, éppen abból a hitből fo- 
lyóan, mert ez teszi az egyház szolgálatát pozitívvá a világban. Ha hir
detem a Kriszrtus váltságát, a bűneik bocsánatát, de eközben és azon 
nyomban nem követi ezt a szeretetnek az élet egész területére kiáradó 
megnyilatkozása —, Pál kimondja a nagyon kemény szót — semmi va
gyok.

Néhány nappal ezelőtt mutatta be a televízió Szabó Magda írónő 
új drámáját: Kiálts város! — címmel. Megdöbbentő hitelességei lát
hattuk ebben, mivé lehet a hit, ha önmagáért van, ha bálvánnyá lesz és 
nem azzá, aminek lennie kell: a mások iránti szeretet, az emberekért 
való felelősség, tenniakarás hajtóerejévé. Mennyi irgalmatlanságra, sze- 
retetlenségre és könyörtelenségre sarkallja az embert, sőt még a bosszúra 
is képessé teszi —, noha az első pillanatban látszólag hős, a hit bajnoka, 
valójában az, amit Pál ki mer mondani: semmi, nullával egyenlő, mert a 
szeretet nélkül minden igyekezete csak semmi.

Ma itt egyházkerületünk közgyűlése van együtt. Három esztendőről 
adunk számot, de ehhez mindjárt hozzátehetjük, olyan három esztendő
ről, mely befejezője annak a három évtizednek, melyet most e napokban 
szerte a hazában falvakban és városokban ünnepel az egész népünk s 
melyet röviden így szoktunk kimondani: Felszabadulásunk 30. évforduló
ja. Valójában nem csupán történelmi megemlékezés ez, hanem sokkal 
több ennél: egy új Magyarország születése, melyben soha nem tapasz
talt erővel és lendülettel folyik az évszázados lemaradás leküzdése úgy, 
hogy egy igazságosabb, szocialista rendben boldog jövőt éljen népünk. 
Mi most ennek az évfordulónak napjaiban adunk számot egy rövidebb 
szakaszról, Isten igéjének fényében. Ez a számadás csak arról szólhat, 
hogy miképpen sáfárkodtunk a ránk bízott evangéliummal, de ugyan
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akkor mit tettünk szeretetben és szeretetből, hogyan léptünk a diakónia 
útján?!

Ha most nem tudunk számot adni arról, hogy mit végeztünk egy
másért, a gyülekezetekért, a betegekért, az elhagyottakért, a gyüleke
zetek egymásért, az egész egyház közösségéért, az egész egyház és mi 
mindannyian külön-külön a magunk helyén azért az életért, szocialista 
építésért, mely a mi életünket is formálja, segíti, biztonságos jövőt mu
tat nekünk —, vállalnunk kell az apostol kritikáját: semmi vagyok. Ha 
ma nem tudunk arról számot adni, mit tettünk az egész világ békéjéért, 
a súlyos gazdasági, megélhetési gondokkal küzdő világrészek gondjá
nak, kenyerének megoldásáért, vagy azért, hogy az elnyomott, rém
uralom alatt élő népek felszabadulását segítsük, vagy azért, hogy a világ 
népei közeledjenek egymáshoz és a barátság útján járjanak —, ha mind
ezekről nem tudnánk számot adni, ránk illik Pál kemény kijelentése: 
egész munkánk, igyekezetünk csak semmi! És nagyon keserves lenne ma 
a 20. század hetvenes éveiben így zárni az egyház számadását, hogy egy 
helyben topogunk, se előre, se hátra —, amit teszünk, csak semmivel 
egyenlő.

Adjunk hálát ma nagyon a mi Istenünknek, hogy nem így állunk. 
Köszönjük meg, hogy egyházunkat világos útmutatásokkal rávezette a 
diakónia útjára s ezen járva képtelenségnek, lehetetlenségnek látjuk azt, 
hogy elhanyagoljuk a szeretet szolgálatát. Köszönjük meg, hogy éppen 
ebben a három esztendőben olyan tisztán mutatkozott meg lelkészi ka
runkban az egység ennek az útnak elismerésében és követésében. Kö
szönjük meg, hogy gyülekezeteink és presbitériumaink is egyre bátrab
ban teszik a lépéseket a diakónia útján és mind jobban érzik a felelős
séget egymásért, ha kell anyagi támogatásban is; de érzik az egyház 
jövőjéért való felelősséget is, amikor nagy lelkesedéssel járultak hozzá az 
új Teológiai Akadémia építéséhez. Hálát adhatunk Istennek, hogy egyre 
több azoknak az egyháztagjainknak száma, akik nem tartják hitüket bura 
alatt, nem titokban akarnak keresztyének lenni, hanem vállalják a tár
sadalomban a szolgálatot, közéleti feladatokat és ezt egyáltalán nem ér
zik idegen területnek, mert közösségi emberek. Áldjuk Istent, hogy 
egyházunk béke-szolgálatának ma szerte a világon jó híre van és jó 
bizonysága. Ennyi mindenre képes a szeretet s ez mind érték, pozitívum. 
Az apostol szerint, ha valakiben van szeretet, az mindig többlet, érték 
neki magának is és embertársainak az egész emberi közösségnek is.

A  hálaadás mellett a másik feladatunk ma, hogy világos legyen előt
tünk, amit tettünk, az természetes következménye hitünknek. Nem el
ismerésért, előnyökért tettük, hanem úgy, mint akik most is keressük to
vább a szolgálat alkalmait és lehetőségeit a mi világunkban. A  szeretet
ben nincs megállás, a diakóniának nincs határa sem időben, sem térben. 
A 13. fejezet végén olvassuk: „a legnagyobb a szeretet.”

Van feladatunk bőven. A  gyülekezetek még sokat tehetnek azért, 
hogy igazán „szeretet-közösséggé” legyenek. Nagy városok háztömbren
getegében nehezebb megtalálni az egyedül élő, jó szóra, segítésre szo
ruló, idős, beteg testvéreket, pedig nagyon jólesik nekik a közösséghez 
tartozás, a kapcsolat tartása. Mennyi szeretet kell ahhoz, hogy ne sajnál
juk a fáradságot; kilométereket megtenni a szórványban az egyért. Az 
egyház anyagi kérdéseinek megértéséhez, a nagyobb áldozathozatalhoz 
is több szeretet szükséges. A  hit emlegetése, különösen is az apák, ősök 
hitének mondogatása csak üres semmi, ha nincs mellette a szeretet mai 
áldozata, az egyház szolgálatának anyagi erőnkkel, képességünkkel 
való segítése. A  hitből táplálkozó szeretet nagy leleményességei tudja
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megtalálni a szolgálatnak ezernyi kicsiny útját. A  legkisebbnek is igen 
nagyra nő az értéke, ha „szeretet van benne” . Nem ok nélkül teszi az 
apostol Isten lelki ajándékai közül a legmagasabb helyre a szeretetet.

Jézus szerint a szolgáknak Uruk kiadta a feladatot és egészen visz- 
szajöveteléig kell szolgálniok hűséggel. És boldognak mondja azokat a 
szolgákat, akiket Urunk „ilyen munkában talál,” , amikor visszajön. Mai 
számadásunk se tegyen bennünket elbizakodottá, önelégültté, de tegyen 
boldoggá, mert szolgálhattunk és ami ezután következik, azt töltse meg 
Urunk még több örömmel, hűséggel és reménységgel. Hogy erősen áll
junk, buzgólkodjunk, mint akik tudjuk, hogy munkánk nem hiábavaló 
az Úrban. Ámen.
(Elhangzott a Déli Evangélikus Egyházkerület közgyűlését megnyitó is
tentiszteleten).

Tóth-Szöllős Mihály
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A Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsának 

Ünnepi Közgyűlése

Megemlékezés hazánk felszabadulásának 
harmincadik évfordulójáról

Megnyitó áhítat

Szamosközi István református püspök, a Zsinat lelkészi alelnöke 
Textus: Ezsaiás 25,1,2,4,6,7,8,9; 26,1,2 versek

Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban!
Íme: egybesereglett néped, hogy hatalmadat dicsőítsük s lelkünk hó

dolatával közösen tegyünk vallást Rólad, ki teremtő és megváltó, gond
viselő és megszentelő Isten vagy. A  dicséret, dicsőség, tisztesség és hála
adás zsoltára, elmélkedése és imádsága Téged keres ma is: hisszük, hogy 
Egyszülötted áldozatában valósággal találkozik Veled; benne igazul meg 
s tőle —, az Igétől —, igazodik el.

E mai napon Felszabadulásunkért átérzett hálánk felbuzdult érzel
meit visszük eléd, legyen ez a felsorakozásunk előtted kedves és meg
szentelt !

Okíts bennünket a múlt tévedéséből, bűneiből, jóvátehetetlen ártal
maiból, s midőn három évtized messzeségébe szárnyal emlékezetünk, tisz
tánlátásunkat Szentlelked világossága tegye teljessé.

Éled előttünk a rettenet emléke, midőn nemzeti imádságunk látomá
sa újfent megvalósult népünk lég jobbjain:

„Bújt az üldözött s felé 
Kard nyúl barlangjában,
Szertenézett s nem leié 
Honját a hazában”, . ..

Így borzong rajtunk át üldözött százezrek reménytelen sikoltása, a 
fajgyűlölet teljhatalmával halálba kergetett honfitársaink légiói, ifjak és 
gyermekek veszte, özvegyek siralma.

De imádunk és áldunk azért, hogy búsult gerjedezéseid során tá
madt haragod hevében nem engedted a nemzethalál pusztulásában el
porladni a magyar Sodomát, hanem kegyelmesen tekintettél ránk, ha
zánknak valóságos Felszabadulást adtál s rá még olyan harminc évet, 
amikor kibontakozhatott e nemzet országépítő ereje.

Áldunk téged Urunk e három évtizedért —, mely immár mögöttünk 
van —, de a magyar nép békés munkában megedzett nemzeti egységé
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nek diadalmas történelmi példája marad. Köszönjük honfitársaink ered
ményes munkájának minden szívderítő áldását. Az új otthonokat, az al
kotás ritmusától dübörgő gyárakat. Az eggyé szántott magyar föld közös 
kenyerét: ezt, az egyetértésben épülő országot.

Áldunk azért, hogy békét-védő jószándékunkban nem hagysz ma
gunkra, hanem olyan népek szövetségébe iktattál, kiknek baráti kézszo
rítása egyben erő és hatalom is arra, hogy meghiúsítsuk a fondorlatos ár
mány minden békebontó szándékát, háborút-szító szervezkedését.

Oltalmadba ajánljuk népünk egészét, közöttük kormányunkat, elöl
járóinkat, kik történelmi hivatású nemzetünket hivatásának történelmi 
útján vezetik. Légy áldott nagy Isten, hogy balsorstépte nemzetünket a 
hálaadásnak e víg esztendejével ajándékoztad meg!

Köszönjük, hogy megtartottad egyházainkat, az ősi templomokat, s a 
legnemesebb lelki ébredés napjait élhetjük. Áldassál az Ige magveté
séért s a helyesen felismert szolgálat érett kalászáért!

Buzdíts bennünket Szentlelkeddel az emlékezés e mai ünnepén is a 
második mérföldnyi útra, ia teljesebb emberszeretetre, küldetésünk felelős 
felfogására.

Tégy bennünket készekkét arra, hogy amit e földkerekség békéje és 
boldogulása érdekében megcselekedhetünk, azt állhatatosan, hűséggel v i
gyük véghez.

Sugárzó atyai szereteted öleljen bennünket egybe, méltatlan mivol
tunkat feledd Fiad elégtételéért, Szentlelked pedig áraszd ránk, hogy 
ünnepünk legyen előtted kedves istentisztelet.

Ámen,

Ünnepi beszéd

Dr. Bartha Tibor református püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke

Ökumenikus Tanácsunk tagegyházai ez évben közösen kívántak meg
emlékezni a fasizmus felett aratott győzelem és hazánk felszabadulása 
harmincadik évfordulójáról. Ez az ünnepélyes megemlékezés alkalmat 
nyújt arra, hogy egyházaink együtt mondják el: közösen mérték fel az 
egy emberöltővel ezelőtt lezajlott történelmi eseményeket, egyetértőén 
értékelik az azóta eltelt idő eredményeit, amint egyek voltak a tanulsá
gok levonásában, úgy ma egyek a hálaadásban és a jövendő feladatainak 
vállalásában.

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!
• A  magyar ökumené egyházai együtt és egymást segítve ismerték fel 

mulasztásaikat: a nép sorsával, szociális nyomorával szembeni közönyü
ket és tehetetlenségüket a két világháború időszakában. A  tanulságok 
levonásának bizonysága és egyik legkézenfekvőbb következménye volt 
állásfoglalásuk a magyar nép társadalmi forradalmának ügyében.

Ez az állásfoglalás nem volt könnyű. A  reformáció kora óta, az el
múlt század közepéig egyházaink — elsőrenden az úgynevezett törté
nelmi protestáns egyházak — minden erejét, figyelmét lekötötte az ellen- 
reformációs törekvésekkel párosult Habsburg elnyomás. A  vallásszabad
ságért folytatott sok évszázados küzdelemben egyházaink a kis- és közép
nemesi rétegekre, valamint a jómódú városi polgárságra támaszkodtak. 
Amikor a kiegyezés után nyomasztólag jelentkeztek az elavult, félfeudá
lis társadalmi rend bűnei, egyházaink vezető köreinek magatartását sú
lyosan befolyásolta a múlt: a középnemesi, a polgári rétegek egyházon 
belüli tekintélye és — természetesen — a középosztály érdekeivel azono
sult lelkipásztorok többségének a szemlélete. Ezek a történelmi előzmé
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nyék erkölcsileg nem jelentenek felmentést, de némileg hozzájárulnak 
annak a folyamatnak a megértéséhez, amelynek során a valamikor népé
vel azonosult protestantizmus vezető körei vakká váltak a magyar tár
sadalom nyílt sebeivel szemben, őszinte bűnbánat, a megszégyenülés 
megvallása nélkül senkinek nem lehet visszafordulni a helytelen útról. 
Ma a magyar ökumené tagegyházai együtt adnak hálát Istennek a bűn
bánat ajándékáért, amely szükséges volt a tanulságok levonásához és 
együtt adnak hálát a döntésért, amely a magyar keresztyénséget 
népünk igaz ügye mellé állította. Hálaadásunkat teljessé teszi az öröm, 
amellyel a romokon felépült új országra tekinthetünk, hiszen az elmúlt 
emberöltő évszázados mulasztásokat pótló munkájában a hívők is teljes 
szívvel részt vettek.

A  nemzetközi ökumené — tehát a lakott föld egyházainak — széles 
köreiben a magyar egyházak, legutóbbi 30 esztendejének történetéből kü
lönösen ez a mozzanat, az új társadalmi forma melletti döntés vált is
mertté — tegyük hozzá — vitatottá. Bizonyos keresztyén körökben Krisz
tus ügyének elárulását, az új társadalmi rendszer szervilis kiszolgálását, 
a szituációhoz való szolgái alkalmazkodást látták egyházaink szociál- 
etikai állásfoglalásaiban. Miután az új magyar társadalom vezető erejé
nek az ideológiája atheista világnézetet képvisel, feltehető volna, hogy 
ennek az éles bírálatnak a gyökere a vallás szabad gyakorlatának a fél
tésében rejlik. De ez nem így van. Aki a keresztyén körök antikommu- 
nista megnyilatkozásait mélyrehatóan elemzi, az nem hunyhat szemet a 
tény felett, hogy az éles szembenállást a társadalmi, gazdasági változá
soktól való félelem váltja ki. A  vallásszabadság féltése csak hangulati, 
érzelmi kiegészítője a politikai, gazdasági és társadalmi antikommuniz- 
musnak. Ez annyival inkább nyilvánvaló, mert az új magyar társada
lom 30 esztendejének története is bizonyítja, hogy ha a keresztyénség 
nem kíván ellenkező, reaktív politikai törekvések fedőszervévé lenni —, 
a társadalom nem akadályozza a vallás szabad gyakorlatát. Ilyen körül
mények között érthető, hogy egyházainknak az új társadalmi rendhez 
való viszonya ügyét bizonyos nyugati keresztyén körök csak politikai 
síkon tudták megközelíteni és hallani sem akarnak arról az állításról, 
hogy egyházainkat politikai, társadalmi etikai kérdésekben hitelvi meg
gondolások vezették. Ellenkezőleg, a hitelvi meggondolásokra való hivat
kozás csak fokozta a gyanút és az ellenérzést azzal a feltételezéssel, hogy 
íme a keresztyének politikai alkalmazkodása még teológiai érvekhez 
sem átall nyúlni önmaga igazolása érdekében.

A  magyar ökumené egyházai az elmúlt három évtized során sokszor 
elmondták és ma a 30. évforduló határkövénél ismételten ünnepélyesen 
és együttesen bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy a népünk sorsát 
meghatározó történelmi események értékelésében és megítélésében Isten 
igéje vezetésének engedelmeskedtek. A  magyar keresztyénséget a tár
sadalmi igazságosság ügyében a tények győzhették meg. De amikor fel
ismertük, hogy az ország új társadalmi rendje, annak vezető rétege va
lóban őszijjte szívvel és teljes odaadással e nép javát és az emberiség 
javát szolgálja, akkor hitünkből fakadó kötelességünknek tudtuk, hogy 
ezt az új társadalmi rendet minden tőlünk telhető módon támogassuk. 
A  legutóbbi 30 év egyház- és teológiatörténetének hazánkban ez a leg
jelentősebb eseménye, ez a legjelentősebb karakterisztikuma. ökume
nikus Tanácsunk megalakulása (1948) egyházaink szorosabb összefogása is 
ennek a törekvésnek a hordozója. A  magyar ökumené első évtizedeire 
visszatekintve, méltán adhatunk hálát Istennek az Ige iránti engedel
messég újulásáért és azért a közös ügyben közösen végzett teológiai mun
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kásságért, amelyet mi egy új reformáció megnyilatkozásának tekintünk. 
Ez a teológiai munka nem elvont spekuláció, hanem egyházainknak — 
teológusoknak, lelkészeknek, hivő egyháztagoknak — közös fáradozása az 
egyház küldetése bibliai tartalmának új megértéséért, a keresztyén bi
zonyságtétel mai megfogalmazásáért. E közös fáradozás és bizonyságtétel 
gyümölcsei sem csak teológiai művekben jelentkeztek, hanem elsősorban 
abban, hogy egyházaink életrendje, igehirdetése, küldetóstudata átalakult 
a szolgáló egyház látomása jegyében. Ez az új reformáció eredményezte 
a Biblia iránt megnövekedett figyelmet. Évszázadok után a mögöttünk 
levő évtizedekben új bibliafordítás született. A  magyar ökumené közös 
erőfeszítése nyomán rendkívüli mértékben meggazdagodott a Bibliát ma
gyarázó irodalom. Ez a teológiai megújhodás teszi érthetővé, hogy a ma
gyar keresztyénség a társadalmi igazságosság ügye mellé állt, a kenyér 
igazságos elosztásáért folytatott világméretű küzdelemben állást foglalt és 
erkölcsi kötelességének tekinti annak a nemzeti szövetségnek minden ere
jével való támogatását, amely kormányzatunk vezetésével a hazát fel
virágoztatta.

Megismétlem, az elmúlt 30 esztendőben a nemzetközi egyházi élet 
bizonyos körei arra törekedtek, hogy egyházaink fentebb vázolt teológiai 
munkásságát ignorálják. A  mi véleményünk szerint eljött az ideje an
nak, hogy a világ keresztyénsége ne nyugati politikai klisék alapján tá
jékozódjék, korunk társadalmi problémáit és az azokkal kapcsolatos ke
resztyén felelősség kérdését illetően, hanem Isten Igéjének engedjen. A  
világkeresztyénség belső válsága napjainkban tetőzik. Ennek a válságnak 
egyik eredője az a tény, hogy a világkeresztyénség számottevő testületéi, 
közösségei nyugati —, és ez azt jelenti — kapitalista és imperialista po
litikai, társadalmi, gazdasági és kulturális struktúrák függvényévé vál
tak. És egyre fokozódó mértékben terjed komoly hivő körökben az a fel
ismerés, hogy ez a tény a' keresztyénséget szembeállította etikai alap- 
principiumával, sőt Jézus Krisztussal, aki azonosítja magát mindazokkal, 
akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. A  másik eredője a világke
resztyénség körében kibontakozó és napjainkban tetőző válságnak az a 
tény, hogy a harmadik világ keresztyénsége egyre fokozódó mértékben 
ismeri fel, hogy egyházait, egyházi közösségeit a valamikori kolonizátor 
egyházainak szelleme, lelkisége határozza még meg mind a mai napig. 
Szembe kellene fordulni azokkal a struktúrákkal, amelyek megváltoz
tatása nélkül az éhség, a túlnépesedés problémái nem oldhatók meg, 
amely struktúrák megváltoztatása nélkül a földön nem biztosítható a bé
kesség. Erre az ökumenikus helyzetre, tehát az egész lakott földön élő 
egyházak jelenlegi helyzetére tekintve látnunk kell, hogy kötelességünk a 
magyar ökumené közös bizonyságtételére újból és újból felhívni a figyel
met, mert a tanulságok levonása az emberszeretet ügyében nemcsak a 
magyar egyháznak, hanem az egész lakott földön élő keresztyének szá
mára időszerűvé vált.

Ez a bizonyságtétel először is hangsúlyozza Krisztus gyermekeinek 
e világ iránti elkötelezettségét, társadalmi felelősségét. Az evangélium 
meghirdetésére csak az Urát követő egyház nyert megbízást. Krisztus 
Urunk pedig követői számára együtt írja elő az Isten tiszteletének és a 
felebarát szeretetének parancsolatát, ezért az egyházak e világ iránti el
kötelezettsége egyaránt magában foglalja az ember üdvösségéért, örök 
sorsáért és e földi javáért való felelősségvállalást. A  keresztyének ily 
módon nemcsak individumok, hanem a népek és népük és az egész em
beri együttélés szociális kérdéseinek megoldásában részt kell vegyenek, 
éspedig azzal, hogy Urukat követik, aki közösséget vállal az elnyomot
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takkal, a szenvedőkkel, a foglyokkal, amint a Lukács írása szerinti szent 
evangélium 4. fejezetében olvashatjuk. Röviden: Krisztus egyházának a 
helye az emberi életért, az emberiség jövőjének biztosításáért folyó világ
méretű küzdelemben azok mellett van, akik a társadalmi igazságosságért, 
a fegyvermentes világ megvalósításáért, a béke megtartásáért küzdenek! 
Ez a mi bizonyságtételünk első mondanivalója.

Ebből a felismerésből következik egyházaink közös bizonyságtételé
nek második mondanivalója: az emberi együttélés égető kérdéseinek 
megoldásán való fáradozás nem valamilyen ideológiához való alkalmaz
kodás, hanem a Krisztus iránti engedelmesség követelménye. Ahhoz, hogy 
a keresztyének öt világrészen szolidaritást vállalhassanak az elnyomot
takkal, azok mellé álljanak, akik a kenyér igazságos elosztásáért küzde
nek —, az szükséges, hogy hitük Fejedelmét kövessék, Krisztusnak enge
delmeskedjenek. Azzal a gyanúval szemben, hogy egyházaink a keresz
tyén teológiai bázis feladása árán vesznek részt az emberiség békéjéért, 
a fegyvertelen világ megteremtéséért és a társadalmi igazságosság ér
vényesítéséért való világméretű küzdelemben, mi ismételten és ünnepé
lyesen rá kell mutassunk arra, hogy az ember ügyében a keresztyén 
elkötelezettség felismerése csak az ébredést munkáló, az élő Krisztus
sal való közösséget megújító Lélek munkájának a gyümölcse lehet. Ezen 
a helyen is megismétlem azt a nyilatkozatot, amelyet a Keresztyén Bé
kekonferencia 1968. évi nagygyűlésén tettem: „Az egyház történetének 
és az emberiség történelmének jelen időszakában új evangelizációra van 
szükség, amely Krisztus evangéliumát meghirdetve úgy hív bűnbánatra, 
és megtérésre, hogy ez a bűnbánat és megtérés egyben az embertárshoz 
való megtérést is kell jelentse.” E második helyen említett tétel summája 
egyszerűen az a felismerés, hogy a világkeresztyénség körében eljött az 
idő, hogy a keresztyének megtérjenek Krisztushoz és Krisztus erkölcsi 
normáit kövessék a ma egyházait foglalkoztató szociáletikai kérdések vo
natkozásában.

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!
A  mai ünnepi alkalmon hálával kell megemlékeznünk arról, hogy 

egyházaink az elmúlt évtizedekben bőséggel találtak alkalmat közös bi
zonyságtételük elmondására, hiszen olyan nemzetközi ökumenikus tevé
kenységet fejthettek ki, amelyre korábban nem volt példa. Kétségtelen, 
hogy ennek egyik okát e korszak sajátosságaiban találhatjuk meg: az 
elmúlt 30 esztendőben elmélyült és fokozódott az emberiség egység-tö
rekvése, kibontakozott a hivő emberek tömegeit is mozgósító békemoz
galom és egyre szélesebb körben, szervezett formát öltött az egyházak 
ökumenikus fáradozása. Mindez elősegítette egyházaink figyelmének 
megnövekedését a nemzetközi távlatok iránt. Ugyanakkor azonban sajá
tos belső indítékunk volt az ökumenikus kapcsolatok keresésére és ápo
lására: az a felelősségtudat, amely az evangéliumból nyert eligazító 
üzenet továbbadására kötelez. Ha dicsekszünk az Ürban dicsekszünk, 
amikor megállapítjuk, Isten megáldotta az egyházi élet nemzetközi terü
letén a közös bizonyságtételünket. Hadd emlékeztessek néhány tényre:

1954-ben az Egyházak Világtanácsa evanstoni nagygyűlésén a magyar 
ökumené közös bizonyságtételeként hangzott el a figyelmeztető üzenet: 
Krisztus egyháza nincs a kapitalista társadalmi rendhez kötve.

1958-ban és az azt követő években tagegyházaink hitbeni, szellemi, 
erkölcsi és anyagi erőiket összpontosítva, vettek részt a Keresztyén Béke- 
konferencia megalakításában, teológiai bázisának kimunkálásában és ma 
már világméretű akcióinak kibontakoztatásában.
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1967- ben a magyar ökumené az orosz orthodox egyház közösségével 
együtt hívta fel a világkeresztyénséget a washingtoni kormány délkelet
ázsiai népirtó háborújának az elítélésére. Elodáig számos keresztyén egy
ház sajnálkozását fejezte ki, de egyetlen egyháznak sem volt erkölcsi 
bátorsága, hogy megbélyegezze a vietnami népirtó háborút. A  magyar 
ökumené részese lehetett ennek a szolgálatnak.

1966-ban az egyházak társadalmi kérdésekkel foglalkozó genfi kon
ferenciáján, majd

1968- ban az Egyházak Világtanácsa uppsalai nagygyűlésén a magyar 
ökumené részletes, terjedelmes — megítélésem szerint —, magas szín
vonalú tanulmányban foglalkozott a keresztyén egyházak szociál-etikai 
felelősségével és bátran állást foglalt a forradalmi társadalmi változás 
ügyében. Ez a bizonyságtétel olyan időszakban hangzott el, amikor egyre 
inkább érzékelhetővé vált, hogy a harmadik világ keresztyénéi lelkiis
mereti válságba kerültek. Egyfelől látják népük nyomorát, érzik annak 
szükségességét, hogy támogassák a felszabadulásért, az emberibb életért 
harcoló népüket. Másfelől ráébrednek arra, hogy egyházi közösségeik — s 
legyünk tárgyilagosak — e közösségek vezető körei a forradalmi átala
kulás munkálásában való részvételt erkölcsileg nem eléggé támogatják. 
Ezeknek a keresztyéneknek egyre inkább érthető, hogy ott, ahol éhezők 
és kizsákmányolt embermilliók és százmilliók küzdenek az emberhez 
méltó életért, a keresztyének nem maradhatnak tétlen, hanem ezt a tö
rekvést minden tőlük telhető erővel támogatniok kell.

Messzire vezetne, ha minden adatot és fényit fel akarnék sorolni, 
amely arról tesz bizonyságot, hogy egyházaink a nemzetközi egyházi 
szervezetek legkülönbözőbb fórumain, az Egyházak Világtanácsa, a bap
tista, a lutheránus, a református, az adventista és orthodox közösségek 
körében hogyan hirdették és hirdetik azt az üzenetet, amelyet együtt vet
tünk Isten igéjéből. És ha ma, a három évtizedre való visszatekintés 
idején szükségesnek tartottam, hogy rámutassak arra a bizalmatlanságra 
— a hidegháborúra —, amellyel a nemzetközi egyházi élet egyes körei 
állásfoglalásainkat fogadták és fogadják, úgy ma már Isten iránti mély
séges hálával mondhatjuk el, hogy bizonyságtételünk hitele csodálatosan 
megnövekedett. Tapasztalataink szerint Isten Lelke az egyházak világá
ban egyre nagyobb mértékben érleli a szolgáló egyház és a szolgálat 
theológiája iránti fogékonyságot és így a magyar ökumené közös bizony
ságtétele iránti megértést és tiszteletet is. Hogy csak a közelmúlt néhány 
hónapjára utaljak, a magyar ökumené képviselői Ázsiában, Latin-Ame- 
rikában és Afrikában tapasztalhatták, hogy a harmadik világ keresz
tyénéi felismerték: keresztyén közösségeik a valamikori kolonizátorok 
szellemi befolyása alatt állanak, ezért fel kell szabaduljanak a megkö
töttségektől. Éppen ezért érthető, hogy a legnagyobb figyelemmel fordul
nak a Keresztyén Békekonferencia és annak körében a magyar keresz- 
tyénség bizonyságtétele felé.

Tisztelt Közgyűlés!
Mindezzel a magyar ökumené bizonyságtételének az időszerűségére 

kívántam rámutatni. A  lakott földön élő egyházak körében ennek a 
bizonyságtételnek az ereje abban áll, hogy hitünk és meggyőződésünk 
szerint Krisztus parancsolatát, Isten Igéjét hirdeti, Krisztus követésére 
indít; továbbá abban, hogy ez a bizonyságtétel, együtt-mondott bizony
ságtétel. János evangéliumából vesszük azt a kijelentést, hogy valami ti
tokzatos és mély összefüggés van a keresztyén bizonyságtétel hitele és 
a tanítványok egymás iránti szeretje között: „arról ismeri meg min
denki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok” .
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A  magyar ökumené bizonyságtételének az ereje egyfelől abban a test
véri közösségben van, amely az elmúlt 30 esztendőben létrejött és ame
lyért áldjuk a mindenható Istent.

