
tud. És végső soron ez a feltétele és biztosítéka is egyben, á mí testvéri 
együttélésünknek is. 

Az egymás megszólásának, az ítélgetésnek és rágalmazásnak vétke 
különösen akkor fenyegeti az életet, egyéni és közösségi vetületében egy-
aránt, amikor a történelem fordulópontjához érkezik. Mi most ilyen kor-
ban élünk. Az ú j mindenképpen érvényesülést, kibontakozást igényel, és 
meg is van hozzá minden joga. De nem szabad elragadtatnunk magunkat 
felebarátaink megítélésében, abban, hogy ki lehet méltó hordozója és 
letéteményese egy igazabb jövendőnek. A történelem egyedüli ura Isten, 
s az ő vallás-erkölcsi világrendje az az alap, amelyre fel lehet és fel kell 
építeni egy biztonságos, szabad, demokratikus társadalmat és boldog 
egyéni életet. De ehhez mindenekelőtt szerető szívű, békés lelkületű em-
berekre van szükség, akik ítélkezés helyett, szolgálni akarnak és tudnak 
egymásnak. 

„Ki vagy te?" feszül nekünk Jakab kérdése a böjti önvizsgálat ez 
időszakában. Próbáljunk őszintén válaszolni, hogy becsülettel megáll-
hassunk Isten és ember előtt. Ámen. 

KOVÁCS ISTVÁN S. 

TESTVÉRNEK LENNI A KÖZÖS EURÓPAI HÁZBAN* 
Rám 12,15 

Az emberiség szellemtörténetének csúcsa és kétségtelenül legma-
gasztosabb pillanata, midőn Isten teremtett világában először megfogal-
mazódik, — hogy minden korok ember-leikébe belecsendüljön — a jézu-
si örömüzenet. Ennek az örömüzenetnek a lényege, hogy egy az Isten, 
aki szeretet, aki kivétel nélkül minden ember-teremtményét — gondvi-
selő Atyaként — gyermekeként szereti. Ha pedig egy Atyának vagyunk 
a gyermekei mind, akkor mi mindnyájan testvérek vagyunk! 

Pál apostol a gyakorlati keresztény életvitel tanítója így fogalmazza 
meg az embertestvériség — ember és ember között minden válaszfalat 
ledönteni hivatott — nagy eszméjét: ,,. . . mindnyájan Isten fiai vagy-
tok . . . tehát nincs többé sem zsidó, sem görög, nincs sem szolga, sem 
szabad, nincs sem férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok. . .tt 

(Gal 3,26—28). Embert az embertől nem szabadna elválassza senki és 
semmi. Ha az élet mégis szakadékokat nyit, űröket vet közénk, vagy el-
választó korlátokat és falakat emel, akkor nekünk szeretettel kell a sza-
kadékok fölött hidakat emelni, szeretettel kell a korlátokat és válaszfa-

* Elhangzott január 16-án este, az oklándi unitárius templomban tartott öku-
menikus istentiszteleten, francia testvéreink részvételével. 
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lakat lebontani. Erre tanít Jézus: „Szeresd felebarátodat, mint önmagá-
uat". igy vaiosul meg az emuer testveriseg gyönyörű eszmenye! 

„— Ha valóban test ver emui íogadlaK, na valóban egyek vagyunk, 
akkor bizonyos: ami teged Dant — az neKem is fajdalmai OKOZ; / na en-
gem ütnek — az nekea is kínokat szerez; / na te sírsz — neKem is kony-
nyekkei telik meg a szemem; / na örömtől ragyog a szemed es boiüog 
Vagy —• en is / velea örvenaek, s a boldogság meze csorciul szivemre!" 

tigyütterzünk. S ez igy természetes. Hisz testverek vagyunk. Testvér-
ként osztozunk egymás oromeoen, banataoan. 

Ezt — igaz testverre levesünk követelményét — fogalmazta meg Pál 
apostol beszeaem aiapgondoiataban: „Uruijeteiv az öruiokkel es sírjatok 
á sírokkal." Egy oiyan vilagüan nangzott íei ez az oromuzenet, amelyet 
a legtomorebuen taian az egyik francia gonuoikoaoval jellemeznetunk: 
r±L eniLiertk egyenlőknek szuietnek, ue másnap mar nem a z o K . A j.ajo 
igazsag az, nogy az emDeriség tÖrteneimenek c^ak kimondottan kivételes 
izep aikaimaiuan tuata megeim, megvalósítani, íolragyogtatni az emoer-
testveriseg eszmenyet. De az minden koruimenyek Kozott, mégiscsak a 
művelt vnag es euiopaisagunk alappilléré volt es maradt! Jbzeiieme új-
ra meg újra leitort a meiysegekooi, anova az ember veres-naoorus tör-
tenelme során, vagy eiemoertelenitó tarsadaimi rendszereivei taszította. 
Megmutatta magát az elmúlt evben — lyby-ben eppen 2UU. évforduló-
ját ünneplő írancia forradalom jelszavaiban: „Szaüadsag, Testvenseg, 
l^gyenioseg'",; megszólalt messzeiiangzón a tarsaualmí igazsagtaiansagokat 
es egyenlotiensegeket már a 'bü-as evek kezdeten bátran bíráló lengyel 
Lecn Walesa nangjaban: „islem baj, na fekete a kenyer, de akkor mm-
uenKi azt egyen! Kicsendült az ugyancsak kortárs gondolkodó es em-
oerjogi narcos, a csenszlovak Vaclav Havel ni te bői: „Az igazságnak es 
szeretetnek győzedelmeskednie kell a nazugság es gyűlölet fölött!'" Es 
vegul gyönyörűséges szepen megtestesült itt is, azokoan a valóban tör-
ténelmi napokban, amelyekben először temesvári emberek nyújtottak 
egymásnak testverkezet, nogy elő-védőlánccal vegyék körül Toices Lász-
lót (dec: ID^j — a zsarnoki jogtiprással, a iegelvauuitabb „sztalinista láz-
álom" megszállottságává! es rombolás-szomjaval batran szembeszálló re-
xormatus lelkészt, — bogy aztán ez legyen a gyújtó-szikraja annak a 
forradalomnak, amely — vér, eletaldozat és naiai árán kínok es köny-
nyek között — nemcsak meghozta a szabadságot, de milliókat fogott 
testvéri-egységbei 

