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Evangélikus püspök

E hagyomány szerint tehát a szív egyszerűsége nem egyes ki
vételes képességű szentek erénye, hanem minden ember eredeti
beállítottsága és elérendő célja. A Teremtés könyve ezt az egy
szerűséget az első emberpár mezítelenségeként írja le. Az egy
házatyák szerint erre utal Pál apostol is, amikor így fogalmaz:
"Félek, hogy amint a kígyó félrevezette Évát ravaszságával, úgy
a ti gondolataitok is megromolnak, és elfordulnak az egyszerű

ségtől, ami Krisztusban van" (2Kor 11,3). Éva a szív egyszerűsé

gét veszítette el, ez volt tehát az a mezítelenség, amelyet a bűn

beesés után Ádámmal együtt szégyellt, és amit el akart takarni.
Aki elveszíti az egyszerűséget, az hazugsággal takarózik.

Nap mint nap elveszítjük az szívegyszerűségét, "ami Krisztus
ban van", és amit egykor a keresztségben visszanyertünk. Amikor
elveszítjük, elbújunk a szavak és érvek mögé, mert a bűneink be
ismerésénél csak Krisztus megvallását szégyelljük jobban, mente
getőzünk, leleményesen Istenre hárítjuk. amit mi követtünk el 
"az asszony adta, akit te adtál mellém" -, s élvezettel mondogat
juk, hogy ez vagy az "bonyolult kérdés", "ha innen nézzük",
"egyrészt, másrészt" stb. Az imádság a legjobb orvosság a szív
folyton elveszíthető egyszerűségének visszanyeréséhez és a benne
való megmaradáshoz. A keresztény gondolkodás történetét tanul
mányozva és a jelenben jó példákat látva azt tapasztalom, hogy aki
kitart az imádságban, aki meghatározó módon ad teret az életében
a csendnek és az Eucharisztiának, az képes visszatérni a szív egy
szerűségéhez és tisztaságához, és ha most még csak tükör által lát
ja is, egyszer majd bizonyosan színró1 színre fogja szemlélni Istent.

A tiszta szív
békessége
Hosszabb időbe telt, amíg rájöttem, A szív tiszta egyszerűsége téma
valahogy "nem áll össze" bennem. Ízlelgettem, fontolgattam, újra
és újra nekirugaszkodtam, bibliai összefüggéseket kerestem, s va
lahogy nem nyílt meg az ajtó... (A hiba biztosan bennem volt.) Vé
gül be kellett látnom, hogy így, ebben a formában nem kerül közel
hozzám, nem kerülök közel hozzá. Így, ebben a formában filozófi
ai megállapításnak tűnt inkább, nem vallomás- s főként nem hit
vallás-témának. Pedig ilyenkor, karácsony táján inkább a vallomá
sok ideje van. Igaz vallomásokra, a testvéri szívek titkokat meg
osztó szavaira pedig - azt gondolom - mai korunkban kivált
képp szükségünk van. Pontosabban szükségünk lenne, ha készek
lennénk arra, hogy megosszuk szívünk, hitünk titkait egymással.
Az elfogadás és ajándékozás, a figyelmes meghallgatás és megszó-
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lalás gyönyörűséges ritmusával magunk is belesimulhatnánk abba
a rendbe, amelyet az egyház Ura tanítványai számára kijelölt. Mi
lyen szépen mondja ezt Pál apostol: "együtt bátorodjunk meg kö
zöttetek egymás hite által" (Róm 1,12).

Ezért aztán a fent látható címet írtam e soro k fölé. És sorban
jutottak eszembe versek, bibliai mondatok, olvasmányélmények.
S mindegyikből sugárzik az a bizonyosság, hogya tiszta szív
békessége olyan ajándék, amit ember embernek nem adhat,
amely csak felülró1 adatik. Isten ajándéka a szív tisztasága és a
békesség is. Ahogy már a bűnbe esett Dávid király is felismerte
ezt, és megénekelte örökszép zsoltárában: "Tiszta szívet teremts
bennem, Istenem!" (Zsolt 51,12).

S elfeledkezhetünk-e arról, hogy szent karácsony éjszakáján ho
gyan hirdették az angyali seregek? Gloria in excelsis Deo. Et in
terra pax hominibus bonae voluntatis. (Lk 2,14) És búcsúbeszédeinek
egyik kiemelkedő, vigasztaló mondatában hogyan is ígérte meg
szeppent tanítványainak a Mester? "Békességet hagyok nektek: az
én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, aho
gyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüg
gedjen" (Jn 14,27). A feltámadott Úr is így köszöntötte övéit: Bé
kesség néktek! Most már csak azt az apostoli bizonyságtételt tegyük
hozzá, amelyben sokan felismerték a sálom/eiréné/pax igazi titkát:
"Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őriz

ni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban" (Fil 4,7).
Nem csoda hát, hogy napjaink embere, aki elvesztette életének

mennyei dimenzióit, ezzel együtt elvesztette a szív békességét is.
Hiszen ez a békesség nem az erősebb által ránk parancsolt óva
tos némaság, nem a reálpolitikusok által kötött kompromisszu
mok eredménye, és nem is a temetők csendje. Ez a békesség Is
ten bűnt és halált legyőző hatalmának a gyümölcse. Azoknak
adatik, akik felismerték, szükségük van Jézusra. Akik tudják,
életük horizontális dimenziójában is csak az őtőle kapott erővel