Ezért, Szeretett Atyámfiái, Tisztelt Vendégeink, hazánk felszabadu
lásának 30. évfordulóján, amikor megköszönjük Istennek, hogy e nép a 
nemzethalál szakadékának széléről visszatartatott, amikor megköszönjük 
azt az emberöltőt, amely meghozta a haza felvirágzását, egyben hálát 
adunk Istennek a magyarországi egyházak ökumenikus közösségéért. Sa
játos jellemzője e magyar ökumenének, hogy abban egyszerre jelentkezik 
egyfelől az egyházak közösségének, együttműködésének ereje, másfelől a 
tagegyházak sajátos örökségét hűséggel őrizni kívánó törekvés. E paradox 
jelenség magyarázata abban van, hogy a mi felismerésünk szerint ko
runkban az egyházak valóban új reformációra, Isten Igéjének új meg
értésére, Krisztus engedelmesebb követésére nyertek elhívást. Az üres 
institúcióvá vált egyházakat szólítja meg a parancs és hívja Krisztushoz 
megtérésre, Krisztus követésére, korunkban elsőrenden az emberszeretet 
ügyében. Ez az az ökumenikus konfesszió, amelyet mi képviselünk szem
ben olyan ökumenikus konfessziókkal, amelyek a tanításbeli különböző
ségek egyeztetésén próbálnak fáradozni, vagy szervezeti egységet mun
kálnak. Az új, de igazában régi út keresésére, az Ige új megértésére, a 
Krisztus engedelmesebb követésére irányuló törekvések során egyik egy
ház sem nélkülözheti az atyák útmutatását, hitvallásának tanítását, ke- 
gyességi gyakorlatának megszentelt hagyományait. Ezért mi a tanítás
beli különbözőségek egyeztetésén fáradozó és a szervezeti egységért küz
dő ökumenikus törekvésekkel szemben annak az útnak az áldásairól te
hetünk bizonyságot, amelyen az együtt járást és az ökumenikus közösség 
gyakorlását örvendezővé teszi a boldog bizonyosság: ez az út Krisztushoz 
vezet és ezen — atyáink szent örökségét el nem vetve, de mégis egy
mást támogatva —, együtt haladhatunk előre.

És éppen azért, mert utunk Krisztus által mutatott út, mert keresz
tyén hitünkből fakad az a vágy, hogy bár szerény eszközeinkkel, de tel
jes hitbeli meggyőződéssel szolgáljuk embertársaink ügyét, hazánk ja
vát —, éppen ezért tiszta szívvel fordulunk a mai napon népünk felé, 
hogy együtt elmondjuk:

Áldott legyen Isten, aki évszázadok szenvedései után felszabadult 
új élettel ajándékozta meg a magyar népet,

áldott legyen azok emlékezete, akik életüket áldozták ez ország fel
szabadításáért, minden töredelmet és szenvedést elvállaltak annak meg
újulásáért. És legyen Isten áldása a magyar nép további életén, annak 
vezetőin, minden hű fiának és leányának életén és munkáján.

Jézus Krisztus követésében, az ő példája nyomán

D. Káldy Zoltán, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnökének
felszólalása

Igen Tisztelt Ünnepi Ülés!
Hazánk felszabadulásának 30. évfordulóját ünnepelve hadd idézzem 

evangélikus egyházunk törvénykönyvének első mondatát: „A  Magyar- 
országi Evangélikus Egyház zsinata mélységes hálával emlékezik arra, 
hogy a történelem és az egyház Ura a fasiszta embertelenségből, a nagy
tőkés-nagybirtokos rendszer igazságtalanságából és a felekezeti elnyomás
ból felszabadult hazánkban új élet lehetőségét adta egyházunknak és
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Szentleikével arra indította, hogy az Úr Jézus Krisztus követésében és 
az ő példája nyomán a szolgálat útját járja népünk és az emberiség kö
zösségében” . Ebben a törvényerejű ünnepélyes nyilatkozatban egyértel
műen cseng egész egyházunknak az a vallomása és állásfoglalása, hogy 
a felszabadulás nem egyszerűen „fordulat” -ot vagy „sorsfordulat”-ot je
lentett népünk és benne a mi egyházunk számára is, hanem ennél ha
sonlíthatatlanul többet: magát az életet. Népünk — több mint egyezred- 
éves történelmében — nemegyszer élt át drámai óráikat és éveket, hi
szen volt itt tatárjárás, törökdúlás, évszázados Habsburg elnyomás, la
banc árulás, az 1848/49-es szabadságharc leverése, az aradi 13 kivégzése, 
a Magyar Tanácsköztársaság megbuktatása, fehér terror, még sem áll
tunk soha olyan közel nemzeti létünk sírba hullásához, mint felszabadu
lásunk előtti években. Hárman is ásták és egyre mélyebbre ásták ennek 
a nemzetnek a sírját. Ásta a háború démona és máris beleszórt a sírba 
több mint félmillió magyart. Ásta a fasizmus vér és faj elméletével, 
fajgyűlöletével, embertelenségével, gettóival, testet-lelket felőrlő szadiz- 
musával. És ásta ezt a sírt az akkor fennálló félig feudális, félig kapi
talista társadalmi rend, amely puszta vegetálásra kényszerített millió
kat, elnyomta, börtönbe küldte és kivégeztette azokat, akik szóval és 
tettel küzdöttek a fasizmus, a háború és a kizsákmányoló társadalmi 
rend ellen. Ez a nemzet valóban a sír szélén állt. A  felszabadulás az 
életet és a jövendőt hozta népünknek. Az életet, amelyet immár nem
csak megtartani lehetett, hanem új tartalommal megtölteni, alakítani, gaz
dagítani és szebbé tenni. Hozta a jövendőt, annak a népnek, amelynek az 
elmúlt évszázadokban alig adatott meg, hogy merjen hosszú távon tervez
ni és a terveket tudja is megvalósítani. Hiszen a mögöttünk levő 30 
esztendőben elért nagyszerű eredmények azt is igazolják, hogy népünk 
nemcsak álmodik a szebb és jobb életről, nemcsak délibábokat kerget — 
mint sokszor eleink — hanem megvalósítja a jövőt formáló terveket.

Azzal, hogy a felszabadulás népünk számára az életet jelentette, 
egyben lehetővé tette, hogy a magyar haza valóban haza legyen. Igaza 
van Illyés Gyulának, hogy „nem volt hazának elég” a három szín, a 
Városiban a bokréta, a hortobágyi magas ég, a négyes gémeskút, a pén
zen az első király koronája, a magyar nóta, mindez nem volt hazának 
elég, „sőt az volt a csoda itten, hogy össze nem dőlt már elébb” . — „Mert 
sem erő, sem bölcsesség nem lehet elég, hogy megójja a házat, amelyben 
rakója nem lelheti meg a helyét” . Hogyan is lehetett volna valóban haza 
a haza földnélküli parasztoknak, a nagybirtokok közé ékelt nadrág- 
szíj-szélességű földökén kínlódóknalk, a kizsákmányolt munkásoknak, a 
Valéria-telep lakóinak, egy igazságtalan társadalmi rend gépezetében 
csavarként kezelt értelmiségieknek. A  haza akkor lett hazává, amikor 
maga a nép vehette kezébe sorsának irányítását, amikor megszűnt a ki
zsákmányolás és amikor a szocialista termelési viszonyok kialakulásával 
megszűntek azok az ellentétek, amelyek a társadalom különböző osztá
lyait és rétegeit szembeállították egymással. Így vált lehetővé a felszaba
dulással az is, hogy a szocialista társadalmi rend felépítése nyomán való
ban nemzetté is váljunk. A  történelem folyamán nemegyszer tettünk 
kísérletet, hogy egységes nemzetté legyünk, vagy ahogy egyik neves köl
tőnk mondja: „ne csak nemzedék legyünk, hanem az ország egybeálljon 
nemzetté” . De az osztálytársadalomban ez lehetetlen volt. A  szocialista 
társadalomban azonban a kizsákmányolás megszüntetése nyomán meg
született a népi-nemzeti egység és ezzel együtt elindulhatott az „ország 
egybeállása” , a nemzetté válás. A  szocialista építés az egész nép ügyévé 
lett és éppen ez a közös cél kovácsolta a mi nemzedékünket nemzetté.
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Ennek a nemzetnek alkotó tagjai ma a különböző társadalmi osztályok 
és rétegek tagjai, különböző világnézetű emberek, hivők és nem hivők. 
Egyre inkább együtt gondolkodunk, együtt érzünk és együtt cselekszünk 
egész népünk javára. Sőt ezen túlmenően együtt gondolkodunk és együtt 
cselekszünk a szocialista országok népeivel. Úgy vagyunk nemzet, hogy 
testvéri közösségben élünk velük, segítjük és gazdagítjuk egymást.

És ha most azt kérdezzük, hogyan néz egyházunk a felszabadulásra 
és annak gyümölcseire, meg kell ismételnünk egyházi törvényeink előtt 
álló Ünnepélyes Nyilatkozat két szavát: „mélységes hálával’’. Hálával Is
ten iránt, akinek a kezében tudjuk a történelmet, hálával a Szovjetunió 
iránt, amely a legnagyobb áldozatot hozta népünk felszabadításáért, há
lával népünk és népünk vezetői iránt, akik az építés nagy munkáját 
végzik. A  hálán kívül eddig is részt kértünk és most is részt kérünk az 
építés munkájából, úgy ahogy zsinatunk kimondotta: „A  zsinat a Szent
írás alapján és a reformáció hagyományai szerint vallja, hogy a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház a történelmet formáló Isten akaratából és a 
magyar hazában és népe közösségében, ezért a szocializmust építő Ma
gyar Népköztársaság törvényes rendjének megbecsülésével, a megkötött 
egyezmények szerint a kölcsönös bizalom és megértés szellemében végzi 
igehirdető munkáját, és szolgáló szeretettel vesz részt népünk építő mun
kájában a jobb és emberibb életért”.

A  felszabadulás nyomán egyházunk is az új élet lehetőségét kapta. 
A  mi számunkra is hazává lett a haza. Mi is benne vagyunk abban az 
„egybeállás”-ban, amely a nemzetté válást eredményezte. Mi is fárado
zunk a nemzeti egység további erősödéséért. Mi is élni akarjuk a szo
cialista hazafiságot. Mi is munkásai vagyunk a szocialista építésnek. Mi 
is részesei vagyunk a jobb és emberibb életnek. A  világnézet oldaláról 
nézve vannak különbségek köztünk és sok honfitársunk között, de nincs 
különbség a hazaszeretetben, az ember javának és boldogulásának mun- 
kálásában, népünk előrehaladásának akarásában és az ezért való fára
dozásban.

És amikor mindezt tesszük, nem idegen földön járunk és nem más 
dolgába avatkozunk, hanem olyan földön, amely a mi földünk is, és olyan 
munkában állunk, amelynek végzése a mi dolgunk is. Saját elvi, teoló
giai alapjainkból indulunk ki, azok határozzák meg népünkért végzett 
munkánkat és adnak lendületet szolgálatunknak. Mi „Jézus Krisztus 
követésében és az ő példája nyomán”, az ő evangéliumából erőt és fe
lelősséget nyerve végezzük el népünk közösségében a munkából reánk 
eső részt. Annak a Krisztusnak a nyomában járva, aki életének oda- 
áldozásáig szerette az embert és törődött ennek az embernek nemcsak lel
ki, hanem testi-anyagi kérdéseivel is. Nem előkelő elszigeteltségben élt 
a földi élet problémái között, hanem az élet sűrűjében tett mindig jót. 
Ettől a Krisztustól tanulva és erőt kapva „szolgáló szeretettel” akarunk 
jelén lenni szocialista társadalmunkban és akarunk dolgozni más elvi 
alapokból kiinduló, de az embert velünk együtt szerető honfitársainkkal 
együtt.

Szívesen dolgozunk együtt honfitársainkkal a Hazafias Népfrontban, 
a nemzeti összefogás e nagyszerű közösségében, a Béketanácsban, amely 
igen aktívan veszi ki részét világviszonylatban is a béke világának fel
építésében. Örömmel segítjük a Béke Világt(inács felelősségteljes mun
káját. Mindenkivel készek vagyunk együttműködni egyénekkel és közös
ségekkel, akik fáradoznak a népek békés egymás mellett éléséért és 
együttműködéséért, a társadalmi igazságosság megvalósításáért, a faji
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egyenlőségért és általában azért, hogy ez a föld az emberiség békés ott
hona legyen.

Felszabadulásunk 30. évfordulóján együtt örülünk népünkkel, egyek 
vagyunk népünkkel és együtt dolgozunk népünkkel a további fejlődésért, 
a közös célokért. 

A  Szabadegyházak Tanácsa Elnökének 
és Elnökségének összegezett állásfoglalása 

a 30 éves évforduló alkalmából

Felolvasta: Szakács József adventista egyházelnök, 
a Szabadegyházak Tanácsának alelnöke

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!
A  Szabadegyházak Tanácsa elnöksége, tagegyházai, a lelkészek, gyü

lekezetek és külön Palotay Sándor elnök úr — távollétében —, megbízá
sából is tisztelettel köszöntőm az ünnepi közgyűlést.

A  30 évvel ezelőtti eseményekre és az azt követő időkre emlékezve, 
azok nagyszerű és teljes tartalmát, történelmi értékét megítélésünk sze
rint két alapvető tény határozza meg: egyik, hogy hazánkban véget ért 
a háború, az a háború, amit a német fasizmus indított el, aminek meg
döntéséért a legnagyobb áldozatot a Szovjetunió fiai hozták. Annak az 
országnak a fiai, amely azóta is elsődleges védelmezője a szocializmus 
ügyének. A  másik tényező, hogy a magyar dolgozó nép vezetői élni tud
tak a történelem nagyszerű lehetőségeivel és hazánkban így létrejött a 
dolgozó nép állama, amelynek mi magunk is egyenrangú tagjai vagyunk 
és részesei az anyagi- és szellemi javaknak is.

Egy rövidre szabott felszólalás aligha tarthat igényt arra, hogy a 30 
év fejleményeit és történelmi értékét felmérje, de van, amit hálaadással, 
örömmel mondhatunk és mondunk el. Ez pedig az, hogy nem azoknak 
lett igazuk, akik Isten büntetését látták az társadalmi rend kialakulásá
ban, hanem az idő azokat igazolta, akik felismerték, hogy a felszabadulás 
egy emberibb és igazabb kor kezdetét hozta el.

A  30 év folyamán többször szóltunk arról, hogy a Szabadegyházak 
Tanácsa tagegyházaink 1945 előttihez viszonyítva merőben megváltozott 
a hátrányos közjogi helyzete, amiről Barati alelnök úr előttem szólt is, 
és megszűnt gyülekezeteink üldöztetése, mivel a magyar nép Alkotmánya 
minden állampolgár számára biztosította a lelkiismeret és vallásszabad
ság-jogot. Most azonban hazánk felszabadulásának 30. évfordulóján úgy 
gondolom másról is és többről is szólhatnánk. Beszélnem kell azokról a 
felismerésekről és eredményekről, amelyekben egyek voltunk és vagyunk 
a történelmi egyházakkal, vallásos és nem vallásos emberek, akik felis
merték és vállalták, hogy sorsunk egy és a közös megértésen és összefo
gáson is múlik, hogy egyéni életünk és a magyar nép sorsa szebb és 
jobb legyen.

Istennek hála a Szabadegyházak Tanácsa tagegyházainak tagsága ma 
már nemcsak környezetét látja a szocializmust építő társadalomban, ha
nem egynek tekinti magát egész népünkkel. Ezért a felszabadulásra való 
emlékezésünk közös, egész dolgozó népünkkel, amelynek szorgalmas 
munkásai között híveink is megtalálhatók.

Örömmel mondhatjuk el, ezen a helyen is, hogy gyülekezeteink tag
sága társadalmunkban megtalálta a helyét. Felismerte azt az igazságot,
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amit Dr. Bartha Tibor püspök úr ünnepi beszédében szólott, többek kö
zött, hogy a Krisztus követőinek helye az ember ügyében azok mellett 
van, akik a társadalmi igazságokért és az emberibb életért küzdenek. 
Részletesebben, a 30 év alatt jutottunk el mi is arra a felismerésre, hogy 
a béke igenlése, a háború elutasítása az ember egyenlőségéért és méltó
ságáért történő erőfeszítés, az igaz hazafiság, a kultúra értékeinek meg
becsülése, a tudomány felvirágoztatása — összegezve a szocializmus ügye 
— olyan nemes feladat, amely egyben becsületességünket és hivőségün- 
ket bizonyító magatartás is.

Valljuk, hogy Istenbe vetett hitünk és a Jézus Krisztus megváltó 
kegyelmének felismerése, az evangélium örömüzenetének elfogadása és 
megvallása életünk fundamentuma és alapvető része. Miközben ezt vall
juk, tudjuk azt, hogy a jelenkor embere, konkrétabban a szocializmus 
iránt érdeklődést tanúsító emberiség nem kegyes szavakat, nemcsak el
méleti, teológiai fejtegetéseket akar hallani tőlünk az életről, hanem jog
gal várja el az evangélium ereje által átformált életű embertől, hogy az 
emberi élet értékei iránt őszinte érdeklődést tanúsítson és e szolgálatban 
magát elkötelezettnek tudja.

Mi áldjuk és magasztaljuk a mindenható Istent, hogy jót cselekedett 
a 30 évvel ezelőtti eseményekben, hazánk felszabadulásával, velünk hí
vőkkel, egész népünkkel.

Dicséret és tisztesség azoknak, akik életük feláldozásával megnyitot
ták a lehetőségek kapuit, hogy népünk szorgalmas, dolgos életével mun
kálkodjanak hazánk szellemi és anyagi felemelkedésén.

Köszönet népünk bölcs vezetőinek, azért a következetes kül- és bel
politikai irányvonalért, amelynek eredményeként békében és boldogan 
élhetünk. De azért is, hogy szolgálatainkra igényt tartanak, amit mi tiszta 
szívvel és jó lelkiismerettel vállalunk továbbra is.

Az egyház helyzete társadalmunkban

D. Dr. Berki Feriz, a Magyar Orthodox Egyház esperes adminisztrátora
felszólalása

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!
Az ország népe hazánk felszabadulásának 30. évfordulóját ünnepli. 

Amikor a felszabadulásról beszélünk, ennek a szónak az értelmét, mé
lyebb tartalmát a gyakori ismétlés folytán — valljuk meg —, olykor nem 
érzékeljük a maga teljességében. Pedig 1945 tavaszán nemzetünk törté
nelmében olyan döntő fordulat következett be, amelyhez foghatót törté
nészeink keveset mutathatnak ki. Ugyanis hazánk felszabadulása egy
részt megmentette népünket a biztos pusztulástól, másrészt pedig soha 
nem tapasztalt minőségi változásokat idézett elő életében.

Gondolok most először is arra a bebizonyosodott tényre, hogy a má
sodik világháborúban velünk „szövetséges” hitleri Németország fajelmé
letében a magyarság is ott szerepelt az „alacsonyabb rendű fajok” kö
zött szinte valamennyi kelet-európai néppel együtt, s a távlati tervekben 
csupán sorrend kérdése volt, melyikünk kerül előbb a totális deportálás, 
kényszermunka, kiirtás sorsára. Hogy ez mégsem következett be, a Szov
jet Hadseregnek köszönhetjük, amely nem ellenséges hódítóként, hanem 
mint baráti felszabadító verekedte át magát mérhetetlen véráldozatok 
árán hazánk területén, nem gondolva arra, hogy — ha pressziók hatá
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sára is — mégis Magyarország üzent hadat a Szovjetuniónak, és nem 
fordítva. Ez volt tehát az a történelmi esemény, amely biztosította né
pünk, nemzetünk további életlehetőségét Európában, és ez a magyarázat 
arra, hogy jóllehet a második világháborút katonailag vesztesként fejez
tük be, számunkra ez mégis felszabadulást jelentett.

Ami a népünk életében a felszabadulás nyomán bekövetkezett mi
nőségi változásokat illeti, azoknak valamennyien tanúi vagyunk, de kel
lőképpen értékelni őket különösen mi vagyunk képesek, akik a háború 
előtti generációból megmaradtunk. Szólhatnék most a magyar „gazdasági 
csodáról” is, amellyel mi nem kürtöltük tele a világot, mint más, szintén 
háborút vesztett országok a magukéval. De inkább arról hadd tegyek 
bizonyságot, hogy népünk élete társadalmi, szellemi, morális tekintet
ben ment hatalmas változáson keresztül. A  mai magyar munkás, paraszt, 
közalkalmazott, orvos, pedagógus, tudós, diplomata, politikus és általá
ban minden dolgozó ember társadalmi helyzete s az abból fakadó maga
tartása egészen más, mint amilyen a felszabadulás előtti elődeiké volt. 
Bátran kimondhatjuk, hogy a felszabadulás az ország minden becsületes 
állampolgárának visszaadta emberi méltóságát.

Ebben a gyökeresen megváltozott társadalomban nem maradhatott 
változatlan az egyházak helyzete sem. Ismétlésekbe bocsátkoznék, ha 
most végigkísérném a hazai keresztyén egyházak útját egyeseknek a fel- 
szabadulás előtti kiváltságos helyzetétől a felszabadulás utáni első esz- 
mélődéseken keresztül egészen addig, amíg valamennyiükben ki nem ala
kult a felismerés a szolgáló Krisztus szolgáló egyházáról. A  diakóniát 
vállaló egyházak között megszűnt az egykori rangsorolás, versengés, 
Ugyanakkor pedig megtalálták a kölcsönös megértés és együttműködés 
útját népi demokratikus államunkkal is, ami azután az 1948. évi egyez
ményekben, valamint egy évvel később az Alkotmányunkban nyert vég
leges megfogalmazást. Ennek nyomán létrejött a kölcsönös bizalmon és 
megbecsülésen alapuló, mondhatjuk munkatársi jó viszony a szocializ
must építő népi államunk, valamint az Istennek és embernek szolgáló 
egyházaink között az emberi élet számos területén.

A  hazai keresztény egyházak között kétségkívül a magyar orthodox 
egyház köszönhet a legtöbbet hazánk felszabadulásának. Ugyanis annak 
előtte a magyar orthodoxia mind kánonilag, mind államjogilag úgyszól
ván illegalitásban élt a saját hazájában. Kánonjogilag azért, mert nem 
volt egyházi főhatósága, s így nem lehetett egyházfőhatósági hozzájáru
lása ahhoz sem, hogy saját nyelvén dicsérje az Istent. Államjogilag pe
dig azért volt alantas helyzetben, mert nem tartozott az ún. „törvényesen 
bevett” , de még az „elismert” vallásfelekezetek közé sem. Minden arra 
irányuló törekvése, hogy ezen a diszkriminált helyzetén változtasson, 
hiábavalónak bizonyult, és csak újabb és újabb megaláztatásokkal járt.

Az ország felszabadulása hozta meg a magyar orthodoxiának a lehe
tőséget arra, hogy most már a Moszkvai Patriarchátussal lépjen érintke
zésbe, és 1949-ben nála eszközölje ki kánoni és liturgikus helyzetének 
rendezését. Népi demokráciánk pedig kezdettől fogva egyenrangúnak és 
egyenjogúnak tekintette a magyar orthodoxiát valamennyi hazai egyház
zal, hiszen megszűnt a „bevett” , „elismert” és „megtűrt” vallásfelekeze
tek közti megkülönböztetés. Így válhatott a magyar orthodox egyház 
nem „bevett” és nem is „elismert” , hanem megbecsült egyházi szervezet
té ebben az országban. Hazánk felszabadulása tehát, amely ezt lehetővé 
tette, a magyar orthodoxia számára kétszeres felszabadulást jelentett. Ért
hető ezért, hogy az orthodox hitű magyarságnak hazánk felszabadulása 
kétszeresen fölemelő, értékes és drága.
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Hazánk harminc éve szabadult fel. Harminc esztendő pedig éppen 
egy emberöltő. Szabadságunk első emberöltőjének elteltével az ortho- 
dox hitű magyarság is együtt ünnepel hazánk egész népével. Emlékezve 
reménykedve és imádkozva ünnepel. Hálásan emlékezik vissza az ország 
felszabadulása óta megtett útra, amely nemcsak neki, hanem egész né
pünknek hallatlan fellendülést hozott, és reménykedve imádkozik a tör
ténelem örökkévaló Urához, hogy sokasítsa meg hazánkban a szabad em
beröltőket az idők végezetéig.

Politikai közeledéstől a nép ügyével való azonosulásig 

Barati József, a HNF Országos Tanácsának elnökségi tagja felszólalása

Elnök Úr!
Püspök urak! Főgondnok urak! Nagytisztelető urak!
Uraim!

A  Hazafias Népfront Országos Elnöksége megbízásából, az Országos 
Tanács nevében és képviseletében, tisztelettel üdvözlöm az ünnepi köz
gyűlés, ünnepi megemlékezésünk minden résztvevőjét.

Ahhoz kérem szíves engedélyüket és türelmüket, hogy felszólalá
somban 3 témát érintsek.

Az első:
Milyen bázisról indultak az itt képviselt egyházak, a felszabadulás

kor, és a felszabadulás utáni években, tehát 30 évvel ezelőtt?

A második:
Az itt képviselt egyházak megbízott felszólalóinak a népfront kong

resszusokon elmondott beszédeiben hogyan tükröződik a 30 éves fejlő
dés?

A harmadik:
A  befejező részben a jövő héten összeülő pártkongresszusról szeret

nék röviden szólni. Csak egy vonatkozásban, a szövetségi politika vonat
kozásában, mely a párt általános politikájának egyik állandó eleme.

Az első témáról:
1. Amikor az itt képviselt egyházak 30 év előtti, a felszabaduláskori, 

induló bázisáról szólok, ezt nem tudom ábrázolni, és értékelni, a felsza
badulás előtti évtized érintése nélkül.

Mert amire az itt képviselt egyházak legjobb papjai, és hívei, a 
felszabaduláskor igent mondtak, nem a felszabadulás napjaiban, első 
éveiben fogalmazták meg először.

Többen megfogalmazták a gazdasági válság keserves éveiben, és a 
második világháború — még keservesebb — éveiben.

Önök előtt nem kell részletezni, hogy a 30-as, 40-es évek egyházi, 
és nemcsak egyházi összejövetelein, táborozásokon, a sajtóban, és rádió
prédikációkban, az akkori politikai-gazdasági-társadalmi rendszer kriti
kájaként, egyháztörténeti értékű, megnyilatkozások hangzottak el, a re
formátus, az evangélikus, és a többi egyházak részéről is.
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Ennek a kornak a feldolgozása, az eddiginél differenciáltabb fe l
dolgozása, az egyháztörténészek dolga.

Tapasztalatból, akkori politikai gyakorlatomból tudom, a legjobb 
egyházi vezetőknek a felszabadulás után felvetődő politikai kérdések, 
mint a földreform, az államosítások, nem voltak teljesen újak. És ha 
lelkiismereti és politikai konfliktusokon át is, kölcsönös, vagy egyoldalú 
bizalmatlanság ellenére is, a felszabadulás utáni évek fő vonala a poli
tikai közeledés volt.

Ez a bázis, ez a közeledési tendencia tette lehetővé, hogy az állam, 
és az itt képviselt egyházak közötti megállapodások akkor jöttek létre, 
amikor létrejöttek, és nem később.

Amikor a felszabadulás-hozta változásról beszélünk, én is szólni kí
vánok azoknak az egyházaknak a megváltozott helyzetéről, egyenjogúsá
gáról, állami elismeréséről, mely megszüntette a felszabadulás előtti hát
rányos megkülönböztetést, lényegében megadta ezen egyházak vallás- 
szabadságát.

45, talán ha jobban utánaszámolok, 50 évvel évvel ezelőtt, még azt 
tanultam, hogy vannak elismert, és bevett felekezetek.

Ha helyesen értelmezem, és erre a konkrét helyzetre helyesen alkal
mazom, a dialektika egyik törvényét, azt tudom mondani, ha volt, és volt 
ilyen kategória, hogy elismert, ez csak úgy, és azért alakulhatott ki, mert 
volt, vagy voltak, el nem ismert felekezetek is. És ha volt, és volt olyan 
kategória, hogy bevett felekezet, akkor ez a minősítés csak úgy, és azért 
alakulhatott ki, mert voltak, be nem vett felekezetek, egyházak is.

Amikor a felszabadulás utáni vallásszabadságról szólunk, célszerű is 
emlékezni, és emlékeztetni.

2. Második témámban arról beszélek, hogy az itt képviselt egyházak 
megbízott felszólalóinak — a népfront kongresszusain — elmondott be
szédeiben hogyan tükröződik a 30 éves fejlődés.

Csak a II., a IV. és az V. népfrantkongresszuson elhangzott felszó
lalásokra hivatkozom.

A  népfront II. kongresszusán Bartha püspök úr feltette azt a kér
dést, hogyan lehetséges az, hogy az évszázados elmaradást és nyomort 
felszámoló építésben őszinte szívvel, fenntartás nélkül, felszabadultan 
részt vehetünk?

A  II. kongresszuson a politika síkján érvelt és indokolt Bartha püs
pök úr, hivatkozva az életszínvonal, a béke biztosításának, a szociális in
tézkedések eredményeire és további célkitűzéseire.

Erre a kérdésre visszatérve, a népfront IV. kongresszusán, a theoló- 
gia, ha úgy tetszik, az ideológia síkján válaszolt Bartha püspök úr.

Ügy, hogy a népfront-kongresszuson szereplő kérdések, célkitűzések 
(ti. a szocializmus építésének célkitűzései és feladatai) nem állnak ellen
tétben a keresztyénség alapvető princípiumaival, mert ezek hazánk bol
dogulását, az emberek javát szolgálják.

Az V. kongresszuson — az itt képviselt egyházak nevében Káldy püs
pök úr szólalt fel.

A  püspök úr beszédéből is csak egy mozzanatot emelek ki, melyet a 
kongresszus nagy figyelemmel hallgatott és elismeréssel fogadott.

