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ELŐSZÓ

Ezzel a tanulmánnyal. amely a Lutheránus Világszövetség VI.
Nagygyűlésének témájára készült, szeretnénk számot adni arról,
hogyan értjük a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumát, aki az
emberek iránti szeretetből valóságos emberré lett, aki mint az Úr
Szolgája odaáldozta magát az egész emberiségért, akit szolgáló
életútjával maga Isten igazolt dicsőséges feltámasztása által, és
akit megdicsőített és felmagasztalt minden név és uralom fölé,
aki a mennyre és a földre kiterjedő teljes hatalmával - amint
ezt hisszük és valljuk - ma is szolgál új közösséget gyűjtve, az-
zal a küldetéssel, hogy ez folytassa az ő munkáját, "és szolgáljon
örökkévaló igazságban, ártatlanságban és boldogságban, mert ő

feltámadt a halálból, él és uralkodik örökké".
Ezt az Úr megdicsőült Szolgájáról és az igazságos békét szol-

gáló életútról szóló evangéliumot igyekeztünk megérteni és kifej-
teni nem csak a személyes lelki életre, hanem a mai világ uni-
verzális viszonylataira tekintve is. Diakóníai teológiánk felől néz-
ve hinni Jézus Krisztusban és szolgálni embertársainknak nem
jelent két különböző dimenziót, amelyeket el lehetne választani,
vagy külön hangsúlyozni, vagy egymással "egyensúlyban tarta-
ni". Mert ez az állítólagos két dimenzió valójában csak egy: hinni
Jézus Krisztusban azt jelenti, hogy szolgáljuk embertársaink ja-
vát és üdvét. Nézetünk szerint még mindig nem felesleges alá-
húzni, hogy Jézus Krisztus a szolgáló Úr, aki állandó szolgálatra
hív minket, mert mint keresztyének állandóan abban a kísértés-
ben élünk, hogya világban elfoglaljuk vagy legalább megkíván-
juk a kiváltságos helyet - sokkal inkább semhogy megértenénk,
hogya mi kiváltságunk a szolgálat. Ezt a mi diakóniai teológián-
kat nem volna szabad meggyanúsítani azzal, hogy valami újracic-
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nalista teológia, mert sokkal inkább annak a Jézus Krisztusnak
a mély mísztéríumát akarja megragadni és kifejteni, aki egy-
szerre "Küriosz" és "Diakonosz".

A Magyarországi Evangélikus Egyház őszinte rokonszenvvel
fogadta a Lutheránus Világszövetség VI. Nagygyűlésének témá-
ját, és egy külön tanulmányi bizottságet szervezett, ahogyan ez a
címlap hátlapján olvasható, hogy tanulmányozza anagygyűlési
témával kapcsolatos problémákat. A külön bizottság tanulmányi
munkája alapján Dr. Prőhle Károly professzor dolgozta ki ezt a
tanulmányi hozzájárulást. Az összeállítás és a megfogalmazás jó-
részt az ő személyes munkája, de a lényege az a diakóniai teoló-
gia, amelyet egyházunk közösségében dolgoztunk ki 30 évi bi-
zonyságtételünk és szolgálatunk közben magyar népünk szocia-
lista társadalmában.

Ezt a munkát további diszkusszióra bocsátjuk azzal a re-
ménységgel, hogy eközben épülünk egymás hite által. EZ2'Jelaz
érzéssel ajánljuk ezt a művet a mi szeretett evangélikus nagycsa-
Iádunknak a mi Urunk Jézus Krisztus iránti hálával, aki hív és
megtart minket az ő szolgálatában.

Budapest, 1977.március

D. dr. Káldy Zoltán
püspök-elnök
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Fótéma

JÉZUS KRISZTUSBAN
ÚJ KÖZÖSSÉG

1. A KöZöSSÉG - VILAGTAVLATÚ PROBLÉMA

Örök probléma?

1. "Nem jó az embernek egyedül lenni" - mondja Isten az
ember teremtésekor, és szerzett neki "segítőtársat", hogy együtt
szülői legyenek az emberiség sokasodo közösségének. Másutt pe-
dig egyenesen azt mondja a Szentírás, hogy Isten férfivá és asz-
szonnyá teremtette az embert - jelezve, hogy az ember egyedül
nem létezett, és nem is képzelhető el, és hogy az emberiség soha-
sem volt homogén, hanem mindig különböző, de egymást kiegé-
szítő és egymást segítő emberek közössége.

2. Nincs ember közösség nélkül, de nincs ember sem, aki ne
szenvedne a közösségben, A Szentírás ezt is szemléletesen írja le.
A férfi és a nő házastársi viszonya, az emberi közösség alapsejtje
szenvedéssel telítődik a hatalmaskodás és a szerelmi vonzódás
párharca közben (lMóz 3,16b). A testvért is testvére ellenségévé
teszi az érvényesülésért és az elsőbbségért folytatott vetélkedés:
lásd Kain és Abel történetét (lMóz 4,5). Innen pedig csak egy
lépés Bábelig: a féktelen hatalmi vágy egymással szemben álló,
egymást nem értő népekre és csoportokra robbantja az egy vér-
ből származó emberiséget.

3. Minden ember bűnös és minden közösség is bűnös - le-
hetne erre mondani -, ezt deklarálja a bűn egyetemességéről
szóló egyháztanítás is: nincs és nem is lesz tökéletes társadalmi
és gazdasági rend a világon, mindig voltak és lesznek különbsé-
gek az emberek között - örök probléma az emberek egymáshoz
való viszonya. Van ebben igazság. Az emberi együttélésnek van-
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nak olyan visszatérő problémái, amelyek az ember emberségéből
adódnak mindenkor és mindenütt. A mi korunk azonban a kö-
zösséggel kapcsolatban is olyan problémák elé állítja az emberi-
séget, amelyek nem intézhetők el a múltból áthozott sablonokkal,
hanem új megfontolásokat 'és megoldásokat igényelnek.

Korunk égető kérdése

4. A mai világban végbemenő gyors és mélyreható változá-
sok következtében az emberiség érzékeny kérdéséve lett a közös-
ség. A technikai forradalom világméretű en felgyorsította a tech-
nikai-civilizációs folyamatokat, és ugyanakkor világméretű en ki-
mélyítette azokat a politikai, gazdasági és társadalmi feszültsége-
ket, amelyeket a múltból örököltünk. Ma nincs a világnak olyan
nyugalmas sarka, ahova vissza lehetne vonulni az emberiség kér-
dései elől. Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy akik a föl-
dön élünk, mind egymásra vagyunk utalva. Korunk ellentmon-
dásos helyzetet abban látjuk, hogy miközben világossá vált egy-
másra utaltságunk, ugyanakkor az is egyre szélesebb körben tu-
datosul, hogy a kérdések megoldására az egyedi és az egyéni
segítség távolról sem kielégitő, hanem az emberi együttélés for-
mái: a politikai, gazdasági, társadalmi élet egész rendszere revízió-
ra, sőt radikális változtatásra szorul. Ma tehát a keresztyénségnek
is meg kell értenie, hogy a közösség olyan új kérdéseire kell vá-
laszt keresnie, amelyek nem intézhetők el személyes megbékélés-
sei, hanem az alkalmi segítségen messze túlmenően egyetemes ér-
vényű megoldásokat követelnek.

Történeti távlatok

5. Korunk problémáinak megértéséhez, és helyes értékelésé-
hez nélkülözhetetlennek tartjuk a történeti összefüggések figye-
lembevételét. Gyakran tapasztaljuk, milyen hibás és igazságtalan
összehasonlításokhoz és helyzetértékelésekhez vezet a történeti
dimenziók elhanyagolása -akárcsak az olyan sokat emlegetett
kérdésben is, mint a szegénység és gazdagság kérdése a mai világ-
ban. Viszont a történeti háttér megvilágíthatja nemcsak az adott
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helyzetet, hanem a fejlődés irányát is. Ha a .helyí vagy regionális
problémákat beállítjuk az emberiség fejlődésének világtörténeti
távlataiba, helyesebben ismerhetjük fel a bajok okait és a meg-
oldás lehetőségeit. Mert az emberiség minden kérdése világtáv-
latú, nemcsak a világméretű kölcsönhatás összefüggésében, hanem
abban az értelemben is, hogy minden részkérdés beletartozik az
egész emberiség világméretű fejlődésének közös történeti folya-
matába. A történeti összefüggések felidézése tehát nem a múltba-
nézést, hanem az előrenézést akarja segíteni, hogy világosabban
lássuk, honnan jövünk és merre tartunk.

6. Ezen a helyen természetesen nem írunk világtörténelmet.
Nagy vonalakban és a teljesség igénye nélkűl az újkort szeretnénk
jellemezni, kiemelve azokat a fejlődési irányvonalak at, amelyeket
korunk problémáinak helyes értékelése szempontjaból nélkülöz-
hetetlennek tartunk. Ismert tényeket mondunk el, nem a kiokta-
tás szándékával. hanem azért, hogy számot adjunk arról, milyen
előzményekből próbáljuk megérteni korunk problémáit. Az újkori
fejlődés áttekintését most két szempont különösen indokolja. Egy-
részt az újkor kezdetét Amerika "f.elfedezésétől" szekták számí-
tani, vagyis annak a valóban világtörténeti fejlődésnek kezdeté-
től, amelynek során a fehér ember a régóta létező "új világot"
meghódította, és ;,primitív világgá", "harmadik világgá" degra-
dálta. Másrészt az újkor kezdetével esik egybe az egyház refor-
mációja, amelyben egészen különös jelentőségűvé lett a lutheri re-
formáció. Ha tehát korurrk kérdéseire gyökeres megoldást kere-
sünk, akkor nem kisebb dologról van szó, mint az egyetemes em-
beriség és az egyetemes keresztyénség újkori fejlődésének gyöke-
res revíziójáról, vagy inkább történeti korszakváltásáról.

(: jkori individualizmus

7. Az újkor kezdetét a középkori feudalizmusból az újkori
kapitalizmusba való átmenet jelzi. A feudalizmus még sokáig to-
vább él (Magyarországon 1945-ig), de közben mélyreható változá-
sok mennek végbe a gazdasági élet és a társadalom struktúrájá-
ban. Megnőtt a polgári társadalom súlya, de a technizálódás fel-
gyorsulása és a magántőke felhalmozódása sokszoros kölcsönha-
tásban vezetett soha nem látott mértékű meggazdagodáshoz és
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elszegényedéshez. Megnőtt a vagyontalanok száma, akik bérmun-
kából élnek: kialakul a munkásosztály. '

8. Eközben átalakul az emberek gondolkodása, és kifejlődött
az újkor emberének a világnézete, amely a belső különbségek,
változások és ellentmondások mellett is jellegzetes közös és ál-
landó vonásokat mutat. Jellemzi mindenekelőtt az individualiz-
mus, amely az egyén szabadságát proklamálja, és később az idea-
lizmus megfogalmazásában a személyiséget tekinti a legfőbb ér-
téknek. Szorosan hozzátartozik ehhez a szabadverseny gondolata
a liberalizmus különböző változataiban, azzal az elgondolással,
hogyaszabadverseny közben fejlődik ki és mutatkozík meg az
egyén értéke, és így kapja meg az egyén megérdemelt pozíció-
ját a társadalomban. Ha a versenyben mások fölé, és az élre ke-
rül, megérdemli, ha alul marad, senkinél sem reklamálhat. Ez az
individualizmus és liberalizmus szolgál mind a mai napig a ka-
pitalizmus és az osztálykülönbségek ideológiai igazolására. Mind-
ehhez járul még az, hogy az újkor emberét jellemzi a technikai,
mechanikus, természettudományos világszemlélet. Bízik az em-
beri ész és a tudomány erejében, hogy megismerheti a világ tör-
vényszerűségeit, és így a maga hasznára fordíthatja a természet
erőit. Ez a világszemlélet az előző kettővel, az individualizmus-
sal és a liberalizmussal párosulva vezetett ahhoz az etikátlan
gondolkodásmódhoz és aktivitáshoz. amely szerint az embernek
mindent meg szabad tennie, amit tudományos ismeretei és tech-
nikai eszközei segítségével meg tud tenni. Szükségszerű követ-
kezménye ennek az az ökológiai kr ízis, amely ma az emberiség
életkérdésévé vált.

9. Végül hozzátesszük: a természettudományos, technikai vi-
lágszemlélettel párhuzamosan alakult ki az újkor emberét jellem-
ző szekuláris gondolkodás, amely szerint a világon minden a sa-
ját belső törvényszerűsége szerint történik, bármiféle rajta kí-
vülálló erő vagy a világtól lényegileg eltérő szellemi valóság be-
hatása nélkül. Ez megszabadította a természeti jelenségek mögött
rejlő titokzatos erőktől való félelemtől, és szabaddá tette az új-
kor emberét a világ tudományos kutatására. Ugyanakkor meg-
nehezítette, sőt lehetetlenné tette számára, hogy Istent elhelyezze
világában és gondolkodásában. Ezzel függ össze az újkor embe-
rének vallásos krízise és atheizmusa.
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Keresztyénség az újkor sodrásában

10. A keresztyénség nem egykönnyen találta meg helyét az
újkorban. Részben alulról jövő reformátori és forradalmi moz-
galmakkal reagált. A hivatalos egyház azonban igyekezett kon-
zerválni a feudális rendszer maradványait, viszont egyre inkább
hasznot húzott az erősödő kapitalizmusból is. De lényegéből fo-
lyóan nem tudott kiegyezni a szekularizmussal. Amint a kapi-
talista polgári társadalom belső ellentmondásai egyre jobban ki-
éleződtek, a keresztyénség minden bajért a modern ember sze-
kuláris gondolkodását, atheizmusát tette felelőssé, és kíméletle-
nül támadta minden megjelenési formájában.

ll. Hozzá kell tennünk, hogy amit így az újkor emberének
jellemzésére elmondtunk, annak hordozója elsőrenden a fehér
ember volt. Ezzel a szellemiséggel, az individualizmus és a libe-
ralizmus ideológiájával, az egyén szabadságával, a szabadverseny
elvévei és a tudományos-technikai fölénnyel igazolta a gyarma-
tosító expanziót, amely egyébként a kapitalizmus rendszerének
belső szükségszerűségeiből következik, Ugyanakkor ezt a szelle-
miséget terjesztette és terjeszti a fehér ember a világban. Tra-
gikus vonása ennek a fejlődésnek, hogy az újkor fehéremberé-
nek ez az individualizmussal és liberalizmussal igazolt expanziója
sokszorosan összeszövődött a keresztyénséggel, és attól kezdve,
hogy Kolumbus az újkor kezdetén Amerikában partra lépett a
a keresztes zászlóval, egészen a vietnami háborúig mindenütt
keresztyén színekben jelenik meg.

Az újkor szakasza

12. A konzervált feudalizmus belső ellentmondásai és az elő-
retörő kapitalizmus féktelen versenye nyomán tovább éleződtek
és elviselhetetlenné váltak a társadalmi és a gazdasági ellentétek,
amelyek elméletileg a francia forradalmi filozófiában jelentkez-
tek, gya'kor1atilag pedig a francia forradalomban robbantak ki.
Ezzel az újkor új szakasza kezdődik, amelyet a munkásosztály
előretörése és a forradalmak sorozata, majd a felszabadító har-
cok kibontakozása jellemez. Eszméje a szocializmus, amely filo-
zófiai-ideológiai kiteljesedését a marxizmusban érte el. Ez az új
mozgalom és ideológia is magán viseli az újkor jellegzetes vo-
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násait. Jelentkezik ez mindenekelőtt abban az optimizmusában,
hogy az ember nem kiszolgáltatott ja sorsának, hanem a tudo-
mány és technika eszközeivel úrrá tud lenni most már nemcsak a
természet erői felett, hanem alakítani, formálni, emberségesse
tudja tenni saját társadalmát i-s. Ehhez szervesen hozzátartozik
az emberi aktivitás értékelése, és a szekularizált gondolkodás,
ami az újkor emberét szintén egyetemlegesen jellemzi. Aktív
atheizmussá azonban csak akkor lesz, ha a tudatos vagy öntu-
datlan osztályharc az atheizmus támadása és az Istenhit védelme
mögé rejtőzik. Más szempontból viszont a marxizmus dialektikus
ellentéte az újkor emberét jellemző individualizmusnak. Az új-
kori filozófiai gondolkodást jellemezte, hogy az egyénből "indult
ki és a közösséget mint az egyedek összeségét és önkéntes tár-
sulását próbálta megérteni. A marxizmus a közösségből indul ki,
és ebbe foglaltnak tudja az emberi személyiséget. Tendenciózus
torzítás, hogya marxizmus kollektív tömegtársadalomhoz vezet,
amelyben nincsen lehetősége a személyiség kibontakozásának.
A marxizmus célja olyan társadalom, amely nemcsak egyeseknek,
hanem minden embernek megadja a lehetőséget szernélyisége ki-
bontakozására a közösségben, a közösséghez való viszonyában.
Ebben még a verseny is szerepet kap, de nem a közösséggel szem-
ben, hanem a közösség javára.

A szocializmus megvalósulása

13. (1) Marx filozófiája és a marxizmus az utolsó és jelenleg
egyetlen filozófiai rendszer, amely a modern világ minden fel-
ismerését és problémáját áttekinthető rendszerbe foglalja, és ösz-
szekapcsolja az egész emberiségre tekintő jövőlátással. Marx és
a marxizmus egyetemes emberi látóhatáron gondolkodik: ebben
van vonzó és átütő ereje.

14. (2) Marx nemcsak elméletileg dolgozta ki a kapitalista
társadalmat leváltó társadalom képét, hanem arra a kérdésre is
választ keresett: hogyan valósul meg az új társadalom. Az érde-
keltség kérdése kapcsán ismerte f-el azt az igazságot, hogy az új
társadalmat azok fogják megvalósítani, akik a régi renddel szem-
ben, és az új rend mellett vannak érdekelve: vagyís a munkás-
osztály, vele szövetségben a szegényparasztság és a kispolgárság
egy része, valamint a haladó értelmiség. így jutott el arra a kor-
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szakalkotó felismerésre, hogy a világméretű osztályharc nélkülöz-
hetetlen feltétele a szocíalísta társadalom megvalósításának. Az
osztályharc tehát nem cél, hanem az érdekellentétekből adódó
szükségszerűség, Mert a kapitalizmusban érdekelt csoportok és
osztályok rendszerint nem mondanak le önként kiváltságos hely-
zetükről, hanem harcolnak pozíciójukért és szükség esetén bru-
tális erőszakhoz is folyamodnak, mint azt korunk sok példája is
mutatja. Az érdekelteégek és erőviszonyok határozzák meg mesz-
szemenően az osztályharc formáit. A fejlett országokban a tőkés
rendszeren belül a szervezett munkásság harca a szociális refor-
mokért, a szeeialista országokban a szocialista társadalom fejlesz-
tése, valamint a fejlődő országokban a politikai felszabadulásért
és gazdasági önállóságért folytatott harc ugyanannak a világmé-
retű osztályharcnak különböző frontszakaszait és formáit jelzi.

15. (3) A marxizmus egy évszázaddal ezelőtt még csak elmé-
let volt. 1917-ben azonban elindult a szocializmus konkrét meg-
valósulása és ezzel az egész emberiség korszakfordulóhoz érke-
zett. A marxizmus ma már nemcsak filozófia és ideológia, ha-
nem megvalósult és valósuló valóság, amely világhatalmi ténye-
zővé vált a szocialista tábor formájában. A szocializmus az egyes
országokban különböző időben éskülönböző színvonalról indult el.
Különböző feltételek mellett fejlődik, és különböző fejlődési fokra
jutott el. De érdekeltségi és fejlődési irányuk azonos. A marxiz-
mus ellen folytatott elméleti harc legfeljebb a polgári társada-
lom emberét tévesztheti meg, mert talán elhiteti vele, hogy csak
elméleti kérdésről van szó. A valóságban azonban emberek milliói
köszönhetik felemelkedésüket a marxista elvnek, a szocializmus
megvalósulásának, és ez ellen aligha lehet elméletileg érvelni.

Keresztyén restauráció

16. Hogyan reagált és reagál a keresztyénség, az egyház erre
az új történeti jelenségre? Jól ismert tények et sorolunk fel. Az
1848-as forradalmak megrázták, felrázták és aktivizálták a pol-
gári társadalommal összenőtt keresztyenséget. Wichern és mások
felhívása nyomán megindul az intézményes diakóniai munka. Eí"Ő-
södnek az ifjúsági, az ébredési és az evangélizációs mozgalmak.
Újjáéled a konfesszionalizmus, majd ennekellenhatásaként az
ökumenizmus. Az egyházi istentiszteleti élet megelevenítését

11



szolgálják a liturgiai és himnológiai mozgalmak, gyakran restau-
ratív je1eggel. A kultúrprotestantizmus, a liberalizmus, a keresz-o
tyén szocializmus különböző irányzatai igyekeznek lépést tartani
a korral, de a gyökerekig, a munkásosztállyal való pozitív kap-
csolatig, vagy a munkásmozgalmak megértéséig alig jutnak el.
Sőt sok esetben inkább arra törekszenek, hogy kifogják a szelet
a munkásmozgalmak vitorlájából. Emellett folyik az eszmei harc
is. A szocializmus közösségi elvévei szemben hangsúlyozzák a
személyiség jelentőségét és a személyes szabadságot, mint az em-
ber elidegeníthetetlen isteni jogát. Isteni jogként deklarálják a
tulajdonjogot, és nem akarnak különbséget tenni a termelő esz-
közök és az inproduktív személyi javak között. A lelkiismereti
és vallásszabadság korlátozása címén támadják a szocialista or-
szágokat, de szóba sem kerülhet az atheizmus vagy a kommuniz-
mus diszkriminálásának elítélése. Az eszmei harcban nagy szere-
pet játszik a szekularizmus és az atheizmus bírálata, de többnyi-
re nem tudatosul az a tény, hogy ez 200-300 évvel ezelőtti vi-
tahelyzetre való visszaesést jelent, és hogy ma már a keresztyén-
ségnek nem a szekularizmus és az atheizmus a tipikus kérdése -
szekularizmus és atheizmus bőven van a polgári társadalomban
is - hanem a szocializmussal való konfrontálódás és a hivők
mozgósítása a társadalmi igazságosság elveinek megfelelő világ-
társadalomért. '

Keresztyén felelősség a világért

17. Legújabban kétségtelenül növekszik a keresztyénség Ieie-
lősségérzete a világért. Nincs olyan kérdése a mai világnak, amely
valamilyen formában nem szerepelne az egyházi konferenciák
programjan. A béke és a társadalmi igazságosság kérdése, a faji
diszkrimináció elleni harc, a felszabadító mozgalmak támogatá-
sa, a békére való nevelés, a fejlődő népek anyagi, erkölcsi és
kulturális megsegítése, általában a harmadik világ kérdései pol-
gárjogot nyertek az ökumenében, és egyre szélesebb körökben
foglalkoztatják a keresztyén közvéleményt.

18. Különös figyelmet érdemel az Egyházak Világtanácsában
felmerült kísérlet a jövendő emberi társadalom modelljének ki-
dolgozására, amelynek megvalósítására mozgósítani lehetne az
egész keresztyénséget. A tervezet megállapítja, hogy a jelenlegi
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világtársadalom igazságtalan és fenntarthatatlan. Igazságtalan,
mert nem adja meg az emberiség közös javaiból az illő részt
minden embernek és minden népnek. Fenntarthatatlan, mert igaz-
ságtalan, és visszaél a természet kincseivel. Ezzel szembeállítja
az elérendő közös célt: az igazságos, részeltető és fenntartható
világtársadalom modelljét ("a just, participatingand sustainable
global society"). Ez a társadalom igazságos volna,mert részeltet
minden embert és népet a közös emberl felelősségben és dönté--
sekben ugyanúgy, mint a közös emberi javakban. Mint igazsá-
gos rend fenntartható, mert a tudomány és a technika segítségé-
vel olyan színvonaIon tartja a világtársadalmat, hogya természet
kárt ne szenvedjen. Világtársadalomnak is kell lennie, mert a je-
lenlegi problémák világméretűek, és részleges vagy regionális in-
tézkedések lényegileg már nem segítenek. Sürgős ennek a világ-
társadalomnak a megvalósítása, mert ez az emberiség életbenma-
radásának feltétele.

Tisztázatlan kérdések

19. Egyetértünk ezzel a tervvel, mégis alapvető hiányérzetünk
van vele kapcsolatban. Először is fel kell vetni, hogy ki és hogyan
valósítja meg ezt a tervet. A keresztyénség? De hol van az az ele--
ven és előretekintő keresztyénség, amely ezt a nagy feladatot
vállalná és teljesítené. Mivel világtársadalomról van szó, a terv
számára meg kellene nyerni a nem keresztyén világot is. De ho-
gyan lehetne ez az egész emberiség közös terve? A terv másik
hiányossága: meg sem említi, hogy legalább még két elképzelés
létezik a világban a jövendő társadalomról. Az egyik a kapita-
lizmus reformjából indul ki, a másik a szocializmus építésével
tart egy új világtársadalom felé. Nincs szó arról, hogyan viszo-
nyul az ökumenikus terv ezekhez. Benyomásunk szerint közelebb
áll az utóbbihoz. De akkor ezt meg <kellenemondani világosan,
és le kellene vonni belőle a logikus kővetkeztetést : együttmű-
ködés a szocializmus erőivel. Vagy talán a kettő között egy har-
madik, "keresztyén koncepcióról" van szó? Akkor azt kell kér-
deznünk: hol van az a keresztyénség, amely a kapitalizmus és
a szocializmus között olyan harmadik erőt képvisel, amely ezt a
világtervet megvalósithatja? Nem szabad elfelejteni, hogy a ka-
pitalizmus és a szocializmus között nemcsak ideológiai, hanem
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világméretű osztályharc folyik, és hogya szocializmus terjedése
mögött súlyos realitás áll: igazságtalanul hátrányba kerűlt em-
berek millióinak jogos igénye az emberhez méltó életre. Benyo-
másunk szerint a keresztyénség még mindig nem vette komolyan
a szeeialista tábor létezését, és nem tisztázta a szocializmushoz
való viszonyát.

A keresztyénség társadalmi elhelyezkedése

20. A keresztyénség szocializmushoz való viszonyának tisz-
tázatlansága a keresztyénség társadalmi elhelyezkedésére vezet-
hető vissza. A keresztyénség az egész emberiségnek legfeljebb
harmadrészét alkotja, de műveltség és vagyoni helyzet szempont-
jából a világátlag vagy a környezeti átlag felett él, vagyis viszony-
lagos jólétet élvez. Világviszonylatban pedig a politikai, gazda-
sági, társadalmi és kulturális hatalom jelentős része keresztyén
vagy ún. keresztyén kézben van. Ezért a keresztyénség nem kis
része, különösen felső vezető rétege a fennálló világrend forra-
dalmi megváltoztatásával szemben van érdekelve, vagy szemben
érdekeltnek tudja magát. Ez magyarázza, hogy a forradalmi és
felszabadító mozgalmak többnyire nem keresztyén vezetés alatt
állnak, és a szocializmus többnyire a keresztyénségtől függetle-
nül terjed. A keresztyénség jelentős részének alig van kapcsolata
a szocializmussal, tele van vele szemben előítéletekkel, és nem-
csak a szocializmussal való együttműködést, hanem még a szocia-
lista társadalomban való keresztyén életfolytatás lehetőségét és
szabadságát is megkérdőjelezi, vagy lehetetlennek tartja. Ez a
háttér a magyarázata annak, hogyakeresztyénség jelentős ré-
szében nem tudatosult, hogy a szocialista forradalommal és a szo-
eialista tábor megjelenésével korszakforduló történt az emberi-
ség életében.

A mi szolgálatunk

21. Mi köze mindennek a Jézus Krisztusról szóló bizonyság-
tételhez? Mélységesen hisszük, hogy ez a világ Isten világa, és
amikor az evangélium azt mondja, hogy Isten "úgy szerette ezt
a világot", akkor erről a valóságos világról van szó. Arról a vi-
lágról, amelyben emberek milliói szenvednek igazságtalan struk-
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túrák nyomása alatt, és amelyben szükségszerűen elénk kerül a
kapitalizmus és a szocializmus alternatívája. Mi, magyarországi
evangélikusok ebben az összefüggésben látjuk sajátos feladatun-
kat a keresztyénség és különösen az evangélikus egyház közös-
ségében. Isten kegyelméből abban a kiváltságos helyzetben va-
gyunk, hogy már átéltük azt a korszakfordulót, amelyet a szocia-
lizmus megjelenése jelent a világtörténelemben. A szocializmus
számunkra több mint 30 éve nem elméleti kérdés, hanem a min-
dennapi szolgálat és bizonyságtétel kérdése. A szocialista társada-
lom közösségében élve kellett teológiailag tisztáznunk helyűnket
és feladatunkat: eleven teológiát ("living theology") kellett foly-
tatnunk, amellyel talán segíteni tudunk evangélikus és keresz-
tyén testvéreinknek.

2. JÉZUS KRISZTUS AZ ÚJ KÖZÖSSÉG SZERZŰJE

Krisztológiai tájékozódás

22. Jézus Krisztus az új közösség szerzoje, elkezdője, össze-
gyűjtője, fenntartója, irányítój a, középpontja és feje. Ha azt kér-
dezzük, hogy milyen ez az új közösség Krisztusban, mennyiben
új közösség és mi a feladata a világban, akkor azt kell kérdez-
nünk, kicsoda a Jézus Krisztus, akiben új közösség van. Az új
közösség meghatározása krisztológiai kérdés. Ezt figyelhetjük meg
az őskeresztyénségben is. Ha a gyülekezetben probléma, vita
vagy meghasonlás támadt, akkor az apostolok azonnal arra fi-
gyelmeztettek: növekedniük kell a Krisztus ismeretében. Ezért
indulunk ki mi is krisztológiai tájékozódásból.

Krisztológiai pLuralizmus?

