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Egyházunk útján

„Nem ragyogni, hanem szolgálni akarok”
Esperesi székfoglaló

Máté, M árk és Lukács evangélistáknak van egy közös leírása arról, 
hogy Jézus egyszer, am ikor tanítványaival hajóba ült, elaludt. A hajó 
szörnyű v iharba került, de az Űr hatalm a csodálatosan m egm entette őket. 
Ki gondolná, hogy ennék az elbeszélésnek képalkotó ereje milyen mesz- 
szi kihatású, am ikor találkozik a judeista tö rténetírás örökségével A bűn
beesés u tán i tö rténelm ünk büntetése a  Vízözön, m elyre Isten, Á brahám  
kiválasztásával, a kegyelem történelm ének elindításával felel. E kettő ta 
lálkozásából szárm azhatott a katakom bák egyház jelképe, a HAJÓ. A ke- 
resztyénség azu tán  tö rténetének hosszú évszázadain á t képzelte úgy, hogy 
az Egyház: HAJÓ, m elyet vad elem ek háborgása, az ellenséges világ vesz 
körül. Ez a kép a tö rténelem  folyam án csak abban változott, hogy nem 
egy hajón, hanem  több hajón  u tazo tt a kegyelem népe.

Ez a  gondolkodási mód a  Genesisbeli ku ltú rparancs értelm ét is meg- 
ves világellenességet gerjesztett, am i itt-o tt még a mai napokban is 
megbúvik néhány beszűkült világképű keresztyén hivő szivében. Ezt té
vesnek is és károsnak is mondom., m ert a hívek, gyakran szó szerint a 
világgal, nem  pedig bűnös életvitelükkel fo rdu ltak  szembe.

Ez a gondolkodási mód a Génesis-beli ku ltú rparancs értelm ét is m eg
m ásította. E m ásítás nyom án keletkezett nagy zsákba azóta is sok m inden 
belefért: gyarm atosítás, raibszolgakereskedelem, az em ber és a környezet 
kizsákm ányolása, a technikai civilizáció m inden vétkes tú lhajtása, ami az 
em bert károsítja, és a Földet hovatovább lakhata tlanná teszi. Az a furcsa 
ellentm ondás alakult ki, am it kis túlzással úgy is fogalm azhatunk: a ke
resztyén Egyház szidta a Sátánt, a bűnt, s közben mi a Sátán  kedve 
szerin t bán tunk  em bertársainkkal és a mi bűnünk m iatt szenvedő 
Földdel.

E rre közvetlenül két borzalm as világháború ébresztett rá. Éppen 31 
éve, hogy m egszűnt a .szörnyűséges m ásodik világháború, kultúrországok 
szétbombázása, keresztyén népek egym ásirtása. A frontokról hazatértek  
az életbenm aradtak , kinyíltak  a  haláltáborok és gettók kapui, m ajd las
san  elapadtak  a szülők, hitvesek, árvák  könnyei is, hisz az idő kím élet
lenül halad  tovább, s közben valam i egészen új kezdődött el az em beri
ség életében.

E folyam athoz m agyarázat nélkül em lítem  a döntő hatású tényeket: 
a nagy Szocialista Forradalom  győzelme, m ajd a Szocialista Tábor lé tre
jötte, a kapitalizm us fojtó tendenciáinak köztudatosulása, a kom m uniká
ciós eszközök kifejlődése és elterjedése, az ÁBC-fegyverek m egalkotása 
és a  rakétatechnika, továbbá a tudom ányos és technikai forradalom  be
következte, a békemozgalom és a Béke V ilágtanács lé tre jö tte .. .

M indezek hatásakén t a Bibliai hajókép is m odernizálódott, hasznos 
és szükséges átalakuláson m ent át. Közkeletű m a m ár az a kép, hogy egy 
hajóban u tazunk  valam ennyien. Nemcsak a különböző keresztyén fele
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kezetek, hanem  az egész Világ! M ás-m ás nyelvű, bőrszínű, ku ltú rá jú , val- 
lású, ideológiájú em berek: m ind-m ind együtt! Egy közös hajóban, közös 
gondok és örömök, közös jövendő felé haladunk.

Na végre, hogy e lju to ttunk  m ár erre  az igaz és kézenfekvő belátásra
— sóhajt fel nap jaink  értelm es és jó indulatú  em bere. A ztán az egyik 
papucsot húz, és tv  elé ül, a m ásik autóba vágja m agát, gázt ad, és neki 
a világnak. De álljon  meg a m enet! — H a a szem ünkről le is operálták 
a hályogot, azzal még nem  vagyunk k in t a csávából. Még csak látjuk, 
m ilyen veszedelmek környékeznek, és mi ellen kell védekeznünk.

H át m ik is ezek a veszedelmek?! — Az Egyházak Világtanácsa 
nairobi ülésén, am ely Róm án kívüli keresztyénség eszmélődése volt (há
rom  nagy töm b: az Ortodoxok, a P rotestáns világ, az Anglikánok, kb. 
350 m illió em ber) egy Binch nevű ausztrál professzor újból elővette ezt 
a hajóképet, és aktualizálta. Röviden kb. ezeket m ondotta: Az emberiség 
hajó ja — m int a T ita n ic ----- egy szörnyű jéghegy felé halad. Ennek a jég
hegynek öt csúcsa van: a term észeti erőforrások kimerülése, az élelm i
szer csökkenése, a Földön élő em beriség szám ának robbanásszerű emel
kedése, az éltető term észeti környezet vészes pusztulása és — ötödikként
— a háború.

B árm elyik végzetes veszélyt hozhat ránk! A közös hajó u tasaira 
nézve tehá t bárm ilyen hiten  van, bárm ilyen ideológiájú, bárhol é l: egyet
len term észetes és ésszerű m agatartás képzelhető csak el. A m ikor tervez 
és épít, pihen vagy dolgozik, am ikor szórakozik vagy im ádkozik — szóval 
m inden életm egnyilvánulásában ott kell hordoznia közös világunk közös 
gondját, és m inden téren  felelősen kell bevetnie Istentől kapott tehetsé
gét, alkotókészségét és erőforrásait, a  közös problém ák megoldása 
érdekében.

G yakran ébredünk rá, hogy a  nagy szellem ek ezt m ár korábban tud
ták. „Nem tudok  betelni azzal, hogy szolgáljak az em beriségnek” (Leo
nardo da Vinci).

„Nem ragyogni, hanem  szolgálni akarok” (Petőfi).
Mi, Egyháziak is úgy lá tjuk , hogy a szolgáló életform ában folytatódik 

a kegyelem legújabbkori története, az Á brahám -lelkületű  em berek harca, 
m indenkori javáért, a v ilág továbbfejlődéséért. Ez a  lelk i-Izrael dialógus
készségének a lap ja  és fo rm ája is, a m ásféle ideológiájú em bertestvérek
kel. Ügy olvassuk a Szentírásból, hogy ennek sok áldásígérete van, és 
hogy az ilyen rem énység nem szégyenül meg.

Az a teológiai látás, am ely egyházi gyakorla ttá is v á lt m ár a M agyar 
Evangélikus Egyházban, a diakóniai teológia cím szavával van  fémjelezve. 
Megbecsüléssel ism erik m ár a  m ás gondolkodású honfitársaink, és egyre 
nagyobb megbecsüléssel a  teljes Világ-KeresZtyénség.

Az 1966-os Zsinatunk ünnepélyes nyilatkozata sum m ázta ebbeli állás
pontunkat, és szerinte alko tta  meg törvényeit. Ebből az ünnepélyes nyi
latkozatból ide kívánkozik két m o n d a t: ....... Isten igéje és az evangélikus
hitvallások alap ján  vallja, hogy az Egyházakat az egy Ü r és az egy ke- 
resztség, valam in t a V ilágért való közös felelősség kötelezi a h it és szol
gálat egységének keresésére. Ezért a M agyarországi Evangélikus Egyház 
sajátos evangélikus h itével és felism eréseivel vesz részt az em beriség kö
zös jav á t és békéjét m unkáló egyházi törekvésekben, azzal a meggyőző
déssel, hogy az Egyházak az egész V ilágért végzett diakóniai szolgálattal 
já rn ak  az  egy Ű r Jézus K risztus nyom ában, és így kerü lhetnek  közelebb 
egymáshoz.”

Hangsúlyozom azonban, am ikor az egyházi élet és szolgálat kereteit 
így felrajzoljuk, ezit az Egyház szolgálata teljességének érdekében  tesz-
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szűk. Félre ne értsen m inket senki: az Egyház szolgálatának veleje válto
zatlanul a SZENTÍRÁSBAN foglalt teljes ige (benne a szeretet és a bűn 
bocsánat), h irdetése és a szentségek helyes kiszolgáltatása a gyülekeze
tekben — vagyis az Egyházban, am i a K risztus Teste. Meggyőződésünk: 
az Ige m a is élő és ható, képes a sokféle szaggatott em bert ebben az ún. 
„postchristiánus” korban is egym ás m ellé és Isten  elé állítani, problém ái 
közepette a H it tám aszával segíteni.

Ebben a meggyőződésünkben igyekszünk a teljes Igét korunk m inden  
em berének m inden  kérdésével vonatkozásba hozni. Mi ezt ta rtju k  ko r
rek t igeszolgálatnak, és nem  a steril, m agyarán szólva záp igét, ami se 
nem hideg, se nem h é v . . .  Jelm ondatba foglalva: a teljes K risztust, az 
egész Em bernek, az egész világon!

Erősítő élm ényünk, hogy nagy szabadsághősünk, II. Rákóczi Ferenc 
jubileum i évében valósulni lá tszik az ő víziója. Közismert, hogy pénz
érm éjén három  különböző egyházi alak van az o ltár körül, és a, felira t: 
C oncurrunt u t alant. — Az oltártűz, vagyis az apostoli hit táp lálásánál 
valóságos találkozóhely alakult m ár ki a különböző vallású hívők között. 
Izrael népe egyik zarándokénekének, a 133. Z soltárnak az édes ízeit érzé
keljük a  közös m unka, testvéri egyetértésében: „Csak oda küld az Ür 
áldást és életet m indenkor.”

Mi, az Evangélikus Egyház zarándok népe, örömmel valljuk  e  Zsoltár 
szavait, és köszöntjük vele a bennünket jelenlétükkel megtisztelő, külön
böző egyháztestek képviselőit. Az elhangzottak értelm e szerin t aján ljuk  
nekik további testvéri hajlandóságunkat! De ideje lenne m ár ezen. tú l is 
lépnünk. Hiszen m a m á r a Világ nagy vallásainak (keresztyén és nem 
keresztyén vallások) közös zsinatát szervezik 1977-re, am int erről 
D. K áldy Zoltán püspök ú r  — m in t illetékes — különböző lapok hasáb
ja in  beszám olót adott.

Van há t itt  perspektíva, van  i t t  feladat: a Helsinki szellemében a 
világm éretű diakóniára, a M agyar Evangélikus Egyház m unkaágaiban 
való szolgálatra, a  Hazafias N épfront által szervezett patrió ta (honfiúi) 
cselekvésre. Csak éppen m unkakészséget és fegyelm et kell m ellé tennünk. 
Ezért a zarándok nép fegyelm ezett rend jé t kérem  m unkatársaim tól a 
Pesti Evangélikus Egyházmegyéiben, és Ígérem, ugyanezt egyházi felsősé- 
gemnek. Ebbe éppúgy beletartozik  a gyülekezeti érdeknek a  közegyházi 
érdek ailá helyezése, m in t az anyagi áldozat és a  személyes szolgálatvál- 
lalás szükséges m értékének elérése. Különös gondot igyekszünk fordítani 
a „nem  papi elem ” szolgálatának a haladó hagyom ányok szerinti m eg
tartására , a presbiterek, a nők és a fiatalok szolgáló igényének te ljesíté
sére. Ennek bizonysága az is, hogy fiatalkorúakat és nőtestvért is a ján 
lunk most a  Közgyűlés bizalm ába, a  tisztikar megválasztásakor.

Végezetül megköszönöm D. K áldy Zoltán püspök ú r  bizalm át, hogy 
m unkatársáu l a következő ciklusra is elfogad. Egyházmegyénk népének, 
presbitereinek a választásban m egnyilatkozott megbecsülését és lelkész
testvéreim  szolgálatra kötelező szeretetét. A Pesti Evangélikus Egyház
megye további esperes! szolgálatába m a C antate vasárnapján  az éneklő 
lu theri egyház egyik kedves énekével indulok:

„Isten, ó szent Isten, ó végetlen kegyelem,
Ki nélkü l sem m i jó, Nincs sem m i segedelem:
Adj nekem  ép testet, Ép elm ét s  jó szívet,
M elyet ékesítsen Jó  lelkiism eret.
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Add, végezzem Uram, Én dolgomat serényen,
M int hű szolgád tegyem, A m it parancsolsz nekem ;
Segélj tennem  m indent, Mikor alkalm atos,
S am it végbe vittem , Legyen foganatos!

Add, hogy tiszta, s igaz Legyen m inden beszédem,
H iábavaló szó Szájam ból ki ne m enjen,
Tisztem szerint ha kell, A kárhol szólanom, 
ígért törvényitől Ne hagyj e lhajlanom !'’

(Kér. ékv. 29,1—3) Virágh Gyula

Szolgáló szeretettel
egyházunk hármas elkötelezettsége jegyében
(A Pesti Egyházmegye felügyelőjének székfoglalója.)

A Pesti Egyházmegye abban a m egtiszteltetésben részesített, hogy 
egyhangúlag m eghívott az Egyházmegye felügyelői tisztére. Amennyire 
megtisztelő ez a m eghívás és az előlegezett bizalom, épp annyira érzem  
azt a komoly felelősséget, am ely jövendő szolgálatom m al reám  hárul. 
A Pesti Egyházmegyében nem csak 20 gyülekezetünk élete lüktet, de te rü 
letünkön él és dolgozik m indkét püspöki hivatalunk, az Országos Egyház 
központi irodái, továbbá a Teológiai A kadém iánk, Egyházi levéltárunk és 
K önyvtárunk, alakuló Egyházi M úzeumunk, és három  szeretetintézm é- 
nyünk is itt  működik. Mindez, valam int Fővárosunknak az ország és tá r
sadalm unk életében elfoglalt kiem elt helye súlyponti helyzetet, felada
tokat és elkötelezettséget je len t a Pesti Egyházmegye és annak vezető
sége szám ára. Kötelez a  példam utató jóra, egyértelm ű állásfoglálásra és 
egyházvitelre, egyértelm ű m agatartásra egyházi és társadalm i vetületben 
egyaránt. Ingadozásnak helye nincs sem teológiailag, sem egyházpoliti- 
kailag, sem politikailag!

Fentiek egyértelm űen m eghatározzák a Pesti Egyházmegye felügyelő
jének álláspontját és m agatartását, am it így fogalm aznék meg:

Szolgáló szeretettel egyházunk hárm as elkötelezettségének jegyében 
m unkálkodni.

M eghívásomról és megválasztásomról. A legtöbb gyülekezet nem  is
mer, és őszintén szólnom kell arról, hogy nem gondoltam meghívásomra, 
ezt a m egtisztelő tisztet nem is k ívántam  elvállalni, és csak azután m ond
tam  igent, am ikor meggyőződtem arról, hogy egyházi vezetőségünk való
ban bizalm át helyezte szerény személyembe. Tisztem et csak szolgálatnak 
tekintem  egyházam, társadalm unk, állam unk felé egyaránt, am elyek bi
zalm ukkal ind ítanak  most el. Ebből az alapállásból fakadnak elgondolá
saim, terveim .

Megköszönve az előlegezett bizalm at, úgy érzem  illendőnek, ha „új 
fiú” jelenik meg valahol, adott esetben itt a Közgyűlés és Vendégeink 
előtt, illő szerénységgel Tnyújtsa át „névjegyét”. Ezt igyekszem most tenni, 
am ikor m agam ról annyit mondok, hogy közgazdász vagyok, szervező in té
zetnél tanácsadói minőségben és a szaksajtóban dolgozom; m unkám ban
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és nehéz útkereső időkben való m ikénti m agatartásom  tanúi főnökeim, 
m unkatársaim : arró l i t t  m ost szólni nem  érzem  ildomosnak. — Feleségem 
pedagógus, aki 38 évi, azonos helyen végzett szerény — „nemzet napszá- 
mosi” — m unkája u tán  m ár nyugdíjas, gyerm ekeink részben házasok, és 
így unokákkal együtt kilencen lakunk egy lakásban, ahol szolgálatra van  
lehetőség! — 32 éve lakom Űjpesten, az ottani gyülekezet m ásodfel
ügyelője vagyok, m egtisztelő m eghívás révén az egyházi sa jtónkban  is 
van feladatom , ahol elsősorban világi m eglátásaim nak igyekszem hangot 
adni. Szívügyem egyházunk diakóniai teológiája, és annak  jegyében vég
zett sokirányú szolgálata: erre a felism erésre egyházunk útkeresésének 
idejével kb. egybeesőén, annak  a 17 évnek m egtapasztalt kínlódása veze
te tt rá, am ikor velünk lakó szüleinket súlyos betegségeikben, hosszú éve
ken át otthon ápoltuk, és ma is elköteleznek az újpesti tem etőben dom 
boruló sírhalm aik. — Teljes az egyetértésem  egyházunk egyházpolitiká
jával, társadalm unk kérdéseiben elfoglalt, m inden jó t és az előrehaladást 
segítő m agatartásával. Teljes az egyetértésem  abban  is, hogy nem  csupán 
a szocializmus m ellett vagyunk, hanem  a szocializmusban benne élünk, 
és m in t egyház és egyháztag segítjük annak  építését a  m agunk bázisáról.

Híve vagyok az ökum enének, ha az ugyancsak segíti a népek nagy 
kérdéseinek m egoldását, és a mi tá rsadalm unkban  is konstruk tív  szolgá
lato t végez. — Igen sok jó fakad t az ökum enikus és egyéb irányú jó célú 
összefogásból m ár eddig is, és — bízom benne — a jövőben m ég több 
hasznos és nem es eredm ényt fogunk m egtapasztalni.

Az egyházaknak helyük és feladatuk  van a m ai világban; ennek 
egyik fontos és gyakorlati bizonysága az, hogy o tt lá tju k  egyházunk h iva
to tt képviselőit a különböző világm éretű szervezetekben, de nem csak az 
egyháziakban — m int a LVSZ, az EVT, a KBK stb. —, hanem  ugyanúgy 
a hazai békeszervezetekben való egyre k iterjedtebb tevékenységeken túl, 
a Béke V ilágtanácsban és egyéb, külön most meg nem nevezett, de a 
haladást, a megbékélést, a  jobb m egértést és segítségnyújtást szolgáló 
m inden fórumon. E fórum okon egyházunkat olyan vezetői, személyiségei 
képviselik, akik az egyes tém ákat nagy felkészültségükkel, tanu lm ányaik
kal, felszólalásaikkal egyértelm űen és tap in tha tóan  tisztán m egvilágítják: 
ezzel m indenkor m esszire kisugárzó m egbecsülést szereznek m ind egy
házunknak, m ind magyar népünknek, m ert tú l egyházunk m egnyilvánu
lásán, m indig az egyetemes em beri érdekeket is képviselik.

M ielőtt elgondolásom at vázolnám, nem m ulaszthatom  el, hogy fe l
ügyelő elődömről megemlékezzem. Péter Lajos örökébe lépve, szeretettel 
és tisztelettel gondolok rá. S ajnáljuk  távollétét.

Röviden terveim ről. M int felügyelő sem m it nem érek, ha m unkatár
saim, lelkészek, felügyelők, gyülekezeti vezetőségek kellően nem  állnak 
mellém, és nem  tám ogatnak. Jó szándékkal, nyílt szívvel, te ttre  kész len
dülettel veszem á t tisztemet, és e helyről is kérem  előbbiek segítő szere- 
te tét addig is, am íg módom lesz azt személyes találkozás keretében is 
tőlük kérnem.

K érem  a gyülekezeteket, hogy m inden viszonylatban, em berek egy
más között, gyülekezeten belül és kívül egyarán t a békességet és egyet
értést m unkálják. Soha ne azt keressék, am i elválaszt, hanem  csak azt, 
ami összeköthet: ami a jóra, az előrevivőre, a nemes és szép célokra, ilyen 
feladatok végzésére buzdít! — Ahol pedig esetleg mégis problém a je len t
kezne, o tt a lelkész, a felügyelő, a bölcsebb és előbbre is tekinteni tudó 
egyháztagok keressék meg az adott helyzetben a kiegyenlítés, békéltetés 
útját. — Csak ez az ú t szolgálja az egyház, a társadalom , az egyén és a 
közösség érdekét egyaránt!
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Fentiekből nyilvánvaló, hogy egyik fő feladatom nak tekintem  a szol
gáló szeretet, a békesség, a jóakarat ú tjá t já rn i és a rra  buzdítani.

M ásik gondolatom  a diakónia  fontosságának ism eretében annak  tá 
mogatása. A diakóniai szolgálat lehetősége naponta és az élet m inden 
terü letén  adott! Szinte óránként elénk kerülő feladatok között nélkülöz
hetetlen  a m ások segítése m ind egyházon belül, m ind — hovatartozástól 
függetlenül — egyházon kívül. — U runk parancsa szerint: „Arról ism erik 
meg, hogy tanítványaim  vagytok, ha egym ást szeretni fogjátok” — e pa
rancsolat jegyében kérem  m inden egyháztagunkat a szolgáló szeretetben 
való járásra, a napi kötelességeik hűséges teljesítésére a családban, az 
egyházban, a m unkahelyen, a társadalom ban, a napi élet forgatagában, 
em bertársainkkal való m inden kapcsolatukban. — Igaz ugyan, hogy az 
istentisztelet tem plom okban folyik, de az o tt csak elkezdődik! Az igazi 
istentisztelet a napi életben való hűséges hely tállásunkban teljesedik ki. 
Sem m it nem  ér az olyan templomozás, am elyet nem követ a  napi életben 
m egm utatkozó helytállás, hűség, szolgálat, tisztesség, tisztakezűség, segítő
készség — a jóakara tnak  az adott helyzetekben konkrét, pozitív megnyil
vánulása! — T ette inken  keresztül lá tják  meg igazi énünket, és ennek 
a lap ján  fogadnak el, vagy ítélnek el bennünket! — Ne tévesszük tehát 
soha szem elől, hogy az é let m inden m egélt órájában  tette ink  szerint jól 
vagy rosszul vizsgázunk! — A keresztyén em ber is hibázik, de — tanulva 
h ibájából — U ra segítő erejével igyekszik azokon ú rrá  lenni, m indig ú jra  
kezdeni, és a jót, a nem eset, az előrelépőt, az áldozatot vállalni, és 
aszerint cselekedni

A következő gondolatom, am elyről szólni szeretnék: a jól inform ált 
gyülekezet fontossága. — Csak az az egyháztag, csak az a gyülekezet 
képes az egyház teológiáját, feladatait, egyházpolitikáját, a társadalm i és 
politikai kérdésekben való álláspontját ism erni, és ezekben helyesen el
igazodni, aki — illetve, am ely — korszerűen, szinte „naprakész”-en  tá jé
kozott ezekben a kérdésekben. Ezért rendkívül fontosnak tartom , hogy 
a lelkészek, a felügyelők, az egyháztanácsok m aguk folyam atosan és he
lyesen tájékozottak  legyenek az egyházban folyó eseményekről, az egy
ház és a világ kapcsolatáról, társadalm unk ak tuális kérdéseiről. Ezek he
lyes ism erete nélkül eltévedhetünk, és az egyház nem tud ja feladatá t 
betölteni társadalm unkban, a népek nagy családjában. Pedig U runk azt 
várja tőlünk, hogy hitünkből fakadóan  és egyértelm űen szóljunk hozzá, 
foglaljunk állást, és cselekedjünk is a társadalom , a  világ napi kérdései
ben. Az elm ondottakból logikusan érezhető álláspontom : teljes egyértel
műség egyházunk teológiáját, az egyházi fegyelm et, egyházpolitikáját és 
politikáját illetően.

Az első m ellett, a diakóniai szolgálat fontossága m ellett m ár hitet 
te ttem ; az esperes feladata a  teológiai kérdésekben az egyházmegyében 
eligazítást adni, nekem  — úgy vélem — itt az a szerepem, hogy szívem 
szerint ebben egyetértéssel támogassam. — Egyetértek m aradéktalanul 
egyházunk belső fegyelm ének  szükségességével, és annak betartására 
igyekszem — lehetséges kereteim  között — m indenkit buzdítani. — 
Egyetértek egyházpolitikánkkal, egyházunknak társadalm unkban  képvi
se lt szerepével és vállalt szolgálatával: meggyőződésem szerint mindezek 
helyesek, korszerűek, sőt úgy fogalm aznék, hogy csak úgy korszerűek, 
ahogy azt egyházunk m a teszi! — Semmiféle visszahúzó erőnek m a itt 
helye nincs, semminek, am i a közelebbi és távolabbi m últban  annyi gon
dot, nehézséget okozott! — Ennek ugyan egyre kevesebb jele tapasz ta l
ható, ahol pedig mégis ilyen lenne, ott a nyugtalankodókat, a bizonyta
lankodókat, a kétkedőket okos belátásra és a helyes ú tra  kell irányíta
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nunk. — A m it Á llam unk  tesz, ahogyan, egyházunkat segíti, anyagilag is 
tám ogatja, a szolgálatok lehetőségeit biztosítja, annak ellenére, hogy egy
háztól eltérő  m ateria lista  alapon áll, olyan tiszteletrem éltó, hogy csak 
köszönetünket és hűséges szolgálatra elkötelező, tettekben m egnyilvánuló 
válaszunkat érdem li ko rrek t viszonzásul! — Azok a vívmányok, am elyek
kel K orm ányzatunk népünk felem elkedését k ív án ja  szolgálni, hogy csak 
a legutóbbi idők néhány tém áját em lítsem, m in t a család- és ifjúságvé
delmi 'törvény, hatalm as városépítkezések, am elyeknek nyom ait épp itt, 
fővárosunkban is lépten-nyom on lá tjuk , a környezetvédelm i törvény, az 
öregekről, a m unkában m egfáradottakról való gondoskodást biztosító sok
irányú intézkedések, az új nyugdíjtörvény — és fo ly tathatnám  a sort: 
m indez a rra  kötelez, hogy h itünk  szerint, teljes odaadással, kisebb és 
nagyobb „posztunkon” egyaránt szerény erőnk szerint tám ogassuk né
pünk  nemes célkitűzéseit, segítsük mindannyiunik felem elkedésének útját. 
Ebben egyházunk gyülekezetei, gyülekezeti tagjaink — ezt nyugodtan 
m ondhatom ! — Hivatott egyházi vezetőink irányításával és azok példáin 
felbuzdulva, egyre jobban megerősödve, hitbeli m eggyőződésükből faka 
dóan végzik — kis községekben és nagy városainkban egyaránt — m unká
jukat, és így segítik társadalm unk előrehaladását. Senki ne akarjon az 
egyház h á ta  mögé bújni, aki erkölcstelen életet él, aki nem dolgozik jól, 
aki lop, csal, letapossa a  m ásikat — akár valósággal, akár jelképesen 
értve, aki az egyháznak, a családi és az em beri élet tisztaságának, a ne
mes és élőbbrelendítő eszm éknek árt, társadalm i és állam i rendünknek 
„ellenszelet” kíván, vagy ilyet segítene! — Viszont nyugodtan m egvált
hatja evangélikus h ité t m indenki, aki hűséges a rá  bízott, elvállalt m un
kában, azt felelősségtudattal végzi, aki hű  családjában, társadalm unk kis 
és nagy közösségében. Az ilyen em ber m indenki elő tt csak m egbecsülést 
és tiszteletet fog kiérdem elni, m ert hite nem  frázis, hanem  életvitelében 
is m egnyilvánuló tények, te ttek  sorozata igazolja, hogy hite és életvitele 
összhangban  van, és ezt az em berek, a környezete megérzi, m eglátja 
ra jta . E rre is tudnék példákkal szolgálni itt, m ostani életünkből.

Programomat összefoglalva: a  Pesti Egyházmegyében
— a diakóniai szolgálatban való megerősítés, valam int
— a gyülekezetek jólinform áltságának elősegítése,
— a gyülekezeti és egyházi fegyelem jav ításának  m unkálása,
— egyértelm ű m agatartás biztosítása egyházunk hárm as elkötelezett

ségének jegyében, tehá t teológiailag, egyházpolitikailag, politi
kailag!

Ügy érzem, ezek u tán  m ár csak egy kérdésre kell választ adnom, 
mégpedig arra , m ikén t képzelem  fen ti célok elősegítését, m unkálását? — 
Erről annyit, hogy a gyülekezeteket, azok vezetőivel együtt mielőbb sze
retném  közelebbről is megismerni. — A lelkészi munkaközösséget is szán
dékozom felkeresni, hogy ezáltal az ott folyó elm élyült, korszerű tovább
képző m unkát is érzékeljem , de azért is, hogy m agam  is tanuljak , és a 
lelkészekkel többször is módom legyen találkozni. Nem szeretnék „papír
felügyelő” lenni, m árm int, aki csak papíron létezik, de nem  látható, ha
nem  m unkatárs és szolga: a közös jó  m unkálásában!

Kérem  bizalm ukat, segítő szeretetüket, a gyülekezetek, azok vezetői
nek, egyházi felsőbbségünknek, állam i szerveinknek megértő tám ogatását 
a  közös jó  szolgálatához! — Csak így leszek képes szerény elképzelésem 
szerin t „Szolgáló szeretettel egyházunk hárm as" elkötelezettségének jegyé
ben ” hasznosan m unkálkodni, hogy „m indenek ékesen és jó renddel le
gyenek”.

Ódor István
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Tanulmányok

Diakóniai felelősségünk Helsinki után
A világ politikai térképe az utolsó három  évtized a la tt teljesen meg

változott. E változás főbb jellem zője a szocializmus egyre szélesebb ter
jedése, a nemzeti felszabadító harcok sikeres kim enetele, a forradalm i 
m unkásm ozgalm ak fellendülése. Következésképp egyre több nép té rt rá  
a tényleges haladás, a társadalm i, politikai és gazdasági függetlenség, va
lam int a békéért való közös küzdelem  ú tjára.

K itapinthatóvá vált korunk lényegi ta rta lm a: kapitalizm usból a szo
cializm usba való átm enet forradalm i változata. Ennek az osztálykülön
bözetnek, m in t fe ltartózta tha ta tlan  folyam atnak, szín tere Európa, ahon
nan  gyakran tevődött á t Ázsiába, A frikába és a la tin -am erikai orszá
gokba. E harc súlypontja azonban továbbra is Európában m aradt. A két 
világháború tűzfészke Európa volt. A két nagy világrendszer közötti 
konfrontáció m a is i t t  a  legélesebb. Természetes, hogy a  világ stab ilitása 
érdekében az európai béke és biztonság politikai m egalapozása volt sor
rendben az első feladat.

E törekvések m egvalósulása volt az 1975. nyarán H elsinkiben meg
ta rto tt Európai Biztonsági és Együttm űködési Konferencia. Ennek záró
okm ányát k é t világrész és 35 állam  legfelsőbb politikai és állam i vezetői 
lá tták  el aláírásukkal.

Az esemény világpolitikai jelentőségét érzékelteti, ha különböző fel
osztásban vesszük szemügyre a résztvevőket: 8 szoc. állam  és 27 kap ita
lista  berendezkedésű — vagy 15 NATO-tag és 7 a Varsói Szerződés tagja, 
a  többi tömbön kívüli és semleges ország. Esetleg így: Európa és az 
Észak-am erikai K ontinens két állam a, az USA és K anada. — Ilyen á t
tekintésben term észetesnek is vesszük, hogy a határozat több ponton a 
kom prom isszum  jeleit viseli magán. Nemzetközi ügyekben ugyanis ma 
m axim alista igényekkel fellépni képtelenség. Így a megegyezés és a béke 
érdekében figyelembe kellett venni egymás presztízsigényét éppúgy, m int 
az elvi alapok fel nem adását.

Ebben m ár az is benne rejlik, hogy a két rendszer közötti ideológiai, 
politikai, gazdasági és társadalm i különbözőségek nem  szűntek meg. Az 
em beriség fennm aradásáért való közös felelősséggel m egalkották a külön
böző társadalm i rendszerű állam ok békés egymás m ellett élésére vonat
kozó alapszabályokat.

A HATÁROZAT aláírása u tán  te tt nyilatkozatok pontosan m egm u
ta tják , hogy ki, m ilyen aspektusból tek in t e rre  az okm ányra. Brezsnyev, 
az SZKP fő titkára  úgy értékelte, hogy „az elvégzett m unka az enyhülés 
további m aterializálódása”, feladatkén t pedig, hogy „reális tartalom m al 
töltsük meg az enyhülést, és leford ítjuk  a nemzetközi gyakorlat nyel
vére”.

Alessandro M enchinelli, az olasz szoc. P á r t politikai bizottságának 
tagja, a Béke V ilágtanács Elnökségének tagja, a világ közvéleményének 
adott hangot az alábbi m ódon: „a Helsinki K onferencia a történelem ben 
példa nélkül álló esemény, mely m inden nép szám ára biztosítani h ivato tt 
a haladást. A K onferencia m egállapította, hogy a nemzetközi kapcsola-
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tokban vannak olyan problém ák, melyek abból fakadnak, hogy külön
böző társadalm i rendszerű, ellentétes ideológiát valló állam ok léteznek 
egy kontinensen. Ebből k iindulva H elsinkiben a  felek leszögezték azt az 
eltökélt szándékukat, hogy örökre rögzítik az állam ok közti kapcsolatok
ban a békés egym ás m ellett élés és az együttm űködés elveit, m inden 
népnek m egadva azt a jogot, hogy m aga határozza meg sorsát”. (Béke és 
Szoc. 1975. szept.-, 7. old.)

A H atározatok lényegét célozta meg Erich Honecker, az NDK kü l
döttség vezetője: „Az NDK kész együttm űködni a  fegyverkezési hajsza 
megfékezésére, a leszerelésre és a fegyverzet korlátozására irányuló h a t
hatós intézkedéseknek m egvalósításában.”