Azt a részt, melyben a „lojális” jelző és reláció pontosításával, e fo
galom mai tartalmi jegyeinek elemzésével foglalkozott Káldy püspök úr. 
Felszólalása e részében arról beszélt Káldy püspök úr, hogy a nyugati 
országokban a progresszív egyházi erők a magyarországi protestáns egy
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házaknak Népköztársaságunkhoz és a szocialista társadalomhoz való vi
szonyát gyakran jelölik a lojális szóval.

A  püspök úr azt fejtegette, hogy a lojális szó nem mindenestül fe
jezi ki az itt képviselt egyházaknak és ez egyházakhoz tartozó hivő embe
reknek államunkhoz és társadalmunkhoz való viszonyát.

A  lojalitásban ugyanis még beleférne, hogy egy kicsit messzebbről, 
egy kicsit kívülről legyünk lojálisak társadalmunkhoz.

A  püspök úr a lojális kifejezés elemzése és mai tartalmi jegyeinek 
összegezése után úgy foglalt állást, hogy a lojális szónak legeredetibb 
értelmét vallja, a becsületes, őszinte együttműködést, minden vonatko
zásban.

Ebből következik, hogy az itt képviselt egyházak nemcsak tudatosan 
benne vannak és benne akarnak lenni szocializmust építő társadalmunk
ban, hanem együtt dolgoznak egész népünkkel, a szocializmus teljes fel
építéséért, azonosulva a nép ügyével.

És ha most összegezem a népfrontkongresszusokon elhangzott fel
szólalások alapján a 30 év fejlődési ívét, így összegezek:

— a politikai közeledéstől a nép ügyével való azonosulásig. A  poli
tikai közeledés, a politikai egyetértés növekedése szocialista építésünk
ben való részvétel, az egyházak lehetőségei szerint, az egyházak eszkö
zeivel ás módszereivel

3. A  jövő héten összeül a párt XI. kongresszusa.
Befejezésül erről kívánok röviden szólni. Csak egy vonatkozásban, a 

szövetségi politika vonatkozásában.
Egy-egy pártkongresszust mindig érdeklődéssel vár és kísér a közvé

lemény.
De egy ilyen politizáló országban, mint a miénk, elmaradhatatlan, 

hogy az emberek egy része ne bocsátkozzék találgatásokba, jóslásokba, a 
jólértesültség látszatába.

A  kongresszus iránti érdeklődés indokolt és helyes. De a komoly ér
deklődés arra irányul, hogy változik-e a párt általános politikája, ponto
sabban a párt politikájának állandó elemei. Ezt az érdeklődést kielégí
tette a pártkongresszus irányelve, mely milliós példányban jelent meg 
és minden állampolgár olvashatta már néhány hete.

Akik az irányelveket elolvasták, és Önök elolvasták, megnyugvással 
állapíthatták meg, hogy a párt általános politikája nem változik, mert 
nem változnak a párt politikájának állandó elemei.

A  párt általános politikájának állandó elemei közül azért szólok 
csak a párt szövetségi politikájáról, mert a párt szövetségi politikájának 
kerete a népfront, és azért is, mert az egyházpolitika a szövetségi politika 
elve — gyakorlata alapján valósul meg.

Önök előtt ismert, hogy a pártkongresszus egyik témája, napirendi 
pontja, a párt program-nyilatkozata tervezetének megvitatása.

A  program-nyilatkozat műfajából következik, hogy hosszú időre szó
ló célkitűzésekről, feladatokról, 15—20 éves perspektíváról van szó. Ezt 
vasárnap mindnyájan olvashattuk. Mivel tervezetről van szó, a program- 
nyilatkozatból nem idézek.

De meggyőződésem, hogy a program-nyilatkozat tervezetének, a szö
vetségi politikára vonatkozó megfogalmazásai egyetértésre találnak a 
kongresszuson.

A  térvezet ilyen megfogalmazásaira gondolok:
— A  párt vezetésével a Hazafias Népfrontban valósul meg a külön

böző társadalmi osztályok és rétegek politikai szövetsége, a kommunis
ták és párton-kívüliek,
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a különböző világnézetű állampolgárok cselekvő együttműködése a 
szocializmus építésében.

— A  szövetségi politika érvényesítendő a szocializmus építésének 
egész történelmi szakaszában.

Ismétlem, meggyőződésem, hogy a program-nyilatkozat tervezetének 
e megfogalmazásai a kongresszusi határozat rangjára emelkednek és a 
lenini szövetségi politika elve és a szövetségi politika magyar alkalmazása 
és gyakorlata nem változik.

Uraim!
Az elmondottakkal tudtam hozzájárulni ünnepi ülésünk tartalmához.
Köszönöm türelmüket és figyelmüket.

Záróimádság

Laczkovszki János, a Baptista Egyház elnöke

Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által!
Hálaadással magasztaljuk felséges Nevedet, szeretett hazánk felsza

badulásának emlékünnepén.
Hálásak vagyunk azért, hogy megáldottad kezünk munkáját és a há

ború poklából kiszabadulva, jó előmenetelt érhettünk el, rombadöntött 
hazánk és az új társadalmi rend felépítésében.

Hálaadással magasztaljuk Nevedet azért is, hogy a béke 30 esztende
jében egyházaink — Megváltó Urunk főpapi imádsága szerint, a krisz
tusi szeretet és egység jegyében, egymást megbecsülve és egymás szolgá
latát segítve —, tölthetik be küldetésüket. Nevedet dicsőítve és embertár
saink javát munkálva, a mindennapi élet területén is.

A  mi Urunk Jézus Krisztus nevében esedezünk Hozzád, legyél se
gítségül mindnyájunknak szentséges Neved megdicsőítésében.

Nyújts segítséget nekünk naponként, a Tőled kapott szolgálatunk 
hűséges és teljes betöltéséhez. Segíts meg minket abban, hogy szívünk
ben az az indulat legyen, amely Jézus Krisztusban volt. Tegye Szent- 
lelked, egyházaink életét és szolgálatát áldássá a gyakorlati élet terü
letén is.

Áldd meg népünk vezetőit, hogy továbbra is bölcsen irányíthassák 
és vezethessék országunk, népünk és az egész emberiség szent ügyét.

Erősítsd meg szívünket a Beléd vetett bizodalomban, erősítsd meg ke
zeinket a jónak cselekvésére, hogy fáradhatatlanul buzgólkodjunk mind
abban, ami javunkat és üdvünket munkálja.

Megváltó Urunk nevében hallgasd meg imádságunkat.
Ámen.
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Egyházunk útján

P resb ite rek  szo lg á lata  

a d iakó n ia ilag  strukturá lt g yü le k e ze te k b e n

„A  TÖRVÉNYES RENDET M EGTARTOM ...”

A  presbiterek szolgálatának alapokmánya, iránymutató szabályzata, 
szívbe írt és nyilvánosan tanúsított szabályrendelete a presbiteri eskü 
szövege. Sokszor kérdezik, nincs-e a presbiter szolgálatának szabályren
delete, hogy abból megtudhatná, mit kell tennie, mi a feladata és szolgá
latának kerete. Ügy hiszem, ha a presbiteri eskü ablakán át néz valaki 
az egyház, a gyülekezet munkaterületére, máris megtalálja mindezt. Sőt 
néha — hogy más hasonlattal éljek — mint a távcsöves fegyver célzójá
ban, ott van a célzó kereszt is, hogy tudja, hová kell összpontosítania te
kintetét, szívét és szolgálatát. Az eskü szövegében sűrítve előttünk áll a 
presbiter vállaló készsége, tájékozódási területe, szolgálatának munkame
zeje és iránya egyaránt.

Indokolt hát, hogy az eskü szövegének egyes kifejezésein mérlegel
jük, mire vállalkozott, s mi a feladata egyházunkban a presbiternek. In
dokolt már csak azért is, mert rendszerint az esküt tevő presbiter akkor 
hallja először, amikor eskütétel közben elé olvassák —, s nemegyszer az 
a valóság, hogy utoljára is akkor hallja, mert éveken át szolgálhat presbi1- 
térként, többé elé nem kerül.

Korok és tájak szerint viszont mindig élt és él valamiféle elképzelés, 
váradalom, vagy tudat afelől, hogy mi is a presbiter dolga.

Az idősebb lelkésznemzedék még emlékszik az elmúlt korszak presbi
ter-képére, amit jórészt dekórumnak tekintettek, s a presbiter, ha aktív 
volt, abban látta dolgát, hogy ellentmondjon, ha nem volt aktív, fejbólon- 
gató János volt. Persze, legyünk reálisak, ezek a karikatúra vonásai, de 
a karikatúra sohasem mentes a valóságtól. Az eklézsia humorába tartozik 
az a presbiter, aki az első ülésről hazamegy, s a család nagy izgalommal 
várja, hogy beszámoljon. Mi volt? — kérdezik kíváncsian. „Hozzászól
tam” — hangzik a büszke válasz. És mit? — fokozódik »az izgalom. „El- 
lentmondtam”. Négy évtizedes szolgálat után nyugdíjba ment lelkész 
emlékezik első szolgálati éveire. Lelkesen kezdett a presbitériummal szót 
érteni. „János bácsi miben látja presbiteri feladatát?” — kezdi a beszél
getést. „Én abban, tisztelendő úr, hogy ha maga azt mondja függőleges, 
én azt mondjam, hogy vízszintes!”

No nem is mondott olyan rosszat, ha úgy értette, hogy a lelkész 
esetleges egyoldalú vertikális tájékozódása mellett megpróbálja őt az 
ember, a világ problémái felé vonni horizontális irányban, a nagy-szere- 
tetparancsolat második fele értelmében.

A  presbiter feladatai között a „törvényes rendet megtartom” egyszer
re vertikális és horizontális tájékozódás.

276



Honnan indul a tájékozódásunk? Krisztustól. Az I. Kor. 12-ben plasz
tikusan vázolja fel Pál Jézus követőit, az ő népét, az egyházat az egy 
test képével, s ez az egy test a Krisztus. Abban pedig kinek-kinek helye, 
funkciója, szerepe van a kegyelmi ajándékok, a feladatok szerint. Ennek 
a testnek egy adott funkcionális területén — gyülekezetben, egyházme
gyében, stb. — szolgál a feladattal és kötelezéssel: „a törvényes rendet 
megtartom.. . ”

Ez a törvényes rend a test organizmusának rendje. Tehát az egész 
test élő organizmusában szolgál. Élő egység ez. Élő; tehát ritmusa, üteme, 
szabályozottsága van. És egység; tehát egyetlen pontján sem lelhet elkülö
nülve, összefüggések nélkül működni.

Ennek a látásnak és szerkezetnek horizontális vetületén három alá
támasztó megjegyzésünk van.

a) A  „törvényes rend” az élő egység jogszokásokban és zsinati tör
vényekben megformulázott és kialakult dinamikus folyamat. Jogban ter
mészetesen az Egyházi Törvények, jogszokásban pedig az élő folyamat
nak azok a jelenségei, amelyek a zsinati törvények kereteinek pozitív 
és előrevivő tartalmasítói. Vannak negatív jogszokások is, amelyek nem 
az organikus egész előrevivő szolgálatában állnak, hanem alkalmat ad
nak és kísértenek azzal, hogy fékezzék a dinamikus életet. Ilyen például 
az a néhány évtizedes múltra visszatekintő egykori egyházjogi tétel, hogy 
„az egyházban minden jog forrása a gyülekezet” . Vagyis az egyes zárt 
kicsi egységek. Megvolt a történelmi ideje e tétel jogosultságának. De az 
már lejárt. Évszám szerint a múlt század végén a kilencvenes évek zsina
tától az 1953-as zsinatig volt érvényben. Az idő túlhaladta, s az új tör
vényalkotó teológiai eszmélkedés tisztábban és biblikusabban lát, ami
kor a jog forrásának az egyház egészét látja. Annak természetesen I. 
Kor. 12 exegézisén alapuló látásával. Aki presbiter tehát szemellenzős 
szűklátókörűséggel egyházi „rendfenntartó” feladatát elszigetelten egy- 
egy gyülekezet partikuláris szemléletében próbálja gyakorolni, s nem az 
egyház egészébe ágyazottan, teológiailag is, egyházközigazgatásilag is sú
lyosan téved.

b) Természetszerűen ez alapvetően feltételezi azt, hogy a presbiter 
— minden fokon! — ismerős és tájékozott az egyház egészének ügyeiben, 
funkcióiban, problémaköreiben, döntéseiben. Mint ahogy felsőbb fokokon 
a presbiter ismerős és tájékozott az egyház egészének az egyes gyüleke
zetekig ágazó és ott gyűrűző organizmusában. A  presbiter is pozitíve 
benne él az egyház eszmélkedésében, döntéseiben, és ugyanakkor magá
ban hordozza a gyülekezetekre tagozódó egyház szélső és perifériális fáj
dalmát, örömeit, problémáit is.

A  presbiter természetszerű „tájékozódása” tehát nem ad hoc, vagy 
kénye-kedve-tetszése dolga.

c) A  presbiter belül van az egyház egészén. Ez túl természetesnek 
látszik, pedig a gyakorlatban nem mindig tapasztalható. Olykor tapasz
talható, hogy pl. egy-egy gyülekezeti presbiter „külső döntésnek” értel
mezi, ha egy-egy felsőbb egyházi fórum, intézmény, testület, vagy szerv 
döntését „kénytelen” tudomásul venni. Pedig az egészséges szemlélet az, 
ha azt érzi, hogy azon a döntésen ő is „belül van” . A  „felsőbb” döntés 
nem „külső” döntés. Ez nem a fejbólongató Jánosok magatartását jelenti, 
hanem a magunk rendjéhez való fegyelmezett alkalmazkodást, átgondo
lást, megértést. A  felsőbb döntések pedig aszerint lesznek egyre inkább

1. Az egyház egészében szolgál.

277



az egyház egészének döntései, minél inkább tanúsítja, észrevehetővé te
szi, hallja egy-egy gyülekezeti presbiter is, hogy működése tudatosan 
az egyház egészében és egészére nézve folyik.

2. Az egyház történelmi helyzetében szolgál.

Rendkívül súlypontosan tartozik a presbiter „rendtartó” tevékenysé
géhez és magatartásához az egyház egésze történelmi és társadalmi ösz- 
szefüggéseinek, döntéseinek ismerete és vállalása. Egyházunk törvényes 
rendjét megtartani csak az Egyházi Törvények elején található Ünnepé
lyes Nyilatkozat szellemében lehet. Azt ismerni, megemészteni, megélni 
— a törvényes rend megtartásának alapvető feladata. Ennek, mint teoló
giai érlelődésnek és felelős döntésnek megismertetése a presbitériumban 
a lelkésznek meg nem szűnő és „le nem tudható” feladata.

3. Törvényes rendet megtartani csak az Egyházi Törvények ismere
tében lehet.

Cikkem elején említett, s a karikatúra vonásaival megrajzolt pres
biter-torzók mellett régen is voltak, ma egyre inkább vannak presbiterek, 
akik szeretik, mélyen szeretik egyházukat, gyülekezetüket, s ezért vállal
nak benne feladatokat és feladatokkal járó tisztségeket. Viszik tovább és 
ápolják a gyülekezet jó hagyományait (néha a rosszakat is), hordozzák, 
tervezgetik és igyekeznek levezetni a gyülekezet anyagi gondjait és fe
lelősségét, figyelnek a gyülekezetben folyó lelki életre, szóval az ütőéren 
igyekeznek tartani kezüket. Gyakorolják a gyülekezetben meghonosodott 
jogszokásokat. De „törvényes rendet megtartani” igazában csak a rendet 
megszabó törvények ismeretében lehet. A  gyakorolt jogszokások és ha
gyományok között még nagyon sok van, ami régebbi egyházi törvények
ből megemésztett és az organizmusba felszívódott képlet. Nem mérték 
össze az egyház legkisebb sejtjeiig lenyúló jogszabályérlelő és törvény- 
alkotó tevékenységének eredményeivel. Vagyis nem ismerik igazán a ma 
érvényes Egyházi Törvényeket. Több mint háromszáz anyagyülekezetünk 
van, kereken négyszáz presbitériummal, s több mint hatezer presbiterrel. 
Az Egyházi Törvények csinos kis könyvecskéje minden gyülekezet lel- 
készi hivatalában megtalálható. Nyolc évvel ezelőtt ezer példányban ad
ta ki Sajtóosztályunk — igen józan számítás alapján, a várható „piac” 
reális ismeretében. Már csak néhány tucatnyi a raktáron levő példány, s 
így nem merek biztatni arra, hogy minden presbiter szerezze be. De csen
desen elgondolkodom, hogy vajon részleteiben milyen mértékben ismerik 
a presbiterek — az a hatezeregynéhány — és honnan? És vajon mennyire 
ismerik a presbiterek az azóta megjelent szabályrendelet-kötetet, amely 
aprópénzre váltása törvényünk több keret-rendelkezésének. Tudom, hogy 
nem mindegyik érinti az egyes gyülekezetek ügyeit. De az egyház egészé
ben és annak összefüggéseiben élőket érinti.

4. A megtartás aktivitása.

Sokan úgy vélik, hogy a törvényes rend megtartása annyit jelent, 
hogy az egyes akut esetekben figyelemmel kísérik, hogy mit ír elő a 
törvény, hogyan kell intézkedni, mit kell betartani. Pedig a törvényes 
rend megtartása sokkal öntevékenyebb aktivitását igényel. A  törvényes
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rend ismerete látásformáló és kezdeményező döntésekre indukáló. Olyan 
társadalomban élünk, ahol a kezdeményező intézkedéseket és döntéseket 
a széles néprétegek tartják kezükben. Joggyakorlatunkat és törvényes 
rendünket az egyházban úgy munkáltuk ki, hogy közben a nagykorúvá 
lett emberre, s a társadalomban öntevékenységre érlelődő emberre tá
maszkodtunk. A  rend fenntartásában is ilyen presbiterekre akar az egy
ház támaszkodni.

D. Koren Emil

„A  GYÜLEKEZET BELSŐ BÉKÉJÉT ŐRZÖM ÉS ÉPÍTEM”

1. A  gyülekezeti béke megőrzése: Krisztustól kapott kitüntető meg
bízatás.

a) Amikor mint még fiatal gyermek hallottam a presbiter szót, úgy 
képzeltem el, hogy a presbiterek valami módon hasonlítanak Jézus 12 
tanítványára. Ügy gondoltam, hogy amint Jézus kiválasztotta sok közül 
a 12-t, így a presbiterek is a gyülekezetnek ilyen kiválasztott tagjai, s 
amilyen megtisztelő lehetett a 12 tanítványra nézve, hogy Jézus bizal
mából ott lehetnek az Ö közelében, ugyanígy a presbiterek számára is 
megtisztelő lehet a gyülekezetnek feléjük kiáradó bizalma és megbecsü
lése.

b) Ügy gondolom, nem sokat tévedtem a presbiteri tisztség ilyen meg
ítélésében, hiszen a Szentírás is külön megbecsülést kér a presbiterek 
számára (1 Tim 5,17—19; 1 Thess 5,12—13 stb.). A  presbiteri magatartás 
és életmód minden vonatkozásban példamutató kell, hogy legyen a gyü
lekezet tagjai előtt. Különösen áll ez a presbiteri eskü azon részére is, 
amikor a presbiter a gyülekezet előtt ünnepélyesen kijelenti: „a gyüle
kezet belső békéjét őrzöm, és építem” . Ha a presbiterek az eskünek csak 
ezt a részét tartanák meg mindenekelőtt, akkor nem hiába élvezik a 
gyülekezet megtisztelő bizalmát és rendkívül fontos szolgálatot tesznek 
a gyülekezet, de az egész közegyház javára is.

c) A  béke munkálása ugyan minden Krisztus követőnek feladata, 
mert Jézusnak a Hegyi Beszédből jól ismert boldogmondása minden
kire vonatkozik és mindenkit elkötelez: „Boldogok a békességre igyeke- 
zők, mert őket Isten fiainak hívják” (Mt 5,9). És amikor Jézus kiküld
te tanítványait, külön is lelkűkre kötötte, hogy a békesség jegyében köze
ledjenek embertársaikhoz és a békesség szellemében végezzék küldeté
süket közöttük (v. ö. Mt 10,12— 13; Jn 14,27). De a föltámadott Krisztus 
ajkán felhangzó üdvözlés: „békesség néktek” sem csupán valami meg
szokott szólam, hanem olyan valóság és ajándék, ami nélkül nincs sem 
egyéni békesség, sem bűnbocsánat, de nincs igazi békesség a gyüleke
zet közösségében sem. (Jn 20,19-23).

Ezért már az első keresztyének is tudták és vallották, hogy a Krisz
tusban újjászületett ember el van kötelezve a megbékéltetés szolgála
tára (2 Kor 5,17-18). Ha tehát minden igaz Krisztus-követőnek feladata a 
„békességre igyekezés” és a „megbékéltetés szolgálata”, mennyivel in
kább a presbiternek elsőrendű programja az esküvel is vállalt elkötele- 
zés: „a gyülekezet belső békéjét őrzöm és építem” .

2. A gyülekezeti béke megromlásának okai
A  Szentírás hangsúlyozza, hogy Isten a „békességnek Istene” (1 Kor 

14,33; Rm 15,33), vagyis azt akarja, hogy a képére teremtett emberek bé-
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kében éljenek ővele és egymással. Ennek a békének megbontására és 
megromlására kezdettől fogva törekszik a sátán. Így volt ez már az 
első emberpár bűnbeesésénél, de így van ez azóta is, napjainkban is. 
Isten ugyan Krisztusban megbékéltette magával a világot, de ugyanak
kor „ránkbízta a megbékéltetés igéjét” (2 Kor 5,19); vagyis: a mi emberi 
feladatunk a békesség szerzése, megőrzése és építése a gyülekezeten 
belül is. Ezt a „módszert” a sátán is átvette: ő is embereken keresztül 
igyekszik megrontani a békét a gyülekezeten belül is. S ebben a vonatko
zásban igen változatos módon használja fel eszközéül azokat, akik szol
gálatába szegődtek. Szinte lehetetlen felsorolni ezeket a változatokat, 
ezért csak a legjellemzőbbekre mutatunk rá.

a) Anyagi vonatkozásban: milyen könnyen megrendülhet a bizalom 
és felborulhat a gyülekezeti béke, ha a pénz- és vagyonkezelés tisztasága 
körül gyanúsítások, vagy rágalmak ütik fel fejüket! Arra most ne gon
doljunk, ha esetleg „alapja van” a gyanúsításoknak, hiszen akkor jogos 
ez a „békétlenség”. Megronthatja továbbá a gyülekezet belső békéjét az 
olyan szemlélet is, amikor a gyülekezet tagjai — esetleg még presbite
rek is —=- hamis „hagyomástiszteletből” ragaszkodnak pl. a feleslegessé 
vált egyházi épületek megtartásához, ugyanakkor azonban nem hajlan
dók azokat a maguk áldozatával tatarozni, hanem erre a célra közegy
házi segélyeket próbálnak elvonni sokkal fontosabb helyekről. De nem 
szolgálhatja a gyülekezet belső békéjét az sem, ha az egyháztagok egy 
része nem akarja megfelelő módon kivenni részét a gyülekezet terhei
nek viseléséből, szűkkeblűén elzárkózik a közegyházi kötelezettségek, 
járulékok fizetése elől, nem becsüli eléggé országos egyházunk testü
letéit, létesítményeit, nem akar túlnéznT a szűk gyülekezeti határokon, 
sőt évről évre közönyösen halad el a már korszerűtlenné vált lelkészla
kás, gyülekezeti terem, omladozó templomfalak mellett.

Ha a presbiter hű akar maradni esküjéhez, akkor mindent meg kell 
tennie, hogy ilyenek miatt kárt ne valljon a gyülekezet belső békéje. 
A  presbitereknek az egész gyülekezet előtt kell járniok az anyagi áldo
zatkészség terén éppenúgy, mint a közegyházért érzett felelősség példa
mutató hordozása vonalán. A  lelkésznek igen fontos feladata, hogy egy
házi törvényeink rendszeres ismertetésével, a közegyházunk iránti fele
lősség állandó ébrentartásával, Magyarországi Evangélikus Egyházunk 
diakóniai útjának és feladatainak folyamatos tudatosításával nyitogas- 
sa a presbiterek szemét és szívét, hogy tanuljanak magasabb összefüggé
sekben és szinten gondolkozni és értékelni a gyülekezetekben és közegy
házunknak folyó szolgálatot. Ezzel sok bizalmatlanságnak és meg nem 
értésnek elejét lehet venni, s a gyülekezet belső békéjét ezzel is lehet 
és kell munkálni.

b) De nemcsak anyagi ügyek zavarhatják és ronthatják meg a gyü
lekezet belső békéjét, hanem más tényezők is. Így pl. — különösen a 
múltban — számos gyülekezetben nagy port vert fel, egy-egy lelkészvá
lasztás. Régebbi egyházi törvényeink lehetővé tették, hogy ilyenkor meg
indultak az önjelölések, korteskedések, s a gyülekezet — sokszor maga 
a presbitérium is — pártokra szakadt. Ennek azután gyakran hosszú 
évekre vagy évtizedekre kiható káros következményei voltak. Családok, 
rokonok álltak egymással szemben, sokan pedig elhidegültek a templom
tól és a gyülekezeti élettől. Előfordultak tömeges áttérések más feleke
zetekbe. A  zavarosban a szekták is szívesen kivetették hálójukat, sok
szor nem is eredmény nélkül. Az ilyen jelenségek azonban kezdenek vég
leg eltűnni a múlt homályában, s ehhez a változáshoz döntő mérték
ben hozzájárultak új egyházi törvényeink idevonatkozó rendelkezései.
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A  felelős egyházi vezetőknek azonban most is éberen kell figyelniök 
arra, hogy a lelkészválasztás ne bontsa meg sem a presbitérium, sem 
a gyülekezet egységét. S minthogy a lelkészválasztásnál döntő módon 
esik latba a presbitérium állásfoglalása, ezért a presbiternek ezen a te
rületen is tartania kell magát esküjéhez: „a gyülekezet belső békéjét 
őrzöm és építem.”

c) Régebben veszélyeztette a gyülekezet belső békéjét és a presbité
rium egységét az a körülmény, hogy a presbitérium összetétele nem 
tükrözte hűen a gyülekezet egészét. Egyes társadalmi osztályok és azok 
érdeke a presbitériumon belül háttérbe szorított más osztályokat és ré
tegeket, mert azok egyszerűen nem kaptak helyet és képviseletet a pres
bitériumban, vagy — nagyobb gyülekezetnél — a képviselőtestületekben, 
így bizonyos „osztályharc” keletkezett, ami zavarta a gyülekezet béké
jét. Ma már túl vagyunk ezeken a jelenségeken, hiszen szocialista társa
dalmunkban sem jelentkeznek olyan kiélezetten az osztályharcok, mint 
pl. 20—30 évvel ezelőtt. Arra azonban ügyelniük kell a gyülekezetek fe
lelős vezetőinek, hogy a presbitériumokban és képviselőtestületekben 
megfelelő arányban képviselve legyen a gyülekezeti rétegek összessége 
és egésze. Ennek érdekében helyes, ha egyrészt a férfiak fiatalabb kor
osztálya, másrészt pedig a nők is kellő számban helyet kapnak ezekben 
a testületekben. Ennek szem előtt tartása feltétlenül szolgálja a gyüleke
zet belső békéjét is.

d) Általánosságban minden presbiternek arra kell törekednie, hogy 
a gyülekezet életében ne az egyéni érdek, vagy érdekek, hanem a gyüle
kezetnek jól felfogott igazi érdeke érvényesüljön minden vonatkozásban. 
Ha ebből az elvből engedünk, akkor beláthatatlan problémák, viszályok, 
egyenetlenségek, mellőzések, sértődések keletkeznek, aminek az egész 
gyülekezet — sokszor a közegyház is —, vallja kárát. Tudunk esetek
ről, amikor a presbiterek gyanúsították, sértegették egymást, sőt a nyil
vánosság előtt köpködtek egymásra. Lehet-e így a gyülekezet belső bé
kéjét őrizni és építeni?

e) Előfordulhat, hogy a gyülekezet belső békéjét zavarhatja a pres
biterek — esetleg csak egy-két presbiter — és a lelkész között megromlott 
viszony. Ilyen esetben kívülről sürgős beavatkozás szükséges, ha gyü
lekezeti szinten nem járt sikerrel a megbékélés. Az esperesi vizsgálat
nak van olyan pontja, amely szerint a gyülekezet és a lelkész viszonyát 
külön meg kell vizsgálni és nyílt presbiteri ülésen is meg kell tárgyalni. 
De ettől függetlenül is, „soron kívül is” haladéktalanul tisztázni kell az 
ilyen természetű problémákat. Ügyelni kell azonban arra, hogy a pres
biterek az arra illetékes és hivatott fórum előtt, őszintén mondják meg 
véleményüket lelkészükről, különösen akkor, ha úgy látják, hogy a gyü
lekezet belső békéje veszélyben van. A  presbiteri eskü erre nemcsak 
felhatalmazza, hanem kötelezi is őket.

3. A gyülekezeti béke megőrzése és építése
A  presbiter nagyon sok vonatkozásban és viszonylatban őrizheti és 

építheti a gyülekezet belső békéjét. Itt csak néhányra utalok.
a) Azzal is építheti a gyülekezet békéjét, ha komolyan veszi pres

biteri tisztét. Pontosan eljár az ülésekre, felelősen és alkotó módon vesz 
részt a gyülekezet anyagi és lelki vonatkozású ügyeinek intézésében. 
Az ülésen nem a „fejbólintó János” szerepét tölti be, hanem ezen a fó
rumon fejti ki világosan véleményét az előterjesztett ügyekben, nem pe
dig másutt, illetéktelenek előtt, vagy „utólag mondja meg a magáét” . 
A  presbiteri ülés bizalmas részeit és határozatait — amennyiben ilyenek
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vannak —, nem viszi ki illetéktelenek elé, s nem szolgáltat okot és alkal
mat a különböző találgatásokra, vagy esetleg pletykákra, sem személyi, 
sem anyagi ügyekben. Ha ezt megszegi, akkor magatartásával nem épí
ti a gyülekezet belső békéjét.

b) Építheti és erősítheti a gyülekezet békéjét azzal is, hogy rendsze
resen eljár a templomba is. Az Isten igéjének üzenetére figyelő presbi
ter mindig kaphat buzdítást és indítást a gyülekezeti béke megőrzésé
nek és építésének stratégiájához. Isten igéje ugyanis olyan fegyver, amely- 
lyel sikeresen vissza lehet verni a gyülekezet békéjét és egységét meg
bontani akaró sátáni kísérleteket és támadásokat. Az a presbiter, aki 
ebben a vonatkozásban — tehát a templomlátogatás és igehallgatás 
vonalán —, nem él benne a gyülekezet közösségében, elveszti az erkölcsi 
alapot és jogot ahhoz, hogy a gyülekezet békéjét veszélyeztető erők ellen 
a siker reményében fellépjen.

c) A  presbiter azzal is őrzi és építi a gyülekezet belső békéjét, ha 
tisztét a hűséges és éber őr álló felelősségével látja el (v. ö. Ezék 33,1-9). 
Ebben a szerepben különösen arra kell ügyelnie, hogy minden olyan 
megmozdulást, vagy kezdeményezést leleplezzen és megakadályozzon, 
amely a gyülekezet egységének, békéjének megbontására irányul. S en
nek a hűséges őrállásnak kötelessége kiterjed a presbiter családjára 
éppen úgy, mint az egész gyülekezet közösségére. A  rendbontókkal szem
ben haladéktalanul és határozottan fel kell lépnie és a békét veszélyezte
tő tüzet csírájában el kell fojtania, mert különben az rohamosan elhara
pózik és nagy károkat okozhat.