23. Amikor ma az ökumenikus dialógus közben felszínre ke-
rülnek a krisztológiai differenciák, szeretnek hivatkozni arra,
hogy már az Újszövetségben is többféle krisztológiai típus mu-
tatható ki. Ez a mi esetünkben azt jelentené, hogy nem hivatkez-
hatunk egyféle krisztológiára, mint normára, és akkor természe-
tesen el kell fogadnunk, hogy az új közösség is többarcú lehet. Az
Újszövetségben valóban nem találunk egységesített krisztológiát.
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A többféle szerző, sőt sokszor ugyanaz az egy szerző is különböző
oldalról, és helyzetből közelíti meg a krisztuskérdést. Viszont a
hangsúlyt sohasem a krisztológiára, hanem az egy Krisztusra te-
szik. Tudatában vannak a krisztológia alárendelt, Krisztusra mu-
tató szerepenek. És ebben a Krisztusra mutatásban őrzik meg a
különbségek mellett is egységüket. így szeretnénk mi is eljárni:
krisztológiákon keresztül Krisztust megismerni.

Az egész ti- Jézus Krisztus

24. Jézus Krisztus személyét ma eleven érdeklődés veszi kö-
rül. Sokan kérdezik, ki volt ő, és mit akar. A sokféle megközelí-
tésből csak a történeti Jézus körüli vitát említjük. Volt idő, ami-
kor a történeti Jézus hirdetésével szemben állították, hogy az
egyház egyetlen feladata a Krisztus hirdetése, aki mint szuverén
Úr szólítja hitbeli döntésre az embert. Ezután hangsúlyozták,
hogya történeti Jézusnak ts van szerepe hitünk szempontjából.
Végül a kérügmatikus Krisztussal szembeállították a történeti Jé-
zust, aki forradalmár, vagy népe szabadságáért küzdő mártír
volt és akiből csak az egyház csinált Úr Krisztust, hogy az egy-
ház saját hatalmi pozicióját igazolja. Nem részletezzük tovább,
ennyit is csak két okból említünk. Egyrészt a Jézusról szóló vita
ma sem folyik légüres térben, hanem a róla alkotott kép tükrözi,
kinek mi a nézete az egyházról, a világról és a kettő viszonyá-
ról. Másrészt a mai vita kőzben sokszor darabokra törik az a kép,
amelyet az Újszövetség ad Jézus Krisztusról. Szerintünk csak az
a kép fogdható el Jézusról, amely magába foglalja az Ür Jé-
zus Krisztus teljességét: emberré lételét, igehirdetését, tanítását,
működését, halálát, feltámadását, megdicsőülését és visszatérését.
Ezt kíséreljük meg azzal, hogy igyekszünk megrajzolni az Úr
Jézus Krisztus képét.

Jézus a szeretetben szolgáló Ür

25. Az evangéliumok elemzésének elismert eredménye az,
hogy Jézus működésében fordulatot jelent, amikor őt Péter a
Messiásnak, a Krisztusnak vallja. Péter ebből Jézus világural-
mát vezeti le, a Zebedeus-fiak pedig a Jézus melletti helyeket,
vagyis Jézus birodalmában a két fő állást akarják biztosítani ma-
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guknak. Jézus viszont nem hagy kétséget az iránt, hogy Ö nem
uralkodni, hanem szolgálni jött, és tanítványaitól is önmegtaga-
dásig menő szolgálatot vár (Mk 8,29.34; 10,45). Aláhúzzuk: nem
az evangéliumokból önkényesen kiemelt és túlhangsúlyozott rész-
letkérdésről van szó, hanem a Krisztusról való bizonyságtétel lé-
nyegéről. Megszokottá vált Krisztus követésének és szolgálatá-
nak a történeti helyzettől függetlenített, spiritualizált értelmezé-
se, és akkor Jézus szava azt jelenti, hogy követői mindig és min-
denütt és mindenkinek szolgáljanak. Péter hitvallásának és Jé-
zus szolgálatra hívó szavának azonban sokkal szélesebb látóha-
tára van. Mögötte Jézus egészen sajátos szolgáló messiási koncep-
ciója áll.

Izráel reménysége

26. Jézus szolgáló messiási koncepciójának egész látóhatárát
akkor értjük meg, ha figyelembe vesszük, hogy szembenáll egy
másik messiási koncepcióval, azzal a messianizmussal, amely Iz-
ráel reménysége volt. Ennek alapja az Ábrahámnak adott ígé-
ret: "Nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és megáldat-
nak benned a föld minden népei" (lMóz 12,2k; 18,18; 12,17k;
26,4). Ez Izráel reménységének integráns része. Beteljesülésének
várása végigvonul az egész Ötestamenturnon, elevenen él Jézus
korában és környezetében, és a hivő zsidóság reménységének ma
is elidegeníthetetlen része,

27. Ismeretes, hogy a messiási várakozásoknak több változa-
ta volt. Eltérő elképzelések voltak arról, hogy a messiás hogyan
állítja fel birodalmát: messiási harcokkal, vagy apokaliptikus íté-
lettel, vagy maga Isten adja át neki a világuralmat. Különböző-
képpen gondolják el világuralmát. De a különbségek mellett is
vannak visszatérő és egyező vonások a messiási várakozásokban.

VaLLásos-politikai messianizmus

28. A messiási várakozások közös jellemző vonása, hogy
mindegyik típusban szoros egységben van a vallásos és a politikai
reménység. A messiás Isten küldötteként, Isten nevében jön, és
Isten uralmát valósítja meg a földön. Isten megszabadítja népét
az elnyomóitól, ítéletet tart és elsöpri ellenségeit, eltörli a világi
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hatalmasságokat, vagy népe alá rendeli. A másik vonás az, hogy
amikor lsten maga vagy a Messiás felállítja országát, akkor ér-
vényt szerez a törvénynek. A népek "Sion világosságát" fogják
keresni, és odasereglenek Jeruzsálembe, hogy tanulják Isten tör-
vényét. A következő közös vonás az, hogyaMessiással az ő népe
vagy inkább az igazak fognak uralkodni, akik ismerik és meg-
tartják Isten törvényét. Ez a reménység személyes ügye Izráel
népe minden tagjának, különösen az igazaknak. Ez az egész vi-
lágra néző reménység határozza meg az igazak egész életformáját.
Büszkén viselik a körülmetélkedés pecsétjét, mint akik Ábrahám
örököseiként hordozói az egész világra szóló áldás ígéretének.
Elkülönítik magukat a többi népektől, 'amelyek nem ismerik Is-
tent és törvényét. Szigorúan tartják a szombatot, de nem mint
üres szokást, hanem mint bizonyságtételt arról az Istenről, aki te-
remtője és ura a világnak, és aki majd rajtuk keresztül áldja meg
az egész világot, ha eljön a Messiás. Valóban nagy távlatú, az
az egyes hivőre és az egész világra tekintő vallásos-politikai re-
ménység ez: a hivők, az igazak fognak uralkodni Isten törvénye
szerint és megteremtik az igazságosság és béke világát.

Jézus új messiási koncepciója

29. A messiásí várakozások hátterén világosodik meg, hogy
Jézus szavai és cselekedetei mögött átgondolt és átfogó új mes-
siási koncepció áll, amely lényeges pontokon ütközött kora mes-
sianizmusával. ~

30. Egy lényeges ponton Jézus koncepciója mindenesetre
egyezett a várakozásokkal : abban, hogy Jézus Isten nevében és
lsten hatalmával lépett fel. Ezt hamar észre is vették. Úgy be-
szélt, mint akinek hatalma van (Mt 7,29). Szuverén módon értel-
mezte az Irásokat, hirdette a bűnbocsánatot, amit Isten jogának
tekintettek. Atlépte a szombatnapi munka tilalmat, megmutatta
hatalmát a lelkek felett. Feltétlen tekintélye előtt a tanítványok
is meghajoltak, mint Uruk és Mesterük előtt. Egyértelmű véle-
mény az, hogy később a gyülekezet ennek nyomán nevezte Ot
Úrnak, "K'Üriosz"-nak. A hatalom nélküli Jézusról szóló beszéd
nem egyezik az evangéliumok bizonyságtételévei : Jézusnak van
hatalma és használja is azt. A kérdés mindössze az, hogy hogyan
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és mire használja hatalmát. Ebben valóban eltér korának messia-
nizmusától.

31. Jézus hatalmának észlelése felébresztette körülötte a mes-
siási reménységeket, és egymás után jelennek meg a messianiz-
mus jellemző vonásai a Jézus felé forduló várakozá:sokban és kér-
désekben. Ugyanakkor kiütköznek a lényeges különbségek is, és
egyre világosabban bontakozik ki Jézusnak a\várakozásoktói el-
térő, sőt azzal ellenkező messiási koncepciója.

Jézus a messianizmussal szemben

32. Mindenekelőtt feltűnik, hogy Jézus nem hajtotta végre
a várt ítéletet Isten ellenségei és népe elnyomói felett. Helyette
meghirdeti Isten kegyelmének kedves esztendejét (Lk 4,19). Mi-
kor Keresztelő János megkérdezteti : "Te vagy-e az eljövendő,
vagy mást várjunk" - nyilván szintén a messiástól várt ítéletet
kéri számon, amely a fogságban levő Keresztelő János számára is
a szabadulást jelenthette. De Jézus a gyógyításai ra és a kőnyö-
rületesség cselekedeteire hivatkozik. Amikor Jézustól jelt kíván-
nak, miután már olyan sok csodát tett, nyilván olyan jelet vár-
nak, amely igazi messiásvoltát bizonyítja. Ez pedig elsősorban az
ítéletet, az ellenséggel való leszámolást jelenti. Ebben az össze-
függésben messiási tesztkérdéssé válik az adófizetés ügye, mint-
hogy ebben a kérdésben mindenki megalkudhatott a kényszer-
helyzettel, csak a Messiás nem. Jézus azonban az adófizetésre vo-
natkozó pozitív válaszával kifejezésre juttatja, hogy nem a vi-
lágbirodalommal szemben, hanem benne akarja megvalósítani Is-
ten uralmát. Innen érthető Péter tiltakozása is Jézus szenvedése
és halála ellen. O nem tiltakozik a saját szenvedése ellen, hiszen
maga mondja, hogy még életét is odaadná Jézusért, és megkísér-
li fegyveres védelmét az elfogatásker (Lk 22,33.50). De azt lehe-
tetlennek tartja, hogy a Messiást, ha igazi messiás, elítélje a fő-
papi tanács, és kivégezze a világi hatóság. Hiszen a Messiásnak
volna hatalma ítélkezni felettük. Zebedeus fiainak a kérése ig
arra céloz, hogy a világítéletben Jézus mellett főhelyen vehesse-
nek részt. Ebben a széles összefüggésben érződik egész súlya és
távlata annak, hogy nem azért jött Jézus, hogy ítéljen, hanem
hogy szolgáljon, nem az ellenség gyűlöletét, hanem szeretetét
várja követőitől.
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Jézus messiási koncepciójának személyes tartaLma

33. Jézus szolgáló messiási konoepciójának politikai világ-
távlata mellett megvan a közvetlen személyes összefüggése is,
ahogyan korának messianizmusa is, amellyel szembenállt. nem-
csak világpolitikai távlatokkal rendelkezett, hanem mélyen átha-
totta és meghatározta az igazak életrendjét. Jézus messiási kon-
cepciójának az életfolytatást meghatározó összefüggése jelentke-
zik a törvényhez és az igazakhoz való viszonyában. Tény az, hogy
van kijelentése, amely szerint nem a törvény eltörlésére, hanem
betöltésére jött (Mt 5,17), de ezt a betöltést másként értelmezte,
mint ahogyan a messiástól várták. Provokatív módon kereste a
kapcsolatot azokkal, akiket nem tekintettek igazaknak, mert
könnyen vették a törvényt, vagy nem tartották be szabályait.
Nem különíti el magát azoktól, akik a római hatalom kiszolgálói,
hanem együtt eszik velük. ítéletet mond a gazdagok felett, pedig
ők a gazdagságot Isten áldásának tekinthették és remélhették be-
menetelüket Isten országába. Példa erre a gazdag ifjú esete, aki
bizonyára igazat mondott azzal, hogya törvényt egészen megtar-
totta. Jézus azonban feltétellé teszi az Isten országába való me-
netelére, hogy vagyonától szabaddá váljék. Viszont a szegények-
nek, akik társadalmi és vagyoni helyzetüknél fogva hiányosan,
vagy egyáltalában nem tarthatják meg, talán nem is ismerhették
a törvényt, ígéri a részvételt a messiási birodalomban. Mindez
egyúttal arról is tanúskodik, hogy Jézus szolgáló messiási koncep-
ciója a gazdasági és társadalmi viszonyok megváltoztatásának igé-
nyét is magába foglalja. Különös hangsúlyt kap a szombatnap
kérdése. Jézus provokatív módon segít, gyógyít szombatnapon is,
amikor nyilvánvalóan nem sürgős a segítség: sok évi betegség
esetén várhatott volna még egy napot (Lk 13,14). De mint em-
lítettük a szombatnap megtartása hitvallás arról az Istenről, aki
a világot teremtette, és aki a világ ura és ítélője. Jézus szombat-
napi cselekvése új hitvallás : annak deklarálása, hogy az tesz
bizonyságot a teremtő Isten hatalmáról, aki segít embertársán.
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Csalódás és ellentmondás Jézus körül

34. Az evangéliumok nagy anyagaból elég ennyi, hogy be-
mutassuk Jézus szolgáló messiási koncepcióját. A kortársak ezt
a koncepciót ellentmondásosnak látták, mert egy ponton: az is-
teni hatalom kérdésében egyezett, minden másban ellenkezett vá-
rakozásukkal. De ebben a látszólagos ellentmondásban van Jé-
zus messiási koncepciójának lényege: isteni hatalmát használta,
de nem ítéletre, az élet elvesztésére, mások leigázására, hanem
életmentésre, szolgálatra, segítésre, a szeretet cselekedeteire. És
emellett kitartott "mindhalálig". A látszólagos ellentmondás, a
várakozásokkal való ellentét azonban a környezetében kételke-
dést, csalódást, végül megbotránkozást és teljes elutasítást vál-
tott ki. A tanítványok nem gyávaságból, hanem ellentétes meg-
győződésük, ellentétes krisztológiájuk miatt csalódással hagyták
el Jézust. Ök csak a másik messiási koncepciót és a hivők világ-
uralmi reménységét tudták egyeztetni Isten hatalmával.

Jézus új testamentuma és keresztje

35. Jézus keresztje a kétféle messiási koncepció ütközési pont-
ján áll. Jézus mindvégig kitartott az életet mentő, az életet fenn-
tartó szolgálat útján. Az utolsó vacsorán János szerint megmos-
sa tanítványai lábát, Lukács szerint az asztalnál felszolgál ta-
nítványainak (Jn 13, 12kk; Lk 22,24kk). Mindkettő szolgai mun-
ka és jelképes cselekedet: a messiási életprogram jelképe. Jézus
ezt mindkét evangélium szerint világosan ki is mondja: "Én, az
Úr és Mester, ... példát adtam nektek, hogy amit én tettem vele-
tek, ti is úgy tegyetek." És ismét: "Aki vezető, olyan legyen, mint
aki szolgál. Mert ki a nagyobb: aki az asztalnál ül, vagy aki szol-
gál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én azonban olyan vagyok kö-
zöttetek, mint aki szolgál." Ez Jézus végakarata, testamentuma.
Ez az az új testamentum, amelyről az úrvacsora szerzésénél is
beszél. Követői az úrvacsorában mindig azzal az Úrral fognak ta-
lálkozni, aki végigjárta a szolgálat útját: odaadta életét, testét,
vérét. Az utolsó órákban is felvillant, hogy Jézusnak volna lehe-
tősége a másik messiási útra is. Ha akarná - mondja a kard-
dal támadó Péternek - több mint 12 légió angyalt kérhetne ma-
ga mellé (Mt 26, 53). Ha világi értelemben akarna uralkodó lenni
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- mondja Pilátusnak - akkor emberei harcolnának érte (Jn
'18,36). A messiási uralkodás lehetősége jelentkezik ezekben a
mondatokban. Jézus tusakodása a Gecsemáné kertjében és a ke-
reszten tanúskodik arról, hogy Jézus kitart amellett: nem saját
elgondolása, hanem Isten akarata az uralkodás helyett a szolgá-
lat útja. Jézus csak ennek megtagadásával kerülhette volna el a
a szenvedést, az elvettetést és a halált a kereszten. Ez a kereszt
értelme Jézus oldaláról nézve. A másik oldalról nézve a kereszt-
halál jogos büntetés, Isten ítélete azért, hogy Isten nevében és
Isten hatalmával képviselt egy olyan messiási koncepciót, amely
szerintük ellenkezett Isten dicsőségével és az atyáknak adott
világuralmi ígéretekkel. Szerintük a kereszt őket igazolta.

Jézus feltámadása \
36. Radikálisan új helyzetet teremtett Jézus feltámadása. Az

egész Újszövetség minden könyve és minden része világosan ta-
núskodik arról, hogy az őskeresztyénség Jézus feltámadását te-
kintette a döntő fordulópontnak. Isten Jézus feltámasztásával iga-
zolta, hogy Jézus szolgáló messiási koncepciója magának Istennek
a programja. Ennek jelentőségét szeretnénk néhány pontban rész-
letezni.

37. (1) Isten a feltámadással Jézust igazolta ellenfeleivel és
megtévedt követőivel szemben. Ez azt is jelentette, hogy Isten a
maga uralmát nem ítélettel és a hatalom kényszerével, hanem
szolgálattal és szerétettel akarja megvalósítani, mert nem akarja
az ember elvesztét, hanem életét.

38. (2) A feltámadt Jézus nem veti el tanítványait, hanem ta-
núivá, követőivé, apostolaivá teszi. Az a félelem, amely eltöltötte
a tanítványokat a feltámadás első hírére, világosan tanúskodik
arról, hogy még mindig az uralkodó messiás képlétében gondol-
koztak. Azt várták és attól féltek, hogy a Feltámadott most már
isteni hatalmával ítéletet tart a világon és mindenekelőtt felet-
tük. Jézus azonban nemcsak elfogadja, hanem tanúivá teszi őket.
Ez világossá teszi számukra, hogy az isteni hatalommal felruhá-
zott feltámadott Úr folytatja és rájuk bízza a szolgáló messiás
programját. Jézus feltámadása és a tanítványok kiküldése azt je-
lenti, hogy "Jézus ügye folytatódik": a megdicsőült Ür tovább
vállalja és folytatja a szolgáló messiás programját.
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39. (3) Jézus feltámadása megerősítette, hogy "most még
nem", de "majd" eljön ítéletre (Cs 1,6k). Ez egyszerre aktuálissá
tette mindazt, amit Jézus az utolsó ítéletről mondott. Hangsú-
lyossá tette, hogy Jézus nem azt fogja nézni, ki mennyit hallgatta
őt, és mennyire közel állt hozzá, hanem hogy mennyire követte őt
az emberek életét és javát szolgáló segítő szeretetében (Mt
25,31kk). Az ítéletnek ez a tartalma sürgetővé tette a tanítványok
számára egyrészt azt, hogya maguk életét rááliítsák a szolgáló
szeretet vonalára, másrészt hogy minél többeket megmentsenek
és megnyerjenek az életet tartalmassá és értelmessé tevő segítő
szolgálatra.

40. Jézus szolgáló messiási koncepciója tehát nem önkényes
kiemelés, hanem átfogja és értelmezi az egész Jézust: valóságos
istenségét, emberré lételét, működését, tanítását, szenvedését, ha-
lálát, feltámadását, megdicsőülését és visszajövetelét. Újra alá-
húzzuk azt, ami új Jézus messiási koncepciójában: az, hogy egész
isteni hatalmát az ember megmentésére, és javának szolgálatára
használja, és ugyanezt várja követőitől is.

3. AZ ÚJ KÖZÖSSÉG ELINDULÁSA

Radikális fordulat

41. Krisztológiai tájékozódásunk azt a célt szolgálja, hogy
választ keressünk arra a kérdésre, milyen ez az új közösség,
amelyről beszélünk, mennyiben új és mi jellemzi ezt az új kö-
zösséget. .

42. A feltámadás radikális fordulatot jelentett Jézus műkö-
désében. De radikális fordulatot hozott a tanítványok életében
is. Jézus feltámadásával indul el az új közösség. Alig tudjuk elég
elevenen rekonstruálni, milyen nagy feladat hárult erre az új
közösségre azzal, hogy Jézus feltámadása az ő meggyőződésük-
kel szemben is igazolta Jézus messiási programját. Most magu-
kévá kellett tenni ezt a programot. De ez azt jelentette, hogy
meg kellett változtatni egész gondolkodásukat. Új módon kellett
gondolkodni saját jövőjükről és feladatukról. Revideálniuk kel-
lett a világhoz való viszonyukat és a világuralommal kapcsolatos
reménységeiket. Mindenekfelett pedig egész életfelfogásukat és
életrendjüket hozzá kellett igazítani Jézus messiási programja-
hoz.
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Szemléletesen írja le a tanítványok dilemmáját és belső küz-
delmét János evangéliuma, amikor elmondja, hogy Péter a Szent-
lélek vétele után sem tudja vállalni az új küldetést, hanem he-
tedmagával visszatér eredeti foglalkozásához: elmennek halászni
(Jn 21, 3 kk). Míg azután maga a feltámadt Jézus Krisztus tereli
őket vissza a szolgálat útjára, mondván: "Legeltesd az én juhai-
mat!" Amihez megjegyezzük, hogya pásztorolás képe nem a ju-
hok feletti hatalmat, hanem a gondozás (szolgálat!) kötelezettsé-
gét jelenti. Az élő Úr Jézus Krisztus és Szentlelke vezetésével és
küzdelmek között mégis megalakul és elindul az új közösség.
Kiformálódnak az új közösség jellemző vonásai: az új hitvallás
és az új életrend.

új hitvallás

44. A keresztyénség első hitvallása volt: Jézus a Krisztus,
Jézus az úro Péter a pünkösdi beszédében bejelenti, hogy Isten
Jézust "feltámasztotta, és Úrrá és Krisztussá tette" - azt a Jé-
zust, akit ők megfeszítettek (Cs 2, 36). Pál apostol a zsinagógákat
járva "erősen bizonyította", hogy Jézus a Krisztus (Cs 9, 22; 17,
3; 18, 5, 28; 19, 4; 26, 23). Pál leveleiben tanúskodik arról, hogy
a legrégibb hitvallás: Jézus Krisztus Úr (Fil 2, 11; 1Kor 12, 3;
Rm 10,9). De Pál még tovább fejti ezt a hitvallást. Jézus első-
sorban az egyház Ura, mert Isten "Ot tette mindenekfelett való
fővé az egyház számára, amely az O teste és teljessége annak,
aki teljessé tesz mindent mindenekben" (Ef 1, 22k). Jézus ha-
talma túlmegy az egyházon, "mert benne teremtetett minden a
mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, mert O előbb
volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn" (Kol 1, 16-17), és
mert Isten Ot "jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden
méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt
minden névnél is, amelyet segítségül hívnak nemcsak ebben a
világban, hanem az eljövendőben." (Ef 1, 20-22).

45. Pál alkotta, vagy legalábbis legtöbbet használta a "Krisz-
tusban", "az Úrban" és "az Úr Jézus Krisztusban" kifejezéseket,
amelyek közül az első nagygyűlésünk témájában is szerepel. Eb-
ben a szóhasználatban kifejezésre jutott, hogy az új közösségben
minden valamiképpen összefüggésbe került azzal, hogy Jézust
Krisztusnak és Urunknak vallják.
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46. A sokszori használat reven az Úr Jézus Krisztus hitval-
lás számunkra egyszerű formulává, névvé szürkült, és alig tud-
juk érzékelni radikális újságát és hihetetlenségét. De ha a név
mögött álló tartalmat nézzük, mit jelent az őskeresztyénség szá-
mára, hogy Jézus a Krisztus és Jézus az Úr, akkor felismerjük,
hogy az egész Újszövetség nem más, mint a radikális an új hit-
vallás kifejtése és értelmezése. Az evangéliumok is azért íródtak,
hogy "higgyék, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia" (Jn 20, 31).
Azért kellett ezt a hitvallást hangsúlyozni és megerősíteni, mert
új és hihetetlen volt. Új és hihetetlen maguk számára is. A tanít-
ványok sem tudták hinni és elfogadni, hogy az a Jézus, aki nem
akar uralkodni, hanem szolgál, nem söpri el ellenségeit, hanem
imádkozik értük - ez a Jézus volna az Úr és a Krisztus. Egye-
dül Jézus győzte meg őket, amikor feltámadt és megjelent nekik.
Szemléletes példa Pál apostol. Tajtékzó dühvel üldözte azokat,
akik Jézust Úrnak és Krisztusnak vallották, amíg őt maga a fel-
támadt Úr meg nem ragadta.

Születés és újonnanszületés

47. A Krisztus-hitvallásnak ez az ujsaga és hihetetlensége
két, lényeges ponton rávilágít az új közösség tagjainak, az egy-
háznak helyzetére a világban. Először is világos, hogy Jézus az
emberek hite feletti hatalmat nem adta át sem tanítványainak,
sem egyházának, az új közösségnek. Jézus követői apostoli kül-
detésük során is megmaradnak Jézushoz való viszonyukban alá-
rendelt helyzetben, szolgáló szerepben. Nem üres szó az, amikor
az apostolok magukat az Úr Jézus Krisztus szolgáinak nevezik.
Jól tudják, hogy feladatuk a bizonyságtétel Jézusról, az Úrról és
Krisztusról, de hitet egyedül az Úr ébreszthet a Szentlélek által,
"ahol és amikor Isten akarja" - "ubi et quandum visum est
Deo", ahogyan ezt az Agostai Hitvallás biblikusan és találóan
mondja. Ezzel olyan ponthoz érkeztünk, amely mutatja, miben

új ez a közösség. Míg minden más közösség emberi kapcsolatok,
születés, közös feladat, közös meggyőződés révén jön létre, addig
az új közösség a Szentlélek által való újjászületés által épül. Az
új közösségnek nincs módjában, hogy önmagát propagálja, tag-
jainak számát növelje, embereket rábírjon arra, hogy higgyenek
Jézusban és vállalják követését. Egyedül Jézus győz meg a Szent-
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Hit és hitetlenség

lélek által. Ez az, amit Pál fejteget, hogy az egyház meddő, mert
nem szül, és mégis több gyermeke van, mint annak, aki szül
(Gal 4,24). A nép egyházi keretek között élő keresztyének néha
elhitték, hogy bele lehet születni, és bele lehet nevelődni az egy-
házba. A Krísztus-hitvallás újsága azt fejezi ki, hogy az új kö-
zösség abban és azért új, mert a Szentlélek által való újjászü-
letéssel szaporodik. Ez szolgai formájának egyik vonása.

48. A Krisztus-hitvallás ujsaga és hihetetlensége azt is je-
lenti, hogy megszűnik a nemhivő világgal szemben minden fö-
lényérzés alapja és lehetősége. Az apostolok jól tudták, hogy ma-
guk sem hitték és maguktól nem is tudják hinni azt, amit hir-
detnek. A Krisztushit szempontjából mindenki egy szintről in-
dul, vagy még inkább negatívumból: a hitetlenségből. Ebből adó-
dik az új közösség sajátos újsága. Nagy értéknek, az új élet is-
meretének birtokában vannak, és mégsem tekinthetnek a világra
felsőbbrendűség érzésével, mert tudják, hogy ez az érték nem
tőlük van, és nem rendelkeznek vele. Ennek a ténynek messze
kiható következményei vannak az új közösségnek a világhoz való
viszonyára. Először is lehetetlenné válik a hitetlenség minden-
nemű diszkriminációja. Az apostolok természetesen fájlalják né-
pük hitetlenséget, de nem ítélkeznek felettük, hanem mentik: ha
felismerték volna Jézusban az Urat és a Messiást, nem vetették
volna el (Cs 3,17; 13,27; 1Kor 2,8). Másrészt pedig el kell utasíta-
niuk minden kényszer alkalmazását a Krisztushit dolgában.
Ahogyan az új közösség vallja, hogy saját erejéből vagy értel-
mével nem volna képes az Ür Jézus Krisztusban hinni (Luther
Kis Káté), úgy el kell fogadni, hogy mást sem tud hitrekénysze-
ríteni. Ebben is az új közösség szolgáló életformájának jelét
látjuk.

Az új hitvallás belső feszültsége

49. Az új hitvallásnak van egy sajátos belső feszültsége. Ez
abból adódik, hogy tartalma új, de szavai, kifejezései régiek, Az
eredeti szituációban ez nem okozott különösebb problémát. Ami-
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kor az apostolok a feltámadás után meggyőződtek arról, hogy
mégis a szolgáló Jézus a Messiás, akkor nagy erővel hirdették,
hogy Ö a Messiás, Ö a Krisztus, de mindenki tudta, hogy nem
úgy Messíás és nem úgy Krisztus, ahogyan várták és gondolták.
A Krisztus és az Úr szó radikális an új értelmet kapott, amikor
ezeket a szolgáló Jézusra alkalmazták. Az új hitvallás nak ez a
belső feszültsége magyarázza annak megrázó hatását, mert arra
a tragikus tévedésre mutat, hogy a Krisztust és Urat keresztre
feszítették (Cs 2,37). Viszont amint terjedt a keresztyénség. amint
távolodtak a történeti Jézustól, egyre nőtt a lehetősége a félre-
értésnek, hogy ő olyan Krisztus, amilyennek a Messiást várták,
és olyan Úr, mint a világi uralkodók.