és energiával, vagyis rá figyelve tölthetik be hivatásukat, Isten
dicsőségére és a felebarátok javára. A tőle és általa nyert békes
séget szívükben hordozók élnek Istennel, önmagukkal és feleba
rátaikkal is békességben. Ez a szelíd erő és nyugalom sugárzik
belőlük még a legnehezebb helyzetekben is.

Ide illő, meggyőző tanúságtételként hadd emlékeztessek most
Ordass Lajosra, evangélikus egyházunk mártír püspökére. Ami
kor 1948-ban koncepciós perbe fogták, és koholt vádakkal elitél
ték, az utolsó szó jogán mondott rövid beszédét így fejezte be:

Önök most ítéletre vonulnak vissza. Föladatuk, hogy lelkiismeretük
mérlegére helyezzék mindazt, ami itt a per folyamán velem kapcsolat
ban elhangzott.

Nem tudom, mi lesz az ítéletük.
Ha lelkiismeretük arra kényszeríti Önöket, hogy az ellenem emelt

vádak alól engem fölmentsenek, akkor - úgy érzem - a sebek, ame-
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Római szín.
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Iró

lyeket a köz érdekében folytatott küzdelmemben kaptam, nem sajognak
és nem véreznek majd annyira, hogy teljes odaadással és az eddigi ön
zetlenséggel újra föl ne vehetném a munkát. Kész vagyok szolgálatomat
folytatni. Isten bizonyosan megsegít, hogy elfelejtsem ennek az öt hétnek
az emlékeit. Készen állok az egyház és a haza további szolgálatára.

Lehet, hogy mérlegelésük után engem bűnösnek fognak nyilvánítani,
és ezért büntetést szabnak ki majd rám.

Ha ez következik be, azt is alázatos szívvel és csöndesen elfogadom.
Elítéltetésem ténye olyan lesz számomra, mint a fátyol, amely eltakarja
eló1em Isten akaratát, és érthetetlenné teszi azt. De Istenemtó1 zúgoló
dás nélkül elfogadom, mert azt az egyet jól tudom, hogy méf elitélieié
sem esetén is csak az ő áldott akarata történhet meg velem.

S ha valakit nyugtalanít a kérdés, lehet-e valamit tenni annak
érdekében, hogy űzött vadként önmagukat és egymást hajszoló
kortársaink rádöbbenjenek helyzetükre. és vágyódjanak a tiszta
szív békességére. annak Reményik Sándor erdélyi evangélikus
költővel együtt ezt mondom: "Nincs nyugalom, nincs nyugalom,
- s ez a / Nyugtalanság, mint a járvány, ragad. / Te sugarazd
szét békességedet / És szóval, kézfogással másnak add. / Az Is
ten Békessége is ragad. / Békesség Istentől."?

Isten békessége megnyitja és megőrzi a végső reménység táv
latát is a rá hagyatkozó és benne bízó ember szívében. Úgy,
ahogy Jézus Urunk jól ismert boldogmondásában olvassuk: "Bol
dogok a tiszta szívűek, mert ök meglátják az Istent" (Mt 5,8). "Az
életünk legszebb percébe is mondhatatlan fájdalmat vegyítő"3

nagyhatalommal, a halállal szemben hirdethetjük az életünk leg
keserűbb percébe is a reménység sugarát ajándékozó isteni sze
retet végső valóságát. És ez már ahhoz is elég, hogy azon az utol
só földi órán is békessége legyen szívünknek. Békesség Istentől.

A primitív és az
~~egyszeru

Ma az anyagba-ájult ember irtózik az egyszerűségtől; a bonyolult
ban élvezkedik, azt tiszteli és odáig is elmegy, hogy ami mégsem
bonyolult, tébolyodásig bonyolítsa - vagy a szívet giccses mézes
kaláccsá formálja, és a cukormáz közepén, a tükröcskében soha
sem a másikat, mindig csak a tetszelgőn beletekintő önmagát né
zegeti. A kemény-hideg ész világa fémesen nyomul a lágy-langyos
"csupaszív" típusú ember lelkébe, felkavarja, szétpancsolja a sze
retetet, olykor még nevetségessé is teszi. Pontosabb és célraveze
több a "helyén van a szíve" (a "helyén van az esze" melletti) mi
nősítés. Az Ima Magyarországért című versemben így fohászkod-
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