A kadnak viszont azóta olyan körök, melyek a H atározat komolyságát 
és hasznosságát kisebbíteni akarják. Pl. H absburg Ottó a Sudeta Deutsche 
Zeitung hasáb ja in  kétségbe vonta ezek értelm ét. Szerinte nem halad túl 
a Bibliai 10. parancsolat politikai értékén. Ezt az alaphangot ü tik  meg 
szerte a világon a fasiszta, reakciós körök: és m in t békák kórusa, fú jja  a 
CDU—CSU politikusok kara. A zt állítják , hogy a konferencia tu la jdon
képp a  k é t szuperhatalom  ügye. Az Űj K ína hírügynökség azzal öntött 
olajat a tűzre, hogy felvetette a  kérdést, ki nyert és ki vesztett az ügyön. 
Természetes válasz, hogy az ügyön elsősorban Európa, de az egész világ 
csak nyert. Nem voltak győzők és legyőzőitek, csak meggyőződött és fe
lelős politikusok. Ha mégis beszélhetünk vesztesekről, akkor ezek az 
ENYHÜLÉS különböző rendű-rangú  és érdekű ellenségei. (Az „enyhülés” 
kifejező fogalom, m ely a beállott politkai klím át jellemző szakkifejezéssé 
vált.)

Nem kétséges, hogy a siker a SZU tekintélyét növelte, hisz az SZKP 
XXIV. Kongresszusa ezt a feladatot felvette nevezetes békeprogram jába. 
A Helsinki H atározatra való nyugati reagálás nem egységes. Sajtójuk 
egyik része vereségről beszél, a m ásik része viszont tagadja, hogy a békés 
egymás m ellett élés a SZU és a többi szocialista ország békeszerető vo
nalvezetésének a következménye. Azt lelkezik, hogy ezt egy külső erő, ki 
nem m ondottan: a tőkés országok kényszerítették ki. E véleményütközés 
értelm ét és h á tte ré t W. Zappler v ilágítja meg: „napjainkban a nem zet
közi helyzet egyik jellegzetessége, hogy az im perializm us alkalm azkodni 
igyékszik a szocializmus jav ára  m egváltozott erőviszonyokhoz. Eközben 
továbbfejleszti fő politikai-ideológiai fegyverét, az antikom m unizm ust”.

Ha a mi oldalunkról nézzük az értékelést, akkor ezt a legm arkánsab
ban V. Zaglatyin prof., az SZKP Központi Bizottsága Nemzetközi Osztá
lyának elnökhelyettese fejezte ki a  Dér Spiegel riporterének adott nyi
latkozatában (1976. április 5. szám ): „Dolgich elvtárs, küldöttségünk veze
tője, a Ném et K om m unista P á rt Kongresszusán, Bonnban kijelentette: 
meg vagyunk elégedve azzal, am it elértünk. És nem fele jtjük  el, hogy ez 
az enyhülés általános folyam atának a része volt. De többet is elérhettünk 
volna. Most többet kell tennünk, m int am it eddig tettünk."

Mi az a  több, am ire ez a nyilatkozat célzott? Nem kétséges, hogy a 
politikai enyhülés állandósításának term észetes igényén túl is m utat, és 
a katonapolitikai te rü le tre  való kiterjesztését foglalja magába. V ajda Pé
ter szakíró, a Társadalm i Szemle 1976. V. szám 81. lap ján  írja : „A poli
tikai enyhülés eddigi eredm ényeinek biztosításához, ahhoz, hogy azokat 
ne lehessen visszafordítani, előre kell lépni a katonai enyhülés vonatko
zásában is. Ha ez elm arad, egy idő u tán  elkerülhetetlenül visszahat m a
gára az enyhülésre.”

A dolog term észetének logikája az, hogy két egym ásnak olyan ellen t
mondó folyam at, m in t az enyhülés és fegyverkezés, a katonai költség
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vetések emelése, hosszú távon nem  m aradhat fenn, m ert az egyik kérlel
hetetlenül felfalja  a  m ásikat. A tények pedig közism ertek az ENSZ kim u
tatásaiból, mely szerin t a fegyverkezésre ford íto tt évi összkiadások meg
halad ják  a 300 m illiárd dollárt. Káldy püspök úrtól hallottuk, hogy ezt 
az adatot egy szakértő kiigazította: a valóság ennél döbbenetesebb! Kép
zeljük el, a haditerm elésben dolgozók száma nagyobb, m in t Olaszország 
vagy Franciaország teljes lélekszám a, még a csecsemőket is beleértve. 
A világ szakem bereinek m integy negyedét, m érnököket és tudósokat a 
haditerm elés köti le. Igen költséges, továbbá igen veszélyes haszontalan- 
ságokat gyártanak, méghozzá egyre drágábban.

Ha a m ásodik világháború befejezése és az 1970-es évek term elési ér
tékeit hasonlítjuk  össze, akkor egy tengerala ttjáró  gyártási költsége 40- 
szeresére, egy stratégiai bombázóé pedig 3G-szorosára növekedett!- A leg
hatékonyabb fegyverek előállítási költségeire pedig nem  létezik összeha
sonlítási alap. Hiszen az in terkontinen tális ballisztikus rakéták  akkor 
még nem léteztek. Nos, ezek a kiadások kötik le az állam i költségvetések 
m integy 40%-át, Ahogyan az élősködők képesek egy növényt tönkre ten
ni, ugyanúgy a hadikiadások is k im erítik  az állam  öszes erőforrásait. 
Különösen veszélyes e versengés a  harm adik  világ, a fejlődő országok 
szám ára, és csak növelik az ipari országok irán ti ellenszenvet. A ham 
burgi Dér Spiegel karácsonyi szám ában ír ta : „1975 utolsó hónapjaiban az 
Egyesült Á llam ok P ersh ing-rakétákat adott el Izraelnek, radarberende
zéseket Egyiptomnak, harci repülőgépeket Saud-A rábiának, H aw k-típusú 
raké táka t Jordániának, torpedórom bolókat Iránnak, páncélos elhárító  ra 
k é táka t Om ánnak, bom bázókat K uw aitnak és páncélosokat Jem ennek.” 
Egy angol katonai szakértő szerint a világba exportá lt fegyverek 37,7%-át 
az Egyesült Á llam ok állíto tta  elő. Ugyanez a szakértő m ég azt is állítja, 
hogy az am erikai hadi export a r á n y a  az egész világ kivitelén belül 
állandóan em elkedik. Mindez beszédesen világít rá  arra , milyen érdeke 
fűződik az A m erikai Egyesült Á llam oknak a fegyverkezési verseny fenn
tartásához. Az is nyilvánvaló, hogy e hadiipari tőkések érdeke szöges 
ellentétben áll a világ m inden népének, még az USA adózó polgárainak 
az érdekeivel is. A. M enchinelli szavait idézem: „A hidegháború, a nem 
zetközi feszültség, a szembenálló katonai töm bök léte, a fegyverkezési 
verseny fékezi a népek szabad akaratának  fejlődését, a dem okrácia fej
lődését, hátrányosan h a t m inden ország gazdaságára, m inthogy kényte
lenek óriási összegeket költeni katonai célokra. Ezért elsősorban a leg
szegényebb társadalm i rétegek és a legkevésbé fe jle tt térségek népei 
fizetnek.” (Béke és Szocializmus, 1975. 9. szám, 7. old.)

Ezért kelte tt világszerte oly nagy m egkönnyebbülést, am ikor a je len
legi kom plikált világpolitikai helyzetben (USA elnökválasztás, NSZK vá
lasztások, a M editerráneum  balra  tolódása, a szocializmus erőinek győ
zelme Angolában, a közép-keleti helyzet kiéleződése) az enyhülés vonalán 
ú jabb  előrelépés tö rtén t: a SZU és az A m erikai Egyesült Államok meg
egyeztek a föld alatti atom robbantási kísérletek békés célra történő kor
látozásában, sőt k ilátásba helyezték e tém akörben az együttm űködésüket f 
Ez ugyan távolról sem leszerelés még, sem m iképpen nem  elégíti ki az 
enyhülés híveit, de nagyra becsüljük, m ert m arkáns jele annak, hogy az 
enyhülés folyam ata e kom pliká lt helyzetben sem állt meg, sőt bizonyos 
m értékben katonapolitikai szférába is átterjed! Ez kedvező lehetőséget 
nyú jt a béke erőinek, hogy fokozzák offenzívájukat további pozitív ered
m ények elérésére. Tág te re t nyit nekünk  is diakóniai felelősségünk tuda
tos és k ite rjed t megélésére.

A nyugati világ politikai á ram lata it és annak  hatásá t állandóan je l—
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zik a közvélem énykutató intézetek, és ezen keresztül m anipulálják, be
folyásolják a közvéleményt. A közvélemény befolyásolásának idején  ko
moly erő t je len thet a hivők és jó indulatú  em berek nyugodt megállása. 
A  tömegek állásfoglalása ugyanis visszahat a politikai gyakorlatra is. Ez 
a m agyarázata annak, hogy felelős em berek, társadalm i mozgalmak, egy
re hangosabban ju tta tják  kifejezésre az enyhülés irán ti rokonszenvüket. 
Ervin Scharf a bécsi haderőcsökkeiritési tárgyalások helyszínén egyenesen 
igényelte e vélem énynyilvánítások segítő erejét. „Brezsnyev, az SZKP 
Központi B izottságának fő titká ra  H elsinkiben hangsúlyozta, hogy a SZU 
kész kettőzött energiával harcolni a katonai enyhülésért. A közép-európai 
haderő és a fegyverzet kölcsönös csökkentéséről folyó bécsi tárgyalásokon 
a Varsói Szerződés tagállam ai javasoltáíc a  fegyverzet és csapatlétszám  
olyan csökkentését, mely nem  sérti egyik fél biztonságát sem. A NATO- 
állam ok nem  fogadták el ezeket a javaslatokat, ők olyan csökkentést 
akarnak, am ely előnyhöz ju tta tn á  a  nyugati országokat. Ahhoz, hogy ez a 
problém a az enyhülés és béke érdekeivel összhangban oldódjék meg, nem 
csupán diplom áciai szintű tárgyalásokra van szükség. Mozgósítani kell a 
széles társadalm i köröket, egyebek közt be kell vonni a problém a meg
oldásáért fo ly tato tt küzdelem be a tudom ányos és ku ltu rá lis élet m inél 
több reprezentánsát, ki kell bontakoztatni a néptöm egek harcá t a lesze
relésért és a haderőcsökkentésért.” (Béke és Szoc. 1975. XII. szám, 12. old.)

Ebből az érdekből fogant a Béke V ilágtanács elnökségének újabb fel
hívása, az első stockholmi felhívásnak 25. évfordulóján. Ebben az aláírók, 
mi is, azt követeljük, hogy szüntessék meg a fegyverkezési versenyt; tilt
sanak be m inden nukleáris és töm egpusztító fegyvert; a  korm ányok kös
senek az egész világot átfogó szerződést, az erőszaknak a nemzetközi kap
csolatokból való elu tasításáért; haladéktalanul h ív ják  össze a leszerelési 
világkonferenciát! A M agyar Országos Béketanács is felhívásban kérte 
hazánk lakosságát, kife jeze tten  az egyházak képviselőit és a h íveket is, 
m indenkit, akinek drága a béke, a népek szabadsága, a társadalm i hala
dás, hogy csatlakozzanak a felhíváshoz; egyetértésüket, tám ogatásukat, 
testületi üléseken, fórum okon ju ttassák  kifejezésre. Mi ehhez a felhívás
hoz Egyházunk Vezetőségének nyilatkozatain  keresztül m ár csatlakoz
tunk. Most azonban a Pesti Evangélikus Egyházmegye lelkészei és elnök
sége, külön is kihangsúlyozzuk csatlakozásunkat a felhíváshoz. K inyilvá
nítjuk  továbbá azt a szándékunkat, hogy e h itünkkel megegyező célért, 
a békés világ k ia lak ításáérí való küzdelem ben, testületileg és személye
sen, hivatali helyünkön és m in t m agánem berek, egyaránt készek vagyunk 
részt vállalni!

Ennek érdekében tek intsük most á t azokat a kérdéscsoportokat, m e
lyek a nemzetközi élet egészséges fejlődésében gondokat okoznak. Első 
ilyen kérdéscsoport a Helsinki Értekezlet záróokm ányában rögzített 10 
pont, valam in t az NSZK és európai szoc. országok viszonyát rendező szer
ződések rendszere. E kérdések tek in te tében  lé tre jö tt a  m egállapodás. 
V annak ugyan olyanok, akik újból kezdik tárgyalni és m agyarázgatni, de 
ezek tekintetében további alkunak  nincs heiye. E llenállunk m inden olyan 
törekvésnek, hogy ezeket fontos vagy kevésbé fontos osztályozás alá ves
sék. Ez olyan képtelenség, m in tha a teológiában valaki a kis bűnök, 
vagyis a megengedhetők, vagy a nagy bűnök és m egengedhetetlenek osz
tályozását akarná bevezetni. Rövidesen ez azt jelenti, a történetileg k ia la
kult állam határok  sérthetetlenek. Nyugat-Berliin nem része az NSZK-nak, 
alaptalan  egyes NSZK körök igyekezete bizonyos „közös ném et ügyek” 
intézésére. (Már csak azért is, m ert az NDK m inden ilyen törekvést el
utasít.)
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A m ásodik kérdéscsoport: az enyhülés kiterjesztése a többi földrész
re. M int keresztyének is érdekelve érezzük m agunkat m inden igazság
talanság és vérontás megszüntetésében. A közel-keleti helyzetet az izraeli 
agresszió m egszüntetésével kell rendezni. Egyformán kell biztosítani a 
palesztinek és izraeliek állam alkotó jogát, valam int társadalm i berendez
kedésük önálló m egválasztására való jogukat. Helyre kell állítani a pol
gári élet rend jé t L ibanonban és C is-Jordániáhan. Ugyanez az igényünk 
a la tin-am erikai országokkal kapcsolatban. Külön kiem eljük Chile hely
zetének norm alizálását, a fasiszta te rro r megszüntetését, a polgári rend 
helyreállítását. A frikában a terü let népeinek jogos igényeit tekintve keli 
rendezni D él-A frika és N yugat-Szahara körüli anom áliákat. Ami Ázsiát 
illeti, o tt a ko llektív  biztonsági rendszer eszméje a m aoista körök által 
tám asztott akadályokba ütközik. A harm adik  kérdéscsoport: politikai té
ren  bekövetkezett enyhülés és a katonapolitikai álláspont ellentéte: a 
fegyverzet minőségi és mennyiségi fejlesztése, ill. a  leszerelés témaköre. 
Ebben az álláspontunk: a nem zeti biztonság igényének elism erése mellett 
kézzelfogható eredm ényeket követelünk a fegyverzet korlátozásában, to
vábbá a leszerelés terén. Negyedik kérdéscsoport: a gazdasági és együtt
működési kérdések. Mind a háborús, m ind a békés beirányozottságnak 
sajátos gazdasági s tru k tú ra  felel meg (elzárkózás, ill. együttműködés). Az 
anyagi, iillétve gazdasági kérdéseknek m indig politikai jelentőségük van. 
Zaglatyin prof. a m ár előbb em líte tt in te rjúban  erre  is kitért. „A hadi
ipar átállítása fogyasztási cikkek gyártására bonyolult dolog. A nem zet
közi együttm űködés fejlesztése ezt m egkönnyítheti. A  gazdasági egyez
mények a politikai együttm űködésnek az a lap já t is alkotják .” A továb
biakban Zaglatyin prof. a gazdasági egységek együttm űködéséről is nyi
latkozott: „Elvben ellenezzük különböző töm bök létezését. Az európai 
gazdasági közösség realitás, m int ahogy a KGST is az. A KGST 25 éve 
fennáll, és a szerződés valam ennyi résztvevőjének sok előnyt nyújt. Nem 
ta rtju k  reális feladatnak, hogy az egyik vagy a m ásik gazdasági tömböt 
feloszlassuk. Senki sem kész arra, hogy ezt megtegye, és ez term észetesen 
a mi részünkre sem lenne célszerű. De összeurópai m értékben m egszer
vezhetjük  az együttm űködést a ké t gazdasági egyesülés között. Ez m ind
két szervezet elő tt hatalm as lehetőségeket nyit meg. Az együttműködés 
gyakorlati fo rm ája megoldható kérdés.” (Nemzetközi Szemle, 1976. VI. 
számi, 32. old.)

Ha a négy kérdéscsoporttal tisztában is vagyunk, még egy szem pontra 
külön is felhívom  a  figyelmet. Most, am ikor egyre több külföldi tu rista  lá
togat hazánkba, különösen a  politikailag kevésbé tisztánlátó  nyugati ven
dégekkel való beszélgetésben kerü lhet elő ez a szempont. A  H elsinki Érte
kezlet záróokm ánya nem  védgát a politikai status quo fenntartására! Hisz 
a szocializmus erői világszerte offenzívában vannak, ami a világhelyzet 
lényeiből következik. Ez egyben a politikai evolúciót is jelenti. Amit épp
úgy nem  lehet m egállítani, m int a Nap járását! M áskülönben  a nem zet
közi enyhülés c s a k  az ellentétes rendszerű állam ok közti kapcsolatokra 
vonatkozik. így ez nem je len t ideológiai leszerelést, illetve az osztályharc 
m egszüntetését — ami szintén objektív  tények következménye. E kérdés
ben való téves lá tás m ia tt gyakran botlanak meg egyházi em berek és hí
vők, határon  innen és határon  túl is. Ezt úgy kell számításba vennünk, 
m in t ami kihat a nem zet belső éleiének folyam ataira is.

Mindezzel párhuzam osan nyugaton ádáz erőfeszítések folynak a köz
vélem ény szovjétellenes m eggyúrására. Az a céljuk, hogy ezzel megszün
tessék az enyhülés társadalm i hátterét, és megosszák a háború és reakciós 
erők elleni harc közös frontját, m ind nemzeti, m ind nemzetközi szinten.
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Szám íthatunk arra, hogy kísérletek történnek m ajd a szocializmus v ilá
gába való begyűrűzésre, s ezért nekünk elsősorban egyházi síkon kell 
ébereknek lennünk. E törekvés jelszavát m ár ism erjük. „Az eszmék és  
em berek szabad áram lása.” Vigyáznunk keld e józan követelés igaz é rte l
mére. E llen kell állnunk, ha ez a  követelés a régebbi „nyitott k apu” dokt
rína felm elegítését jelenti, mellyel azt ak arják  elérni, hogy a szocialista 
országok biztosítsanak szabadságot az antiszocialista eszmék forgalm azá
sára és az ilyen üzelm ek m egvalósítására. Természetes, hogy a helsinki 
követelés ilyen félrem agyarázását mi elu tasítjuk , hisz nem  estünk a fe
jünk lágyára. Ezért, am ikor éberen figyelünk az em líte tt tendenciák je 
lentkezésére, akkor nem  fogunk m ereven szembe szállni, hanem  a helyes 
mederbe terelés m ódszeréhez folyam odjunk. Szinte m in t G ustav Husák- 
nak a R ude-Právóban hozott különbségtétele: „Mi hívei vagyunk a kul
turális értékek legszélesebb cseréjének; az olyan eszmék és inform ációk 
cseréjének, melyek az egész v ilágra kiterjedő kölcsönös m egértést és az 
em ber sokoldalú fejlődését szolgálják. Hívei vagyunk az em berek nagy
arányú áram lásának, mely segíteni fogja a  gyakorlatias, hasznos és sike
res együttm űködést és kölcsönös m egism erést.”

A szocialista világ politikusainak és d iplom atáinak szívósságát és 
m érhetetlen tü relm ét kell eltanulnunk, továbbá a gyakorlatban követ
nünk. A példa nyelvén szólva: egy katonai akció sikere nem csak a vezér
kari terveken, hanem  a harcosok személyes m egállásán is m úlik! M indez 
„a kicsinyen való hűség” evangélium i követelését je len ti a  köznapi élet, 
a term elés és fogyasztás szintjén. Ez ábrázolja k i és valósítja meg az em 
beriség békés jövendőjéért való küzdelm ünket, személyes, világm éretű 
diakóniai felelősségünket. A zt m ár sokszor m egtárgyaltuk, hogy ez apró
pénzre váltva m it jelent. Az Egyház diakóniai jelenlétének m egvalósulási 
formái a társadalom ban, a m unkaerkölcs m egszilárdításában, a köztu laj
don védelm ében stb., m ind olyan tém ák, am iket m ár LMK értekezleteken 
és lelkész-konferenciákon m egtárgyaltunk. Ezek az Evangélikus Életben 
is állandó témák. Nekünk, gyakorló lelkészeknek azon kell szorgoskod
nunk, hogy a gyülekezeti tagok e kérdésekben tisztán lássanak.

A Helsinki u táni helyzetben való diakóniai felelősségünket az az in 
dulat alakítja, ami a K risztus-Jézusban volt. (Fii. 2., 5.)

Ez a keresztyén em ber jóhiszeműsége és jórem énysége a világ és az 
em ber jövendőjét illetően. Hisz azt h itünk  szerin t végső soron Isten ta rtja  
kézben, aki Jézus K risztus által szerető m ennyei Atyánk. Reánk b íz ta  a 
világot és az em bertársat, m egáldja az egym ásért való felelős m unkát, 
bűneink! kötelékéből oldoz, szerin te való életre  vezet, i t t  s az Ö országá
ban. Ez az a lelki háttér, am iből b á tran  és biztosan vehetjük  fel a küz
delm et a bűnök stru k tu rá lis  megjelenése ellen, m indenféle ellentm ondás 
feloldására és az em berséges jövő k ialakítására. Ez lelkészek és hivők 
szám ára egyaránt azt jelenti, hogy érezzük meg a kénkő szagot, a sátáni 
jelleget m inden bénító, m inden rem énységet és küzdeni akarást kioltó 
elméleten, m inden zsákutcába vezető m egállapításon. A keresztyén h it 
nem szembekötés, hanem  inkább szem be nézés az elkövetkezendőkkel, 
így vesszük szám ba kollektív tévedéseink, botlásaink és bűneink követ
kezményeit is. Ebből azonban nem  Júdás-típusú  következtetést vonunk 
le, hogy kiszolgáltassuk m agunkat a pusztulásnak, hanem  P éte r vallom á
sát a föltám adott Ű r előtt a  G enezáreth tavánál: „Uram, Te m indent 
tudsz, Te tudod, hogy szeretlek Téged. — M ondá neki Jézus: Legeltesd az 
én juhaim at.” (János 21., 17.)

A kegyelm et n y ert em ber tettrekészsége vezet bennünket korunk 
m inden kérdésében, így a  term elési kérdések, a népességrobbanás, a kör
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nyezetszennyezés, a háború elkerülhetősége, egy kollektív világ fölépítése 
tém akörében. Hisszük, hogy van mód és van az em beriségben képesség 
e kérdések m egoldására, és hogy ez irányú fáradozásainkat m egáldja az 
Isten, k ív án t jó sikerrel.

Ezért e lu tasítjuk  a háború szükségszerűségének elavult és ta rth a ta t
lan elm életét. Ugyanígy a  Római Club megbízásából működő am erikai 
ku ta tók  mérgező elm életét, m ely szerin t az em beriség m egm aradása egy 
képtelenség: „A null-növekedés” m egvalósításától függene. Ezt a hírhedt 
referátum ot „a növekedés korlá tá i” cím en szokták idézni. Ezek az ún. 
ku ta tók  szőröstől-bőröstől a nagytőke zsebében vannak, és elm életüket a 
kapitalizm us, am i egy a pazarlás gazdaságtana szemléletével, és prognó
zisukat a nyugati életform a általánossá válása és a leszerelés nélküli vi
lág esetére állíto tták  fel. A világ kocsirúdja azonban egész m ásfelé áll. 
A világ a szocializmus, a  közösségi életform a és egy békés világ perspek
tívá ja  felé halad. Mi ezeket iilletően jó rem énységben vagyunk, de nem 
vagyunk naivak. Tudunk helyzetünk nehézségeiről, a m egoldás körvo
nalai is kibontakoznak m ár, az em beriség egyre tudatosabban él és dönt 
sa já t fennm aradásáról. H iszünk tehá t az em beriség jövendőjében! Éppen 
ezért kell m indannyiunknak a hithez szakszerű ism ereteket is szerez
nünk. Egyre hűségesebbnek lenni a cselekvésben az apostoli intelem  sze
rin t: „Igyekezzetek m egtartani a lélek egységét a békesség köteléke ál
tal.” (Ef. 4., 3.)

Virágh Gyula

Jogosságra és igazságosságra törekvés 

az Ótestamentomban — összefüggésben 

az emberi jogok kérdésével korunkban

1. Isten  jogrendjének érvényesülése az Ótestám entom ban és ennek nyo
mai korunk em beri jogok kérdésében

Isten  a tíz parancsolattal és egész tó rájával olyan viszonyt kívánt 
k ialakítani választott népével — tehá t távolról sem csak egy-egy személy- 
lyel —, hogy lehetetlenné váljék  kinek-kinek a m aga ú tján  járása. Ren
delkezéseivel úgy szabta meg az egyes viszonyát a közösséghez, a  közös
ségét az egyes tagokhoz, hogy kizárja  a féktelen önzést és senki se for
d íthassa el a tek in te té t tartósán és felelőtlenül a többiekről. „Az ítélet 
Isten ügye” (m ispáth, 5Móz 1,17b), jelezte Mózes népének éppen azigaz- 
ságtevés közszolgálatának rendezése során (5Móz 1,12—17). Isten „Mis- 
p á th ”-jától sem az igazságszolgáltatásra elhivatottak, sem az igazságot ke
resők nem  függetleníthetik  m agukat. A kkor sem, ha ez a m agatartásuk 
em berek rösszalásába ütköznék és még ta rtan i is lehetne tőlük. Isten 
m ispáth-ja  az égig é r  (Jer. 51,9). Vagyis, am it népe élete rendjéül meg
szabott, azért m indenki egyform án Öelőtte felel. Pedig erre  a rendre nem 
Istennek van szüksége, hanem  az élete t kereső és szerető em bernek. Ép- 
pén az em beri közösség élete és h ivatása érdekében ragaszkodik jogrend
je  érvényesüléséhez és á llítja  azt helyre úgyis, hogy íté le tet tart. S aját 
népén éppenúgy, m in t azokon, akik kívülről gátjai vagy sértői annak. Ir
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galom és m egtorlás egyképpen eszközök arra, hogy szándéka népének és 
a népeknek jelene, jövendője érdekében célba érjen (5Móz 32,39—43).

Á ldását életkorra, nemre, szem élyekre való tek in te t nélkül attó l te tte 
függővé Isten  m indenki szám ára, hogy m ennyire sim ul bele abba a rend
be, am elyikben m indig jelen  volt a holnap szem pontja. Az egyéni felelős
ség m ár csak ezért sem elválasztható Istennek az egész közösségre é r
vényes tervétől. M ispáth-ja nem lehet senki zsákm ányává, p rédájává 
vagy kiváltságává, m ert Ő egy p illana tra  sem  téveszti szem elől azt, ami 
igaz (Zsolt 17,2). Igazában m indenki szám ára olyan ajándéknak  szánta, 
amelyikből egyetlen lélegzetre sem törölhető a m ásik em ber életlehető
sége és em beri joga.

Bibliateológiailag és tüzetes egzegézis esetén aligha válik sebezhető
vé az az állításom , hogy Isten m ispáth ja és cödáká-ja kegyelmének olyan 
ajándékai, am elyek felelős m agatartásra és olyan szolgálatra kötelezik a 
velük m egajándékozottat, am elyik a  közélet egészét felöleli és sem tér, 
sem  idő nem csorbíthatja annak lá tóhatárát. Más kérdés az, hogy ezek 
ilyen széles m ederben érvényesülhettek-e a választott nép életében? A 
próféták  á tp illan tása alap ján  aligha felelhetnénk erre  igennel. Mégis ép
pen a próféták  jog és igazság szem léletében bukkan elénk igazán a mis- 
páth és cödáká roppant tág életölelése. (L. Je r  5,1. 4—5; 5,26—28; 9,23; 
21,12; 22,13—17; Ézs 10,1—2; 11,3—5; Ám 2,6—7; 4,1; 5,10—15 stb). — Mi
lyen világosan lá tta  Jerem iás, hogy a választott nép közösségében, a  h it 
a lap ján  felelős em berek meggyőződéséből és m agatartásából sem m ikép
pen sem hiányozhat az a bizonyosság, hogy Isten terem ti és kedveli a jo 
gosságot és igazságot. Méghozzá úgy, hogy abban nyom a sincs a  m aradi, 
m erev vaskalaposságnak, hanem  azt mindig rugalm asságra kész szeretete 
d ik tá lja  a valóságos helyzethez és szükséghez m érten. — Ézsaiás pedig a 
M essiásban is azt a valak it hirdeti, aki Isten  szíve szándékának m egfele
lően segíti igazukhoz a kisem m izetteket és m éltányosan dönt a szegények 
és nincstelenek dolgában. M égjobban m egértjük a  jelentőségét ennek, ha 
egybevetjük az ilyenféle tapasztalatával és ítélethirdetésével: „Jaj azok
nak, akik jogtalan  rendeleteket hoznak és ira ta ik  csak terheket rónak ki. 
M ert e lnyú jtják  a nincstelenek perét, m egfosztják jogaiktól népem nyo
m orultjait. Az özvegyeket kizsákm ányolják és az árvákat kifosztják” 
(Ézs 10,1—2). Isten cödákája azonban h a tá r t szab ennek és végét>veli 
megszabott és tud tu l adott jogrendje lábbaltiprásának. Az ilyen cselek
vésében is benne van szeretete, féltése és szótartása. Nem arról van szó, 
hogy m aradéktalanul az em beri m agatartás függvényeként kezeli jog
rendjét. Inkább arról, folyam atosan komolyan veszi az életet, m ert ko
molyan veszi szere té té t és szentségét. A zért érvényesíti és á llítja  helyre 
sé rte tt rendjét, hogy m indent kirekesszen a közéletből, ami azt m egront
ja  és jóságát megcsúfolja.

R oppant sok m ondanivalója van ebben az összefüggésben a  72. zsol
tárnak. Milyen kontrétan  helyezi a legfelelősebb em ber szívére, érte lm é
be, akaratába az igazság érvényesítését a m indennapi, társadalm i és gaz
dasági élet egész terü letén! Nem hangoztatnia kell az igazságot, hanem  
szívügye kell legyen m inden elnyom ott igazsága, m inden szegény em beri 
jogaihoz segítése és az ezektől elválaszthata tlan  béke. „M ert drága szám á
ra  a vérük”. Vagyis em berszám ba kell vennie az em berségükben m egrab- 
lo ttaka t szem élyválogatás nélkül. Isten m ispáthjával és cödákájával tele 
szívvel kell komolyan vennie terem tését, m indenkire érvényes szeretetét. 
A zért nem  dobhatja  ki gondjai közül népe jólétének gondját. Azt, am e
lyikben épül és sokak békés otthona lehet a város és sem m iképpen sem 
nyom ortanya. Azt, am elyikben elegendő és bizonyos a m indennapi ke
nyér és nem  törik  el a bo tja napszálltával.
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így tölti be Isten dicsősége a földet. Hiszen az Űré a föld és annak 
lakosai. Á ldott Isten, akinek csodája az élet és az is, ahogyan ügyet csi
n á lt abból örökre. Ezt célozza jogrendje és az a roppant következetes
sége, am elyikkel annak érvényt szerez.

A fejezet cím ének megfelelő összefüggésben utalok a következőkben 
korunk em beri jogok kérdésére. K ét szélsőséget szeretnék elkerülni köz
ben. Nem m indenben azonnosak a mai em beri jogok problém ái a két és 
fél vagy m éginkább a négyezer év előttiekkel. Az ót.-i jogosság és igaz
ságosság szüksége, megfogalmazása és érvényesítése a sa já t korába illő 
és ahhoz kötött, valam int ahhoz szabott. Talán még fontosabb annak  a vi
lágos látása, hogy a mi mai em beri jogok problém áink nem  közvetlenül 
erednek és vezethetők le az Ót.-ból. Így az azokra keresett helyes felele
tekre nézve sem lehet elégséges az Ót. kihallgatása. — Ugyanakkor 
nem  volna igaz — különösen nem  teológusok részéről — azt állítanunk, 
hogy még közvetve sem hato tt az Ót. és a keresztyénség jogi és igazság
szem lélete korunk em beri jogainak alakulására, v ita tására  és értelm ezé
sére. Legalább olyan m értékben hatott, am ennyire hato tt a mózesi és 
prófétai jog- és igazságszem léletre az akkori más népek helyesnek ta lált 
jogalkotása, gyakorlata és öröksége. Az term észetes, hogy a m áshonnan 
á tvette t is összefüggésbe hozták Istennek a választott népre, az em berre 
és em beriségre érvényes jogrendjével és rendelkezéseivel. M integy ennek 
a ténynek fo rd íto ttjakén t igaz, hogy az ót.-i jogosság és igazságosság he
lyes vagy éppen kérdőjeles értése és érvénye is jelentkezik nyom aiban 
az em beri jogok mai felvetésében, értelm ezésében és érvényesítésében. 
M aradéktalanul egyetlen kor sem tu d ja  m agát függetleníteni a megelő
zőktől. A kkor sem, ha gazdasági, társadalm i, ku ltu rá lis életében vadonat
ú ja t alkot és annak  megfelelően változik és alakul jogalkotása is. Az 
előbbi abból következik, hogy az em ber az ugrásszerű fejlődés közepette 
is em ber m arad. Az utóbbi pedig abból, hogy Isten  terem tése nem  sztati
kus, hanem  dinam ikus. Emberi és világrendjében nem csak előbukkannak 
a változások, hanem  m indig vannak  dolgok, am elyek egyenesen m egérnek 
a gyökeres változtatásra. Isten folytonos terem tése, korm ányzása, gond
viselése és m egváltása felől m inden term észetes. így az is az, hogy meg
változott körülm ények között, tehát egészen m ás társadalm i, gazdasági, 
ku ltu rá lis és technikai viszonyok között m ásként bukkannak  elénk az 
em beri jogok, m in t az Ót-ban, m ásként kell azokat érteni és érvényesí
teni. A mi viszonyaink között olyan kérdések is előkerülnek, am elyek az 
ót.-i em ber szám ára szinte nem is léteztek. Tüzetes vizsgálat esetén 
ugyan észrevesszük, hogy több ezek közül hajszálgyökereiben m ár jelen 
van az Ó t.-ban is. Az élethez, a megélhetéshez, a tulajdonhoz, a szemé
lyes szabadsághoz való em beri jogokkal m ár olyan értelem ben találko
zunk viszont o tt is, am elyek csak Isten  átfogó és kollektív-veretű jog
rendjének  összefüggésében érthe tők  helyesen és csak ilyen értelem ben 
tanulságosak még napjainkban  is. Nem a közvetlen alkalm azhatóságukra 
nézve, m ert ez lehetetlen, hanem  a bennük  rejlő  jogosságra és igazságos
ságra törekvés tekintetében.