Az Ür szolgai formájának hangsúlyozása

50. Az új hitvallás félreérthetőségévei szemben hivatkoznak
az apostolok nyomatékosan Jézus keresztjére, szenvedésére, em-
beri szolgai formájára, önmegtagadó szeretetére. Amikor a ko-
rintusi gyülekezetben némelyek azt hitték, hogy már részesei
Krisztus világuralmának (lKor 4,8), akkor Pál ezzel szembeállí-
totta Jézus Krisztus keresztjét (lKor 2,2). A hatalmi versengést
folytatá filippibelieknek pedig például állítja Jézust, "aki le-
mondott dicsőségéről, szolgai formát vett fel, emberekhez lett
hasonlóvá és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta
magát és engedelmessé lett mindhalálig, mégpedig a keresztha-
lálig" (Fil 2,7k). A Jézus életéről szóló evangéliumi hagyomány
is annak tudatát tartja elevenen a gyülekezetben, hogy ugyanaz
a Jézus, aki feltámadt és megdicsőűlt, emberré lett, egész életét
az ember megmentésére, és szolgálatára szánta. Fenntartják an-
nak tudatát, hogy a szolgáló Jézus az Úr és Krisztus. Az új hit-
vallást hirdető új kőzösség, tehát csak addig marad új, amíg a
történeti Jézust követi. A történeti Jézusnak tehát kimagasló sze-
repe van az új közösségben. Ez' egyúttal azt is jelenti, hogy az
új közösség csak addig marad új, amíg megújul Jézus ismereté-
ben és követésében. Ez is az új közösség szolgai formáját húzza
alá.
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Új életrend

51. Izráel népe várakozásának - mint láttuk - nemcsak
világtávlata volt, hanem ez a várakozás lényegesen meghatározta
a mindennapi élet rendjét is. Hasonlóképpen határozta meg a
pogányok hite az életfelfogásukat és az életfolytatásukat. Viszont
Jézus messiási koncepciójából is új életrend: az önmagát máso-
kért odaadó élet rendje következik. Az új közösségnek tehát új
életrendet kell tanulnia és kialakítania.

Egyenlőség Krisztusban

52. Az új közösség új életrendjének jellemző vonása, hogy
"Krisztusban" mindenki egyenlő. Diadalmasan mondja Pál:
,,~incs zsidó, se görög, se szolga, se szabad, nincs férfi, se nő,
mert ti mindnyájan egyek vagytok a Jézus Krisztusban" (Gal
3,28). Ezt a viszonyt legjobban a testvér szó fejezi ki, amit a ke-
resztyének szívesen használnak egymás között, ahogyan ezt Jézus
is használta az embertársi viszonyra. Ennek az egyenlőségnek a
realizálása azonban nem csekély problémát jelent az új közösség
számára. Mert nyilvánvaló, hogy az emberek magukkal hozzák
az új közösségbe különbözőségeiket, és ezt fokozza, hogy a hit és
az ismeret lelkiajándéka sem mondható mindenkinél egyenlő-
nek. A keresztyén gyülekezet a Krisztusban egyenlőség és az
adott különbségek feszültsége megoldását a szolgálat irányába
keresi. "A kegyelmi ajándékokban különbség van, de ugyanaz
a Lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr"
- mondja Pál apostol (lKor 12,4k). Ez tehát a megoldás a lelki-
ajándékok különbözősége esetén. De sokkal nehezebb a kérdés,
ha az ember adottságaiból, teremtettségéből és társadalmi kö-
rülményeíből származó különbségekről van szó. Ilyen esetekben
sajátosan fonódik egymásba két tendencia. Egyrészt úgy érvé-
nyesül a Krisztusban adott és tényleg átélt egyenlőség a Krisz-
tusban testvérek között, hogy nem bontják fel az egyenlőtlensé-
get magában hordozó viszonyt, pl. az urak és szolgák viszonyát.
Másrészt ez a Krisztusban megtapasztalt egyenlőség részben át-
járja, megtisztítja, eredeti rendeltetésének visszaadja a terem-
tettségből adódó emberi viszonylatokat, részben pedig az igazság-
talan társadalmi viszony megszüntetés ének és újjárendezésének
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irányába hat. Érdekes ezt megfigyelni Izráel és a népek, a férfiak
és nők, a szülők és gyermekek, az urak és szolgák, a világi ha-
talom és az új közösség, a gazdagok és a szegények viszonyában.

lzráei és a népek KTisztusban

53. Pál működésének nagy része és a keresztyénség elindu-
lásának ideje a zsidóság és a pogányság közötti feszültség je-
gyében folyt. A zsidóság számára a törvénynek és a törvényből
következő sajátos életrendnek a megtartása nem pusztán a meg-
szokás, hanem a hit kérdése volt - még akkor is, ha Krisztus
követőivé lettek. Pál elérte a jeruzsálemi konventen, hogy ezt
az életformát nem tették kötelezővé a pogányságból megtért ke-
resztyének számára. De emiatt hallatlan erőfeszítéseket kellett
tennie azért, hogy megtartsa a zsidókból és pogányokból épülő
új közösség egységét. Ennek az egészen életbevágóan gyakorlati,
mindennapi kérdésnek megoldására fejti ki megigazulástanát.
Ennek szenteli az egész Római levelet, amelynek végén így vonja
le a következtetést. "Fogadjátok el tehát egymást, ahogyan Krisz-
tus is elfogadott minket az Isten dicsőségére" (Rm l5,7k). Jézus
Krisztus elfogadott - ez a döntő szempont az új közösség szá-
mára, és ezzel el kell hordozni a különbségeket még abban az
esetben is, ha egyik vagy másik fél sajátos életrendje az illető
számára a hit kérdése. Pál ezzel messze előremutató megoldást
adott a mai ökumenikus problémák számára. Krisztus elfogadott:
nem a szolgáló Krisztus képe van-e itt is a háttérben?

Házastársak: Krisztusban

54. Sokan hallani sem akarnak arról, amit Pál a férj és a
feleség viszonyáról ír Ef 5,2lkk-ban, és nem értik, hogyan Ír-
hatta ezt az, aki másutt azt mondja, hogy Krisztusban nincs se
férfi, se nő (Gal 3,28). Ez az eset érdekes példája annak, hogyan
keresztezi, és hogyan járja át az új közösség életrendje a társa-
dalom adott rendjét. Pál más emberi viszonylatokban is azon
az állásponton van, hogy senki ne bontsa fel a meglevő emberi
viszonyt csak azért, mert Krisztus-hitre jutott (lKor 7,17kk).
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Viszont ugyanilyen nyomatékosan húzza alá, hogy rendezze újra
ezt a viszonyát "Krisztusban", vagyis Jézus Krisztusra tekintve,
az ő életrendjét követve. Ezt az elvet alkalmazza a férfi és a nő
viszonyára is. A korában és környezetében érvényes vallásos
megalapozású társadalmi rendből indul ki: a férfi feje az asz-
szonynak. Azután fejtetőre vagy inkább talpra állítja ezt a vi-
szonyt, Jézusra emlékeztetve. Jézus is feje a gyülekezetnek, de
ez azt jelenti, hogy szereti, gondozza, ragaszkodik gyülekezet é-
hez, egyházához, és még életét is odaadja érte. Ha tehát a férfi
feje az asszonynak, akkor ő is ugyanígy járjon el: szeresse, gon-
dozza, ragaszkodjék hozzá, és még életét is adja oda érte. Nem
lehet elvitatni, hogy Pál itt ugyanazt az elvet alkalmazza, mint
amit Jézus mond a szolgálatról: "Aki első akar lenni köztetek,
legyen szolgája mindenkinek!" (Mk 9,35par.). Ha a férj úgy gon-
dolja, hogy feje az asszonynak, legyen szolgája mint Jézus is.

Urak és szolgák Krisztusban

55. A szülők és gyermekek, az urak és szolgák viszonyára
nézve közismert, hogy Pál hogyan rendeli őket "Krisztusban"
egymás mellé anélkül, hogy a fennálló társadalmi rendből folyó
viszony felbontását követelné. Viszont aki csak valamennyire is
ismeri az akkori viszonyokat, az világosan láthatja, milyen hal-
latlanul új szellemet áraszt Pál levele Filemonhoz, amikor azt
kívánja tőle, hogy testvérek ént fogadja a szökött rabszolgát, és
bánjék vele úgy, mintha maga az apostol volna. A mai viszonyok
közé helyezve ez körülbelül azt jelentené, mintha egy tüntetés
miatt elbocsátott dél-afrikai fekete munkást azzal küldenének a
vállalat fehér tulajdonosához, hogy bánjék vele, mint testvéré-
vel, és fogadja úgy, mintha egyházának érseke látogatná meg.
Abban a sokat idézett íráshelyben, amely szerint a rabszolga ak-
kor sem hagyja el az urát, ha felszabadulhat, valószínűleg sokkal
több konzervativizmust olvasnak bele a konzervatív magyará-
zók, mint ami benne van (lKor 7,21).A szöveg helyes értelmezése
érdekében fel kell idéznünk, hogy Pál a házastársi viszonyról
közvetlen előtte hasonlóképpen szól. Senki el ne hagyja házas-
társát, azon a címen, hogy hitre tért. De ha a hitetlen fél fel-
bontja a viszonyt, akkor nincs hozzákötve a hivő fél (lKor 7,
12kk). Nyilván hasonlóan intézkedik Pál a rabszolgák esetében
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is. Senki el ne hagyja gazdáját azon a címen, hogy Krisztushitre
tért. Talán jó magaviseletévei megnyerheti őt is. De ha a gazda
felszabadítja, éljen a lehetőséggel. A szövegben ismét következik
a hivatkozás arra, hogy mindketten: a gazda és szolgája egyfor-
mán Krisztus alá vannak rendelve (lKor 7,22).

A világi hatalom és az új közösség

56. Ebbe az összefüggésbe tartozik a világi hatalmasságok-
hoz való viszony is, mert bizonyos értelemben a rabszolga szá-
mára a gazdája jelentette a közvetlen felettes világi hatalmas-
ságot. Róma 13,lkk-ra gondolunk. Hamis az az értelmezés, hogy
Pál ezzel a felelőtlen abszolút hatalmat igazolja, és a kritikátlan
vak engedelmességet követeli. A jobb megértést szolgálja, ha Pál
nyilatkozatát a már leírt messianizmus összefüggésébe állít juk.
A zsidóság messiási várakozásából következett, hogy a Messiás-
Krisztus a világi hatalommal, a római birodalommal szemben
állítja fel uralmát. Pál reprezentatív levelét Rómába írja, ahon-
nan 6-7 évvel korábban a Krisztus-ügy miatt forrongó zsidó-
kat Claudius császár kiűzte. Pál Krisztus ügyében készül Rómá-
ba: közelfekvő a gyanú, hogy lázadást szít a birodalom központ-
jában. Pál ezt hárítja el azzal, amit az engedelmességről és a lá-
zadásról ir (Rm 13,2).Jézus nem uralkodni jött a világi hatalmas-
ságok módjára, és követőit sem viszi lázadásba. Ez azonban Pál
mondanivalójának csak egyik oldala. A másik az, amit a világi
hatalmasságok isteni hatalmáról íro Pálnak tudnia kellett, hogy
az u.ralkodót Keleten magától értetődően, Rómában pedig mesz-
szemenően istenként tisztelték. Pál ezt nyilatkozatával nem tá-
masztja alá, hanem éppen ezzel szemben kettős értelemben kor-
látozza a felsőbbség hatalmát. Hangsúlyozza, hogy a világi ha-
talmasság nem istenség, hanem Isten szolgája. Ezzel a kor fel-
fogásához képest nem felfelé emeli az uralkodót, ha alárendeli
Istennek. Az uralkodó Isten szolgája, nincs saját hatalma, nem
autokrata, mert Istentől kapta hatalmát. Ugyanakkor azzal is
korlátozza az uralkodó hatalmát, hogy meghatározza az Istentől
kapott hatalom célját: a jót kell megvédenie a gonoszsággal szem-
ben. Pál ezt Néró uralkodásának kezdetén írja, azoknak a keresz-
tyéneknek, akik akkor még nem váltak ki a római zsinagógából,
és akik közt nem egy befolyásos vezető ember lehetett. Ha erre
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gondolunk, akkor Pál szavaiból nyomatékos figyelmeztetést hal-
lunk ki: a világi felsőbbség nem használhatja hatalmát önkénye-
sen, hanem kötve van az igazságossághoz. Az adott helyzetben
a vezető pozícióban levő embereknek ezt ki kell hallaniuk Pál
szavaiból. Az mindenesetre világos, hogy Pál a felsőbbséghez va-
ló viszonyt is átvilágít ja az új közösség új életrendjével, amikor
kijelenti, hogy a világi hatalmasság is a szolgálat helyzetében van.

Szegények és gazdagok az új közösségben

57. Végül azzal is foglalkoznunk kell, hogyan jelentkezik az
UJ közösség új életrendjében a szegénység és gazdagság kérdése.
Világos nyoma maradt annak, hogy az első keresztyének ebben
is megkísérelték a Krisztusban egyenlőség érvényesítését. A jeru-
zsálemi gyülekezet kísérletezett a vagyonközösség megvalósítása-
val. De ez bizonyára nem volt termelő közösség, és mint rendszer
már ezért sem lehetett tartós. Bizonyára fentartották a vagyonel-
adás és megtartás kérdésében a teljes önkéntességet (Cs 5,4). Al-
talában inkább az az elv érvényesült, hogy az adott vagyoni álla-
potot nem változtatták meg kötelező módon. De vagyonát senki
sem tekinthette magáénak, és az új közösségben szívesen áldozott
és adott mindenki azoknak, akik hiányt szenvedtek. Jakab le-
vele közismerten megbélyegzi a gazdagságukkal kérkedő elbiza-
kodott gazdagokat, akik nem törődnek a szegénnyel (Jak 2,lkk;
5,lkk). Arra kevésbé szoktak felfigyelni, hogy Pál is felháboro-
dottan beszél a gazdagok tűrhetetlen magatartásáról (lKor
1l,19kk; 4,8kk). Pál gyülekezeteiben is magától értetődő volt,
hogy gyűjtöttek és adakoztak a szegények számára. Ezen túl úgy-
látszik nem tudtak menni. Az azonban kétségtelen, hogy az új
közösség nem igazolta, és nem fogadta el a szegények és gazda-
gok közötti külőnbséget és a szegények pártjára állt. Ebben Jé-
zust követték.

Mennyiben új az új közösség életrendje?

58. Ezek után az új közösség új életrendjének jellemző vo-
násait következésképpen foglalhat juk össze: (1) Az új közösség-
ben a Krisztus uralma alatt a kölcsönös szolgálat elve érvénye-
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sül, amely a különbözőségeket is egységbe foglalja. (2) Az új kö-
zösség állandóan alakuló nyitott közösség: a nyitottság az egy-
mástól eltérő életrendek tiszteletben tartását és elhordozását is
magában foglalja. (3) Az új közösség nem az eljövendő Isten or-
szágának rendje szerint él, mert az még nincs itt, de az eljövendő
világ reménysége megóvja az új közösséget attól, hogy 'a világ
adott rendjét véglegesnek és változhatatlannak tekintse. Ebben
érvényesül az eszhatológiai szemlélet. (4) Az új közösség az adott
társadalmi rendet általában nem változtatja meg, de a tényleges
emberi viszonylatokat a Krisztusban való egyenlőség, a kölcsönös
megbecsülés, a szeretet és a szolgálat szellemében újjá rendezi.
Az új közösség a társadalom sója. (5) Az új közösség erősen érzi
az új rend és az adott társadalmi rend közötti feszültséget. Fenn-
áll a kísértése 'annak, hogy feloldják a feszültséget, és megma-
radjanak az adott társadalmi rend életvitele mellett (pl. a gaz-
dagok viselkedése). Az új közösség azonban általában kitart eb-
ben a feszültségben, és így követi Jézust a szolgálat és szeretet
szellemében. Ez a feszültség azután az adott igazságtalan társa-
dalmi rend alakítását sürgeti, igazságosabb, testvéribb, emberibb
rend irányában.

Az új közösség küldetése

59. Az új közösség küldetését ezek után nagyon röviden és
egyszerűerr tudjuk meghatározni. Jézus ezt mondja tanítványai-
nak: "Tanúim lesztek" (Cs 1,8). Az elmondottakból következik
ennek tartalma: az új közösség új hi tvallásá val és új életrendj é-
vel tanúskodik Jézusról. Az új közösség küldetése tehát szoros
egységbe foglalja a szolgáló Krisztus szeretetéről szóló beszéd és
a Krisztus szeretetével szolgáló élet bizonyságtételét.

60. Az új közösség küldetésének célja a Krisztustól kapott új,
tartalmas emberi élet átadása. Ez az élet a gondolkodás gyökeres
változását és az emberekhez való viszonyulás teljes újjárendezé-
sét jelenti. Ezt a változást az Újszövetség megtérésének és újjá-
születésnek nevezi. Az új közösség ezt a küldetését csak úgy
töltheti be, ha a megtérés és a megújulás követelményét önma-
ga felé fordítja, és a kritikát önmagán kezdi. Gondolunk Jézus
hasonlatára a szálkáról és gerendáról a szemben (lVIt7,4k).

61. Az új közösség abban a különös helyzetben van küldeté-
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4. AZ ÚJ KÖZÖSSÉG MA

sével kapcsolatban, hogy céljának elérése nincs hatalmában: sen-
kit sem kényszeríthet megtérésre, új életre. Az új közösségnek,
a gyülekezetnek, az egyháznak nincs saját hatalma. Ezt az Úr
fenntartotta magának. Az új közösség csak azzal a meggyőződés-
sel végezheti küldetését, hogy maga a feltámadt Úr folytatja szol-
gálatát az ember és a világ megmentésére. Ebből következik
azonban, hogy az új közösségnek is mindig és mindenütt készen-
létben kell lennie az ember és a világ szolgálatára.

62. Miután áttekintettük a közösség világméretű problémáit,
és bibliai tájékozódással próbáltuk tisztázni kicsoda az a Krisztus,
akiben új közösség épül, és milyen ez az új közösség: most ráté-
rünk arra a kérdésre, hogy ebből milyen következtetést kell le-
vonnunk az egyházra, a mai keresztyénségre.

Új közösség és egyház

63. Az egyháztörténet folyamán mindig voltak és vannak
olyan csoportok és közösségek, sőt egyházak is, amelyek magu-
kat azonosították a Krisztusban épülő közösséggel. Ezt a nézetet
az Újszövetség alapján és a reformáció örököseiként aligha te-
hetjük magunkévá fenntartás nélkül. De azt sem mondhatjuk,
hogy nincs meg a Krisztusban épülö új közösség az egyházban.
Az új közösség és az egyház viszonyát nem az állapot, hanem a
mozgás, mégpedig a szolgálat mozgásának viszonyában kell lát-
nunk. Egyház mindig ott van, ahol Krisztus szolgálatát végzi az
emberért. Ezért az egyház azoknak a közössége, akik Isten ke-
gyelmes akarata szerint részesülnek Krisztus szolgáló szereteté-
ben. Ezt a közösséget tehát nem mi választ juk, hanem Isten adja
mellénk testvérül azokat, akik velünk együtt a Krisztus szolgá-
latában részesülnek. Ennek következtében nem is tudjuk sem az
új közösség, sem az egyház határait megvonni : olyan az, mint a
fényforrás fénye, 'határai mindig nyitva maradnak.
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Nem minta közösség

64. Ebből következik, hogy az egyházat nem tekinthetjük
mintaközösségnek az emberi együttélés más formái számára, nem
tekinthetjük feladatunknak, hogy a világból és a társadalomból
egyházat csináljunk. Krisztus emberré lételéből következik, hogy
az evangéliummal nem szűnik meg Istennek a teremtettségbe he-
lyezett rendje. Az új közösség feladata az, hogya Krisztustól ta-
nult diakóniai magatartással segítsen abban, hogy a teremtés
rendjével összefüggő társadalmi formák, közösségek betöltsék
rendeltetésüket: a család valóban család, a társadalom valóban
társadalom legyen.

Szolgálatra szervezett közösség

65. Krisztus a maga szolgálatát saját testén, az egyházon ke-
resztül végzi: az egyház munkájával, munkájában és munkája
alatt. Mégpedig úgy, hogy ő maga rendel az egyházban némelye-
ket apostolokká, másokat prófétákká, tanítókká. Ö ad kegyelmi
ajándékomat a különböző szolgálatok végzésére (1 Kor 12,28).
Rajtuk keresztül maga az Úr szolgál. Nemcsak egyik vagy másik
gyülekezeti tag rendeltetett szolgálatra, hanem az egyház, az új
közösség, a maga egészében. Az egész egyház szolgálatokból és
és szolgálatokban él. Az egyházban mint az új közösség hordozó-
jában is szükség van a szolgálat végzése érdekében szervezetre.
A szelgálatokban különbség van, és emberek végzik a különböző
szolgálatokat. Ezért ezek összehangolására, egyeztetésére szükség
van szervezetre, mint minden emberi közösségben. De az új kö-
zösség szervezete alá van rendelve Krisztus szolgálati rendjének,
amelynek szabálya eltér más emberi' szervezetek szabályától:
"Tudjátok, - mondja Jézus a Zebedeus fiainak -, hogy a népek
fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak raj-
tuk: de közöttetek nem így van, hanem aki naggyá akar lenni kö-
zöttetek, az legyen szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az
legyen rabszolgátok, amint az Emberfia sem azért jött, hogy ne-
ki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul
sokakért" (Mt 20,25-28).
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Szolgáló tagság

66. A népegyház jellemző vonása, hogy tagjai közé számlál
mindenkit, aki nem jelentette be törvényesen kilépését. A sza-
badegyházak jellemző vonása, hogy a belépők nyilatkozata és bi-
zonyságtétele alapján számlálja híveit. A szolgáló egyház jellem-
ző sajátsága, hogy nem a számokat nézi, hanem a szolgálatot:
szolgálatot végez és szolgálatra hív aszerint, hogy mikor, hol és
milyen szolgálatra van szükség, és ki mikor hajlandó ebben a
szolgálatában részt venni. Ezt a szolgálótagságot viszont csak az
tudja vállalni, aki élete elvévé teszi azt a szolgálatot, amelyet
Jézus kíván: "Aki követni akar engem tagadja meg önmagát, és
vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem, mert aki meg akarja
tartani az életét, az elveszti, és aki elveszti életét énértem és az
evangéliumért, az megtartja azt" (Mk 8,34-35). Más szóval: aki
nem vállalja a sorsközösséget Jézussal, az nem lehet tanítványa.
Aki azonban megtapasztalta Jézus szeretetét, azt ez a szeretet
szorongatja (2 Kor 5,14), hogyeltekintsen jogos vagy vélt érde-
keitől, elforduljon saját énjétől, és teljes szerétettel forduljon fe-
lebarátja felé.

Szolgálat igazságos világrendért

67. Az új közösségnek és tagjainak szolgálata nem szükül le
a közvetlen személyes viszonyra. Jézus szolgálata is konkrét ál-
lásfoglalást, pártosságot jelent: a szegények oldalán a gazdagok-
kal szemben, a vallásilag és társadalmilag diszkrimináltak olda-
lán a kiváltságosokkal szemben, a jóakaratú emberek oldalán a
békebontókkal és ellenségeskedést szítókkal szemben. A szolgá-
lat leszükítése az individuális személyes körre és az egyház vélt
semlegessége az ember és az emberiség javát szolgáló Jézus meg-
tagadását jelentheti, amikor nemcsak egyes emberek, hanem né-
pek és az emberiség ügyéről van szó.

Alkeresztyén ideológiák

68. Kérdésünk az mármost: hogyan végezze az egyház, mint
Krisztusban új, vagy megújuló közösség a maga szolgálatát a mai
világban, amely tarthatatlan világrendben él, amelyben világmé-
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retű osztályharc folyik egy igazságosabb világrendért. és amely-
nek meghatározó tényezője két ellentétes tartalmú világrendszer.
Mi úgy látjuk, hogy a keresztyénségnek meg kell szabadulnia
több álkeresztyén ideológiai kötöttségtől, hogy helyesen tudja ér-
telmezni, és jól tudja ellátni szolgálatát a mai világban.

A szolgálat álkeresztyén ideologizálása

69. Megértjük azokat, akik tiltakoznak az ellen, hogy a szol-
gáló Jézusról, a szolgáló egyházról és a szolgáló egyháztagságról
beszéljünk. Bizonyosra vesszük, hogy a legtöbb esetben nem Jé-
zus ellen hadakoznak, és nem azt utasítják el, amit Jézus taní-
tott a szolgálatról, és ahogyan Jézus a maga szolgálatát értelmez-
te. De tiltakoznak a jézusi szolgá1at hamis értelmezése és hamis
alkalmazása ellen, amellyel kiuzsorázott, diszkriminált, emberi
méltóságuktól megfosztott embereket, társadalmi rétegeket és né-
peket buzdítanak arra, hogy mint keresztyének tűrjenek el min-
den nyomorúságot és igazságtalanságot, anélkül, hogy ők maguk
mint keresztyének hathatósan szembeszállnának a nyomorúság
és igazságtalanság okozóival. Gondolunk azokra a megcsalt ke-
resztyénekre, akik komolyan akarták venni a keresztyén türelem
és az ellenségszeretet parancsát és visszahúzódtak a népük fel-
szabadításáért és gazdasági-társadalmi felemelkedéséért folyó
harctól. Amikor azután nem keresztyének kivívták népük sza-
badságát, és elindították népüket a fejlődés útján, s eközben ma-
guk is a felszabadulás és az építő munka 'eredményeinek élvezői-
vé lettek, akkor szégyenkezve kellett meglátniuk, hogy a népük
iránti szolgálat milyen nagy alkalmát mulasztották el.

70. Nyomatékosan szembe kell szállnunk a szolgálat álkeresz-
tyén ideológiájával, amely a szolgálat tartalmának figyelmen ki-
vül hagyásával üres alapelvvé teszi a szolgálatot, és lényegileg
elvtelen megalkuvássá alacsonyítja. A jézusi szolgálat nem pasz-
szivitást, hanem aktivitást jelent: harcot az igazságért minden-
nemű igazságtalanság ellen. A szolgálattal járó önmegtagadás
nem aszketikus lemondást jelent, hanem önmagunknak, minden
erőnknek és életünknek odaszánását embertársaink javáért.
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Alkeresztyén individualizmus

71. Az újkor emberét, mint említettük, az individualizmus
jellemzi, és ez az individualizmus az évszázadok során összenőtt
a keresztyének gondolkodásával. A személyiség, az egyes ember
feltétlen értékét számtalan formában megfogalmazták már ke-
resztyén körökben. Az egyes ember, az emberi személyiség érté-
két nem is lehet elvitatni. Az egyéniség álkeresztyén ideologizá-
lása, a keresztyén színű individualizmus azonban akadályozza azt,
hogy keresztyének helyesen tájékozódjanak a mai világban,
amelynek égető problémái nem individuális ak, hanem közössé-
giek. Sok individuális probléma is azért olyan súlyos, mert része
és következménye közösségi problémáknak, társadalmi igazságta-
lanságoknak, amelyekkel az egyén egymaga nem boldogul.

72. (1) Az álkeresztyén individualizmus akadályozhat keresz-
tyéneket abban, hogy közéleti kérdésekben összefogjanak mások-
kal. Képletesen úgy mondhatnánk: ha tíz pont közül kilencben
egyetértenek, de a tizedikben nem, akkor megalkuvásnak érzik,
és a személyiség sérelmének tekintik a közös ügyben való részvé-
telt. Messzemenően akadályozza ez az ideológia a keresztyéneket
abban, hogy eltérő világnézetű vagy meggyőződésű emberekkel
összefogjanak, még akkor is, ha egyébként humánus célkitűzé-
sekben egyetértenek. Ez az ideológia gátolja a keresztyéneket ab-
ban, hogy részt vegyenek felszabadító mozgalmakban és a szo-
cializmus építésében, ha annak vezetői nem keresztyének.

73. (2) Az egyéniség ideologizálása akadályoz keresztyéneket
abban, hogy helyeseljék a közérdeket sértő egyéni érdekek kor-
látozását. Ez az egyik oka tannak, hogy az emberi jogokkal kap-
csolatban keresztyének többnyire élénkebb en reagálnak egyes
egyéni sérelmekre, mint a közös emberi jogok sérelmére.

74. (3) Az újkori individualizmus egyik jellemző tünete a
pluralizmus ideológiája, amely elhiteti keresztyénekkel is, hogy
valóban korlátlan pluralizmusról van szó, pedig valójában az in-
dividualizmus pluralizmusát jelenti és az individuális érdekek
szabad versenyét védi. Az individualista pluralizmus ideológiája
azonban akadályozza a keresztyéneket, annak meglátásában, hogy
ma lényegileg csak kétféle humanitás : az egyéni és a közösségi
humanitás ideológiája között lehet választani, és hogy az egyik
mögött elsősorban privilegizált csoportok és népek érdeke, a má-
sik mögött milliók létkérdése áll.
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Az uralkodó egyház ideológiája

75. Középkori ideológiának szoktuk nevezni az uralkodó egy-
ház ideológiáját, amelynek első teológusa Augustinus, és klasz-
szikus megfogalmazója Aquinói Tamás volt. Közismert az az alap-
tétele, hogy a kegyelem nem semmisíti meg. hanem teljességre
viszi a természetet. Ezt alkalmazva az egyház és az állam viszo-
nyára igényelte magának az egyház a hangadó szerepet a világ-
ban. A nagykonstantinuszi korszak ideológiájának is szokták ezt
nevezni, és tudjuk, hogy jó ideje jelszóvá lett, hogy ennek a kor-
szaknak vége van. Nem bizonyos azonban, hogya nagykonstan-
tinuszi korszak gondolkodásmódja is véget ért a keresztyének tu-
datában. Úgy látjuk, hogy az uralkodó egyháznak ez az ideológiá-
ja kifinomult formában még mindig jelentkezik. Nyíltan vagy
rejtetten sok keresztyén emberben él az a reménység, hogy ta-
lán éppen a világért végzett szolgálatok útján mégiscsak az em-
beriség élcsapatává lehet a keresztyénség. Ez a reménység és a
mögötte álló felsőbbrendűségi tudat akadálya lehet annak, hogy
keresztyének becsületes emberi alapon, hitükből folyóan együtt-
működjenek nem keresztyénekkel közös emberi célokért, ami pe-
dig ma létkérdése az emberiségnek.