4. A  gyülekezeten kívüli béke megőrzése és építése
Minden presbiter egyidejűleg szocializmust építő hazánk állampol

gára is, így az egyháztagságával és állampolgárságával járó kötelessé
geket egyidejűleg hiánytalanul kell teljesítenie. Presbitereinknek tud- 
niok kell, hogy Népköztársaságunk a béke megvédésének ügyét törvénybe 
iktatta. E törvény megtartása minden állampolgárnak, tehát a presbiter
nek is hazafias kötelessége.

Ez viszont azt jelenti, hogy a presbiternek a béke megőrzésére és 
építésére irányuló feladata nem szűkülhet le csupán a gyülekezeti élet 
körére, hanem azzal párhuzamosan és egyidejűleg ki kell terjednie a 
mindennapi élet egész területére.

a) Elsősorban legszűkebb családi körében kell megvalósítania és bi
zonyítani a béke megőrzését és építését, mert ha ezen a területen prob
lémák mutatkoznak, akkor könnyen hitelét veszítheti minden másfajta 
békekísérlete. Könnyen szemére vethetik, hogy először a maga háza tá
ján seperjen. Már Jézus is képmutatóknak nevezte azokat, akik más sze
mében meglátják a szálkát, de a magukéban a gerendát nem veszik 
észre (Mt 7,1-5).

b) A  jó presbiter a munkahelyén is bizonyságot tesz békeszereteté- 
ről. Ennek nemcsak abban kell megmutatkoznia, hogy munkatársaival 
szemben barátságos, vigyáz minden szavára, de mindenekelőtt abban, 
hogy lelkiismeretesen, becsületesen végzi munkáját s általában egész 
magatartása olyan, hogy nem szolgáltat okot semmi jogos panaszra, vagy 
békétlenségre. A  másokkal való békés együttélés lehetőségét és mód
ját a presbiter a maga munkahelyén is napról napra bizonyíthatja. Az a 
presbiter, aki jó munkájával és munkatársaihoz való példamutató maga
tartásával végzi a „békéltetés szolgálatát”, a kívülállók részéről is meg
becsülést szerez nemcsak önmagának, hanem gyülekezetének és a köz
egyháznak is. Joggal lehetünk büszkék azokra a presbitereinkre, akik
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becsületes, jó munkájukkal nemcsak így-amúgy helytállnak, hanem ezért 
anyagi és erkölcsi elismerésben, dicséretben vagy kitüntetésben részesül
nek. S annak is szívből örülünk, hogy az ilyen presbitereknek és gyüle
kezeti tagoknak száma egyre növekedőben van.

c) Ugyanez érvényes a presbiternek szocializmust építő társadal
munkhoz való viszonyulására is. A  jó presbiternek tudnia kell, hogy 
társadalmunk nem a kizsákmányolok és elnyomottak egymással kibé
kíthetetlen ellentétén alapszik, hanem olyan renden, ahol minden be
csületesen dolgozó embernek egyenlő jogai és kötelességei vannak. Tár
sadalmunk az emberi jogokat messzemenően tiszteletben tartja és vé
delmezi, leleplezi azokat a törekvéseket, amelyek a nép java, boldogu
lása és életszínvonala ellen irányulnak. Ugyanakkor védelmébe veszi és 
támogatja azokat, akik jó munkájukkal, békeszeretetükkel, népünk 
érdekében kifejtett tevékenységükkel bizonyságot tesznek arról, hogy 
egyértelműen és következetesen ezen az oldalon állnak.

Nyilvánvaló, hogy presbitereinknek is azoknak a táborában van he
lyük, akik békében akarnak élni és építeni a maguk és utódaik jövőjét. 
Ehhez azonban az is szükséges, hogy lássák és felismerjék azokat a tö
rekvéseket és magasabb összefüggéseket, amelyek e cél szolgálatában 
állnak és e cél eléréséhez szükségesek. Bizalommal kell tehát fogadniok 
a népünk és társadalmunk javát szolgáló törvényes intézkedéseket és 
rendelkezéseket — így a béketörvényt is — s jó szívvel támogatniok 
kell azt a politikát, amely az egész nép, köztük az ő javukat is akarja. 
Ugyanolyan bizalmat és fnegértést kell tanusítaniok egyházi vezetősé
günk és annak egyházpolitikája iránt is, mert tudniok kell, hogy egyhá
zunk vezetősége is népünk és egyházunk javán fáradozik.

Ebben az összefüggésben kell látniok és értékelniük egyházunk ve
zetőségének és — ma már mondhatjuk — széles rétegeinek minden, a 
hazai és nemzetközi béke megőrzésére és építésére irányuló törekvéseit, 
amelyeket most már több, mint negyed évszázad óta következetesen ki
fejt. Világosan kell látniok, hogy minden építő munkához — így az egy
ház építő munkájához is —, békére van szükség. Korunk idősebb nemze
déke még élénken emlékezik a második világháború pusztításaira, ame
lyek nemcsak emberi életeket oltottak ki válogatás nélkül, hanem temp
lomokat, iskolákat, kórházakat is romba döntöttek, s az anyagi károkon 
túlmenően emberek millióinak lelkén is óriási és nehezen gyógyuló se
beket ütöttek. Presbitereinknek tudniok kell, hogy egyik gyülekezetünk 
sem érezheti magát Biztonságban, ha a háború pusztító vihara elszaba
dulna. Hálát kell adnunk Istennek és a béke megőrzésén, az enyhülés 
tartós megmaradásán fáradozó felelős vezetőknek és tömegeknek azért, 
hogy az elmúlt 30 esztendő folyamán békében élhetett népünk és egész 
európai kontunensünk. Ennek köszönhető, hogy az elmúlt 30 esztendő
ben hazánkban olyan építő munka és minden vonalon olyan hatalmas 
előrelépés történt, amelynek nagyszerű eredményeiről a második vilá- 
háború iszonyatos rombolásai és veszteségei után és láttán, nem is mer
tünk álmodozni. És ennek a békés korszaknak javára írandó az is, 
hogy az elmúlt 3 évtizedben Magyarországi Evangélikus Egyházunk nem
csak fennmaradt, hanem tovább épülhetett, új létesítményekkel gyara
podhatott. Gondoljunk a számos új templomra, lelkészlakásra, az új 
Teológiai Akadémiára és a megújított egyházi épületek százaira.

Ilyen szempontból kell látniok és értékelniük presbitereinknek és min
den egyháztagunknak azt a szolgálatot is, amelyet egyházi sajtónk a bé
ke ügyében folyamatosan és töretlenül kifejt. Egyházi sajtónk presbi
tereink idevonatkozó látását nagyban szélesítheti, perspektíváját tágít
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hatja, persze csak akkor, ha annak rendszeres előfizetői és olvasói. Ez 
ugyan nincs benne a presbiteri eskü szövegében, de magától értetődőnek 
kell tartanunk, hogy az egyházát igazán szerető presbiter megbecsüli 
egyházi sajtónkat, s külön is annak a békére irányuló igen fontos szol
gálatát.

e) Presbitereinknek tudniok kell, hogy nemcsak a szűkebb értelem
ben vett gyülekezeti munka, hanem az egész falu vagy város közössége 
érdekében végzett jó szolgálat és társadalmi munka is elsőrendű „bé
kemunka”, mert ez is közelebb hozza egymáshoz az embereket, a vallá
sosokat és a nem vallásosokat egyaránt. De mindezen túlmenően a má
sokkal és a másokért való békés együttélésre kötelez bennünket — a pres
bitereket is — a szeretet krisztusi parancsa, amely nem ismer faji, nyel
vi, vallási vagy világnézeti különbségeket. Igyekeznünk kell tehát ezt a 
parancsot minél jobban teljesíteni.

5. Külső béke — belső béke?
Presbitereinknek határozottan küzdeniük kell minden olyan téves fel

fogás ellen, amely külön akarja választani, vagy egymással szembe akar
ja állítani a külső békét az ún. belső, vagy „lelki” békességtől. Az em
ber teste és lelke oszthatatlan egységet képez s ha valaki a kettőt szem
be akarja állítani, ez könnyen felboríthatja az egész ember egyensúlyát, 
esnnek megfelelően egyformán felelősek vagyunk a külső békéért, s egy
idejűleg kell dolgoznunk és imádkoznunk mindkettőért.

Így van ez azonban nemcsak az egyes emberek életében, hanem kö
zösségek, társadalmak és népek életében is. Nem lehet tehát igazi béke 
ott, ahol akár egyesek, vagy egész osztályok és rétegek, olyan társadalom
ban kénytelenek élni, ahol erőszak, igazságtalanság, anyagi vagy szelle
mi kizsákmányolás uralkodik és ahol emiatt nem juthat érvényre az 
egész nép igazi érdeke. Ezért jogosnak és keresztyén szempontból is szük
ségesnek tartunk minden olyan forradalmi megmozdulást, amely szem
beszáll az ilyen embertelen, az alapvető emberi jogokat semmibevevő 
társadalmi berendezkedésekkel. Mert nem lehet igazi békéről szó ott, 
ahol az emberek millióit akár fajuk, vagy színük, akár nyelvük vagy 
vallási meggyőződésük miatt üldöznek, vagy bármiféle formában hát
rányukra megkülönböztetnek még akkor sem, ha ezt egyes — az ilyen 
társadalmakkal szimpatizáló — egyházak támogatják vagy hirdetik. 
Örömmel és megelégedéssel tölthet el bennünket az a tudat, hogy a szo
cialista országok társadalmi rendjében ilyen megkülönböztetések nincse
nek is ez nagyban hozzájárul a békés emberi együttéléshez.

Hamis tehát és minden igazi erkölcsi alapot nélkülöz az ún. belső 
békére való igyekezet, vagy ilyen békének hangoztatása, ha ez nem pá
rosul egyidejűleg a külső béke megőrzésére és építésére irányuló törek
vésekkel és szolgálattal. Amikor tehát a presbiter ünnepélyes esküjében 
kijelenti, hogy „a gyülekezet belső békéjét őrzöm és építem” , akkor tud
nia kell, hogy a gyülekezet békéjének érdekét azzal szolgálja igazán, ha 
— mint magyar hazánk állampolgára — minden tőle telhetőt megtesz 
az egész népünk érdekét szolgáló külső béke megőrzéséért és erősítéséért.

6. Befejezésül legyen szabad utalnom Zsolt 37,37-re, amely szerint 
„a jövő a béke emberéé”. Igen: béke és jövő legszorosabban összetarto
zik. Az a presbiter munkálkodik gyülekezetének igazi jövőjén, aki nem
csak szájával hangoztatja esküjében „a gyülekezet belső békéjét őrzöm 
és építem” , hanem minden egyházi és állampolgári tevékenységével egy
idejűleg és egyértelműen arról tesz bizonyságot, hogy a „béke embere” .

Mekis Ádám
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Tanulmányok

Albert Schweitzer humanizmusa
Nehéz Albert Schweitzerről tárgyilagos véleményt alkotni. Szép 

számmal vannak heves bírálói és elfogult követői is. Életrajzi vissza
emlékezései és a róla szóló kortársi megnyilatkozások arról tanúskod
nak, hogy markáns egyéniség volt, aki nemigen zavartatta magát a kri
tikáktól és tűzön-vízen át követő tábort sem igyekezett verbuválni ma
gának.

Teológiai, filozófiai és orvosi elveit, módszereit sokan bírálják, em
beri magatartását, életfolytatását pedig sokan már-már glóriával övezik. 
A  jelek szerint azonban bírálói, de tisztelői sem szentelnek ma már elég 
figyelmet annak a kornak, amelyben született és amelynek szellemi té
nyezői azzá tették, aki volt. Pedig az igazi megértés érdekében együtt 
kell őt látnunk azzal a korral, amely ifjúkori világnézet és életszemlélet 
alakulására olyan döntő hatással volt. Ismerni kell azt a filozófiai és 
korszellemi légkört, amelyre oly élesen reagált gondolkodásában és egész 
életfolytatásában. Innen érthetők meg hallatlanul merész pozitívumai és 
esetleg tévedései is. A  korral együttlátás óv meg attól, hogy benne a mo
dern Assisi Szentet lássuk, vagy pedig — hibái miatt — egyértelműen 
elmarasztaljuk.

Azt mindenképpen el kell ismerni, hogy felismerései nem elbástyá
zott íróasztal mellett születtek, hanem az őt körülvevő teológiai, kultu
rális, szellemi élet alapos ismeretéből, azok elemzéséből és jórészt kriti
kájából. Ha teológiájának, filozófiájának vannak is homályos, téves pont
jai, az alapállás tiszteletre kötelez: a korabeli teológiában és filozófiá
ban jelentkező konkrét veszélyekkel akart mély felelősségérzettel szem
beszállni.

A  realitás iránti fogékonyságáról tanúskodik például az, hogy az első 
világháborút megelőző általános optimizmus idején elég kevesed magá
val — arról beszélt, hogy a nagy-nagy derűlátásnak keserű böjtje lesz. 
Az emberi felelősségtudat nélkül élők „epigonok társadalma” , ahogyan 
ő kora vezető értelmiségét nevezte, szükségszerűen kiszolgáltatja Euró
pát a tragikus háborúnak. Már akkor megszületett benne a „Verfall dér 
Kultur” gondolata. Viszont a háború utáni erkölcsi depresszió korában, 
amikor nagy keserűséggel meghirdették a Nyugat — valójában az euró
pai kultúra — teljes hanyatlását (pl.: Spengler: „Dér Untergang des 
Abendlandas” ), akkor van erkölcsi ereje a kultúra megújulásáról írni. 
A  „Verfall und Wideraufbau dér Kultur” (1923) és a „Kultur und Ethik” 
adja ennek a megfogalmazását. A  tervezett harmadik rész, az „Ehrfurcht 
vor dem Leben” részletes kidolgozása nem készült el. Teológiájának tár
gyalásánál látni fogjuk, hogy a jórészt szintén kritikai válasz az akkori , 
teológiai gondolkodásra.

Gondolatait tehát nem íróasztal mellett agyalta ki és nem íróasztali 
csemegének szánta. Egész emberi magatartásával próbálta megélni mind
azt, amit a szíve mélyén érzett és amit sem a teológia, sem a filozófia 
nyelvén nem tudott teljes tökéletességgel kifejezni.

Ezek előre bocsátásával nézzük először Albert Schweitzer teológiáját.
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Teológiai gondolkodása a korában domináló teológiai szemlélet kri
tikájából alakult ki. A  Leesing által 1778-ban kiadott Reimarus fragmen
tumok óta szinte elburjánzott a tudományos igényű, vagy regényszerű 
Jézus élete irodalom. Schweitzer azért fordul szembe ezzel az irányzat
tal, mert veszélyt lát benne. A  veszély abban rejlett, hogy ez az erősen 
racionális, liberális történeti irányzat a keresztyén hit és élet alapjává 
egy lehető legteljesebb Jézus élete rekonstrukcióját tette az élő Jézussal 
való személyes kapcsolat helyett. így született meg először a „Von Rei
marus zu Wrede” (1906), majd ennek átdolgozásaként a „Die Gesohichte 
dér Leben-Jesu Forschung” (1913) és a „Mystik des Apostels Paulus” 
(1930).

a) A  konzekvens eszhatológia
A  schweitzeri teológia a történeti Jézus működését két döntő sza

kaszra osztja. Az első szakasz Jézus megkeresztelésétől a környezetében 
megnyilvánuló felismerésig — te vagy a Krisztus — tart. A  döntő fordu
lat a missziói paranccsal kiküldött tanítványok visszatérésével követke
zik be. Addig Jézus úgy vélte, -hogy Isten országa hamarosan, az ő földi 
működése alatt, a tanítványok missziói munkája nyomán következik el. 
Ez a várakozása kudarcot vallott, nem jött el Isten országa. Ezután kezd
te el hirdetni, hogy neki szenvednie kell, sőt meg kell halnia váltságul 
sokakért. Mivel a tanítványok missziójával nem jött el Isten országa, a 
saját maga önkéntes feláldozásával akarta Isten országa eljövetelét mint
egy kikényszeríteni. Ez a konzekvens eszhatológia alapvonása.

A  kereszthalál és a feltámadás valóban azt jelenti, hogy Isten or
szága eljött, de nem automatikusan, mindenek csodás külső megváltoz
tatásaként, hanem a meghalt és feltámadott élő Jézussal való személyes 
hitbeli kapcsolat révén. Ez Schweitzer szerint a keresztyén hit lényeges 
tartalma.

Ha a keresztyénség áthagyományozott hitté válik, akkor elveszti a 
kapcsolatát a környező világgal és lemond az etikai aktivitás belső erő
forrásáról. Az igazi élő hit az élő Jézussal való személyes kapcsolatot 
jelenti. A  keresztyén hit azon fordul meg, mit jelent számára Isten or
szága. Egyszerűen tradíciót-e, vagy pedig realitást és egyben reménysége 
alapját-e? A  Jézussal való együtt meghalás és feltámadás jelenti az Isten 
országával való találkozást. A  megváltás eszhatologikus reménysége a 
jelenben a Jézussal való meghalást és feltámadást jelenti. A  Jézussal való 
ilyen kapcsolat biztosítja a kontinuitást a jelen és az eljövendő világ 
között. v

b) Jézus etikája
Különleges hangsúlyt helyez Albert Schweitzer arra, hogy a Jézus

sal való kapcsolat határozott etikai magatartást jelent a jelen világban. 
A  Hegyi Beszéd etikája ad erre konkrét útmutatást. Egy tévedést azon
ban el kell oszlatnunk: a jézusi etika nem a földön megvalósítandó Is
ten országa programja! Isten országa, mint a Jézussal való kapcsolat 
realitása és mint eszhatologikus reménység a motorja, indítója, kezde
ményezője, létrehozója, erőforrása és nem a célja a jézusi etikának. Is
ten országa betör a tudatunkba és aktivizál az etikai cselekvésre. Csak 
annyiban tudjuk behozni Isten országát ebbe a világba, amennyiben 
magunkban hordjuk azt. Á ll viszont az is, hogy Isten országa csak ak-

Albert Schweitzer teológiája
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kor döntő valóság a számunkra, ha az önfeláldozó szeretet aktivitására
késztet.

Az önfeláldozó aktivitás nem abban a reménységben tevekenyke- 
dik, hogy általa ez a világ Isten országává fejlődik. A  mai teológiában 
erőteljes irányzata van az evolúció elméletének (Theillard de Chardin 
iskolája), de Schweitzertől távol áll az a gondolat, hogy a jézusi etika 
érvényesítésével egyszercsak odáig jut el a világ, hogy a Miatyánk má
sodik kérését — jöjjön el a te országod — egyszerűen kipipálhatja, mint 
elért, megvalósult célt.

Schweitzer teológiája arra akar választ adni, hogy a Jézussal kap
csolatba jutott ember hogyan találja meg a helyes kapcsolatot a világ
gal. Egyfelől megóv attól, hogy a megváltást elspiritualizáljuk, elszim- 
bólizáljuk. A  megváltás az élet és világigenlő önfeláldozó szeretet akti
vitását hozza magával. Jézusnak ez a kijelentése: „aki elveszíti az ő éle
tét, megtalálja azt” a Krisztus és felebarát-központú (tehát nem én-köz
pontú) aktív élet és világszemlélet alapja kell, hogy legyen, nem pedig 
a spirituális világidegenségé. Másfelől elhárítja azt a kísértést, hogy az 
Isten országa-hitből Isten országa propagandát, keresztyén világprogra
mot csináljunk. Az ilyen gondolat mindig magával hozza az uralmi tö
rekvéseket. A  keresztyénség nem állíthat fel önkényes programot, amit 
rá kényszeríthetne a világra, hanem az emberi közösség reális viszonyait 
felmérve hoz etikai döntéseket a felebaráti szeretet parancsa szerint.

A  hit realitását konfrontálja a világ realitásával (mindkettő egy
aránt fontos valóság a keresztyén ember számára) a szolgáló szeretet 
jegyében. Ebben a világban, ezért a világért, az itt élő emberért törté
nik minden etikai cselekvés, vallja Schweitzer. A  hivő ember nem akar 
kiemelkedni ebből a világból egy világ feletti morál szintjére, hanem eb
ben a világban akar helyesen élni és cselekedni, a bűnbocsánat megújító 
erejével. „Aki eljut a Krisztussal való együtt meghalás és feltámadás 
gondolatának hatalmas voltáig, az egyre mélyebben átéli a bűneit és a 
bűn elleni harcban eljut a bűnbocsánat csendes bizonyosságára” , mondja.

Schweitzer teológiáját így összegezhetjük: A  Jézussal együtt meg
halás és feltámadás etikai döntéseiben maradhatunk meg Isten országá
ban és egyúttal a világ iránti hűségben is.

Albert Schweitzer kultúrfilozófiája

Schweitzer filozófiájára döntő közvetett hatással volt Nietzsche. A  
századfordulón Nietzschétől voltak visszhangosak a német egyetemek. 
Félelmetesen kelendő volt az értelmiségi fiatalság körében a „W ille zűr 
Macht” filozófiája. Schweitzer keserű kiábrándultsággal yolt kénytelen 
megállapítani, hogy az akkori tudományos, szellemi élet olyan vérsze
gény ellenállást tanúsított Nietzschével szemben. Azt várta, hogy a szel
lemi élet vezetői egységes humánus frontot alkotva gátat fognak vetni 
Nietzsche térhódításának. Nietzsche határozott, egységes visszautasítása 
elmaradt, sőt Nietzsche bevonult a politikai életbe is a „reálpolitika” 
koncepciójával, ami akkor a hatalomvágy és leplezetlen erőszak impe
rialista törekvéseit jelentette. Az „Übermensch” ideológiája pedig az 
amúgy is elharapódzó nacionalizmus támasza és előmozdítója lett.

Nietzsche a „W ille zűr Macht” elméletét a természeti törvényből ve
zette le. Ahogyan a természet világában az erősebb birtokolja az életet, 
a gyengébb pedig elpusztul, az emberi társadalomban is törvényszerűen 
ez a gyengébbet letipró hatalom érvényesül. Nem a szeretet „szentimen-
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talizmusa” az emberi élet alapja, hanem a hatalomra törekvés és a ha
talom könyörtelen megtartása. Az ember és az emberi közösség egyet
len valóságos etikai mozgatója is csak a „W ille zűr Macht” lehet. Ha
talmas, hamis optimizmussal töltötte el, szinte megrészegítette az akkori 
német társadalmat ez a nyers erőt magasztaló ideológia.

a) A  „Wille zum Leben”
Nitschei ellenhatásként alakul Schweitzer filozófiai terminológiája. 

Azok köré a kevesek közé tartozott, akik még az első világháborút meg
előző általános optimizmus idején világosan látták, hogy a hatalomtól 
megmámorosodott állapot beláthatatlan következményekkel fog járni. 
Utópiának tekinti azt a háborút megelőző várakozást, hogy a közelgő 
háború lesz az utolsó. Azt hirdették, hogy rövid lesz, mint egy tisztító 
tavaszi zápor, a békés világrendet megelőző történelmi nagytakarítás.

Schweitzer a nyugati kultúra hanyatlását látja Nietsche elfogadásá
ban. A  kultúra, azzal a ténnyel, hogy elfogadott egy ilyen filozófiát, ar
ról tett bizonyságot, hogy elveszítette etikai erejét.

Schweitzer a maga filozófiájának kiindulásává a „W ille zum Le- 
ben” -t teszi. Egy őserdei csónakkirándulás során ebből pattan ki, szinte 
kinyilatkoztatásként az „Ehrfurcht vor dem Leben” sokat vitatott gon
dolata. Mit jelentenek közelebbről ezek a fogalmak?

Schweitzer abból indul ki, hogy a teremtettséget a legegyszerűbb 
lénytől kezdve az emberi nem a hatalom akarása, a „W ille zűr Macht” , 
hanem az életvágy, az élethez való ragaszkodás, a „W ille zum Leben” 
határozza meg.

b) Az „Ehrfurcht vor dem Leben"
Az ember életigenlése, „W ille zum Leben” , nem párosulhat a „W ille 

zűr Macht” -tal. Hanem mivel? Schweitzer azt mondja, hogy az „Ehr
furcht vor dem Leben”-nel. Ez a kifejezés nehezen fordítható le és tar
talma nehezen adható vissza hosszadalmas körülírás nélkül. Nem egy
szerűen tiszteletet jelent, hanem az élet szent voltához való szinte misz
tikus alázat viszonyát. Az emberben levő „W ille zum Leben” -t az élet 
egyetemes tiszteletének kell kiegészítenie. Feltétlen elkötelezést, szolida
ritást jelent az élettel és minden élővel a teremtettségben. Együtt látás, 
együtt átélés, együtt szenvedés és együtt örvendezés. Az „Ehrfurcht vor 
derri Leben” alapján adja meg Schweitzer az erkölcsi jó és erkölcsi rossz 
sarkalatos meghatározását.

jó =  életet megtartani, életet segíteni, a fejlődőképes életet a legma
gasabb értékeihez eljuttatni

rossz =  életet elpusztítani, életet megkárosítani, fejlődő életet el
nyomni.

Schweitzer elismeri, hogy a természet világában az élethez való ra
gaszkodás harccal és az erősebb könyörtelen győzelmével végződik. 
A  létfenntartás kegyetlen harcra kényszeríti az élőlényeket. A  természet 
világában az élet megtartása a hatalom gyakorlása által valósul meg, 
a gyengébbel szemben. Csakhogy az ember nem természet törvényeit kö
vető ösztönlény, hanem etikai lény! Értelmes, etikai lény volta éppen ab
ban áll, hogy a lelke mélyén más törvények vannak, mint a természet 
világában. Az embernél, mint etikai lénynél megszakad természet dik
tálta létért való küzdelem letiprást diktáló törvénye. A  „W ille zum Le
ben” ugyanúgy benne él, mint minden teremtett lényben, de cselekvési 
normáit nem a „W ille zűr Macht” szabja meg, mint a természet. Alap
vetően ez különbözteti meg minden más élőlénytől. Ha mégis a „W ille
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zur Macht” természetes szavát követi, akkor az emberséget dobja el ma
gától. Az ember ember voltát éppen az jelenti, hogy a természeti törvény
től eltérő etikai lehetőségei és normái vannak. Képes szembeszállni a le- 
tiprás természetes ösztönével. Ha mégsem ezt teszi, akkor legyenek bár
milyen hatalmas szellemi és technikai produktumai, mégis elembertele- 
nedik és ragyogó képességei végül is csak arra lesznek jók, hogy elpusz
títsa önmagát, civilizációját, természeti környezetével együtt. Így kell 
érteni a fenti etikai jó és rossz meghatározását.

Schweitzer ezt az etikai normát egyetemessé teszi. Kiterjeszti az élet 
minden megnyilvánulási formájára. A  legkisebb, legkezdetlegesebb élő
lényt ugyanolyan tiszteletben tartja, mint az emberi életet és a hozzájuk 
való viszonyt ugyanehhez az etikai mértékhez szabja. Az élet elleni vé
teknek tartja egy levél felesleges leszakítását, vagy egy hangya eltapo- 
sását is. Szakít azzal a szemlélettel, hogy az ember a természet korlátlan 
ura. Azt hirdeti, hogy az ember a természetnek idősebb, felelős testvére. 
Ez az Assisi Ferenccel rokon gondolat azonban nem vezethet valami 
misztikus életkultuszt. A  környező természethez való helyes és felelős v i
szony tekintetében pozitív útmutatást ad. Napjainkban egyre égetőbbé 
válik a levegő szennyeződésének, a növényzet, különösen a vízi élővilág 
pusztulásának kérdése. Ha az ember rablógazdálkodást folytat és meg
bontja a természet normális egyensúlyát a nukleáris és egyéb, a termé
szetben szabadon eresztett szennyező anyagokkal, akkor ennek ijesztő 
következményei vannak magára az emberre is, amiről máris számtalan 
riasztó tény tanúskodik.

A  schweitzeri etika alapja tehát szolidaritás a teremtettséggel és hal
latlan felelősségvállalás mindenért, ami él. Az az igazi ember, aki együtt 
él a világgal és magában éli át a világot. Ezt a szemléletet látja egyedül 
alkalmasnak arra, hogy az emberi kultúrát és civilizációt megújítsa és 
megtartsa. Az egymást követő eddigi kultúrák ezt nem gondolták tudato
san végig és ezért készített az emberi társadalom egyre nagyobb veszélye
ket önmaga számára. Az ember etikai fejlődése messze elmaradt a tudo
mányos, technikai fejlődéstől. A  tudomány által létrehozott lehetőségek 
közötti pozitív döntéshez nincsen meg a szükséges etikai fejlettsége. Az 
emberi társadalom igazságtalanságai önmagát az emberi társadalmat ve
szélyeztetik.

c) Az „Ehrfurcht vor dem Leben” mint etikai mozgatóerő
Hogyan látja Schweitzer az „Ehrfurcht vor dem Leben”-nek mint 

egy új kultúra megvalósulásának alapját az egyénben és a közösségben?
Az „Ehrfurcht vor dem Leben” megvalósulása ott kezdődik, hogy az 

ember konfrontálja a saját életigenlését másokéval. Ez a konfrontálás 
nem a kölcsönös tiszteletben tartás jegyében történik. Megpróbálom tisz
teletben tartani a magam élete mellett másokét is. Ez individualista fel
fogást jelent. Schweitzer éppen az individualizmust akarja kiiktatni az 
etikából. Az „Ehrfurcht vor dem Leben” nem engedi meg a tudósnak, 
hogy csak a tudománynak éljen, ha mégoly alkalmas is rá, a művésznek 
nem engedi meg, hogy művészetét csupán a művészetért tökéletesítse és 
a sokat szorgoskodónak sem engedi meg azt gondolni, hogy hivatásbeli 
helytállásával minden emberi feladatának eleget tett. Az „Ehrfurcht vor 
dem Leben” arra indít, hogy az ember az élete egy darabját adja fel, az 
életéről mondjon le. Ez az odaadás az egyén titka. Millió formája van, 
de mindenképpen tudni kell, hogy életünk értékét abból kapja, amennyi
ben betölti az „aki elveszti az ő életét, megtalálja azt”  etikumát.
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Nemcsak önmagunkért vagyunk felelősek, hanem az egyetemes élet 
ügyéért is. Ebből adódik a személy feletti, vagy személyen túli felelősség, 
„überpersönliche Verantwortung” . Merész kitörés ez az individualista 
humanizmus, a polgári morál ellen. Az individualista humanizmus — eti
kátlan önkifejlesztési program — az „Übermensch” egyéni és közösségi 
önzésének martalékává.