2. A z ótestám entom i joggyakorlat közösségi, népi, társadalmi vonásai és 
az em beri jogok értelmezése korunkban

B ár futólag u ta ltam  m ár az ót.-i jogosság és igazságosság kollektív ve
retére, m égis fontos ezt külön is szemügyre vennünk, főként időszerűsé
ge érdekében. — Az ót.-i törvényeket eleve az a szem pont határozza meg, 
hogy Izrael Isten választott népe és szövetségese. Ennek a két ténynek meg
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kell m utatkoznia a m indennapi élet m inden területén. Ebben az összefüg
gésben sem m iképpen sem lehetnek a jogosság és igazságosság eszmei 
vagy eszményi fogalmak, hanem  csak az élet m inden viszonylatára, az 
egész népközösség kiegyensúlyozott együttélésére célzó viszonyfogalmak. 
Isten a választott népet a vele foganatosított szövetség keretében, a való
ság környezetében tervezte és kívánta m ispáth ja és cödákája lehetőségé
ben és lealkudhata tlan  fegyelmében jára tn i. Tehát nem csak éltetni, h a
nem világra szóló küldetésének betöltésére is elsegíteni.

M ár az Á brahám nak adott ígéretet fé lreértette  népe akkor, am ikor 
annak  elkötelezését és szolgálatra szólító sürgetését elfelejtette (lMóz 
12,3). Az „általad  nyer áldást a föld m inden nem zetsége” szolgálatra kö
telezése nem változott meg az egym ást követő nem zedékek számára. M á
sodik Ézsaiás ezért h irdeti ism ét az egész Izrael egész világra szóló kül
detésének érvényességét, (Ézs 49,3—6). Csak ezzel a táv la tta l é rtjü k  meg 
igazán, m iért van az Ót. szinte m inden törvényének, rendelkezésének 
kollektív, népi, társadalm i verete és vetülete. A kkor is igaz ez, am ikor 
azok valam ilyen logikát, rendszert m utató  gyűjtem ényeként tá ru lnak  
elénk, akkor is, am ikor azok csak egyes rendelkezések elszórtan felbuk
kanó értelm ezése vagy alkalm azása. V ertikális eredetük és egyidejű ho
rizontális rendeltetésük sohasem  zárta  ki, hanem  egyenesen sürgette azok 
újraértelm ezését az idő m úlásával és a körülm ények változásával. Külö
nösen szem betűnő ez, ha a mózesi törvényeknek prófétai szem léletére és 
alkalm azására gondolunk. A próféták  nem foglalkoztak új törvények fo
galm azásával. Még csak nem is k ritizálják  azokat, am elyek m egvannak és 
szám ukra is adottak. Azonban éppen a jogosságra és igazságosságra tö
rekvésük közben úgy tág ítják  azok értelm ét, úgy em elik ki a legidősze- 
Irűbbet és legszükségesebbet, hogy népi társadalm i érvénye félreérthe
tetlen  világossággal és kötelezéssel álljon m indenki előtt. Egyformán igaz 
ez, akár a közélet bűneit, visszaéléseit leplezi le igehirdetésük, akár an 
nak gyógyítását szorgalmazzák. Nem azt jelenti ez, hogy az író prófétákat 
megelőzően nem  volt a mózesi törvényeknek és rendelkezéseknek közös
ségi, népi, társadalm i jellege. G ondoljunk csak az olyan esetre például, 
m int a Sinai pusztában lezajlo tt sorozás. A törzsek és nagycsaládok kép
viselőinek joga volt résztvenni egy az egész népet érintő döntésben, de 
egyúttal a  törzs vagy nagycsalád érdekét is képviselték a  népközösség 
egészében (4Móz 1,2—15). Az ún. törzsi bíróság és előljáróság mózesi szer
ve népi, társadalm i testü le tkén t volt hivatva arra, hogy a közösség élete 
Isten jogrendjének és általában  az igazságnak megfeleljen. Szolgálatuk
ból ezért kellett száműzniök m inden részrehajlást és m egvesztegethető
séget (5Móz 16,18—20). Az igazság érvényesítése nem  függhetett anyagi 
vagy társadalm i helyzettől, de még létszám tól sem (2Móz 13,1—3; 3Móz 
19,15; 5Móz 17,6). Különösen az életet érintő döntésekben figyelni kellett 
a  tanúk  jól megvizsgált vallom ására. A ham is tanúzást, m in t életellenes 
bűnt kem ényen meg kellett torolniuk (5Móz 19,16—20). A honfitársak  
életének, érdekének, igazának védelme ugyanis m ár a mózesi törvények
ben összefüggésbe kerü lt a felebaráti szeretettel (3Móz. 19,18). Az te tte  
végképpen lehetetlenné az előny vagy kiváltság biztosítását m ások rová
sára. — Mindez igaz. Mégis a próféták törvényértéséből és alkalm azásá
ból tudha tjuk  igazán, hogy annak közösségi, népi, társadalm i horizontja 
cseng össze Isten eredeti akaratával.

Isten m indenkire egyform án érvényes gondviselő szeretetéből követ
kezik ugyanis a törvények általános élet-, tu lajdon-, és családvédelme. 
Abban rejlik  szankciójuk, kötelezésük és garanciájuk. A rra épül az az 
erkölcsiség, am elyik a jogosságra és igazságosságra törekvés során az
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egész közösséget kötelezi el elsőrenden és az egyest m indig annak tag ja
ként. Az egyes a közösség tag jaként nyert védelm et em beri jogaiban és 
felelősségre-vonása is m indig a  közösség szem pontjából történt. A vissza
éléseket nem csak a kártva llo tt k árta lan ítása  érdekében torolta meg az 
igazságszolgáltatás, hanem  egyúttal az egész közösség testéből is eltá
volította a rom lását felidéző veszélyt. Még a k irály  m ispáth ja és cödákája 
is csak akkor felel meg Istenének, h a  szem elő tt ta rto tta  egész népéét, a 
rabszolgáét is beleértve. A „cedek”, cödáká szavak eslő jelentése éppen a 
m egsértett m ispáth helyreállítása. Mégpedig abban a tág értelem ben, 
hogy az egyes igazsága nem  veszhet el a közösségében, de az igénye és 
törekvése m ia tt a közösség érdeke sem szenvedhet kárt.

Nem lényegtelen azért u talnom  a jól ism ert „sálóm ” szónak a rra  a 
ta rta lm ára , am elyik a m ispáth és cödáká érvényesülését is m agában fog
lalja. A szó eredeti, igei jelentése annyi, m in t éppé, egésszé, teljessé, 
egészségessé tenni. Egészségessé csak orglanizmus tehető. Közelebbről az 
egész ember, az em beri közösség, a család, a csoport, a város és az egész 
nép. A sálóm csak á tv itt értelem ben és ritkán  volt használatos a belső 
békesség és a k é t fél közötti béke kifejezésére. Legáltalánosabb jelentése 
m indig összefüggésben m arad t eredeti, igei értelm ével. Így fejezte ki az 
egész népközösség épségét, egészségét, jólétét, a megelégedettség és biz
tonság tartósságát is beleértve. A sálóm tehá t ott van jelen, o tt igaz, ahol 
ép és egészséges a közösségi élet. Ez pedig valóban elképzelhetetlen a jo
gosság és igazságosság csorbítatlan érvényesítése és érvényesülése nél
kül.

A laptalan azért az olyan igyekezet, am elyik az Ót. jogosságra és igaz
ságosságra törekvését pusztán az individuum  felől, az egyén felől és nem 
a közösség felől érti és értelm ezi. Istennek a választo tt népre és az egész 
em beriségre tekintő jósága, szeretete, cselekvése k izárja  az individualista 
értelm ezést. Kezét és szívét ak a rja  m egkötni, aki e rre  vállalkozik. Sem 
teológia, sem m ásm ilyen m egfontolás nem  k u rtíth a tja  meg m indent átfo
gó szeretetét és az abból következő rendelkezéseit. Különösen nem  az 
olyan jog- és igazsággyakorlat, am elyiket a féktelen önzés sugalm az vagy 
a hata lm at és javaka t kötelességek nélkül hajszoló em bertelenség diktál. 
Ámósz próféta igehirdetése világosan m utatja , hogy a m ispáth és cödáká 
lábbaltip rása az egész társadalom ra „gonosz idő”-t idéz fel. A zért késede
lem  nélkül véget kell vetni a társadalm i bűnök, visszaélések sorának, 
egyetlen eggyel sem téve kivételt vagy tanúsítva kím életet. A kkor sem, 
ha éppen azoknak kell bűnhődniök, m egtérniök és ú ja t kezdeniük első
sorban, akiknek a felelősségére bízta Isten  az igazságot és jogosságot 
egész társadalm i szélességében (Ám 2,6—73 9—10; 5, 10—15). Zakariás pe
dig összeköti a társadalom  m inden tag jának  igazát azzal a szeretettel és 
irgalom m al, am elyik Isten  szeretetének és irgalm ának megfelelően — te
há t személyválogatás és önzés nélkül — tek in t a  fe lebarátra  (Zak 7,9— 
10). M indig csak idő kérdése a próféták szerint, hogy Isten észretérítse 
vagy félreállítsa azokat, akik az á lta la  te rem te tt és képét hordó em ber 
em beri jogait eltiporják . De ahhoz is m egtalálja  az eszközt, hogy a  jog- 
fosztottakat jogaikhoz segítse. — Mi, az evangéliom népe, term észetesen 
a végső szám adás és beteljesedés felől viszonyulunk földi életünk m inden 
nagy kérdéséhez, az em beri jogok ügyéhez is. Mégsem jelentéktelen  szá
m unkra az Ót. idevágó tanulsága. „Coram Deo” veretének feledhetetlen- 
sége, közösségi jellegű jogosságra és igazságra törekvése, a  bátorítása és 
felszabadítása ügyünk időszerű értésére és annak  megfelelő m agatartás
ra, m indenképpen megszívlelendő.

Tudjuk, hogy két társadalm i rendszer érvényesül egyszerre és egymás 
m ellett korunkban — a szocialista és kap ita lista  — és azokban sem  a
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szemlélete, sem a m egvalósítása nem egyforma az em beri jogoknak. Pl. 
a M agyar Népköztársaság joggyakorlata és A lkotm ánya felöleli és m eg
valósítja m inden polgára szabadságjogait vagy közism ertebb kifejezéssel: 
emberi jogait. Ezt azonban aligha á llítha tnánk  ilyen tág értelem ben b ár
melyik tőkés rendszerű állam ról. Jó  lelkiism erettel bizony nem. Az em 
beri jogok értése és érvényesítése ugyanis eleve nem  lehet egyform a a 
kétféle társadalm i rendben. A kapitalista  jogrendszerben csak abban a 
leszűkített keretben lehet szó az em beri jogokról, am elyet az individualis
ta és önző kiváltságosok tőkével és hatalom m al rendelkező kisebb-na- 
gyobb gárdája meghagy erre. A kizsákm ányolás és elnyomás lehetősége, 
sőt jogi biztosítása árnyékában csak legfeljebb azzal szemben nyerhet
nek bizonyos teret. Ilyen körülm ények között az em beri jogok nem  lehet
nek általánosak, hanem  csak a társadalm i helyzettel determ ináltak. Még 
közelebbről: kevesek szám ára kiváltságosak, a többség szám ára kurták , 
ha nem befagyasztottak. — A szocialista rend viszont a tőkével együtt 
a hatalm at is társadalm asította . így vált lehetővé, hogy az em beri jogokat 
az egész és egyre inkább osztály nélküli társadalom  szám ára biztosítsa és 
törvényesítse. A jogegyenlőség, a jogok és kötelességek egyensúlya a kol
lektív hum anizm us megszületése és egyre fokozódó kiteljesedése tá rsa 
dalm unkban. Ezzel egyidejűleg m indazt kirekesztette, ami az em beri jo
gokat k u rtíth a tn á  vagy kérdésessé tehetné. Az anyagi, szellemi, k u ltu rá 
lis és egészségügyi javak  m indenki szám ára egyform án hozzáférhetők. 
Ezzel összefüggésben azonban új m egvilágításba kerü lt a társadalom  és 
egyéni élet a lap já t jelentő m unka. M indenki jogává, de kötelességévé is 
vált. A házassági és családjog pedig — megőrizve a személyes szabadság 
körébe tartozó vere té t és k itág ítva annak  ilyen lehetőségeit — a tá rsa 
dalom egészének és jövőjének bázisává lépett elő. Ide tartozik a férfiak  
és nők teljes egyenjogúsága a  családi, társadalm i, gazdasági, ku ltu rá lis 
és a politikai élet m inden területén. A nélkül, hogy a sajátos férfi és női 
adottságok ugyanakkor figyelmen kívül m arad tak  volna. A szocialista 
jogrend éppen az egész társadalom  jelene és jövendője szem pontjából 
számol ezzel. — A lelkiism ereti és vallásszabadság biztosítása úgy érvé
nyesül az em beri jogok sorában, hogy se előnyt se pedig hátrány t nem 
je len thet önm agában senki szám ára sem. Az egész társadalom  vagy a 
bárm ilyen m ás meggyőződésű, világnézetű és vallású em berek érdekét 
vagy szabadságát nem sértheti term észetesen senki ilyen értelm ű szabad
sága. Ez következik az egyenlőségből és a törvény előtti egyenlőségből, 
így nyito tt u ta t a  szocialista jogrend a gyümölcsöző nemzeti egységhez. 
Ezzel egyidejűleg ahhoz az internacionális összetartozáshoz is, amelyik 
az egész em beriség egységét hozta közelebb a  sok tényező m ia tt osztott 
em bervilágban.

3. A z em berélet védelm e az Ö testám entom  joggyakorlatában és az em 
beri jogok m ai megvalósításában

Az ót.-i törvények és törvénykezés egyértelm űen helyezik első hely
re az em beréletet. Nemcsak az egyes életet védő törvények sa já tja  ez, 
hanem  az egész Ót. szem lélete is ezt tükrözi. T ehát nem csak az ót.-i sze- 
rete t-parancso lat oldaláról nézve igaz ez, hanem  arró l a  preventív  oldal
ról is, am elyiknek megelőzést d iktáló jellege is m indig pozitív viszonyu
lást feltételez és követel m ások életére tekin tettel, tiltó  m egfogalm azása 
esetén is. Igazában m ár az Ót. olyan viszonyulást szorgalmaz az em ber
társak  életére, személyére nézve, am elyik összecseng K risztus U runk sze- 
rete t-etikájával. A kkor is, ha ez nem olyan egyértelm ű m indenütt és sok
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rendelkezés ezt csorbítani látszik. A „Szeresd felebarátodat m int maga
d a t” (3Móz 19,18) valóban nem u ra lja  m aradéktalanul az Ót. egész életet 
átfogó etikáját. Jó  néhány versét idézhetnénk a nagy parancsolat árnyé
kaként vagy érvényessége kurtító jaként. U gyanakkor az is igaz, hogy ma
ga az Ót oszlatja ezt az árnyékot és bontja a nagy parancsolatot korlá
tozó kerítést, am ikor így rendelkezik: „Olyan legyen a jövevény, m int a
közületek való bennszülött! Szeressétek, m int m agatokat” (3Móz 19,33_
34).

Az élet védelm ének légveretesebb kifejezése az Ó t-ban a „Ne ö lj!” 
parancsolata. Éppen ez a roppant töm ör kétszavúsága beszél igazán e pa
rancsolatnak m inden alkut és engedm ényt kizáró voltáról és az élet el
vételét, k io ltását annak a kezébe utalja , aki az élet terem tője. Ilyen meg
fogalm azásával is találkozunk: „Ne törj felebarátod életére!” (3Móz 19,16). 
Azért számol m ár az Ót azokkal az em beri indulatokkal, amelyekből az 
5. parancsolat megszegése, vagyis az élet elleni bűnök sarjadnak. Tilta
kozik a gyűlölet, harag, a bosszúállás ellen (3Móz 19,17—18).

Éppen az élet védelm ének összefüggésében gondoljunk először arra 
a tényre, hogy az Ót sohasem  elvontan, eszmeileg, lélektanilag vagy böl- 
cseletileg foglalkozik az élettel. M indig valóságos em berekkel számol, 
azokra céloz és tőlük függetlenül nem érdekli az ún. „élet”. Azért fontos 
ez, m ert így értjü k  helyesen az életet védő rendelkezések megfogalmazá
sát. G ondoljunk csak a Noé-féle törvényre! „Aki em ber vérét ontja, an 
nak vérét em ber on tja”. A mózesi törvényben pedig így olvashatjuk: „Ha 
valaki agyonüt egy em bert, bárk it is, halállal lakoljon” (3Móz 24,17). To
vábbá: „Ha valaki testi sértést követ el honfitársán, azzal úgy bánjanak, 
ahogyan ő cselekedett. Amilyen testi sértést követett el, olyat kövessenek el 
ra jta  is” (3Móz 24,19). Bennszülöttre és jövevényre ez a törvény vonat
kozott. Azt jelenti ez a fogalmazás, hogy az életet, a testi épséget mind 
Isten felől, m ind pedig a konkrét em beri közösség felől, csak egy vele 
egyenlő élet és épségértékkel lehet mérni. Tehát semmi más nem ér fel 
vele és így nem  léphet e helyére. A felsorolt rendelkezések éppen arra 
em lékeztetik a közösség m inden tagját, hogy a többiek életét és testi ép
ségét a  m agáéval egyenlő értékként vegye figyelembe. Ügy, ahogyan azt 
a szeretet parancsának a „m int m agadat” kifejezése diktálja. Ha nem 
ezen a szinten értjük  az Ót életet védő megnyilatkozásait, a rra  az in
dividualista vonalra keskenyedik és soványodik életszemlélete, amelyik 
soha nem illik össze Istennek az em bert közösségre terem tő és annak  tag
jakén t éltető jóságával és céljával. Még közelebbről: sem a terem tő Isten 
felől, sem a társadalom  felől nem m agánügy az élet. Azé sem, ak it élet- 
veszedelem fenyeget vagy ér, azé sem, aki fölidézi azt. A megelőzést cél
zó rendelkezések igazságra törekvése azt az életet is védi, am elyik az ál
dozata révén válnék áldozattá.

A m ásik szempontom, am elyik ebbe az összefüggésbe kívánkozik, az 
egyes 2. személyű és 3. személyű fogalm azások jelentése, viszonya és a 
próféták  közösségi em berélet szemlélete. Az egyes 2. személyű megszólítás 
kettős értelm ű. A rendelkezés egyszerre szól az egész társadalom nak és 
közössége egyes tagjainak. Ügy, ahogyan az „em ber” szó az Ó t-ban m in
dig közösségi értelm ű. Az „em ber” egy m eghatározott közösség m inden 
tagja, tehát az egész em beriséget is kifejezheti, de az egyet is a sok kö
zül, m in t a  közösség tagját. Következetes értése esetén a férfiak  és nők 
együttese is. A nép közösségében a „valaki” a m indegyiket és a bárm elyi
ket egyszerre jelöli meg. Élete értéke szem pontjából nem lehet azért 
senki sem előnyben vagy hátrányban  a többiekkel szemben. Ez a helyzet 
a próféták életszem léletében is. A m ikor a  felelősek felelősségét k ívánták 
fölébreszteni vagy a társadalm i bűnök leleplezése és gyógyítása érdeké
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ben szólt az igehirdetésük, az egészen keresztül lá ttá k  az egyest és az 
egész társadalom  gyógyulását szorgalm azták. így lá tták  m egoldottnak az 
egyesek em beri és családi életét, kenyerét, biztonságát és megelégedett
ségét. Vagyis az egyesek jogai és kötelességei úgy illeszkedtek a nép kö- 
zösségéébe, ahogyan az m egfelelt Isten terem tési és jogrendje közösségi 
szem pontjának. Abból kiszakítva vagy kitaszítva mindig visszaélésről 
volt szó. Tehát vagy az volt a helyzet, hogy az egészre elkötelezett felelő
sek éltek vissza jogaikkal és csináltak abból önző kiváltságot a közösség 
karára, vagy az egyes tagok rúg ták  fel a közfegyelmet és idézték fel az 
egész test pusztulását. Az élet védelm e szem pontjából m indig tud ták  a 
próféták, m elyik a nagyobb veszedelem és szem élyválogatás nélkül oda
céloztak igehirdetésükkel. Így képviselték Isten  jogrendjének m egfele
lően az igazságot a legfontosabb em beri és társadalm i ügyben.

Az ót-i jogosság és igazságosság — harm adsorban — m indig a gya
korlati élet tapasztalataiban, adottságaiban, viszonyulásaiban és eshető
ségeiben védte az életet. A m ikor kim ondotta, hogy a  felebarát életének 
kio ltásáért halállal kell bűnhődni a  gyilkosnak, külön szám olt azokkal 
az esetekkel, am ikor em berek nem szándékosan, hanem  véletlenül vagy 
gondatlanságból okozzák m ások halálát. A felelősségre vonás ugyan ilyen 
esetekben sem m arad t el. De m enedékvárosok kijelölésével gondoskod
tak a ha lá lt okozó élete megmentéséről. — A tíz parancsolat szellemében 
já r t el az Öt, am ikor bárm elyik szülő tettleges bántalm azásától ha lá lbün
tetés rendelésével igyekezett elriasztani a gyerm ekeket (2Móz 21,15). — 
Ugyanilyen szigorúsággal törekedett elriasztani a törvény az em berrab lás
tól (2Móz 21,16). Ebben részben a személyes szabadság sérthetetlensége 
bukkan elénk, m ásrészt az Isten  képét viselő em bernek m inden m ás érték 
elé helyezése. Azért védte a  terhes anyát az á lta la  hordozott új élettel 
együtt a törvény (2Móz 21,22—23). A gazdája visszaélése folytán szemét 
vagy fogát vesztett rabszolgát szabadon kellett bocsátani. A rabul e jte tt 
idegen nőt, a vele fo ly tato tt házassági viszony u tán  nem volt szabad el
adni, hanem  szintén szabadon kellett bocsátani (5Móz 21,10—14). — Az 
urától m egszökött rabszolgát nem  volt szabad az u ra  bosszújának kiszol
gáltatni, hanem  ott kellett m egélhetési lehetőséget biztosítani neki, ahova 
m enekült. (5Móz 23,16— 17). — Az „újházas” férfinak  1 évi hadm entességet 
és adóm entességet biztosított a törvény (5Móz 24,5). — A roppant kezdet
leges gyógyászati viszonyok m ia tt — a többiekre tek in te tte l — a poklos- 
nak egyedül és a táboron kívül kellett laknia (3Móz 13,46). — Az új h á
zak lapos te tején  korláto t volt köteles építeni a tulajdonos, hogy le ne es
sék onnan valaki (5Móz 22,8). Az életfenntartó  eszközöket nem vehet
ték zálogba (5Móz 24,6). A napszámos bérét, akár bennszülött volt, akár 
idegen, m in t napi m egélhetést estéig ki kellett fizetnie a m unkáltatónak 
(5Móz 24,14—15). — Az öregek és testi fogyatékosok (vak, süket) irán t 
m egbecsülést és em berséget követelt a törvény (3Móz 19,14. 32). — A 
tönkrem ent, elszegényedett em bernek is m unkát, m egélhetést kellett biz
tosítani (3Móz 25,35—36).

Tudjuk, hogy az Ót igen nagy időt fog át. Az életvédő és em beriessé
gi törvények nem mindig érvényesültek egyformán. A fejlődés m ellett 
visszaesések észlelhetők. A rra  elhívott em berek azonban m indig szív
ügyükké te tték  a jogosság és igazságosság helyreállítását. A hatalm on le
vőkkel szemben is így életük kockáztatásával is. Sokszor kellett szorgal- 
mazniok ebben az ügyben is az „új szántást” és Isten nemegyszer kem ény 
ítélettel gondoskodott arról, hogy illetékesek észre térjenek.

Az az idő is hosszú, am elyik az ót-i törvények megszövegezése, le
zárása és a mai em beri jogok körvonalazása között eltelt. N apjainkban 
m ár az élet védelme is sokoldalúbb, tágabb és összetettebb kérdés, m int
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akárcsak 100, 50 vagy csak 30 évvel korábban is. Az em beri jogok kikris
tályosodásában, m egfogalm azásában szinte m inden tétel az élet védelmét 
szolgálja. Persze csak akkor, ha a társadalm i, gazdasági viszonyok nem 
degradálják  az íro tt m alaszttá, hanem  valóban érvényesülhet. Az utób
bira szocialista rendünkben m inden feltétel adott. Hiszen m inden intéz
kedés és törekvés alapelvévé vált, hogy az em berélet a legnagyobb érték. 
Ebből következik, hogy az élet védelme átfogóbb, általánosabb és m aga
sabb szintű, m in t a tőkés társadalm ak viszonyaiban. A puszta lét vé
delmén messze tú l biztosítja és garan tá lja  a teljesebb és gazdagabb em
berélet kibontakoztatásának lehetőségét. A kiszolgáltatottság, kizsákm á
nyolás, létbizonytalanság eltűnése folytán új és tág értelm et kapott a 
szabadság. Nemcsak a fizikai lé t megalapozott, hanem  a lelki, szellemi 
élet egyidejű k ibontakoztatása is. Tehát az em beri jogok érvényesítésén 
belül az egész em beri egzisztencia védelm ét és továbbfejlődését bizto
sítják  törvényeink. Mivel igazi célratörésükben az egész népet, az egész 
tá rsadalm at ta r tjá k  szem elő tt és végképpen kiszorítják a hátrányokat és 
kiváltságokat, érthető, ha teológiánkhoz, evangélium i hitünkhöz közel- 
valóknak érezzük azokat. Bennük m indenki m egtalálhatja  teljes emberi 
egzisztenciájának védelmét. Im m áron nem mások rovására, azok élet- 
lehetőségének csonkítása árán, hanem  m indenkiével egyformán és egy
idejűleg. A mi világunk em beri jogaiban az élet védelm e megelőzi az új 
em beri egzisztenciák születését. A nnak nyilvánvalóságától kezdve a földi 
lét em berileg lehetséges határá ig  részesül védelem ben m inden em ber
élet. A széles m ederben védelm ezett és társadalm i összefüggésben biz
tosított m agasabb szintű élet lehetősége ugyanakkor el is kötelezi az egész 
társadalm at m inden tagjával. A rra  a v ilágtávlatra, am elyik az emberi 
jogok kiterjesztésének, m egvalósításának h a tá rá t a népek határáná l lát- 
i.a. Különösen az élet védelm e azok szám ára is sürgős, akik annak  csak 
papíron részesei vagy még úgy sem.

4. A  tulajdon védelm e az Ó t-ban és értelm e a mai em beri jogok össze
függésében

Az ígéret földjén tö rtén t letelepedés u tán  a legelő, a szántóföld az 
egyes törzsek közös tu lajdonába került. Mindegyik nem zetségnek ügye' 
volt, hogy a tu la jdona ne kerüljön  m ásik nemzetség b irtokába (4Móz 
36,1—12). Ezzel függött össze az a rendelkezés, hogy a földingatlant nem 
volt szabad véglegesen eladni, ill. megvásárolni. Az alapindok: „enyém 
a föld, ti csak jövevények és zsellérek vagytok nálam ” (3Möz 25,23). Űj- 
testám entom i nyelven: m inden Istené és akinek tu la jdonát odaajándékoz
za, azt felelős sáfársággal bízza meg. A szorult helyzetben eladott földet 
az eladónak m agának vagy legközelebbi rokonának vissza kellett vál
tania (3Móz 25,23—27). Ha a visszavásárlásra nem kerü lhetett sor, az 
50. évben, a nagy felszabadulás évében visszaszárm azott az eladott birtok  
az eredeti tulajdonos család és nemzetség sajátjába. „H irdessetek föl
szabadulást az ország m inden lakosának: hadd jusson hozzá ú jra  m inden
ki a birtokához és hadd térjen  vissza m indenki a  nem zetségéhez” (3Móz 
25,10). „Ne csalja meg senki honfitá rsá t” (3Móz 25,17). — Érdekes a ház
ingatlanokkal kapcsolatos ót-i szemlélet. A városi házakat csak 1 évig 
lehete tt visszavásárolni, azután véglegesen a vásárló tu lajdonába került. 
A falusi házakat, am elyek sokkal jobban kötődtek a törzsi, nemzetségi 
földrendszerhez és mezőgazdasághoz, szintén nem lehete tt végérvényesen 
elidegeníteni, m ert a rra  nézve a visszavásárlás lehetősége vagy a felsza
badulás éve érvényben m aradt. (3Móz 25,29—31). Nyilván ezeket a tu la j-

534



(ionviszonyokat tükrözi a Péld. könyve, am ikor az „ősi h a tá r” sérthe te t
lenségét hangsúlyozza (22,28; 23,10—11).

A próféták  igehirdetéséből tud juk  azonban, hogy a kapzsi vezetők, 
gazdagok, az arisztokrácia, a közös ingatlan  és tulajdonviszonyokat nem 
tekinte tték  sérthetetlennek. A visszavásárlásra sok esetben nem  kerü l
hetett sor, m ert a kizsákm ányolok és harácsolok azt anyagilag is meg 
jogilag is lehetetlenné tették, a felszabadulás évét pedig egyszerűen fi
gyelmen kívül hagyták. (Ézs 5,8; M ik 2,2; Je r 34,8—22). A k ia laku lt jog
rendnek durva m egsértése azonban mindig ítéleth irdetésre és a megsér
tett jogrend helyreállításának sürgetésére ind íto tta  a  prófétákat. M indkét 
irányú igehirdetésükben o tt volt az a  m egalkuvást nem ism erő látás, 
am elyik a  közösség érdekébe illesztve védte az egyesekét. Mind Ézsaiás 
(3,16—24), m ind pedig Ámósz (3,10; 5,11; 8,4—6) pellengérre á llítják  azo
kat a gazdagokat — a páváskodó dám ákat is —, akik erőszakkal, kizsák
mányolással, csalással, ham is mérleggel harácsolták  össze vagyonukat, 
ép ítették  és rendezték be luxuspalotáikat, dőzsöltek és cifrálkodtak. 
Mindez m u ta tja  a gazdasági és tulajdonviszonyokban ism ételten je len t
kező eltolódásokat, am ikkel persze m indig eltolódások következtek az 
osztályviszonyokban is. Hiszen a kiváltságosok és becstelenek tőkefel
halm ozása csak a többség anyagi rom lása árán  volt lehetséges. A szer
telen gazdagság és fényűzés árnyékában ugyanis ott éktelenkedett az em
bertelen és elképesztő nyomor. M ilyen eltávolodás ez m ár a Deuterono- 
m ium  szellemétől, am ely szerin t m ég az eljövendő királyoknak sem  lehet 
sok lova, aranya és ezüstje (5Móz 17,6—17). A tu lajdon és öröklési ese
tekből m egpróbálta kirekeszteni a  rokonszenvet és ellenszenvet (5Móz 
21,15—17). B irtoktulajdon tekintetében védelm ébe vette az idegent, az 
árvát, :az özvegyet, te h á t m indazokat, akiknek nem  volt közvetlen p á r t
fogója (5Móz 24,17; 27,19). — Érdekes a leányági örökösödés jogi rendezé
se! Azon túl, hogy a közös törzsi vagyont védte, a m aga korában haladó 
lépést te tt az egyenjogúság irányában. (4Móz 27,1—11; 36,1—12).

Az ingóságok dolgában is azt igyekezett tudatosítani az ó t-i joggya
korlat, hogy ki-ki a m ásét éppen úgy ta rtsa  tiszteletben és védje, m int a 
sa játját. Ebben sem já tszhato tt szerepet a vagyontárgyak vagy állatok 
gazdájához fűződő jó vagy rossz viszony. Az elcsatangolt á lla tra  úgy kel
lett vigyáznia a m egtalálójának, m in t a m agáéra (2Móz 23,4; 5Móz 22,1— 
4). Ilyen értelem ben rendelkezett a törvény a kötelező segítségnyújtásra 
nézve is (2Móz 23,5; 5Móz 24,1—4). — A mezőgazdaságban m indig fel
bukkanó és nagy szerepet játszó állatkárok  és tűzkárok sem m arad tak  
ki a jogalkotás jogosságra törekvéséből. M indenki felelt az á lta la  okozott 
vagy a  tu lajdon által okozott k á ré rt (2Móz 21,28—36; 22,4—5). Nemcsak 
•erkölcsileg, anyagilag is felelősséggel tartozo tt m indenki a beléje helye
zett bizalom ért (2Móz 22,6—14). így értjü k  meg, m iért sú jto tta az Ót igaz
ságszolgáltatása kem ény ítélettel a lopást, tolvajlást, betörést. A több
szörös (kétszeres, ötszörös) kártérítés kötelezettsége önm agában is riasztó 
volt. A kárté rítésre  képtelen betörő vagy tolvaj a  rabszolgaságot idézte 
fel a m aga számára. Bizonyos esetekben pedig az életével fizethetett a 
te ttéért (2Móz 21,37; 22,1—3).

M ár az Ót em bere tudta, hogy a csalásnak, lopásnak, a jogtalan va
gyonszerzésnek és a felebarát m egkárosításának m ilyen veszélyes és gya
kori eszköze a ham is m érték. A zért a m értékek pontosságához ígéretet 
fűzött a törvény, de a m egtorlásról is gondoskodott visszaélés esetén 
(3Móz 19,35—36; 5Móz 25,13—16; Ez 45,10). Más összefüggésből tudjuk, 
hogy a term ények minőségével is számolt az ót-i joggyakorlat (2Móz 

22,4). 