A keresztyén társadalom ideológiája

71. Az uralkodó egyház ideológiájához hasonló elképzelés a
keresztyén társadalom ideológiája, amely protestáns területen is
jelentkezik a reformáció kora óta, de nem hierarchikus, hanem
polgári demokratikus alapon, vagy a legalsóbb néposztály ural-
ma formájában. Ismeretesek azok a mozgalmak, amelyek Krisz-
tus országát radikálisan értelmezett keresztyén normák alapján
akarták felállítani, megszervezni a földön. Mindegyik esetben je-
lentős szerepet játszik a keresztyének által irányított társadalom
felsőbbrendűségének tudata. Egyebek között a keresztyén társa-
dalom felsőbbrendűségének ez az ideológiája szolgált keresztyén
igazolásául a fehér ember újkori expanziójának, amely a többi
népek gyarmatosításához vezetett. A keresztyén társadalom ideo-
lógiáját sok bírálat érte az utóbbi időben, és elméletileg elintézett-
nek tekinthető. A keresztyénség valóságos állapota is ellenkezik
ezzel az ideológiával. De ennek az ideológiának a hatása kifino-
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mult formában mégis többször jelentkezik. Ez az ideológia áll a
nagyon biblikusnak látszó gondolat mögött, hogy a keresztyén-
ség, az egyház képviseli és valósítja meg az új társadalmat, vagy
hogy a keresztyén gyülekezet az eljövendő társadalom, az új em-
beriség előképe, vagy elővételezése. A ker-esztyén társadalom
ideológiájának rejtett hatását látjuk abban is, hogy keresztyén
körökben félreérthetetlen az idegenkedés a modern szekularizált
társadalomtól. Viszont ez is akadálya lehet az egyetemes emberi
együttműködésnek humánus célokért.

Rejormátori örökségünk

77. A mai világ problémáinak áttekintésekor láttuk, hogy
amikor a szolgálat szempontja alatt tájékozódunk a keresztyénség
világhelyzetéről és feladatáról, akkor kulcskérdésnek tekintjük
ct keresztyénségnek a kétféle világrendszerhez, a kapitalista és
a szocialista rendszerhez való viszonyát. Úgy látjuk, hogy az em-
litett álkeresztyén ideológiákkal szemben támaszkcdhatunk re-
formátori örökségünkre, annak nem betű szerinti, hanem tartalmi
felvételével. Jól tudjuk, hogy a különböző egyházi tanításoknak,
a krisztológiának, a megigazulástannak, vagy akár a forradalom
teológiájának többféle változata van. így többféle változata, ér-
telmezése és alkalmazása van Luther kétféle birodalomról szóló
tanításának is. Mi úgy értjük Luther tanítását, hogy nem győzi
hangsúlyozni: Isten kétféleképpen szolgálja az ember javát a vi-
lágban. Egyrészt a világi hatalom útján - és itt a világi hatalom
alá veszi a szülői hatalmat ugyanúgy, mint a különböző tiszt-
ségviselők és elöljárók hatalmát. Aláhúzza, hogy ezek hatalmu-
kat arra kapták, hogy a rájuk bízottak jólétéről gondoskodjanak.
Isten másrészt az evangélium által szolgálja az ember javát,
amelynek hirdetését az egyházra bízta. Isten ezzel tériti az em-
bert, formálja új emberré, és gyűjti, építi egyházát. Luther ismét
hangsúlyozza, hogy az egyház nem kapott más hatalmat, mint az
evangélium hatalmát, és ez nem világi, hanem lelki hatalom, nem
az egyház saját hatalma, hanem Krisztusé. Ezért az egyház egé-
szen arra van utalva, hogy Isten végezze el az egyház bizony-
ságtételén keresztül hitébresztő és életet újító murrkáját.
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EvangéLikus tájékozódásunk ma

78. Luthernek ez a tanítása szerintünk messzemenően egybe-
esik azzal, amit szolgáló teológiánk címén kifejtettünk, hogy ti.
az egyház ne uralkodjék a világon, még az emberek lelkén sem,
hanem elégedjék meg a szolgálat helyével. Ez a tanítás egyúttal
indítást ad arra, hogy a keresztyének bátran vállalják és végez-
zék világi feladataikat, mint a szolgáló Krisztus követői. Néhány
pontban részletezzük ennek következményeit.

79. (1) Luther modernül gondolkodik a társadalomról, ami-
kor következetesen számol azzal, hogy a keresztyének nagy több-
sége csak névleg keresztyén, és ezek nem is tehetők egyhamar
igazi keresztyénekké. Ezért a világot nem lehet evangéliummal
kormányozni: nem lehet a társadalmat a törvény erejével arra
kényszeríteni, hogy az evangéliumból és a krisztushitből folyó
elvek szerint éljen, és aszerint rendezkedjen be.

80. (2) Isten nemcsak megteremtette a világot, hanem állan-
dóan teremti, fenntar-tja, kormányozza, mégpedig rej tetten. Isten
belehelyezte és állandóan érvényesíti az élet rendjét a világban.
Az élet helyes és jó rendjét azok is felismerhetik, akik nem is-
merik az Istent. Ezt a rendet nem mindig egy ember önmagában,
lelkiismeretében ismeri fel, hanem rendszerint egymással vitat-
kozva, eszmecsere, dialógus közben, ahogyan Pál is mondja Rm
2,15-ben. Ez kötelezi a keresztyén embert is nyílt dialógusra nem
keresztyénekkel.

81. (3) A hivő ember mindennapi "normális" helyzete az,
hogy nem hivő emberekkel, nemkeresztyénekkel él és dolgozik
együtt. Egymással konfrontálódva, eszmecserét folytatva talál-
hatják meg a helyes utat, amelyet együtt vállalhatnak. A ke-
resztyének és nem keresztyének, különböző vallású és világnézetű
emberek együttélésének és együttműködésének széles emberi bá-
zisa van adva ezzel.

82. (4) Luther szerint ez távolról sem jelenti azt, hogya hi-
vő ember megtagadja hitét vagy Krisztushitéből folyó életelveit,
és simán alkalmazkodik a világhoz. Sőt éppen Krisztushitéből
folyóan végzi világi feladatát. Mégpedig hangsúlyozottan szere-
tetből folyó szolgálatként. Viszont nem kényszeríti nem keresz-
tyén embertársát, és nem is várja tőle, hogy keresztyén módon
értelmezze saját munkáját vagy állásfoglalását. ,

83. (5) A kétféle kormányzásról szóló lutheri tanítás kőzvet-
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len folyománya a hit által való megigazulás lutheri tanításának.
Eszerint egyedül Isten az, aki hitet ébreszthet, ésezért senki sem
kötelezhető arra, hogy higgyen, vagy hogyaKrisztushit normái
szerint éljen. Másrészt mivel a hit egyedül Isten munkája, a hit
által az ember nem lesz magasabbrendü emberré, hanem egy-
szerűen emberré, aki hitéből folyóan szívesen szolgálja embertár-
sai javát.

Az együttműködés lehetőségei ma

84. így látjuk a keresztyénség helyzetét és szolgálatát a mai
világban az újszövetségi Krisztushit, a lutheri reformáció örök-
sége és a diakóniai teológia megvilágításában. Tény az, hogy sem
Jézus, sem az őskeresztyénség, sem Luther nem találkozott ko-
runk társadalmi problémáival, annak sajátos ellentmondásossá-
gával. A mi helyzetünk ebből a szempontból merőben új. Arra
nem is gondolunk, hogy Jézus evangéliumából, vagy Luther ta-
nításából levezessük, vagy igazoljuk a szocializmus elveit. Fejté-
getéseinkből kitűnhetett azonban, hogy mint keresztyének sok
közös emberi vonást és célkitűzést találunk a szocializmus elvei-
ben és megvalósulásában. Ezért a szolgáló Krisztus példája, a
benne való hit és az ő követése szolgálatában felszabadított min-
ket arra, hogy más hitűekkel, más világnézetükkel együtt vállal-
juk a közös feladatokat szocialista társadalmunkban. Az állandó
eszmecsere és együttműködés nyomán egyre szélesebbnek látjuk
az emberi együttműködés bázisát és lehetőségét. Miután meggyő-
ződésünk szerint a szocializmus megjelenése és megvalósulása új
korszak kezdetét jelenti az emberiség életében, úgy gondoljuk,
és reméljük, hogy a krisztusi és reformátori alapokra épülő teo-
lógiánkkal és tapasztalatunkkal segítségére tudunk lenni az evan-
gélikus nagycsaládnak.
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Első téma

KÜLDETÉSÜNK
JÉZUS KRISZTUSBAN

BEVEZETÉS

Radikális változás a világmisszió ban

85. Az egyház olyan új közösség, amelynek egészen sajátos
küldetése van. Feladata, hogy Jézus Krisztus tanúj a legyen a vi-
lágban. Igaz az a tétel, hogya misszió története azonos az egy-
ház történetével. Az egyház mindig végezte a missziót lényegé-
ből folyóan, mégis vannak az egyház missziójának különböző
fázisai, formái, áradásai és apályai, irányváltozásai. Az újkor-
ban a keresztyén misszió Európából áradt szét a világba. Nem le-
het kétséges, hogyavilágmissziónak ez a szakasza és formája
lejárt, és a misszió új korszakába léptünk. Ez a radikális változás
egyrészt az egyház helyzetének, másrészt a világ helyzetének ra-
dikális változásával függ össze. Viszont ebből következik, hogy
ma különösen szükség van arra, hogyakeresztyénség újra végig-
gondolja közös küldetését a mai világban.

Az egész egyház közös ügye

86. A század elején, 1910-ben Edinbourgh-ban J. R. Mott és
társai létrehozták a keresztyén misszió közös világszervezetét,
hogy az erők összefogásával tervszerűen végezhessék el az egész
világ misszionálását, "amíg idő van" - lehetőleg még saját nem-
zedékük életében. Élt tehát a modern keresztyénségben a közös
missziói elkötelezettség tudata, de a misszió mozgása egyirányú
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volt: a fehérektől a színes népek felé tartott. Egyirányúnak kell
mondanunk a missziót még akkor is, ha a misszió területén szer-
zett tapasztalatok meggazdagították a kiküldő csoportok és egy-
házak életét is.

87. Egy könyvben, amely a külmissziót népszerűsítette, 1901-
ben ezt olvassuk: "A misszió arra törekszik, hogy végül felesle-
gessé tegye önmagát. Célját eléri, ha a keresztyénség egy nép
körében annyíra meggyökeresedik, hogy többé nem szorul ide-
gen követekre saját fenntartása és gondozása céljából és ha az
egész szellemi és társadalmi élettel szorosan összenőtt belföldi
egyház létesül, amelynek van ereje önmagát fenntartani, önma-
gát kormányozni, és önmagát továbbfejleszteni." A külmisszió
ma valóban messzemenően elérte ezt a célját, és feleslegessé tet-
te magát. A missziói területeken eleven, öntudatos, életképes egy-
házak élnek, amelyek maguk is a misszió hordozói lettek. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy az egyház missziójának a kora le-
járt. Sokkal inkább most kezdődik el az egyház missziójának egy
új, mélyebb és teljesebb értelmű korszaka, amelyben az egyház
közös küldetésének teljesítése valóban az egész keresztyénség kö-
zös ügyévé vált.

88. Hasonlattal élve, olyanformán képzeljük el a világot, mint
egy nagy tó sima tükrét, amelynek közepébe kő hullott, és a hul-
lámok szétgyűrűznek egészen a partokig. Azután visszaverőd-
nek, és újra a közép felé tartanak, egymással sokszorosan interfe-
renciát alkotva. Jézus Krisztus megjelenésével elindult az evan-
gélium a világban, és most érkeztünk el abba az egészen új kor-
szakba, amikor a misszió területéről visszaverődik. Most az egy-
ház küldetésének betöltése igazán közös ügye minden részegy-
háznak és minden keresztyénnek a maga helyén, tudva azt, hogy
mind egy világméretű missziónak a közösségébe tartoznak.

Radikális változások a világban

89. Nem lehet kétséges, hogy az egyház missziójában végbe-
menő változások párhuzamban vannak a mai világban végbeme-
nő radikális változásokkal. Az újkor gazdasági és kulturális ex-
panziójának hordozója a fehér ernber volt, és ezzel párhuzamosan
jelent meg az egyház missziója is a harmadik világban. Ma ennek
az expanziónak a kora is lejárt. A harmadik világ népei gyors
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ütemben szabadítják fel magukat mindenekelőtt politikailag a
gyarmati elnyomás alól, és nagy erőfeszítéseket tesznek azért,
hogy gazdaságilag is eljussanak az önállóságra. Ez az új fejlődés
együtt jár kulturális emelkedésükkel, és sajátos jellegük, identi-
tásuk újrafelfedezésével. Mi pozitíve értékeljük ezt a folyamatot,
mert hozzásegít ahhoz, hogy az egyház közös küldetésének telje-
sítésében valóban egyenrangú és egyenértékű partnerek lehes-
sünk. Ahogyan az emberiség súlyos harcok és megpróbáltatások
árán, az elnyomott osztályok és népek felszabadításával és fel-
emelésével tart az egész emberiség egysége felé, úgy ez a folya-
mat az egyházat is segíti abban, hogy saját különleges küldeté-
sét világméretű közösségben együtt teljesítse.

Küldetésünk új megfontolása

90. Az egyház és a világ új helyzetében magától értetődő,
hogy bizonytalanság támadt a misszió értelmezése felől azokban
a körökben, amelyek eddig a misszió hordozói voltak a külmisz-
szió értelmében. Ez a bizonytalanság világos tünete annak, hogy
az egyháznak ma gyökeresen újra kell megfontolnia küldetésé-
nek célját, tartalmát és formáját.

91. A külmisszió eddig is sokarcú volt, és többnyire nem szo-
rítkozott az evangélium hirdetésére. Többnyire szükségszerűen
kapcsolódott tanító-nevelő munkával, egészségügyi szolgálattal és
a szociális megsegítés sok egyéb formájával. Ma az emberiség ál-
talános kulturális és társadalmi emelkedése nyomán majdnem
mindenütt az a helyzet, hogy maga az állam és a társadalom ve-
szi át azokat a kulturális és szociális feladatokat, amelyeket az
egyház végzett azelőtt, nemcsak a misszióban, hanem pl. Euró-
pában is. Ebben az emberiség emberi szintre emelkedését látjuk,
és nem értékeljük negatíve, de belőle az a feladat hárul az egy-
házra, hogy végiggondolja, milyen módon töltse be teljesen kül-
detését, hogy tanúja legyen Jézus Krisztusnak hitvallásával és
életével. Ez nem jelenti azt, hogy az egyháznak vissza kell vonul-
nia egy elvont lelki világba. Sőt inkább azt jelenti, hogy megke-
resse az új kapcsolatokat és új lehetőségeket a szeretetből folyó
szolgálatra. Eza feladat is hangsúlyozottan közös feladat. Nem
könnyű, mert a keresztyénség, maga az evangélikus keresztyén-
ség is nagyon eltérő körülmények között él és végzi szolgálatát.
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De éppen ezek a különbözőségek lehetnek számunkra áldássá,
mert hozzásegítenek ahhoz, hogyakülönbözőségekben élő embe-
riség számára fenntartsuk az egy vérből való emberiség összetar-
tozásának tudatát.

1. KüLDETÉSUNK ALAPJA ÉS TARTALMA

Küldetésünk változatlan alapja

92. A változó világban is változatlan az egyház küldetésének
az alapja. A küldetést: "Es lesztek nékem tanúim" - az a J é-
zus Krisztus adja, aki feltámadt és él, aki "tegnap és ma és mind-
örökké ugyanaz" (Zsid 13,8). Az egyház létét és létével együtt
küldetését az élő Úr Jézus Krisztustól kapja, ezért a misszió ér-
vényes mindig és mindenütt: Jézus Krisztus feltámadásátóI az
idők végéig, Jeruzsálemtől a föld végső határáig. Az egész egy-
ház mindig a misszió korszakában él, az egyház korszaka a misz-
szió korszaka.

Isten ügye

93. Az egyház küldetése Isten küldésén, misszióján alapul:
missio Dei. Isten a misszió cselekvő alanya. Ő az, aki elküldte
egyszülött Fiát a világba, mert szerette és szereti a világot, és
"azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság isme-
retére eljusson" (1 Tim 2,4). Isten az, aki - Jézus szavaival élve
"aratókat küld" az Ő aratásába. Az egyház akkor és ott egyház,
amikor eszköze tud lenni Isten életet mentő és üdvözítő munká-
jának.

94. Isten a küldés alanya - egyúttal azt is jelenti, hogy kül-
detésünk célja és eredménye nincs a kezünkben. Amikor Jézus
tanítványai visszatértek igehirdető körútjukról, és boldogan je-
lentették, hogy még a tisztátlan lelkek is engedelmeskednek ne-
kik, Jézus így válaszolt: "Ne azon örüljetek, hogy a lelkek en-
gednek néktek, hanem inkább azon örüljetek, hogy nevetek fel
van írva a mennyben." (Lk 10,20) A lutheri reformáció a megiga-
zulásról szóló tanítást is erre az igazságra élezte ki: egyedül Isten
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az, aki hitet ébreszthet a Szentlélek által, akkor és amikor tet-
szik neki (Conf. Aug.). Ez a tényaláhúzza küldetésünk nagyszerű
szabadságát a sikerek és eredmények mérlegelésétől. Szabadsá-
gunk azonban még inkább aláhúzza küldetésünk felelősségét és
kötelezettségét. Titok marad számunkra, hogy mit tesz Isten az
emberiség megmentése és üdvössége érdekében egyházán kívül és
egyháza nélkül, de az világos, hogy Isten egyházára bízta, hogy
tanúj a legyen Jézus Krisztusban megjelent szeretetének.

Küldetésünk tartalma

95. Amikor egyházunk a szocialista társadalomban az előző
időkhöz képest egészen új helyzetbe került, mi is konfrontálód-
tunk azzal a kérdéssel, ami nemcsak a hagyományos missziói te-
rületen, hanem a keresztyénségnek mindenütt problémája: kül-
detésünk magába foglalja-e az emberiség kérdéseivel való fog-
lalkozást, a szeretet-szolgálatát szűkebb és tágabb értelmében
egyaránt. Az ökumenikus és evangélikus világszervezetekben ha-
mar fel is tűnt, hogy küldetésünk elidegeníthetetlen részének te-
kintjük az emberiség közös ügyeiben való állásfoglalást, a közös
feladatokban való részvételt.

96. Mi a keresztyén egyház és a lutheri reformáció közép-
ponti tanításán: Krisztus emberré lételén tájékozódtunk. Az
evangelium tartalma nem puszta szó, hanem az a tény, hogy Jé-
zus Krisztusban Isten emberré lett, aki egész életét annak az ügy-
nek szolgálatába állította, hogy az ember igazán ember legyen.
A lutheri reformáció központi tanítását, a megigazulást is úgy
értjük, hogy a megigazult ember nem szuper ember, hanem iga-
zi ember.

97. Innen közelítjük meg azt a vitát, amely horizontalizmus
es vertikalizmus címszók alatt vált ismertté. Mi nemcsak azt vall-
juk, hogya kettő összetartozik, hanem azt is, hogy -akettő lénye-
gileg egy, ahogyan Jézus Krisztus emberrélételében és szelgála-
tában is mindig egy volt. Ha az ember lelki javát kell szolgál-
nunk, annak elvégzése jelenti küldetésünk teljesítését. Ha az em-
ber életéről és testi javáról van szó, akkor annak szolgálata je-
lenti küldetésünk teljesítését a szó teljes értelmében. Küldeté-
sűnk teljesítésében elfogadhatatlan a "vagy-vagy" mentalitás:
vagy igehirdetés vagy szeretetszolgálat, vagy individuális üdvös-
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ség vagy szociális jólét. A horizontalizmus és a vertikalizmus vi-
táját álproblémának tartjuk, amely nem veszi komolyan keresz-
tyén bizonyságtételünknek azt az alapját, hogy Jézus Krisztus
emberré lett, hogy az ember javát szolgálja.

Isten békességének látóhatára

98. Isten békességére hivatkozhatunk, amikor az evangélium
és a szerétet szolgálatának egységét valljuk. Isten békessége min-
dig az egész ember javát szolgálja, sőt ezen túl kiterjed az egész
világra. Mi Isten szándékát az emberiséggel sokkal nagyobb táv-
latúnak tartjuk, semhogy lelki síkra vagy individuális körre szű-
kíthetnénk le. Amilyen komolyan vesszük Isten és az ember sze-
mélyes viszonyát és az ember üdvösségét, ugyanolyan komolyan
vesszük, hogy Istennek világméretű tervei vannak, és szeretete
magába öleli az egész világot. Másképpen tehát nem lehetünk ta-
núi, csak úgy, hogy világtávlatú terveit is magunkévá tesszük.
Nekünk is nagyon drága Jézusnak az 'az ígérete, hogy békességet
hagy az övéire: az ő békességét adja, és nem úgy, ahogyan a világ
adja (Jn 14,27). Jól tudjuk, hogy ez teljes és igazi békesség. De
azt is tudjuk, hogy nem lehet nyugalmunk, ha körülöttünk és a
világban békétlenség van. Aki megízlelte Jézus békéjét, azt Jé-
zus békéje és szeretete szorongatja, hogy végezze a békéltetés
szolgálatát és békeszerző legyen a világban (2 Ker 5,14-19; Mt
5,9) Ha valaha, akkor ma át kell élnünk, hogyalegegyszerűbb
személyes kérdésnek is világméretű összefüggései vannak: ho-
gyan ne volna világméretű összefüggése a békéltetés szolgálatá-
nak!

Az élet bizonyságtétele

99. Az egyháznak mint új közösségnek hitvallása a szolgáló
Úrról és az új közösség szolgáló élete szeros egységbe tartozik,
és együtt alkotja Krísztusról való tanúskodásának tartalmát.
Most ebből külön aláhúzzuk az élet bizonyságtételét. Sokan fel-
hívták már a figyelmet arra, hogy Jézus elküldi tanítványait a
világba, és még a Szentlélek kitöltése után sem indulnak el, ha-
nem ott maradnak Jeruzsálemben. Különösen feltűnő ez a maga-
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tartás, ha melléje állít juk, milyen kitartóan járja Pál apostol a
világot, és terjeszti az evangéliumot. Hol marad az első jeruzsále-
mi gyülekezet missziója? Azt olvassuk róluk, hogy "az egész nép
előtt kedvességet találtak, az Úr pedig napról napra gyarapította
az egyházat" (Cs 2,47). A jeruzsálemi gyülekezet esete mutatja,
hogy a küldetés teljesítése nemcsak a mozgás, hanem a vonzás
formáját is magára veheti. Érdemes feltennünk a kérdést: nem
ott van-e küldetésünk teljesítésének gyökeres problémája, hogya
szó bizonyságtétele mellett elmarad az élet bizonyságtétele? Nem
arról vari-e szó, hogy a mai keresztyénség a misszió teljesítése
címén sokat mozog, de nem vonz? Jézus nem hiába hasonlította
egyházát, még pedig az Isten akaratát cselekvő egyházát a vilá-
gossághoz: azt nem lehet elrejteni, és az ember szükségszerűen
feléje fordul (Mt 5,14-16).

A bizonyságtéteL kettőssége és egysége

100. A Krisztusról való bizonyságtétel átfogó egységének
fenntartása mellett a tisztánlátás érdekében szólnunk kell a szol-
gálatok különbségéről is. A keresztyén bizonyságtétel szolgálat:
arra tekint, hogy kinek mivel lehet segítségére. Képletesen szól-
va az éhezőt nem elégítheti ki az evangéliummal, hanem kenye-
ret kell adnia, és akkor a kenyéradás a helyén való, teljes ér-
tékű bizonyságtétel, még akkor is, ha egyetlen szó sem járul hoz-
zá, és nem említik Jézus nevét. Aki lelki szükségben van, annak
hiába adunk kenyeret: Isten igéjével, evangéliumával kell szol-
gálni és ebben a helyzetben ez a teljes értékű bizonyságtétel. Ha
a bennünk levő reménységről kérdeznek, akkor nem hallgatha-
tunk: ez a bizonyságtételnek a megkérdezettséghez illő formája.
De vannak helyzetek, amelyekben hangtalanul kell bizonyságot
tennünk Krisztus szeretetéről.

101. Mindezt át kell vinnünk a politikai és társadalmi vi-
szonylatokra is. Ha embertársunk vagy társadalmunk segítésére
van szükség, akkor Krisztus követőiként és tanúiként ezt a szol-
gálatot el kell végeznünk. Azt azonban tudnunk kell, hogy aki
jóllakott és felöltözött, az még nem bizonyos, hogy megtért és
hitre jutott. Isten a hitet és az új életet az evangélium által mun-
kálja. Amikor erről van szó, akkor nem maradhatunk adósai em-
bertársainknak és a világnak az evangéliummal.
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102. Végül az is világos, hogy az evangélium bizonyságtételét
Jézus külön az ő követőire bízta, és ezért az evangéliumi bizony-
ságtételt csak a hivők közössége végezheti. Ebben természetsze-
rűleg csak azokkal tudunk összefogni, együttműködni, akiket
Krisztus megragadott. Viszont a cselekedetek bizonyságtételében
nemcsak lehet, hanem kell is összefognunk mindazokkal, akik az
emberek és az emberiség javát szolgálják.

2. KULTúRA ÉS HUl\IANITÁS

Evangélium és humanitás

103. A lutheri reformáció jellemző sajátossága, hogy minde-
nütt nemcsak tiszteletben tartotta, hanem érvényesítette a kü-
lönböző népek nyelvi, népi, kulturális hagyományait. Német te-
rületről indult el, de úgy tudta homloktérbe állítani az evangé-
lium ügyét, hogya lutheri reformációt a német nyelvtől és kul-
túrától merőben eltérő nyelvű és kultúrájú népek is magukévá
tették, sőt nyelvüket, kultúrájukat megnemesítette és fellendí-
tette. Ismereteink szerint az evangélikus jellegű külmissziónak is
egyik sajátossága volt, hogy igyekezett megőrizni az illető nép
kulturális, humánus értékeit. Azev:angélikus keresztyénségnek
ez a jellemvonása a lutheri reformáció központi sajátosságából
folyik: nagy hangsúlyt tett Jézus Krisztus valóságos emberségé-
re. Ebből következik az is, hogy Isten megigazítókegyelmének
célja az, hogy az ember igazán emberré legyen, igazán emberi
módon tudjon viszonyulni embertársaihoz.

104. Küldetésünk teljesítése közben tehát nem az a probléma,
hogy népünk vagy társadalmunk kultúráját magunkban hordoz-
zuk, és hogy ez kifejezésre jut az evangélium szolgálata közben
is. Probléma akkor támad, ha ennek a kultúrának olyan elemeit
is magunkévá tesszük és keverjük az evangéliummal, amelyek
nem egyeztethetők vele, vagy ha olyan kultúrának hordozói va-
gyunk, amelyhez hozzátartozik a másik ember népi vagy kultu-
rális sajátoságának a lebecsülése.

50



A humani tás válsága

105. Ma az egész emberiség a humanitás válságát éli át. Egy-
felől az egész világon végbemenő gyors fejlődés a modern kul-
túra terjedését is magával hozza, és ez' olyan elemeket is hordoz
magában, amelyek nemcsak nem segítik elő a humanitás kibon-
takozását, hanem egyenesen inhumánus következményekkel jár-
nak. Másfelől tény az, hogy jelenleg nincs az emberiségnek közös
látása a humanitás tartalmáról. Az újkor emberét jellemzi az in-
dividualista szemlélet, amely a humanitást az egyéniség oldalá-
ról közelíti meg, és kiteljesedését az egyes személyiségben látja.
Ennek dialektikus ellentéteként az újkor új szakaszában alakult
ki a szocializmus humanitáseszméje, amely a közösségből indul
ki, és a humánus társadalomban látja az emberi haladás célját.
Hozzá kell vennünk még azt a tényt is, hogy nem légüres térben
mozgó eszmékről van szó, hanem mögöttük társadalmi, gazda-
sági érdekek, és pedig ellentétes érdekek húzódnak meg.

106. A keresztyénség, főként annak polgári rétege erősebben
kötödött a történelem folyamán az individualista humanizmus-
hoz, mint a közösségi humanizmushoz. A keresztyénség tehát
benne él, és ténylegesen részt vesz az emberiség megosztottságá-
ban és vele együtt a humanitás mai válságában. A kérdés ezért
az, hogyakeresztyénség hagyományos kötődései mellett hogyan
tudja magáévá tenni az emberiség közös ügyét. Mert ha nem
csoportérdekeket, hanem az emberiség ügyét akarja szolgálni, ak-
kor szükségképpen revideálnia kell az individualista humaniz-
mushoz való viszonyát, és a közösségi humanitás irányában kell
orientálódnia.

Indigenizáció és egyetemes emberség

107. Egyetemes emberiségről lehet beszélni, de egyetemes
emberi kultúráról alig. Pontosabban: van egyetemes emberi kul-
túra, de az nem egységes. Viszont az emberiség a technikai fejlő-
dés nyomán egyre szorosabban zárkózik egységbe. Ebből adódik
az az egyetemes emberi feladat, hogya különböző kultúrákban
élő emberek egymás humánus értékeit megismerjék, és megbe-
csüljék mint közös emberi értékeket. így alakulhat ki a megosz-
tottságból az egyetemes humanitás felé tartó kultúra. Ez azon-
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ban feltételezi és sürgetővé teszi az egymástól való tanulás kész-
ségét. Ha a keresztyénség küldetése teljesítése közben valóban az
embert akarja szolgálni, akkor ezt az egyetemes emberi felada-
tot: a tanulás készségét vállalnia kell.