„A  jó lelkiismeret az ördög találmánya” mondja Schweitzer a Kultur 
und Ethik-ben. Szellemi önsanyargatásnak látszik a kijelentés, pedig 
konkrét értelme van. Azt fejezi ki, hogy a magam helyén tanúsított helyt
állás még nem ok a nyugalomra. Az együttélés és együttszenvedés kol
lektív tudata összeköt minden szenvedéssel, ami a világban van, ugyanak
kor felelősséggel tölt el minden vétekért, ami a szenvedést okozza, akkor 
is, ha személy szerint nem volt részem abban. Az „Ehrfurcht vor dem 
Leben” így teszi a személyiséget határtalanul kollektívvá és szolidárissá. 
Erre a szellemi alapállásra kell eljutnia az egyénnek ahhoz, hogy az em
beri társadalom etikailag megfelelő tagja legyen.

A  társadalom ugyancsak az „Ehrfurcht vor dem Leben” alapján tölti 
be a hivatását. Ahol a társadalom alapja és mozgatója nem az élet tisz
telete, ott embertelenné válik a kollektivitás. Schweitzer szerint a leg
nagyobb ilyen veszély az üzletiesség eluralkodása, amikor a haszonszer
zés szabja meg a kollektivitás határait és minden eszközt birtokba vesz 
az ilyen jellegű kollektivitás érdekében. Ez a kapitalizmus éles kri
tikája.

Az egyénnek társadalmasodnia, kollektivizálódnia, a társadalomnak 
pedig emberiesednie kell, egyaránt az „Ehrfurcht vor dem Leben” alap
ján. így alakul ki az igazi, önmagát pusztulással nem fenyegető kultúra. 
Ez nem automatikus evolúció, hanem az ember önmagáról tudatosan le
mondó etikai aktivitása által valósul meg. Az igazi kultúrember ideálja 
az, aki minden viszonylatban megőrzi és megvalósítja az emberiességet. 
Felveszi a harcot mindennel, ami az életet, különösen az emberi életet 
veszélyezteti. Schweitzer mindig az emberi élet teljességére, tehát szelle
mi fejlődésére, anyagi rendezettségére, teljes kiteljesedésére gondol, nem 
csupán a fizikai létére. Hogyan egyeztethető össze az „Ehrfurcht vor dem 
Leben” a harccal? Ügy, hogy ez a harc soha sem emberek ellen törté
nik, hanem viszonylatok, embertelen gondolatok, filozófiák, vagy konkrét 
hatalmak ellen, mindig az élet érdekében.

Az „Ehrfurcht vor dem Leben” etikája azt hirdeti, hogy életet meg
tartani az egyedül igazi boldogság.

Albert Schweitzer humanizmusa

A  fenti teológiai és filozófiai előzmények után vethetünk pillantást 
Schweitzer humanizmusára.

Az „Ehrfurcht vor dem Leben” az igazi humanizmus alapja. Kiin
dulás az élet tisztelete, ebből következik a szolidaritás a természettel, 
minden élővel, etikai mozgatója pedig az élet érdekében való önkéntes 
önfeláldozás. A  gyakorlati humanizmus óvja meg az embert attól, hogy 
az élet tisztelete világidegen miszticizmussá, vagy praktikus hatalmi szen
vedéllyé váljék.

A  humanizmus nem lehet csupán az ember személyes erénye, hanem 
társadalmi, gazdasági, politikai tényezővé kell, hogy váljék. Az említett 
„überpersönliche Verantwortung” életigenlése cáfolja azt az álláspontot, 
hogy az egyén mindentől független önkifejlesztése, önmegvalósítása az
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igazi humanizmus. Ezért szállt szembe Schweitzer az első világháború 
előtti hamis optimizmussal, amely végső soron individuális módon hir
dette meg az emberiség humanizálódását.

a) A  humánum fejlődése
Schweitzer azt mondja, hogy a humanitás mint etikai fogalom nem 

az emberiség kezdetétől meglevő dolog, hanem a történelem folyamán szü
letett és fejlődött ki.

Az élő, emberséges etikák kezdetei a Kr. e. első évezred első harma
dáig nyúlnak vissza. A  humánus etika megteremtői Kínában Lao-cse, 
Kung-Fu-cse és Meng-cse (Kr. e. 7—4. sz.), Iránban Zarathusztra (Kr. e. 
7. sz.), Izraelben Ámósz és Hózseás próféta (Kr. e. 7. sz.), Indiában Budd
ha (Kr. e. 6. sz.), görög területen pedig a sztoikusok voltak. Maga a hu
manizmus fogalma egy Rómában, később Athénben élt sztoikus filozó
fustól, Panaetinustól származik, a Kr. e. 2. századból. Legjelesebb képvi
selői Seneca, Epiktetosz és Marcus Aurelius császár voltak. Seneca volt 
az első, aki a humánum nevében lépett fel a gladiátor küzdelmek ellen. 
Epiktetosz tanító-rabszolga és Marcus Aurelius császár a humánum tala
ján jutottak egymással belsőséges kapcsolatba az akkori kor kibékíthe
tetlen társadalmi különbsége ellenére.

A  humánum legmélyebben Jézusnál jut kifejezésre a Hegyi Beszéd
ben és Pál apostolnál a Szeretet Himnuszában. Jézus az ítéletről mon
dott szavaiban (Mt 25,31—40) arról tesz bizonyságot, hogy a végső ítélet 
mértéke a humánum lesz. (Az embertárs iránti konkrét, gyakorlati szere
tet, vagy annak elmulasztása.)

Az ókori filozófiák Zarathusztrától a sztoáig — bármennyire bennük 
élt az emberiség, a teremtettség egységének és a testvériség gondolatának 
a csírája —, nem voltak képesek egy ennek megfelelő humánus kultúrát 
alkotni, mert nem találták meg a szükséges mozgató erőt a konkrét hu
mánus cselekvéshez. A  teremtettséggel és különösen az emberrel való szo
lidaritást ugyanis inkább metafizikai ténynek tekintették, nem pedig az 
etikai élet alapjának. A  metafizikában az istenséggel és a benne való 
egyetemes misztikus kapcsolat dominált, nem pedig a szolidaritás etikai 
megítélése.

Irányt találtak ezek a filozófusok, de utat nem — mondja 
Schweitzer.

A  szolidáris humánum nem a metafizika ténye, hanem a már rész
letezett élet és világigenlő etikáé. A  jézusi etikán tájékozódva találjuk 
meg az igazi humanitás lényegét. Ez a valóságos életben megnyilatkozó 
önfeláldozó szeretet. Ez több, mint az individuális érdekekről való lemon
dás az embertárs javára. Önmagunk elvesztése az igazi humanitás.

A  humanitás biztosítja a realitáshoz való ragaszkodást és megvéd at
tól, hogy gondolkodásunkban, vagy gyakorlatilag szentimentális idealis
tákká váljunk. A  humanitás helyez bele erkölcsi felelősséggel az élet 
realitásába. Csak a humanitás lehet az etika alapja. Ahol a humanitás 
megszűnik, ott kezdődik a „pszeudoetika” — mondja Schweitzer.

b) A  humanitás jelentősége
Akiben humánus élet- és világigenlés van, annak az ember és az em

beriség jövője a reménység és a feladat területe lesz. A  humanitáson az 
embernek az embertárshoz való etikai viszonyát értjük. Az egoizmus, 
vagy az utilitarista prakticizmus rövidzárlatot jelent. A  helyes viszony 
az együttérző, együttszenvedő, önfeláldozó szolidaritás.
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A  humanizmusnak ma világtörténelmi jelentősége van! Az a kérdés, 
hogy az emberiség életében a humanitás, vagy az inhumanitás jut-é 
uralomra. Az inhumanitás nem elvi, filozófiai fogalom csupán, nem is 
csak morális megbélyegzést jelent, hanem szörnyű gyakorlati konzekven
ciákat. Az inhumanitás rettenetes realitása az atomfegyver mindent el
pusztító lehetősége. A  humanitás viszont biztató távlatokat nyit meg az 
emberiség életében.

Schweitzer azt mondja, hogy a népek a humanizmussal heverhetik 
ki a nacionalizmus betegségét. A  humanizmus az emberiség egyetemes 
nyelvévé tehető. Minden nép, a primitív és félcivilizált népek is alkalma
sak a humanizmus megértésére és megélésére. A  humanitás gyújtópont
ként minden ember lelkében benne van, egy odairányuló sugárra várva. 
Ez a sugár az őt tisztelő közösségvállalás.

Lejárt az az idő, amikor a humanizmust individuálisan lehetett ér
telmezni vagy egyszerűen az utópista ideák világába utalni. Az imhuma- 
nitás, vagy az individuálista humanizmus korábban csak egyének, kisebb- 
nagyobb közösségek, vagy egyes népek elszigetelhető tragédiáját okozta. 
Ma azonban az emberiség egyetemes létét fenyegeti.

Az elmaradott, vagy fejlődő országok kérdéseit csak a szolidáris hu
manitás alapján lehet megoldani. Gazdasági injekciókkal, karitatív jó
tékonykodással nem lehet megoldani az égető világkérdéseket, amelyek 
a harmadik világból villannak fel az egész emberiség horizontjára. Az 
elnyomó erőpolitika pozíciójából csak közvetlen világkatasztrófa kocká
zatával lehet érintkezni a harmadik világgal. A  faji kérdés megoldásá
nak is a humanitás az egyetlen reális lehetősége.

A  humanizmus elsőrendű feladata a béke megteremtése és végleges 
megőrzése. Hosszú távon a béke nem valósítható meg a puszta erőegyen
súly, vagy a kölcsönös félelem alapján. Tudatosítani kell az igazi békesség 
megvalósításának egyetemes igényét és humánus lehetőségét.

A  békesség munkálása hihetetlenül szerteágazó feladat. A  gazdaság, 
a tudomány, a politika minden területe és megnyilvánulása összefügg a 
békével. Az élet minden területén lehet munkálni a békességet. De az 
élet minden területe alkalmas arra is, hogy oka legyen a béke megbon
tásának, kicsiny és nagy méretekben, ha abban antihumánus erők mű
ködnek.

c) A  humanitás egységre vivő ereje
Schweitzer a szolidáris humanizmus alapján találkozik minden em

berrel. A  humanizmus nemzetek és világnézetek feletti. „Az volt a meg
győződésem és ma is az — írja egy visszaemlékezésben — hogy humanis
ta feladatainkat nem felekezeti, vagy nemzeti hovatartozásunk alapján 
kell megítélnünk és végrehajtanunk.”

Minden keresztyén ember számára példaadó Schweitzernek ez az 
alapelve. A  közös emberi feladatokat mélyen átérző felelősségre, őszinte 
együttmunkálkodásra szólít minden jóakaratú, az élettel szolidaritást vál
laló és az élet megtartásáért, kiteljesedéséért belsőleg elkötelezett embert. 
A  keresztyén hit nem elszigetel, hanem kötelező erővel beleállít a szoli
dáris humanizmus világméretű szolgálatába. A  szolgálatba! Mert a huma
nizmus a keresztyén ember számára a mindenkivel együttszolgálás lehe
tőségét adja meg és nem az uralom szépen csomagolt ürügyét.

•
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Schweitzer teológiájának, életszemléletének vannak kritizálható pont
jai, hiányosságai. Ebben a dolgozatban azonban a cél Schweitzer jobb 
megismerése és pozitív vonásainak előtérbe állítása volt.

Schweitzertől sokat lehet tanulni. Ezt a lehetőséget bűn lenne kihagy
ni. Igehirdetői, lelkipásztori munkánknak nagy segítséget nyújthat, ha 
helyesen értékeljük. Befejezésül arról szeretnék néhány szót ejteni, ho
gyan ne! illesszük be Schweitzert a szolgálatunkba.

1. Schweitzer ne legyen igehirdetői szolgálatunkban az utolsó szalma
szál. Az igehirdetésre való komoly felkészülését, a lelkiismeretes exegeti- 
kai és hermeneutikai munkát nem pótolhatja a nagyhatású Schweitzer 
magasztalás.

2. Ne legyen Schweitzer a követendő etikai magatartás non plus ult
rája. (Légy önzetlen, szolidáris stb., mint Schweitzer.) A  Krisztus-követés
ből fakadó humánus .felelősség ki-ki életében különbözőképpen valósul 
meg. Erre is áll a keresztyén ember szabadsága.

3. Ne legyen Schweitzer az egyedüli és állandó döntő argumentum 
arra, hogy a keresztyénségnek helye és küldetés van a modern világban. 
A szocialista társadalomban Istentől rendelt helyet talált, teológiájában 
megújult, a diakóniai létforma tudatos útját választott egyházunk köze
libb és döntő bizonyság arra, hogy van helyünk a modern világban.

Baranyai Tamás

Hogyan állunk Schweitzerrel?

Felhasznált irodalom

Die Lehre von dér Ehrfurcht vor dér Leben 
(Grundtexte aus fünf Jahrzehnten)

Verlag C. H. Beck München, 1966.

Verfall und Wiederaufbau dér Kultur 
Kultur und Ethik

10. unveránderte Auflage
C. H. Beck’sche Verlag München, 1955.

Die Mythik des Apostels Paulus 
Tübingen, 1930.

Aus meinem Leben und Denken

Richard Meiner Víg Hamburg, 1951.

Albert Schweitzer — Mensch und Werk 
(Eine Kleine Festgabe zu seinem 85. Geburtstag) 
Víg. Paul Haupt Bem und Stuttgart, 1959.
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Kicsoda Jézus Krisztus?
A Jézus-kérdés több szempontból is időszerű, sőt égető is.
Tapasztalatból kiindulva is. Több napos presbitéri konferencián 

vettem részt évekkel ezelőtt. Egyik este a II. Hitágazatra került sor: 
„Hiszek a Jézus Krisztusban. . . ” Az előadás befejeztével kértem a pres
bitereket, őszintén szóljanak hozzá a felvetett kérdésekhez. Felállt az 
egyik és ezt mondta: „M i istenes presbiterek vagyunk, de nem vagyunk 
jézusosak. Azelőtt inkább csak Istenről hallottunk, Jézusról kevesebbet. 
Őszintén szólva, most nemigen tudunk mit kezdeni vele.” — Nem ártana 
egyszer felmérni: kicsoda Jézus Krisztus a gyülekezeteinknek. Az idé
zett felszólalás „sarkított” volt, úgy vélem, mégis meglepő eredményeket 
kapnánk, ha a kérdésnek utána néznénk. Valóban a régebbi idők papjai 
inkább Istenről szóltak? A  felvilágosodással indult el ez a folyamat, és 
mi tudatunkban századok ilyen örökségét hordozzuk? A  mi időnk „krisz- 
tocentrikus” igehirdetéseit csakugyan „új felfedezésnek” tartják hí
veink? — találkoztam ilyen véleménnyel is. Tudom, hogy sokan van
nak, akiknek Jézus Krisztus hitük tartalmát, életük erejét és re
ménységüket jelentik. Mégsem ártana egy ilyen „egyházi szociográfia”. 
Nem „kampányt” akarok elindítani, csak több beszélgetést. S a dialógu- 
ok eredménye annak feltárása is lehetne: kicsoda Jézus Krisztus egyhá
zunk köztudatában.

A  teológia oldaláról is időszerű a Jézus-kérdés, elválaszthatatlanul 
az Isten-kérdéstől. Különösen akkor, amikor egyházunk tanításáról (a 
dogmatikáról) van szó. Tanítható-e Isten? Vannak — napjainkban is! — 
olyan vélemények, melyek szerint Isten természettudományos mód
szerrel megközelíthető. Vagy: a természettudomány „végétől” már csak 
egy lépést kell tenni, ez a hit lépése. Igaz ez így? Biztos, hogy akihez 
logikailag eljutunk, az az élő Isten? — Az UT. azt mondja: „Isten volt 
Krisztusban...” (2. Kor 5,19!). Istent tehát nem találjuk elvonatkozta
tott problémákban (tudom, hogy vannak „nyomai” !), hanem egyetlenegy 
helyen: a keresztrefeszített Jézusban. Ez azt jelenti, hogy az Isten-kérdés 
Jézusban, csak Jézusban oldódik meg. Tisztában vagyok azzal, hogy mon
dataim élesek, bizonyára támadhatóak is. A  kérdés exponálásához azonban 
erre van szükség. Nem ártana már egyszer szembenézni és leszámolni 
ezzel a kérdéssel a hittan (dogmatika) területén is. Esetleg még úgyis, 
hogy a hagyományos: „Isten — ember — Jézus” sorrendet is megvál
toztatjuk „Jézus — Isten — ember” sorrendre. Akkor talán ez a sorozat 
is ezzel a kérdéssel kezdődhetett volna: Kicsoda Jézus Krisztus? Ha va
lóban centrálisnak tartjuk ezt a kérdést, tanításunk szívének, kell, hogy 
a hagyományok kössenek? Senki ne mondja, hogy az Apostolicumot is 
meg akarom változtatni. Itt most az egyházi tanítás kérdéséről van szó, 
végeredményben nem is „tanításról” , hanem arról, hol kezdjük a bizony
ságtételt, honnan kell kiindulnunk.

Történeti oldaláról is fontos a Jézus-kérdés. A  19. századi Jézus éle
te kutatás a történeti Jézust kereste. Ismerjük Strauss eredményét: 
a hit Jézusa nem történeti Jézus, hanem a hit fantáziájának mondákban 
megrajzolt Jézusa. E mindenképpen negatív eredmény, „pozitívuma”, 
hogy nincs forrásszerű út Jézus életéhez, forrásaink a húsvéti hittől meg
határozottak. Bultmann ezt így fejezi ki: a kérügma mögé nem mehe
tünk, azt nem használhatjuk forrásnak, hogy egy „történeti Jézust” re
konstruáljunk „messiási öntudattal”. Nem a történeti, hanem a prédi- . 
kált Jézus az Ür. — De éppen Bultmann tanítványa, Kasemann kérdi meg
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újra, hogy nincs-e visszakérdezési lehetőség, nincs-e híd a húsvéti hit sza
kadékján visszafelé, nincs-e az evangéliumnak kontinuitása? Ez a „visz- 
szaikérdés” új lendületet vett az „ipsissima vox Jesu” keresésével 
(Jeremiás, Kümmel). Ehhez az irányihoz tartozik Stauffer is, aki a 
,quraizálás” és „judaizálás” előtti „tiszta jézusit” keresi, mutatja ki 
meggyőződése szerint, talán még ennél is tovább megy Marxsen, aki azt 
mondja, hogy a keresztyén teológia nem Jézus feltámadásából indul ki, 
Jézus feltámadásának kérdése a földi Jézus kérdése. Csak a „pólusokat”  
rajzoltam meg, lehetne azokról is szólni, akik a „szintézist” adják 
(Bornkamm, Concelmann). A  kérdés felvetése arra jó, hogy tisztán lás
sunk. Mert az bizonyos, hogy az előbbi kérdéseknek, túlzásoknak, vagy 
éppen bizonytalanságoknak itthon is voltak és talán vannak is hullám
zásai.

Igaz, hogy a „kicsoda Jézus” kérdést múlt időben fogalmazni: ki 
v o l t  Jézus félrevezető. De nem azért, mert nem lehet történeti Jézus
ról szólni. Valljuk, hogy lehet, kell is. Hitünk egyik sarkpontja a törté
netivé, emberré lett Jézus. Az is igaz, hogy az evangéliumok nem „Jé
zus életét” adják elénk. De Jézus élete, a kereszt és üres sír történeti 
valósága nélkül hitünk is üres lenne. Ha múlt időben kérdezünk, akkor 
talán így kell azt feltenni: mit tett, mit vállalt értünk Jézus? Az evan
géliumok válasza: „testté” lett (megszületett, itt élt, járt) sőt „'holttestté”  
lett (valósággal meghalt értünk). Csakhogy itt nem állhatunk meg. 
Az UT. arról a Jézusról tesz bizonyságot, aki fel is támadott és é l, sőt 
az is igaz, hogy húsvét fényében tesz bizonyságot a földi Jézusról is. 
Az a Jézus Krisztus, akiben mi hiszünk, nemcsak „mögöttünk” élt, meg
hal és feltámadott, hanem „előttünk” is jár. Nem az a kérdés tehát, 
hogy ő él-e, vezet-e, hanem az, hogy tudjuk-e követni és engedelmeske
dünk-e. Kontaktusban vagyunk-e Jézussal ma?

Amikor tehát Jézusról tájékozódunk nemcsak a múltba nézünk, nem 
is egyszerűen a múlt időkben adott válaszokat ismételgetjük (bár fon
tosnak tartjuk azokat!), hanem arról gondolkozunk, hogy m a kicsoda 
nekünk Jézus Krisztus?

A ) Kicsoda Jézus Krisztus?

1. Első feleletünk: Az emberré lett Isten.
Az Ágostai Hitvallás III. cikkében ezt olvassuk: ,... az Ige, azaz Is

ten F ia ... emberi természetet öltött magára, hogy a személy egységében 
két természet, az isteni és az emberi van egymással elválaszthatatlanul 
egybekötve, úgy hogy egy Krisztus van, valóságos Isten és valóságos 
ember. . . ” Mindnyájan ismerjük azokat a százados krisztológiai vitákat, 
indokokat amelyek ezekben a sorokban leszűrődnek, kristályosodnak. 
De az is igaz, hogy bennük sok kifejezés már régies nekünk, nem biz
tos, hogy ezeket a formulákat kell idézgetnünk. A  hitvallások nem egy
szerűen „tantételek” , hanem azt is mutatják, hogyan közeledtek a ré
giek Krisztushoz és bennünket is ebben a közeledésben akarnak segíteni. 
Ezért fogalmaztam ilyen egyszerűen, de azzal a meggyőződéssel, hogy ma 
ez a döntő és fontos nekünk: Jézus Krisztus az emberré lett Isten.

Egy „názáreti” feláll a zsinagógában és Ézsaiás messiási próféciájá
nak alapján ezt mondja a gyülekezetnek: „Ma teljesedett be az írás hal
lástokra!” A  következmény: ki kell taszítani a gyülekezetből. A  főpapi 
tanács előtt áll egy ember és a nagy kérdésre ezt mondja: „Én vagyok” 
(igaz, hogy szavában az is benne van: de nem úgy, ahogy te gondolod!).

295



A  tanács felhördül, a főpap gyakorlott füle felfogja a hallottakat és ki
mondja: ez istenkáromlás! — Az a Jézus, aki önmagáról keveset be
szél — erre még visszatérünk —, úgy hív követésére, úgy bocsátja meg 
a bűnöket, úgy szól és cselekszik, mint Isten!

Sok igehely idézése helyett csak az „Én vagyok” igékre hívom fel a 
figyelmet. Több írásmagyarázó szerint ez a formula a héber „A N I HU” 
— „én vagyok Ö, vagy a z ” ismétlése, idézése. Amikor a lombsátor 
ünnepen Isten theofániája (pl. Ézs. 43,10.) igéit idézik, Jézus feláll és 
belekiáltja az ünneplő tömegbe: „Én vagyok az!” Ezek az igék Jézusnak 
legtisztább, legmerészebb és legmélyebb önmegjelölései. Isten történel
mi epifániája egy ember alakjában megy végbe. Isten lett ember
ré, hogy odaállítsa az ember új képét az emberietlenné lett világba. Je
lentős mondat ebből a szempontból az „Ecce homo” is, még ha visszave- 
títés is. Íme az ember, aki Istent hozza közénk, aki perszonifikálja a 
szeretetet és megmutatja, mit jelent embernek lenni!

Igaza van Eduard Schweitzernek, aki azt írja, hogy a historikus erre 
vagy úgy dönt, hogy aki ezt meri állítani magáról őrült („magánkívül 
van” !), vagy meghajol és hittel vallja, hogy Jézusban valóban Isten jött 
a világra.

A  hogyan lett Isten emberré helyett — ami századokon át izgatta a 
teológusokat — mi kérdezzük azt: „Cur deus homo?” S erre a miértre 
csak egyetlen válasz lehetséges: az emberért. Az emberért, akiről Isten 
nem mond le, az emberért, akit Ö úgy megért, hogy Fiát emberré te
szi. És: kivétel nélkül minden emberért. A  hitleri rendszerben az egyik 
német Szeretetotthonból 300 sérült gyermeket elvittek és kivégeztek. 
A  többieket nehezen sikerült megmenteni. Jézusnak nincs értéktelen 
emberi élet! S megváltó művét úgy vitte véghez, hogy bejött az ember- 
világba, ismeri életünket, kérdéseinket, bűneinket és gondjainkat. Ezek
kel együtt szeret bennünket. Ezért lett emberré. így lett életünk telje
sítője, segítője és üdvözítője.

2. A  második feleletünk: Isten páratlan Szolgája.
Az NDK egyik temploma oltártermében egy acélkereszt áll. A  füg

gőleges szárán a felirat függőlegesen: küriosz. A  vízszintes szárán a fel
irat diakonosz. A  kereszt alkotója a Jézus-kérdés szívét látta és adta meg 
az egymást keresztező feliratokkal: küriosz—diakonosz.

A  két fogalom nemcsak az acállkereszten, hanem az UT-ban is „ke
resztezi” egymást. Az UT. alapos tanulmányozása után szinte kizárólago
san mondhatjuk, hogy Jézus nem nevezi magát Messiásnak. Ezt a meg
jelölés inkább elhárítja, a politikai messianizmust különösen is, vagy 
új tartalommal tölti meg. Az ún. Logia-forrás mitsem tud arról, hogy 
Jézus így nevezi magát. Az „Isten Fia” megjelölést sem halljuk ajkáról. 
Igaz ugyan, hogy pl. Mt. 11,27-ben Fiúnak mondja magát (több he
lyen is) és ezzel bepillantást enged az Atya—Fiú egyedülálló viszonyá
ba. De korának zűrzavaros, apokalyptikus és politikai messiásváró vilá
gában ezt a hamis váradalmat tudatosan elutasítja. — Tudjuk, hogy a 
„küriosz” megjelölés is későbbi, a gyülekezet hitvallása Jézusról.

Ezzel szemben az „emberfia” megjelölés mindig csak Jézus ajkáról 
hangzik el, gyakran éppen a Messiás kifejezéssel szemben. Ezt a kifeje
zést viszont az ősegyház nem használja — később sem! — talán annak 
„apokalyptikus” eredetétől félve, vagy mintegy Jézus tabu-szerű önmeg
jelölését. Az „emberfia” megjelölés értelme: Jézus a Filius hominis in- 
cognitus. Ö a teljhatalmú Ür, inkognitóban, meg nem értve él az 
emberek között. És döntő, hogy Jézus éppen ezzel a fogalommal kapcso
latban adja meg küldetése értelmét és tartalmát is: „Az emberfia nem
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azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon és adja éle
tét váltságul sokakért” (Mt. 20. Mk. 10. Lk. 22.).

O, az Űr, szolgálni jött, ajkán ez a leghangsúlyosabb küldetéséről 
szólva, élete, szavai és műve egyetlen nagy szolgálat volt az emberért. 
Ezt a páratlan diakóniát énekli meg az őskeresztyén himnusz, aminek 
tartalmát, vagy töredékét Fii 2,5-11-ben olvassuk: „megüresítette — meg
alázta magát — szolgai formát vett fel” . Így lett Megváltónk, de ezzel 
példát is mutatott jövendő népének.

Tisztában vagyok azzal, hogy amit írtam, az töredék csak. A  kicso
da Jézus kérdésre még sok mindent lehetne felelni. M i tudjuk és vall
juk, hogy Jézus az Isten örökkévaló Fia (Ján. 1.), mindennek hatalmas, 
világot átfogó Ura (Kol levél), népének is Megtartója (Efezusi levél). Ha 
azonban a lényegre törünk, akkor ezt a döntő feleletet így találjuk az 
UT-ban: Jézus az emberré lett Isten, aki azért jött, hogy szolgáljon az 
embernek. — S ehhez még annyit: nem mindegy, hogy mit mondunk, ta
nítunk Jézus Krisztusról. Mert a Jézusról szóló tanítás határozza meg 
az egyház életformáját, létét és szolgálatát is. Akkor pedig kétségtelen, 
hogy Ö, aki az emberért jött szolgálni, bennünket is az emberért folyó 
diakónia útján akar látni. Ide még csak azoknak, akik a diakóniai teoló
giát erőltetettnek tartják: íme az UT. szerint ez az evangélium szíve!

Végeredményben azonban a „kicsoda Jézus” kérdés nyitott marad. 
Ez azt jelenti, hogy a kérdésre kinek-kinek magának kell a feleletet meg
adnia. Ennyiben a Jézus-kérdés a hit kérdése is. Ehhez azonban rögtön 
hozzá kell tenni valamit. A  „kicsoda Jézus” kérdésre csak az tud igazán 
válaszolni, aki követi őt. Követésében lehet Jézust igazán megismerni. 
Ezért kell a következőben arról szólni, hogy mit jelent Jézusban hinni és 
követni őt.

B) Keresztyén, azaz Krisztus követője vagyok

A  magyar keresztyén (vagy keresztény) elnevezés nem azonos és 
nem is adja vissza az eredeti név teljes tartalmát. Ezért ebben a részben 
első dolgunk megkeresni „eredeti nevünk” jelentését, elgondolkozni bi
zonyos félreértéseken és ebből a kiindulásból meghatározni, hogy mit 
jelent: keresztyén, azaz Krisztus követője vagyok.