535



G yakorta tér vissza az Ót a kölcsön, a zálog, a kam at és az uzsora 
kérdésére, m in t a m ásik em ber látszólag törvényes kizsákm ányolásának 
lehetőségére. Bizony nem  volt m entes a közélet az ilyenfajta visszaélé
sektől sem (2Móz 22,20—26; 23,9; 3Móz 25,35—37; 5Móz 24,10—13). A pró
féták  azért a m egtérésbe mindig beleértették  az ilyen bűnökből való meg
térést is és helyére a felebarát őszinte m egsegítését szorgalm azták (Ez 
18,7—8; Ézs 58,6—7).

Ilyen ót-i összefüggések után  lássuk — legalább vázlatosan —•, hogyan 
érti és rendezi a tu la jdon  kérdését az em beri jogok törvényesítése és é r
vényesítése a mi viszonyaink között. A nagybirtok és nagytőke m in t m a
gántulajdon m ár a  múlté. Ezzel együtt a kizsákm ányolás lehetősége is. Az 
ország népe a föld, a gyárak és termelőeszközök gazdája. Uralkodóvá vált 
a kollektív, a társadalm i tulajdon. A kár a  mezőgazdaságra, az iparra, 
akár a ku ltu rá lis és egészségügyi javak ra  gondolunk. Ezzel a változással 
nem csak a kizsákm ányolás lehetősége és a  létbizonytalanság szűnt meg, 
hanem  a rossz em lékű vagyonszerzésnek, az egész társadalom  k árá ra  tö r
ténő m eggazdagosásának a csatornái is végérvényesen bedugultak. Gaz
dag a szó szoros és nemes értelm ében csak az egész társadalom  lehet. 
A „népgazdaság” csak a nép gazdagságát teszi lehetővé és éppen az a cél
ja. A nép egészének gazdagodásában azonban adva van az egyének gaz
dagodása is és ez nem lezárt ügy, hanem  folyam at. A tu lajdonnal bírás 
lehetősége tehát nem szűnt meg, de ahhoz csak a m unka ú tja  vezethet és 
az szab h a tá rt is egyúttal. A m unka és az ahhoz szabott bér m indenki 
alapvető em beri joga. Ehhez képest a m unkanélküliség és az éhbér egyé
ni, családi és közösségi életet romboló nyom ora csak rossz emlék.

A szocialista társadalm i rend törvényei m agától értetődő módon vé
delm ezik elsőrenden a  társadalm i tulajdont. Hiszen ez a közgazdagodás 
alapja, tehát nem öncélú jellege törvényalkotásának és jogrendjének. Ép
pen a kizsákm ányolás lehetőségének kizárásával biztosítja a társadalom  
m inden tag ja szám ára a  teljesebb és etikailag is gazdagabb em berélet fel
tételeit. A m unkával összefüggésben értjü k  helyesen ezt a szempontot. Az 
ugyanis nem csak em beri jog, hanem  em beri kötelessége is m indenkinek. 
Vagyis m inden elvégzett m unkának van az öncélúságán túlnéző össztár
sadalm i vetülete. Ez a kettős szem pontja — a kereset és a  köz jav a  — te
szi erkölcsileg is indokolttá és jogossá azt a m agántulajdont, am elyiknek 
megléte beleillik az egész társadalom  gazdasági szintjébe és nincs ra jta  
visszaélés árnyéka vagy a kizsákm ányolás foltja. Az így birtokolt szemé
lyi tu la jdont éppen úgy védi a törvény, m in t a köztulajdont.

I tt jelentkezik m élyreható és k ibékíthetetlen  ellen tét és különbség a  
szocialista és kapitalista  társadalm i és jogrend tulajdonviszonyai között. 
A kap italista  társadalm i és jogrendet a ko rlátlan  m agántulajdon elve 
határozza meg és a lak ítja  ki. Benne folyam atosan és „törvényesen” érvé
nyesülhet a p rofit hajszolása és ebből következő módon a kizsákm ányo
lás m inden fajtája . Ez a körülm ény viszont eleve teljesen k izárja  az em
beri jogok teljes értelm ű érvényesítését és érvényesülését, akkor is, ha 
azt szépen fogalm azzák és néha — éppen felénk — hencegve hangoztat
ják.

Mi volt a  fentiek  körvonalazásának célja? Egyfelől azt k ívántam  
m egm utatni B ibliánk első főrésze alapján , hogy az Ót jogosságra és igaz
ságosságra törekvésében, egész szem léletében és gyakorlatában m ennyire 
uralkodó a kollektív, a közösségi vetü let és veret. M ásrészt egészen é r t
hetővé így válhatik , m iért áll hozzánk közelebb az a társadalm i, gazda
sági és jogrend, am elyik k izárta a k iváltságokat és egyforma lehetősége
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ket biztosít szárm azásra, nem re, nem zetiségre, vallásra és világnézetre 
tekintet nélkül m indenki szám ára. A gazdasági, szociális és kulturális 
jogok, a  családvédelem  és tulajdonjog olyan közösségi szem pontba ágya
zottak, am elyek egyszerre garan tá lják  az egész társadalom  előrelépését 
és m inden egyes tagjáét. Így nyú jtha t segítséget azoknak is, akik  erre 
rem énykedve és küszködve várnak.

Szabó Gyula
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Reformáció heti sorozat

A reformáció tanítása
A hitről

„Az igaz ember pedig hitből fog élni”. Rm 1,17 
„Megigazultunk a hit által . . Rm 5,1
„ . . .  kegyelemből van üdvösségetek a hit által és ez nem tő
letek van: Isten ajándéka ez.” Ef 2,8—9
.......az emberek nem igazulhatnak meg Isten előtt saját ere
jükből, érdemükből vagy jócselekedeteikből, hanem ingyen 
igazíttatnak meg a Krisztusért hit á lta l. . . ”

Ág. Hitv. IV. cikk
„ . . .  az üdvösséget kegyelemből nyerjük el minden érdem 
nélkül. . . ” Schmalk. Cikkek
„ . . .  a hit szó nem csupán az üdvösségünkre történt dolgok 
ismeretét jelenti. . .  hanem . . .  hogy a Krisztusban való hit 
által részesülünk kegyelemben, igazságban és bűnbocsánat
ban . . . ” Ág. Hitv. XX. cikk.
„ . . .  a hitnek jó gyümölcsöt kell teremnie. . .  s a jó cseleke
deteket az embernek cselekednie kell azért, mert ez Istennek 
akarata, nem pedig azért, hogy abban bizakodjunk, hogy 
azokkal a cselekedetekkel kiérdemelhetjük Isten előtt való 
megigazulásunkat. . . ” Ág. Hitv. VI. cikk.
„ . . .  ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt 
és íme: új jött létre!” 2 Kor 5,17

A fenti idézetek érzékeltetik, hogy a h itrő l nem  általában, még csak 
nem  is a h it és cselekedetek megszokott kapcsolatában, hanem  a refor
m áció középponti tan ításának : a h it á ltal való m egigazulásnak összefüg
gésében szeretnék szólni. Vagyis a  „megigazító” hitről.

A feladat kettős. Figyelni kell arra , hogy m it je len te tt a h it problé
m ája  akkor, a reform áció ado tt helyzeteiben, a  reform átorok szám ára. 
U gyanakkor világos vonalakat kell húzni az akikorból a  m ába, keresve a 
reform átori h it mai m ondanivalóit. K ülönben m egrekednénk a m últban, 
s a gondolkodásában, életérzésében, társadalm i m eghatározottságában 
ízig-vérig mai em bert a tegnapba kényszerítenénk. Kezdeni pedig valam it 
csak a friss, naprakész h ittel lehet! A reform áció ta lán  azért nyito tt va
lami egészen újat, m ert a középkor dohos fülledtségébe a m egújult hit 
friss levegőjét árasztotta. Friss h itte l hinni m erő em berek tu d tak  ú ján  
gondolkodni, érezni és új világot terem teni.

1 .

A gyötrő kérdés, ami L u thert a  reform áció felé igazította, tip ikusan 
középkori kérdés. Sőt m inden kor vallásos em berének kérdése: Hogyan
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ta lálhatok  kegyelmes Istenre? Hogyan érdem elhetem  ki Isten  jótetszését? 
Mit cselekedjem, hogy üdvözüljek? A felelet azonban, am it kapo tt s 
am elyre rá ta lá lt, túlnő a középkoron; m inden idők szám ára ada to tt: in 
gyen kegyelemből a Jézus K risztusban való h it á lta l; és ez sem tőlünk 
van, Isten  ajándéka ez! A feleletben m egfordul és heíyreigazodik a kér
dés. Többé m ár nem  az em ber a fontos, aki még a lehete tlenre is válla l
kozik, hanem  az Isten, Akinél m inden lehetséges; és nem  az az izgalmas, 
hogy m it cselekedjem, hanem  hogy m it te tt Ö értem ; és m ert Ö m indent 
m egtett Jézus K risztusban, s  Ö m aga szerezte m eg üdvösségemet, ezért 
a Vele való kapcsolatom  nem  a cselekedeteknél, hanem  a  h itnél kezdő
dik: hiszek-e Benne? Vagyis hiszem -e azt, hogy ö  m indent elvégezett, s 
nekem  csak kolduskezem et kell kinyújtanom , hogy elfogadva ajándékát 
s  vele m eggazdagodva most m ár én is cselekedhessem a  jó t ak a ra ta  sze
r in t szent tetszésére. Ez a felism erés, a h itnek  ez a friss, újszerű m egra
gadása te rem te tt reform ációt. Sőt egy új világot s benne egészen új fo r
m ájá t és lehetőségét az életnek.

Ebben az új lá tásban ugyan m it é r t m ár a középkori* egyház ragyogó 
üres pom pájával, cerem óniáival, a lelkekre és az  egész világra ráterpesz
kedő h ierarch iá jával? M it értek  a misék, előírt pönitenciák, böjtök, foga
dalmak, búcsújárások, vezeklések? M it a szentek felesleges jócseiekede- 
teiből osztogatott vagy árusíto tt érdemek, m in t az egyház „kincsei”, M á
ria  és a szentek tisztelete? E ltö rpü lt a  gyóntatószék s a pápai trónus h a
talm a, és egyszerre haszontalanná le tt m inden önkínzás és önm arcango- 
lás. A kétségbeesett em beri erőlködés dohos sötétjébe a „paradicsom ” 
fénye ragyogott bele!

2.

Ez a m egtalált, ú jonnan értelm ezett h it egészen Jézus K risztuson tá 
jékozódott. L uther és a reform átorok szám ára az a döntő, hogy Jézus 
K risztus eljö tt ebbe a világba, m agára vette bűneinket, m eghalt és fel
tám adott; így szerzett bűnbocsánatot, é le te t és üdvösséget. A reform átori 
hitnek ezt a K risztusra irányíto ttságát érzékelteti m egkapóan Cranach 
Lukács w ittenbergi oltárképe: L uther a szószéken prédikál, és kezével a 
m egfeszített K risztusra m uta t: Ö a mi M egváltónk, Benne megengeszte- 
lődött velünk az Isten; Ö életünk fundam entum a, Akire bizalom m al ép ít
hetünk; Ő a m egtartó, A kire bizton tám aszkodhatunk.

De vajon csak L uther és a reform átorok hite szám ára volt m egújító 
ez a boldog felism erés és bizonyosság? Nem kellene-e a mi m ai ingadozó, 
fá rad t h itünknek  is ú jra  és ú jra  felfrissülnie a Reá való tekintésben? 
Nem ugyanaz a Jézus-e Ö ma is, Aki „nem csak” szenvedett és m eghalt, 
hanem  Aki oda is hajo lt a szenvedőkhöz, meg is gyógyította a betegeket, 
fel is em elte a lankad t kezeket; b a rá tja  le tt a bűnösöknek, és tá rsa  a 
m agányosoknak? Nem bátorító  valóság-e m a is az, hogy ö  nem csak igaz 
em ber volt, hanem  igazán em ber is? Ha Reá ta lá ltak  a reform átorok a 
kegyelmes Isten t keresve, vajon nem kellene-e ú jra  reá ta láln i annak  a 
mai em bernek is, aki m odern világa sok nyomasztó kegyetlensége, em 
bertelensége, kizsákm ányolása, társadalm i elnyomása és igazságtalansága 
között az irgalm as, az em berséges em bert keresi? Pedig Ö m a is itt  van ; 
a mi v ilágunkban is. Hiszen élő Jézus! Irgalm as szeretetével k isim ítja az 
összekuszált ráncokat, elrendezi összegubancolódott dolgainkat, rendet te 
rem t felkavart érzéseink között, rendbehozza életünk dolgait; s miközben 
hozzánk lép, és tá rsunkká lesz, új értelm et és célt ad életünknek, és
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Benne mi ú jra  m agunkra, igen, szédítő rohanásunkban, kapkodó ha jrán k 
ban százszor elvesztett m agunkra ta lálhatunk . S m ert Ő velünk van, 
nincs, nem  lehet rem énytelenül elvesztett é let; nincs, nem  lehet jóvá
tehetetlenül lezárt bűn. Új és szép lehetőségekre telik  a  h itünk  erejéből!

És telik  sok, szép, igaz öröm re is! Nem véletlen, hogy a reform áció 
m inden gondját, harcát hordozó L u ther egyéniségéből, egész életéből szin
te  sugárzott az öröm. Nem csoda! Hiszen az újonnan értelm ezett h it többé 
m ár nem  az egyház reguláinak való feltétlen  engedelm ességet je len tette  
— ahogyan egyáltalán beszélni tudott a h itről az akkori egyház —, még 
csak nem  is az Isten  irán ti h iánytalan  engedelmességet, hanem  hálás 
gyerm eki bizodalm át, fiduciát a  Jézus K risztusban A tyánkká le tt Isten 
iránt. M ert a hála  és öröm a m indennapok bizodalma. Fáradt, görcsökkel, 
hiábavaló félelm ekkel leterhelt h itünknek  nem  kellene-e új és új bizo- 
dalom ra gyulladnia, úgy, hogy többet, bá trabban  néznénk Öreá.

3.

Ennek a bizodalm as h itnek  nem csak a rra  van ereje, hogy m agunkat, 
hanem  hogy m ásokat, a  világot is hordozza. Sokszor éri éppen lu theri 
keresztyénségünket az a vád, hogy h itünk  túlságosan befelé forduló és 
tétlen  hit. Valóban igaz, hogy L uther belső, személyes küzdelm éből érke
zett el a Jézus K risztusban való bizodalm as hitre , s az Ág. Hitv. is a 
kegyelemről, m in t a  m egrettent lelkiism eret egyetlen m enedékéről szól. 
Mégis a kegyelem nek ez a személyes m egtapasztalása csupán egyik „sáv
ja ” Isten  egész világ felé mozduló szeretetének. S ha hinni annyit jelent, 
m int „követni Öt ebben a m ozgásban”, akkor a keresztyén em ber hitében 
nem csak Istenhez és önmagához, hanem  a világhoz is m egérkezett. S m ár
is otthon érzi magát, ahogyan Isten is o tthon van a világban, és részt 
vállal égető problém áiból, ahogyan Istennek is a világ a gondja. Jézus 
K risztusban világtávlato t kap a kegyelem. De a mi h itünk  is.

Van hát tennivalónk bőven! H itünk nagy kérdése nem  is az, hogy 
szabad-e, lehet-e nekünk is valam it tenni, ha m ár egyszer’Jézus K risztus 
m indent m egtett értünk ; hanem  az, hogy hol, m ikor és hogyan tudnánk  
minél több jó t tenni, m inél több könnyet letörölni, m inél becsületesebben 
dolgozni a világ békéjéért, az igazabb, em beribb és boldogabb életért. 
Hogy Isten elő tt nincs többé szükség jócselekedetekre? — az em berek 
között annál többre! Hogy Jézus K risztus m egszabadított az üdvösség
szerzés érdem eket hajszoló cselekedeteitől? — de az em berekért való ir 
galm as cselekedetekre szabadított fel! Hogy nincs semmi szükség az Isten 
előtt igazzá tevő különleges, vallásos cselekm ényekre? — de annál inkább 
szükség van arra, hogy a m egigazult em ber ne ism erjen igazabb jócsele
kedetet, m int m indennapi em beri h ivatásának hű betöltését, legyen az a 
szülő gondoskodása, a felsőbbség jó korm ányzása vagy a m unkás szorgal
mas m unkája. S h a  a  technika szédületes fejlődésével „em berközelbe” 
kerü lt a világ legelrejtettebb zugában élők sorsa is: hitünknek micsoda 
táv latai nyílnak az egész em beriség boldog jelenéért és szebb ho lnapjáért 
vállalt felelősség hordozására! Az pedig m ár nem is vitatható, hogy a 
reform átori sim ul justus sim ul peccator alázatos elfogadásával a hívő gőg 
m inden válaszfalát lerontva együtt hordozzuk felelősségünket a  m áshi- 
tűekkel, a  más világnézetűekkel s a hitetlenekkel is.

Jézus K risztusba vetett bizodalm as h itünk  az a lap ja és feltétele az 
em berekért a világban végzett jó szolgálatainknak.
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4.

V alam it még az egyházra tekintve is. L uther igaz h ité rt való harca 
az evangélium  tisztaságáért való harc is volt. Nemcsak úgy, hogy h it csak 
az evangélium  hirdetése nyom án tám ad, hanem  úgy is, hogy ham is p réd i- 
kálás nyom án csak ham is h it tám ad. Ham is pedig m inden prédikálás, 
am elyik nem  Jézus K risztust s az Ö kizárólagos érdem ét hirdeti. Jó lenne 
igehirdető szolgálatunkat ebből a  szempontból is végiggondolni. Mennyi 
komor, bűnöket rágó, m egtérésre ostorozó és m orális prédikáció hangzik 
szószékeinken Jézus K risztus bátor, örvendező proklam álása helyett!

De ha a tisztán  h ird e te tt igében s a  helyesen kiszolgáltatott szentsé
gekben Ö m aga szolgál közöttünk, akkor szabad-e féltenünk  az egyházat, 
és aggódni jövőjéért? Mennyi haszontalan önigazolás, fontosságunkat b i
zonyítgató erőlködés, üres m odernizálgatás. kétségbeesett egyházm entő 
akció válna szükségtelenné, és léphetne helyébe a m agát sóként feloldó, 
világosságként szétszóró, sa já t m agáról elfeledkező s az em berekhez ön
zetlenül odaforduló, derűs jóság! Félelem  helyett bátor odaszánás; u ra l
kodás helyett boldog szolgálat!

„ . . .  ha valaki K risztusban van, új terem tés az: a régi elm últ, és íme: 
új jö tt lé tre!”

A reform ációban ú jra  m egértett és ajándékba kapott h it és a  ró la 
való igaz tan ítás m a is articulus stantis et cadentis ecclesiae!

Dubovay Géza

A  m egtérésről
A z alapszituáció

N em régiben egy beszélgetésnek voltam  tanúja, am ely a  hosszabb- 
rövidebb kirándulások, különösen a külföldi utazások körül folyt. A be
szélgetés so rán  k é t hom lokegyenest ellenkező vélem ény csapott össze. Az 
egyik: legegyszerűbb dolog elővenni az IBUSZ vagy más utazási irodák 
prospektusait, kiválasztani a k íván t útiprogram ot, befizetni a  részvételi 
díjat, a többi m ár m agától megy. Az iroda megszervez m indent, vezetőt 
biztosít, belépőjegyeket az érdekesebb múzeumokba, rendezvényekre, a 
résztvevőnek semmi gondja, csak m enni a  többi után. H a nem  lóg ki a 
csoportból, m indent lát, am it a többi, m indenütt o tt van, ahol a többi, és 
nincs sem m i problém a. A m ásik: így az egésznek nincs semmi érdekes
sége, n incs benne semmi élvezet. Sokkal többet é r  az egyéni utazás, am i
kor az em ber m aga határozza meg ú tirányát, útiprogram ját. Ami személy 
szerint különösebben érdekli, a rra  több időt szánhat, ami kívül esik é r
deklődési körén, azt k ihagyhatja, vagy rövid úton túleshet rajta .

Tudom, hogy m inden hasonlat sántít, m égis ez a beszélgetés ju to tt az 
eszembe, am ikor a m a esti reform ációheti igehirdetés tém ájára  gondol
tam. Á reform áció korában  a  keresztyén életfolytatás vonatkozásában 
nagyjából az első variáció vo lt az általános. A m ennyek országába vezető 
út, a lelki élet dolgaiban o tt volt kéznél az egyház, am elynek az volt az 
elsődleges feladata és tiszte, hogy az egyes egyháztagok m inden ilyen 
irányú kérdését megoldja. Az egyház hatáskörébe tartozo tt a liturgia, a  
különféle szertartások s a  „lelki” élet kérdéseivel kapcsolatos m inden 
egyéb dolog intézése. A „hívek” csupán té tlen  szemlélői, elfogadói voltak 
annak, am it a h ivatalos egyház helyettük  elintézett, m in t valam iféle mai
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értelem ben vett mennyországi utazási iroda. A jó keresztyén befizette a 
megszabott taksát, az egyház pedig szállíto tta az imádságot, a bűnbocsá- 
natot, a halo ttakért szolgáltatott m isét stb. Az egyes em ber szám ára 
egyetlen feladat van: hinni, am it az egyház tanít, tenni, am it az egyház 
parancsol, megfizetni, am it az egyház kér, és ezzel m inden el van intézve. 
Az egyháznak bőven vannak  ta rtalékai a szentek felesleges jócselekede
teiből, m inden lehetséges élethelyzetre van kidolgozott megoldása, s így 
gyakorlatilag m inden problém a egyszerűen megoldható, ha az em ber ren 
delkezik a megfelelő ellenértékkel. Köztudott dolog, hogy éppen ilyen 
vonatkozásban, a  bűnbocsátó cédulákkal, ill. azok árusításával kapcsola
tos szégyenletes visszaélés volt az a tény, am ely ta lán  az utolsó lökést 
ad ta  L uthernek a reform áció kezdetét jelentő 95 tétel kiszögezéséhez.

A  reformáció szolgálata
A reform áció egyik legnagyobb cselekedete az volt, hogy az egyes 

keresztyének kezébe ad ta  a Bibliát, am ely addig csupán a hivatalos egy
ház féltve őrzött tu la jdona volt. A láncairól leoldott Ige pedig világossá
got gyújtott. Ez a világosság m ár nem  az egyház m esterséges glóriája volt, 
hanem  világító fáklyaként ragyogott bele a keresztyén élet középkori 
hom ályába, s ebben a világosságban egyre több fény derü lt az igazi ke
resztyén életfolytatás kérdéseire. Elfeledett, régi kincsek kerültek  nap
világra. Ú jra tartalom m al teltek  meg régi, bibliai kifejezések. Ezek közül 
ma az egyikre figyeljünk fel. Ez a kifejezés: a megtérés. A Biblia görög 
nyelvén „m etanoia”, am i a m egtérés m ellett a gondolkodás megváltoz
ta tásá t és a bűnbánato t is jelenti. M ár m agából a szóból és annak ta rta l
mából következik, hogy itt  valam i nagyon személyes dologról van szó. 
Olyasvalamiről, am i m indenkinek személyes ügye, am it nem  lehet á th á rí
tani, am it nem  lehet m ással intéztetni, k ívülállóként szemlélni. A m eg
térés kimek-kinek személyes feladata. A lényeg fjedig az, hogy nélküle 
nincs keresztyén életfolytatás.

A Schm alkaldeni Cikkekben a reform átor külön cikket- szentel a 
m egtérés és a  páp isták  ham is m egtérése kérdéseinek. I tt  írja, hogy 
„a m egtérés a keresztyén em ber haláláig tart. M ert egész életében vias
kodik a testben visszam aradt bűnnel, ahogyan Pál tanúsítja  Róm. 7,23- 
ban  (és 8,2-ben): hogy harcol a tag jaiban  levő törvénnyel stb. Mégpedig 
nem a m aga erejéből, hanem  a Szentlélek ajándékával, am ely követi a 
bűnök bocsánatát. Ez az ajándék  tisztítja meg és söpri ki naponként a 
m egm aradt bűnöket, és azon m unkálkodik, hogy az em bert igazán tisz
tává és szentté tegye.”

N agykátéjában pedig a  gyerm ekkeresztségről szólva ír ja  a követke
zőket: „A m egtérés való jában nem  más, m in t a  keresztség. M ert ugyan 
m it je lentene a megtérés, ha nem  azt, hogy kom olyan rátám adunk az 
óem berre, és új életbe lépünk? Ha tehá t m egtérésben élsz, a keresztség- 
ben já r s z . . .  A m egtérés tehá t nem más, m in t visszafordulás és vissza
térés a keresztséghez azért, hogy ú jra  tegyük és gyakoroljuk azt, am it 
előbb elkezdtünk, de azután abbahagytunk.”

A fentiek  a lap ján  egyértelm űen világos a reform áció tan ítása a m eg
térésről. N aponkénti harc és küzdelem, visszatérés a  keresztségben k a
pott kegyelemhez, egy életen á t ta rtó  naponkénti újjászületés, tehát új 
életben járás. A bűnbocsánat kegyelm ét Istentől kap juk  ingyen, Jézus 
K risztus érdem éért. A h it á ltal elfogadott kegyelem viszont indítani akar 
az új életben járásra. A kettő  szorosan összetartozik. S ami a leglénye
gesebbek egyike: a reform áció nem új tan ítást adott. Az eredeti bibliai 
üzenetet tolm ácsolta a maga ú jra  m egtalált tisztaságában, Azt a m egté
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rést, am ire a próféták, Keresztelő János, Jézus Krisztus, az apostolok 
h ívtak. Azt a m egtérést, am i az Ige egyértelm ű kijelentése szerint m in
d ig  kétirányú: m egtérés Istenhez és megtérés, odafordulás az em berekhez.

A mai üzenet
A  m egtérésnek éppen ez a  kétirányú volta az ak tuális mai üzenet. 

A keresztyénség története során  egészen a legutóbbi időkig, nemegyszer 
ü tö tte  fel fejé t a „félm egtérés” kísértése: térj meg Istenhez, és ezzel 
m inden rendben van. Ennek a felfogásnak egyenes következménye a vi
lágtól való elszakadás, a m indennapi élet kérdéseinek lebecsülése, ami 
teljes m értékben ellentétes a B iblia tanításával. A reform áció korában 
ez t a vonalat a szerzetesi életideál képviselte, am ivel L uther nyíltan 
szem befordul, és kereken kije len ti: „ez pedig K risztus m egtagadása”. 
A reform ációnak ilyen határozott állásfoglalása ellenére mégis ú jra  fel
bukkan ez a kísértés, méghozzá nem egyszer m agukat a reform áció h ívei
nek  valló felekezetekben. O tt van  kézzelfoghatóan a szektákban, nem 
egyszer jellegzetesen je len tkezett az ébredés egyes irányzataiban, s lénye
gében ez jellem zi az ún. vasárnapi vagy nagyünnepi keresztyéneket is, 
akik  külön ak a rják  választani életükben a „lelki” kérdéseket a „világi” 
kérdésektől, a vasárnapokat a hétköznapoktól, akik  sa játosan  hangsúlyoz
zák, hogy „a vallás m agánügy” stb. stb. P éldákat bőven lehetne hozni.

Nekünk, a reform áció m ai örököseinek, ebben a vonatkozásban van 
m a — hisszük és valljuk, hogy Istentől kapott — feladatunk. A láhúzni 
és hangsúlyozottan h irdetni, még hangsúlyozottabban élni a m egtérés m á
sodik vonatkozását: a  m egtérést, odafordulást az em berekhez! Csodálato
san jó o tt lenni K risztussal a m egdicsőülés hegyén, de a M ester leparan
csolja tan ítványait a hegy lábához. Ebbe a világba küldi ki őket, hogy 
hirdessék a m egtérés evangélium át, m ert „nagyobb öröm  van a  m enny
ben egy m egtérő bűnös, m in t kilencvenkilenc igaz m iatt, akinek nincs 
szüksége m egtérésre”.

Igen: térj meg az em berekhez! Fordulj oda családodhoz. H ány olyan 
„m egtért” keresztyén van, aki kilóg a sa já t családjából. Jobban  érzi m a
gát a „testvérek közösségében”, m int sa já t otthonában, s azon kesereg, 
hogy hitvestársa, gyerm ekei vagy szülei nem  értik  meg, nem tud ja  őket 
az „igaz ú tra ” téríten i, h iába prédikál nékik, s nincs m ás lehetősége, m int 
hogy „im ádságban hordozza őket”. Valóban nincs m ás lehetőség? Hol van 
a szeretet, az egymás elhordozása, a nekik való szolgálat?

Térj m eg az em berekhez! Fordulj oda m unkatársaidhoz. Hány olyan 
„m egtért” keresztyén van, aki tökéletessége tudatában  magas lóról, vagy 
az ítélkezés székében ülve nyilvánít m egfellebbezhetetlen vélem ényt em 
berekről, azok m unkájáról, m agatartásáról, s arró l panaszkodik, hogy 
m inden szava fa lra  hányt borsó, s az em berek gúnyos mosollyal vagy 
kézlegyintéssel intézik el. Nincs más megoldás tehát, m in t félrehúzódni, 
m ert „aki a korpa közé keveredik, megeszik azt a  disznók”. Valóban 
nincs m ás megoldás? Hol van a megbocsátás, az alázat, a példam utatóan 
szolgáló keresztyén élet?

Térj m eg az em berekhez! Fordulj oda a társadalom hoz, a falu, a vá
ros, a haza, a világ m indennapi kérdéseihez. Ne m ondd azt, hogy kicsi 
pont vagyok én az ilyen nagy kérdések megoldásához. Isten a kicsiket 
h ív ta el, hogy a nagyokat megszégyenítse! A nekünk ado tt kegyelmi a ján 
dékokkal m indnyájunknak  a m agunk helyén szolgálnunk kell, m ert szol
gálatunkat számon fogja kérni bennünket ma is m egtérésre hívó Urunk.

Abaffy Gyula
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Az imádságról
Mivel nem  rendszeres teológiai tanulm ány a célunk, nem is pusztán 

egyháztörténelm i em lékeink felújítása, akkor já runk  el helyesen, ha tá r
gyunkban abból a szempontból tájékozódunk, hogy mi volt a reform áció 
korának  kérdése az im ádsággal kapcsolatban, és mi a mi korunk kérdése.

T isztában kell lennünk azzal, hogy ez a reform áció szám ára nem  el
sősorban dogm atikai kérdés. Nem valam elyik alapvető h ittéte l k ifejtésé
ről, nem  is egy bizonyos hitigazságról szóló tan ítás áll “érdeklődésünk 
középpontjában, m in t am ilyen a megigazulásról vagy az úrvacsoráról 
szóló tanítás. Nem is olyan értelm ű ethikai kérdés, am elyről éles h itv iták  
folytak, m in t pl. a szerzetesi életform a, ahol a késői középkor vallásos 
gyakorlatával és meggyőződésével szemben a reform áció valam i egészen 
m ást és ú ja t állított. Az im ádság a vallásos, helyesebben a  keresztyén 
élet egyik m egnyilvánulása a  középkorban is, m elyet a  reform áció is te r
m észetesen igenei. A régi, felszínessé vált gyakorlatot azonban elm élyíti 
és új tartalom m al tölti meg. Igaz, éppen azáltal, hogy lehántva róla a rá 
tapad t ham is h iedelm eket és vélekedéseket, és tisztább, igazabb form á
ban  gyakorolja, egyben k ritik á t is végez, és sóik vonatkozásban szembe
kerül a pápás egyház tévelygéseivel, ezzel azonban nem  h ív  k i olyan 
ellenkezést, m in t a fenti kérdésben.

V alójában három  tévelygés az, am ellyel a reform áció az imádkozás 
terü letén  találkozik. Az im ádság érdem szerző voltáról, a cselekm ény 
puszta végrehajtásának  hatásos voltáról (ex opere operato), valam int a  
közbenjárásról való ham is meggyőződés és tanítás. A reform áció korának 
kérdése azért az im ádsággal kapcsolatban k é t gyújtópontba sűrűsödik 
össze. A kérdés egyfelől an n ak  értelm e és célja, m ásfélől 'annak m ódja és 
form ája.

Az im ádság értelm ét az a tény ad ja  meg, hogy Isten  parancsa, és 
ígéreteire tám aszkodik. Az A pológiában M elanchton így ír : „És végül, ha 
az em ber m inden dolgot a fenséges „szentség” címmel ak a r k itüntetn i, 
azért, m ert azok Isten  igé jé t és parancsá t b írják , úgy m éltó m inden más 
előtt az im ádságot szentségnek nevezni. Ugyanis o tt van Istennek erős 
parancsa és sok fenséges isteni Ígéret,” X III. cikk. L uther is ú jra  és ú jra  
ezt a kettős tény t em líti. A N agykátéban a M iatyánk m agyarázata köz
ben a jnásod ik  parancsolatról m ondja, hogy ezt elsőképpen parancsolja 
Isten, hogy „senki ne gondolkodjon így: imádkozzam, vagy ne im ádkoz
zam .” Isten ígéretéről szólva pedig az 50. zsoltárt és K risztus szavait idézi 
M áté evangélium ának 7. fejezetéből. Im ádságát idézem: „Ó, Mennyei 
Atyám, Te szerető Isten, m élta tlan  szegény bűnös vagyok, a r ra  sem érde
mes, hogy szememet vagy kezemet feléd em eljem, vagy imádkozzam. De 
m ert Te m indnyájunknak m egparancsoltad, hogy imádkozzunk, és ehhez 
m eghall g á tta tást ígértél, és szerete tt Fiad, a mi U runk, Jézus K risztus 
á ltal ezenfelül bennünk m egtaníto ttál m indkettőre, az igére és a  m ódra, 
ezért jövök parancsodra, hogy engedelm eskedjem  Neked, s  ráhagyatko
zom kegyelmes Ígéretedre, és az én Uram, Jézus K risztus nevében kö- 
nyörgök a földön élő m inden szent keresztyéneddel, am int Ű engem ta 
n íto tt.”