Mi történt? A kortárs magyar bölcselő szavaival: „Ha egy kis nép 
kihúzza magát, az nagy nép'k (Konrád György). Ez történt velünk 19öy. 
decembere ben. Es itt — ezekben az ünnepélyes percekben — hadd vall-
jam nieg nektek, hogy a legmegfelelőbb, legszentebbnek érzett élmé-
nyeim voltak azok a tapasztalások, amelyekben az evangéliumi ember-
testvériség eszményi szépségű megvallásait élhettem át, tapasztalhattam 
meg! Azt, amidőn milliók nyújtanak egymásnak testvérkezet; azt midőn 
ledőlnek sorra az addig elvalasztó korlátok és faiak; azt midőn milliók 
sírnak a sírókkal és milliók örülnek az örvendokkel! És nemcsak mi 
éreztünk együtt ebben a megszenvedett országban, de hálaadón és kö-
szönettel mondhatjuk el, hogy — ránkfigyelt, velünk együtt érzett, ve-
lünk sírt és velünk örült, testvérévé fogadott — szinte az egész világ! Há-
lával mondunk köszönetet ismert és ismeretlen testvéreinknek, akik: 

— rombolásra ítélt falvainkat testvérfalvakká fogadták; 
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— akik a világtörténelem első, televízión is közvetített forradalmát 
éjjel és nappal figyelemmel követték és velünk sírtak, velünk örültek; 

•— akik levélben, lapon, távirattal vagy telefonon megkerestek min-
ket, hogy biztosítsanak: velünk éreznek, értünk imádkoznak, sírnak és 
örülnek velünk együtt; 

— akik fáradságot, kockázatot és veszélyt föl sem véve, testvéri 
együttérzésük és segíteni akarásuk segélyrakományaival vágtak neki az 
útnak, hogy eljöjjenek hozzánk, testvér kezet nyújtva a szükség, a baj 
idején; 

— azoknak a millióknak, akik testvéri együttérzésük és áldozatot 
vállalni fcész szeretetük jeleként ajándékokat küldtek, vért, kötszert, 
gyógyszert, élelmet és ruhát és még megszámlálhatatlanul sok mindent, 
mert a szükségnek ezer arca van, és mennyien: magyarok, románok, né-
metek és franciák, belgák, dánok, hollandok és svájciak, csehek és jugo-
szlávok, svédek és olaszok . . . katolikusok és protestánsok . . . Egytől 
egyig mintegy jelképezve, hogy egy európai méretű közös háznak va-
gyunk igazi testvériségben élniakaró lakói. Olyanok, akik egyek a szere-
tetben, akik sírni tudnak a sírókkal és örülnek az örülőkkel! És ez: gyö-
nyörű! Ez szép és boldogító! Mert — jézusi. 

Végül Tőkés László szavaira utalva arra szeretnélek emlékeztetni: 
„A látványos forradalom — véget ért". Most el kell kezdődnie egy csön-
des, belső forradalomnak, amelyben minekünk, mindannyiunknak meg 
kell őriznünk, szívünk minden szeretetmelegével újra meg ú j ra kell táp-
lálnunk, szeretetünk szavaival és cselekedeteivel szüntelen kell erősí-
tenünk ezt a gyönyörű embertestvériséget, ezt a közös európai házhoz 
való tartozást. Soha többé el ne téphessen senki és semmi egymástól. 
Soha többé ne emelhessen semmilyen ármány és hatalom közénk korlá-
tokat, elválasztó falakat, vasfüggönyöket és falakat. Maradjunk igaz test-
vérek tehát. Olyanok, amilyenekké ezekben a csodálatos napokban fel-
nőttünk. Fogadjuk meg ezt, ezekben az ünnepélyes percekben, s további 
életünk legyen erről a leghűbb vallomás. 

íme, az Isten megsegített: elmúlt a sírásnak az ideje! Jöjjetek, nyújt-
sunk testvérkezet — szeretetmeleget, ölelőt — francia testvéreinknek, 
akik velünk — sírókkal — sírtak. És most hívjuk őket testvérként: jöjje-
tek barátaink, mert eljött az örvendezés ideje, örüljetek hát az örülők-
kel. Örvendjünk együtt. „Mert ez az a nap, amelyet az Ür rendelt, hogy 
örvendezzünk ezen!" Ámen. 

HOVATARTOZÁSUNK JEGYEI 
Mt 26,69—74/a 

ApCsel 4,13 
Az ember mindig tartozik valahova, s ez rányomja bélyegét sok 

esetben, sorsdöntőén meghatározza életét. 
Nem tehet róla: magyarnak születtem. Magyar a szívem, a lelkem, 

az öntudatom, s a vér, mely ereimben csörgedez; magyar az édes anya-
nyelvem, mint tanúsítja a szó, melyet kiejt a szám. Hovatartozásomról 
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