Act. 11,26-ban tűnik fel először a „keresztyének” elnevezés:: „ . . .  a ta
nítványokat először Antiochiában nevezték keresztyéneknek”. Ezenkívül 
az UT-ban még összesen kétszer találkozunk ezzel a névvel (Act. 26,28. 
1. Pét 4,16). Tudjuk, hogy a zsidók „názáretieknek” nevezték Jézus köve
tőit. A  görögöknél született meg az új név: christianos. Az elnevezésből 
három dolog tűnik ki. Az első, hogy a tanítványok „feje” , vezetője Jézus 
Krisztus. Végeredményben minden mozgalmat vezetőjéről neveztek el. 
Így volt a különböző filozófiai irányzatoknál is és később is. Luther is 
hiába tiltakozott a „lutheránus” elnevezés ellen. A  „christianos” elneve
zésben is ez van: minket Jézus vezet. Ehhez természetesen hozzá kell 
venni azt is, hogy ez az elnevezés kiemelte a tanítványokat a „zsidó 
szekták” sorából, hangsúlyozta ennek a közösségnek egyetemes és üdv
történeti jelentőségét. A  második, amire figyelnünk kell: ennek a név
nek az alapja a Krisztus-név. Elnevezésünk tehát hitvallás is. Benne az 
első keresztyénség rövid, de mindent magábafoglaló meggyőződése rejlik: 
Jézus a Krisztus. A  keresztrefeszített Isten küldöttje, üdvösségünk 
szerzője. Végül — ez is benne van az elnevezésben — mi ehhez a Krisz
tushoz tartozunk. Ahogy a szótárban olvasom a „christianos” szót: „Krisz
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tus követője, hozzátartozója”. Nem tudom azonban, hogy nem lehet-e 
mindehhez ezt a jelentést hozzávenni: krisztusi? Vagyis, mi Krisz
tus útján akarunk járni, krisztusi életet óhajtunk élni.

Nem kell sokat bizonygatnom, hogy a „keresztyén” név a későbbiek 
folyamán értelmezésében eltolódott. A  szép 434. énekünkben sokszor 
énekeljük: „Hogy méltó lehessek a szép keresztyén névre”, de nem min
dig figyelünk ezekre a sorokra is:

„Keresztyén vagy mondod, mert Krisztus neve rajtad” és
„Add, hogy valósággal legyek Krisztus híve”.

Ez a Krisztus-neve, Krisztus-híve hangsúly tolódott át másra a szá
zadok folyamán. Keresztyénnek lenni, hamar azt jelentette az üldözések 
után: az uralkodó egyház tagja lenni. S azt is jelentette, hogy az igaz ta
nítást vallani minden tévedéssel szemben, bár itt már kérdés: ki tar
totta magát igaz keresztyénnek? Hozzájárult mindehhez még a későb
biek során egy bizonyos „felsőbbrendűség” , persze vele a terv: krisztiani- 
zálni a világot. Csak egy lépés kellett hozzá — itt főként Európára gon
dolok — s megszületett a „tudat”, hogy „keresztyén világban” élünk. 
Hazánkban is divatos lett a jelszó: „keresztyén kurzus” .

1937-ben jelent meg Bonhoeffer: Nachfolge c. könyve. Arról ír benne, 
hogy a keresztyénségben a kegyelemnek és követésnek egyensúlyban 
kell lenniök. A  kegyelem a követés nélkül az „olcsó kegyelem” karika
túrája, ahogy ezt a „keresztyén társadalom” képe mutatja. Az egyház 
természetes módon keresztel, konfirmál, abszolvál egész népeket, anél
kül, hogy azokat a követésre is felszólítaná.

Jól tudjuk, hogy ez a „keresztyén világ” valóban a Krisztus egyházá
nak karikatúrája lett, s ennék legélesebb területe a „Deutsche Christen” 
volt. A  katonák „Gott mit uns” derékszíjcsatos felirattal indultak el az 
egyház áldásával a „keresztyénségért” vívott harcba. Közben azonban a 
koncentrációs táborok kéményei füstölni kezdtek, s akinek faja, meg
győződése nem illett be a „képbe” , kevés kivéltellel ott pusztult. Gondol
tunk arra, mi lett volna ha ez a „keresztyénség” győz? Isten azonban meg
elégelte, megítélte! Ezért csoda, hogy élünk.

Nincs-e azonban a gondolkozás mélyén ma is sokszor hamis keresz
tyén tudat? Ügy, ahogy a cikksorozat bevezetőjében Szabó Gyula írja: 
„Keresztyénségünk nem csupán öröklött kategória, egy nevezet a sok kö
zül . . . ” (Lp. 1974. jan.). Keresztyének vagyunk, mert nevünk szerepel a 
keresztelési anyakönyvben (talán még a házasságiban is!?) s egyszer majd 
a lelkészi hivatali halotti anyakönyvben is. Keresztyének vagyunk, mert 
az „szép és jó” , mert őseink is azok voltak. Egyháziasságunk jelét is ad
juk a fenntartói járulékban, időnként a templomba is elmegyünk. Tu
dom, hogy nem ez az általános, illetve nem tudom, hogy melyik az ál
talános? Senki ne értsen félre, hogy ezeket nem becsülöm. De igenis 
úgy, hogy mindez önmagában kevés.

Mit jelent hát az, hogy keresztyén vagyok?
1. Elsősorban: „Hiszek a Jézus Krisztusban...” Luther nem egy

szerűen „magyarázza” a II. hitágazatot, hanem inkább hitet tesz: „H i
szem, hogy Jézus Krisztus... az én Uram, aki engem, elveszett és meg
ítélt embert megváltott: minden bűntől, a haláltól és az ördög hatalmá
ból megszabadított és magáévá tett, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem 
szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen 
az övé legyek, az ö  országában Ö alatta éljek s Öt szolgáljam örök 
igazságban, ártatlanságban és boldogságban . . . ”
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Az első részben szó volt arról, hogy „kicsoda Jézus Krisztus” kérdés 
végeredményben nyitott, a feleletnek végül is egzisztenciánkban kell meg
születnie. Lehet, hogy vannak olyanok, akikben ez a mondat olyan érzést 
keltett, mintha az az egzisztenciális filozófia igenlése lenne. Nem arról 
van szó. Tudom, hogy Jézus Krisztus hitünktől függetlenül is Úr. De az 
„én Uram” , ha őt személyesen, belső meggyőződéssel „Úrnak vallom” . 
A hitnek ezt a döntését soha nem lehet megkerülni.

Úgy érzem, ezt a hitet fogalmazza meg mai módon Dsida Jenő: 
Templomablak című versében. Csak néhány versét idézhetjük itt:

Kik csak az utcán 
járnak-kelnek, 
szépséget rajta 
nem igen lelnek, 
kiváncsi szemmel 
rá nem tapadnak: 
csak egy karika, 
szürke karika, 
ólomkarika, 
vén templomablak ...

De ki belép 
a tág, iromba, 
boltozatos, 
hűvös templomba 
s .belülről pillant 
ablakára, 
megdöbbenten áll, 
megkövültén áll, 
elbűvölten áll:
Nézz a csodára!...

Ó, titkok titka: 
a földön ittlent 
belülről nézzen 
mindenki mindent, 
szemet és szivet 
és harcot és békét! —
Áldja meg az Úr, 
a belülről látók 
fényességét!

2. De keresztyénnek lenni azt is jelenti: Krisztus követője vagyok. 
Ha a követést komolyan vesszük, akkor Jézus útja után kell kérdeznünk, 
„ . . .a z  ő nyomdokait kövessétek” (1. Pét 2,21.). A  hit nemcsak „igen”, 
hanem Krisztustól megragadottság, ráállás a Krisztus útjára. Tehát: 
„ . . .  határozott irányú életfolytatás, Krisztus hordozó, hozzá igazodó gon
dolkodás és cselekvés” (Szabó Gyula).

Keresztyénségünk ebben a vonatkozásban úgy lesz „krisztusi” , ha a 
„nyomkeresést”  egy életen át folytatjuk, tanuljuk és életünket valóban 
szavához szabjuk. A  „kövess engem” felszólítás Jézustól függetlenül is 
ezt jelenti: „valaki után menni” . Keresztyénnek lenni ezt a döntést is
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jelenti: én Krisztus után megyek. Itt hangsúlyos az a megállapítás, hogy 
Krisztus nemcsak Megváltónk, hanem példánk is. A  mi példánk az a 
Krisztus, aki emberré lett az emberért, aki megvalósította a szeretetet, 
aki szolgálni jött közénk, s nem a „dicsőségben trónoló” — „ítéletet mon
dó” Krisztus. Azt hagyta ránk, hogy a szolgálatban kövessük. Amikor 
az egyház nem a szolgáló Jézust követte, utat tévesztett, s amelyik egy
ház ma nem az emberért küzdő diakónia útját járja, veszedelmesen 
eltér! A  Krisztus-himnusz is erről szól: „A z az indulat legyen bennetek, 
amely a Krisztus Jézusban v o lt . . .” Ezért mondotta azt is Jézus: „én 
pedig olyan vagyok közietek, mint aki szolgál” (Lk 22,24-27.). Ez az út 
a „keskeny” és „nehezen található”, s ez az út állandó kemény küzdelmet 
jelent. „Ha valaki jönni akar utánam, tagadja meg magát és vegye fel 
keresztjét mindennap” (Mt 16,24.). Ez a „Krisztus keresztje” életünk
ben: az állandó, önmegtagadó küzdelem a szeretetért az önzés ellen, 
nem pedig a „szenvedés” emlegetése, nosztalgia a szenvedés iránt. Azok 
beszélnek „szenvedésről” legtöbbet, akiknek még mindig fáj, hogy a „ha
talom státusából” az egyház a „szolgálat státusába” került. Pedighát vagy 
követjük Jézust konzekvensen, vagy pedig sehogysem.

Mindez döntő, mégiscsak olyan, mint egy dombormű kliséjének a 
negatívja. Kétségtelen, hogy sokkal fontosabb a „pozitív” , maga a dom
bormű. Mi ez?

3. Keresztyén vagyok, ez azt jelenti: krisztusi, szolgáló életformát 
élek. Az önmegtagadás eszköz és nem cél. A  cél, a keresztyén élet po
zitívuma, „domborműve” : a szolgálat az emberért.

Lehet, hogy néhányan merésznek találják a „krisztusi” fordítását a 
„christianosnak”. De mit szóljunk akkor Lutherhez, aki egyenesen úgy 
ír, hogy felebarátaink Krisztusává kell lennünk? Nem „szentségtörés” 
ez, hanem annak komolyan vétele, hogy Krisztus rajtunk keresztül 
akarja folytatni művét az emberért.

A  „Krisztus-hordozás” fogalmát sokan leszűkítve értelmezik, vagyis 
úgy, hogy Krisztus türelmét, szelídségét, alázatát, békességét stb. hordozni. 
Kétségtelen, mindez valóban „jelzi” keresztyénségünket. De többről van 
szó. Ahogy a sorozatot átnéztem, nem találtam külön cikktervezetet az 
Ágostai Hitvallásban pedig nagy hangsúlyt kapó „jó cselekedetekről” . 
Lehet, hogy tévedek, de az is lehet, hogy a sorozat összeállítója is azt 
gondolta, hogy ez a kérdés is idetartozik. Keresztyénnek lenni azt je
lenti, hogy szüntelen cselekszem (Mt 7,21!) — vigyázzunk, a „jó” jelző 
sokszor csak általánosság takarója nálunk! — Isten akaratát. Azt, amit 
Isten ma akar velem elvégeztetni. Jézus mindig ott van, ahol segíteni 
kell. Az egyháznak is ott a helye. Hol kell segíteni? Életünk körében, a 
családban, a gyülekezetben és a munkahelyen kezdődik a segítség köre. 
Csakhogy ez még mindig szűk kör. Krisztus sokkal átfogóbban, tágab- 
ban látta az emberiség életét.

Melyik a krisztusi ember? Az, aki hazánk és társadalmunk felépí
tésétől visszahúzódik, vagy az, aki örömmel vállal minden lehetőséget 
és feladatot? Nem kérdés, hogy az utóbbi. Vagy egyházi viszonylatban az, 
aki kész az ökumenikus beszélgetésre, közeledésre az ellenségeskedés, 
„visszavárás”, visszahúzódás jelyett. Az, aki benne él a világ kérdései
ben és minden energiájával kész segíteni az olyan mai bűnök ellen, 
mint a világ egy részének éhezése, az atomfegyverkezés hajszolása, a 
faji megkülönböztetés és minden társadalmi igazságtalanság. Az, aki 
örül az európai békének és biztonságnak, mert tudja, mit jelent a feszült
ség és a háború. A  krisztusi életforma egyértelműen elkötelez az igazsá
gosság és a béke oldalán.
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Tanulmányom végén idézni szeretnék D. Káldy Zoltán püspök Jelen
téséből (Déli Kér. Közgyűlés, LP. 1975. febr.). Itt csak néhány mondat 
ebből, de azt szeretném kérni, hogy lapozzuk fel még egyszer és olvas
suk el figyelmesen az egészet.

„Elsősorban újra és frissen tanulmányoznunk kellene azt a kérdést, 
hogy kicsoda az a Jézus Krisztus, akinek az evangéliumát hirdetjük. Job
ban és nagyobb összefüggésekben kellene megvizsgálni, mit jelent az, 
hogy az egész világért, az egész emgeriségért adta oda életét. Mit jelent 
az, hogy a bűnbocsánat mellett, vagy azzal együtt segítségére volt sa
ját kora embereinek az életük valamennyi kérdésének megoldásában. 
Meg kellene vizsgálni, hogy mit jelent az a tény, hogy Jézus a szó leg
szorosabb értelemben »kortárs« volt a kortársak között. . .  És ha mind
ehhez hozzávesszük, hogy Jézus nemcsak a több mint 1900 évvel ezelőtt 
élő embernek volt »kortársa«, hanem mint élő Űr, aki vándorol utun
kon, a ma élő embereknek is kortársa, aki benne él azokban az összefüg
gésekben, amelyben mi élünk, akkor hamar kiderül, hogy kinek az evan
géliumát kell hirdetnünk itt és most.”

Amit a püspöki Jelentésben a lelkészekről olvasunk, minden keresz
tyénre áll. Keresztyénségunk nem elszigetel az emberektől, hanem kor
társsá tesz.

Végül elnézést kérek, hogy a kérdést nem annyira a „dogmatika” 
oldaláról közelítettem meg. Viszont meggyőződésem, hogy itt „szorít 
legjobban a cipő, ezen a kérdésen áll, vagy bukik egyházunk léte és 
szolgálata. Ezért igyekeztem inkább mai kérdésekkel konfrontálni. S mi
közben ezt tettem, örömmel fedeztem fel újra, hogy a „krisztusi” , ke
resztyén életforma és a szolgáló életforma ugyanaz, minthogy a Krisztus
ról szóló bizonyságtétel, hitvallás és a diakóniai teológia is egybeesik.

Keveházi László
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Egyház a világban

Oberlin-Haus
1874-1974

A  múlt század közepe óta, pontosabban Wichern 1848. szeptember 
23-án elmondott wittenbergi Beszéde óta, sorra-rendre létesültek Német
országban a különféle rendeltetésű diakóniai intézmények. A  mai nem
zedéknek így jutott osztályrészéül, hogy ezeknek az intézményeknek 
centenáriumait ünnepelhesse. így került sor a múlt év végén a pots
dami „Oberlin-Haus százéves jubileumára is.

Az intézmény Oberlin Johann Friedrich nevét viseli ugyan, de ez 
csupán Oberlin munkájának és szellemének nagyrabecsülését fejezi ki 
anélkül, hogy az intézmény és névadója között személyi kapcsolat ala
kulhatott volna ki. Oberlin lelkész 1740-től 1826-ig Elzászban élt és a 
Steintal nevű bányász gyülekezet lelkésze volt. Életműve ennek a gyüle
kezetnek a gondozása volt. Személye a nagy pieista személyiségek sorá
ban foglal helyett Spener, Francke, Zinzendorf és Bodelschwingh mellett. 
Az evangéliumhoz kötődő lélekkel, az evangéliumból merítve erejét va
lósította meg gyülekezetében sokoldalú szociális reformjait. Utakat épí
tett, iskolákat létesített, a fiatalokat szakmákra oktatta, a parasztlányo
kat is bevonta képzésébe. Különleges szeretettel fordult a gyermekekhez, 
az elhagyott, kallódó, sérült gyermekeket felkarolta, gondozásukról, ne
veltetésükről gondoskodott. Módszereit és elgondolásait a Világban sok 
helyütt befogadták és tovább fejlesztették.

A  potsdami intézmény szolgálatát Oberlin szellemében és sok vo
natkozásban útmutatása szerint indította el és folytatja. Oberlin neve az 
intézményben mindmáig művére emlékeztet és új impulzusok forrása.

1874-ben az otthon első munkaágaként az óvónőképzés indult meg. 
1877-ben alapították a diakonissza anyaházat. Hamarosan öreg gondo
zására is vállalkozhattak és a környék részére óvodát nyitottak meg.

1887 jelentős dátum, mert ebben az esztendőben jelentkezett az első 
vaksüket gyermek felvételre. A  10 éves kislány agyhártyagyulladás kö
vetkeztében vesztette el látását és hallását. Az első eset (talán egész Eu
rópában), hogy érzékszerveiben kétszeresen sérült gyermek gondozására 
és képzésére módszereket dolgoznak ki.

1894-ben nyomorék gyermekek elhelyezésére otthont létesítettek, 
amelyhez orthopédiai (testegyenészeti) gyermekklinika csatlakozott. 
1906-ban külön otthont nyitnak vaksüketek részére. 1910-ben általános 
kórház működése indul meg.

1920-ban szövegezték meg Németországban az első rehabilitációs tör
vényt. Létrejöttében és megfogalmazásában is döntő szerepe volt az Ober
lin-Haus elméleti és gyakorlati útmutatásának is. Ebben az időben D. Dr. 
Hoppé lelkész személyében kiváló vezető állt az intézmény élén. Mun
kája elismeréséül a teológiai, filozófiai sőt az orvosi fakultás is tiszte
letbeli doktori címet ajándékozott neki.
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Ha a 100 éves jubileumon az intézmény nevében még mindig a Haus- 
megjelölést viseli, csupán a tradíció megbecsülésének és a szerénység
nek jele. Ma az Oberlin-Haus különféle intézményeknek szerves egysé
ge, amely Potsdam egyik elővárosában a kisvárosi-falusi jellegű Babels- 
bergben tekintélyes helyet foglal el.

Az intézmény centruma a templom. Nem csupán helyrajzilag, ha
nem lelki értelemben is. A  szépen ápolt parkot különféle rendeltetésű 
épületek szakítják meg. A  háromemeletes diakonissza-anyaház mögött 
találjuk a 275 ágyas orthopédiai klinikát. Kiterjedt rendelői hálózata 
évente mintegy 50 000 ambuláns beteget lát el, s ezzel az NDK leg
nagyobb orthopédiai kórházainak sorába emelkedik. A  területen találjuk 
még a különböző rehabilitációs berendezéseket, melyek közül kiemelke
dően nevezetes a fogyatékos és vaksüket gyermekek bölcsődéje és óvodá
ja. Az intézmények jó része már a telepen kívül, az azt körülvevő vagy 
közeli utcák épületeiben helyezkedik el.

Már 1925-ben filmet készítettek az Oberlin-Haus munkásságáról „Be
szélő kezek” címen. 1974-ben a modern filmezés minden technikai lehető
ségét felhasználva új film készült el, amelynek címe: „Nyitott ajtók”.

Az intézmény sokoldalú szolgálatából kiemelkedik rehabilitációs 
munkája a gyermekek között, ezen belül is a vaksüketek rehabilitációja.

Közkeletű ma már a rehabilitáció kifejezés. Az egészség, a testi ép
ség helyreállítására, illetve megfelelő kompenzálására összpontosított kü
lönféle eljárásokat értünk e kifejezés alatt. Az Oberlin-Haus jól felszerelt 
rehabilitációs intézmény. A  klinika modern berendezéséhez nemcsak a 
kitűnő műszerek tartoznak, hanem torna-termek, fizioterápiás helyiségek, 
úszó medence is.

Az operációk sikere még nem jelenti a beteg gyógyulását. A  kórházi 
kezelést különféle eljárások követik, hogy a beteg visszakaphassa min
denekelőtt életkedvét, munkakedvét. Ezt követően néha évek hosszú 
munkáját jelenti a terápia részére, hogy új munkakörülményekre tegye 
alkalmassá a sérült beteget, aki egyik kezét vagy lábát vesztette el, vagy 
közlekedési baleset révén a központi idegrendszer sérülése miatt bénult 
meg.

A  100 esztendős intézet a rehabilitációs eljárások rendkívül sokféle 
módozatait alkalmazza különféle berendezéseiben. Iskolák és műhelyek 
hosszú sora megfelelő szakemberek irányításával szolgálja a nagy ügyet: 
az ember megmentését, hasznossá tételét.

Gyógypedagógiai iskola szolgál vakok és süketek képzésére. Az át
képzésekre szolgálnak a különféle oktató műhelyek. Gyerekeket és fel
nőtteket oktatnak művészi kötő és szövő munkákra. Tanítják a sző
nyegcsomózást. Ortopédiai eszközöket készítenek különféle műhelyek
ben. A  városból sokan keresik fel az intézmény nőiszabó műhelyeit és 
műszövő részlegeit. Szinte világszerte ismertek a kerámia műhelyek 
kisplasztikái, különösen a bethlehemi figurák. Az agyagmunkával sok 
szellemi fogyatékos foglalkoztatható.

A  vaksüketek rehabilitációjának a világon 5 központja van, közülük 
az egyik az Oberlin-Haus. Eredményeik meglepőek. A  hosszú időn át ki
fejlesztett úgynevezett Lormann-módszerrel, a tapintás érzékszervének, 
mint egyetlen kommunikációs lehetőségnek a felhasználásával közeled
nek a betegekhez. Az ujj-ÁBC oktatása áll a kezdeten, s a beteg egyéni 
lehetőségei szerint a vakíráson át eljuthat az artikulációig. Néha külön
legesen kifinomult intelligenciával rendelkező betegre találnak az okta
tók. Nagy szerepet játszik ebben a munkában a hallás-nevelés és a hal
lás-tréning elektronikus készülékek segítségével. A  betegnél elért ered
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mények legfontosabb „eszköze”, azonban maga az oktató személye. 
Gyakran látni a térben bizonytalanul célt kereső betegek kezét, amely a 
gondozó arcát keresi, hogy kitapogathassa a beszélő vibrációs pontjait a 
bőrfelületén és így érthesse meg a beszédet, s juthasson kapcsolatba 
vele, s ne maradjon egyedül vakságának és süketségének éjszakájában.

Az intézmény ez idő szerint kb. 500 ágyat tart fenn rászorulók ré
szére, s ezen felül sok beteget foglalkoztat bejáróként. A  gondozók nagy 
serege látja el a feladatokat. Körülbelül 400 nővér és munkatárs áll 
szolgálatban.

A  fent vázolt munkában nemcsak jól képzett, hanem speciális kép
zettséggel rendelkező személyek láthatják el a feladatot. - Az Oberlin- 
Haus nem érzi meg azt a munkaerő-hiányt, amely az NDK-ban is az 
egészségügy területén általános. Fiatal lányok és fiúk jelentkeznek sere
gestül a munkára és a hosszú időt igénybe-vevő komoly kiképzésre. Az 
intézménynek saját iskolája van, amelyben igényeinek megfelelően kép
zi ki a jelentkezőket. A  szolgálat jó elvégzésének érdekében a nővér
otthon és a diakonissza anyaház a hit az élet és a szolgálat egységében 
működik.

„Az a megbízatásunk, hogy az embereket fokról fokra visszavezes
sük az életbe, s ne izolációban őrizgessük őket otthonaikban” — írja az 
otthon vezetője Eckardt Beyer lelkész.

Az Oberlin-Haus centenáriuma alkalmával egyházi és állami elis
merések és kitüntetések is kifejezték az eltelt idő szolgálatának értékét. 
E rövid beszámoló csupán a köszönetét kívánja kifejezni azért a sok 
segítségéért, amelyet az Oberlain-Haus magyarországi betegeknek is 
nyújtott, akik néha az utolsó lehetőséget keresték itt. És nem csalódtak.

Muncz Frigyes
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Esketési igehirdetések

HÉTKÖZNAP IS VAN BOLDOGSÁG
Kol 3,12—14

Ritka az az esküvő, amelyről nem készül fénykép. Életünknek ke
vés eseménye örökítődik meg olyan pontosan, gondosan és melegen, mint 
az esküvőé. Meg is érdemli életünknek ez a kiemelt állomása. A  kép, 
amely minden bizonnyal rólatok is elkészül, rögzíti ezt a napot, a moz
dulatot, amellyel egymásra néztek, ragyogó fiatalságotokat, a csokor fris
seségét. Ha majd később ránéztek, talán még az előbb elhangzott éne
ket is halljátok. De nem csupán a kép akarja ezt a napot rögzíteni. Min
den jókívánság úgy szokott formálódni, hogy a mai nap boldogságát kí
vánja a következőkre: legyetek mindig ilyen boldogok.

Ne vegyétek ünneprontásnak, ha én nem ezt kívánom. Túlságosan 
ünnepi lenne az a hétköznapokra. Még a ruhájával is úgy van az ember, 
hogy az ünnepi, a féltett még akadályozhatja is akkor, amikor nem ün
nepelni, hanem dolgozni kell. A  hétköznapokra még a boldogságból is 
hétköznapi kell. Ezért hát hétköznapi boldogságot kívánok. Nem a mai, 
az ünnepi helyébe, hanem ahhoz. Ne féljetek szürkébb formájától: szük
ségetek lesz rá.

A  hétköznapi boldogság annak a felfedezéséből fakad, hogy a szere
tetnek teherbíró képessége is van. De ezt ne a másikén akarjátok se fel
fedezni, se kipróbálni.

A  hétköznapi boldogság azért lehetséges, mert Krisztus Urunk bocsá
nata valóságosan belejátszik az életünkbe. Azokba a helyzetekbe is, ami
kor különben még ennek a napnak az emléke is megkeseredhetnék.

Jézus Krisztus szeretete és bocsánata pontosan azt jelenti, hogy a 
házasságunkban sem kényszerülünk arra, hogy egy nap, vagy időszak 
emlékét próbáljuk idők múltán felmelegíteni, vagy visszasírni, vagy a 
másikon számonkérni, hanem minden élethelyzetünkben érvényesnek és 
elkötelezőnek tudjuk magunkra vonatkozóan is, meg a másikra is. Mint
ha ránk lenne szabva, hogy az apostol említette képet használjam. Azt 
kívánom, hogy csak ebben a hétköznap boldogságát is munkáló szere- 
tetben érezzétek magatokat egészen felöltözve, és úgy mozogjatok benne, 
mint ami rátok van szabva.

Megvalljuk, hogy amikor néktek kérjük Istentől mindezt és titeket 
bátorítunk minderre, egy kicsit önzők is vagyunk valamennyien. Szeret
nénk boldog emberek közelében élni. Azok is, akiknek a szeretetének 
nagyon hétköznapivá és teherbíróvá kellett válnia, míg külön-külön em
berré értetek. És azok is, akiket gyermekeitekként remélünk majd körü
löttetek. Nekik is erre lesz szükségük.

Az esküvői kép csak a mai napról beszél. De ti magatok egy élet 
hosszáig tapasztalhatjátok és szemléltethetitek, hogy a hétköznapi bol
dogság mindig felér a maival. Ámen. 

Fehér Károly
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EGYMÁST GAZDAGÍTÓ SZERETET
2 Tim 1,14 a

(Fiatal pár, a menyasszony gyülekezeti munkás, a vőlegény is rend
szeres igehallgató.)

A  rád bízott drága kincset őrizd meg — ezt az igét nem először 
kapod ilyen személyesen, neked címzetten menyasszony testvérem. Ez 
volt konfirmációi áldó-igéd, s most ugyanezt kapjátok útravalóul, de már 
mind a ketten.

Nektek nem kell magyarázgatnom, mi az a „drága kincs” , ami rátok 
bízatott. Ti jól tudjátok, hogy a kincs Isten igéje, amin keresztül meg
ismertétek életetek Urát, Akinek nevében most közös útra indultok. Ti 
azt is tudjátok, hogy Istennel járni mennyi áldást, mennyi ifjúságot ki
töltő tartalmat és lendítő erőt jelent, megannyi maradandó élményt — 
kincseket jelent. Az életet gazdagító Isten most egymásra bíz titeket, 
erre is mondhatjuk: mint drága kincset.. .  Az Istentől kapott kincset és 
kincseket őrizzétek meg!

Fontos tehát, hogy megértsük, mit jelent ez a megőrzés? — Talán 
a hit felismeréseit, az abból következő magatartást magunkba kellene 
zárnunk? Mindenki elől eldugnunk? Az őrzi jól, aki magának tartogatja? 
Az a hívő házasság a jó, akkor hívő, ha elvonul a kerítés mögé, a csa
ládi otthon falai közé? — Éppen ennél az igénél kell megértenünk, 
hogy a hitet (az igazit!) csak az tudja megőrizni, aki valamennyi Is
tentől kapott indítást, látást tovább ad azoknak, akik között él. — Ez még 
igazabb a keresztyén családi életre vonatkozóan: az őrzi jó l házasságá
ban a drága kincset — és az említett kincseket —, aki házasságát nyi
tottá teszi kifelé.

Sok házassági és családi probléma, ami megoldhatatlannak látszik, 
hirtelen megoldáshoz jut, ha férj és feleség, vagy az egész család együtt, 
nekifekszik egy feladatnak, amely nagyobb mint ők maguk. Ezért nem
csak menedékhely a család a házonkívüli problémák elől, hanem indító, 
starthely is. Már akkor is az, ha bekopoghatnak hozzátok a szomszédok, 
más házasok és elhozhatják közétek gondjaikat, örömeiket, — hát még 
ha ti mentek el osztozni mások sorsában.. .  — Ha együtt tudtok elmenni 
oda, ahol a mi falunk közösségi életében helyben topogás van, és tud- 
tot segíteni az előrelépésben — akkor őrzitek jól a rátok bízott drága 
kincset. —

Népünk közösségében figyelve a házasságokat, két oldalról fenye
get veszély. Először onnan, hogy a házasságok nem lesznek élő sejtjei a 
nagy testnek, falunk, vagy népünk közösségének. Nem tölthetik be ezt 
a fontos szerepet egyszerűen azért, mert nem sikerülnek. A  nagyon sok 
elrontott házasságra gondolok.. .