Ezzel az alapállással el is vetette a szerzetesek és papok m agata rtá 
sát, akik éjjel és nappal m orm olnak, „ugyanis jócselekedetet alkarnak 
végrehajtani, hogy ezzel elszám oljanak Istennel, m in t akik tőle nem  k ap 
ni, hanem  neki adni akarnak”. (Nagykáté) Hasonlóképpen az Apológia a 
gyónásról és elégtételről való fejtegetésében szintén elveti az im ádság
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ilyen értelm ezését. Hogy L uthernek m ilyen szomorú tapasztalatai lehet
tek az im ádkozásnak errő l a gyakorlatáról, azt ezek az ak arva-akara tla - 
nul m aró szatírás tartalm azó szavai bizonyítják: „Mi m ás, m in t Isten
kísértés, ha az em ber szája jár, és a szíve valahol máshol kalandozik? 
Mint egy bizonyos pap im ádkozott ezen m ód: Deus in  adiutorium  m eum  
intende. — Szolgám, befogtál?! — Domine, ad adiuvandum  me festina — 
Lányom, m enj, fejd meg a tehenet! — G lória P atri e t Filio et Spiritui 
Sancto — Fuss, gyerek, hogy rázkódj a vágtatástól! stb. Amilyen im ád
ságokat én m anapság a pápaságban sokat hallo ttam  és átéltem .”

Ezzel szem ben helyez nagy hangsúlyt a lelki készségre és belső el
mélyülésre. „Hogy ilyen dolgoktól hideg és kedvtelen ne legyen az im ád
kozáshoz.” Végső soron a h it m inden im ádság alapfeltétele. A bizalom, 
am ely tudja, hogy Isten  nem  hazudik, am it ígért, azt m egadja. „Ahol 
ilyen h it nincs, o tt nem  lehetséges helyes im ádság.” Idézi Jakabo t: „Aki 
kér, h itte l kérje, és ne kételkedjék .” (Nagykáté) M indezzel nem m onda
nak ellene a reform átorok a m agunk rendszeres imádsághoz szoktatá
sának. Mind a K iskáté, m ind a Nagykáté határozottan  szól erről, és első
sorban a családfő kötelességének tekinti gyermekeinek, háznépének e rre  
való szoktatását. „Jó, hogy korán  reggel az em ber első és este az utolsó 
dolga az im ádság legyen” — ír ja  a reform átor. Ezzel nem  különíti el a 
szentet és a profánt, hétköznapit még olyan értelem ben sem, m in tha így 
adna az előbbi az utóbbinak Isten  e lő tt kedvességet.

Az im ádság és m unka viszonyában ezt í r j a : „A hivő em ber m unká
jában  Isten t féli és dicsőíti, és parancsára em lékezik . . .  Ilyen gondolatok 
és h it kétségkívül oda vezetnek, hogy m unkájából im ádság és hálaáldozat 
legyen.” K ét idézetet is felem lít: „Hieronym us neve a la tt já r ja  egy m on
dás: a hívők m inden m unkája imádság. És egy szólásm ondás: aki hűsé
gesen dolgozik, kétszeresen im ádkozik.”

Ebbe az im ádságértelm ezésbe term észetesen tartozik  „a m inden jó
é rt” való könyörgés, és lesz az im ádság valóban világtávlatúvá, igazi ora- 
tio ökum enikává, m égha az nem  az istentiszteleti litu rg iában  hangzik is 
fel. Nemcsak arró l van szó, hogy összekapcsol az egész keresztyénséggel, 
m int m ár idéztem : „könyörgök a földön élő m inden szent keresztyéned
del” — hanem  arról, hogy benne helyet kap az egész élet. Így könyörög 
a T ízparancsolattal kapcsolatos m inden egyes im ádságform ulában m a
gáért és az egész világért. Hogy ez ta rtalm ilag  miit is jelent, a rra  a ne
gyedik kéréssel kapcsolatos im ájá t idézem : ,.Ó, jóságos Atya Ú risten, add 
áldásodat ebben a m úlandó testi életben is. Add nekünk kegyelmesen az 
édes békét, óvj m inket háborútól és békétlenségtől, adj szerete tt császár 
u runknak  szerencsét és üdvöt ellenségeivel szemben. Adj neki bölcses
séget és értelm et, hogy földi b irodalm át nyugalm asan és boldogan ko r
mányozza. Adj m inden királynak, hercegnek és ú rnak  jó  tanácsot és ak a
ratot, hogy országukat és népüket csendességben és igazságban őrizzék 
m e g . . . Adj m inden ala ttvalónak  kegyelmet, hogy hűén  szolgáljon és en
gedelmes legyen.” H a ez az im ádság le tagadhatatlanul tükrözi is korát, 
annyi bizonyos, hogy szűk látókörűnek nem  lehet m ondani. Ezért kerül 
im ádságának lá tóhatárába a török csakúgy, m int a  közvetlen problém a, a 
pápaság olyannyira, hogy együtt em legeti őket.

M indez eddig csupán vázlatos áttekintés. Nem esett szó arról, hogy 
az im ádság fegyver az ördöggel szemben, megerősödés hitben, testi nyo
m orúságok között stb . Viszont szándékosan em eltem  ki az előbbieket. 
Ezzel nem  helyeztem ferde m egvilágításba a reform áció tan ításá t az 
im ádságról, még csak a hangsúlyt sem toltam  él. Oka egyszerűen az volt, 
m ert korunk im ádsággal kapcsolatos kérdését az in trovertá ltság  (befelé
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fordulás) p roblém ájában látom  egyrészt. Az elcsendesedésnek ilyen érte l
mezésétől a reform átorok távolállnak. Sőt m in t a  fentebbi példákból k i
tűnik, L uther nagyon is ny ito tt a világ felé. Igaz, az im ádság nála is sze
m élyes ügy Istennel, de nem  magánügy. Egyrészt helyet kap benne a 
világ, annak ak tuális kérdései, egészen a  politikáig minden, M ásrészt a 
földi életh ivatás hűséges teljesítésének értékelésével nem  a határok  mo
sódnak el egyszerűen, hanem  éppen a világi élet kap ja  meg Istentől adott 
értékét és helyét. V ilágtávlatú és ökum enikus perspektívája k izárja  az 
introvertáltságot.

K orunk m ásik kérdésének az im ádsággal kapcsolatban az im ádkozás 
értelm ének problém áját látom. Pontosabban és dogm atikusáéban fogal
m azva: Isten szabadon cselekszik, mi értelm e akkor a könyörgésnek. 
Van-e, és m ilyen m ódon im am eghallgatás? Ebben a kérdésben m egint 
csak tanu lhatunk  a reform ációtól, m ikor Isten parancsára és Ígéreteire 
helyezi a hangsúlyt. H itünk szem ét a rra  az Istenre emeli, aki nem hazu
dik, hanem  m egtartja , beváltja  ígéreteit. Az im ádkozás értelm ének k é r
dése azért m indig h it kérdés. M erjünk b á tran  kérni, m ert nem csak pa
rancsunk van rá, hanem  a  m eghallgatásra ígéret is.

Bánfi Béla

A családról
A  reformációban a család visszakapta m éltó helyét és a Szentíráson 

alapuló rendeltetését. L uther élesen szem beszállt azzal a felfogással, hogy 
a  szerzetesi é letform a Istennek tetszőbb, m in t a családi élet harm óniájá
ban ki telj esülő házasság. Ez a meggyőződése következett abból a felis
merésből, am ely a  reform áció központi üzenete: Isten  nem  em beri é r
dem einkért, jó cselekedeteinkért ad ja  nekünk az üdvösséget, hanem  
K risztusért fogad el igaz em bernek, m elyet hitben ism erhetünk fel. Lu
ther ugyanakkor a házasságot, am ely a családi élet elindítója, Isten  rend 
jének, terem tési rendjének  ta rto tta. Ez pedig egyaránt vonatkozik m in
den terem tm ényére. így k erü lt sor a  szerzetes és apáca-rendek  feloszla
tására. Közismert, hogy m aga L uther is volt apáca személyében ta lá lta  
meg hitvestársát, Bóra K atalint.

Azóta a családi élet hatalm as változáson m ent át. A régi nagy csa
lád egy gazdasági egységet alkotott, s együtt fáradoztak  a m indennapi 
m egélhetésért, am elynek szükséges elem eit legnagyobb részt m aguk á l
líto tták  elő. így a család a tágabb környezetet is beleértve egyúttal a  
m unkahely is volt. Ez a régi családi életform a ún. „zárt család” kép leté t 
jelenítette, hiszen alig m ozdultak ki a családtagok az udvar és a gazda
ság területéről. I tt  a családfő egyúttal a gazdasági vezető szerepét is be
töltötte.

N apjainkban az ún. „nyito tt család” képletéről szoktunk beszélni. 
A család m inden tag ja az otthonon kívül végzi m unkáját. Férj és fele
ség együtt ad ják  a családi élet fenntartásához szükséges anyagi javakat. 
Sokszor a feleség m agasabb beosztásából következően nagyobb m érték
ben já ru l hozzá a  család életszínvonalának biztosításához. A gyerm ekek 
nevelését is a  családon kívül eltö ltö tt lényegesen hosszabb idő következ
tében nagyobb m értékben befolyásolja a külső környezet, m in t koráb
ban. M indebből könnyen m egállapítható az a  tény, hogy a  mai család 
élete a  régihez képest nagy m értékben megváltozott, a  család együttm a-
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radásának biztosítása, az összetartozás ápolása lényegesen tudatosabb  
feladat lett, m in t volt korábban. Társadalm unkban a családvédelem m in 
den népréteget átfogó programmá vált. Sehol m ásutt a világon nem gya
korolják a három  éves gyermekgondozási segély folyósítását, a dolgozó 
édesanyákat több szabadság és külön szabadnap illeti meg, s még szám 
talan intézkedéssel siet segítségére a gyerm ekeket nevelő családoknak kor
m ányzatunk. A családvédelem  állandó feladat, s így a jövőben is új le
hetőségek könnyítik  tovább a dolgozó édesanyák feladatait.

A nem rég elhunyt Bővet svájci orvos-pszichológus szerint a házas
társakat és a családot négy feladat és kapcsolat ta rtja  össze: a) Gazdasági 
közösség; b) Gyerm eknevelési m egbízatás; c) Szexuális kapcsolat; d) Lelki
szellemi együttgondolkodás. Szerinte a négy te rü le t közül legfeljebb egy 
rész b ír ellentm ondásokat, a m ásik három  harm óniája még a házasságot 
és a családot együtt ta rtja .

Mi napjainkban a család feladata?

I. A  család emberi szem élyiségünk formálódásának helye
Közism ert az a lélektani felismerés, am ely szerin t a  gyerm ek érze

lemvilága, idegrendszeri kiegyensúlyozottsága a 0—3 év között az örök- 
löttségi adottságok m ellett nagyobb részt kialakult. Ezért nem közömbös, 
hogy ágya fele tt im ádkoznak-e vagy átkozódnak, örülnek-e neki vagy 
m ár az éppen felbom ló háziasság egyik sa jnálatos áldozatát lá tják  benne. 
Szomorú számok jelzik, hogy hány  gyerm ek válik  lelki sérü ltté  életének 
éppen ab b an  a szakaszában, am ikor legjobban szüksége volna a szeretet- 
re és oltalom ra. H azánkban évente 20 ezer gyerm eket érin t a kettétö rt 
házasságok tragédiája  — Mégis hadd  m ondjuk el, hogy több a jó házas
ság és a  harm onikus családi élet, m in t a kuszáit kapcsolatok u tán  fel
bomláshoz vezető életközösség. Így h á t a jó családi légkört kell m eg
hirdetnünk.

Em beri szem élyiségünk az Isten  által tanácsolt jó rendben form áló
dik ak a ra ta  szerint. (Efezus 6,1—4)

a) A  szülők nevelik gyerm ekeiket
F ájdalm as jelenségként kell m egállapítanunk, hogy sok édesapa és 

édesanya m in tha rangon alu linak ta rtan á  a szülői h ivatás gyakorlását. 
Pedig ez is hivatás, am elyre Isten  h ívott el, am ikor gyerm ekekkel a ján 
dékozott meg m inket. L uther a Nagy K átéban így ír : „Isten ezt a szülői 
h ivatást a  legfelső fokra emelte, sőt a földön önm aga helyére állíto tta .”

Ö rülünk annak, hogy gyerm ekeinknek m a több ju t az élet javaiból, 
m int szüleiknek ju to tt. Tanulási lehetőségeik biztosítottak, külön tárgya
k a t is tanu lhatnak . Mégis gyerm ekeinknek m ind em ellett legnagyobb 
szükségük a r r a  van, hogy a  család jó légkörében m indent elm ondhassa
nak, serdülő életüknek kis és nagy kérdéseire választ kaphassanak. Eh
hez pedig idő kell. Az a szülő szereti tehá t legjobban gyerm ekeit, aki a 
lehető legtöbb idővel ajándékozza meg őket.

b) A  gyerm ekek tisztelik  szüleiket
A  T ízparancsolatban Isten  a szüléink irán ti tiszteletre kötelez m in

ket. Tőlük kap juk  Isten  u tán  a legtöbb szeretetet és törődést. L uther ezt 
ír ja  a Nagy K átéban: „H a nem  volna édesapánk és édesanyánk, azt ke l
lene kívánnunk, hogy állítson Isten  elénk valam i fá t vagy követ, hogy
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édesapának és édesanyának nevezhessük azokat. Mivel azonban élő szü
lőiket adott nekünk, m ennyivel inkább kell örvendeznünk azon, hogy 
tisztelhetjük  őket és engedelm eskedhetünk nekiik.”

A szüléink irán ti tisztelet felnőtt korban is tart, am ikor m ár ők szo
ru lnak  segítségre . . .  „ . . .  szolgáljuk, segítsük és gondozzuk őket, m indezt 
ne csak örömest, hanem  alázatosan és tisztelettel tegyük, m intha Isten
nek tennénk.” (Luther)

A családban form álódik jó vagy rossz lelkiism eretűnk. A gyerm e
kek tőlünk ta n u ljá k  az életet. Éber igazságérzettel figyelik cselekedetein
ket, ők is olyan felnőttekké form álódnak, am ilyen példát lá tnak  m aguk 
előtt a szülői hajlékban.

A családban form álódnak önző személyiséggé vagy a m ásik érdeké
ben áldozatkész gondolkozásai embereikké. Ezért nagy m inden szülő és 
felnőtt kötelessége. A családnak a személyiségformáló fe ladatá t semmi 
nem  tud ja  pótolni.

II. A  család a h itünkről való tanúskodás helye is.
M ár az eddigiekben is a  keresztyén elkötelezettség jegyében szóltunk 

a szülők nevelői feladatáról. I tt  kü lön hangsúllyal a h itünkrő l való tanús
kodás, a keresztyén hitben  való já rá s  fontosságát em eljük ki. A keresz
tyén szülő szám ára term észetesen ez. G yerm ekeink elő tt szólnunk kell 
a gyerm ekek nagy barátjáró l, Jézus Krisztusról. L u ther a Kis K átét 
családi használatra  írta , hogy a családfő abból tan ítsa  házanépét Isten 
ú tja in  való járásra. K eresztyén szülők h itükről való tanúskodása a gyer
m ekért való im ádsággal kezdődik, m ajd  a velük együtt m ondott im ád
kozással folytatódik. Keresztyén szülőknek, akik  m egkereszteltették gyer
m eküket, kom olyan kell venniök a keresztelőkkor te tt ígéretüket és Isten 
elő tt vállalt szent kötelességüket.

H itünkről, életünk U ráról: Jézus K risztusról azonban nem  szabad csu
pán beszélni, hanem  életünk  m inden m egnyilvánulásának az Ö lelküle- 
tét kell tanúsítania. Sugározza m eleg tek in te tünk  m egértő indulatunkat, 
példázzák cselekedeteink krisztusi önzetlenségünket s m erjük bevallani 
gyerm ekeink előtt, ha valam iben tévedtünk  vagy vétettünk  fá rad t ó ránk
ban. A megbocsátás iskolájába is a családi otthon falai között járunk.

Ahol a szülők jó  példát m uta tnak  az egym ás irán ti megbocsátás fel
tétel nélküli gyakorlására, o tt a gyerm ekek sem  form álódnak harag tartó  
s később gyűlölködő em berekké. H iszen szülők és gyerm ekek egyaránt 
a közös m ennyei A tya gyermekei, így közös édes A tyjuktól együtt tan u l
h a tják  a megbocsátás egyetlen életrendező elvét és isteni akaratát.

III. A  család a megerősödés és felüdülés helye is
A család légkörének m indig olyan m eghittnek és harm onikusnak kell 

lennie — elkerülhetetlen, de rövid ideig ta rtó  feszültség — helyzetek 
ellenére is — ahova szívesen érkeznek haza a családtagok. Ennek a lég
körnek a m egterem tése term észetesen együttes feladat. Szíves melegsé
get ad hozzá az édesanya, derűs bölcsességet az édesapa és vidám fris
sességet a gyermekek.

M indannyiunknak szükségünk van pihenésre és regenerálódásra. A 
család közös játéka, együttes kirándulások, beszélgetések jó alkalm ak 
erre. Közben m egnyílnak a szívek, előkerülnek egyéni és közös családi 
gondok s együttesen lehet rá ju k  m egoldást találni.

L uther a m aga korában nagyraértékelte a családi asztal m ellett foly
ta to tt beszélgetéseket. Az egyháztörténelem  is úgy jegyezte fel őket, m int
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a reform átor életének legkedvesebb eseményeit, derűs és m eghitt ó ráit 
családja és bará ta i körében. De ezek az együttlétek is Isten  nagy ügyét 
szolgálták. A m int a családban való megerősödés és felüdülés sem öncél, 
hanem Isten  azért ad ja  m indnyájunknak, hogy m egfrissülve és p ihenten  
másnap jobban végezzük feladata inkat h ivatásunk  m ezején a nagyobb 
közösség szolgálatában.

Luther egy helyen arró l ír, hogy a család az a  kedves kert, ahonnan a 
társadalom  a p a lán tá it kapja. A családi közösségben tapasztalja meg a 
gyermek az egym ásra utaltság, az alkalm azkodás és a  bizlom szükséges
ségét. I tt  tan u lja  meg az egym ásért fáradozás öröm ét és az engedelm es
ség fontosságát. M indezt felnőtt korában társadalm unk nagy közösségé
ben ú jra  gyakorolja. Ezért a család a társadalom  „legkisebb a lapse jtje”. 
Amint a gyülekezetünket és egyházunkat is keresztyén családok alkotják, 
ugyanígy épül fel a  társadalom  nagyobb közössége is családok ezreire. 
Nem mindegy, hogy ezek a családok szeretetben szolgáló közösségek, 
vagy felbojdult hangyaboly zsongásában élők egym ást bosszantó keser
ves együttlakása. Ezért kétség k ívü l igaz, hogy „a társadalom  érdekében 
is szükség van a család erősítésére és belső életének m egelevenítésére. 
Sehol sem lehet olyan term ékennyé, m élyrehatóvá és döntő hatásúvá 
az egyház szolgálata a  világ iránt, m in t éppen a családban.”

Szebik Imre

A  m u n k áról
Kétségtelen, hogy hasznos dolog a H itvallási iratok  forgatása — még 

m a is. Viszont az is igaz, hogy ezek a h ittéte lek  — bárm ennyire alapos 
szentírási ku ta tás előzte is m eg őket —, mégis csak a  sa já t körülm ényei
ket, koruk igényeit — m ondjuk ki világosan: korunk társadalm i körü l
ményeit tükrözik, az azokban felm erülő kérdésekre kerestek választ s 
megfogalmazásaik koruk gondolatvilágát tükrözik. E két té tel nem zárja  
ki egymást. Igen becses s drága k incs szám unkra elődeink tanítása, a re
form áció ajándéka. A reform átorok tan ítását úgy kell tekintenünk, m int 
bátor kezdem ényezők m unkáját, akik  m ár nem  elvont teológiai tételek 
fölött vitáznak, hanem  — Isten  Szentlelke által alkalm asoknak ta lá lta t
tak, hogy K risztus kegyelm ét helyesen értelmezzék. M ondhatom így is: 
K risztus szolgálatát koruk körülm ényei között igyekeztek értelm ezni s 
annak „lelkületével” szolgálni.

Ezekben a napokban, am ikor a  reform ációval összefüggésben az abban 
kapott isteni ajándékok gazdagságáról teszünk bizonyságot a m ai gyüle
kezet előtt s h ív juk  őket is ;a bizonyságtevők — a mai bizonyságtevők! — 
sorába, akkor felszabadultaknak érezhetjük  és tu d h a tju k  m agunkat ezek
ről a kérdésekről való bátor szólásra. H iszen h itünknek  m ai megfogal
m azása — éspedig az Írá s  m élyére lehatoló és a k inyilatkoztatás cent
rum át m egragadó m egfogalm azása —, reform átori tett. Ü jra  és ú jra  meg 
kell ta lálnunk  a feleletet a rra  a  kérdésre, am elyet az egyház U ra egyhá
zához és a keresztyén em berhez intéz. Ez pedig valahogy így hangzik: 
hogyan és m ennyiben vagy tan ítványa annak  a K risztusnak, aki szolgáló 
szeretetből életét ad ta érted? A válasz igen sokrétű : a h itnek  ujjongása, 
az új életvitel, a személyes bizonyságtétel és a hitből fakadó cselekedetek 
összessége.

Most a „hogyan” és „m ennyiben” való kérdésben a tudatos em beri

549



tevékenység legfontosabb aspektusára irányítjuk  figyelm ünket. Ez pedig 
az em beri m unka.

A Szentírás term észetesen nem  „m unkakódex”. Azonban gyökerében 
ragad ja  meg az em beri tevékenységnek ezt a form áját. Gondolunk itt 
ilyen igehelyekre, m in t Gén 1,28; 2,15 stb. De ebbe a gondolatkörbe ta r
toznak azok az igehelyek ás, am elyek az em ber „itársas” valóságát em elik 
ki. S ha valahol, akkor éppen a m unkával kapcsolatosan hangsúlyozot
tak  ezek az igék. P ál apostol pl. az Acta 20,35-ben ezt m ondja ebben az 
összefüggésben: „ ..m eg m u ta ttam  nektek, hogy m ilyen kem ény m unkával 
kell az erőtlenekről gondoskodni. . . ” Az is term észetes, hogy a Szentírás 
nem  idealizálja a  m unkát. Genezis 3,17—19-ben az Űr „kiosztja” a m unka 
bérét a fáradságban, de ugyanakkor (Gén 8,22) h irdeti gondviselő szere- 
tetének örökkévalóságát is. így válik az em ber Isten m unkatársává a 
terem te tt m indenségben. Vagyis: az em beri m unka részvétel Isten  kor
m ányzásában. De csak az Isten  ak a ra ta  szerint végzett m unka!

Nem a m unka, hanem  K risztus áldozati halála  üdvözít bennünket. 
Ez az érem  egyik s egyben a legfontosabb oldala. De az is igaz, hogy aki 
szám ára nem  „érdekes” vagy éppenséggel „m ellékes” szektor a m unkában 
végzett szolgálat, az hosszú távon nem tu d  m egm aradni a „keskeny úton”.

A reform átort teológia is ebben a síkban lá tja  a  m unka Istentől való 
rendeltetettségét. Isten terem tő rendjének  ta rto tták  az em beri m unkát. 
És ez a reform áció idejében új volt! Ugyanis az em beri m unka kérdésé
ben is elhalványult a  Szentírás egyetemes üzenete s te re t kapott a ke- 
resztyénségen belül is a nézet, hogy a m unka „szükséges rossz”. Ez a 
vélemény segítette a középkori gondolkodást a világtól való elvonulás, 
a com tem pláció ú tjára. Term észetesen akkor sem vonulhatott m indenki 
kolostorba (m ert akkor miből éltek  volna ezek az egyházi intézmények, 
valakinek dolgozni is kellett!) De általánosságban a m unkának Istentől 
rendelt értéke mégis csak csorbát szenvedett.

L uther ezt a kérdést is „helyére te tte”, am ikor a  Szentírás egységes 
értelm ezése a lap ján  kiem elte s hangsúlyossá tette a  „m ennyei h ivatás” 
és a „földi h iva tás” közös alapjait. M ondhatjuk így is: közelhozta felism e
résében a horizontálist a vertikálishoz, az Istennek való szolgálatot az 
em bertárs szolgálatához. Az ebből fakadó etikai konklúziók „forradalm a
síto tták” kora közgondolkodását, hiszen a hétköznapi m unka kiem elt he
lyet kapott az em ber életszférájában.

A földi m unka m andátum  —r ahogyan azt Bonhoeffer fogalm azta —, 
am elyet Isten  nyújt á t az em bernek s azzal el is kell számolnia. Vagyis 
a keresztyén em ber többé m ár szabadúszó a m unka tekintetében. 
Más szóval: a  keresztyén em ber m unkájában  K risztus kegyelm e és e re je  
realizálódik. Ez pedig felelősséget jelent.

Az Isten  ak a ra ta  szerinti m unka végzéséhez szükséges az, hogy az 
em ber élő h itre  jusson el. (Hiszen m ásképpen nem  érzi hitének és a h i
téből fakadó m axim ális m unkateljesítm ényének az összefüggését.) Ezért 
nem  a m unka „m andátum ával” kell kezdenem az igehirdetést, hanem  az 
élő, é rtünk  életé t adó s így értünk  szolgálatot végző Krisztusról, aki bűn 
bocsátó kegyelméből új élettel ajándékoz meg. Csak Isten  kegyelme kö
zéppontjának, K risztusnak a m egragadásával válik  szám unkra valósággá 
az, am it Isten  rendelt a m unkáról. Csak így válik  ez a  látszólag horizon
tá lis kérdése az em bernek vertikális problém ájává, hiszen K risztussal 
való közösség nélkül levegőben lóg a „m andátum ” is. Viszont az élő 
K risztus ereje m egérteti az em berrel, hogy az Isten  rendelése szerint vég
zett m unka Isten ak a ra ta  s így azt csak jó l lehet végezni. így lesz kriszto- 
centrikussá a sokszor nagyon is fáradságos földi h ivatásunk: a m unka.
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M inden egyházi szolgálat a lfá ja  és ómegája, hogy a gyülekezeteink
ben élő evangélikus keresztyént elvezessük K risztushoz s K risztus k e 
gyelmétől meggazdagodva az em beri közösségben végzendő szolgálat
hoz. A m ikor tehát pl. a m unkáról szólunk, akkor is e kettős mozgást kell 
szemünk elő tt látnunk. A prim ér a K risztushoz segítés szolgálata de eb
ből egyenesen kell, hogy következzék a felebarát szolgálata is. Ez ebben 
az esetben az Isten megbízásából és akaratábó l végzett m unka. Ebben a 
kettősségben tulajdonképpen a secundér — a közösség jav áért végzett 
becsületes m unka — egyenesen következik az elsőből. De ezt naponta ú jra  
és ú jra  tuda tosítanunk  kell h íveink gondolatvilágában.

T ársadalm unk szocializmust épít. A bárm ilyen m unkakört betöltő h í
veink is ezt a szocializm ust építik. Nem hitükkel, hanem  hitükből fakadó 
s annak gyüm ölcseként jelentkező becsületes m unkával. S a becsületes 
m unka nincs sem m unkahelyhez, sem m unkakörülm ényhez kötve! Nem 
úgy áll a dolog, hogy egyetemi ka ted rán  lehet becsületes m unkát végez
ni, de esztergályosként nem! És e tekin tetben nem á r t ú jra  felidéznünk 
Luther klasszikussá vált sorait: „Ha a szegény szolgálóleány söpri a h á 
zat és ezt Jézus K risztusban vete tt h itte l teszi, jobb cselekedetet és n a 
gyobb istentiszteletet végez, m in t A ntonius a pusztában”.

Véleményem szerint ez a kérdés — van-e különbség m unka és m unka 
között — „fehér fo lt” egyházi közgondolkodásunkban (E cikk írása köz
ben végiglapoztam  a Lelkipásztor és az Evangélikus É let közel 30 évfo
lyamát. Csak, m in t érdekesség: az 1950-es évek elején  és végén a m un
kae tika  — a szociáletika összefüggésében — napirendi tém a volt egyházi 
zsurnalisztikánkban. A 60-as évek közepén még egyszer előkerü lt ez a 
kérdés, de az elm últ öt esztendőben alig-alig  pub likáltunk  valam it is a 
m unka m ai egyházi értelm ezéséről. V ajon m iért e hallgatás?)

M agyarországon m a a hatalom  a m ukásosztály és a vele szövetségben 
levő parasztság  kezében van. Ez ászt jelenti, hogy a fizikai m unkának  nem 
csak becsülete, hanem  rang ja  is van hazánkban. A kezével és értelm ével 
egyszerre dolgozó m unkás társadalm unk őre és közös jó létünk biztosíté
ka. Fizikai dolgozó áll a félautom ata gépsorok m ellett, ő sü t kenyeret, 
term eli a  szenet, a ra tja  a gabonát és vezeti a mozdonyt. H angsúlyozottab
ban, m int eddig, kell szólnunk istentiszteleteinken, hogy a fizikai m unka 
nem  alacsonyabbrendű, m in t a szellemi. Nemcsak az utóbbi van Isten  
ak a ra ta  szerint, hanem  m inden m unka. Nem szégyen m a fizikai m unkát 
végezni társadalm unkban, de igenis szégyen és Isten akaratával ellenke
zik a felelőtlen, hanyag, a közösséget m egkárosító m unka, bárm ilyen 
m unkakörben is végezzék azt. (A nyári teológiai konferencián az ifjúsági 
kérdésekkel kapcsolatosan valaki azt m ondta, hogy az értelm iségi fia
talok hajlam osabbak az evangélium  befogadására. Nem o tt van inkább 
a hiba, hogy mi, lelkészek m ég m a is „íróasztal” szemlélet béklyóival 
küszködünk — ha egyáltalán terhesnek érezzük azt?)

A m unka m indig közösségi tevékenység. (Még a maszek asztalos is 
közösségi m unkát végez, hiszen valakinek készíti az asztalt vagy széket. 
Valaki örülni vagy átkozni fogja m unkájáért.) Ez azt jelenti, hogy vannak  
m unkatársaink, akikkel együtt dolgozunk vagy term ékeinkkel kapcsolat
ba ju tunk  em bertársainkkal. Közösek a feltételek, az elért eredm ények 
feletti örömök, a  sikertelenséget követő gondjaink. Vagyis egy-egy m un- 
káskollektfva tag jai vagyunk. Társadalm unkban a m unkáskollektívák 
nem  ideológiai egyezőség szerint vannak kialakítva. A kollektíván 
belül egyetlen krité rium  van: a jól és becsületesen végzett m unka. 
A m ikor dolgozunk, akkor kezünk végez „prédikációt”. Ha a ke
resztyén em ber Istentől kapott m egbízatást m unkája jól elvégzésére, ak 
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kor nem lehet az utolsó. A munkafegyelem, a m unkaidő teljes kihasznált
sága egész társadalm unk, ső t gazdasági előrehaladásunk égető problé
m ája. E tekintetben nekünk evangélikus keresztyéneknek nem a .problé
m a melegen ta rtása  a feladatunk, hanem  Istentől kapo tt erővel fegyel
m ezetten szolgálni a közösség és a társadalom  anyagi előrehaladásáért, 
m indenek jólétéért.

A m ikor m unkáról beszélünk, nem  hallgathatunk  a m unkabér kér
déséről sem. „Méltó a m unkás a m aga bérére.” A hangsúlyt a „m aga” 
szócskára helyezem. Nem  a m ásik bérére vagyok méltó, hanem  arra, 
am iért megdolgoztam. E gyáltalán m éltó vagyok én valam ilyen bérre? 
Ügy dolgoztam, ahogyan az t U ram  elvárja  tőlem ? Nem vagyak „tú lfi
zetve” ? M indnyájan ism erjük  az ügyeskedők nem kis táborát. Hogy ez 
nem  igehirdetési tém a? Dehogynem; Hiszen k iha t az em ber egész élet
szférájára. Az önző, harácsoló em ber nem  válhat közösségivé, am íg gyö
keresen meg nem  változik. Term észetesen it t  nagy felelősség háru l ránk  
lelkészekre is. Ú jra lehet találkozni gazdagodó papokkal. Vizet p rédikál
ni s bort inni — m a m ár nem  lehet. V isszatérve a m unkabér kérdésre. 
Ha a bibliai igét kissé átírjuk , ak-kor találkozunk társadalm unk  célkitű
zésével is, ami egyben m indnyájunk  közös ügye: a többet és jobbat te r
melő m unkás méltó az elvégzett és a  közösség jav áé rt végzett m unka bé
rére. De csak ékkor.

Végül néhány pontban vázlatosan közreadom  erről a kérdésről el
m ondandó igehirdetésem  vázlatát.

Textus: Zsoltár 8,4—10.
1. Isten  Szentlelke egy m unkás nap estéjén gyűjtö tt össze bennün

ket . . .  V elünk való kapcsolatát ak a rja  igéjén keresztül tovább erősí
teni . . .

2. Jézus K risztus által „ú rrá” te tt  m in k e t. . .  m unkatársává foga
dott . . .  b izalm at elő legezett. . .  Megbízott, hogy az Ö dicsőségére és em 
bertá rsaink  s sa já t hasznunkra m unkát végezzünk . . .

3. A m unka végigkísér bennünket egész életünkben . . .  Iskola .. . nagy
szülői szo lg á la t. . .  Sokféle m unka van — külsőleg. De Isten csak egyfélét 
ism er: az <3 rendelése és ak ara ta  szerint végzett m unkát. Ez pedig csak 
becsületes m unka le h e t . . .

4. Isten  nem  magányos farkasokat form ál gyerm ekeiből.. . gyüle
kezetbe épít b e . . .  közösségbe állít. Egyik ilyen közösségteremtő form a a 
m unkahely i s . . .  A kkor végzek jó m unkát, ha a közösség jav á t látom  
m agam  e lő t t . . .  Az önző em ber aszta lára „ ro thad t” gyümölcs k e r ü l . ..

5. T ársadalm unk igényli a m u n k á n k a t. . .  A leggyengébb m unkáskéz 
is drága .. . Részesei vagyunk ennek a m echanizm usnak . . .  Kezünkkel 
kell p ré d ik á ln u n k ... Nem keverjük  össze: ne a  m unkahelyünkön elm él
kedjünk Isten  üzenetén — m unka helyett, hanem  jó m unkával tegyük 
áldo ttá  Isten n e v é t . . .  Szívünk a szolgálat lángjától égjen . . .