108. Az erdő törvénye az, hogy ha egy fa elmarad a fejlődés-
ben, vagy később indul fejlődésnek, akkor azt az erdő megfojtja.
Az újkor emberének agresszív expanziója sok esetben ezt tette a
harmadik világ kultúráival. Ezzel a tendenciával szemben érthető
és jogosult az indigenizáció törekvése: a sajátos hazai kultúra és
humanitás védelme az idegen elnyomással szemben. Ugyanígy
érthető és jogos, ha a harmadik világ egyházai egyházi életük-
ben és teológiájukban is kifejezésre akarják juttatni sajátossá-
gukat.

109. Megértjük az ifjú egyházak indigenizációs törekvéseit
saját múltunk és tapasztalatunk alapján is. A nacionalizmus ide-
jén voltak kísérletek egy külön magyar teológia kidolgozására.
Ez azonban zsákutcába futott, mert az idegenből hozott nacio-
nalizmus magyar változata volt, és elvesztette egyetemes em-
beri látóhatárát. Viszont amikor egyházunk alapvető en új hely-
zetbe került a szocializmus építése közben, és választ kerestünk
az új helyzetből adódó sajátos kérdéseinkre, akkor indult meg
igazán a teológiai munka. Nem akartunk külön magyar teoló-
giát. Mivel azonban saját egyházunk és népünk problémáival
konfrontálódtunk, mégis sajátos hazai színezetet kapott. Igazi
értelemben azonban teológiánk akkor tudatosult, amikor kon-
frontálódtunk egyrészt az egész emberiség, másrészt az egész
keresztyénség mai problémáival.

110. Teológiánk tehát akkor lesz igazán hazai és élő teoló-
giává (indigenuous and living theology), ha azokkal a kérdések-
kel és feladatokkal, amelyeket Isten a magunk helyén ad elénk,
egyetemes keresztyén és egyetemes emberi látóhatáron konfron-
tálódunk. Ebben nyújthatunk egymásnak segítséget evangélikus
és ökumenikus testvéri közösségben. Teológiai identitásunkra is
érvényes Jézus szolgálati szabálya, hogy aki meg akarja tartani
életét, elveszti azt, aki pedig odaszánja életét őérte és az evan-
géliumért, az megmenti életét - identitását, emberségét (Mk
8,35).
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3. MEGÚJULAS SZOLGALATRA

Személyes hozzáállás

111. Az egyház küldetésének teljesítése sohasem csak egyes
misszionáriusok, csoportok vagy egyesületek ügye, hanem az
egész egyházé. Ha igaz az, hogy küldetésünk lényeges eszköze az
élet bizonyságtétele, akkor az egyház küldetése teljesítésének fel-
tétele tagjainak megújulása, hogy egész életszemléletüket és ma-
gatartásukat a szolgálat szelleme hassa áto A fölényes, másokat
legyőzni akaró felsőbbrendűségi tudatból táplálkozó missziói vagy
evangelizációs munka nemcsak a hagyományos missziói területen
keltett ellenszenvet, hanem mindenütt a világon lehetetlenült.
Ugyanígy a reménység is elengedhetetlen a szolgálat végzéséhez,
s ez a reménység csak akkor ad igazi lendületet a szolgálatra, ha
Jézus Krisztusban való eleven hitre épül. A szolgálat szelleme és
a reménység együttvéve adja meg az emberek iránti nyitottságot,
amely küldetésünk teljesítésének feltétele. Misszió és személyes
megújulás szorosan összetartozik.

Megújulási mozgalmak

112. A keresztyénség bizonyos időkben különös en is tudatára
ébredt annak, hogy szolgálatát csak akkor tudja teljesíteni, ha
belsőleg megújult. A mai keresztyénség belső krízisét párhuza-
mosan nyomon kíséri a megújulási mozgalmak beláthatatlan so-
kasága. Felsorolásuk és igazságos elbírálásuk ezen a helyen lehe-
tetlen volna. .

113. Az elmúlt évtizedekben egyházunkban is voltak meg-
újulási mozgalmak, s ezeknek is volt többféle típusa. Előbb-utóbb
zsákutcába futottak azok a mozgalmak, amelyek látókörüket le-
szűkítették valamilyen lelki vonalra, és amelyek betokosodtak
egy kisebb közösségbe. Ellenben áldásossá váltak azok az irányza-
tok, amelyek az egyház egészének a megújulására törekedtek, és
az egyházon belül működ tek, valamint azok, amelyek komolyan
vették a diakóniát: nemcsak a személyes diakóniát, hanem az
egyház társadalmi és politikai diakóniáját is. Az a tapasztalatunk,
hogy a Jézus Krisztusban való személyes hitre ébresztés áldásossá
csak akkor válik, ha nyitott tud maradni az egyház és az emberek
közössége felé.
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Reformáció és megújulás

114. A reformáció is nagyszabású megújulási mozgalom volt.
Luther és társai mindvégig kitartottak amellett, hogy nem új
egyházat, hanem az egész egyház megújulását akarják. Nem mel-
lékes, hanem jellemző vonása a lutheri reformációnak, hogya
95 tétel megtérésre hívással kezdődik. Ennek a reformátori meg-
újulási mozgalomnak a mai jelentőségét talán még mindig nem
mértük fel kellően. Kétségtelen, hogy az egész egyház reformá-
ciója elakadt, nemcsak a római katolikus egyháznak, hanem a re-
formáció egyházainak a kárára is. Viszont azt is kell mondanunk,
hogy ahol az egyház Jézus Krisztusban megújul, ott az folytató-
dik, amit Luther és a reformáció akart. Nekünk, a lutheri refor-
máció örököseinek ezt így kell látnunk, és minden egyházi meg-
újulásnak így kell örülnünk.

115. A reform átori megújulásnak egyik jellemző vonása a
szigorú koncentrálódás a Jézus Krisztusba vetett hitre, másik vo-
nása a nyitottság a világi feladatok felé. Ma már alig tudjuk kel-
lően átérezni annak az óriási mozgásnak a jelentőségét, amely a
lutheri reformáció nyomán támadt. Emberek elhagyták a kolos-
torokat, és hitük, meggyőződésük alapján jó lelkiismerettel vé-
gezték világi feladataikat, miután megértették, hogy Isten nem
követel tőlük semmi mást, csak azt, hogy úgy szolgáljanak ember-
társaiknak, mint Krisztusnak magának.

116. A lutheri reformáció megújulási mozgalmát úgy tekint-
hetjük, mint felhívást kettős megtérésre. Mert a Jézushoz való
megtérés mindig az emberekhez való megtérést is jelenti. Jellem-
ző példa erre Zákeus története. A gazdag fővámszedőt népe kikö-
zösítette: az a nép, amelynek rovására gazdagodott. Amikor Jé-
zussal találkozott, visszatalált egyúttal népéhez is, amit így nyug-
táz Jézus: "Ö is Ábrahám fia." Ennek előzménye azonban az,
hogy megbánja népe zsarolását, és jóvátételként feláldozza va-
gyonát (Lk 19,9). Ez a kettős megtérés: Jézushoz, a szolgáló Úr-
hoz és embertársainkhoz, lényege annak, amit mi diakóniai teoló-
giának mondunk.
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4. AZ ÉLŰ VALLASOK TANúSAGA .

Isten nem hagyta magát tanúság nélkül

117. Nemcsak az Otestamentum, hanem az újtestamentum is
sokszor és sokféleképpen szól arról, hogy Isten nem hagyta ma-
gát tanúság nélkül a világban (Cs 14,17). Nézetünk szerint te-
hát nem felel meg a Szentírásnak az a teológia, amely a kinyilat-
koztatás és a Krisztushit egyedülálló jelentőségének hangsúlyo-
zásával minden vallást egyszerűen negatív előjellel látott el. Ez a
teológia képtelenné teszi a keresztyén séget arra, hogy fölényesség
nélkül találkozzék az élő vallások képviselőivel. Hasonlóképpen
helytelen az az elgondolás, hogyanemkeresztyén vallások a mo-
dern kultúra és tudomány terjedésével párhuzamosan maguktól
elhalnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem halnak el, hanem
modernizálódnak és megújulnak. Az élő vallások sokfelé a ke-
resztyénség megújulásával párhuzamos megújulási jelenséget mu-
tatnak. A keresztyénségnek tehát az élő vallásokhoz való viszo-
nyát újra végig kell gondolnia egyrészt a teremtéshit, másrészt a
Krisztushit felől.

A teremtéshit jelentősége

118. Aligha lehet túlbecsülni a teremtéshit jelentőségét az
emberiség tudományos haladása szempontjából. Igaza van azok-
nak, akik szerint a teremtéshitből következik a legradikálisabb
mitológiátlanítás, mert azt jelenti, hogya természet jelenségei
nem istenek, hanem Isten teremtményei. Ez felszabadítja az em-
bert arra, hogy kutassa a természet titkait, és belenyúljon össze-
függéseibe. De tegyük hozzá: amikor a különböző vallások az
istenség jelentkezését látják a különböző természeti jelenségek-
ben, akkor megsejtettek valamit abból, hogy a természet nincs
kiszolgáltatva az ember kénye-kedvének. Az élő vallások képvi-
selői egyebek között ezt az igazságot is képviselik. Másrészt azon-
ban a teremtéshitből az is következik, hogy a természet isteníté-
sében van valami igazság, mert a teremtett világon rajta van a
Teremtőnek, Isten istenségének és nagyságának a nyoma.
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Világvallások a béké~rt

Emlékkő a tanzániai Old-Kidiában

119. Tanzánia legrégibb evangélikus gyülekezetében, Old-
Kidiában a templom mellett áll egy egyszerű emlékmű: egy nagy
gömbölyű kő, rajta kereszt. Azt mondják, hogy valamikor a nagy
templomtéren hatalmas fa alatt gyülekezett össze a törzs ifjúsága
ifjúavatásra. Középen, azon a kövön ült a törzs feje, és tanította
az ifjúságot a szülők tiszteletére, az emberek megbecsülésére,
tisztességes munkára és magatartásra. Amikor megismerkedtek a
keresztyénséggel, azt állapították meg, hogy mindez messzeme-
nően egyezik Jézus tanításá val. Amit tehát korábban tanult ak,
azt most a Krisztushitből folyó szeretettel meg is tették. Ezért
állították fel az emlékművet, a kő fölé a keresztet, és ezt írták rá:
"Krisztus győz!" Ha csak a Krisztushitre szűkítjük le a keresz-
tyénséget, akkor lehet a vallásokat csak negatív előjellel ellátni.
Ha azonban a Krisztushit humánus etikai következményeit is
u.gyanilyen komolyan vesszük, akkor fel kell fedeznünk a külön-
böző vallásokban is a közös vonásokat. Ha Jézus ma mondaná el
a samaritánus példázatát, akkor valószínűleg valamilyen nem-
keresztyén vallás képviselőjét állítaná például. Azt szokták mon-
dani: Krisztus a vallások vége. Ez igaz, ha ezt úgy értjük, aho-
gyan Pál apostol érti azt, hogy Krisztus a törvény "vége" (Rm
10,4).Mert a görög ,;telosz" szó valaminek nemcsak végét, hanem
célját és beteljesedését is jelenti. Az pedig már helyesebb szem-
pont, hogy Jézus szeretete a vallások beteljesedését is jelenti. Ez
adja meg a helyes szempontot az élő vallásokhoz való pozitív vi-
szonyulásunkra.

120. A Lutheránus Világszövetség nagygyűlés ével majdnem
egy időben lesz a világvallások képviselőinek világkonferenciája
Moszkvában. Témája az, hogy mit tehetnek a vallásos emberek a
nem vallásos emberekkel együtt az emberiség békéjéért. Az elő-
készületek világossá tették, hogy az élő vallások és a keresztyén-
ség között messze a várakozáson túlmenő megegyezés van az em-
beriség közös feladataira nézve. Ha komolyan vesszük azt, hogy
az egyház küldetésének, Krisztusról való bizonyságtételének nél-
külözhetetlen része az emberért és az emberiségért végzett szol-
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gálat, akkor le kell számolnunk azzal a szemlélettel, amely az élő
vallásokkal csak nevatív konfrontációra képes. Komolyan kell
vennünk a nem keresztyén vallások képviselőinek azt a bírála-
tát, hogy a keresztyének vallásilag türelmetlenek, és nem ember-
ségesek, mert fölényességük tudatában diszkriminálják a többi
vallásokat. A más vallásúakhoz való viszonyunkra is érvényes a
szolgálatból folyó magatartásnak az a szabálya, hogy "egymást
magunknál nagyobbra tartsuk", mert "ez az érzület" volt Jézus-
ban is, aki "szolgai formát vett magára" (Fil 3,5). Hasonlóképpen
komolyan kell vennünk a vallásoknak azt a bírálatát is, hogy ke-
vés valóságos nyomát látják a keresztyének életében Jézus szép
tanításának.

5. IDEOLÚGIAK ss VILAGrfflZETEK

Találkozás realitásokkal

121. Ha komolyan vesszük Krisztustól kapott küldetésünk
tartalmát, akkor témánkat úgy kell módosítanunk, hogy nem
ideológiákkal és világnézetekkel, hanem emberekkel és társadal-
mi csoportokkal találkozunk, akiknek valamilyen ideológiájuk
vagy világnézetük van, és akkor számunkra az az ember vagy
társadalmi csoport az igazi realitás. A másik realitás az, hogy
minden embernek van valamilyen ideológiája vagy világnézete,
ha nem is feltétlenül sajátos egyéni, hanem közös egész társa-
dalmi csoportokkal. Hibás az is, ha az ideológiákban és világné-
zetekben nem látunk mást, mint egyes személyek vagy társa-
dalmi csoportok érdekeinek és politikai hatalmának igazolását.
Lehetséges az, hogy valamilyen ideológia vagy világnézet egy
társadalmi csoport jogos érdekét fejezi ki, sőt az is lehetséges,
hogy az egész emberiség érdekének látóhatárán mozog. Ha így
látjuk a kérdést, azonnal kapunk egy emberi, humánus mérté-
ket, amelynek szemszögéből többé nem lehet egyenlőségi jelet
tenni a különböző ideológiák és világnézetek közé. Ha pedig vall-
juk, hogy krisztusi küldetésünk egyetemes emberi szemléletre kö-
telez, akkor ezt a mértéket kell alkalmaznunk az ideológiák és
világnézetek értékelésénél. Akkor pedig az individualista világ-
szemlélettel szemben előnyben kell részesítenünk a közösségi és
társadalmi humanitás világszemléletét.
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Találkozás a keresztyénség realitásaival

122. További realitás az, hogy a keresztyén embereknek és
közösségeknek is van ideológiájuk és világnézetük, mert emberek
és emberi közösségek. Az evangélium nem világnézet, és nem is
vezethető le belőle valamilyen különleges keresztyén világnézet,
de nem is teszi a hivő embert világnézet nélküli emberré. Ellen- .
ben Krisztus evangéliuma alakíthatja világnézetűnket. Ideológiák-
kal és világnézetekkel való konfrontálódásunk problematikája
nem az, hogy hogyan szabadulunk meg minden ideológiától és
világnézettől, hanem hogyan jutunk el olyan világnézetre, amely
megfelel az evangélium univerzális látóhatárának, és amely he-
lyesen és igazságosan foglalja magába az egész emberiség közös
ügyét.

123. A mai keresztyénség küldetésének betöltése szempont-
jából rendkívül fontosnak tartjuk a dialógust marxistákkal. El-
sősorban azért, mert a marxisták bírálják az egyház és a keresz-
tyénség társadalmi szerepét a mai világban, és eközben rámutat-
nak azokra az ideológiai és világnézeti kötöttségekre, amelyek
megakadályozzák a keresztyénséget abban, hogy helyesen lássa
egyetemes emberi feladatait. Ennek a dialógusnak nem lehet az a
célja, hogy a keresztyén ség átvegye a marxista világnézetet: ez
már annak atheizmusa miatt is lehetetlen volna. De hozzásegít-
heti a keresztyéneket ahhoz, hogy olyan világnézetet alakítsanak
ki, amely megfelel az evangéliumnak, és egyúttal megfelel a vi-
lágtávlatú szociális humanizmus szempontjainak.

Találkozásunk marxistákkal

124. A mi országunkban keresztyének és marxisták együtt
élnek és dolgoznak a családokban, a munkahelyeken és a társa-
dalom életének minden területén. Az állam és az egyház elválasz-
tása megtörtént, az egyházak tevékenységét az állammal kötött
egyezmények szabályozzák, amelyek értelmében az egyházak és
az egyes személyek szabad vallásgyakorlatot élveznek. A politi-
kai és társadalmi életben való aktív részvételre alkalmat ad a
népfront mozgalom, amelyben vallásos és nem vallásos emberek
együttműködnek társadalmunk közös problémáinak megoldá-
sában.
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125. Társadalmunkban a dialóg us nem időről időre megren-
dezett program formájában történik, ahogyan az nyugaton szo-
kásos, hanem a dialógus hozzátartozik a mindennapi élethez.
A párbeszéd nem az ideológiai ellentétek re koncentrál, hanem a
társadalomban adódó együttes reladatok megoldására. A marxiz-
mus-leninizmus atheizmusa éppen olyan elfogadhatatlan a ke-
resztyének számára, mint a keresztyének istenhite a marxisták
számára. De a szolgálat magatartásából következik, hogya dialó-
gusban nem a magunk keresztyénségét bizonyít juk másokkal
szemben, hanem a közös funkciókat keressük, hol és hogyan tu-
dunk hasznára lenni népünknek és társadamunknak. Nemcsak
meggyőződésünk, hanem tapasztalatunk is az, hogy az ideológiai
különbségek ellenére, eltérő motivációkkal is lehet együttél ni és
együttműködni.

6. EVANGÉLIKUS KÖZÖSSÉG A SZOLGÁLATBAN

A közös hitvallás értéke

126. Nem lehet elég nagyra becsülni közös küldetésünk szem-
pontjából az evangélikus egyház hitvallását. Nem a közös hitval-
lási iratokra gondolunk, mert ezek olyan történeti helyzetben
keletkeztek, amely ma már a múlté, és ezért az újabb evangélikus
egyházak nem is teszik valamennyi hitvallási iratot maguk szá-
mára formálisan kötelezővé. Sokkal inkább a lutheri reformáció
bizonyságtételére gondolunk, amely mindent összesűrít Jézus
Krisztus személyében. A Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel-
nek a kifejtése mindaz, amit a lutheri reformáció tanításának
mondunk. A megigazulás azt jelenti, hogy Jézus Krisztus felsza-
badítja a hivő embert saját üdvösségének gondja alól, és így sza-
baddá teszi arra, hogy minden munkáját a szolgáló szeretet indí-
tásából végezze. Ebből a közös evangélikus hitvallásból kővetke-
zik, hogy a krisztusi küldetés teljesítése nem valamilyen külön-
leges egyházi funkciót jelent, hanem a Krisztust szolgálatban
követő hivő ember minden szava és egész élete magának a kül-
detésnek a teljesítése.
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A különbségek értéke

127. Az evangélikus egyház sajátosan krisztocentrikus hit-
vallása teszi lehetővé az evangélikus keresztyénség hajlékonysá-
gát az egyházi és világi szolgálat különböző formái és struktúrái
szempontjából. Nem gyengeség és bizonytalanság, hanem a Jézus
Krisztusra koncentráltság következménye az, hogy az evangé-
likus keresztyénség nem tesz kötelezővé mindenütt egy bizonyos
uniformizált egyházi struktúrát. Az egyház struktúrája akkor jó,
ha megfelelő eszköze annak, hogy az egyház betölthesse felada-
tát az adott társadalmi és történeti helyzetben. Ez azt is jelentheti,
hogy nem kell szükségszerűen új struktúrákat, pl. új istentiszte-
leti rendet, új intézményeket keresni, hanem a meglevő kereteket
is meg lehet tölteni evangéliumi tartalommal. Ugyanakkor az
evangélikus egyház hitvallása szabaddá tesz arra is, hogy új hely-
zetben új megoldásokat keressünk. Nem a hitvallási iratokhoz,
nem a 16. századhoz, nem a lutheri reformáció hazájához, hanem
Jézus Krisztushoz köt minket a lutheri hitvallás, és ez szabaddá
teszi az evangélikus egyházat arra, hogy a legkülönbözőbb formák
között is evangélikus legyen.

Értékeink mozgósítása

Közös hitvallásunkból következik, hogy annak belső tart al-
mát és értékét kell mozgósítanunk. Ez azt jelenti, hogy az evan-
gélikus keresztyénség megújulása érdekében nem szabad erőnket
azzal elfecsérelnünk, hogy külső szervezeti strukturális egységre
törekedjünk. Sőt biztatnunk kell egymást arra, hogy szolgála-
tunk minél jobb elvégzése érdekében mindig a helyhez és az al-
kalomhoz legjobb formákat és lehetőségeket keressük.

128. A különbségek ilyen tiszteletben tartása viszont szüksé-
gessé teszi a "két irányú forgalom", sőt a sokirányú kicserélődés
elvének átvitelét a gyakorlati életbe. Helyeseljük az 1972. évi
kecskeméti LVSZ ülés megállapítását: "Minden egyháznak van
valami lényeges adni valója a másik számára, csak úgy, mint el-
fogadni valója a másik egyháztól."

129. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a Lutheránus Világszö-
vetség munkájának és szolgálatának abban, hogyatagegyházak
jobban megismerjék és segítsék egymást küldetésük teljesítésé-
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ben. Ez a párbeszéd sokoldalú eszmecsere, amely minden helyi
vagy regionális kérdést globális összefüggésbe állíthat. De az ed-
diginél jobban kell törekednünk arra, hogy ez az eszmecsere
egyenrangú partnerek kerekasztal-beszélgetésévé legyen. Hala-
dást jelent a harmadik világ képviselőinek egyre aktívabb részvé-
tele a közös munkában. Viszont szükségesnek tartjuk, hogy az
evangélikusság egész családja az eddiginél nagyobb bizalommal
és nyíltsággal figyelj en a második világban élő evangélikus egy-
házak életére, hangjára és bizonyságtételére, ahogyan mi is tö-
rekszünk más körülmények között élő evangélikus testvéreink
megértésére és segítésére.

7. NEVELÉS A SZOLGALATRA

Evangélium és művelődés

130. "A reformáció egyes irányzatai közül a lutherinek volt
a legátfogóbb és legnagyobb hatású művelődéspolitikai koncep-
ciója" - állapította meg egy magyarországi marxista kultúrtör-
ténész (Klaniczai Tibor). Hasonlót lehet elmondani más nép éle-
tében is az evangélikus keresztyén ség kulturális szerepéről. Tu-
domásunk szerint az evangélikus misszió is nagy súlyt helyezett
a műveltség emelésére missziói területen. A lutheri keresztyén-
ségnek ez a pozitív, kulturális szolgálata nem a 16. századi hu-
manizmussal való történeti kapcsolatból, hanem az evangélikus
reformátori hitvallás legbelső lényegéből következik. Eszerint a
valóságos emberré lett Jézus Krisztust csak valóságos emberség-
ben lehet követni. Ez az evangéliumi álláspont feladatunkká te-
szi, hogy minden embert és minden népet hozzásegítsünk az
adottságainak megfelelő emberi műveltségre.

Keresztyén nevelés a szekularizált világban

131. Míg a múltban a nevelés és a művelődés ügye messze-
menően összefonódott az egyházi intézmények munkájával, és be-
letartozott az ún. keresztyén társadalom programjába, addig a
mai világot jellemzi a fokozódó szekularizálódás. A keresztyén
életre és szolgálatra nevelésnek tehát új kereteit kell keresnünk
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mindenütt a világban. Ezt a folyamatot küldetésünk szempont-
jából nem szabad csak negatíve értékelni, mert az egyház intéz-
ményeiben folyó nevelés nem ritkán járt azzal a következmény-
nyel, hogya keresztyén ember elkülönült a nem keresztyén
világtól. A keresztyén ember számára a szekularizált világ közös-
ségében folyó iskolázás és művelődés azt is jelenti, hogy nem
szigetelődik el a világtól, és így jobban megértheti és teljesítheti
szolgálatát a világban .

. 132. Két szempontot külön ki kell emelnünk. Az evangélikus
keresztyénség humánus alapállásából következik, hogy nem néz
eleve gyanúval a tudományra és műveltségre, sőt hitéből folyóan
igyekszik abban minél magasabb szintre emelkedni. Ugyanakkor
tapasztalati tény az, hogy a hivő ember hitéből folyó szolgálatát
sem tudja helyesen felmérni és teljesíteni, sőt még hitét sem tud-
ja megtartani, ha nem tájékozódik kellőképpen a világban.

8. KOlUlUUNKACIÚ ÉS KüLDETÉS

A szolgáló élet mint kommunikációs eszköz

133. A Jézus Krisztusban megújuló közösség a szolgáló Krisz-
tusról szóló hitvallás ával és szolgáló életével teljesíti küldetését
a világban. Ezért az egyház minden tevékenysége és a keresztyé-
nek egész élete, sőt maga az egyház és a keresztyénség mindenes-
től kommunikációs eszköze Jézus Krisztus evangéliumának. Ez a
szemlélet felszabadít minket attól, hogy az egyház küldetésének
teljesítését akár a hagyományos kommunikációs eszközöktől, akár
a modern tömegkommunikációs eszközöktől függőnek képzeljük.
Krisztus evangéliumának, szolgáló szeretetének közlése "hitből
hitbe" történik, s ennek annyi módja és eszköze van, ahány em-
beri kapcsolat a világon létezik.

Komm~mikáció a megosztott világban

134. Az igazi értelemben vett kommunikáció a modern világ-
ban távolról sem csak a kommunikációs eszközök és a kommuni-
kációs anyagok tömege miatt ütközik nehézségekbe. Sokkal na-
gyobb és mélyebb oka van a modern világ kommunikációs kr izi-
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sének: a mai világ sokszoros megosztottsága. Az egyház és a
keresztyénség is részt vesz és benne él a világnak ebben a megosz-
tottságában, és szenved a kommunikációs nehézségek következ-
tében.

135. A kommunikációs eszközöket nemcsak kapcsolatok épí-
tésére, hanem ellenségeskedés és gyűlölet szítására, hamis infor-
mációra is fel lehet használni - és ami a helyzetet súlyosbítja:
ez nemcsak tudatosan, hanem még jóhiszeműen is történhet. Et-
től az általános kommunikációs helyzettől az egyházak és a ke-
resztyének sem tudják magukat mindig függetleníteni. Ez a kom-
munikációs probléma különösképpen is érinti a szocialista orszá-
gokban élő egyházakat. Ennek hátterében az a tény áll, hogya
keresztyénség nagyobb része a szocializrnustól eltérő vagy ellen-
tétes társadalmi helyzetben él, nem ismeri belülről a szocializ-
must, és nehezen tudja megérteni, hogy a szocialista világban
élő keresztyének Jézus Krisztus követőiként tudnak együttmű-
ködni más világnézetű emberekkel.

136. A kommunikációs krízisen a kommunikáció technikai
megszervezése vagy kiterjesztése önmagában nem segít gyöke-
resen. Mert a kommunikációs krízis hátterében nemcsak a techni-
kai forradalom áll, hanem az a bizalmi válság is, amely az embe-
riség békéjét fenyegeti. Közös küldetésünket akkor tudjuk job-
ban telj esíteni, ha Jézus Krisztus bizalmatlanságot legyőző szere-
tetével megteremtjük a kommunikációhoz szükséges testvéri,
bizalmi légkört.

63



Második téma

KÖZÖSSÉGÜNK
JÉZUS KRISZTUSBAN

BEVEZET:f:S
Vj közösség az emberiség történetében

137. Amikor Jézus Krisztus emberré lett, a földön működött,
meghalt és feltámadt, rejtetten és láthatatlanul új korszak kez-
dődött az emberiség történetében. Ennek nyoma az az új közös-
ség, amely Jézus Krisztus feltámadásakor indult el útjára. Ez a
közösség vallotta, hogy Jézus Krisztus új módon jelentette ki Is-
ten szándékát, amikor saját életét odaadó szolgálattal tanúskodott
Isten szeretetéről. Az új közösség vallotta, hogy az ellentéteket
legyőzö szeretet és az egymásnak való őszinte szolgálat adja meg
az emberi élet igazi értelmét. Ahogyan Jézus Krisztus az emberi-
ség történetének részévé lett, amikor a világban megjelent,
ugyanúgy a nyomában született új közösség, az egyház élete is
összefonódott az emberiség életével, úgyhogy az emberiség törté-
nelme azóta nem érthető és nem írható meg az egyház története
nélkül.

A felelősség közössége

138. Az egyház az emberiséggel való szoros összefonódása
következtében részt vesz az emberiség fejlődésében és tévedései-
ben, meghasonlásaiban és bűneiben. Amikor az emberiség mai
kérdéseiről van szó, és amikor azokhoz az egyház hozzászól, nem
teheti ezt tiszta lappal. A keresztyénség az emberiség jelenlegi
helyzetében nem csak a megoldás felelősségét hordozza, hanem
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a problémákban való részesség felelősségét is. Ez a felelősség
azért is súlyos, mert a keresztyénség jelentékeny része, különö-
sen felső rétege a világméretü gazdasági és társadalmi egyenlőt-
lenség haszonélvezője. Úgy tűnik, mintha a történeti felelősség-
nek ez a súlya kevésbé érintené a harmadik világ egyházait.
A valóság az, hogy a keresztyénséggel együtt átvittük rájuk is
saját történetünk terhét, és ez alatt ők is szenvednek.

139. A keresztyénség krisztusi küldetéséből folyik, hogy
nemcsak a közösséget kell vállalnia az emberiséggel, hanem az
emberiség tévedéseinek terhét is, ahogyan az Úr Szolgája hor-
dozza népének bűnét - azzal a különbséggel, hogy Ö bűntelen
volt, Krisztus népének pedig vállalnia, hordoznia és elismernie
kell saját bűneit és következményeit is. Egyedül ezzel a hozzá-
állással találhatja meg helyes viszonyát az emberiséghez, és tölt-
heti be feladatát a világban.