Másodszor az a veszély, ha sikerül egy házasság — ha élő lesz ez 
a kicsi sejt — akkor furcsa módon csak magának akar élni. — Az a di
vatos jelszó, hogy családi életembe ne szóljon bele senki, úgy válik gya
korlattá sokszor, hogy otthonomat és családomat minden elől (!) elzárom 
és — élünk magunknak. így lesz búvóhely és menedékhely az, ami 
indító és starthely lehetne. — Ne felejtsétek tehát a rátok bízott drága 
kincset jó l megőrizni, tehát tovább adni, másokat is éltetni vele. Csa
ládi életünkre nézve is igaz: aki gazdagít mást, boldog csak az lehet. 
Ilyen boldogságot kívánunk nektek! Ámen.

Simonfay Ferenc
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A z igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 3. VASÁRNAP
1 Pt 5,6—n

Buzdítás keresztyéneknek

Olyan buzdítás a lelke alapigénknek, amelyik mindig időszerű ke
resztyének számára. Mi sem nélkülözhetjük, mert sem a hitünk, sem 
a szeretetünk nincs mindig azon a hőfokon, amelyikkel megfelelhetnénk 
Isten és emberek elvárásának. A  legjobbak sem elegek önmagukban 
önmaguknak, hát még mások számára mennyire nem! Azért minden 
valódi buzdítás alapja csak a kegyelem Istene lehet. Csak akkor nem 
puszta levegővagdosás, ha a világot szerető Isten maga lehet a buzdító. 
Az ö  buzdítása ugyanis több a szavak buzdításánál, mert mindig együtt
jár olyan ajándékával, amelyik általában minden elvárásához elég. Min
denki csak azzal siethet mások segítségére, amit kapott. Isten egész sze- 
retete, bocsánata kell ahhoz, hogy mienk legyen a keresztyén életet jel
lemző alázat, józanság és a tettrekész bizalom ereje. Röviden: a bűn
bocsánatból élő szív. Így bizonyul igénk buzdításnak:

1. Olyan alázatra, amelyik elismeri Isten igazát és elfogadja irgal
mát. Ez az alázat pedig akkor születik, amikor nem pusztán beletörő- 
désszerűen hajiunk á keze alá, hanem teljes bizalommal ráhagyatko
zunk. Amikor próbatételét és ítéletét is elfogadjuk, annak jogosságát, 
indokoltságát elismerjük, de kapva-kapunk bocsánatán is. Ha rendszere
sen élünk bocsánatával és nemcsak ünnepi szódísz a kegyelem számunk
ra, már az a fejhajtás és térdhajtás is kész, amelyik igazat ad Istennek 
a próbatételekre és ítéletére nézve is. Nyugodtan nevezhetjük ezt a vál
tozást megtérésnek, mert csakugyan az.

Ebben az alázatban már ott lüktet a beteljesedés, az üdvösség re
ménye, a „felmagasztaltatás annak idején” . A  jól értett és jól gyako
rolt alázat azért nem fajulhat sohasem megjátszott alázattá, alázatos
kodássá vagy tehetetlen gyámoltalansággá. Sőt, „hihetetlen” gyakorla
ti és életre való magatartás az, és távolról sem csak valamilyen érzés
féle. Meghatározza a gondolkodásunkat, beszédünket, tetteinket. Az 
alázat nem gondol Istenről kevesebbet, mint kell, magáról sem gondol 
többet, mint szabad és illik. Nem ejti el, hanem felveszi az embertársak 
ügyét, gondját, baját, de örömében is kész osztozni. Az alázat teszi ál
dássá, bizonyságtétellé a beszédünket, mert nem becsmérlést vagy bírói 
végzést osztogat felülről, hanem testvéri szavain átsüt az Istennel ren
dezett viszonyunk melege, az önzést, számítást, érvényesülést kizáró em
berszeretet. átüt a nem „kikürtölt” és reklámozott szelídség és jóság 
féltése. De meghatározza a semmivel sem — még okos és jó szó
val sem — pótolható tetteinket is. Az alázat ugyanis ezerig a téren 
sem mások fölé emel, hanem melléjük helyez. Elvi, hitbeli, világnézeti, 
származási vagy rangbeli gátlásai nincsenek, amikor emberek, elesettek, 
a társadalom, a haza, a népek ügyéről, sorsáról, békéjéről és holnapjá
ról van szó. A  keresztyén ember és gyülekezet mindenek gondját
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a saját maga gondjaként bízza Istenre. Nem mint már el is intézet
tet, hanem mint olyant, amelyikben Isten elkötelezett munkatár
sai lehetünk. Isten gondviselése ugyanis nem a tettek elvégzésének gond
ját veszi le rólunk, hanem a szeretetlenség bilincsét, a kétség, az ered
ménytelenség félelmét, az „úgyis hiába” aggályát. Az alázat éppen ab
ban érvényesül igazán, hogy számol Isten bűnösöket mentő szeretetével, 
de nem húzza el a szívét, vállát a ráváró tettektől.

2. Igénk buzdítás továbbá olyan józanságra, amelyik okosan szá
mol és ismételten leszámol a gonosszal. Minél komolyabban vesszük 
Ürunkat, annál komolyabban kell számolnunk azzal a gonosszal, aki 
nem alszik. Lebecsüli Krisztus győzelmét, aki ezt az ellenséget lebecsüli. 
Az bizony „szerte jár” nemcsak üldözések idején, hanem akkor is, 
amikor etekintetben szélcsend van. Persze a bűvöletébe sem kell es
nünk! Ennek a küzdelemnek gondját is magáévá teszi Urunk és foly
ton vívja. Ügy, hogy győzelmét nem tartja meg magának. Abban is ré
szeltet és erre is kell a bizodalmas hit. Józannak lenni éppen azt je
lenti, hogy töretlenül számítunk arra, aki nagyobb és erősebb. Közben 
nem tévesztjük szem elől azt sem, ami réssé és győzelemmé válhat az 
ellenség számára. A  megingott bizalom, a saját erőnk kevély eltúlzása, 
a megtérés, a bocsánat megvetése a gonosz malmára hajtja a vizet. 
Az önzésünk, a kényelmes megalkuvásunk, a hiúságunk ördögével 
szemben is sürgető a józanság. Annak látni, mérlegelni és döntenie kell! 
A  hitnek pedig fel kell venni a harcot ellene. Urunk pedig főként az
zal segít rajtunk jó barátként, hogy lefoglal és beállít abba, amit ten
nünk kell. Így lesz a gonosz elleni harcunk együttlépés Urunkkal. 
Olyan követése, amelyikben ismételten megkapjuk az erőt is a mindig 
szükséges bűnbocsánattal.

3. Igénk éppen azért buzdítás olyan bizodalomra, amelyiknek van 
vállalni és tenni kész ereje. Isten töretlenül a kegyelem Istene. Ö „nem 
egy darab kegyelmet, hanem egy csomóban, gazdagon az egész kegyel
met jelenti” (Luther). Magától értetődik azért, hogy végső soron nem 
emberek kegyén, jó vagy rossz indulatán fordul meg az egyesek és 
népek sorsa, hanem Isten jóságán és akaratán. Még sem érthetjük és 
nézhetjük sorsszerűén Isten irgalmát és akaratát. Lebénító félelmek, 
aggodalmak vagy alaptalan derűlátás helyett az a keresztyének dolga, 
az a hitük, reménységük, szeretetük jelentősége ezen a világon, hogy 
éppen Krisztus győzelmének bizonyosságában, a garantált beteljesedés 
felől szüntelenül és értelmesen vívják harcukat a gonosz rontása el
len. Küzdjenek, még közelebbről, a bűnnek, bajnak, halálnak, a szenve
désnek minden fajtája ellen. A  gonosz ugyanis szemmel láthatóan, sze
mélyesen nem bukkan elénk. Annál inkább elénk bukkan azonban 
azokon a területeken, ahol máris sok mindent a visszájára fordított 
vagy éppen most fordíthat a visszájára. Ahol bárhol a világban az el
nyomásnak, zsarnokságnak, közönynek, nincsenek vagy éppen a gyanús 
bővelkedésnek kísértésében, rontó hatalmában és veszedelmében van
nak emberek vagy már áldozatok, ott bizony program, feladat keresz
tyének számára, hogy erősek legyenek a hitben és ilyen módon álljanak 
ellene a gonosznak. Tehát éppen abban a harcban, amelyik a gonosz 
rontása folytán időszerű és rontása ellen védi emberek ügyét, életét.

Ilyen alázatra, ilyen józanságra, ilyen bizalomra, ilyen vállalásra 
és cselekvésre buzdít ma minket kivétel nélkül igénk. Az ilyen meg
térésen örvendezik Isten és az ilyen adja Neki a dicsőséget és ennek 
van és lesz ezután is hálára késztető áldása itt a földön.

Szabó Gyula
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1 Pt 5,6—11

„Isten hatalmas keze alatt”

Forgalmas városi utcán kisgyermek számára megnyugtató és biz
tonságot jelentő az atyai kéz. Fehérbotos vak szívét is a biztonság ér
zése tölti el, ha valaki megfogja a karját és átvezeti a túloldalra. Kez
dő gépkocsivezető keze remegett a kormánykeréken, oktatója megfogta 
a reszkető kezet s ez nagy biztonságérzést adott.

Keresztyének számára megnyugtató, bátorító, hogy — képiesen 
szólva — Isten keze vezeti, védi, oltalmazza, segíti őket. Kapcsolatban 
a mennyei Atyával, közösségben vele, a hozzá tartozás; félelmet, aggo
dalmat, nyugtalanságot oszlató napsugár.

1. Ránk nehezedő kéz

Isten védő, vezető, segítő kezéről rajzolt kép azonban sok egyebet 
is kifejez. Azt is, hogy Isten keze néha ránk nehezedik.

Az Istenhez tartozás nem jelent megpróbáltatástól mentes életet. Is
ten soha nem ígérte, hogy a benne hívőkkel kivételt tesz és megkíméli 
őket azoktól a nemszeretem dolgoktól, melyek velejárói a természetes 
emberi életnek. Sőt inkább előre felkészítette őket arra, hogy számol
janak a szenvedéssel. Sőt arra is, hogy néha-néha maga Isten keze 
szorongatja meg Isten népét, amikor ennek látja szükségét. Ez rend
szerint akkor következik be, ha túlságosan elégedettek vagyunk önma
gunkkal, az elbizakodottság gőgös beképzeltsége fenyeget. Ha mi nem 
akarjuk megalázni magunkat, akkor Isten aláz meg minket.

Másfél éves kisfiúban már csírájában jelentkezett a későbbi hosszú
távfutó. Nem volt elég az egyik szoba távolsága, összenyitott kettőt és 
így nyargalászott. Persze, hogy egyszer megbotlott a küszöbben, mert 
nem figyelt kellőképpen. Úgy esett el, előre nyújtott tenyérrel, hogy a 
kopottas padlóból egy szálka belefúródott a tenyerébe. Nem akarta 
engedni, hogy szülei kihúzzák a szálkát. Le kellett fogni erős kézzel. 
A  ránehezedő kéz alatt meg kellett értenie, hogy az apai, anyai kéz 
nemcsak simogat, cirógat, oltalmaz és segít, de elég erős arra is, hogy 
őt lefogja. Mert így is javát akarja.

Amikor Isten keze reánk nehezedik, semmit ne kételkedjünk, hogy 
javunkat akarja. Nem próbál erőnkön felül. Reánk nehezedő kezéért is 
tanuljunk meg hálát adni.

2. Gondokat átvevő kéz

Amikor Isten hatalmas keze ránk nehezedik, ebben már benne van 
a péteri bizonyságtételnek ez a vonása is: „ . . .  neki gondja van reá- 
tok . . . ” Törődik velünk. Nem mondott le rólunk és nem ejtett ki a 
kezéből.

De benne van az is, hogy a mi Istenünk keze gondokat átvevő kéz 
is. Vannak gondjaink. Mindig is voltak, mindig is lesznek. Csak éppen 
nem egyformák a gondjaink. Minőségük, mennyiségük szerint változnak 
személyenként. Van úgy, hogy fejünk fölé nőnek és úgy elborítanak, 
hogy megfulladhatnánk bennük, mint úszni nem tudó a vízben.

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 3. VASÁRNAP
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Isten ettől kímél meg, ment meg és szabadít meg. Az istenfélelem 
egyik nagy áldása a sok közül, hogy gondjainkat oda vihetjük hozzá 
és tapasztalatokat nyerünk arról, kihúzza a gondok méregfogát. Meg
nyugtat, eloszlatja az aggodalmakat, nincs okunk rettegésre, félelemre, 
kétségbeesésre. Van szent gondtalanság.

Ez a gondtalanság, amiről tudunk és szólunk, a szorgalmas, be
csületesen dolgos, tevékeny életnek a gondtalansága. Nálunk, a mi tár
sadalmunkban, mindenkinek van munkája. Nincs és nem fenyeget a 
munkanélküliség réme. Munkáját mindenkinek legjobb tudása szerint 
kell végeznie, azon a poszton, ahol áll. Nem várhatja, hogy majd Is
ten, valaki mással elvégezteti helyette az ő munkáját. Nem. Ami az 
én feladatom, azt nekem kell megtennem. S ha mégis jönnek gondok 
— talán nem anyagi természetűek —, nem ejthetnek kétségbe, mert 
jó lelkiismeret mellett Isten közbelépésére mindenkor várhatok.

Az a gondtalanság, amiről tudunk és szólunk, a felelős élet gondta
lansága. Isten egymásra bízott minket, embereket. Felelőssé tett a má
sik ember sorsáért is. Vannak világunkban megoldásra váró kérdések, 
mert még nagyon megosztott világ az embervilág. A  megoldásra váró 
általános emberi kérdések, személyes gondjaink mellett és felett, külön 
is terhelnek. Ezzel a gondunkkal is Isten elé állhatunk. Még ha re
ménytelennek látszik is a nehéz, bonyolult kérdések megoldása, akkor 
is azzal a hittel dolgozunk és imádkozunk bennük, hogy Isten jó végre 
segít minden jó szándékot és tiszta akaratot.

3. Kísértésekben megtartó kéz

Senki nincs bebiztosítva, hogy közössége, kapcsolata Krisztussal, a 
mennyei Atyával, zavartalan és megbonthatatlan. Vannak kísértéseink. 
Minél bensőségesebb a kapcsolatunk Istennel, annál erősebbek a kísérté
sek, azaz tulajdonképpen kísérletek.

Kísérletek arra, hogy meginogjon Isten szeretetébe, jóságába vetett 
hitünk, sőt ellene lázadjunk, tőle elszakadjunk. Itt nem elég a jó ta
nács ......álljatok ellene neki, legyetek erősek a hitben. . . ” . Itt erőre
van szükség.

Istenünk adja ezt az erőt Krisztusban. Őbenne látható Isten szere- 
tete. Őbenne nyúlt le egészen hozzánk. Kísértésekben őreá nézünk. 
A  Feltámadott a mi erőforrásunk hűségre, állhatatosságra, szeretetre. 
A  kísértésbe nem kötelező beleesni. Lehet győzni is, csak vigyázó sze
metek Krisztusra vessétek! Jézus Urunk Isten megtartó, mentő keze.

4. Célba juttató kéz

Isten örök dicsőségében való részesedésünk számunkra ma még 
felfoghatatlan és elképzelhetetlen. Mégis annyit tudunk róla: Ez a leg
főbb jó, amit mennyei Atyánk nekünk adni akar. Minden jó, amit Is
tentől kapunk. Itt a legfőbb Jóról, a javak javáról van szó, a teljesség
ről, a tökéletes látásról, a tökéletes megértésről.

Isten hatalmas keze alatt élni, járni, dolgozni, küzdeni, szenvedni, 
örülni, szeretni csupa áldás, mert az ő  keze áldásra emelt kéz felet
tünk a Feltámadott ú r Jézus érdeméért.

Szakáts László
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r m 8,18—23

1 . Életünk tele van feszültségekkel. Nem a leterhelő és bénító ellen
tétekre és viszályokra gondolunk itt elsősorban, hanem arra a belső fe
szültségre, amely minden alkotó tevékenységünk szükségszerű velejárója. 
Arra, ami a terv, a célkitűzés, a kezdés és a megvalósítás, a cél között 
kerít hatalmába bennünket. — Keresztyén életünk legnagyobb feszült
sége, hogy már Isten gyermekei vagyunk, de még nem élünk úgy, mint 
Isten teljességre jutott, tökéletes fiai. Isten Szentlelke már nekünk aján
dékozta azt a hitet, hogy Jézus Krisztus kereszthalálával kiváltott ben
nünket a bűn és halál világából, de hordozzuk még a „halál testét” . „Meg
váltattunk reménységre” , és éppen ebben a reménységben várunk teljes 
váltságunk napjára. Ezt a kettősséget és feszültséget feloldalni nem tud
juk. Ezért keresztyén életünk mindig reménységben élt élet. Isten mun
kája már elkezdődött bennünk —, ezt érezzük és ezért hálásak vagyunk 
—, de várjuk annak beteljesedését.

2. Ezt a feszültséget — a bűn miatt megromlott és ezért szenvedé
sekkel teli élet és Isten dicsőségének világában való élet között — nem 
csupán a keresztyén ember érzi és hordozza. Alapigénk olyan össze
függésre mutat rá, amelyet a Szentírás kevés helyén találunk meg ilyen 
határozott kijelentésben. A  keresztyén ember e paradox helyzetében osz
tozik az egész teremtettséggel, a nem hivő emberrel és a természet v i
lágával. Helyén való exegézis szerint: „Igénkben arról van szó, hogy az 
egész teremtettség sorsa az ember bűne miatt küzdelmes, félelmetes és 
mégis reményteljes.” Az ember és világa szétválaszthatatlanul összetar
tozik, hiszen az ember csak része Isten teremtett világának. Az ember 
sorsa a világ sorsa és megfordítva. A  romlásban, a nyomorúságban és az 
újjáteremtés, megváltás reménységében is. Az ember — első és ismét
lődő — bűne kihat a világ sorsára és így a világ szenvedéseit is szolidári
sán hordoznunk kell. Ahogy Jézus is vállalta az „együtt szenvedést” és 
„érte szenvedést.”

A  teremtett világ és benne az emberiség szenvedésének mérhetet
len sokféleségét és súlyát ma minden eddiginél jobban látjuk és érez
zük. Hiszen nemcsak egyéni életünk betegségei, konfliktusai alatt sóhajto
zunk, sőt nemcsak a szomszéd bajairól tudunk, hanem a távoli népek 
nyomorúságai is elénk kerülnek. Egyre jobban látjuk az összefüggéseket 
is, és így sok-sok emberrel együtt szenvedünk. De kevés lenne, ha csak 
együtt sírnánk a sírókkal. Azokkal, akiket természeti katasztrófák súj
tottak, akik éhséget és éhhalált szenvednek, akiknek nincs orvosuk, aki
ket kizsákmányolnak, akiket igazságtalan háború szörnyűségeivel tize
delnek .. .  Kevés lenne passzívan együtt nyögni a természettel, amelyet 
az ember rablógazdálkodással tönkretesz, amelynek félelmetes erőit az 
ember embertársai ellen kovácsoltak fegyverré, amelynek vizeit, levegő
jét beszennyezi, vadállatait kiirtja . ..

3. Az ember és kiváltképp a keresztyén ember, aki hitben már előre
tekint Isten megváltott, új világára, nem nyugodhat bele abba, hogy a 
világ sorsa a szenvedések és pusztulás. Hiszen az egész teremtettség is só
várogva várja boldogabb jövőjét — ha öntudatlanul is, de várja megvál- 
tatását. Hogyne kellene akkor a keresztyén embernek tudatosan könyö
rögnie és munkálkodnia az egész teremtettség Isten akarta jó rend
jéért! Imádkozzunk: „Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akara
tod” . Ebben kifejezzük reménységünket, hogy Isten végül az egész vilá
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got megváltja, illetve megújítja, kiteljesíti uralmát és dicsőségét az új 
ég és új föld világában. Ez az ő akarata. De azt is jelentik e kérések, hogy 
Isten a mi életünket, szolgálatunkat is föl akarja használni addig is min
den rossz legyőzésére, a világ értékeinek védelmére, az emberiség éle
tének szebbé és boldogabbá tételére.

4. Sokak szerint ez a textus kizárólagosan eszchatológiai értelmű. 
Valóban az, amennyiben felmutatja a feszültség feloldódását, reménysé
günk valóra válását, amikor nyilvánvalóvá lesz Isten hatalma, fensége 
és dicsősége, amiben részesedik a megváltott ember és a megváltott vi
lág. Amikor Jézus eljövetele napján egy lesz a menny és a föld. Amikor 
elmerülünk és beleolvadunk Isten szentségébe és örömébe. Ennek az új 
világnak felmutatása és szem előtt tartása nélkül valóban üres maradna 
reménységünk és hiányozna belőlünk az az eszchatológiára néző maga
tartás, hogy a ránk váró élethez képest eltörpül jelenvaló életünk min
den szenvedése. És csak a jövendőre néző bizonyosság lesz a jelenre vo
natkozóan is etikai erővé az előzőekben említett sorsközösség vállalá
sára, Isten akaratának cselekvésére.

Szenvedni, küzdeni és mégis örvendezni és reménykedni — ebből a 
keresztyén titokból érez meg valamit például az, aki Finnországban a 
Pieksamaki mozgássérültek otthonába látogat el. Fiatalok és öregek sú
lyos testi nyomorúságokat hordozva sugárzó arccal és szent bizonyos
sággal vallottak Arról, Aki betegségeinket hordozza és életünket meg
újítja.

A  teremtettség most a vajúdó asszonyhoz hasonlít. Most minden és 
mindenki szenved, tele vagyunk feszültségekkel. Higgyük, hogy ebből a 
kínból eljön a feloldódás ideje, megszületik Isten új világa. Amit Isten 
elkezdett a Krisztusban, azt be is fejezi az ő nagy napján.

Bárdossy Tibor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 4. VASÁRNAP
Rm 8,18—23

Pál apostol az egész teremtett világ egyetemes panaszát szólaltatja 
meg. A  teremtett világ elsősorban az embervilágot jelenti, de kitűnik az 
apostol szavaiból, hogy beleérti az állati, a növényi és az élettelen világot 
is. A  mindenség néma sóhaját, saját maga által nem tudott panaszát a 
múlandóság hatalmában vergődés váltja ki. A  természet a folyton ismét
lődő születés és elmúlás sorsát éli. A  földön kultúrák virágoznak ki és 
elenyésznek, új kultúráknak adnak helyet. Emberek, állatok, növények 
hosszabb, rövidebb ideig élnek, aztán elpusztulnak. Utódok jönnek he
lyükre, de azoknak is ugyanez a sorsuk.

A  gondolkozó szemlélőnek nem lehet más benyomása mindennek 
láttán, mint amit Pál itt nem annyira szemlélődésből, hanem inkább teo
lógiai következtetéssel a bűneset hatásából vont le (vö. 1 Móz 3,17—19): 
„A  teremtett világ hiábavalóság alá van vetve” . Roppant nagy üresjárat
nak vagyunk tanúi, hiszen ez a szakadatlan keletkezés és elmúlás a ter
mészetben, a mindenségben céltalan folyamatnak tűnik.

Babits Mihály Esti kérdés című versében hasonló tapasztalat fejező
dik ki. Bárhol vagy — mondja a költő —, felbukkan az est töprengésre
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hajlamos óráján ez a „miért?”. Még Velencében is — hová a vers vezet 
__ ebben a tündén, lebegő mesevilágban sem hagy nyugton a hiábavaló
ság érzete: „csupa szépség közt és gyönyörben járván / mégis csak arra 
fogsz gondolni árván: / minek a selymes víz, a tarka márvány? / . . .  miért 
az emlékek, miért a múltak? / miért a lámpák és miért a holdak? / 
miért a végét nem lelő idő? / vagy vedd példának a piciny főszálat: / 
miért nő a fű, hogyha majd leszárad? / miért szárad le, hogyha újra nő?”

Juhász Ferenc költő az esztendő elején megjelent írásában a múlan
dóság sikolyát az ember sorsára tekintve kiáltja el: „Miért kell meghal
nunk? Ezt üvöltözöm, ordítozom, jajgatom és sírom két évtizede már! 
Miért kell meghalnunk?... Meghalnunk miért kell? Lassan minden múlt 
lesz már: akiket szerettem, akiket temettem, akikben hittem és akik hit
tek bennem...  Micsoda tékozló téboly, hogy ez a féktelenül-tökéletes 
létszervünk (az agyunk) képes fölismerni: tudja fölismerni saját halandó
ságát. Ezt tudjuk! És csak mi: emberek!” (Élet és Irodalom, 1975. január 
25.) A  múlandóság, a halál végzetét csak az ember éli ót a teremtettség- 
ben, mert van gondolkozó értelme. Csak ő látja a természet enyészetének 
és megújulásának szakadatlan ismétlődését, amelyet Pál a „hiábavalóság” 
szavával illet.

Az apostol azonban a mindenség egyetemes panaszát várakozásnak, 
sóvárgó várakozásnak mondja, és válaszul rá a keresztyén reménységet 
adja. Az egyetemes sóhaj alól a hivő ember sem kivétel: az ő életét 
is nyomorítja a bűn, az emberi sors, a halál. De tud a válaszról: arról 
a reménységről, hogy lesz olyan létállapot a halálon túl, a feltámadás v i
lágában, ahol megszabadulunk mindattól a tehertől, ami a mostani létet 
nyomja, véget ér a céltalanság, a hiábavalóság látványa, amely ma a gon
dolkozó ember szeme elé tárul a mindenségben.

Egy gyakori félreértést azonban el kell hárítanunk: a végső megvál
tás nem ezen a földön fog lejátszódni, mintha itt jelennének meg a feltá- 
madottak, és egyszerre soha nem fonnyadó virágok nyílnának, és ki nem 
múló állatokkal népesednék be a táj. A  hitünk szerinti végső állapot már 
az örökkévalóság szférájában valósul meg, ahol nem lesz múlandóság, 
bűn, gyötrelem. A  feltámadt Krisztus által kaptuk ezt a reménységet.

Az emberiség és a mindenség mai állapotára a vajúdás jellemző. 
Pál használja ezt a találó képet. Üj van születőben. M it kapunk mi Is
tentől — az eljövendő örökkévalóság reménysége mellett a vajúdó emberi 
léthez segítségül, tanácsul, feladatul?

1. Kapjuk — Isten szeretetének, Krisztus erejének segítségül vételé
vel — a küzdés feladatát. A  madáchi végszó, Az ember tragédiájá-nak rej
télyesnek tűnő utolsó mondata nem következetlenség az előző színek bu
kást jelző vége után, hanem prófétai mondat: az újrakezdés, a jobbért 
való küzdelem vállalása az Istenbe vetett bizodalommal.

A  történelem vajúdásában — amely minden korra jellemző, de a mi 
korunkra különösen is, hiszen annyira megváltozóban van minden a vilá
gon, annyira más, új van születőben a társadalomban, az emberiségben 
— segíteniük kell a keresztyéneknek is egy jobb világ megvalósulását. 
A  feladat nem ér véget soha, utódaink életében sem, de a jobbért való 
küzdelem a társadalom átalakulásában, a népek egymáshoz való viszonya 
békéssé, segítővé válásáért, az emberiség szegényei és elnyomottjai sóha
jának meghallása, felelős, cselekvő meghallása a mi dolgunk is.

A  természetért a mai embert különös felelősség terheli. A  technika 
önző, féktelen felhasználásábal a modern ember saját életkörnyezetét 
tette tönkre, pusztította a természet világát, megfeledkezve arról, hogy 
saját életének egyik feltételét rombolja. Megfékezni a levegő, a vizek
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szennyezését, megmenteni a természeti tájat az emberek lakhelye köze
lében és másutt — ez is mai követelése a most olvasott bibliai igének. 
Albert Schiveitzer az „élet tiszteletéiben foglalta össze a minden em
berre vonatkozó, egyetemes erkölcsi parancsot, s ő ebbe az emberi éle
teken túl beleértette minden élőlény óvását. Devecseri Gábor Bikasira- 
tó-jának kicsengése szimbolikusan, de valóságosan is értendő mindenféle 
ártatlan élet védelmére: „Én bikapárti vagyok” — mondotta, amikor a 
bikaviadalok tanulságát levonta. Saját életünkben is vállalni kell — 
hittel és szeretettel — a küzdést a jobbért, magunk, szeretteink, ember
társaink javára. A  küzdelmet a bűn, önzés, betegség, halál ellen. Küz
delmet a szebb, jobb életért. A  24. énekünk nagyon idevág, ehhez az ige
hirdetéshez, Kovács Sándor szép éneke: ......Ő légy velem küzdelmeim
közt, Erőnek lelke, légy velem! . . .  Arasznyi létem terhét érzem, Veríték 
gyöngyöz arcomon... Ö halld meg, csüggedők reménye, Midőn lelkem 
sóhajt feléd . . .  Kísérj áldással utamon.”

2. És kapjuk Istentől — az eljövendő örökkévalóság reménysége mel
lett — a jelen pillanat ajándékát. A  múlandóság terhe alatt felemelő ér
zés a jelen felismerése. A  jelen pillanatba összesűrűsödik a múltunk is. 
Az ember képessége Isten teremtése nyomán az emlékezet. A  múlt min
den drága emléke velünk van a jelen pillanatban sugárzóan. S a tovafutó 
életben a jelen pillanat örömének hálás élvezése, feladatának elvégzése, 
Isten mai bocsánatának és biztatásának megragadása — ez alkalmas ar
ra, hogy elnyomja bennünk a minden teremtménynek osztályrészül jutott 
sóhajt a múlandóság miatt. Mauriac, a nagy francia hivő író utolsó regé
nyében, amelyet késő öregkorában, a közelmúltban bekövetkezett halála 
előtt írt (Egy hajdani fiatalember), egy pap tantételére utal, aki „a jelen 
pillanat szentségéit véste fiatal tanítványának leikébe. Ennek nyomán 
mondogatta Marié a regényben: „Ez a pillanat adatott meg nekem, itt 
vagy, itt vagyok, messzebbre nem tekintek.” Mi „messzebb” is tekintünk, 
de érdemes komolyan vennünk — mondjuk inkább így — „a jelen pilla
nat kegyelmét.”