6 . Reform ációra nem csak em lékezni kell, hanem  abból tanu ln i is 
lehet. Mi attól kezdve tud juk : Isten rendelése a m unka s nem  valam iféle 
rossz, am it kényszerűségből hordoznom  k e l l . . .  „Kevéssel tetted  őt k i
sebbé Istennél.” . . .  Az em ber alkotó nagysága Isten  terem tő kezében .. . 
Reform átort cselekedet: becsületes m unka Isten  a k a ra tá b ó l.. .  S ekkor 
him nusszá lesz ez az ige: „Mily felséges a  te neved az egész földön!” 
. . . J ó  m ulatság? Férfim unka? Isten  ad ta  lehetőség! Van m unkánk, o tt
honunk, van k en y e rü n k !. .. Bárcsak a föld egésze tudná ezt him nusszá 
d a lo ln i. . .  Ámen.

Dr. Karner Ágoston
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A társadalmi igazságosságról
Az elm últ évben a budapesti Európa Könyvkiadó m egjelentette m a

gyarul D ieter Forte: „L uther M árton és M ünzer Tam ás avagy a könyve
lés bevezetése” című m űvét, am elynek tárgya a reform áció és a ném et 
parasztháború. A színdarab az 1971-es évadban óriási sikert ara to tt és 
ugyanolyan felháborodást keltett a Német Szövetségi K öztársaságban, s 
nem ok nélkül.

Forte film szerűen pergő, rövid, hatásos jeleneteivel egyszerre vázolja 
fel a korai kapitalizm us m odelljét és rajzo lja  meg a kap italista világ to rz
képét. L u therja  szánandó, tragikom ikus figura, aki m indig a hatalm asok, 
az uralm on levők oldalán  áll, s lakájkén t azt teszi, ami az ő érdekeiket
szolgálja.

Forte sz índarabja jól érzékelteti azt a  jelenséget, am elyet a mai m a
gyar irodalom ban is észlelhetünk, nevezetesen a reform áció társadalm i 
fejlődésben já tszo tt szerepének árnyaltabb  értékelését.

Az idézett és sokat v ita to tt színdarab ism eretében izgalmas kérdés, 
a reform áció tan ítása a társadalm i igazságosságról.

M indenekelőtt azt kell leszögezni, hogy a reform áció nem tan ren d 
szer, hanem  sokrétű forradalm i folyam at, s legjelentősebb szellemi vezé
re L uther nem  elefántesonttoronyban elm élkedő tudós, hanem  a fo rra
dalmi változásban m indenestől résztvevő, de békességet kívánó ember. 
Nem retten the te tlen  hős, de nem  is gyáva polgár. Nem glóriás szent, de 
nem is földi gyönyöröket kereső világfi. Nem elszánt forradalm ár, de nem 
is megalkuvó lakáj.

L uther az egyház reform átora és nem  a társadalom é. A teológia dok
tora, s nem  a társadalom tudom ányoké. (Ilyenek akkor még nem is lé
teztek.) Sokkal járatosabb volt a h it dolgaiban, m in t a politikában, vagy 
a gazdasági kérdésekben.

L uther célja az egyház m egújítása volt. Miközben ezért küzdött, 
szem betalálta m agát kora társadalm ának  égető kérdéseivel: A parasztság 
m ind nagyobb nyom orúságával, az uralkodó osztályok növekvő zsarnok
ságával és telhetetlenségével, a szegény ifjúság iskoláztatásának hiányá
val, az uzsorások és kalm árok visszaéléseivel stb. Ezekben a kérdésekben 
állást kellett foglalnia. Ezt ő meg is tette.

A reform átor meg volit győződve, hogy a ném et parasztság zendülé
sét u ra ik  zsarnoksága, telhetetlensége és gonoszsága válto tta ki, s ezt 
szemükbe m ondta: „Senki m ásnak e földön nem  köszönhetjük ezt a 
zendülést, m in t nektek, ti fejedelm ek és urak. A világi korm ányzatban 
nem tesztek egyebet, m int nyúztok és kincset harácsoltok, hogy pom pát 
űzzetek és dölyfösködjetek annyira, hogy azt a szegény parasztem ber 
tovább m ár nem képes és nem is akarja  tűrni. Isten rendeli úgy, hogy 
a ti zsarnokságotokat az em berek nem képesek, nem akarják , sőt nem is 
tartoznak eltűrni. A felsőség nem azért van  rendelve, hogy a maga hasz
nát és önkényét keresse az alattvalókon, hanem  azért, hogy az alattvalók 
hasznát és jav á t m unkálja .” 1

Nagyon lényeges annak  hangsúlyozása, hogy az em berek nem ta rto z
nak eltű rn i a zsarnokságot, a társadalm i-, szociális igazságtalanságot s 
elism erésre méltó az a bátorság, am ellyel a reform átor az u rak a t teszi 
felelőssé a ném et földön bekövetkezett parasztlázadásért.

De L uther egyidejűleg a lázadókat is elm arasztalja, am iért fegyvert 
ragadtak  az Istentől rendelt felsőség ellen. Azt hangsúlyozza, „hogy soha
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sem m iféle lázadás jó véget nem  ért. M ert villongást könnyen kezdünk, 
de nincs hatalm unkban  azt m egszüntetni, am ikor nekünk tetszik .” 2 „a  
lázadás olyan, m int a  nagy tűzvész, am ely országot gyújt és elpusztít; a 
lázadás, m in t a legnagyobb csapás országra k iterjedő gyilkolást és vér
on tást okoz, özvegységre és árvaságra ju tta t, s m indent elpusztít.” 3

A reform átor a  nála m egszokott szenvedélyességgel egyszerre in te t
te  az u rak a t és a parasztokat. Szerette volna m indkét fele t kiegyeztetni, 
m egbékíteni. Az engesztelés o ltárán  kész le tt volna életét is feláldozni. 
„Szívesen váltanám  meg életem m el és halálom m al (a békét) .” 4

L uthernak  ezt a kétfrontos harcát a történészek s a társadalom tudo
m ányok művelői közül sokan következetlenségnek, m egalkuvásnak, gyá
vaságnak ítélik. E vélemény helyesnek tűn ik  m indaddig, am íg figyelmen 
kívül hagyjuk, hogy L uther ízig-vérig teológus volt és nem  politikus. Is
ten igéjének m értéke alá helyezte a társadalom  életét, mozgását, prob
lém áit. Nem te tt különbséget a nagyobb és a kisebb társadalm i igazság 
között. Ezért nem  kötelezte el m agát a parasztok oldalán, noha helyzetü
ket igazságtalannak tarto tta . Előtte egy cél lebegett, az egész nép, az egész 
társadalom  boldogsága. Nem tudta, s nem is tudhatta , hogy az egyes tá r
sadalm i osztályok közötti szakadék áthidalása, egymáshoz közelítésük 
nem  olyan egyszerű, am ilyennek ő vélte.

Ha L uther és a nevéhez fűződő reform áció szerepét vizsgáljuk a tá r
sadalm i igazságosság érvényesítése szem pontjából, nem elég, ha csak a 
ném et parasztlázadáshoz való viszonyukat szemléljük. Figyelnünk kell 
a r ra  is, m it ta n íto tt és m it te tt a  reform áció a szegényeik, az elnyom ot
tak  érdekében.

Kem ényen ostorozta és elíté lte az uzsorás h itelt, am elyről azt vallot
ta, hogy az „a legnagyobb csapás a ném et nem zeten, am it az ördög eszelt 
k i és a pápa helyben hagyta az egész világ rom lására. Ezzel kapcsolato
san  a Fuggereknek és a velük egyszőrű társaságoknak is zabolát kellene 
tenni a szájukra . ” 5 „Nincs helyén, ha egyik a m ásik rovására henyél, dús- 
kodik és jólétben úszik, míg a  m ásik  ínséget lá t .” 6

A középkorra olyannyira jellem ző és a korabeli társadalom ban á lta lá 
nos koldulásnak is hadat üzent a reform átor. A koldulást gyökerében 
k íván ta  gyógyítani úgy, hogy m inden város e lta rtha tná  a maga szegényeit, 
azokat akik  nem  b írnak  dolgozni. „Valóban igen nagyon szükséges volna, 
ha egyszer m ár m inden koldulásnak vége szakadna az egész világon. Tu
la jdonképpen senkinek sem volna szabad a keresztyének közül koldulni 
já rn i .” 7

L uther a felsőség kötelességének tarto tta , hogy gondoskodjék a sze
gény gyerm ekek iskoláztatásáról. „M ennyit kell költenünk évenként pus
kákra, utakra, hidakra, gátak ra és sok más hasonló dolgokra, hogy bizto
sítsuk a városok békességét és lakóházait; há t m iért ne költhetnénk 
ugyanennyit a szegény, elhagyott ifjúságra is. V ajha az iskolákra adná
nak pénzt), hogy neveljék a  szegény gyerm ekeket.” 3

A reform áció — bárm ennyire is közrejátszottak sikerében politikai 
és társadalm i tényezők — lényegét tekin tve vallási forradalom  volt. A 
célja az egyház m egtisztítása. Az ú jra  felfedezett evangélium  fényében 
felism erhetőbbek lettek  a társadalom  bajai, a társadalm i igazságtalan
ságok. Ezeket a reform áció m enet közben próbálta  orvosolni úgy, hogy 
ostorozta és elítélte azokat, s a m egoldás ú tjá t is felvázolta. Ma úgy lá t
juk, hogy ez kism értékben sikerült, de nem feledhetjük, hogy akkor még 
nem  voltak meg azok a feltételek, am elyek lehetővé te tték  volna a tá r 
sadalm i igazságtalanságok gyökeres felszámolását.
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Mi m a Isten kegyelméből olyan társadalom ban élünk, am elyben a 
társadalm i, szociális igazságosság messzemenően érvényesül. N incsenek 
elnyomók és elnyom ottak, u rak  és szolgák. Nincs kizsákm ányolás és jog- 
fosztottság. N incsenek dúsgazdagok és éhező koldusok. Van társadalom - 
biztosítás és családvédelem . Gyermekgondozási segély és ingyenes okta
tás. V annak szociális otthonok és gyermekvárosok. O lyan társadalom ban 
élünk, am ely az egyház segítsége nélkül is meg tu d ja  oldani a maga prob
lémáit. De örülünk annak, hogy a mi társadalm unk igényli és elfogadja 
az egyház segítségét a szociális igazság m ind teljesebb m egvalósítása 
érdekében végzett m unkájában. Ezt a m unkát jó lelkiism erettel és szí
vesen végezhetjük, m ert az egyház feladata az evangélium  hirdetése és 
a szentségek kiszolgáltatása m ellett, hogy a m aga sajátos eszközeivel 
küzdjön az elesettek felem eléséért, a szociális igazságosság érvényesíté
séért, s hogy szeretettel szolgáljon m inden em bernek. E rre h ívott el m in
ket az anyaszentegyház Ura, s e rre  kötelez m inket reform ációi öröksé
günk.

Táborszky László

JEGYZETEK

1. L u th er: In tés  b ék ére  fe le le tü l a sváb  p arasztság  12 pon tjára . L u th er M árton  
M űvei IV. 214—218. 1.

2. U o .: 240—241. 1.
3. L u th er: A  g y ilk o s  é s  rab ló  p arasztb an d ák  e llen . L u th er M árton M űvei IV. 

252. 1.
4. L u th er: In té s  b é k éres  fe le le tü l a sváb  p arasztság  12 pon tjára . L uth er M árton  

M űvei IV. 241. 1.
5. L u th er: A  n ém et n em ze t k e r esz ty é n  n em e ssé g é h e z . L u th er M árton M űvei II. 

106. 1.
7. U o .: 85. 1.
6 U o .: 85 1.
8. L u th er K eresz ty én  isk o lá k  á llítá sa , s fen n ta r tá sa  ü g y éb en . L u th er M árton  

M űvei IV. 161. 1.

Az új életben járásról
a) A középkorban a hit fogalm a értelm i tevékenységre szűkült. A re

formáció népe viszont a h it lényegéhez tartozónak ta rto tta  a jó t cselekvő 
életét. A kettő t m egkülönböztethetőnek tarto tta , de szét nem  választha-
nak. J

„Em lékeztetik nálunk az em bereket a rra  is, hogy a hit szó e helyen 
nem  a (bibliai) tö rténet puszta iism eretét jelenti, — ez az istentelenekben 
és az ördögökben is m egvan; hanem  a tö rténet eredm ényét is, — vagyis 
ezt a h itté te lt a bűnök bocsánatáról: hogy K risztus által m ienk a kegye
lem, igazság és (bűnbocsánat.” (Ca XX. 23.)

„M inthogy tehá t mi olyan hitrő l beszélünk, am ely nem té tlen  elm él
kedés, hanem  m egszabadít a haláltól, új életet terem t a szívekben és a 
Szentlélek m űve: ezért ez a h it nem  lehet együtt halálos bűnnel, hanem  
am eddig megvan, jó gyümölcsöt terem .” (Ápol IV 64.)

„ . . .  m indent készségesen szolgál, m indent elszenved Isten  irán ti sze- 
retetből és tisz te le tbő l. . .  tehát lehetetlen dolog a cselekedetet és a h ite t
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különválasztani, m int ahogy lehetetlen az égést és a tüzet széválaszta- 
n i”. (SD IV. 12.)

b) Az ú jkor kezdetét jellem zi az individualizáció. Egyházi és világi 
nagyságok udvartartásukkal, művészek pártfogolásával, sőt még iskola- 
politikájukkal (w ittenbergi egyetem m egalapítása) személyiségük nagy
ságát igyekeztek bizonyítani. (A m ai társadalom tudom ány a kapitalizm us 
kezdetét lá tja  az erősödő polgárságban is). A reform áció lu theri ága vi
szont a keresztyén élet közösségi beállíto ttságát hangsúlyozza.

„Átkozott az az élet, am elyet valaki m agának él és nem a felebarát
nak. De áldott az az élet, am elyet a  m ásikért él és am ellyel a m ásiknak 
szolgál tanításban, büntetésben, segítésben vagy bárm ilyen m ás módon ” 
(WA 10, I. 2. 240.)

„Azért e cselekedeteknél m inden törekvésünknek szabadon és csakis 
a rra  kell irányulnia, hogy m ás em bertársainknak általuk  szolgáljunk és 
javukat m unkáljuk, semmi m ásra nem tekintvén, csakis am ire mások
nak szükségük vagyon. M ert ebből áll az igaz keresztyén élet, és i t t  a  hit jó 
kedvvel és szeretettel lá t dolgához, m in t Szent Pál galatáknak mondja 
(Gál 5,6)” (Luther: A keresztyén em ber szabadsága 26. tétel. Ford. Masz- 
nyik.)

„A keresztyén em ber m indeneknek készséges szolgája és m indenki
nek alá vagyon vetve” (Luther. U. o.)

„Íme, így foly a hitből az Isten  irán t való szeretet, és a szeretetből 
a szabad, szolgálatkész, vidám  élet, am ely ingyen m unkálja a felebarát 
jav á t” (Luther. Uo.)

c) A középkorban Szűz M ária és az egyházi szentek háttérbe szorítot
ták  Jézus személyét, ugyanis azokat szolgálatába tud ta  állítani a tom ista 
teológia. A reform áció viszont Jézust lá tta  a középpontban, akinek szol
gálatába kell állítani teológiánkat is. Így vált Jézus ú jra  a szolgáló élet
form a ú tm utató jává és példájává.

„Íme, — i t t  Pál a keresztyén életet egész világosan úgy á llítja  elénk, 
m in t am elynek m inden cselekedete kell, hogy a  felebarát jav á t célozza, 
m ert m agára nézve kinek-kinek elegendő a sa já t hite és m inden más 
cselekedet és az egész keresztyén élet csak a r ra  való, hogy általa  feleba
rá tunknak  szabad szeretetből szolgáljunk. E végből u ta l K risztus példá
já ra  m ondván (Fii. 2,6—7.): Ugyanazon érzület legyen bennetek, am ely a 
Jézus K risztusban is, aki bárha Isten alak jában  vaia — és m aga m agának 
elégsége vala, és életére, m űködésére és szenvedésére neki a végből, hogy 
az által kegyes és boldog legyen, semmi szüksége sem vala, — mégis m in
denektől m egüresítette m agát és szolgaalakot öltött fel, — m indent meg
te tt és elszenvedett, nem tekintve másra, csak a mi javunk ra ; és így, b á r
ha szabad vala, mégis mi ére ttünk  szolgává le tt” (Luther. A keresztyén 
em ber szabadsága. 26. tétel. Ford. Masznyik.)

d) A középkor a jócselekedetek fontosságát hangsúlyozta az egyéni 
üdvösség szempontjából. A reform áció a hitből fakadó jócselekedet fon
tosságát abban látta , hogy az új életen keresztül Isten  m unkatársai, a 
Szentlélek eszközei leszünk m ások üdvösségére.

„Az újjászületés a szolgaságban levő em beri ak a ra t felszabadítása. 
A szolga akara t helyett Isten  a Szentlelkén keresztül gyermekei szabad 
ak a ra tá t m unkálja, s így válunk a Szentlélek eszközeivé” (Ep II. 18.) Sőt 
a Szentlélekkel együtt is m unkálkodunk! „Ez az együttm unkálkodás 
azonban igen különös dolog, m ert a m egtért em ber nem olyan form ában 
m unkálkodik a Szentlélekkel együtt, m in t ahogy két ló együttesen húzza 
a kocsit,” (SD II. 6 6 .) Hanem úgy, hogy Isten belülről form ál bennünket
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és tesz alkalm assá, hogy a Szentlélekkel együtt m unkálkodjunk. (SD II.
65.) e) A dualista ókori filozófia beépült a középkor gondolkodásába. 
Ezért ta rto tták  szenitebbnek az anyagi világtól „elkülönülő” szerzetesi 
életet. A reform áció tan ítása szerin t viszont az új élet terü lete a m inden
napi élet és nem  egy elvont, k ita lá lt élet.

„Ha jó és szent cselekedeteket kell tennem, bizony nem tudok job
bat annál, hogy őszintén tisztelem  szüléim ét és engedelmeskedem nekik, 
hiszen m aga Isten  paracsolta ezt. M ert am it Isten  parancsol, az sokkal 
nemesebb, m int bárm i, am it m agunk gondolunk k i” (Luther. NK. 112— 
113. Frod.: Pröhle.)

„Ha ezt a szegény nép szívébe lehetne vésni, a cselédlány táncolna 
örömében, dicsérné Isten t és há lá t adna Neki, és gondos m unkájával, 
am elyért e llá tást és b ért is kap, olyan kincset szerezne, am ilyen egynek 
sincs azok közül, akiknek legszentebb h írük van. Nem kitűnő dicsekvés-e 
ha ezt tud juk  és m ondhatjuk: „Ha m indennapi házi m unkádat végzed, 
jobb az valam ennyi szerzetes szentségénél és szigorú életénél.” (Nk 145.)

f) Nemcsak a keresztyén élet helye a hétköznapok világa, hanem  az 
Istennek tetsző szent cselekedetek is hétköznapi cselekedetek.

A keresztyén élet jó cselekedetei nem csak Isten ítéletében léteznek, 
hanem a konkrét em beri cselekedetekben realizálódnak. Istent félni és 
szeretni nem  lehet elvontan, hanem  azt realizáljuk, am ikor örülünk az 
istentiszteletnek, használjuk  Isten  igéjét, buzgólkodunk az im ádságban. 
„Az első parancsolat külünszakítása a többitől m ár nem az első paran 
csolat. Isten t csak a többi parancsolatokban a parancsolatok m egtartása 
által tiszteljük: am ikor a  szülőket tisztéljük, a házasságot tisztán ta rtjuk , 
a hazugságot kerü ljük .” (Ap. IV. 139.)

g) A hitben elődeink szükségesnek lá tták  az új életben való já rást a 
túlzásoktól, az anabaptista  félreértésektől elhatárolni. Ezért az új élet 
s tru k tú rá já t igyekeznek tisztázni, a Lélek vezető szerepét és a törvény 
helyét az új életben való járásnál m eghatározni.

1. A Szentlélek vezető szerepe. „Ha az em ber megtér, világosságot k a 
pott és az ak ara ta  m egújult, akkor ak a rja  az em ber a jót. Most azonban, 
m iután m eghaltunk annak  a szám ára, ami fogva ta rto tt m inket, megsza
badultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben a Lélek szerint szolgálunk 
(Rm 7,6).” (SD II. 63.)

„A keresztyén em ber új terem tm ény, Isten új műve, aki sok dolog
ról m ásképp beszél, gondol és ítél, m int ahogy a világ teszi, m ert a Szent
lélek vezetése a la tt á ll” (WA 36,255).

2. A keresztyén élet nem  a tökéletesek élete. A Nagy K áté ötödik 
és hatodik  kérés m agyarázata elején ezeket o lvashatjuk: „Ez a kérés sze
gény és nyom orult é letünkre vonatkozik, am ely nem folyhat bűn nél
kül” (Nk. 8 6 ). „Sőt noha bocsánatot és jó  lelkiism eretet kap tunk  és teljes 
feloldozásban részesültünk, mégiscsak úgy van ebben az életben, hogy az 
em ber ma áll, holnap elbukik”. (Nk. 100.)

3. A törvénynek új szerepe van a keresztyén em ber életében. „Mi 
hisszük, tan ítjuk  és valljuk, hogy noha az igazán Istenhez m egtért em 
berek a törvény átkától és kényszerítésétől m entes és szabad, mégsincs 
a törvény nélkül, m ert Isten Fia azért szabadította meg, hogy gyakorolja 
m agát abban éjjel és nappal (Ps 119,1)”. (Ep. VI. 2.)

„. .. az a véleménye Szent Pálnak, hogy azoknak, akik K risztus által 
Istennel m egbékéltek, azokat a (törvény) átka nem  tud ja  terhelni, sem 
az ú jjászü lete tteket kényszerítésével kínozni, m ert belső em berük sze
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r in t szeretik — gyönyörködnek — Isten  törvényében”. (SD VI. 8 .)
„A keresztyén élet az nem  egy állapot, hanem  egy folyam at; nem az 

egészség, hanem  a gyógyulás; nem a nyugalom, hanem  a gyakorlás. Mi 
még nem  vagyunk (tökéletesek), de le s z ü n k .. .” (WA 7,336, 31—34.)

Missura Tibor

Megjelent

D. Dr. Ottlyk Ernő:
Az evangélikus egyház útja a szocializmusban

című könyve

Ára: 80,— Ft.
Kapható a Sajtóosztályon
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Az igehirdető műhelye
 

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 16. VASÁRNAP
Mt 6, 1—6

Rövid egzegézis
Ebben a fejezetben Jézus a tan ítványt a farizeustól megkülönböztető 

„több igazságot” (Mt 5,20), m ás szóval a  tan ítvány  új életét részletezi. 
Texusun'kban (1—6 . v.) ezt az új é le te t a  tan ítványnak  Istenhez való 
viszonyában (5—6 . v.) és az em bertársak  irán ti szolgálat vonatkozásában 
m utatja be. (2—4. v.) Ezzel Jézus a keresztyének új életének jellem zésére 
két olyan példát ragad ki (a ham adik, a belső fegyelmezettség tex tusun
kon kívül esik), am ely nem csak az akkori kegyes istenfélő élettől volt e l
választhatatlan, hanem  mai keresztyén életünknek is lényeges velejárója. 
Hiszen az im ádság és az em bertársak  ügyét felkaroló szolgálat nélkül ma 
sem képzelhető el keresztyén élet. Jézus azonban itt az im ádságnak és a 
szolgálatnak nem  a ta rta lm á t részletezi, hanem  azok m ikéntjéről beszél, 
s ezzel kapcsolatban olyan té te lt á llap ít meg, am ely nem csak az im ádság
ra és a felebarát ügyét felkaroló szolgálatra vonatkozik, hanem  az egész 
keresztyén életre  érvényes. E tétel szerint Jézus a keresztyének új életé
nek többletét abban látja , hogy a keresztyén em ber m agatartása nem 
külső látszatra, az em berek dicséretének és elism erésének elnyerésére 
irányulnak, hanem  belső term észetességből és meggyőződésből fakad. 
Az ilyen m agatartásnak  Isten előtt „ju talm a van”, azaz Isten az ilyen 
m agatartást tanúsító  em bereket fogadja el gyermekeinek, ami közelebb
ről azt jelenti, hogy a keresztyén em ber ebben a m agatartásban  ta lá lja  
meg és éli á t igaz emberségét.

A tex tu s  belső iránya
Igénk rám u ta t m inden idők kegyes em berének legfőbb kísértésére, 

a farizeusi m agatartás és a m ások elism erését hajszoló látszat kegyesség 
veszélyére, s egyben m egm utatja, hogy a belső meggyőződésből fakadó, 
term észetes keresztyén élet fo rrása az Istennel való bensőséges kapcso
lat.

Gondolatok az igehirdetéshez
Ism erek házastársakat, akik annyira elhidegültek egymástól, hogy 

közöttük a házastársi közösség teljesen megszakadt, de bizonyos meg
fontolásokból mégis úgy döntenek, hogy együtt m aradnak  és kifelé azt 
a látszato t keltik, hogy házaséletükben m inden a  legtökéletesebb rend
ben van. Ügy gondolom, hogy nagyon nehéz lehet szám ukra ez a kettős
ség, de elsősorban ez a közönség szám ára m egjátszott, színházszerű lát- 
szat-házasélet. Pedig egy kicsit m indannyian ilyen látszat-élete t élünk. 
Kifelé igyekszünk m indig a szebbik arcunkat m utatni, igyekszünk jobb
nak, gyengédebbnek, becsületesebbnek, látszani, m in t am ilyenek valójá
ban vagyunk. K eresztyén életünkre még inkább érvényes ez a mások 
kedvében járó, m ások elism erését kereső m agatartás. Sok helyen a tem p
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lom ba járást, a gyülekezet tám ogatását még ma is az a szempont hatá
rozza meg, hogy m it szólnak hozzá mások, ha nem járok  templomba, 
h a  nem  tám ogatom  a gyülekezetei. Nagyobb tatarozásoknál, építkezések
nél 'pedig adom ányainkat az befolyásolja, hadd lássák mások, hogy 
m ilyen áldozatkészek vagyunk. Mai igénkben Jézus leleplezi ezt a m aga
ta rtás t és rám u ta t arra, hogy ez egyáltalán nem  kedves Isten  előtt. Jézus 
azonban nem csak leleplez, hanem  a gyógyulás ú tjá t is m egm utatja.

1. A m ások elism erését hajszoló lá tszat keresztyén életnek az a leg
főbb oka, hogy nincs igazi bensőséges kapcsolatunk Istennel. Talán nem 
i^ hiszünk benne igazán. Ezért adunk olyan keveset az ő vélem ényére 
és ezért becsüljük többre az em berek elism erését. Hogy ennek a m aga
ta rtásnak  az oka elsősorban a rra  vezethető vissza, hogy nincs bensősé
ges kapcsolatunk Istennel, azért u ta l Jézus m indenekelőtt imádkozó éle
tünkre, lehet, hogy éppen ezen a ponton nem érezzük ta lálva m agunkat, 
hiszen mi nem  szoktunk im ádkozni az u tcák szegletein, m int a farizeu
sok, legtöbbünk még csak az imaközösségben sem szokta „túlprodukálni 
m agát”. Mégis i t t  van a  dolog nyitja. Nem az a baj, hogy az u tcák szeg
leteink im ádkozunk, hanem  az, hogy legtöbbször egyáltalán nem  im ádko
zunk. Imádkozó életünk úgy elapadt, m in t a patak  vize aszály idején. 
S ezzel m egszakadt Istennel való belső kapcsolatunk is. Figyeljük csak 
Jézus életét: m ennyire szüksége volt neki is im ádkozásra — pedig ő Is
ten Fia volt! Ezért kereste a csendes, magányos helyeket, am ikor szem
től szembe kerü lt A tyjával és erő t kapott tőle szolgálatának elvégzéséhez. 
A „belső szoba” és a „csendes hely” nem m indig fizikai helyet jelent, 
hanem  azt, hogy életem et, m unkám at, szolgálatom at egyedül Isten elé 
állítom , az ő m ércéjével m érek le m indent életem ben. A kkor rádöbbenek 
a rra  is, hogy m ilyen erőtelen és gyarló vagyok, m ennyire nem vagyok 
m éltó sem  az em berek, sem Isten elismerésére. S am ikor erre rájövök, 
meglátom  azt is, hogy Isten éppen az ilyen erőtelenekkel tud  valam it 
kezdeni. Az ő hatalm as ereje elveszi erőtlenségem et, megsokszorozza erő
met. Felruház azzal a képességgel, hogy tu d jak  megbocsátani, igazán 
szeretni és önzetlenül szolgálni. Ha a  „belső szobában” való imádkozás
nak ezt a csodálatos titk á t átélem, akkor rájövök a rra  is, hogy a „belső 
szoba” nem titokban való im ádkozást jelent, hanem  az Istennel való 
őszinte benső közösséget. Ezért tudok alázatosan és örvendező szívvel 
im ádkozni a gyülekezetben is, am ikor a lelkésszel együtt mondom a kö
zös im ádság m inden szavát és az imaközösségben is, am ikor átélem, hogy 
az én im ádságom m al együtt dobban a testvérek szíve és én is bele tudok 
olvadni a m ásik imádságába.

2. Ha m egtaláltuk Istennel ezt a benső kapcsolatot, akkor az is term é
szetes lesz, hogy életünk egyetlen célja az. hogy a körü löttünk élő em
bereknek örömöt szerezzünk és boldogabbá tegyük őket. Jézus idejében 
a kegyes zsidók a bajba ju to ttakon való segítéssel, az alam izsnálkodás- 
sal p róbálták  ezt megvalósítani. Mi m ár tudjuk, hogy a keresztyén szol
gálat ennél sokkal többet je len t: a teljes odaadást az em bertársak  javát 
önfeláldozó szeretettel való szolgálást, A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
nem tud juk  tétlenü l szemlélni a kizsákm ányolt és leigázott em berek nyo
m orúságát, a fa ji hovatartozás, vagy politikai meggyőződés m iatt meg
különböztetett em berek, vagy népek megalázását, hanem  m indent meg
teszünk azért, hogy ezen a  földön igazság és béke uralkodjék, és hogy a 
föld lakói az Isten  által ado tt javakból egyform án részesedjenek. De szol
gáló szeretetünk észreveszi a közvetlen környezetünkben felm erülő szük
séget is. Felkaroljuk  a  testileg-lelkileg elesetteket, ju t időnk a betegek 
m eglátogatására és vigasztalására, nem vonjuk ki m agunkat a közösség
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gondjaiból, örömmel vállalunk társadalm i m unkát, am ellyel a közösség 
ügyét előbbre visszük. Azt ta lán  hangsúlyozni sem kell, hogy ugyanilyen 
szívvel szorogoskodunk a gyülekezetben. M inden áldozatot meghozunk 
a gyülekezet építéséért, hogy anyagilag és lelkileg egyaránt m inden a 
legékesebb rendben m enjen gyülekezetünkben és egyházunkban. Végül 
családunk körében is m indig m eglátjuk, hol van szükség vigasztaló szó
ra. testvéri tám ogatásra. S mi ad erőt ahhoz, hogy e szolgálat közben ne 
az em berek dicséretét és elism erését keressük? Az a tudat, hogy ebben a 
szolgálatunkban Isten követei vagyunk. M ert ha kom olyan vesszük, hogy 
a világban Isten  követei vagyunk, akiknek az a hivatásuk, hogy Isten 
áldó szeretetét közvetítsék a világba az em berek közé, akkor eszünkbe 
sem jut, hogy szolgálatúnként az em berek elism erését várjuk. Hogyan 
is kereshetnénk a m agunk érdem ét, am ikor nem is a sa já t erőnkből, 
hanem Isten  erejéből szolgálunk.

Szolgálatunknak mégis van Istennél ju ta lm a: az, hogy e szolgálat 
közben teljesedik ki h itünk  és em berségünk. E szolgálat közben éljük át, 
hogy egymás odaadó szolgálata tesz bennünket Isten gyermekeivé, igaz 
em berekké. S Istentől ígéretünk van a rra  is, hogy ezt a ju ta lm at az u to l
só napon sem tagadja meg tőlünk a kegyelem Ura.

Dr. Selmeczi János

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 17. VASÁRNAP
Jn 17,20—26

Világos az evangélista szándéka és e ljárása: nem  ripo rter m ódjára 
lesi el Jézus szájáról a „főpapi im ádságot”, hanem  úgy foglalja írásba, 
hogy abban a korabeli gyülekezet hite, helyzete, gondja, gondolkodás- 
módja, önértelm ezése és szolgálati tuda ta  is megszólal. Nem ham isít ez
zel a „kapcsolással”, hanem  a gyülekezet egyedüli lehetséges m agatartását 
gyakorolja: a m aga fülével és a sa já t helyzetében figyel U ra szavára.

A m agunk gyülekezeti, igehallgatói helyzetének is vannak  egészen 
jellegzetes vonásai, am elyeket nem  feledhetünk, am ikor e rre  a textusra 
figyelünk. Keresztyének generációi észlelik m ár a m odern ökumenizm us 
törekvéseinek különböző jelenségeit. Talán m ár átvészeltük az egységre 
való törekvés rom antikájá t és gyógyulóban vagyunk az ábrándos öku
menizmus káprázatáböl. Ugyanakkor egyre világosabbá válik, hogy az 
egység a keresztyének egysége nem csupán az egyházi horizontig érdekes 
és izgalmas, hanem  a szűk egyházi érdeken messze tú lm utató  jelentősége 
van. Nem akarjuk  feladni az egységet terem tő Jézus K risztusban való 
hitünket, hanem  inkább ak a ra tá t annak  egész táv latával együtt szeret
nénk m egism erni és követni.