Történeti örökség és megújulás

140. Az egyház története nemcsak negatív történet. Hitval-
lásunk szerint egyház mindig volt Krisztus feltámadása óta, és
mindig lesz az Úr visszajöveteléig. Minden egyház és minden ke-
resztyén ember beletartozik a Krisztusban hivők láthatatlan, de
mégis szakadatlan szukcessziójába. A lutheri reformáció is úgy
értelmezte önmagát, mint a mindig élő egyház megújulását. A hi-
vők történeti egymásutánjának ehhez a szakadatlan láncához
csatlakoztak az ifjú egyházak is, és ezzel nemcsak az egész egy-
háztörténet terhét, hanem az egész egyháztörténet folyamán meg-
levő egyház közösségét is átvették. Az egyház megújulásának
feltétele, hogy az egyháztörténet terhe mellett vállalja a hivők
közösségét, amely szolgai formában - Luther szerint "rejtetten"
- mindig élt és él a történelem folyamán.

A szolgáló Krisztusról szóló hitvallás aktualitása

141. Amikor kimondjuk az Úr Jézus Krisztus nevét, ma már
alig gondolunk arra, hogy ez nem név, hanem hitvallás. A Jézus
Krisztus feltámadása nyomán támadt új közösség új hitvallása.
Az őskeresztyénség tudta és érezte, hogy milyen merész ez a hit-
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· 1. HIVŐK KÖZÖSSÉGE

vallás, mert tudta, hogya Messiás-Krisztus világi uralkodót je-
lent, Jézus pedig ezzel ellentétben a szolgálat útját vállalta. Ezért
az ősi hitvallást tartalmilag csak a "szolgáló Úr" kifejezéssel tud-
juk interpretálni. Amikor ez a történeti háttér elmosódott, és
Jézust a szó szokásos értelmében vallották Krisztusnak, világ-
uralkodónak, akkor az egyház ebből szívesen vezette le saját ha-
talmi pozícióját a világban. A hatalomra törekvés azonban nem-
csak a világgal való viszonyt fordította ellenkezőjére, hanem
megbontotta az egyház egységét is. így azonban az egyház nem
tud egyház lenni. Mert ha a világi hatalmat igényli magának,
akkor nem tudja adni a világnak azt, amivel a világnak tartozik:
a szolgálatot. A hatalom kérdése ma is kísért 'az egyház életében,
az egység kérdésében ugyanúgy, mint a világhoz való viszony
kérdésében. Tudva vagy tudatlanul kísért az a gondolat, hogya
keresztyénség egyesítse erejét, és így legyen az emberiség irányi-
tója, élharcosa. Ezzel szemben a keresztyén ség igazi egységét is
csak úgy találja meg, ha a szolgáló Úr Jézus követésében vállalja
a szolgálat útját az emberiség érdekében.

Az egyház meghátározása

142. Evangélikus körökben szívesen idézik az Ágostai Hitval-
lás szövegét, amikor az egyházról van' szó, de túlságosan hamar
térnek rá az egyház ismertetőjeleire. Igaz ugyan, hogya refor-
máció helyzetében hangsúly esett arra, hogy miről lehet megis-
merni az igazi egyházat, mert a reformáció híveit azzal vádolták,
hogy ők nem egyház. A reformáció és az Ágostai Hitvallás azon-
ban először magáról az egyházról beszél, és erről a német eredeti
szöveg ezt mondja: az egyház valamennyi hivő közössége ("die
Versammiung aller Gliiubigen"). Az egyház tehát mindenekelőtt
közösség: emberek közössége, hivő emberek közössége, valameny-
nyi hivő ember közössége. Luther nem szereti az egyház kifeje-
zést, mert az épület, vagy intézmény képzetét kelti. Sokkal in-
kább szeret keresztyénségről beszélni, vagy keresztyén. népről,
vagy a hivők összességéről és társaságáról. Erre utal a "Ver-
sammlung" és a "congregatio" eredeti értelme is.

143. Amikor teológiai kifejezésekkel határozzuk meg az egy-
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házat, akkor sokszor elhomályosodik előttünk az -a realitás, hogy
az egyház emberek közössége. Mégpedig olyan embereké, akik
először tartoznak az emberiség közösségébe, és csak akkor lépnek
a hivők közösségébe, ha Isten kegyelméből Krisztushitre ébred-
nek. Ez azt is jelenti, hogy egyházról nem lehet úgy beszélni.
hogy ne vennénk azonnal számításba emberi, népi, társadalmi,
kulturális kötöttségeinket.

144. Fel kell figyelnünk arra, hogy az Agostai Hitvallás sze-
rint az egyház "minden hívő" közössége (az eredeti szöveg sze-
rint). A hitvallásbeli meghatározást sokszor hibásan úgy értelme-
zik, hogy az egyház az istentiszteletre egybegyűlt hivők gyüleke-
zete, ahol igehirdetés és úrvacsoraosztás folyik. A "minden"
szócska mutatja, hogy Luther és társai nem erre gondoltak, ha-
nem a keresztyénség összességére, Luther a Nagy Kátéban is be-
szél arról, hogy a hivők közössége világtávlatú közösség, törté-
nelmi és földrajzi értelemben egyaránt. Az istentiszteletre gyűlé-

.kező nép ennek az egyháznak csak egy-egy része. Ez azt jelenti,
hogy hitvallásunk szerint az egyház eleve ökumenikus közösség,
és az egyház egyes részei vagy csoportjai; vagy akár intézményei,
csak úgy lehetnek és maradhatnak Krisztus egyháza, ha magukat.
az egész részének tekintik: ha tartják a kapcsolatot az egésszel,
és ebből gondolkodásukra, magatartásuk ra is levonják a követ-
keztetést.

Az ismertetőjelek

145. Sokszor szokták idézni, hogy az Ágostai Hitvallás sze-
rint az egyháznak összesen két ismertető jele van: az evangélium
tiszta hirdetése és a szentségek evangélium szerinti kiszolgálta-
tása. Sokszor emlegetik azt is, hogy az egyház jeleinek száma,
közelebbi meghatározása ingadozik Luther műveiben: néha hár-
mat, ötöt, máskor hetet vagy éppen tízet említ.

146. Mindenekelőtt hangsúlyoznunk kell, hogy az ismertető-
jelek nem azonosak az egyház lényegével és valóságával. Aho-
gyan pl. egy ember különös ismertető jele, hajának színe vagy
ujjlenyomata sem azonos az illető emberrel. így az egyház éle-
téhez és valóságához sok minden hozzátartozik, amiről azonban
nem lehet biztosan felismerni és megkülönböztetni más közös-
ségtől.
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147. Különös figyelmet érdemel az, hogy Luther is felveti a
kérdést, nem kellene-e az egyház ismertető jelei között felsorolni
a jócselekedeteket, amelyeket a Tízparancsolat második táblája
követel. Luther felfogása szerint a keresztyén embernek és a ke-
resztyének közösségének sajátsága, hogy megadja a tiszteletet
mindenkinek, különös en aszülőknek és elöljáróknak, védi az
életet, tisztán tartja a házasságot, becsületes munkával keresi
kenyerét, feltétlenül ragaszkodik az igazsághoz, és nem akar
mások kárára előnyhöz jutni. Azután Luther mégis elejti azt a
gondolatot, hogy ezek is az egyház különös ismertető jelei. Emö-
gött a lutheri reformációnak egy mélységesen igaz és az evan-
géliumnak megfelelő állásfoglalása van: mégpedig az, hogy a
keresztyén ember hitéből nem valami különleges kegyes csele-
kedetek következnek, hanem a mindennapi emberi együttélés-
sel kapcsolatos jócselekedetek. Ezek azonban - és ez lényeges
- nem csak a hivő számára lehetségesek. Luther szerint a nem
keresztyén ember is. tudja tisztelni szüleit, elöljáróit, tudja vé-
deni az életet, tud becsületes munkát végezni. Különbség lehet
a motívációban: az egyik érdekből, dicsőségvágyból, vagy egy-
szerü elkötelezettségből teszi ezt, a másik Krisztusi szeretetből.
De a motíváció rejtve marad: nem tehető a keresztyénség is-
mertető jelévé. Az igazi jócselekedetek viszont éppen "világi",
általános emberi jellegüek. Ezért, de csakis ezért nem sorolja
Luther ezeket a jócselekedeteket az egyház ismertetőjelei közé.
De fenntartja, hogya "világi" jócselekedetek nélkül a Krisztus-
hit nem lehet igazi hit, és a keresztyén ember éppen ezekkel a
"világi" jócselekedetekkel él benne az emberek közösségében.

148. A mai világ problémáival összefüggésben azt kell mon-
danunk, hogy az egyház, a keresztyénség életéhez hozzátartozik
a világméretű "jócselekedetekben" való részvétel: vagyis, hogy
nemcsak a személyes viszonylatokban, hanem világtávlatokban
is védi az életet, harcol a házastársi élet tisztaságáért, harcol
azért, hogy a munka megkapja jutalmát, hogy a diszkriminá-
ciókkal szemben érvényesüljön a kölcsönös megbecsülés, hogy
senki és semmilyen közösség másnak kárára ne juthasson elő-
nyökhöz. Az egyház nem egyház, ha Krisztushitéből folyóan nem
vesz részt ezekben a világméretű jócselekedetekben. De az egy-
házat erről nem lehet "felismerni", mert nem keresztyének is
végzik ezeket a világméretű jócselekedeteket.
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"Tisztán és igazán"

149. Ma többször felvetik a kérdést, mit jelent az egyház
ismertető jelei között az evangélium "tisztán és igazán" hirde-
tése. Ma ennek helyes értelmezését sokszor konzervatív irány-
zatok igénylik maguknak, és a reformátori meghatározáson a
tiszta tanítást értik. A reformáció korában ez a meghatározás
elég egyértelmű volt. Magába foglalta nemcsak azt, hogy Jézus
Krisztus által ingyen kegyelemből van üdvösségünk, hanem en-
nek azt a következményét is, hogy tehát felszabadultunk az alól,
hogy üdvösségünket különleges jócselekedetekkel szerezzük meg,
és felszabadultunk arra, hogy szeretettel forduljunk embertár-
saink felé. Ennek a tiszta evangéliumnak a visszhangja volt az,
hogy hivő emberek jó lelkiismerettel vállalták és végezték a
világi szolgálatokat. A "tisztán és igazán" ma sem jelent mást,
mint amit eredeti helyén Jézus és Pál apostol számára az evan-
gélium jelentett: felszabadulást embertársainkkal való közösség-
vállalásra. Mai körülmények között ez újra azt jelenti, mint
amiről az előző pontban volt szó : a személyes segítés mellett
a világméretű feladatok vállalását is.

2. ISTENTISZTELETI KÖZÖSSÉG

Okos istentisztelet

150. Pál apostol szerint az okos istentisztelet a keresztyén
ember mindennapi életében, a világban folyik. Legnagyobb le-
velének sarkalatos verse az, amellyel hittani fejtegetései után
a mindennapi élet felé fordul: "Kérlek azért az Isten irgalmára,
szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek tetsző áldozatul,
ez legyen a ti okos istentiszteletetek, és formálódjatok át a ti
elmétek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten jó,
kedves és tökéletes akarata" (Rm 12, 1-2). Ezután pedig Pál
apostol kifejti, hogy ez nem jelent mást, mint a törvény betöl-
tését szeretet által (Rm 13,10). Nincs más istentisztelet, mint
a felebarát szeretete a mindennapi életben, a világban. Erre az
istentiszteletre szabadított fel minket Isten azzal, hogy Jézust
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elküldte a világba. Jézus pedig nem vonult vissza a templomba,
sem a pusztában, hanem emberekkel együtt verejtékezett az
országutakon, leült a vámszedők közé, ott volt a halottas ház-
ban, de részt vett a lakodalmasok örömében is. Értésünkre adta
ezzel, hogy Isten nem a világon kívül, hanem a világban és a
világért akar élni, nem akarja az emberek kárát vagy pusztu-
lását, hanem életét és örömét. Értésünkre adta azt is, hogy Isten
"olyanokat keres, akik Öt így imádják" (Jn 4, 34).

A gyülekezet összejövetele

151. Az újtestamentumi gyülekezetek szívesen és szorgal-
masan jöttek össze. Egybegyülekezésüle azonban nem volt me-
nekülés a világból: nem a zajból menekültek a csendbe, a bűn-
ből a tisztaságba, az idegenből az otthonba, a világból önma-
gukba. Nem léptek át egy szent küszöböt, amely elválasztja
Isten világát az ember világától, hanem azért jöttek össze, hogy
feltekint senek Istenre. Arra az Istenre, aki a világot bűnei el-
lenére is szereti, és elárasztja jóságának sokféle ajándékával.
Azért jöttek össze, hogy hallgassák a bizonyságtételt Jézusról,
aki szolgálni jött a világba, s akinek szeretete nem ismert kor-
látokat, határokat, emberi előítéleteket, hanem magába foglalta
az egész világot.

A mi istentiszteleteink

152. Ha istentiszteleteink megelevenedésére gondolunk, ak-
kor fenn kell tartanunk azt az újszövetségi szemléletet, hogy az
istentisztelet első renden nem a templomban, hanem a világban
folyik, és a templomi istentisztelet az élet istentiszteletében éri
el célját. Ezért amennyire elevenedik bennünk a keresztyén fe-
lelősségérzet a világért, az ember mindennapi és világméretű
kérdéseiért, annyira szükségesnek fogjuk érezni istentiszteletre
gyülekezésünket, I hogy együtt hallgassuk az igét Isten világot
átfogó jóságáról, együtt teljesedjünk meg az evangélium és ct
szentségek által Jézus Krisztus emberszeretetével, és együtt vi-
gyük imádságunkban Isten elé magunk és az egész világ ügyeit.
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Az istentisztelet meg újulása

153. Világszerte jelentkezik az igeny istentiszteleti életünk
megújulására. Sok szó esett már a prédikációs fáradtságról, ame-
lyet a liturgia gazdagítása ellensúlyozhatna. Sok esetben érzé-
kelhető istentiszteleti életünkben az individualizmus szelleme,
vele szemben hangsúlyozzák a lelki közösség igényét. Sok eset-
ben társadalmi és faji különbségek érvényesülnek az istentisz-
teleti életben. A szekularizmussal szemben világszerte jelent-
kezik egy vallásos vákuum: az istentiszteletben keresik ennek
sokszor nagyon misztikus kielégítését.

154. Az evangélikus egyház hitvallása tág teret nyit az is-
tentiszteleti reformokra, és teljes szabadságot ad az istentiszte-
leti formák kialakítására. Istentiszteleti formáink különbözősége
semmiképpen sem befolyásolja testvéri közösségünket. Mégis fel
kell figyelnünk arra, hogy Luther lehetőleg nem változtatott az
istentiszteleti szokásokon. Ezt sokszor konzervativizmusként ér-
telmezték. Mögötte azonban nem ez áll, hanem annak tudata,
hogy az istentiszteleti élet elevensége nem istentiszteleti refor-
mokon fordul meg, hanem azon, hogy istentiszteletünkön meny-
nyire szólal. meg a "tiszta" evangélium, amelyről előbb már
mondtuk, hogy eligazítja az embert mindennapi szolgálatában.

Imádság és szolgálat

155. Luther szerint az egyház jelei közé tartozik az imádság
is. A mindennapi élet istentisztelete valóban nem képzelhető el
imádság nélkül. Mindenekelőtt Istennel kell tusakodnunk azért,
hogy eljussunk az igaz hitre, és megmaradjunk benne, de ezen
túl is kell mennünk. Mások hitrejuttatása nincs kezünkben. Amit
Luther és az Újszövetség a megigazulásról mond, hogy egyedül
Isten ébreszthet hitet, az nem passzivitásba visz, hanem az Isten-
nel való kitartó tusakcdásba magunk és embertársaink hitéért.
'I'usakodnunk kell azért, hogy ez a hit igazi hit legyen, és meg-
valósuljon a szeretet cselekedeteiben. Nélkülözhetetlen minden-
napi szelgálatunk szempontjából Isten nagyságának és Krisztus
szeretetének közös magasztalása imádságban. De Jézustól azt is
meg kell tanulnunk, hogy Isten nem minden imádságot fogad el.
Van visszaélés az imádsággal. Ez történik akkor, amikor elintézett-
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3. JÉZUS KÖVETÉSE ÉS A SZENVEDÉS

nek tekintjük imádsággal azt a feladatot, amelynek teljesítését
Isten tőlünk várja. Amikor kérjük Istent, gondoskodjék a sze-
gényekről és az elnyomottakróí, de magunk a közvetlen segít-
ségen túl nem veszünk részt a rendszerből folyó szegénység meg-
szüntetésében. Vagy ha imádkozunk békéért, de nem vesszük
komolyan azokat a mozgalmakat és lehetőségeket, amelyek a
béke megteremtését szolgálják. Imádkozásunk nem lehet becsü-
letes Isten előtt a ránk bízott szolgálat elvégzése nélkül.

lsten akarata?

156. A szenvedéssel és a halálld szembeállít juk azt a hitün-
ket és reménységünket, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem
az életé. Amennyire az egész egyház létének alapja az a tény,
hogy Jézus Krisztus feltámadt, annyira szilárdan áll az a re-
ménység, hogy sem szenvedés, sem halál nem választhat el min-
ket az Isten szeretetétől Jézus Krisztusban. De a szenvedés a
hivő ember számára is szenvedés és a halál halál marad, és a
hivő ember nem feltétlenül mosolyogva veszi a szenvedést és. a
halált. Az evangéliumok nagyon világosan mondják, hogy Jézus
kínosan gyötrődött elfogatása előtt, és a mélységből kiáltott Isten-
hez a halál órájában. Ez is hozzátartozik Jézus valóságos em-
berségéhez, az evangélium vigasztalásához.

157. Jézus Krisztusba vetett hitünk és a feltámadás remény-
sége nem teszi lehetővé, hogya szenvedést és a halált glorifikál-
juk. Isten végső győzelméhez, akaratának kiteljesedéséhez ke-
resztyén reménység szerint az is hozzátartozik, hogy megszün-
teti a szenvedést és a halált. Végső értelemben tehát nem mond-
hat juk, hogya szenvedés és a halál Isten akarata, inkább azt
mondhatjuk, hogy a szenvedést és a halált is javára fordíthatja
azoknak, akik őt szeretik (Rm 8, 28).
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Harc a szenvedés és halál ellen

158. Mivel hisszük, hogy Isten végső akarata nem a szen-
vedés és a halál, hanem az élet, és Jézus Krisztust is azért küldte
a világra, hogy életünk legyen a szó teljes értelmében: mint
Krisztus követőinek feladatunk, hogy minden erőnkkel harcol-
junk az életért.

159. A szenvedéssel és a halállal szemben az életért való
küzdelem minden egyes esetben mindenkinek, és fokozott mér-
tékben Krisztus követőinek embertársi kötelessége. De a szemé-
lyes és egyes eseteken messze túlmenően kell az életnek minden
olyan veszélyeztetésével szembenéznünk, amely nem egyéni sors
vagy általános emberi sors, hanem emberi struktúrák vagy ér-
dekek következménye. Igazságtalan struktúrákból származó em-
beri szenvedés esetén legkönnyebben lehet elhitetni, hogya szen-
vedés vagy a halál elkerülhetetlen. Nem egy olyan hazug mese
talál meghallgatásra, amely igazolni akarja egész tömegek szen-
vedését és halálát. Ilyen hazug mese az, hogya fegyverkezési
verseny elkerülhetetlen. Ezt azok terjesztik, akik abból hasznot
húznak. Hazug mese az, hogy az emberiség bőséges ellátására
nem terem a föld eleget. Hazug mese az, hogy a modern világ-
ban elkerülhetetlen a munkanélküliség. Krisztus követőinek az
élet védelmében kell felderíteniük a tömeges szenvedés végső
okait, és úgy keresni akár áldozatok árán is megoldást az éhezés-
sel, a munkanéTh:üliséggel, a fegyverkezési versennyel szemben.

Mártírság

160. Luther többször említi, hogy a kereszt az egyház egyik
ismertetőjele. Ezt azonban nem szabad ideologizálni. A már tír-
ság eredeti értelme szerint bizonyságtételt jelent. Krisztus kö-
vetőjének feladata, hogy szolgálatba odaadott életével tegyen
bizonyságot Jézus Krisztus szeretetéről. Ennek sohasem célja,
de lehet következménye a szenvedés és a halál. Nem minden
esetben, ahogyan ezt Jézus a szeretett tanítványra is mondta
(Jn 21, 23). Viszont nem lehet mártíriumról szó, ha kiváltságos
helyzetbe került egyházak vagy igazságtalan struktúrák előnyeit
élvező keresztyének ennek következményeit szenvedik az igaz-
ságtalanságok megszüntetése nyomán.
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4. EVANGÉLIKUS öKUMENIZMUS

Ökumenikus alapállás

161. A lutheri reformáció jellegzetes sajátossága az ökume-
nikus alapállás. Semmiképpen sem akarta megbontani az egy-
ház egységét. A külön sezrvezkedéssel inkább késett, mint .sie-
tett. Hitvallásiirataink, különösen az Ágostai Hitvallás, nyoma-
tékosan hangsúlyozzák, hogy az egyház reformációja nem egy-
házalapítás, hanem olyan mozgalom az egyházon belül, amely az
egyház megújulását célozza. A lutheri reformáció végletekig ki-
tartott az egyház egysége mellett, és csak kénytelenségből lett
'külörregyházzá. A lutheri reformációnak ez a magatartása nem
konzervativizmusból és nem következetlenségből, fél úton meg-
állásból adódott, hanem ökumenikus alapállásának következetes
végiggondolásából és megvalósításából következik.

162. A lutheri reformáció alapvető meggyőződéséhez tarto-
zik, hogy az egy egyház mindig volt, ésmindvégig megmarad.
Ez nem valami elméleti teológiai tétel, hanem a reformátori hit
lényegét fejezi ki. Azért van, és azért lehet csak egy egyház, mert
csak egy Jézus Krisztus van. És akit az élő Úr megragadott,
hitre juttatott és magáévá tett, az közösségben van nemcsak az
élő Úrral, hanem beletartozik a Krisztusban hivők egyetlen nagy
közösségébe, bármikor vagy bárhol éltek vagy élnek a világon.

Látható egység?

163. A látható egység az Egyházak Világtanácsának alap-
szabályában is szerepel, mint olyan cél, amelynek kifejezésére
és megvalósítására az egyházak együtt törekszenek. Feltűnő az,
hogy amilyen szívósan ragaszkodott a lutheri reformáció ahhoz,
hogy nem akarja megbontani az egyház egységét, és nem akar
új egyházat szervezni, olyan szívósan jelentkezik a kétely is
lutheránus területről az egyház egységének látható szervezeti
kifejezésével szemben. Ahogyan az előbbit, úgy az utóbbit is
lehet pusztán konzervativizmusnak ítélni. De talán nem téve-
dünk, ha úgy látjuk, hogy mindkettőben a lutheri reformáció
sajátos ökumenikus alapállása jelentkezik. Ha ugyanis valljuk,
hogy az egy Krisztusnak csak egy egyházo. volt, van és lesz,
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akkor az egyház egységéhez nincs mit hozzátenni. Ez nem jelenti
azt, hogy nem lehetne az egész keresztyén ségnek egy egyházi
szervezete. De egységes szervezet nem szükséges az egyház egy-
ségéhez. Az egyház lényegbeli egysége alapján nem is tudunk
mellette érvelni. Az evangélikus egyház ökumenikus alap állá-
sából folyóan tehát fenntart juk a látható egység után a kérdő-
jelet.

Konciliáris közösség

164. Az adott ökumenikus helyzetben járható útnak látszik
az egyházak konciliáris közösségre törekvése. A keresztyének
összetartozása és testvéri közössége, az egyházak közös szolgá-
lata szempontjából pozitív lépés volna, ha a konciliáris közösség
elve szerint egymást kölcsönösen el tudnák ismerni, mint Krisz-
tus egyháza részeit és eszközeit. De többről van szó, mégpedig
arról, hogy minden helyi egyház önmagában is a teljes egyhá-
zat reprezentálja. Ennek a feltétele az, hogy a helyi gyüleke-
amely nem azonos a protestáns értelemben vett helyi gyüleke-
zettel, rendelkezzék az üdvjavak teljességével. Ehhez pedig hoz-
zátartozik a valamennyi helyi egyház által elismert püspöki hi-
vatal. Egyszerűsítve tehát: igazi egyház ott van, ahol egyetem-
legesen elismert püspök is van. Ezzel azonban olyan ponthoz
érkeztünk, amelyen az eltérő nézetek miatt nem jutunk tovább.

A hit igazsága

165. Mint minden ökumenikus dialógus során, úgy a konci-
liáris közösséggel kapcsolatban is felmerül az igaz hit kérdése.
Mi az igaz hit mértéke? Az evangélium megvilágításában, Jézus
felől nézve ez a kérdés egyszerűbb, mint gondolnák. A hit igaz-
ságának a mértéke a szeretet, nem a "tiszta" tanítás. Illetőleg
a tanítás is akkor tiszta, ha a szeretetre mutat: aki megismerte
Istent, az szereti embertársát (lJán 4,7-9). Ez a hit titka, igaz-
sága. Ez az igazság. Tartalmilag ugyanezt mondja a szeretet
himnusza: "Ha tudok minden titkot, és tudom a teljes igazsá-
got, és teljes hitem van úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, sze-
retet pedig nincsen bennem: semmi vagyok" (lKor 13,2).
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5. DIALÚGUS KÖZÖSSÉGBEN

Elég vagy nem elég?

166. Az evangélikus egyháznak az az ökumenikus alapállása,
amely szerint az egyház egységének kérdését központosít ja az
élő Úr Jézus Krisztusra, és amely szerint az egyház egységéhez
elegendőnek tartja az egyetértést a Krisztusról szóló evangé-
liumra nézve: tapasztalat szerint nem egyszerűsíti az ökumeni-
kus dialógust, hanem sokszor nehezíti. Mert ami nekünk elég,
az másnak esetleg nem elég az egyház egységéhez. Márpedig
hozzáállásunkat az ökumenikus dialógusban a kölcsönösség egye-
temes emberi szabálya határozza meg, sőt kötelezőnek tartjuk
a krisztusi szeretet és szolgálat lelkületének azt a szabályát is,
hogy egymást magunknál nagyobbra becsüljük (Fil 2,3). Amikor
tehát ragaszkodunk ahhoz, hogy az igazi egységhez elég az egyet-
értés a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételben, akkor nem ve-
zethetünk le ebből evangélikus felsőbbrendűséget, hanem tisz-
teletben tartjuk más egyházaknak azt a meggyőződését, hogy
ez a mi alap állásunk nem elég az egyház egységéhez.

167. Ökumenikus alapállásunkból következik, hogy a ma-
gunk részéről elégnek tekintjük az egységhez a Krisztusról szóló
bizonyságtételben való egyetértést, és ahol ez megvan, ott meg-
állapít juk a valóságos egységet Jézus Krisztusban. Ugyanakkor
szükségesnek tartjuk azt a megkülönböztetést, hogy az egyház
"igazi egységéhez" (true uníty, vera unitas: Conf. Aug.) elég az
egyetértés a Krisztusról szóló bizonyságtételben, de nem elég
a szervezeti egyesüléshez (constitutional merger). Ezért ragasz-
kodunk az evangélikus egyház különállásához azon ökumenikus
elkötelezettségünk tudatában, hogy következetesen képviseljük
az "elég" elvét, mert egyedül Krisztus az, aki az egyházat építi,
egységbe tereli és egységben tartja.

A különbségek ökumenikus funkciója

168. Ökumenikus alapállásunkból folyóan következik, hogy
nemcsak az egyezésekben, hanem a tanításbeli különbségekben
is megkeressük a Jézusra mutató bizonyságtételt. A keresztyén
testvéri szeretet alapján fel kell tételeznünk, hogy az eltérő ta-
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nítás mögött is a Krisztusra mutató bizonyságtétel szándéka áll.
Ilyen értelemben a különbözőségeknek is lehet pozitív ökume-
nikus funkciója, mert bizonyságtételi tartalmukkal kiegészíthe-
tik egymást.

169. A különbségek pozitiv ökumenikus funkcióját a ke-
resztség kérdésén szemléltetjük. A gyermekkeresztség Jézus min-
dent megelőző szeretetén alapul: az ő szeretete azt is át tudja
fogni, aki még nem tud beszélni, sem gondolkodni, sem kétel-
kedni. A felnőtt keresztség hívei figyelmeztetnek a hit szük-
ségességére. Mind a kettőnek megvan a bizonyságtételi tartalma.
Mert a gyermekkeresztségben részesült hivő arról a Jézusról
fog tanúskodni, aki őt kezdettől fogva szerette. A felnőtt ke-
resztségben részesült hivő ember pedig nem saját hitéről fog
beszélni, hanem arról a Jézus Krisztusról, aki őt megragadta és
hitre térítette. így találkoznak Krisztust mindent felülmúló sze-
retetében és magasztalásában.

Járható út

170. Ha komolyan vesszük azt a meggyőződésünket, hogy a
Krisztushit és az emberekért végzett szolgálat szorosan össze-
tartozik, akkor az eddiginél sokkal magasabbra kell értékelnünk
a világi kérdésekben való együttműködés ökumenikus jelentő-
ségét, és a benne elért ökumenikus egységet. Ha ugyanis a ke-
resztyének hitükből folyóan együtt tudnak szolgálni a béke, a
társadalmi igazságosság, az emberiség ügyében, akkor ez azt
jelenti, hogy Krisztus követésében már rnegtalálták az egységet.