Veöreös Imre
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Keresztyén magától, a saját erejéből nem lehet senki. Hogy valaki 
valóban keresztyén legyen, ahhoz az kell, hogy egyszer komolyan meg
hallja Isten elhívó szavát és ellenállhatatlanul megragadja az embert 
Jézus Krisztus. A  Krisztus által megragadott ember „meghívott” ember. 
A  mindennapi életben is érvényes az a ki nem mondott szabály, hogy 
mennél magasabbról jön a meghívás, annál nagyobb a megtiszteltetés. 
A  meghívás visszautasítása a legnagyobb sértés a meghívóval szemben.

Jézus Krisztus egyháza — Pál apostol bizonyságtétele szerint is — 
az elhívottak, a meghívottak közössége. Az „ekkaleó” görög igének van 
egy régi magyar származék szava „eklézsia” . Az egyház népe tehát Is
ten elhívott népe. Ugyancsak Pál apostoli képpel megvilágosítva: az egy
ház az egy fejhez tartozó testnek a különböző tagjai. A  test feje Jézus
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Krisztus. Ő az irányító, elöljár a cselekvésben, példát mutat és Szentlel
ke által végzi mind a cselekvést, mind az akarást bennünk.

1. Az elhívásunk arra kötelez, hogy a gyülekezet egyértelmű, és a 
szeretet cselekedeteit mindennapon gyakorló közösséggé váljon. A  gyüle
kezet olyan embereknek a közössége, akikben van könyörület, van egy
mást megbecsülő és értékelő testvéri szeretet. Akik túl tudnak lépni a 
Krisztustól kapott kegyelem által önmagukon és a természetes, bűnben 
leledző ember „ius talionis” -át nem ismerik, nem gyakorolják. Nem is
merik el kötelezőnek a „szemet szemért, fogat fogért” pogány elvet, ha
nem az Istenhez és emberhez szolidaritás testvéri kapcsolatot keresik 
az élet kérdéseinek a tisztességes megoldásaiban. Egy gyülekezet élete 
egy sport hasonlattal kifejezve: csapatmunka. „Együtt fociznak”, egymás
nak passzolják a labdát. Ismerik egymást, egymás gondolatait, útját és 
célkitűzéseit. Az egyház életében minden tagnak világosan kell látnia, 
hogy egy a hit, egy és egységes az egyház útja, amely sohasem lehet más, 
mint Jézus Krisztus útja volt és egy a végső cél, amely felé törekszünk 
mindannyian. Minden földi szolgálat végső értelme és célja: részesedés az 
örökéletben. Ezért segítjük embertársainkat minden szükségükben, ezért 
vállalunk lemondást, áldozatot egymásért és vállaljuk a krisztusi alázatos 
életstílust minden napon.

2. Elhivatottságunk a legteljesebb önfegyelemre kötelez. Pál apostol 
nagyon jól ismeri a gyarló emberi természetet. Tudja azt, hogy a legtöb
bet nyelvünkkel vétkezünk egymás ellen. „A  nyelv kicsiny tag és mégis 
nagy dolgokban hányja önmagát” (Jk 3,5) A  nyelv bűnei egyik leg
nagyobb közösség romboló tényező. Egy szál eldobott gyufa egy egész er
dőt felgyújthat. Milyen komoly és gyakorlati figyelmeztetés. Péter apos
tol is azért mondja és méltán, hogy Krisztus követője zabolázza meg a 
nyelvét, hazugságot és gonoszát ne szóljon. Szemléletes kép húzódik meg 
a mondat mögött. A  lovak szájába zablát tesznek és ezzel irányítják és a 
megvadulásra kész állatokat kézben tartják, visszafogják, hogy vadul ne 
vágtassanak. Jézus hívei és követői számára azért szükséges a nyelv meg- 
zabolázása, hogy ezáltal Krisztus ügyét ne gyalázzák, Isten megtartó ke
gyelmét el ne árulják. Bizony milyen szomorú tény, hogy templomos, 
igeolvasó és imádkozó emberek milyen felelőtlenül tudnak beszélni, egy
mást susárolni, becsmérelni és a háta mögött másik embertársát meg
szólni, betaposni becsületét a sárba. Nem magamért, hanem Istenért és 
másik embertársamért kell „lakatot tenni” a badarságokat fecsegő vén- 
asszonyos szájakra, legyen az férfi vagy nő egyaránt. Egy felelőtlenül 
elröppent gonosz szó éles tőrként megsebzi az embertársat, egy rövid 
perc alatt évtizedes munka eredménye lerombolható. Embereket bot- 
ránkoztatunk meg Krisztus ügyében, tántoríthatunk el a gyülekezettől, 
ábrándíthatunk ki magunkból.

3. Elhívásunk pozitív értelme: mások számára áldás legyen az éle
tünk. A  Krisztus szeretetében való járásnak ez az eredménye. Az igazi 
keresztyén élet és a jó napok látása elválaszthatatlan a hűséges ember
szeretettől. Isten azért helyezte az egyházát a világba, hogy Isten áldásá
nak jó erői beáradjanak, besugározzanak a világ életébe. Az Isten áldá
sának erőterében élő ember maga is áldássá válik a legkisebb közösség
ben, munkahelyen társadalomban és a világ megoldandó égető kérdései
ben egyaránt. Isten megáldó szeretetében nem elég sütkérezni, hanem azt 
vinni, hordozni, terjeszteni kell. A  szükségben levőnek konkrét segítség
re van szüksége. A  betegnek megértő testvéri szívre. A  kevélyekre az 
alázatos szelídség tud hatni igazán pozitív értelemben. A  békétlen világ
ban békességre kész és a békét valóban munkáló ember kezekre van
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szükség. Ebben az összefüggésben is igaz Rm 8,19: „A  teremtett világ só
várogja várja az Isten fiainak megjelenését.” Legyünk azok, akiknek Is
ten akar minket látni.

Isten elhívott gyermekeinek nagy reménysége van. Péter apostol is 
hangsúlyosan aláhúzza kétszer is ebben a szakaszban az élő keresztyén 
reménységét: „Arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek.” Nem remény
telen, értelmetlen fáradozás a Krisztus útján való járás, hanem az Isten 
áldását sugárzó ember maga is áldást örököl. Nem a saját jóságáért, fára
dozásaiért a közösség érdekében, se nem kimagasló szolgálataiért vagy 
önfeláldozásáért, hanem a Krisztus érdeméért, aki elhívta őt és méltónak 
ítélte — gyengeségei, fogyatékosságai, bűnei ellenére is — az örökéletre.

Garami Lajos

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 5. VASÁRNAP
1 Pt 3,8—15

Életünk bizonyságtétele

Péter első levele diaspóra keresztyéneknek szóló levél. Mai fogal
maink szerint „szórvány-híveknek” . Ebből a szemszögből nézve jól céloz 
meg bennünket, akik szórványegyházban élünk. Kis számú keresztyén 
csoportok nehezen tudták helyüket megtalálni akkori világukban. Nem 
találták a „társadalomba való beilleszkedés” útját, módját. Nem volt még 
„hírük” a világban, talán ez is nehezítette szándékukat. Vagy talán ép
pen így volt jobb? Mindenesetre Péter nagyon világosan beszél, amikor 
a másokkal való konfrontálódás szükségét veti fel és megmutatja, hogy 
milyen magatartás válik bizonyságtétellé ebben a konfrontációban.

A  kijelölt textus a levél harmadik- főrészének végén található, ezért 
nem árt figyelembe venni azt sem, ahogyan ez a főrész indul 2,11—12- 
ben: „példás életet éljetek . . . ” Ezzel már letette a garast az apostol amel
lett, hogy az őket esetleg ért meg nem értések, szenvedések nem úgy 
győzhetők le, hogy hatalmi szóval némítják el azokat, sem úgy, hogy va
lamilyen álkegyes beletörődést, mártírságot vállalnak, hanem egyedül 
úgy, hogy példás életet folytatnak, nagyon vigyáznak életük bizonyság- 
tételére.

Textusunk ezen mondanivalójával egybecseng a vasárnap evangéliu
mával. Ott Jézus tanítványokat hív és gyűjt, hogy legyenek az ő bizony
ságtevői az emberek között. A  Szolga szolgákat toboroz, hogy Mesterük
nek mindenben követői legyenek, még abban is, hogy nemcsak szavukkal, 
de életükkel is bizonyságot tesznek, példás életet élnek.

Bevezetésként arról lehet szólnunk, hogy szórványkeresztyénségünk- 
nél fogva megszokott dolog, hogy nem mindig vagyunk gyülekezeti kö
zösségben. Egyes szórványokban két-három evangélikus testvér él más 
felekezetű vagy világnézetű emberek között. Hogyan élhetik —, élhetjük 
— ilyen körülmények között Isten akarata szerint életünket?

A keresztyén ember sohasem önmagában jelenik meg tökéletesség
ben, hanem az embertársakkal való közösségben születik, csiszolódik éle
te bizonyságtétellé. Textusunk 8. versében erre figyelmeztetnek a sza
vak. Nem olyan tulajdonságokat jelölnek, melyek önmagukban adot
tak, hanem másokhoz való viszonyban, funkció közben lesznek tulajdon-
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ságokká. „Egyetértő, együttérző, könyörületes, testvért szerető, irgalmas, 
alázatos” — ezek nem termelődhetnek ki magányban, individuálisan, ha
nem csakis a közösségi magatartásban. De ott azután arra kell vigyáz
ni, hogy mindez meg is valósuljon. Diakóniai magatartásunknak szinte 
egész tartalmi gazdagságát megtaláljuk ezekben a szavakban. Egyetér
tésen azt kell értenünk, hogy mindent megteszünk azért, hogy értelmileg 
felfogjuk mások gondolatát, bele tudjunk helyezkedni és nem a magunk 
gondolatmenetét erőltetjük rájuk. Az együttérzés egészen messzire is el
mehet, ha kell az együtt elviselt szenvedésig (synpatheis), egymás ter
hének hordozásáig. A  testvérszeretet nem is képzelhető el a másik nél
kül, az önző magam-szeretetének éppen ellenkezője. Az irgalmas és 
alázatos jelzők pedig éppen csak másokra vonatkozó tartalommal telít- 
hetők.

Bizonyságtevővé nem akkor válik tehát életünk, ha valami különc 
„csodabogárként” próbálunk „más lenni, mint a többiek”, hanem azzal, 
hogy „konfrontálódunk” életükkel, a társadalom életével, népünk éle
tével. S ebben a konfrontálódásban igyekszünk a Krisztus szeretetével 
segíteni, megértve és magúnkévá téve embertársaink kérdéseit, népünk 
vagy éppen világunk fájó, megoldatlan problémáit, vagy éppen együtt 
tudunk érezni az örömben is, ha eredményekről, békéről, békés egymás 
mellett élésről, vagy egész kontinensünk biztonságának megteremtéséről 
van szó.

Csodálatos szemléletességgel mutatja meg mindezt az apostol egy 
zsoltár-idézettel is. A  34. zsoltárból vett idézetet úgy ragadja ki onnan, 
hogy mindjárt a kulcsot is kezünkbe adja megértéséhez: Ha ti Krisztus 
követői, szeretni akarjátok az életet és jó napokat akartok látni, akkor 
ne „felülről” szóljatok, ne kritizáljatok. Tartóztassátok meg nyelveteket, 
vigyázzatok, mit és hogyan szóljatok: a jót cselekedjetek, a békét keressé
tek és kövessétek! Lehetetlen nem gondolni Jézus szavára: aki meg akar
ja tartani az ő életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az ő életét énéret
tem, megtalálja azt. (Mt 16,25)

Mindig csak a jóra igyekezzetek! Ami jó az embertársaknak, ami 
jó az elnyomottaknak, ami jó a megbékélésre, ami nem „önzőén” jó, 
hanem jó a közösségnek. Ki fog akkor számonkérni, ki fog bántal
mazni, vagy éppen fájdalmat okozni, ha a jóra igyekezünk? És ha mégis? 
Akkor ezt el lehet viselni. Igaz jó ügyért nem egyszer kellett terheket 
hordozni. Csak a jóra igyekezzetek! Hozzáteszi még Péter: „az Űr Jézus 
Krisztust szenteljétek meg szívetekben” . Neki adjunk helyet, engedjük 
érvényesülni az ő jó akaratát mibennünk. Hajoljunk az ő szavára, amikor 
emberek életéről, környezetünk egészségéről, jövőnk biztonságáról van 
szó és segítsünk minden jó ügyet a megvalósuláshoz közelebb. Mondjunk 
áldást, hogy áldást is örökölhessünk (9. v.)

Azzal vádolhatna valaki ezek után, hogy a bizonyságtétel egyoldalú
ságába estünk. Nem szólunk a „beszédes” bizonyságtételről. De igen Pé
ter is szól. De csak itt a végén. Nagyon jellemző, ahogyan előhozza a kér
dést.

Legyetek készen mindig m egfelelni. . .  ha valaki számon kéri tőle
tek. Volt idő, amikor sokan fordítva gondolkoztak. Bizonyságot tenni —, 
egyet jelentett a szóbeli bizonyságtétellel. Péter fordít egyet a dolgon. Ha 
kérdeznek, légy készen megfelelni a Krisztushoz ragaszkodó hitedről, ar
ról, hogy mit jelent Krisztus szeretete, mire küldött el, hogy szeretete 
szétsugározzék az emberek között. Ha kérdeznek!... és akkor is: szelíd
séggel és nem gőggel, istenfélelemmel és nem kioktatva.
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Bizonyságtételre hívott és küld el ma is Urunk bennünket. Beszélni 
beszéltünk már sokat. Most életünk bizonyságtételére kerül a hangsúly. A 
sok beszéd után jó volna igazán megerősödnünk a bizonyságtétel eme 
formájában, hogy javulna diakóniai lelkületűnk és magatartásunk.

Tóth-Szöllős Mihály

A MUNKÁLKODÓ KRISZTUS MUNKÁLKODNI TANÍT
Kol 1,24—29

Pál apostolnak ebben az igeszakaszban három témája van. Az első a 
szeretteinkért való szenvedés öröme. A  második Isten ama titka, melyet 
ö  Jézus Krisztusban hozott nyilvánosságra. A  harmadik pedig Pálnak az 
a kötelezettsége, hogy e titok hatása minden emberre kiterjedjen.

Keressük e témák mai jelentéstartalmát diakóniai szempontból.
1. Hogy a szenvedés örömet is jelenthet, csak látszólagos ellentmon

dás. Aki már fölserdült ember, aki m ái szeretett szerelemmel, akinek 
családja van, vagy akit melegen magába ölel egy közösség, mint pl. az 
egyház, vagy akinek keblében úgy él a haza gondja, mint egy nehezen 
gyógyuló seb: mi ismerjük már a szenvedés örömét és az áldozathozatal 
édességét. Mt 15, 21—28-ban a kananita asszony küzd Jézus segítő szere- 
tetéért. Valódi diakóniai eset. Abban a társadalomban még nem voltak 
intézmények, amelyek levették volna a beteg családtagok gondját: napon
ta látni és kiszolgálni a nyomorúságot. Ehhez a szeretetnek olyan mér
téke vagy formája szükséges, amit egy anya vagy olyan valaki tud vál
lalni, aki ehhez hivatást és erőt kapott.

A  nagy magyar lírikus, Petőfi Sándor születésének 150 éves évfordu
lója ad aktualitást emlékezni az ő szuggesztív hazaszeretetére és szabad
ságvágyára. A  „Szőlőszem kicsiny gyümölcs” c. versében a világot úgy 
láttatja, hogy azt a szenvedéses szeretet sugarai érlelik. Életének a tar
talmát abban látja: „én is egy sugár vagyok”.

Ebben az esetben azonban másról: hiányról, a Krisztus szenvedésé
nek a hiányáról van szó ...  Hát nem volt teljes és mindenre kiható Krisz
tus váltsága? De mennyire mindenre kiható volt! Hisz szenvedett családi 
kapcsolatai miatt, tanítványai és népe miatt, az emberek között általá
ban meglevő elkülönülések miatt. Ilyen volt pl. a pogány—izraelita, szol
ga—szabad, férfi—nő, törvény tudó (farizeus) — szabadelvű (esszénus). 
Ezek az elkülönülések fontak hálót köré és vonszolták ö t a kereszt felé. 
Ennyi szenvedés estén l&het-e és mi híja lehet Krisztus szenvedésének? 
Másféle szenvedésről nem is lehet beszélni csak arról, ami időhöz kö
tött, ami túl esik a történeti Jézus Krisztus életidején. Ami Krisztus szen
vedése ugyan, de Pál apostol idejében, ami Krisztus szenvedése ugyan, 
de a mi időnkben. Ilyen szenvedést hozó mai elkülönülésünk, amely
nek címszavai: keleti tömb — nyugati tömb, vallásos — nem vallásos, 
haladó — tradicionális, zsidó — árja, katolikus — protestáns. Jó, 
ha idézzük itt a Szentírás egy tipikus intelmét, Zsid. 13.3: „Em
lékezzetek meg a foglyokról mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint ma
gatok is testben vagytok”. Pál apostol is azt mondja, hogy elszenvedi e 
hiányt a maga testében az egyházért, hogy az egyház ne csupán kultusz
gyakorló közösség, hanem Krisztus teste maradjon. Luther-i kifejezéssel, 
a másik ember Krisztusává lesz, magára veszi mások életének, természe-
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tének, betegségeinek, magárahagyottságának, anyagi szükségének ter
hét. íme elérkeztünk a diakónia legbelsőbb lényegéhez. A  Mt. 25, 35 kk- 
ban az utolsó ítélet alkalmával Jézus szavai szerint követelmény mind
annyiunk számára az egy pohár víz, kenyér, vagy ruházat nyújtástól a 
Krisztus életstílusának a követéséig. S most az az én örömöm, azokkal 
vagyunk itt együtt, akik nem csupán fejükkel követik, hanem cseleke
detekkel ezt az igényt.

2. Isten elrejtett titka a Krisztus indulata, amelyről az ige azt mond
ja, hogy ez tibennetek van. Miért titok ez? Azért, mert magunk tesszük 
titokká, amikor esetleg kitagadjuk a szívünkből, önzésünk mögé dugjuk. 
De azt hiszem itt másról van szó. Arról, hogy elkomplikáljuk, elszelle- 
miesítjük a Krisztus bennünk-létét. A  zsidóságnál a mindenható jelenlé
tét a törvény megtartása, a kultikus cselekedetek, a templom, a szövet
ség ládája, liturgiák és ünneprendek szavatolták. Krisztus azonban jelen
valóságát a názáreti zsinagógában mondott programbeszéde szerint (Lk 
4) olyan tettek teszik nyilvánvalóvá: a töredelmes szívűek gyógyítása, a 
foglyok szabadítása, a lesújtottak felemelése, „Jahve engesztelési ünne
pének” az elérkezte, ami a mindenfajta nyomorúság és felgyülemlett go
nosztól való menekvést jelenti. Így fogalmazhatjuk tehát mára: Krisztus 
a szeretet napi cselekedeteiben van jelen. Ez az, amit túl egyszerűnek tar
tunk. Jézus Krisztus mondja is, hogy ezt értik a gyerekek és az egysze
rű emberek, de a bölcsek elöl ez el van rejtve. Pál apostol viszont a 
Kolossebeliek előtt azon örvendezik, hogy „milyen nagy a pogányok előtt 
eme titok dicsőségének a gazdagsága” .

Ez a helyzet ma is. A  kegyesek elszellemiesítik a szolgálatot istentisz
teletté és elmarad a hétköznapi élet, ami ebből következnék. Ézs 58: 
6—8: „Hát nem ez a böjt, amit kedvelek: hogy megnyisd a gonoszság 
bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomot
takat és minden igát széttépjetek? Nem az-e, hogy az éhezőnek meg
szegd a kenyeret és a szegény bújdosókat a házadba vigyed, ha meztelent 
látsz, felruházzad és teste elől el ne rejtsd magadat?” Ebben benne van 
az egyház társadalmi diakóniára való kötelezettsége. A  Krisztus van jelen 
ott, ahol az emberért való jó megvalósul. Mert az ige nemcsak hirdette- 
tik, de kezdettől fogva teremt, rendbe rak és katalizátorként jelen van, 
máskor pedig személyes áldozatot hoz. Ma is jelen van Krisztus ott, ahol 
az ő kicsinyei érdekében valami történik. Hogy mire gondolok? Zsolt 
109, 31.: „Jobb keze felől áll a szegénynek, hogy megszabadítsa azoktól, 
akik elítélik a lelkét.” Vagyis a védő, pártfogó helyére állít minket is az 
élet kárvallottaméi. Magyarázat helyett a többit elmondják ezek a nevek: 
Lambarene, Schweitzer Albert; Buchenwald, Paul Schneider; vagy mond
hatom Bonhoeffer, M. L. King, vagy Angéla Davis és Allende nevét. S 
itt most meg kell állnom, mert az utóbbiak nem illenek az előző sorba, 
ti. nem voltak egyházi emberek. Meg kell azonban állapítanunk a tényt, 
hogy Isten cselekvő hatalmának a mi felfogásunk sem szabhat határt. 
Van, amikor világi eszközöket vesz igénybe, Ézs. 45. a pogány kényurat, 
Ciruszt mondja szolgájának és eszközének. Ezék 32-ben Egyiptom és a 
pogány népek teljesítik meg az isteni szándékot. Vajon e vitathatatlan 
tényeket nem folytathatjuk-e a jelen korig? Sokszor világi emberek az 
eszközei, máskor mozgalmak, tömegek révén cselekszik. De vajon nem 
fordítjátok-e félre fejeteket és szíveiteket, ha felvetem a kérdést: nem 
kell-e Isten egyházától távol álló eszközeiként tekintenünk Marxot, Le
nint, Che Guevarát, Angéla Davist és Salvadoré Allendét is? Hisz az ő 
szerepűk egyes mozzanataiban sok olyant valósított meg az Isten, amire 
az egyház nem volt képes, vagy hajlandó.

Az OT olyan történeti képeskönyv, amelyben világosan olvasható,
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hogy az Isten éppen azért választ ki egy népet, mert az egész világ szé
lességében gondolkodik az emberről. Az Isten népének története igazolja 
hogy a közösségi megvalósulásokban válik érzékelhetővé mindenki szá
mára Isten jelenléte és gondoskodása. Mózes elhivatásának az égő csipke
bokor utáni párbeszéde mutat rá valamire, ami mellett nem szabad el- 
siklanunk. Mózes azt kérdezi: én elmegyek Egyiptomba, mit mondjak 
a népnek? K i az, aki küldött, mi a te neved, mi a lényeged, mi fejez ki 
téged leginkább? Akkor Isten azt mondja a: Vagyok. Ez a kifejezés a 
héb'érben azonban azt jelenti, hogy a megvalósulásban levő, aki megva
lósul. Azt üzente Izraelnek, hogy a szabadításban, a nép közösségi éle
tének fordulatában érzékelhetően jelen van. S valóban: a nép láthatta, 
érzékelhette, hogy gondoskodó Istene van, aki javára van jelen. Hogy 
Ö a pogányokon keresztül is működik, nemcsak az egyházban. A  mi ko
runkban ez egyre nyilvánvalóbb. Jézust még meg akarták kövezni, ezért 
a kijelentéséért, hogy Isten nem hithű Izraelitákban cselekedett csupán 
(pl. a sareptai özvegy, a Naámán-gyógyulás — L,k. 4). Mikor fogjuk mi 
világosan meglátni és hálásan elfogadni, hogy Isten a több kenyér, na
gyobb társadalmi igazság és a nemzetekre kiható béke munkálását nem 
csak az egyház szolgálatával, sőt gyakran annak ellenére is viszi véghez. 
E belátás nyomán egyet tehetünk csak: megszégyenülten és alázatos szív
vel felgyorsítani lépteinket.

3. Pál apostol harmadik témája az a kötelezettség érzés, hogy Isten 
szeretetének így megértett ténye minden emberre elhasson. Ez a nemzet
közi diakónia gondolatát idézi elénk. Az egész modern világ gondját, a 
jövő gondját felvenni, sajátunknak vállalni és hordozni. Ez a misszió és a 
diakónia nemzetközi távlatait érinti. Sokra nem mennénk, ha a páli gon
dolatnak akkori és ott helyben való tartalmára szűkítenénk csupán ér
deklődésünket. A  mi elhívásunk arra vonatkozik, hogy a Krisztust és az 
ő időhöz kötött szenvedését a magunk testében, a magunk korában, mint 
az ő teste hordozzuk. Meggyőződésünk szerint mi a Magyar Evangélikus 
Egyházban akkor töltjük be elhívásunkat, ha kicsiségünk miatt nem fő
ként az anyagi, hanem a hírnöki tehervállalás gondját viseljük. Hitünk
kel, látásunkkal ott vagyunk a nagy keresztyén mozgalmakban, mint az 
EVT, LVSZ, EEK stb. és iskolafelszerelés, kórház és gyógyszerküldemé
nyeinken túl a személyes melléállás testvéri bizonyságtételével igyek
szünk jelen lenni s azoknak a jobb oldalára állni, akiknek a sorsáért fel
zavarja az Isten a világtörténelem vizeit, mint a Bethesda tavát. Ame
rikai egyházi ember mondotta el nálunk, hogy az európai egyházak, fő
ként a szocialista országok egyháztesteinek a megállása eligazító volt a 
számukra a szegregáció elleni állásfoglalásban és a vietnami háború ese
tében. Így voltunk mi benne, amikor az USA-ban élő egyháztestek hús
véti menetben részt vettek. Amikor Jézustól kaptuk a példát ezt a vilá
got szeretni és ellentmondásai terhét vállalni, akkor nagyon kell ügyel
nünk, mert az egyház hasonló esetben már két irányban megbotlott. Az 
egyik botlás a pietisták botlása, amikor az emberért odahagyták a vilá
got a saját sorsára, a másik botlás a liberálisoké, a szociális evangélium 
(The Social Gospel) hirdetőié, akik hitben való megújulás nélkül akartak 
Jézus bizonyságtevői lenni. Jézus követés a hitből folyó gyakorlati áldo
zat: ez a diakónia. Ez az, amiről az ige tudósít, hogy feljegyzik az angya
lok. Ez az, amiről beszél az élet, hogy általa kevesbedik a szenvedés, 
megnyílnak a szemek és a szívek, növekszik a szeretet. Ezért hisz, vagy 
ennek hiánya miatt nem hisz nekünk a világ. Tehát ez az, amin nagyon 
sok eldől a földön s amin eldől az örökkévaló személyes sorsunk is.

Virágh Gyula



Egyháztörténeti évfordulók

Háromszáz éve halt meg a gályarab Gócs Mihály
A  17 evangélikus gályarab-lelkész egyike volt. Sőt, azok közé tarto

zott, akiket — ha nem is a gályán halt meg — méltán számítunk a gálya
rabság vértanúi közé.

Gócs Mihályról sajnos keveset tudunk. Nevét társai jegyezték fel, 
szerepel a pozsonyi megidézettek között és még egynéhány könyv tesz 
említést róla (Goes, Gőczi, Götsch változatban is).

A  megidézés előtti 70 esztendejéről pillanatnyilag szinte egyetlen 
mondat áll rendelkezésünkre. Andreas Schmal: „Adversaria. . . ” c. köny
vében írja róla: „Michael Goes kalnoviensis pastor et ven. contubernii 
neogradiensis decanus.” Kálnói lelkész és nógrádi esperes volt tehát és 
adataink szerint a megidézés esztendejében már 70 éves. Valószínűleg 
1604-ben született Kocsi Csergő Bálint „öregnek” nevezi.

Gócs Mihály a fenyegetés és halálos ítélet ellenére sem írt alá sem
miféle reverzálist. Pedig mennyi kísértésben és szenvedésben volt ezért 
része!

Pozsonyból a lipótvári börtönbe szállították. Kellio Miklós jezsuita 
páter „kezébe” került a szó szoros értelmében. 1675 januárjában a téli, 
fagyos úton kövekkel megrakott talicskát kellett a 71 éves idős embernek 
tolnia. Mikor összeesett, Kellio úgy megverte bottal, hogy az ütések nyo
mai sokáig látszottak. De nemcsak testileg szenvedett. A  jezsuita páter 
levelet koholt „családja nevében” , amelyben hozzátartozói kérik, hogy 
térjen át. Gócs egy pillanatra sem hitte el, hogy családja valóban ezt kéri 
tőle, nem rendült meg hitében. Amikor pedig fia meg akarta látogatni, 
azt nem engedték hozzá.

Május 4-én érkezett társaival az itáliai Capuába, ahol szűk kamrács
kába zárták őket. Annyira bizonyos volt közeli halálában, hogy maga 
köré gyűjtötte társait és elbúcsúzott tőlük.

Kocsi Csergő Bálint írta meg búcsúzását a „Narratio Brevis” -ben, és 
Szimonidesz Lajos fordította le ezt a részt („Magyar vértanúk nyomá
ban”) :

„Ebben a pillanatban a világ előtt megvetett férfiak, Isten és egyhá
za szemében azonban drága testvéreim... küzdőtársaim! Dicsértessék 
Isten neve, ak i... a mai napig hitemben és jó lelkiismeretemben megtar
tott .. .  Most amikor bizonyosra veszem halálomat, titeket végakaratom
mal Istennek ajánllak ... Harcoljatok és maradjatok Jézus ügye mellett 
állhatatosan... Nekem bocsássatok meg mindnyájan . ..  én is megbocsá
tok minden ellenségemnek.”

Többé nem tudott megszólalni. Másnap, 1675. május 5-én társai pa
rasztszekérre tették, ezen halt meg a Capuából Aversába vezető úton.

Társai később így írnak: „Nekünk irgalom nélkül tovább kellett men
ni, amikor néhány társunk kimerült és elszakadt tőlünk, így történt a 
tiszteletreméltó Gócs Mihállyal is, aki az ágostai hitvalláshoz tartozik. 
Ott kellett őt hagynunk temetetlenül az úton.”

Tisztelettel emlékezünk a rebellio vádját némán hordozó és a reli- 
gioért vértanúhalált szenvedett Gócs Mihályra és feladatunknak tartjuk, 
hogy róla és társairól még minél többet felkutassunk.

Keveházi László
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