1. Jézus K risztus olyan egységért im ádkozott, am elynek távlatai 
messze m eghaladják a m ieinkeket. Talán még az irányban is különbözik 
a m iénktől. Tagadhatatlanul nagy élmény felfedezni régi keresztyéne
ket, akiknek a K risztushitét nem  lepte be a por, hanem  szép fénnyel 
erősíti és báto rítja  a mi h itünket. M egszám lálhatatlanul sokan vannak, 
akikre gondolva nem  az idegenség, hanem  az együvétartozás bizonyos
sága kerít hatalm ába bennünket. Semmivel sem kisebb jelentőségű ügy 
kortárs keresztyéneket egységben látni. Felfedezni azt, am i összeköt és 
együtt mozdulni a közös erejével, a közös késztetésére. Jézusnak is m ód
ja  le tt volna utalni régiekre, akik a Benne való rem énység révén egyek
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voltak  a m ellette hitre , bizalom ra gyűlő tanítványaival. De Ö az egy
séget nem  a m últ és az akkori je len  hívőiből akarta  csupán látni, hanem 
az evangélium -szülte keresztyének halla tlan  táv latú  egységéről szól. Eb
ben benne vannak  azok is, akiket m ajd h íre  h ív  elő, terem t meg, állít 
népe sorába. Ebben az egységben az a csodálatos, hogy az utolsó nap 
utolsó órájának  K risztus-hitre ju to ttja  éppen olyan közel van Hozzá és 
éppen olyan szoros kapcsolatban van Vele, m in t az, aki ta lán  fü ltanúja 
volt im ádságának. Az egység m egterem tője m indig Ő m arad. Nem az a 
kérdés, a mi lá tásunk  vagy rem énységünk m eddig fogja be az együvé- 
tartozók seregét, hanem  az, hogy em berszeretetének vonzása mekkora. 
Ezért lehetetlen  még csak beszélni is az egységről K risztus h íre tovább
adása nélkü l: a  befogadott evangélium  — szólaljon meg bár századok 
m úlva, különböző kvalitású, de Krisztushoz hűséges szolgálat során — 
m egterem ti a  K risztus-hitet és ezzel együtt a K risztus-hivők közösségét, 
így vagyunk egyek a sohasem lá to tt apostolokkal, a bibliai levelek cím
zettjeivel reform átorokkal, de hazai egyházunk és a lakott föld egyház- 
történetéből ism ert jeleseivel és csak Isten által ism ert névtelenjeivel. 
Az a rem énységünk, hogy akiknek a szám ára mi leszünk az „ősök”, azok 
sem  tagadják  meg a velünk való közösségüket, m ert a Krisztus em ber
szeretetének jó h íre  a mi szolgálatunk láncszem én keresztül kapcsolja 
őket Krisztushoz. Az egységnek ezt az előre tekintő táv la tá t K risztus 
im ádsága hordozza!

2. Jézus K risztus olyan egységért im ádkozott, am elyben tükröződik  
az A tyával való egysége. Ez nem  volt látványos egység. A nnyira nem 
volt az, hogy em iatt sokan kétségbe is vonták valódiságát. Talán elh it
ték  volna, ha az ellenállhatatlan  hatalm ával, kérlelhetetlen  uralom vágy- 
gyal té rde t-fe je t hajta tó  nagyúr állíto tta  volna m agáról, hogy egy az 
Atyával. Ehelyett szolga jött, aki az A tya nevét em berszeretetében tette 
eseménnyé, történéssé élete, halála  és feltám adása során. H itelt és tisz
tességet szerzett Isten szeretete hírének. Az Ö szeretete révén válhato tt 
tapasztalattá, hogy Isten szeret bennünket. Jézusnak az A tyával való egy
sége nem  dogm atikus passzus, am it felmond, hanem  szolgálatvállalás 
során tanúsíto tt m agatartás. Azzal m u ta tta  meg, hogy egy Vele, hogy szí
vesen te tte  akaratá t, és hűséges volt hozzá.. Ne azt várjuk, hogy Jézus 
Istenségének a titk a  tá ru ljon  föl, am ikor az A tyával való egységéről szól, 
hanem  az egység m ódjának fe ltá rásá ra  csodálkozzunk rá.

Sok ism ertetőjelét, feltéte lét felsorolták m ár a keresztyének egységé
nek. Születtek form ulák, konkordiák, m egállapodtak tanításbeli közös 
m inim um okban. Ism ergetjük egymást, ízlelgetjük a m ásik szóhasznála
tát, h á tha  „hazai” ízt fedezünk fel benne. L iturgiák kincsei váltak  közö
sekké. Mindez nyilván nem haszon nélkü l való. Sőt, ta lán  bátrabban  kel
lene ism ergetnünk egymást. Egy azonban bizonyos: a leggondosabban ki
m unkált kankardia, a m egértésre irányuló legmelegebb és igazabb kész
ség sem  helyettesítheti azt a m agatartást, am ellyel érzékelhetővé, ese
m énnyé tesszük Jézus K risztus em berszeretetét. A közös hitvallás csak 
az em berszeretet aktuális akcióegységével együtt az egység jele! „Szeres
sük egymást, hogy egyetértéssel vallhassuk: Hiszek egy I s te n b e n .. .” 
— halljuk  Chryszosztomosz liturgiájában. Tévedés ne essék: nem  olyan 
tevékenységről van szó, am ely helyettesíthetné a közös hitet, hanem  
olyanról, am elyben a közös hit m ozgatóerővé válik: ha gyatrán  is, de 
felfénylik benne valam i az egység m ásokért, a „világ”-é rt való szoglá- 
latból.

3. Jézus K risztus olyan egységért im ádkozott, am ely segítség a világ
nak! B otrány m ár elégszer voltunk úgyis. Ezzel együtt akadály is, hogy
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Krisztus h íre h ite lt érdem lő módon szólaljon meg. Ideje lenne, hogy se
gítség legyünk. Az ilyen egység nem  sa já t m agunk propagálása: lám  
mennyi belső ta rta lék a  van még a keresztyénségnek, hogy saját m agát 
regenerálja. Az egység nem  a  renom é helyreállításában segítség, hanem  
az em beriség közös ügyeinek em berhez m éltó m egoldásában segítség. Mi 
energia pocsékolódott m ár el sa já t fontosság és nélkülözhetetlenség iga- 
zolgatására. A rra  is, hogy pl. a társadalom  szolgálatában a sa já t felekezet 
tekintélyét húzza alá. A rra  is, hogy pl. a vegyesházasságokban az egyéb
ként is jelentkező bajokat azzal magyarázza, hogy azért nem lehetnek 
boldogok, m ert m ás vallásúak. I tt  még csak rangsorolni sem lehet: először 
közös hit, azu tán  közös segítség, együttes szolgálat. Ami m ár eddig közös 
K risztus-hitünkben, abból is sokkal energikusabb segítség telnék ki.

4. Jézus K risztus olyan egységért im ádkozott, am elynek távlatai em 
beri lé tünk korlátatait is áttörik. A z ÜT. csodálatos képei, de Jézus K risztus  
megbízható ígéretei alap ján  is csak dadogva m erünk erről beszélni. Az a 
nép, am ely K risztus-hitéből fakadóan szívesen válla lta  a K risztussal és 
egymással való szolgálati egységet, ígéretet kapott a rra  nézve is, hogy az 
Ünnep egységében és közösségében sem lesz elválasztva sem Krisztustól, 
sem egymástól.

Fehér Károly

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 18. v a s á r n a p

1 Jn 3,19—24 

Élő kapcsolat Istennel

Alapigénk jó megértéséhez ism ernünk kell a levélíró szándékát és 
gondolkodásmódját. Az egész levél ugyanis voltaképpen egyetlen kérdés 
körül kering: Miben áll a valóságos, ham isítatlan keresztyén élet és m i 
ennek az életnek az ism ertetőjele. A  gnosztikus m ételytől ak a rja  megóvni 
gyülekezeteit. A ttól az igen v irulens irányzattól, am ely mély istenism e
rettel dicsekedett, ugyanakkor azonban közönyössé vált m inden evilági 
iránt, m indenekelőtt az em bertársak  iránt.

A levélíró gondolkodásm ódjára jellemző, hogy a valódi keresztyén 
életet nem a tudat, hanem  a lét síkján  ragadja meg. Szám ára az a döntő, 
hogy mi válik  vérünkké, m it valósítunk meg, s nem az am it gondolunk, 
vagy mondunk. Figyeljük meg, alapigénkben a következő fordulatokat: 
„Igazságból valók vagyunk.” (19. v.) Nem azt mondja, hogy ism erjük az 
igazságot, hanem  azt, hogy lé tünk  Isten k ije len tetett igazságán alapszik. 
Vagy: „Ö (Isten) bennünk, s mi is őbenne (vagyunk)”. (24. v.) Azaz nem 
csak tudunk  Istenről, hanem  élő kapcsolatunk  is van ővele. A kapcso
la tnak  ez a hangsúlyos volta indokolja, hogy a keresztyén életnek jánosi 
vízióját olyan áram körhöz hasonlítsuk, am elyben az Istentől ajándékba 
kapott új élet áram köre kering. A levél tehát azért íródott, hogy ez az 
áram kör valam iképpen meg ne szakadjon.

1. Szolgáló szeretet nélkü l nincs élő kapcsolat Istennel. A lapigénk  
m ondanivalója a  szeretet körül forog. A 19. vers elején  álló vonatkozó 
névm ás visszautal a cselekvő szeretetről szóló 18. versre. A jánlatos volna 
ezt a verset is a textus körébe vonnunk. Anélkül azonban, hogy az ige
hirdetésünk m egrekedne a  szólamokból álló és a cselekedetekben meg
nyilvánuló szeretet ellentéténél. M ert tex tusunkban ugyan a szeretet v i
szi a prím et, mégpedig abban az alázatos, áldozatos és készséges form á-
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bán, ahogy az alapigénket megelőző versek tanúsítják , mégis textusunk
ban a hangsúly a rra  kerül, hogy a felebarát iránti szeretetnek döntő sze
repe van Istennel való kapcsolatunkban. A  diakóniai teológiának olyan 
oldala ez, am ely ritkán  ju t szóhoz ilyen karakterisztikusan. Ha az áram 
körnek előbb em líte tt hasonlatánál m aradunk, akkor az t kell m ondanunk, 
hogy az áram kör működéséhez nem csak az áram forrás és a fogyasztó 
közötti szál épsége, hanem  a fogyasztótól az áram forráshoz visszakap
csoló szál h ibátlan  összeköttetése is szükséges. Erről szól a 23. vers: 
„Isten parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus K risz
tusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott 
nekünk.” Sajátos változata ez a m ondat a  szeretet kettős nagy paran 
csolatának. Isten tehát azt akarja, hogy ö t  Jézus K risztusban ism erjük 
meg, akiben irgalm as szeretete teljes fényében ragyog fel nekünk. Általa 
kapcsolódunk bele Isten  szeretetének áram körébe. De akara tának  ugyan
ilyen hangsúlyos oldala az em ber irán ti szeretet parancsa. B átran  ki
m ondhatjuk: A  szeretet nem csak következm énye, hanem  feltétele is Is
tennel való egészséges kapcsolatunknak. El kell gondolkoznunk azon: 
V ajon nem  azért le tt-e  Isten  sok keresztyén szám ára h a  nem  is „halo tt”, 
de m egfoghatatlan távoli Istenné, m ert egyoldalúvá vált a kapcsolatuk 
Istennel, azaz nem tu d ták  visszakapcsolni hozzá a felebaráti szeretet 
szálán.

A levél író ja egyenesen azt állítja, hogy a szeretet — s bátran  m ond
hatjuk  így is: a diakóniai életform a  — ism ertetőjele a valódi keresztyén  
életnek. O tt van tehá t az egyház, ahol a tagok szeretetben szolgálnak. 
Az egyháznak ez az ism ertetőjele hiányzik L uther és a hitvallási iratok 
teológiájából. L uther a  következőket ír ja  egyhelyütt: „M ilyen jelből is
m erhetem  fel az egyházat? Kell valam i lá tható  jelének lenni, hogy azon 
a helyen összegyűlhessünk az Isten  igéjének hallgatására. E rre azt fele
lem : A következő je lek  szükségesek, s b irtokában  is vagyunk ezeknek: 
A keresztség, az úrvacsora és m indenekelőtt az evangélium .” János m in
den kétséget kizáróan hozzáteszi ehhez a szolgáló életform a je lét: „Erről 
tud juk  meg (ti. a  cselekvő szeretettről), hogy az igazságból valók va
gyunk.” (19. v.)

Tévedés ne essék! János sem cseréli fel a dolgokat. Nem  azt állítja, 
hogy a mi aktiv itásunk terem ti m eg a kapcsolatot Isten  és közöttünk. 
Ezt egyedül Isten  teheti meg a kegyelmi eszközök által. E rre következ
te thetünk  m agából az alapigéből is, de egészen világosan kivehető 4,10- 
ből. Ennyiben tehá t összhangban van a lu theri állásponttal. De tovább
megy akkor, am ikor az ism ertetőjelek közé a szolgáló szeretetet is be
sorolja. M ert h inni ugyan nem  fogunk a  mi szerete tünk  alapján, de m eg
maradni az Istennel való kapcsolatban és L elkében  részesülni csak így 
tudunk. F elm erülhet azonban az a jogos kérdés, hogy megbízható és fel
ism erhető jele-e ez az egyház jelenlétének. H iszen h a  valóban éljük  a 
szeretet életét, akkor Jézus szavaival: „Nem tu d ja  a balkéz, hogy m it cse
lekszik a jobb.” Ám nem  is arró l van szó, hogy mi m ost lázasan regiszt
rá ljuk  napi jótetteinket. H anem  sokkal iiinkább arról, hogy szívünkben, 
azaz lelkiism eretünkben a szolgáló szeretetet Istennel való kapcsolatunk 
elengedhetetlen következm ényének, m egfizethetetlen adósságnak valljuk. 
Hogy ez joggal elvárható  az Isten  népétől, sokszor a  kívülállók jobban 
szám ontartják , m in t m aguk a keresztyének. G ondoljunk csak az iroda
lom ban oly gyakran előforduló m egbotránkozásra a  gyilkos fegyverek, 
például az első atom bom bát vivő repülőgép megáldásán.

Nem  kerü lhe tjük  ki az t a  tényt, hogy a levél író ja  az egymás iránti, 
vagyis a gyülekezeti tagok egymás felé tanúsított szeretetére helyezi a 
hangsúlyt. Ez is a levél sajátosságai közé tartozik. Sem m iképpen sem te
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hinthetjük  ezt a követelm ényt kizárólagosnak, m intha János valam iféle 
kaszt-szeretetre, tűz közelébe kerü ltek  véd és dacszövetségére, vagy egy
házi sovinizm usra gondolna. Sokkal inkább a szeretet igazi próbakövének  
tekinti a keresztyén testvért. M ert ki az, ak it testvérként kap tunk  gyü
lekezetünk bárm elyik tag jában? O lyan botladozó keresztyén, m int én, 
hite ugyanolyan kérdéses m in t az enyém, ugyanannyira ellenszenves ó- 
ember, m in t én, ugyanúgy igényli a szeretetet, ahelyett, hogy nyújtaná, 
m int én. Ne gondolja senki, hogy a testközelben élőt könnyebb szeretni, 
mint a távolit!” A kom ornyik szám ára nincsenek hősök” — m ondta 
Goethe. Az állandó közeliét felfedi lényünk szeplőit és redőit. Ha a leg- 
kiállhatatlanabb gyülekezeti tagnak is tudok szeretettel szolgálni, akkor 
ez m ár nem  lesz problém a a  más h iten  vagy meggyőződésen élővel szem 
ben sem. A  szeretet valóban egy és oszthatatlan, ahogyan a nap egyaránt 
sugározza fényét a közeli és távoli bolygóra. G ondja az egész világ, de 
nem csügged el akkor sem, h a  olyannal kell bajlódni, akitől h ite  alap
ján egészen m ást várhatna. Nem lehet véletlen, hogy Jánosnak oly nagy 
nyom atékkai kell figyelm eztetnie „az első szeretet” lázában égő ko rtárs- 
gyülekezetét a testvéri szeretetre.

2. A  szolgáló szeretet nélkü l term éketlenné vá lik  imádságos életünk. 
A m aradandó kapcsolat Istennel János szemében nem elm életi dolog. 
Olyan kapcsolat ez, am ely nélkül sok m inden nem  történne meg és h iá
nyozna életünkben. B izalom teljes nyíltsággal (parrészia!) fo rdulhatunk 
Istenhez kéréseinkkel, s m egkapjuk tő le m indazt, am it különben nél
külöznünk kellene. De kéréseinkkel csak akkor m erészkedhetünk elébe, 
ha ,,a szívünk nem vádol m inket”. Szokatlan és m eghökkentő ez a k ije
lentés. M ert mi általában  azzal szoktuk bizalom m al teli imádságos életre 
buzdítani az ige hallgatóit, hogy Isten  bűnbocsátó atyai szeretetére h iva t
kozunk. A lapigénk szerint azonban a tiszta lelkiism eretből fakad az 
imádkozó élethez szükséges bátor nyíltság. Sok írásm agyarázó ezt a k ije 
lentést a  törvényeskedésbe visszahajló korai katolicizm us jelentkezésének 
is tartja.

Nem hiszem azonban, hogy a levél író já t az Újszövetség központi 
üzenetétől való eltávolodással kellene m egvádolnunk. Ö egyszerűen az 
im ádság te rü le tén  is csak azt az igazságot k íván ja érvényesíteni, am elyet 
az Istennel való kapcsolat m ás vonatkozásaiban is hangsúlyoz: A  cselekvő  
szeretet nélkül nem  m aradhatunk közösségben Istennel. Jó lelkiism eret
tel ugyanis csak az t kérh e tjü k  Tőle, am i összhangban van az Ö szándé
kaival is. Az imádkozó em ber sohasem felejtheti el, hogy a szerető m eny- 
nyei A tya egyúttal a szent és ak a ra tá t komolyan vevő Isten is. Ugyanez 
az igazság szólal meg Jézus a jkán  is: „Keressétek először Isten  országát 
és igazságát, és ezek is m ind m egadatnak nektek.” (Mt 6,33) De érdemes 
Jakabra  is figyelni: „Ha kéritek  is, nem  kap játok  meg, m ert rosszul ké
ritek: csupán élvezeteitekre akarjá tok  eltékozolni.” (Jk 4,3). János tehát 
azt m ondja: „Élj a családodért, gyülekezetedért, népedért, és akkor biza
lommal kérhetsz, am it csak akarsz Istentől.”

3. Szűkkeb lű  keresztyének nem  illenek a tágszívű Istenhez. A  levél
író nem  él álom világban, s egy p illana tra  sem gondolja, hogy a szeretet 
követelm énye m aradéktalanul m egvalósul Isten  gyerm ekeinek életében. 
Ismeri a 'lelkiism erettől nyugtalaníto tt szív gyötrelmes állapotát. S nem 
csak m ások tapasztalatából! De a szívünk is csak akkor vádolhat minket, 
ha ism erjük és elfogadjuk Istennek a szolgáló életre vonatkozó akaratát. 
Ha elviselhetetlenül fájn i kezd nekünk, hogy azok közé az em berek közé 
tartozunk, akikről József A ttila  így ír : „Szívére veszi terhűnk, vállára 
venni nem  bolond.” V. ö .: 18. v.
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K étségbeejtő helyzet ez! Em berileg nincs visszaút. Szívünk nem ta
lál mentséget. Szeretetílenségünk m iatt elvesztettünk m inden jogot arra, 
hogy Isten színe elé m erészkedhessünk. Nem ta lálunk-e tú l ham ar m ent
séget szeretetlenségeinkre gyarló mi voltunkban vagy az élet komiszságá- 
ban? Nem á rt végre tisztáznunk m agunknak és a gyülekezetnek, hogy a 
szolgáló életform a vállalása nem „evangélium i tanács, vagy egyházpoliti
kai kényszerűség, hanem  Istennek olyan szent és változhatatlan  akarata , 
am elynek állandóan nyugtalan ítan ia kell lelkiism eretűnket.

Ha mi m agunk nem  is tu d ju k  felm enteni m agunkat, a rra  szám ítha
tunk, hogy „Isten mégis nagyobb a mi szívünknél”. Augusztinusz vagy 
K álvin ezt a  csodálatos m ondatot a  lelkiism eret vád já t súlyosbító kijelen
tésnek értették , elsősorban a  m ondat fo lytatása m ia tt: „és m indent tud”. 
Ez em berileg érthető  is volna. János azonban a m indent m egértő kegye
lem  csodájával akarja  vigasztalni a m egrettent lelkiism eretet. Úgy gon
dolom, Péternek a G enezáreth tavának  p artján  Jézus harm adszori kér
désére adott válaszában ta lá lha tjuk  meg igénk legtalálóbb párhuzam át: 
„Uram, te m indent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.” Igen, Isten  
látja, am it a vádoló szív nem  tud felfedezni: azt az embert, akit Jézus 
K risztuson keresztül néz, s aki ezért m inden gyarlósága ellenére is szíve 
m élyén Hozzá tartozik. Hiszen éppen ezért fáj a szíve szeretetlen élete 
m iatt.

De ne felejtsük el: Ha Isten  szive olyan nagy is, hogy a nyugtalan 
lelkiism eretű em ber is belefér, ez nem  a régi szeretetlen élet folytatására, 
hanem  az újrakezdésre nyíló lehetőség. M ert tudnunk kell, hogy Isten 
nagy szívébe nem csak mi, hanem  m inden felebarátunk  belefér.

Dr. Cserháti Sándor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 19. VASÁRNAP
Csel 20,32—35

Pál búcsúzik M ilétoszban az efezusi vénektől. A tex tusunkat közvet
lenül megelőző részben a vigyázás és legeltetés feladatá t helyezte szí
vünkre. Most pedig sa já t példájára hivatkozva beszél arról, hogyan dol
gozott, mi volt m unkájának  célja, eredménye. M indezt nem dicsekvésből 
teszi, hanem  azért, hogy megm utassa, a keresztyének nem egyoldalú em 
berek, ak ik  csak a „lelkiekkel” foglalkoznak, hanem  benne állnak és él
nek a jelenvaló világban és a többi em berrel együtt m unkájukkal részt 
vesznek a társadalom ban, építik  azt.

Tevtusunk a  vasárnap tém ájának  a  fentiék  szerin t pontosan megfe
lel: Já rju n k  elhivatásunkhoz m éltóan — m unkában. A lkalm unk van arra, 
hogy szóljunk a keresztyén em ber munkavégzéséről, m unkához való vi
szonyáról, a m unkára való elhívatásunkról. H a jól figyelünk textusunk 
irányára  és m ondanivalóját elejétől végéig figyelemmel kísérjük, az m eg
óv m inket attól, hogy csupán etizáljunk. A tex tusban  a vertikális és ho
rizontális irányú m ondanivaló egyaránt benne van.

*

1. V ertikális irányba m uta t Pál, am ikor az efezusiakat „az Ü rnak  és 
kegyelme igéjének” aján lja. Keresztyénségünk két alappillérére m utat: 
Jézusra és az igére. (760. énekünk!) Apostoli szolgálata az volt, hogy J é 
zussal m egism ertette őket és Jézus igéjét vették tőle. A mai gyülekezet is
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jézusból és az igéből él. Jézus van jelen közöttünk és m u ta tja  meg h a ta l
mát úgy, hogy „épít” (tó dynam entó oikodomészai) és „örökséget ad ” a 
szentek között. M indkét kifejezés az egyházban, a szentek közösségében 
való m egtartást jelöli. A mai gyülekezet tagjai is, mi is így vagyunk ré 
szesei Jézusnak, az ö  testének és bennünket is az ő hatalm a épít bele 
mindig jobban a szentek közösségébe. Akik m a Jézust követjük, nem 
magunk ta lá ljuk  ki utunkat, hanem  valljuk, hogy hatalm ánál fogva Ö 
vezet bennünket és am it a szolgálat ú tján  cselekszünk, azon keresztül 
épít bele bennünket az ő testébe, az egyházba is és az egész em beri kö
zösségbe, a társadalom ba is.

2. Azonnal meghúzza Pál a horizontális vonalat is: sa já t élete példá
ján  m uta tja  meg, hogy az élő Jézus követése, az egyház testébe való be- 
leépülése egyáltalán nem teszi egyoldalúvá, sántikálóvá az em bert. J é 
zustól kapott elh ivatásunkba beletartozik az is, hogy dolgozunk, m in
dennapi m unkát végzünk, m unkánkból élünk! Term észetesen nem  lehet 
egész elhivatásunkról, annak egész ta rta lm áró l egy prédikációban m in
dent elmondani. E rre azért sincs szükségünk, m ert a 18—23 vasárnapok 
m indegyikén egy-egy vonást húzunk meg abból, m iképpen já runk  elhi- 
vatásunlkhoz m éltóan? Ezt az egységet is figyelembe véve most teljesen 
a m unka kérdésére koncentrálhatunk.

A m unka ad ja  az em beri élet ta rtalm át, értelm ét. Nem „szükséges 
rossz” és nincs „átok a la tt”, hanem  ellenkezőleg. Isten azért ad ta  a terem 
téskor az em bernek, hogy m unkája által részt vegyen Isten terem tő m un
kájában. Így beszélhetünk arról, hogy a m unka tu lajdonképpen istentisz
telete a hétköznapoknak. Á ltala Istennek a terem téskor adott parancsát 
teljesítjük. Ezért m ár így m agában is istentisztelet, am it végez mindenki^ 
aki pontosan, becsületesen, hűségesen elvégzi azt, ami beletartozik m un
kájába. Így végzi Isten em berek m unkáján  keresztül a világ fenn tartásá t 
és a gondviselés m unkáját is, egyik em beren a m ásik m unkája á ltal vég
zi el gondviselését.

A m unka napjainkban  igen differenciált fogalom. Lehet fizikai és 
szellemi, folyhat egy nagy üzem ben a szallag m entén, állandó egyfor
m aságban és lehet nagyon változatos, fanitáziadús egy tervező-asztal m el
lett vagy egy kutatóintézetben. Ma lépten-nyom on lá tjuk  az igyekezetét 
hazánkban és társadalm unkban  arra, hogy a m unka sem m iképpen ne le
gyen „em bert őrlő”, hanem  minden, könnyítés és segítés szolgálja azt, 
hogy mi em berek nagyobb öröm m el végezzük m unkánkat. Ez a  könnyí
tés és segítés azonban m indig az em ber védelmét, erejének megóvását, 
teljes em berségének kibontakoztatását célozza és sohasem azt, hogy „ne 
kelljen dolgozni”. M unka nélkül nincs értelm e az em beri életnek.

3. Mi m agyar evangélikusak olyan társadalom ban élünk, am elynek 
alapelve a  m unka. Am ikor a  szószékeink a la tt  ülő hívekhez ezen a  va
sárnapon Isten üzenetét tolm ácsoljuk, őket a m unka istentiszteletére irá 
nyítjuk azt sem szabad elfelejtenünk, hogy mi m unkánkkal a szocializ
m ust építjük. N álunk a m unka soha nem  lehet névleges, lá tszat-cselek
vés. Ilyen szempontból kell m egnéznünk azokat a másod-, harm ad és ki 
tud ja  hányad-állásokat, m elyeket egyszerűen fizikai idővel nem  lehet b ír
ni és eleve ott van a gondolat, hogy csak fizetést vesz fel valaki m unka
teljesítm ény nélkül. Elhivatásunkhoz m éltóan! Tehát a m unkának, am it 
elvégzünk eredm ényesnek kell lennie és becsületesnek.

De azzal, hogy m unkánkkal a  szocializmust építjük, még az is együtt 
jár, hogy egy olyan társadalm at, egy olyan világrendet erősítünk, m ely
nek célja az, hogy m inden em ber m unkához, m unkája nyomán kenyérhez 
és m egélhetéshez jusson. Isten gondviselése így ju th a t el a mi m unkán
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kon keresztül elnyom ott népek felszabadulásáig, em beri öntudatuk, m un
kához valö joguk és elvégzett m unkájuk  u tán  járó  bérük kiharcolásáig.

4. A m unka csak akkor m unka, ha van eredménye, ha term elt va
lam it. Ez az eredm ény kielégíthet m indennapi szükségletet, vagy kényel
m esebbé teheti az em beri életet, m egszabadíthat a „m ásodik m űszak” 
terhétő l és felszabadíthat sok időt, am it „szabad-időként” tö lthetünk  el 
okosan. Lehet a  m unka eredm énye olyan, mely csak táv la tban  m utatko
zik m ajd. A tervezőasztalokon m a m ár a holnap gépeit, otthonait, üdü
lőit vagy közlekedési eszközeit tervezik. M ennyi szépség és m ennyi öröm 
van az ilyen m unkában. S m ilyen jó, hogy a mi társadalm unkban meg
van m inden igyekezet arra, hogy a dolgozók ne csupán csavarokat és 
m unkadarabokat lássanak, hanem  ism erjék a nagy egészet is, tudatosan 
tudják, m erre felé megy az az építés, mely hazánkban folyik. Mi, akik 
Jézust követjük az egyházban, ezt a nagy egészet benne lá tjuk  abban az 
összefüggésben is, melyet Isten  világot fenntartó , továbbépítő szereteté- 
nek tu lajdonítunk.

5. A m unkának  van bére is. P ál arró l beszél, hogy „a m agam  szük
ségleteiről is, meg a  velem  levőkéről is ezek a  kezék gondoskodtak”. 
K étségtelen, hogy a m unkáért já ró  ellenérték, a jövedelem  is beletartozik 
abba a sorba, melyről az apostol beszél. Mivel jövedelem  csak m unka 
ellenében lehet, így a m egélhetésünk függ m unkánktól. A m agam é és a 
családom é egyformán. És itt  m úlhata tlanul m agunknak is bele kell néz
nünk a  tükörbe. Papi m unkánk tekintetében! Legutóbb egy LM K-n el
hangzott egy ilyen m ondat: „van olyan lelkész, aki hétfőtől szombatig 
szégyell kim enni az utcára, m ert m indenki megy a m unkája u tán  vagy 
érdekében. Lázas m unka folyik.” Szégyellheti is m agát az  ilyen lelkész, 
m ert bizonyára azt érzi, hogy h á t én vajon m it dolgozom? Nem árt, ha 
akkor, am ikor a m unka világát visszük a szószékre, előbb m agunkat is 
m egm érjük a m unka tekintetében. Elvégzem -e m aradéktalanul a m un
kám at? Mi fér bele a napi lelkészi m unkám ba? Teológiai képzés, lépés
ta rtás  egyházunk közösen kim űvelt teológiai ú tján?  Lelkiism eretes ké
szülés a szolgálataim ra? Látogatások és a szórványok gondozása? H ivatali 
m unkám : pontosság a levelezésben, könyvtár és levéltár gondozása, a 
napi sajtó, folyóiratok tanulm ányozása, lépéstartás társadalm i életünk
k e l?  Sokáig lehetne még fo lytatni és bővíteni a kört. S aki ezekre a kér
dőjelekre nem  tud  válaszolni, az nagyon „rossz lelkiism erettel” fog meg
állni a szószéken.

6 . M unkám  jövedelm e nem csak az enyém. Ezt még jobban aláhúzza 
az apostol e m ondatban: „m egm utattam  nektek, hogy milyen kem ény 
m unkával -kell az erőtlenekről gondoskodni”. Mivel m ásokon is kell se
gítenem, úgy kell végeznem m unkám at, hogy abból valóban tud jak  segí
teni. „Kemény” m unkáról beszél az apostol, alaposan megdolgozni, nem 
a könnyebbik végét keresni, nem  csak eltölteni a m unkaidőt, hanem  úgy 
dolgozni, hogy abból m axim ális jövedelem  legyen, m ert „erőtlenekről is 
kell gondoskodni”. Nemcsak addig dolgozom, amíg a jövedelem „nekem 
elég”. Ment nagy boldogság adni, de csak ha van miből! M ilyen jó lenne 
itt nem csak egyéni, családi életünkre rám utatn i, de gyülekezeti életünkre, 
anyagi beállíto ttságunkra is. Veszélyes lehet, am ikor egy gyülekezet csak 
addig feszíti meg erejét, csak úgy áll hozzá anyagilag az egyház életéhez, 
am eddig az „nekünk elég”. E lőbbre lehetnénk a közegyház anyagi kér
déseinek s truk tu rális  m egoldásában, ha a „nagyobb boldogság adn i” jé- 
zusi szavakat erős és gyengébb gyülekezet egyaránt m agáévá tudná tenni 
és úgy dolgozna, úgy végezné a m unkáját és úgy tám ogatná jövedelm e
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alapján gyülekezetét, hogy ne csak nekünk legyen elég, hanem  adni is 
tudjunk, gyengéket segíteni, anyagiakban is d iakóniát gyakorolni.

M indent összefoglalva mai prédikációnkban k itá ru lh a t a  m unka v ilá
ga a gyülekezet tagjai előtt. Ügy m in t ami nem  idegen és nem  elhivatá- 
sunkon kívüli „profán” m unka, hanem  úgy, m in t am i beletartozik, el- 
hivatásunkból folyik, Isten  m unkájába való beleállás. A m unka e tiká
jával kapcsolatos vonalakat helyi szükséglet szerint lehet erősebben 
meghúzni, vagy m egválasztani a fentiekből. Azt azonban n e  felejtsük el,, 
hogy elhivatásunkból folyó m unkánk nem  légüres térben, hanem  a mai 
magyar társadalom ban folyik és igehirdetésünk akkor lesz se
gítség hallgatóinknak, ha horizontálisan nagyon konkrétek  m aradunk. 
Azt remélem, hogy a fenti gondolatsor elindítások adnak segítséget a he
lyi konkrétum ok m egfogalm azására is.

Tóth-Szöllős Mihály

REFORMÁCIÓ ü n n e p e

Zsolt 36,6—10

Roppant sokat m arkolt a  zsoltáros Isten  szeretetéből és nagyon sokat 
meg is fogott abból. H atalm as képei: az ég, a fellegek, a nagy hegyek, 
a nagy mélység az akkori em ber szám ára nem je len tettek  kevesebbet, 
m int szám unkra m ai kifejezéseink, am ilyenek a végtelen, határta lan , 
m érhetetlen, a m indenséget betöltő és átfogó, a kozmikus. — Isten  sze- 
retete ú jtestám entom i értelem ben is m inden általunk  ism ert és használt 
m éretet, nagyságot, távolságot és táv la to t m eghalad. — Hűsége egyik vo
nása szeretetének. Közelebbről azt je len ti: m indenki, mindig, m indenütt 
hozzáférhet, szám íthat rá, szám olhat vele. Vagyis „m egbízható” szavaiban, 
tetteiben, a világra, az em beriségre tekintő cselekedeteiben. Nem csupán 
a kegyes izraelita az ügye és szívügye, hanem  az „em berek”, m indenek, 
mindenki. Véletlenek, törések, hibák, nem  ta rk ítják  folyton v ilágára te 
kintő intézkedését.