6. KISEBBSÉGBEN

Pontatlan fogalom - többféle helyzet

171. A kisebbség relatív fogalom, és különféle helyzetre al-
kalmazva nagyon eltérő valóságra utalhat. A többféle értelem
már az evangélikus egyház életében is jelentkezik. Az evangé-
likus egyház a keresztyénség egészét tekintve kisebbségi hely-
zetben van, de nem is egy országban szinte kizárólagos több-
séget alkot. Az ún. kisebbségi evangélikus egyházaknál sem egy-

77



forma a helyzet: egy országon belül lehetnek az egyik vidéken
kisebbségi, másutt többségi helyzetben. Egymáshoz közel fekvő
gyülekezetek helyzete is merőben eltérő lehet.

172. Ismét más helyzet áll előttünk, ha a keresztyén ség fe-
lekezeti megoszlására. tekintünk. Evangélikus egyházak kisebb-
ségi helyzetben lehetnek keresztyén többségű területen, de ke-
resztyének együttvéve is lehetnek kisebbségben más élő vallá-
sokhoz képest. Az emberiség egészére nézve pedig az egész ke-
resztyénség együttvéve is kisebbségi helyzetben van.

173. Végül nézhetjük a kisebbségi kérdést úgy, ahogyan Lu-
ther látta az élő hit és a hivő élet oldaláról nézve. Az igazi ke-
resztyének szerinte szórványban élnek a világban, mert ritka
mint a fehér holló az a keresztyén, aki - Jézus szavaival élve -
nemcsak hallgatja, hanem cselekszi az ő beszédét (Mt 7,24). így
lehetséges az, hogy hitüket és szolgálatukat komolyan vevő ke-
resztyének kisebbségi helyzetben érezhetik magukat egy több-
ségi népegyházban. .

A kisebbség szoLgáLata

174. Bármilyen szempontból él kisebbségben egy keresztyén
egyház, csoport vagy. ember, lényeges szolgálatot végezhet a na-
gyobb közösségeknek sajátos kisebbségi tapasztalatával. Ebből
itt külön két szempontot emelünk ki. Egyfelől a kisebbségben
élő számára élesen vetődik fel az a kérdés, hogy mi indokolja
külön létezését. Másfelől a kisebbség számára mindig létkérdéssé
válik a kapcsolat keresése a nagyobb közösséggel.

175. Saját kisebbségi helyzetünkből világít juk meg a kisebb-
ségi tapasztalat ökumenikus értelmét. Mint evangélikusok or-
szágos viszonylatban kisebbségben, és jórészt szórványban élünk.
Mindennapi kérdésünk az, hogy miért vagyunk evangélikusok.
Erre nemcsak a hivatalos egyháznak, hanem minden hivőnek
is világos választ kell tudnia önmaga és mások számára, mert
kisebbségi és szórványhelyzetünkben állandóan a megkérdezett-
ség és a megkérdőjelezettség helyzetében élünk. Ebben a hely-
zetben tudatosul bennünk, hogy csak akkor van értelme evan-
gélikus keresztyénnek lenni, ha nemcsak tanítjuk, hogy egyedül
Jézus Krisztus az, aki életet és üdvösséget ad, hanem ha erre
az eleven Krisztus-hitre építjük saját életünket és szolgálatun-
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kat, és ha erre az élő Krisztus-hitre állít juk ra egész egyházunk
életét és szolgálatát is. A lutheri örökségnek ez a hangsúlyozása
nem konfesszionalista tradicionalizmus, hanem a reformátori és
újszövetségi hit aktív megélését jelenti szocialista társadalmunk-
ban, úgy, ahogyan erről egész hozzászólásunkban igyekezünk
számot adni.

176. Kisebbségi helyzetünknek másik tapasztalata az, hogy
lényeges számunkra az egész evangélikus egyház testvéri kö-
zösségének keresése. Csak ebben a közösségben tudunk evan-
gélikusok lenni. Szórványban élő híveink nem nélkülözhetik az
anyagyülekezet közösségét, kisebbségi gyülekezeteink nem él-
hetnek országos egyházunk közössége nélkül, országos egyhá-
zunk pedig szükségszerűen keresi és ápolja a kapcsolatot a világ
evangélikusságával -\ abban a reményben, hogy a két irányú
kommunikációs kapcsolat áldásossá válhat magunk és az egész
evangélikus egyház számára.

7. EGYHAZ ÉS TARSADALOM

Sorsközösség ben az emberiséggel

177. Az egyház mindig valamilyen társadalomban él, és szük-
ségszerűen beletartozik az emberiség sorsközösségébe. Ezért az
egyháznak állandó kérdése a társadalomhoz való viszony. Az
egyház a történelem folyamán sokféle változatban végigpróbálta
a társadalommal való azonosulás, a félrevonulás .és az uralomra-
törekvés útját. Jézus az egyháza számára a szolgálat útját je-
lölte ki.

A tükör hasonlata

178. Az ökumenikus és a felekezeti világszervezetek műkö-
désében volt egy időszak, amikor a politikai és társadalmi kér-
désekben messzemenő egyetértést mutattak. Ehhez képest az egy-
házi világszervezetek képe lényegesen megváltozott. Ma az egy-
házi világszervezetekben is tükröződik az emberiség súlyos krí-
zise, az emberi társadalom megosztottsága. Ezt egészségesebb-
nek érezzük, mint az előző állapotot, mert benne azt látjuk, hogy
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A szolgálatok különbözősége

egyházaink fokozódó mértékben hajlandók vállalni a sorsközös-
séget az emberiséggel. Az egyház a világméretű szolgálatok vál-
lalása közben bizonyos értelemben a világtársadalom tükörévé
válik.

179. Ha ma a keresztyénségnek a társadalmi szolgálatáról
beszélünk, nem hagyható figyelmen kívül a társadalmi körül-
mények különbözősége. Szükségszerűen számolnunk kell azzal,
hogy az egész emberi társadalom legalábbis három világra bom-
lott. A társadalmi helyzet különbözősége miatt a keresztyén ség
szolgálatának kerete és tartalma is szükségszerűen eltérő.

180. A társadalmi különbségek miatt nem lehet azonos a
prófétai szolgálat konkrét tartalma sem. Hibás tehát, ha a pol-
gári társadalomban élő keresztyének a saját társadalmukban
helyén való prófétálási típust kérik számon a szocialista társa-
dalomban élő egyházaktól. Lehet, hogy ott a társadalomkritika,
itt a társadalmi együttműködésre való felhívás az igazi prófé-
tálás. De ha igazi a prófétálás, akkor eltérő tartalma mellett is
egy az iránya: a társadalmi igazságosság megvalósítását célozza.

A só hasonlata

181. Hogyan értjük a só hasonlatát? Régebben sokfelé el-
terjedt az a szokás, hogy az idegenből jött vendéget só és kenyér
kínálásával, a béke és élet jelével fogadták. Jézus hasonlatában
is ez a só értelme: "Legyen bennetek só, és legyetek békében
egymással!" (Mk 9,50). Amikor Jézus tanítványai közösségét
sóhoz hasonlítja, akkor ezzel azt mondja, hogy békeszolgálatra
küldi őket. A megízetlenült só hasonlata pedig azt jelenti, hogy
ha a só ellentétbe kerül saját lényegével és rendeltetésévei, ak-
kor csak arra való, hogy kivessék és magtapodják. Jézus ezzel
arra figyelmezteti tanítványait, hogy ha az ő gyülekezete nem
a békét szolgálja a világban, akkor rendeltetésévei jut ellentétbe,
és méltó arra, hogy megtapodják.

182. A só hasonlata a békeszolgálat feladata elé állítja a ke-
resztyén egyházat és a keresztyéneket. A békéltetés szolgálatá-
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nak végzésénél személyes viszonylatban is tapasztaljuk, hogy
nem kielégítő az egyetemes bűnösség elvének az az alkalmazása,
hogy mindenki bűnös, tehát mindkét fél térjen meg és békül-
jön ki egymással. A békéltetés szükségszerűen magába foglalja
az igazságos viszony megteremtését. Még inkább áll ez a sze-
mélyes kapcsolatokon túlmenő viszonylatokra. Az egyetemes bű-
nösség elvének az az alkalmazása azonban semmiképpen sem
elegendő, hogy megelégszünk mindenütt a világon a hibák krí-
tikus feltárásával, és azután megállapít juk, hogy tehát nincs hi-
bátlan emberi közösség. A világméretű békéltetés szolgálata köz-
ben szükségszerűen konfrontálódnunk kell az egyes társadalmi
osztályok, csoportok, népek, nemzetközi társulatok igazságtala-
nul előnyös helyzetével, és más társadalmi osztályok, csoportok,
népek igazságtalanul hátrány os helyzetével. A békéltetés szolgá-
lata ebben a világhelyzetben egyértelmű állásfoglalást jelent a
mindig relatív, de mégis jogos társadalmi igazságosság mellett.
Ha erre az egyház és a keresztyénség nem mer vállalkozni, ak-
kor saját küldetésével kerül ellentétbe, és méltó a megízetlenült
só sorsára.
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Harmadik téma

FELELŐSSÉGÜNK
JÉZUS KRISZTUSBAN

BEVEZET~S
Krisztus népe a világban

183. Krisztus népét, az új közösséget Isten nem vette ki a
világból. A keresztyének benne élnek az emberiség sorsközös-
ségében. Számukra ugyanúgy, mint az emberiség más tagjainak,
nem mindegy, hogy az emberiség milyen irányban halad. A ke-
resztyén ember azonban Jézus Krisztusban való hite által külö-
nösképpen is el van kötelezve arra, hogy törődjék embertár-
saival. Isten igéje nemcsak a személyes emberi élet kérdéseiről
szól, hanem irányt mutat az emberi együttélés alapvető életsza-
bályaira. Jézus Istennek ezt a jó akaratát, amely az emberek
életét rendezi, és amely az emberi életnek igazi értelmet ad, a
szeretet kettős parancsolatában foglalta össze: szeresd az Urat,
a te Istenedet, és szeresd embertársadat! Jézus minden szavá-
val és egész életével tanúskodott arról, hogya szeretet kettős
parancsolata feltétlen egységet alkot. Nem lehet Istent szeretni
embertársaink szeretete nélkül. Korának szokásos rangsorol ása
volt: először Isten, azután az ember. Jézus ezt is megfordította:
követelte, hogy az oltár elől is távozzunk, ha nem intéztük el
ügyünket embertársunkkal (Mt 5, 23).
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Felelős teremtmény a teremtett világban

184. Istenhitünkből és Krisztushitünkből nem passzivitás, ha-
nem aktivitás következik. Az ember Isten felelős teremtménye
a teremtett világban. Az ember felismerheti az emberi élet és
az emberi társadalom alapvető erkölcsi szabályait, amelyeket
maga Isten épített bele a teremtett világba, amelyeket az em-
beri jólét feltételévé tett. Isten a jó és a rossz ismeretét az em-
ber szívébe írta (Rm 2,15). Az ember tud különbséget tenni
igazság és igazságtalanság között saját életében és társadalmá-
ban egyaránt akkor is, ha Istent nem ismeri. Az embernek nincs
mentsége Isten előtt, ha a mai világban nem igazodik el a társa-
dalom jóléti kérdéseiben. De nem is igaz az, hogy nem ismern é
az igazságot, amely így hangzik: társadalmi igazságosság!

185. Az embernek volna mentsége, ha a társadalom jóléte
olyan erőtényezőktől függene, amely nem áll az ember hatal-
mában. Az ember azonban nincs kiszolgáltatva változhatatlan
természeti törvényeknek, amikor az emberi társadalom jó rend-
jéről van szó. Isten felelős teremtménye maga felelős társadal-
mának jó rendjéért. Isten előtti felelősségünk, felelős teremtett-
ségünk megtagadása, ha a modern világ társadalmi ellentmon-
dásait, igazságtalanságait, hibás belső tendenciáit olyan ember-
től független sorsszerű adottságnak tekintjük, amelyen az ember
nem változtathat. A keresztyén embernek Isten előtti felelőssége
tudatában kell minden helyzetben és minden időben készen áll-
nia arra, hogy a társadalomnak a rendjét gyökeresen revideálja,
és gyökeresen megváltoztassa úgy, hogy Isten jó akarata érvé-
nyesüljön benne.

Közös felelősség - együttműködés

186. Ma az emberiség egészében egyre inkább tudatosul az
a tény, hogy az emberiség korszakforduló határán áll. Világos
az, hogy egyedi segítség és részleges reform ma már nem oldja
meg az emberiség életét veszélyeztető feszültségeket. Az atom-
korszakban az emberiség élet és halál kérdésévé vált az, hogy
fejlődése egyetemlegesen olyan új irányt vesz-e, amely az egész
emberiségnek, benne minden népnek és embernek biztosítja az
emberhez méltó életet.
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187. Az emberiség közös ügyében, amelyet összefoglalóan
a világ békéjének mondunk, Krisztus népe az emberiséggel
együtt van érdekelve. A közös felelősség az élet törvényévé teszi
az összefogást : a közös cselekvést. A végzetes katasztrófa veszé-
lyében Isten felhívását látjuk arra, hogy kövessük Jézus Krisz-
tust, szolgáló Urunkat, aki azért jött a világba, mert az ember
ügyét magáévá tette, és azt akarja, hogy követői ugyanezt te-
gyék.

188. Krisztus népe számára a világ békéje olyan nagy ügy,
hogy annak érdekében háttérbe kell állítani minden ideológiai
különbséget és ellentétet, és a Krisztustól tanult szeretettel fel-
szabadultan kell vállalnia az együttműködést mindazokkal, akik
az emberiséget egy világkatasztrófától akarják megmenteni, és
ezért egy igazságosabb társadalmi rendért, a háború ellen és a
békéért küzdenek. Erre a széles és nyílt együttműködésre az
emberré lett Jézus Krisztus hív minket: ha hiszünk benne, és
követjük őt, akkor nem felejthetjük el, hogy a nem hivő ember
is embertársunk, Isten teremtménye, testvérünk, akinek életéért
és [ólétéért Isten előtt felelünk.

Tapasztalatunk

189. Hozzászólásunk első részében elsősorban arról igyekez-
tünk számot adni, hogyan tájékozódunk a mai világban. Most

. szeretnénk ismételten hazai tapasztalatainkról is beszámolni, nem
azért, hogy azt például állítsuk, hanem inkább azért, hogy a
megértést segítsük. Egyházunk több mint három évtizede él és
szolgál a szocialista társadalomban. Hitünk szerint Isten úgy
vezette Szentlelkével egyházunkat, hogy középponti kérdésünkké
tette az Úr Jézus Krisztus követését és szolgálatát mindennapi
életünkben. Szeretnénk erről úgy beszámolni, mint akik tudják,
hogy meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy szá-
mot adjunk arról, amit ebben a világban cselekedtünk, jót vagy
rosszat (2Kor 5, 10).
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1. AZ EMBERI JOGOK

Az emberiség méltósága

190. Az ember méltóságáról nem lehet nagyobbat és szeb-
bet mondani, mint amit a Szentírás mond azzal, hogy Isten az
embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, hazájává
tette a teremtett földet, és gondozására bízta minden teremt-
ményét. Közvetlen előtte azt mondja a Szentírás, hogy Isten az
embert férfivá és asszonnyá teremtette, amivel kiemeli, hogy az
egész emberiség egy egységet alkot. Az individualizmushoz szo-
kott modern ember szereti kihangsúlyozni az egyes ember mél-
tóságát. Ezt is aláhúzzuk. Isten képének méltósága tisztán vagy
elhomályosultan valóban rajta van minden egyes emberen. De
az Isten képére teremtettség méltósága az egész emberiség kö-
zös méltósága. Ennek megcsúfolása az emberiség jelenlegi ál-
lapota. Nem lehet szó az egyes személviség méltóságáról, bár-
mennyire kulturált volna is, ha az emberiség jelentékeny része
a minimális emberi megélhetéshez, az élet jogához sem jut el.

191. Jézus emberré lett, és ezzel nemcsak az egyes ember-
nek, hanem az egész emberiségnek a méltóságát erősítette meg.
Az emberi méltóság megbecstelenítésének forrása az ember ha-
talmi vágya. Nem embertársává, hanem istenévé akar lenni, s
azt gondolja, hogy embertársa ki van szolgáltatva kénye-ked-
vének. Jézus azzal adta vissza az ember emberségét, hogya szol-
gálat útjára lépett, és megmutatta, hogy akkor térünk vissza az
Istenképűséghez, az igazi emberséghez, ha nem egymás ellen,
hanem egymás javára élünk.

192. Isten népének tudnia kell a közösség szoros összetarto-
zásáról: ha egy tagját öröm éri, együtt örül vele az egész kő-
zösség, de ugyanígy magáénak tudja minden tag szenvedését és
meggyalázását (lKor 12,26). Isten népének ilyen közösségben
kell tudnia magát az egész emberiséggel, és minden erejét moz-
gósítania kell azért, hogy az emberiség minden népe és minden
rétege visszakapja és megtarthassa emberi méltóságát.

85



Emberi jogok a megosztott világban

193. Az emberi jogokkal kapcsolatban ma nem az emberi
jogok deklarálása a legégetőbb kérdés: ez ma már majdnem
mindenütt megtörtént. Égető és sürgető kérdés az emberi jogok
megvalósítása. Emberek milliói nem realizálhatják élethez való
jogukat, mert első életévüket sem érik meg, és még többen éhez-
nek. Hiába van kodifikálva a munkához való jog, ha milliók
vannak munka nélkül, vagy nem kapják meg munkájuk ellen-
értékét. Még szélesebb probléma a művelődéshez való jog egy
olyan világban, amelyben terjed az analfabetizmus, és az em-
beriség nagy része a legelemibb művelődéshez való jogát sem
tudja gyakorolni.

194. Az egyenlő emberi jogok egyenlő megvalósítását lehe-
tetlenné teszik azok az igazságtalan politikai, gazdasági, társa-
dalmi és kulturális különbségek és ellentétek, amelyek jelenleg
az emberiség világhelyzetét jellemzik. A történeti fejlődés so-
rán nemcsak egyes emberek, hanem egész társadalmi rétegek
és népek kerültek hátrányos helyzetbe kiváltságos osztályok-
kal, csoportokkal, tőkés érdekeltségekkel szemben. Emiatt az
egyenlő jog elve alapján nincsenek abban a helyzetben, hogy
azonos és egyenlő módon élhessenek emberi jogaikkal. Sőt az
egyenlő jog elve alapján a fennálló különbségek miatt ezek a
társadalmi, gazdasági és kulturális különbségek és igazságtalan-
ságok nemcsak nem csökkennek, hanem növekszenek.

195. A történelem folyamán a polgári társadalommal össze-
nőtt keresztyének számára a tisztánlátást és a világhelyzet meg-
értését nehezíti, hogy messzemenően még mindig a liberális in-
dividualizmus ideológiájának hatása alatt állnak. Ezzel az ideo-
lógiával megvédhetőnek tűnik a tőkés vállalatok érdekeltsége
a magántulajdon védelme címén, ugyanakkor az egyéni teljesít-
mény alacsonyabb értéke miatt igazolhatónak látszik az elma-
radt népek dolgozó rétegének alacsonyabb bére és alacsonyabb
életszínvonala. A keresztyénségnek fel kell szabadulnia az indi-
vidualista liberális humanizmus ideológiájától, hogy megértse,
hogy az egyenlő emberi jogok egyenlő megvalósításához szük-
ség van arra, hogy nemcsak egyéni, hanem egyetemleges tá-
mogatást kapjanak az alárendelt, hátrányos, kizsákmányolt, el-
maradott helyzetben élő népek és néprétegek, és hogy megért-
sék: ebből a célból meg kell szüntetni a kiváltságos osztályoknak

86



a magántulajdon elve mögé rejtett kiváltságos helyzetét. Nem
a közösségi humanizmus ideológiáját kell a keresztyéneknek el-
sajátítaniuk, hanem azt kell megérteniük, hogyaSzentírás sze-
rint az emberi méltóság az egész emberiség közös méltóságát
jelenti.

A megvalósulás folyamata

196. Az individuális és közösségi, a liberális és a szocialista
humani tás közötti vitát nem az elmélet, hanem a tények dön-
tik el.

197. Ökumenikus körökben szeretik idézni azt a megálla-
pítást, hogy az ellentét szegények és gazdagok, fejlett és fejlet-
len országok és néprétegek között nem csökken, hanem növek-
szik. Ennek a helyzetfelmérésnek alapvető hibája az, hogy glo-
bálisan méri fel a helyzetet, és nem tesz különbséget egyrészt a
kapitalista világ és a hozzá szorosan kapcsolódó harmadik világ,
másrészt a szocialista tábor és a harmadik világ hozzá kapcso-
lódó része között. A szocialista világban ugyanis a különbségek
nem nőnek, hanem a szocializmus fejlődésének arányában csök-
kennek. Azt azonban tudomásul kell venni, hogy amint az em-
beriség mai igazságtalan megosztottsága történeti folyamat ered-
ménye, úgy az emberiség egészének emberi jogokhoz juttatása
is csak folyamatosan történhet.

198. A különböző szocialista országokban természetesen nem
lehet egyszerre felszámolni a múlt ellentmondásait. Hazai ta-
pasztalatainkból tudjuk, milyen erőfeszítéseket kell tenni ahhoz,
hogy egy gazdaságilag és kulturálisan elnyomott osztály tagjai
olyan színvonalra emelkedjenek, hogy egyenlő mértékben gya-
korolhassák az emberi jogokat. A megfelelő életfeltételek biz-
tosításánál is nagyobb feladat a művelődés színvonalának eme-
lése. Hiszen valóságos élő emberekről van szó, akik számára a
forradalmi változás fáradságos tanulási folyamatot is jelent. Az
emberek gondolkodásának is meg kell változnia ahhoz, hogy
ne egymás kárára, hanem javára tudjanak dolgozni és élni. A ke-
resztyénség előtt is nyitva áll a részvétel lehetősége a társada-
lom felépítésében. De meg kell mondanunk, hogy a keresztyé-
neknek is fel kell ehhez szabadulniuk a nagyon keresztyénnek
látszó individualista szemlélet alól, amely mögé sokszor önző
érdekeiket rejtik.
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2. EGY VÉRBŰL TEREMTETT EMBERISÉG

Tisztázott elvek

199. Az emberiség és benne a keresztyén ség közvéleménye
előtt ma már tisztázott kérdés az, hogy a faji megkülönböztetés
a történeti múltnak olyan öröksége, amely szégyene az emberi-
ségnek, és amelynek nincs helye az ember világában.

200. Ha a keresztyénség szerepére gondolunk, nem szabad
megfeledkeznünk egy belső ellentmondásról. Az újkor emberé-
nek óriási expanziója a keresztyén fehér ember expanziója volt.
És azok, akik ma a nagy, nemzetközi és multinacionális tőkés
vállalatok urai és irányítói, szintén jórészt keresztyének vagy
legalábbis névleg annak számítanak A Dél-afrikai Unió vezetői
hangsúlyozottan keresztyéneknek deklarálják magukat, és ők
azok, akik a faji kérdést Transkei független állammá deklará-
lásával akarják megoldani, hogy az értékes nyersanyag-lelőhe-
lyek továbbra is a fehérek kezében maradhassanak, akik keresz-
tyének. Az ellentmondás azért olyan kirívó, mert a keresztyé-
nek hitéhez hozzátartozik, hogy Isten az emberiséget egy vér-
ből teremtette, és hogy Jézus Krisztusban mindnyájan egyek.
De ismételnünk kell: a keresztyén ség és az emberiség közvéle-
ménye már ítéletet mondott felettük. Az idő is eljárt felettük.

Mégis probléma

201. Mégis van faji kérdés, és megoldása még mindig sú-
lyos nehézségekbe ütközik. Keresztyén emberek hivatkoznak
arra, hogy fehérek és feketék között nem lehet egyszerűen hely-
reállítani az egyenlő emberi viszonyt. Hivatkoznak arra, hogy
lehetetlen az egyházak számára is az egyenlőség megvalósítása.
A kérdés valóban nem könnyű. Mögötte ugyanaz a világprob-
léma áll, mint amiről az emberi jogok deklarálása és megvaló-
sítása közötti lényeges különbségként beszéltünk. A múlt örök-
sége az egyenlőség deklarálásaval nem oldható meg. A faji meg-
különböztetés megszüntetése, a gyülekezetben az úrvacsorai és
testvéri közösség helyreállítása fehérek és feketék között csak
első lépésnek tekinthető. Ezzel lehet visszaadni az embernek
járó emberi méltóságot. De a sokkal nagyobb feladat még ezután
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következik: az elnyomott színes népek életszínvonalának, mű-
velődésének, egyáltalában emberségük teljességének biztosítása.
Amennyire a fehér világ és a keresztyén világ előnyeit élvezte
az igazságtalan helyzetnek, úgy kell minden nehézség et vállal-
niuk annak érdekében, hogy a színes népeket hozzásegítsék em-
berségük teljességéhez. Nem áldozatként kell ezt tenniük, ha-
nem súlyos mulasztások és hibák jóvátételeként.

3. A CSALAD

Családvédelem

202. A család válsága az egyik legnehezebb problémája a
mai emberiségnek. Az emberi élet külső körülményei a fejlett
társadalmakban ugyanúgy, mint a fejletlen vagy fejlődő népek
világában lényegesen megváltoztak. Ezek a változások a család
hagyományos formáinak fenntartását majdnem mindenütt le-
hetetlenné tették. Nemcsak Isten igéje mondja, hanem az em-
beriség egyetemes erkölcsi tudatában is él az a meggyőződés,
hogya családi élet normális rendje, alapja az emberi társadalom
jó rendjének.

203. A forradalmi változások szocialista társadalmunkban is
lényegesen megváltoztatták a családtagok életkörülményeit, mun-
kaviszonyát, műveltségi színvonalát, életlehetőségeit, életkörül-
ményeit. Ez azonban nem csökkentette, sőt inkább növelte an-
nak tudatát, hogy a családra, a családi együttélésre szüksége
van a család tagjainak ugyanúgy, mint a társadalomnak. Állami
törvény védi a családot, amelynek tartalmát hosszú társadalmi
eszmecsere alapján fogalmazták meg. A törvény bevezetése hang-
súlyozza, hogya szocialista társadalom alapja a család, amelyben
a szülők 'felelősséggel tartoznak gyermekük iránt, a gyermekek
pedig tisztelettel és megbecsüléssel szüleik iránt. A törvény sze-
rint a társadalom és az állam együtt védi a család életét. A for-
radalmi változások idején sokféle összetett okból csökkent a nép-
szaporulat. Társadalmunk nem erőszakos törvényi rendelkezé-
sekkel, hanem az anyák és a nagyobb létszámú családok hat-
hatós anyagi és erkölcsi támogatásával könnyíti meg a család-
alapítást, és teszi lehetővé a három és többgyermekes családok
emberhez méltó életét.
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A házastársi viszony

204. Világszerte megfigyelhető az a jelenség, hogy amilyen
mértékben megváltozik az emberek kereseti és munkaviszonya,
emelkedik a műveltsége, olyan mértékben változik meg a fér-
fiak és nők házastársi viszonya. A férfi számára az asszony nem
munkaerő, és a női munka terjedésével a nő is függetlenné vá-
lik a férfi keresetétől. Világszerte észlelhető a változás a kőny-
nyebb házasságkötés és könnyebb válás jelenségeiben. Szeeia-
lista társadalmunk változatlanul a házastársi viszony védelmét
szolgálja törvényesen is. Törvényesen megnehezítette a köny-
nyelmű házasságkötést ugyanúgy, mint az elválást. Házasságkö-
tés előtt kötelező a próbaidő és a részvétel házassági tanácsadá-
son. A házastársi viszony megbomlása esetén törvényes eljárás
írja elő, hogy mindent meg kell tenni a házastársi viszony fenn-
tartására, főként a gyermekekre, a családra való tekintettel.

Nők egyenjogúsága

205. A szocialista társadalom jogilag megadja a nőknek azt
a lehetőséget, hogya közéletben, a társadalomban és a család-
ban érvényesítsék egyenjogúságukat. Ebben a tekintetben is ér-
vényes az a tétel, hogy az emberi jogok megvalósítása folyama-
tosan történik, és feltételezi az érdekeltek egész életének, gon-
dolkozásának, egyéniségének átalakulását. A nők képzettség ének
a színvonala a felszabadulás óta rohamosan emelkedett, az újabb
nemzedékben pedig egyenlő' a férfiakéval. Az egyenlő képzett-
ség, a saját kereset, az egyenlő jog és lehetőség mellett a nők
számára nyitva áll és nagy támogatásban részesül az anyaság és
a családalapítás lehetősége. A nők önállósulása révén az anyaság
és családalapítás vállalása is egyre inkább a tudatos elhatározás,
az érzelmi motívumok és a személyes szeretet érvényesülését
teszi lehetővé. A nagyobb szabadsága szabadosság lehetőségét
is magába foglalja, bár ezt társadalmunk közvéleménye nem
szentesíti.

206. A nők helyzetének megváltozása egyházunkban vilá-
gosan mutatja, hogy az egyház élete szükségképpen összefonó-
dik a társadalom életével. Amíg a nők műveltségben és tár-
sadalmi pozícióban hátrányt szenvedtek, az egyházban is nehéz-
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ségekbe ütközött az elvileg érvényes egyenjogusag realizálása.
Ma gyülekezeteinkben a nők nemcsak egyenjogú, hanem egyenlő
szintű szerepet játszanak, és fennáll az ordináció lehetősége. Nem
mondhatjuk, hogy minden tekintetben helyreállt az egyenlőség,
de a fejlődés abba az irányba halad.

4. VALLASSZABADSAG

A múlt öröksége

207. Ha a keresztyének beszélnek ma vallásszabadságról,
nem szabad megfeledkeznünk a múlt örökségéről. Történeti tény
az, hogyakeresztyénség nem mindig és nem mindenütt állott
a vallásszabadság pártján. Az uralkodó egyház és a keresztyén
társadalom képlet éhez hozzátartozott a törvényes kényszer és a
társadalom közvéleményének súlya, amely rendszerint különböző
mértékkel mért a többségi és a kisebbségi egyházak irányában.
Az evangélikus egyházak sokfelé a hátrányt szenvedő egyházak
közé tartoztak, és sokfelé, így hazánkban is, a vallásszabadságért
harcoltak. De a vallásszabadság kivívása után éltek az államha-
talom igénybevételének lehetőségével.