Igazsága és igazságossága sem szeretetétől idegen dolgok. Nagyon is 
beleillik abba és sohasem  kerül azzal ellentétbe. Célja szerin t azzal is az 
életet védi, szolgálja, világm éretben. Szem élyválogatást, k iváltságot vagy 
m egrövidülést nem  ism erve ragaszkodik m egszabott rendjéhez, annak  é r
vényt szerez és azt ism ételten helyreállítja.

Ez a szeretet költözött v ilágunkba Jézus K risztus személyében. Ezt 
bizonyította meg valóságos em berélete során. Szavaival, tetteivel, h a lá
lával és feltám adásával. E ttől a  szeretettől nem  szakaszthat el sem m a
gasság, sem mélység, de még a halál sem. Senki és semmi. — Drága, h i
szen a kereszt az ára. Biztos m enedék élők és ho ltak  számára. Azaz: üd 
vösség. Nincs térbeli vagy időbeli korláta. Ebből a  szeretetből sarjad  az 
élet szüntelen és folyam atosan. Ez veszi gondjába nem csak a bölcsőtől a 
koporsóig, hanem  az örökkévalóság szem pontjából is. M indez nyilvánvaló 
Jézus K risztusban, a világ világosságában. Ezt ragadja meg a hit.

A hívek hitvallása Istenről

Reform áció ünnepén nagyon időszerű szem benéznünk azzal a kérdés
sel: k it és m it je len t szám unkra Isten? — Milyen határozott meggyőző
déssel vallo tta  P ál annakidején: „Tudom, kiben hiszek.” — Ma egy még
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régebbi bizonyságtétel és vallom ás segítheti a reform áció népét abban 
hogy gazdagodjék bizonyossága és ú ju ljon  h ite  Istenben. Abban, akit így 
szólíthatunk egyszer és m indenkorra: Mi A tyánk! A ztán eljussunk hi
tünkben a vallástételig, nem  pusztán ünnepi szavakban, hanem  egész 
életünkkel, korszerű és időszerű cselekvésünkkel. Ebből a célból szólhat 
ilyen cím en az igehirdetés: a  hívek h itvallása Istenről.

1. Isten szeretete határtalan. Ez inem elm életi kérdés a mi szám unkra 
és nem  m érték  kérdése, hanem  m indennapi gyakorlati kérdés. A kár a 
zsoltár"régi hasonlatait használjuk, akár m ai kifejezésekkel azt m ondjuk, 
hogy végtelen, határta lan , az egész m indenséget betöltő, mi azonnal a mai 
világra, a m ai em beriségre és sa já t m agunkra gondolunk. Milyen ha ta l
m as táv lat, vígasztalás és bilincsoldódás erről meggyőződnünk! Remény
telenségünk és félelm eink szorítását ez szünteti meg, semmi más. A má
sok szavai, te tte i m ia tt szívünkben hordott töviseket, a  tőlünk származók 
á lta l felidézett külső és belső bénultságunk k ín já t ez a bizonyosság tünteti 
el. A bárm ilyen evilági egyéni, népi, társadalm i bajok ebben a h a tá rta 
lan  szeretetben m ozdítanak és köteleznek a m egoldásukban való részvé
telre. Isten  m aga te tte  evilági üggyé szeretetét a  Jézus Krisztusban. Azért 
le tt és lesz m inden igehirdetés veleje ennek a szeretetnek a  meghirdetése. 
Ez tere lte  rá  a reform átorokat és sürgeti rá  a  reform áció mai népét az 
evangélium  hirdetésére és az Isten  szeretetétől elválaszthatatlan  szeretet
szolgálatra. Szeretete megelőzte m egtérésünket, h itünket és m inden jócse
lekedetünket. Nemcsak a b izalm unkra szolgált rá, de hálánk  te tte ire  is. 
Az érdem szerzés örökre lehete tlen  és felesleges. Szeretete azonban az 
idők végéig időszerű m arad m indennapi bocsánatában és továbbadása a 
hála cselekedeteiben. Ez felel meg ha tá rta lan  szeretetének m indazokra 
nézve, akiket a mi szeretetünk elérhet és el kell, hogy érjen.

2. Isten  célja az élet. V allotta ezit m ár a zsoltáros is. N ála van az élet 
forrása. M egtartja az em bert, hiszen a m adárra, v irág ra  is gondja van. 
M inden em ber belőle él és szívügye. Igénk szem léletes képével é lv e : szár
nyai, azaz szeretete áldása, keze védelme alatt. Nemcsak az egy vérből te
rem tés igéjével válto tta ezt Pál, hamem hitének ilyen m erész nyilatkoza
tával is: Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. — Vagy éppen m a gondol
ha tu n k  a reform átor I. h ítágazat m agyarázatára: „Hiszem, hogy Isten 
te rem te tt engem . . .  Ő ad ta  testem et, telkem et, értelm em et és ezeket most 
is fenn ta rtja .” H át még_ha a rra  gondolunk, am it a K risztusban adott a 
világnak! Azt akarja, Rogy m inden em ber üdvözüljön. Em beri teste t 
azért vett m agára, hogy üdvígéretét beváltsa és a földi étet, a történelem  
folyam án nyilvánvalóvá váljék: Isten szemében és szívében, de m inden 
tervében és cselekvésében is legnagyobb érték  az em berélet. Ezért szer
zett egyházat az emberviliágban és azt igéjével és Szentlel'kével élteti, 
m egtartja , form álja, hogy rendeltetését az étet szem pontjából töltse be. 
Ez vált világossá a  reform áció igemegértésében, am i egyúttal Isten  szán
dékának a m egértését is jelentette. A folyton ta rtó  reform ációnak eb
ben  van igazi jelentősége. Ism ételten tudni és egyre jobban érteni, m it 
ér az élet Isten  szívében és tetteiben. M indenkié, aki em bernek született. 
Azt is, m ire kötelezi népét szeretete, am elyikkel terem ti, védi, á ld ja  és 
m egváltja em berek életét. Ha Istennek drága, legyen az népe számára, 
szívében és m agatartásában  is. Ezt az ügyet is helyére te tte  a reform áció
ban és egyre inkább helyére k íván ja tenni.

3. Istenre m indig szám íthat a hit. Vagy ahogyan ez különösen is ú j
s á g v o lta  reform áció h a jn a lán : a  gyerm eki bizodalom. A nnak drága való
ban  Isten  szeretete. Az érti Isten  irán tu n k  való szeretetének és az élet
nek árát, a keresztet. Csak annak  drága úgyis szeretete, m in t m indennap
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ismétlődő tapasztalat. A h it nem  m egtoldani akarja  Isten  kegyelm ét va
lamivel, — ez kisebbítése volna ingyenes irgalm ának, hanem  minidg el
fogadja, él vele és hálálja. A h it nem  vitatém a vagy provokáció, hanem  
bizalom az iránt, aki előbb szerete tt és örökre szeret. Meggyőződés arról, 
hogy szeretetén m indenki belül van. A zért különösen is indokolt az egy
ház népének szeretete azok iránt, akik  az em beri önzés, gonoszság folytán 
alig vagy kevésbé lehetnek tapasztáléi Isten  jóságának. É letform a és m a
gatartás a hit, m ert Jézus K risztusban többet feltételez Istenről a gond
viselésnél. Bizonyos ígérete beteljesítésében és ez a meggyőződés teszi 
szabaddá arra, hogy te ttek  sokaságával szolgálja m indhalálig  az a rra  szo
ruló em bertársak  javát. Csak a szeretetben tevékeny h it tu d ja  igazán, 
hogy kiben hisz és m it hisz. Ez a h it szám ít Isten  szemében és ez hiteles 
abban a környezetben, am elyikben egyháza helyét kijelölte.

4. Isten gazdagságából m indenkinek te lik  elég. Több, m int am ennyi
ről tudott a zsóltáros, pedig az is sok. Ö még az áldozati lakom a Istennel 
és egymással adott közösségében lá tta  igazán U ra gazdagságát. Mégis tele 
szívvel vallo tt patakként áradó bőségéről és örömszerző szeretetéről. — 
Mennyivel több az evangélium, am ikor abban Isten  szeretete patakzik! 
Mennyivel több a keresztség azoknak, akik U runk örökre szóló eljegy
zését fedezik fel benne! M ennyivel itöbb az úrvacsora azoknak, akik 
Krisztus testé t és vérét veszik abban bocsánatra, békességre, közösségre, 
örömre, és m egintcsak hálára. Ügy, ahogyan azt sokakkal m egértethette 
Isten a reform ációban. Ügy, ahogyan az felbukkan a keresztyénség egy
séget szomjazó és kereső m ozdulataiban. Vagy éppen ezek az ajándékok 
m ozgatnak az egység ú tjá ra?  — Ne felejtsük: Isten világosságában lá t
juk a világosságot! Lássuk azért ennek a  gazdaságnak m indennapisá- 
gát! Szeretetéből nem csak régi telik, hanem  a tegnapihoz képest vadonat
új is. — M egtanított m inket testi-lelki-szellem i egységben látni az em ber
életet. M egtanított em beriségben gondolkodni és anélkül, hogy bárm it 
m egtagadnánk atyáink értékes örökségéből, m egadja új látással látni 
ajándékait és új hozzáállással vállalni feladata inkat a családban, az egy
házban és a társadalom ban. Nemcsak hirdeti nekünk m indenki szám ára 
elégséges gazdagságát, hanem  nagy léptekkel igyekszik azt m indenkivel 
m egtapasztalhatni. A m aga idejében félreto lja  az útból azt, ami hazug és 
azt, am i önző módon és csontosán m aradi, azt, am i igazságtalan. Egyes 
személyek, csoportok, népek és elaggott társadalm i rendek viszonylatá
ban éppenúgy, m int a szíveikben és a fejekben.

Isten  gazdagságának tapasztalatával egybeesik a  m indenki elégséges 
kenyeréért való harc vállalása és az abban  való osztozás. A reform áció 
igemegértése és igei értése a reform ációnak, a közéletre, a gazdasági, tá r 
sadalm i és politikai életre nézve is valóságnak, ígéretesnek, elkötelezőnek 
vallja, éli és h irdeti Isten  m indenkinek eleget szánó és akaró gazdagságát. 
— Így tan ít Isten  régi igével mai híveket, gyülekezetei, az egyházat idő
szerű hitvallásra. Ez a hitvallás bizony nem  haldokló és halo tt istennel 
számol, kacérkodik vagy üzérkedik cinikusan, hanem  arról az Istenről 
tanúskodik, akinek a szeretete 1976-ban is drága a Jézus Krisztusban. Az 
egész egyházra, az egész em beriségre nézve!

Szabó Gyula
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 20. VASÁRNAP 
2 Thess 2,13—17 

M egállhatunk!

Húsvét és Jézus visszajövetele közötti időszak hosszú. Belefért a 
thesszalonikai gyülekezet élete, sok keresztyén nem zedék élete, a mi éle
tünk és ta lán  még utódaink élete is. Ezt az időszakaszt egyháztö rténet 
lem nek is nevezhetjük, m elynek term észetesen m ásak voltak  a  problé
mái akkor, am ikor ez a levél keletkezett és m ások a későbbi századok 
vagy évezredek folyam án. A bban azonban egyezik az egyháztörténelem 
m inden korszaka, hogy szüntelenül dönteni kellett igennel a helyes út 
m ellett és nem mel a rossz ú t ellen. Így volt Thesszalonikában is, ahol a 
helyes u ta t Pál m u ta tta  élőszóval, m ajd leveleivel, a rossz ú tra  pedig az 
A ntikrisztus, a Törvénytaposó szószólói csábítottak. Sok a m a még meg
fejthete tlen  titok  Jézus ellenlábasa körül, de az bizonyos, hogy nem a 
világból jön elő, hanem  éppen a vallás területéről és nem az istentagadás 
a jellemzője, hanem  ellenkezőleg: „beül az isten tem plom ába, azt állítva 
magáról, hogy ő az isten” (2,4). Ezért az egyháztörténelem  m inden szaka
szában, a m iénkben is, ak tuális és erő t adó öröm hír az am it igénk közöl; 
nem kell elsodortatnunk, hanem  Jézussal m egállhatunk!

1. M egállhatunk  — ez nem  valam ilyen hősi kiállásra való buzdítás. 
P ál nagyon szereti ezt a kifejezést és m indig úgy használja, hogy világos 
legyen: az Ű r-ban  á llhatunk  meg. Nem sa já t erőnk fitogtatása történik 
itt, m in t ahogy a kisgyerek életében is úgy következik el a felállás öröm
teli pillanata, hogy sok szerető kéz fogta, tám ogatta. A súlyos betegség
ből gyógyuló beteg is azért á llhat ta lpra, m ert sokan szolgáltak körülötte 
áldozatos szeretettel. P ál itt  nem győzi felsorolni, m ennyire körül vesz 
bennünket Isten  szeretete. Jézus K risztusban közénk jö tt Isten, az üd
vösségre kezdettől fogva k iválasztott m inket és elhívott m inket, h itre  
ébresztett. Leikével megszentelt, vigasszal, rem énnyel ajándékozott meg 
m inket! A kiket így bástyáz körül Isten  szeretete, azok hogyan vesznének 
el, hogyne állhatnának  meg? M egállhatunk és az ÚR-tól kapott erővel 
bizonyságot tehetünk  tetteinkkel, szavainkkal (17 v.).

2. M egállhatunk  — ez tartást ad életünkben. Nemcsak egyháztörté
nelem van, ezen belül m inden keresztyénnek van élettörténete is. Ke- 
resztutakhoz érkezünk, ahol nekünk is kell tudnunk  dönteni a helyes, az 
életre vivő ú t m ellett. A mi törtéelem konyvünknek is vannak  sötét és 
fényes lapjai. Ha m egállunk az ÜR-ban, nem  a pillanatnyi érzelm ek ve
zetnek atekintetben, hogy mi az értelm e életünk egy-egy szakaszának. 
T artást ad az a  bizonyosság: Isten  szeretete irányíto tt ezen és nem  más 
úton. Nem szükséges töprengeni azon, hogy hogyan alakult volna életünk 
h a  „akkor” m ásképpen lépünk, nem  kell keseregni be nem  teljesedett k í
vánságokon. Szabadokká válunk arra, hogy az elő ttünk levő feladatoknak 
feszüljünk m inden erőnkkel. Ez a ta rtás  m ozgósítja te tte inket a jóra, 
szavainkat a felelősségteli beszédre.

3. M egállhatunk  — a gyülekezet talaján! A gyülekezet Jézus teste és 
a testnek életre van szüksége m indenekfelett! Élő h itű  tagokra, akik tud 
ják, hogy nem  csupán pénzt vagy egyebet, hanem  önm agukat kell, hogy 
odaszánják Jézus K risztusnak. Sok keresztyén csak ide-oda sodródik a 
gyülekezetben. Idesodorja őt életének egy-egy határesete és elsodorja őt 
gyakran egy semmiség, egy neheztelés, kelletlenség. Az ÜR olyanokkal 
akarja  gyarapítani a  gyülekezetét, akik meg tudnak  állni a  hitben. Akik
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szám ára a h it nem  olcsó recept csupán, m elyet előkeresnek ha bajokat, 
gondokat kell orvosolni, azután  meg hagyják elkallódni a  közöny, lelkisi
várság és megszokottság lim-loimjai között. Azok gyarap ítják  a gyüleke
zetét, akik szám ára a Jézusra tekintő h it életet, bővölködő életet jelent. 
0 gy is, hogy hitből élnek, de úgy is, hogy m ások szám ára is m egkönnyí
tik és ta rta lm assá  teszik az életet.

4. M egállhatunk  — ez helytállást je len t a ma feladataiban! Ha ebből 
a szakaszból csak azt olvasnánk ki, hogy helyt kell állnunk a gyülekezet 
talaján, akkor súlyosan vétenénk a  16. versben m egnevezett: U runk Jézus 
Krisztus és az Isten a  m i A tyánk ellen, m ert Isten nem csak a  gyülekezet 
Istene, Ö m indeneknek Atyja, Jézus K risztus pedig nem csak érettünk 
feszíttetett meg és tám adott fel, hanem  m inden em berért. Ezért van a 
gyülekezetnek is feladata nem csak a sa já t portáján , hanem  a világban és 
a világért.

Igénk az ajándékozó Istenről beszél és a m egajándékozott gyüleke
zetről. A gyülekezet a kapott ajándékokat nem  kuporgathatja  és nem 
raktározhatja, hanem  mielőbb meg kell, hogy ossza em bertársaival. A sok 
ajándék közül ma három  ajándék kerü l szétosztásra: a vigasztalás, a re 
ménység és a megerősítés. Az ajándékok továbbadásának m ódja pedig 
a jó szó és a jó cselekedet (16—17) Isten  te rem te tt világára és em bertár
sainkra lehet úgy tekinteni, m int ahogyan azt Goethe tette, am int leírja: 
Olyan jó kellem es társaságban, sörözgetve, a folyón lesikló hajókat né
zegetve elbeszélgetni a messzi Törökország háborús híreiről.

N ekünk azonban közeli kell, hogy legyen m inden em ber és az em ber 
sorsa is. Kell, hogy legyen jó szavunk és jó cselekedetünk is megsegí
tésükre. Sok em bert nem  érdekel az, am it Istenről m ondunk, de m inden 
ember fogékony Isten ajándékai irán t a jó szóra, a jó és segítő tettekre, 
melyeken keresztül vigasz, rem ény és erősítő testvérkéz ju t el hozzá. Ezen 
a poszton se lankadjunk, hely tállhatunk  az ajándékosztogatásban.

4. M egállhatunk — ezért Jézusé a dicsőség! Övé a dicsőség, de Jézus 
részt ad nekünk az ö  dicsőségéből (14. v.) M ár most előlegezi ennek örö
mét, visszajövetelekor pedig k ite ljesíti öröm ünket. A gyülekezet és a ke
resztyének arca és élete nem sokat tükröz vissza ma még ebből a dicső
ségből, m ert nem  jól szolgáljuk Jézus dicsőségét, sőt gyakran éri vád 
Jézust és az Ö ügyét m i m iattunk. Azért visszajövetele napjáig, Jézus 
diosősége az egyházban re jtve  m arad. Szám unkra mégis valóság, valaho
gyan úgy, ahogy édesapánk és édesanyánk arca kívülről nézve ráncos és 
barázdás, de a gyermek tudja, hogy a ráncok mögött önfeláldozó szeretet 
és határta lan  jóság lakozik. Ilyen tény az, hogy részesei vagyunk Jézus 
dicsőségének. M ert Isten most m ár együtt lá t m inket Jézussal. M ert ez az 
„együtt” határozza meg időnket, a múlót, melyet még a földön töltünk 
és az időtlen időt, az örökéletet, m elyre elhivattunk. Az apostol így biz
tat: „Ezért tehát testvéreim , állja tok  szilárdan”, mi pedig így válaszol
hatunk: m egállhatunk, m ert U runk m eg tartja  övéit!

Józsa Márton
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 21. VASÁRNAP
Zsid 12,1—6

„Adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben!”

A Zsidókhoz ír t levél szerzőjének az volt a célja, hogy olvasóit hitük 
m egtartására intse, nehogy hiábavaló legyen szám ukra Jézus főpapi ál
dozata. A mai vasárnap textusa is pontosan bele ii'llik ebbe a fő m ondani
valóba: egyrészt a közdőpályán futó versenyző képével, m ásrészt a hit
nek, m int a bűn ellen v ívott harcnak  a megjelölésével. Agendánk a mai 
vasárnap tém áját így fogalm azza: „ Járju n k  elhivatásunkhoz m éltóan: A 
h it harcában .” Igénk a lap ján  pedig erre a kérdére való válaszkereséssel 
adhatjuk  meg igehirdetésünk vonalvezetését: Mi a fe ladatunk a küzdő
pályán  — bűnnel v ívo tt harcban, — ha győzni akarunk?

1. „Tegyünk le m inden ránk nehezedő terhet!” T erhet cipelve sem 
futni, sem küzdeni nem  lehet eredm ényesen. A terhek  visszahúznak segí
tés helyett, e ltérítenek  ú tm utatás helyett, megkötöznek, m egbénítanak, ki
zárják  a győzelem lehetőségét. A „ránk  nehezedő teh er” a bűn. Ezért 
olyan makacs, ú jra  és ú jra  „m egkörnyékező”, visszatérő, alattom os stb. 
M egnyilvánulási fo rm ája a legkülönbözőbb lehet. A Zsidókhoz ír t levél 
cím zettéinél ta lán  a „zsidó vallásosság” helytelen értelm ezése volt ez a 
teher. Később megrögzött egyházi szokásokhoz való ragaszkodásban, ha
talom féltésben, az egyház befolyásának igénylésében, elbizakodottságban 
szb. nyilvánult meg. Mi sem vagyunk m entesek a tehercipeléstől. Amikor 
megszokott, de idejétm últ nézeteinkből nem  akarunk  engedni, különösen, 
ha m ások vélem énye nem  „szent” szöveggel fogalmazódik, m agunk va
gyunk akadályai a sa já t „fu tásunknak”. K icsinységünk tuda ta  is nagy 
súllyal nehezedhet ránk : lá tva  a  bűn  erejét, a bűn  ú tjá n  járók  nagy szá
mát, s  azt, hogy Isten  nem  bün te t látványosan, csüggeszt a harcban. Csa
lódásaink, am elyek a legérzékenyebb ponton értek  bennünket másokkal, 
önm agunkkal, m ég Istennel kapcsolatban is, ugyancsak nagy m értékben 
nehezítik a „hit ha rcá t”. De a vagyonszerzési vágy, a rosszul értelm ezett 
családi és egyéb kötelékek, sokszor legszebbnek vélt érzéseink és szinte 
felsorolhatatlanul sok m ás teher húz le bennünket, am ikor hinni és em
bertá rsainknak  szolgálni akarunk. Időszerű tehát az in tés: tegyünk le 
m inden terhet. De valóban, ne csak félig, és továbbra is hozzánk kötö- 
zötten! Sokszor éppen az a bajunk, hogy azt gondoljuk: le te ttük  terhein- 
ket, pedig továbbra is cipeljük azokat.

2. Tartsunk ki „állhatatossággal” a bűnnel v ívott küzdelem ben! Csak 
a  végig harcolt küzdelem re következhet győzelem. Jézusra irány ítja  az 
ige a figyelm ünket, aki mindvégig k ita rto tt. A kísértés fokozatait győzel
mesen végigharcolta, a szenvedés elől nem  m enekült el, a  gyalázatot 
vállalta  a végletekig s még az övéitől való elhagyatottság sem tud ta  meg
törni. Pedig sokszor le tt volna rá  m agyarázat, h a  m ásképpen cselekszik. 
De sem a ham is békesség érdekében, sem a látszat-könyörület vonalán 
nem  engedett. Nem lehet nekünk sem m egbékélésünk a bűnnel, m ert ahol 
ez történik, o tt meglazul az „állhatatosság”, elvész a győzelmi reménység. 
De nem  is a hősködő harc a feladatunk, hanem  a hűség. Nemcsak meg
indulnunk  kell a küzdőpályán, hanem  azt „m egfutni” végig. Az á llh a ta 
tosságnak sok akadálya v a n : fáradtság, türelm etlenség, eredm énytelenség, 
félelem, megszokás stb. Mégis fo ly ta tnunk  kell. M eddig? Az időtartam ot 
nem  mi szabjuk meg. Végig, „vérig’’ ta r t  a küzdelem. Ez a kifejezés az 
állhatatosságunk m in ségét is je lö li: a teljességre utal. Tehát nem  vala-
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milyen képzelt, „lelki” harcról van  szó, hanem  valóságos küzdelem ről, s 
ebben való hűséges megállásról. Családunkban, m unkahelyünkön, tá r 

sadalm unkban éppen úgy, m in t gyülekezetünkben van  adva a lehetőség, 
hogy bizonyítsuk hűségünket. Ennek a legmegfelelőbb fo rm ájá t is meg 
kell ta lálnunk: egyszer ta lán  a  csendes, szerény „tevékenység”, m áskor 
a biztató, vagy figyelmeztető szó tartóssága, m egint m áskor a meg nem 
szűnő segítés á mások küzdelm ében, lehet a győzelmet hozó m agatartás.

3. „Nézzünk fe l” a célra, Jézusra! C éltalanul nem  lehet célhoz érni. 
A keresztyén em ber célja „a pályán fu tva” vagy a h it harcában  egyaránt 
jézus: a hozzá ékrezés, a nála m aradás, a vele való együttlét. Ha nincsen 
meg ez a célunk, küzdelm ünkben azonnal ú rrá  lesz az erőtlenség, közöny, 
hiábavalóság és értelm etlenség érzése. A célt lá tva  viszont erősen, az 
utat sem tévesztve, eredm ényesen tudunk  harcolni. A célt tévesztő ön
maga dicsőségét és hatalm át keresi, önmagához ak a rja  „téríten i” az em 
bereket, önzővé válik, végül eltéved egészen. A K risztusra tekintő meg
találja a célravezető m agatartást is: önzés és bizonytalan küzdelem  he
lyett határozottan  és tudatosan engedelm eskedik annak  a K risztusnak, 
aki m ajd azt kérdezi meg egykor, hogy te ttünk-e  jót, akárcsak eggyel is, 
a „kicsinyek” közül. A cél felé igyekvő — akár a  hosszútávfutó, akár a 
harcoló közkatona — nem  lá th a tja  m indig közvetlenül a  célját. Sokszor 
meg is ijed: vajon ilyenkor is jó  úton jár-e. A Krisztuson tájékozódó nem 
eshet kétségbe Tudnia kell, hogy nem csak célja, de vezetője, cél felé v i
vője is Krisztus. T ehát nem tévedhet el, nem  hiába néz fel Jézusra. Ez a 
„felnézés” azért is fontosi, m ert á lta la  nem csak m agunk tájékozódunk, 
hanem  m ásokat is tá jékoztatunk. Vannak, akik  m ireánk  néznek, ra jtu n k  
tájékozódnak. A cél-m utatás is feladatunk tehát. Célt m egm utatni pedig 
nem lehet bizonytalanul és tévesen. Csak biztos meggyőződéssel, felelős
séggel, szeretettel, őszintén és .nem utolsó sorban érthetően és m egfogha- 
tóan. Vagyis a „nagy Célt” úgy kell m egm utatnunk, ahogyan az az aprók
ban m egism erhető, a K risztusra „felnézést” pedig úgy, hogy az tu la jdon
képpen a K risztus-követő, gyakorlati keresztyén élet, igehallgatás és 
könnytörlés, iim ádság és testvéri kéznyújtás stb.

4. Válla ljuk a szenvedést is! M egfutni a  „pályát”, m egharcolni a 
küzdelm et szenvedés nélkül nem  lehet. M indegyik sok lem ondással, sé
rüléssel, kudarccal, megnemértéssel, tehát szenvedéssel jár. Az ige Isten 
„fenyítésének” m ondja ezt a fa jta  szenvedést, tehá t az nem  az elszabadult 
gonozság következménye, vagy a véletlenek szerencsétlen találkozása. 
Isten fényit: m in t apa a gyermekét. T ehát a fenyítés oka a bűn — a m a
gunké, vagy a  m ások gonoszsága — am it Isten megítél, vagyis segít a 
bűn ellen való küzdelem ben, a h it harcában. Ezért így is kell azt fogad
nunk Istentől. Nem tehetetlen düj érzetével, vagy elfásult beletörődéssel, 
nem kitérési k ísérleteket tenni előle, vagy m egalkudni próbálni vele. Az 
ellene való harc sem célravezető, de a  m eghátrálás, a zúgolódás, a bosszú
állás sem. Van, aki érte lm ét ku ta tja , de nem  érti m eg soha világosan. 
Van, aki elferdült érzékkel szinte „élvezi” a szenvedést. Isten szerszám 
nak szánja fiai győzelemre segítése érdekében. Ezzel figyelm eztet önm a
gunk erejére, nevel K risztusra nézésre, tan ít em bertársaink szenvedésé
nek m egértésére. Fenyítése tehá t nem  elpusztítás, hanem  „bátorítás”, 
am ely „fiáknak szól”. Végső soron te h á t Isten  m entő szeretete. Nem sza
bad azonban abba a tévedésbe sem  esnünk, hogy Istenre úgy tekintsünk, 
m int aki gyönyörködik az em ber szenvedésében és ezért fenyíti meg. 
Még a leggonoszabb földi apák  között is ritk a  az ilyen. Istennek pedig 
m inden ak ara ta  és cselekedeté oda irányul, hogy az em ber boldog legyen 
a földön is és örökké is.
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5. A z elhangzott intéseket megfogadni és m egtartani — honnan van 
erre erő? T erhet letenni, k itartan i, Jézusra nézni és szenvedést is vállalni 
a  bűn etilen való harcban, m eghaladja az em ber erejét. Ez tapasztalat. 
Szerencsére nem csak utasításokat kapunk ebből az igéből sem, hanem 
evangélium ot. Nevezetesen azt, hogy K risztus „a h it szerzője”, tehát el
kezdője, u ra  és adója. A „ránéző”-ben hite t ébreszt, a küzdők ere jét meg
újítja . Az, hogy em berré lett, szenvedett, m eghalt azt bizonyítja, hogy 
velünk közösséget vállalt. T udja tehát, hogy mikor, m ire van szükségünk. 
De ő „a h it betelj esi tő je” is. E rőt ad hitből fakadó, szolgáló életre, állha
tatosságra, győzelemre. És m indez nem csak ígéret, hanem  m últbeli ta
paszta lat is, hiszen a „bizonyságtevőknek fellege” vesz körül bennünket. 
Jó  erre  em lékeznünk egy héttel reform áció ünnepe után. Ugyanakkor 
nem csak a m últ bizonyságtétele, hanem  a jelen  valósága is az, hogy Isten 
ad bizonyságtevőket, példaadókat ko rtársaink  közül is, akik jobban lá t
ják, előbb észreveszik Isten  u jjm utatását, akik Isten  eszközei és ú tm uta
tói szám unkra jelen  történelm i helyzetünkben, egyházunk m ai útján, „az 
elő ttünk levő pálya” „m egfutásá”-ban. Jó l tesszük, ha figyelünk rájuk, s  
a  mai vasárnapon (november 7!) különösképpen is gondolunk erre. Isten 
m indig m egtalálta és m egtalálja a m ódját annak, hogy küzdelm ünkben 
erőt, vezetést, világosságot adjon. Aki „ráhagyatkozik” — futásában, h a r
cában — m indig m egtalálja  ugyancsak Isten  győzelmes szeretetét.

Intések, figyelmeztetések, felszólítások sorozata mai textusunk nagy 
része. Mégsem csak parancs, hanem  bátorítás, ígéret és rem énység hang
zott belőle. Ezért nem  hiábavaló az énekim ádság az ajkunkon: „Adj erőt, 
hogy m egálljunk mindvégig a h itben!”

Bárány Gyula
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Egyháztörténeti évfordulók

A herczegszőllősi zsinat kánonából
Négyszáz évvel ezelőtt, 1576 őszén léptek életbe az augusztus m ásodik 

felében ta r to tt nevezetes B aranya megyei zsinatnak a határozatai. A V e
resmarti Illés püspök elnöklete a la tt ülésezett zsinaton negyven helvét 
hitvallású lelkész vett részt, ak ik  ettől kezdve a korábbi két egyházkerü
letet egyetlen szuperintendenciává alak íto tták  Veresm arti fősége alatt. 
Herczegszöllősön a lá írt kánonokat Siklósi M iklós m ind járt m agyarra is 
fordíto tta és Huszár Dávid (Huszár Gál fia) „Az alsó és felső B aranyában 
való ecclesiáknak articu lusi” cím a la tt 1577 elején P ápán  ki is adta.

A zsinat em lékére idézzük a felavatásra kerü lt le lkészek eskü form u
láját (Form ula Ju ram enti M inistrorum  Consecrandorum).

„Én N. N. esküszöm az élő Istennek sz. nevére a  ki Atya, Fiú és sz. 
Lélök egy igaz Isten, az ő szent angyali előtt és ez jelön való sz. gyüle
kezőt elő tt: hogy az praedikatori sz. tisztben, az mely ti töletök, Istennek 
igaz szolgáltul és az ő ecclaesiáira vigyázó közönségös és hűséges sáphári- 
tul, Istennek választása és h ivatala  á ltal m éltóságossan adattatik , igazán és 
híven el járok. Az igaz köröszténi sz. hitet, mely az prophaeták, apostolok 
és evangyelisták sz. könyvökben vagyon, az Helvetiai articulusoknak ta 
nítása szerént m eg tartom . Azt tisztán  és igazán praedicallom . Az sz. h á 
romságot az egy istenségben, és az agy igaz Isten t az sz. három ságban 
m ind holtom ig tisztölöm és vallom. Az C hristustul szöröztetöt sacram en- 
tum okat, úgy m in t az körösztségöt és az Ú rnak sz. vacsoráját az Űr ta 
n ítása szerént tisztán ki szolgáltatom. Az Isten  juharnak legeltetésükben 
hőségös leszök. A bban nem  a testi haszonra, hanem  csak az Isten dicső
ségére vigyázok. Az Isten  törvényének és az ecclaesia canoninak is paran 
cso lata  erőssen meg ta rtan i igyekezöm. M indön előttem  járó  uraim nak  
(kiváltképpen fő seniorom nak) illendő böcsöletöt adok, parancsolattyé- 
nak az közönségös jóban engödelmes leszök. Végezetre ez sz. tisztöt r a j
tam  életűm nek tisztaságával és józanságával ékössé tenni igyekezöm, az 
egyigyőek bo tránkoztatásátu l m agam at holtom ig tehetségűm  szerént ő r
zöm és ha erőtlenségöm ben vétközni találtatom , m egfeddésöm re és meg 
ítélésöm re sőt büntetésöm re is az fő gondviselő uraim nak  orczájok elei
ben elő állok, pásztorságoknak bottya alá fejem et engötelm essen hajtom . 
Isten engöm et úgy segéllyön, Atya, Fiú, sz. Lélök, tellyes sz. három ság 
egy Isten és úgy legyön irgalm as és kegyelmes ez életben és az örök é let
ben. Ámen.

Dr. Fabiny Tibor