208. Az egyház és a vallásszabadság kérdésének van társa-
dalmi háttere is. Sokfelé a világon az egyház és a keresztyénség
privilegizált helyzetben volt és van, és ezzel a meglevő, sokszor
nagyon igazságtalan helyzetnek haszonélvezője. Nálunk a for-
radalom előtt a római katolikus egyház államilag is kiváltságos
helyzetben volt, és birtokában volt az ország termőföldje egy-
harmad részének. A társadalmi igazságosság helyreállítá sa érde-
kében meg kell szüntetni a kiváltságokat, s ennek során egy-
házak és keresztyén csoportok mindenütt szükségszerűen elvesz-
tik privilegizált helyzetüket. Ez nem egy esetben úgy tűník,
mintha maga az egyház vagy a keresztyénség szenvedne hát-
rányt.

209. További része a múlt örökségének, hogy az ún. keresz-
tyén államokban és társadalmakban sok olyan nevelő és társa-
dalmi munka folyt, amelyet a modern társadalom az általános
művelődés fejlődése során átvesz az egyháztól. Mivel ezzel kap-
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csolatban ma rendszerint társadalmi rendszerváltozások is men-
nek végbe, és az egyházi körök részéről ellenkezésre talál a sze-
kularizálódás: úgy tűnik, mintha a szekularizálódás az egyház és
a vallásszabadság korlátozása volna. Valóságban előnyök és ki-
váltságok megszüntetéséről van szó.

új helyzet

210. Népünk felszabadulásával az új politikai rend első val-
lási intézkedése volt a zsidó származású polgártársainkat disz-
krimináló törvények eltörlése. Majd biztosították a szabadegy-
házak vallásszabadságát, minthogy az előző, hangsúlyozottan ke-
resztyén előjelű rendszer ezt számukra nem biztosította. Az új
gazdasági, politikai és társadalmi rend kialakításával kapcsolat-
ban elsősorban a római katolikus egyház elvesztette államjogi
privilégiumait, és megkülönböztetett gazdasági és társadalmi
helyzetét. A szocialista rendszer egyenjogúsította az egyházakat,
ugyanakkor biztosította valamennyi számára a személyes és kö-
zösségi szabad vallásgyakorlatot.

Egyház és állam.

211. Népünk felszabadulása után néhány évvel megtörtént
az egyház és az állam szétválasztása, s az új helyzet rendjét az
egyházak és az állam között kötött egyezmények rendezték, a
kölcsönös bizalom és megbecsülés jegyében. Ezek az egyezmé-
nyek biztosítják az egyházak számára a vallásos tevékenységet
az egyházi épületekben, a fakultatív hitoktatást állami iskolák-
ban, a hívek lelki gondozását," az ifjúsággal való foglalkozást,
egyházi intézmények, teológiai főiskolák, szeretetintézmények
létesítését és fenntartását, az önálló sajtómunkát, a könyvkiadást,
az önálló anyagi gazdálkodást, általában mindent, ami az egy-
ház életéhez szükséges.

212. Az egyház és az állam szétválasztása a kölcsönös vi-
szonyt tiszta elvi alapokra helyezte. Az állam nem követel az
egyházaktól semmiféle hitelvi megalkuvást. Teljes szabadságot
ad arra; hogy az egyházak a maguk hitelvei alapján végezzék
egyházi szolgálatukat, és saját hitelveik alapján adjanak útmu-
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tatást hiveink számára az állami és társadalmi életben való po-
zitív részvételre. Az egyház és állam jó viszonya nem állapotot,
hanem fejlődést 'jelent, amelyben újra meg újra kőlcsönös esz-
mecsere és megbeszélés nyomán oldódnak meg a problémák és
tisztázódnak a közös feladat ok.

213. Az egyház és az állam jó viszonyának hátterében hí-
veinknek a szocialista társadalomhoz való pozitív viszonyulása
áll. A szocializmus építésében a közvélemény által is elfogadott
álláspont az, hogy nem a vallásos meggyőződés vagy a világné-
zet, hanem társadalmunk továbbfejlesztésének segítése a döntő
szempont. Ezt a jó viszonyt szocialista társadalmunk építésének
eredményei támasztják alá, amelyeket vallásos és nem vallásos
emberek egyaránt élveznek. Törvény és a társadalom közvéle-
ménye biztosítja a lelkiismereti szabadságot, ami azt jelenti,
hegy a vallás mindenkinek ugyanúgy magán ügye, mint a val-
lástalanság, az atheizmus. Sem a vallás és a vallásos emberek,
sem az atheizmus és az atheisták diszkriminációja nem lehetsé-
ges. Ehhez tartják magukat az egyházak is, amikor egész egy-
házi életüket minden külső és morális kényszer nélkül a teljes
önkéntesség alapján végzik.

5. A HATALOM STRUKTÚRÁJA

Hatalom és igazságosság

214. Az emberiségnek olyan sok tapasztalata van a hatalom-
mal való visszaélésre, hogy hajlandó a hatalmat önmagában is
azonosítani a hatalommal való visszaéléssel. az erőszakkal. A ke-
resztyénség körében pedig különösen is el van terjedve a ha-
talomnélküliség ideológiája azzal a meggyőződéssel, hogy ez a
krisztusi szeretet egyetlen helyes megnyilatkozási formája. Az
ilyen álkeresztyén ideológiákkal szemben tartjuk fenn azt a bib-
liai-újszövetségi álláspontot, hogy a hatalom hozzátartozik az
emberi léthez, és hogy minden hatalmat Isten ad az embernek.
És minden embernek ad hatalmat! Ennélfogva az ember em-
berségéhez a hatalom, mégpedig a hatalom emberséges haszná-
lata teremtettségénél fogva hozzátartozik. A hatalom használata
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nélkül nem funkcionál semmiféle emberi társadalom, és az erő-o
szaknélküliség képviselői is messzemenően olyan közösségek és
struktúrák védelmét élvezik, amelyek legalábbis az erőszak al-
kalmazásának lehetőségevel rendelkeznek

215. Isten teremtő akarata szerint a hatalom az emberi élet,
az igazságosság védelmét szolgálja. A hatalomnak ez az etikai el-
kötelezettsége hozzátartozik az emberi lét alaptörvényéhez, akár
Isten rendjének tekintjük ezt, akár az emberi társadalom im-
manens alaptörvényeként értelmezzük, A hatalomnak ez az Is-
tentől meghatározott rendje annyira világosan érvényesül, hogy
tapasztalat szerint hosszabb időre egyszerűerr lehetetlen követ-
kezetesen visszaélni a hatalommal. Az igazságtalanságra hasz-
nált hatalommal szemben hamar jelentkezik az ellenállás. Igaz-
ságtalanságot szenvedő emberek ezreinek potenciális hatalma
tömörül és halmozódik, amikor fellépnek a hatalommal való
visszaélés ellen. Az igazságtalanságra használt hatalom "elvéte- .
tik és másnak adatik".

A forradalom hatalma

216. De világos különbséget kell tennünk lázadás és forra-
dalom között. A lázadás hatalmi túlkapás ellen, a forradalom a
társadalmi igazságosságért történik - rendezetten. A polgári
gondolkodáshoz szokott keresztyén társadalom számára Isten
rendje elleni lázadásnak tűnik a forradalom. Pedig magától ér-
tődőnek tartják az állam, a felsőbbség hatalom-használatát. Az
újkori forradalmak története mutatja, hogy azt csak olyan sze-
mélyek és csoportok vezethetik eredményesen, akiknek hatalom
"adatott", mert elnyomott néprétegek vagy népek jogos társa-
dalmi igazságosságát képviselik. A hatalom önkényes átvétele
elbukásra van kárhoztatva, de az nem is érdemli meg a forrada-
lom nevet. Viszont forradalmi kormányok is csődöt mondanak,
ha uralomrajutásuk után hatalmukat nem a társadalmi igazsá-
gosság érvényesítésére, az emberek közös javára használják
A forradalom tehát az állami hatalommal való visszaélésnek és
a társadalmi igazságtalanságnak korrektúrája. Ha erről van szó,
akkor nemcsak lehetséges a keresztyén ember részvétele a forra-
dalomban, hanem Krisztus hitéből folyó szeretetből köteles benne
résztvenni. Végül hozzá kell tennünk, hogya szocialista forra-
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dalom nem azonos a hatalom átvételével: ez annak csak egy
része, s a hatalom átvétele nem történik feltétlenül erőszakkal.
A szocialista forradalom olyan folyamat, amely lépésről lépésre
biztosítja és megvalósítja a társadalom igazságos rendjét.

A gazdasági hatalom

217. Az utóbbi évtizedekben egyházi és világi szervezetek
bőven szereztek tapasztalatot arról, hogy még nagyszabású se-
gélyakciók is nagyon kevés reális segítséget nyújtottak a har-
madik világnak. Legtöbb esetben világossá vált, hogya szegény
és a gazdag közötti ellentét nem csökkent, hanem növekedett.
Politikailag felszabadult népek és országok egyre több tapasz-
talatot szereznek arról, hogy a politikai hatalomtól való függé-
sen kívül van egy még nyomasztóbb tényező: a függőség a gaz-
dasági hatalomtól. A nemzetközi tőke és a multinacionális vál-
lalatok gazdasági befolyása olyan világhatalmi tényező, amely
nem egy államhatalom felett is uralkodik. Ezért a politikai füg-
getlenség egy nép vagy társadalmi osztály felemelkedéséhez
csak akkor vezet, ha a gazdasági önállóságot is sikerül kivívni.
Jelenleg a szocializmus az egyetlen tényező, amely erre világos
megoldást és konkrét programot tud nyújtani. Az a tény, hogy
a szocializmus segítségével nem egy ország dolgozta fel magát
alacsony színvonalról önállóságra, a megoldást kereső népek
figyelmét egyre inkább a szocializmus felé tereli. Erre gondolva
különösképpen fontosnak tartjuk a dialógust marxisták és ke-
resztyének között.

218. Kétség sem támadhat arra nézve, hogy a szocializmus
nem vezethető le az evangéliumból, és hogya keresztyén ember
a marxizmus atheizmusát nem veheti áto De van egy alapvetően
közös pont, amelyen keresztyének és marxisták találkozhatnak;
és ez a munka kérdése, és az a tétel, hogy minden embert munká-
hoz és méltó béréhez kell juttatni. Ennek az elvnek következetes
érvényesítése már önmagában is alapjaiban változtatná meg a
világgazdasági hatalmi helyzetet, és sokmillió harmadik világ-
beli ember számára meghozná az emberi fejlődés lehetőségét.
Nem valószínű, hogy a gazdasági erőviszonyok ilyen mélyreható
változása szoros értelemben vett forradalmak nélkül lehetséges
volna, mert a privilegizált érdekelt ségek fegyverhez nyúlnak,
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mihelyt kiváltságaikat érinti a forradalmi változás, ahogyan ezt
Chile példája mutatja. De elébe lehet dolgozni, hogya változá-
sok emberségesen menjenek végbe. Ehhez keresztyének és nem-
keresztyének együttmüködésére van szükség.

6. NÉPEK FELSZABADITASA ÉS öNALLÖSAGA

Népek együttélésének rendje

219. Az emberiség és a népek együttélésének helyes rend-
jéről tesz Pál apostol bizonyságot, amikor az emberiség egy vér-
ből teremtettségéről beszél (Cs. 17, 26). Az emberiség népekre
tagolódasát nem tekinthetjük a teremtő Isten eredeti akaratá-
nak, és nem tekinthetjük végső akaratának sem. Az embernek
adatott hatalommal való visszaélés következménye a bábeli
nyelvzavar, és az, hogy a népek hatalmukat hajlandók nem egy-
más javára, hanem egymás ellen használni. A pünkösdi történet
jelképesen szól arról, hogy Jézus Krisztusban új közösség: sok
népből, sok nyelvből való közösség jött létre, amely egy akarat-
tal dicséri az Istent. Ma ebből az a feladat adódik számunkra,
hogy támogassunk minden olyan törekvést, amely a megosztott
emberiséget népek családjává teszi. Ebbe az összefüggésbe ál-
lítjuk népeknek a felszabadulásáért és önállóságáért folytatott
harcát.

Fordulat a történelemben.

220. A keresztyéneknek világi szolgálatukban számolniuk
kell a realitásokkal. Korunk realitása az, hogy olyan világban
élünk, amely lépésről lépésre fel akar szabadulni a kapitalista
imperializmus nyomása alól, hogy elnyerje politikai szabadsá-
gát és gazdasági önállóságát. Az emberiségnek ezzel egy igaz-
ságtalan fejlődést kell jóvátennie. Döntő fordulat a történelem-
ben a szocialista forradalom győzelme, amely a harmadik világ
számára a felszabadításért és önállóságért folytatott harcában
reális alternatívát ad a kapitalista imperializmussal szemben.
A szocialista tábor mint világpolitikai és gazdasági tényező biz-
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tosítja a lehetőséget a nemzeti felszabadító küzdelmek eredmé-
nyességéhez.

221. Különös figyelmet érdemel az Európai Biztonsági és
Együttműködési Konferencia záróokmánya, amely világpolitikai
dokumentuma a mai világban döntő jelentőségű kétféle rend-
szer elhatározott szándékának, hogy a világ békéje érdekében
elindul a békés egymás mellett élés és együttműködés útján.
Ez a békés fejlődés hasznos az egész emberiség számára. A szo-
eialista tábor számára lehetövé teszi, hogy társadalmát békésen
tovább fejlessze, és hogy a harmadik világ népeit felszabadu-
lásért és önállóságért folytatott harcukban győzelemre segítse.

FejLődő országok

222. Korunk egyik legsúlyosabb tehertétele, a múlt súlyos
öröksége: a fejletlen és a fejlődő országok állapota. A gazda-
sági elmaradottság kétségtelen oka a gyarmatosítás, amely év-
századokon át kizsákmányolta Afrika, Ázsia és Latin-Amerika
földjét. Kizsákmányolták népét, eltorzították gazdaságukat, mo-
nokultúrák kialakításával olyan helyzetbe hozták őket, hogy
saját népességük számára sem tudják megtermelni a szükséges
élelmet. A fejlett tőkés országok gyáripari termékeivel elfojtják
vagy gátolják az iparosodás lehetőségét. Az életszínvonal ala-
csonysága a kulturális színvonal alacsonyságát is magával hozta,
s a kettő együttvéve a nyomor forrásává és tartósításává lett.

223. A fejlesztés kérdése hallatlan nehézségekbe ütközik.
Fejlődő országok egyszerre világgazdasági erőkkel találják
szembe magukat, ha gazdasági önállóságra törekednek. Hogy
azután az önállóság kivívása mennyire sikerül, az sokféle ténye-
zőtől függ: nyersanyag készleteiktől és azok világpiaci keresle-
tétől, a belső erőviszonyoktól, kulturális fejlettségtől, földrajzi,
nemzetközi helyzetüktől, de nem utolsósorban a szocialista or-
szágokhoz való viszonyuktól. Talán egyetlen olyan harmadik-
világbeli ország sincs, amely ne érezn é az imperialista tőkés ha-
talom nyomását.

224. Nagyon tiszteletreméltó és helyes azoknak a keresztyé-
neknek a magatartása, akik személyesen vagy intézményesen
igyekeznek segítséget nyújtani a harmadik világnak. Azzal azon-
ban tisztában kell lennünk, hogy a világ realitásai átfogó segit-
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séget tesznek szükségessé. Készen kell lenni hosszúlejáratú, szí-
vós munkára is, amely nemcsak a testi nyomort számolja fel,
hanem hozzásegíti a népeket emberi méltóságukhoz és annak
megfelelő kulturális színvonalhoz.

7. A HAZA

Isten ajándéka

225. A teremtő Isten jó akaratát szépen fejezte ki Pál apos-
tol, amikor azt mondta, hogy Isten az egész emberi nemzetséget
egy vérből teremtette, hogy lakjanak az egész föld színén, és
meghatározta "lakozásuk határait": hazát jelölt ki nekik (Cs 17,
26). Jól állapítja meg az emberi jogok deklarációja, hogya ha-
zához való jog az alapvető emberi jogok közé tartozik. A hazá-
val kapcsolatban is érvényes az az általános szabály, hogy Isten
minden jó ajándéka magába foglalja az iránta való felelősségün-
ket. A haza ajándék: földj éhez, népéhez köt nemcsak emberi
vonzódásunk, felelősségérzetünk és szeretetünk, hanem Isten
iránti felelősségünk is.

A hontalanok

226. A mai világ egyik nehéz problémája a hontalanok kér-
dése. Ha formálisan kezeljük a kérdést, akkor "hontalanok" cím-
szó alatt egymás mellé kerülnek a menekültek és a vendégmun-
kások. A menekült hibáján kívüli üldözéstől való félelem, a ven-
dégmunkás tarthatatlan munkaviszonyok miatt hagyja el hazá-
ját. Van még egy csoport "egyéb" címszó alatt, akik egyéni ér-
dekből, vagy más, esetleg nagyon tiszteletre méltó okból hagy-
ják el hazájukat. Ezekkel azonban itt most nem foglalkozunk.

A társadalmi háttér

227. A vendégmunkások ügye mögött elég egyértelműen a
szociális igazságtalanság problémája áll. A menekültkérdés első
pillanatra sokkal bonyolultabb. Talán nem tévedünk, ha lénye-
gileg két csoportra osztjuk őket. Az egyikbe soroljuk azokat,
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akik a társadalmi igazságosságért, vagy népük felemelkedéséért
és hazájukért harcoltak, de menekülniük kellett a hazájukat és
népüket elnyomó, reakciós hatalom elől. A második csoportba
azokat soroljuk, akik az ellentétes táborba: egy ország kiváltsá-
gos rétegéhez tartoztak, s az ország forradalmi átalakulása, az
igazságos társadalmi rend megvalósítása miatt hagyták el hazá-
jukat. Üldözéstől való félelemről lehet beszélni mindkét esetben,
de tartalmilag homlokegyenest ellenkező előjellel. Típusokról
beszélünk, ez mindig leegyszerűsítést is jelent, lehetnek ezekbe
nem illő egyedi esetek. De ha így látjuk a dolgot, akkor azt kell
mondanunk, hogy a hontalanság kérdése mögött messzemenően
egy és ugyanaz a probléma rejlik: a társadalmi igazságosság
kérdése. A társadalmi igazságosság kérdése áll nemcsak a ven-
dégmunkások, hanem a menekültkérdés mögött is, de az egyik
esetben pozitív, a másik esetben negatívelőjelet kap. A különb-
ség a kétféle csoport között elég világosan kitűnik abból, hogy
kit milyen rendszerű ország fogad be.

228. Ha nem is tökéletes ez az elemzés, de hozzásegíthet a
helyes állásfoglaláshoz. Ha mi magunk alapvető szempontnak
tartjuk azt, hogy a keresztyén ember a társadalmi igazságosság
mellett áll, akkor az egyik esetben a menekültet segíteni kell
abban, hogy hazájában győzelemre vihesse a társadalmi igazsá-
gosság ügyét, a másik esetben legalább ahhoz kell segítenünk a
menekültet, hogy felismerje iránytévesztését és ne legyen' el-
lensége hazája igazságosabb társadalmi rendjének. A vendég-
munkások esetében pedig nyilvánvaló, hogy olyan kérdésről van
szó, amelyre a vendégmunkások maguk aligha találnak jó Pleg-
oldást, de az általános megoldást egész bizonyosan egy olyan vi-
lágrendszerben kell keresni, amely lehetővé teszi, hogy mindenki
a maga hazájában megélhessen.

8. AZ ÉLET ÉRTÉKEI

Minden az emberért

229. Az Oszövetség teremtéshitének érdekes vonása az, hogy
Isten mindent az emberért teremtett. Erre mutat azzal, hogy Is-
ten akkor teremtette' az embert, amikor kész volt benne minden,
ami az ember életéhez, jólétéhez, boldogságahoz kell. Az Újszö-
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vetség Isten emberszeretetéről tanúskodik azzal, hogy Isten
egyszülött Fiát adta az emberért, és ha őt odaadta, hogyan ne
árasztaná el az embert minden jóval (Rm 8, 32). Isten mindent
megtesz az emberért és az ember életéért, mert érték maga az
ember, és érték az élet.

230. Mégis probléma az ember önmaga számára, és prob-
léma az élet értelme is. A tudományok szerint is új szakasz kez-
dődik a Földünk életében, amikor az ember megjelenik. De a
filozófia és a vallás története mutatja, hogy örök problémája az
embernek önmaga és élete értelme.

231. A Teremtő akarata az embernek adta a földet, hogy
sokasodjék és gondozza a földet. A társadalom rendjének biz-
tosítása és a föld javainak gondozása tartalommal tölti meg az
ember életét: ez a tartalom az alkotó és az életet fenntartó mun-
ka, amely már lényegénél fogva sem önmagára, hanem az em-
beri közösségre néz. Az élet értéke a munka.

232. Jézus pedig arra utal, hogy az élet igazi értéke az élet
odaadása szolgálatra.

A rerrnészer kincsei

233. Isten az emberért megtett mindent: rábízta a föld gon-
dozását -, és az ember eközben fejti ki élete értékeit. Az ember
emberségének egyik mértéke, hogyan bánik az anyagi javakkal.
A világ jelenlegi helyzetében az egyik legégetőbb kérdés: az öko-
lógiai probléma mutatja, hogy az emberi társadalom fejlődése
hibás irányban halad. Hamis az az elképzelés, hogy ennek az
oka a technikai fejlődés. Számtalan példa van arra, hogy a tech-
nikai fejlődés nemcsak az anyagfelhasználás növelésére, hanem
inkább anyagtakarékosságra vezet. Nem a technikai fejlődés ön-
magában, hanem a tökéletlen technika vagy a hibás irányú tech-
nika vezet zsákutcába.

234. Az emberiség feladata nem a technika fejlődésének
korlátozása, hanem a fejlődés helyes irányba állítása. A fejlődés
részkérdéseinek lehetnek belső törvényszerűségei, de a fejlődés
általános irányát társadalmi tényezők határozzák meg, s ilyen
értelemben tükre és függvénye az ökológiai krízis a társadalmi
krízisnek.
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A fejlődés határai?

235. Ma divatos dolog a fejlődés határairól beszélni. Glo-
bális értelemben ez igazságtalan különbségek tartósításához ve-
zetne. A világ fejletlen és fejlődő részén a technikai fejlődés
megállítása a nyomor terjedését okozná. Viszont a fejlett orszá-
gokban a fejlődés korlátozása hasonlóképpen súlyos kríziseket
okozna. Jogos annak a kérdésnek a felvetése, hogy az ember és
az emberiség fejlődésének mi legyen az iránya, és egyáltalában
fejlődésnek lehet-e mondani a modern világ általános haladási
irányát. Nem volna-e sokkal kevesebb is elég az ember tartal-
mas életéhez? A kérdést semmiképpen sem lehet a jólétben élő
népek és társadalmi rétegek szemszögéből megválaszolni, hanem
azokra a milliókra kell tekinteni, akik alig részesülnek az embe-
riség közös javaiból. Az általános technikai, tudományos, kul-
turális fejlődés irányát rájuk/ való tekintettel az emberiség nem
változtathatja meg, de alapjaiban kell megváltoztatni az emberi
együttélés struktúráit, hogy az emberek, a népek, a társadalmi
osztályok igazságosabban részesüljenek az emberiség közös ja-
vaiból.

9. GAZDAGSÁG ÉS SZEGÉNYSÉG

A teremtő Isten akarata ellen

236. Jézus világosan kijelentette, hogy Isten szeretete és az
anyagi javak szeretete ugyanúgy nem egyeztethető, mint a két
úrnak szolgálás, és nem hagy kétséget az iránt, hogy a gazdagok
nem mehetnek be Isten országába, illetőleg csak úgy, ha meg-
térnek, és gyökeresen újjárendezik viszonyukat az anyagi javak-
hoz. Isten azzal, hogy megteremtette a világot és az ember gond-
jaira bízta, egyúttal megadta a lehetőséget az ember számára,
hogy azokkal éljen. Bőségesen gondoskodott anyagi javakról
arra az esetre is, ha az emberiség megsokasodik és betölti az
egész földet. Ez a bibliai igazság ma is érvényes, és ezt a tudo-
mány is igazolja. Földünk jóval több embert is el tudna tartani.
Nem kell éhezésnek lennie. A kérdés az anyagi javak igazságos
elosztása. Ma erre az emberiségnek megvan a tudása és techni-
kai felkészültsége. Ha mégsem jut minden ember a megélheté-
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séhez szükséges javakhoz, ez nem kikerülhetetlen sors, hanem
az ember büne. Már az őskeresztyénség kísérletezett azzal, ho-
gyan valósítsa meg azt, amit Jézus követel az anyagi javak terén.
Kérdés lehet, hogy ma Jézus szavaiból milyen konkrét követ-
keztetéseket kell levonnunk. Egy bizonyos; sem a teremtő Isten,
sem megváltó Urunk akaratával nem egyezik a szegénység és
a gazdagság égbekiáltó és növekvő ellentéte.

Tisztázzuk a fogalmakat

237. A szegénység és gazdagság kérdésében tisztáznunk kell
a fogalmakat és a mögöttük álló valóságokat. Bármennyire el-
terjedt, mégis hibás az a beszéd, amely gazdag és szegény világ-
ról beszél, és ezt nagyjából az észak-dél ellentétére vonatkoztat-
ja. A valóság az, hogy vannak szegények az első világban, és
vannak hallatlanul gazdag emberek és csoportok a harmadik vi-
lágban. Ismét más oldalról megközelítve : vannak hallatlanul
gazdag adottságú országok, amelyekben jórészt szegény nép él,
és megfordítva: vannak természeti kincsekkel alig rendelkező
országok viszonylagos jólétben élő néppel. A föld és a nép gaz-
dagsága tehát szintén két különböző dolog. A harmadik világ
országainak többsége gazdag ország, de népének nagy része na-
gyon szegény, viszont vannak nagyon gazdag csoportok is. A sze-
génység és gazdagság ellentéte az első és a harmadik világban
általában növekszik, a második világban csökken.

A fejlődés iTánya

238. A szegénység és gazdagság kérdésénél légüres térben
mozgunk, ha figyelmen kívül hagyjuk azt a történelmi fejlődést,
amely az emberiség mai életében a szegénység és a gazdagság
fenntarthatatlan méretű ellentétéhez vezetett. Ha el is ismerjük,
hogy minden ember teljesen egyenlő életszínvonalának meg-
valósítása lehetetlen, és nem is helyes, akkor mégis kétségtelen,
hogy az ellentét mai mértékét az imperialista kapitalizmus rend-
szere okozta, és ezzel szemben a jelenlegi helyzetben az alkalmi
segítésen túlmenő gyökeres segítséget a szocializmus nyújt. Mi-
vel az emberiség számára a szegénység-gazdagság ellentétének
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megoldása létkérdéssé vált, még akkor is a szocializmus felé
kell orientálódni, ha tudjuk, hogya szocialista tábor a múlt fel-
számolása közben nehézségekkel küzd. Reálisan kell számolnunk
azzal, hogy évszázados hibás fejlődésnek a korrigálása sok időt
és nagy erőfeszítést kíván, különösen akkor, ha a másik rend
haszonélvezői minden gazdasági, politikai és szellemi erejüket
bevetik, hogya szocializmus felépítését akadályozzák. A reali-
tásokkal a hivő embernek is számolnia kell világi szolgálatában.
Ha a keresztyén ember ma gyökeres megoldást keres a szegény-
ség és gazdagság kérdésében, akkor nem kerülheti meg a szo-
cializmus erőivel való együttmüködés kérdését.

10. AZ EMBERISÉG BÉKÉJE

Mindent átfogó feladat

239. A békéért való felelősségünk olyan átfogó emberi fel-
adat, amelybe mindent belefoglalhatunk, ami az emberiség ja-
vára van, ahogyan Isten békéje is mindent egybefoglal, az ember
testi javát és lelki üdvét, az egyes ember boldogságát és az egész
emberiség közös jólétét.

Konkrét feladatok

240. Az emberiség békéjéért végzett szolgálat, nem elvont
világban, hanem a mi világunkban történik. és ebből a konkrét
békemunka konkrét feladatai hárulnak ránk. Ma nincsen olyan
ökumenikus szerv, amely a béke feladatait valamilyen formában
meg nem fogalmazta volna. Ezek közé tartozik mindenekelőtt és
mindenekfelett az enyhülés nemzetközi légkörének kialakítása,
ennek érdekében a tisztességes és becsületes információcsere
megszervezése, a béke és biztonság megerősítése mindenekelőtt
az atomháború veszélyének végleges elhárításával, további lépés
az összefogás a fegyverkezési verseny megállításáért, azután a
fegyveres erők csökkentéséért, végül a fegyver nélküli világ
megteremtéséért. Nem felejthetjük el, hogy az emberiség bé-
kéje szorosan kötődik a társadalmi igazságosság megvalósításá-
hoz.
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Mindent a békéért

241. A feltámadott Jézus Krisztus a béke köszöntéssel üd-
vözölte tanítványait. Az érdekes és fontos számunkra benne az,
hogy nem talált ki új köszönési formát, hanem azt használta,
amit mindenki számtalanszor elmondott: Békesség néktek! Azt
a köszönést, amely kifejezi az ember békevágyát és békeszándé-
kát. A szokásos békeüdvözlettel a feltámadott Úr azt mondja
tanítványainak, hogy ő nem akar mást mint az ember békevá-
gyának teljesítését, és ezt várja követőitől is. Egész hozzászólá-
sunkkal mi sem akartunk mást, mint Jézus Krisztus szeretetével
az ember és az emberiség teljes békéjét szolgálni.
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