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CSAK NE OLYAN LASSAN!
A  Prágai K eresztyén  B ékekonferencia harm adik nagygyűlése  

•szózatot intézett a világ  keresztyén gyülekezeteihez. Ennek a „Szó
z a tá n a k  utolsó m ondata íg y  hangzik : „Csak ne olyan lassan, ked
ves Testvérek! A világ már békéért sikolt” . E lőzőleg arról beszél a 
Szózat, h ogy a „Csúcskonferencia m eghiúsulása után m ég  inkább  
fenyegeti az em beriséget az öngyilkosság: az atom háború veszedel
m e. E gyikün k sem  tudja, m enn yi idő adatott m ég arra, hogy ezt 
a veszélyt elhárítsuk” .

Ebben a helyzetben, am ikor az em beriség életbenm aradásáról 
van  szó, m inden keresztyénnek az a szent kötelessége, hogy am i 
csak  tőle  telik , m egtegye a háború kiküszöbölésére.

N agyon  szom orú tény, h ogy  ebben az „é le t-h a lá l” kérdésben a 
keresztyénség nem foglal el egységes és egyértelmű álláspontot 
m indenütt a világon. B ár igen sok keresztyén vallja , hogy az atom 
háború bűn és azt m inden erő központosításával :ki kell küszöbölni, 
m ég m in dig  vannak olyanok —  köztük jelen tős teológusok — , akik  
n e m  h ajlandók félreérthetetlen egyértelm űséggel tiltakozni és dol
gozni az atom háború rém e e lle n ,. sőt több esetben m é g  „pártoló  
szavak ”nat is hallunk m ellette. Ez a bizonytalankodás egyesek  részé
ről az egész keresztyénség gyengítését és elárulását jelenti.

A  m i m agyarországi evan géliku s lelkészeinknek sem  árt egy
szer csokorba k ötve látni az „atom -teológu sok ” bölcselkedéseit, hogy  
küzdhessünk ellenük.

1. Több protestáns teológus nyugaton —  a róm . katolikus teo
lógusokkal egyetértve! —  hangsúlyozza, hogy az „atom bom ba Isten  
ítéletének eszköze és nekünk nincs jogu n k  kifogásolni, ha Isten ez
zel akarja  m egítélni a bűnös világot” . Hogy Isten m ilyen  eszközzel 
ítéli m eg  a világot, ahhoz nekünk valóban nincs közünk. Ő szuve
rén Ű r. N incs k ötve ítélete eszközeinek kiválasztásában. D e  am ikor  
azt m on dják  egyesek, h ogy az „atom bom ba Isten ítéletének esz
köze” , ak kor ezzel éppen Isten szuverénitását tagadják m eg, m ert 
ők akarják „ráerőszakolni”  Istenre az atom bom bát, m in t „ítéleté
nek eszközét” . M inth a segíteni akarnának Istennek az ítéletben!

D e van ennek a „teológiai é rv ” -n ek  m ég  egy n agy  hibája. Ez 
pedig az, hogy az utolsó ítélet idejét is „segít” m eghatározni Isten
nek. Szinte „m egren deli” és  m eg is akarja  „rendezni” azt a napot,
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amikor Jézus Krisztus bizonyára el fog  jönni, de annak idejének, 
meghatározását Isten még Jézus Krisztusra sem bízta, nemhogy 
néhány nyugati teológusra.

2. Vannak olyan teológusok is, akik azért nem harcolnak a há
ború és az atomhalál ellen, mert szerintük „amíg a világ áll, min
dig lesznek háborúik. Ez meg van írva!” Ezek az emberek az esz- 
chatológia teológiájának mezébe öltöznek és ,,naív”-nak minősíte
nek minden olyan fáradozást, amely a háború fenevadjának megfé
kezésére irányul. De ez a magatartás és érvelés a keresztyén esz- 
chatológia teljes félremagyarázásából ered. Az eszchatológia nem 
arra való, hogy bénítson bennünket a szeretet cselekedeteinek  mun- 
kálásában. Nem az a kérdés, hogy az „utolsó időben” mi lesz, ha
nem az, a keresztyénség tudja-e járni ma a „kiváltképpen való 
ut” -at, a szeretet útját. Tud-e cselekedni a felebarátért, annak éle
téért? Itt és most! Bizonyára Jézus is jó l ismerte az „eszchatológia” 
kérdéseit (mindenesetre jobban, mint a mai teológusok!) de nem 
bénította meg a szeretet gyakorlásában a „vég váradalom” . Külö
nös lett volna, ha azért nem támasztotta volna fel Lázárt, mert az 
aztán „úgyis meghal11. Azért nem adott volna kenyeret, „m ert úgyis 
megéheznek újra” az emberek. Ma, amikor az emberiség megmara
dásáról van szó, nem „eszchatologizálni”  kell, hanem meg kell élni 
a szeretetet. A  szeretet több, mint az eszchatológia!

3. De még az eddigieknél is képtelenébb érvet lehetett olvasni 
nyugati teológusok tollából az atombomba „értékelésénél” . Azt ti., 
hogy „ha borzalmás is az atomhalál, nekünk keresztyéneknek tud
nunk kell, hogy van örökéletünk és ezért nincs mitől félnünk’1. Ez 
az érvelés azért borzalmas, mert „evangéliumi töltetet"  ad az atom
bombának. Ilyen formán: nem is olyan rossz az atombomba, hiszen 
„segít” arra, hogy minél előbb „örökéletre” jussunk. Ezek a teoló
gusok megint maguk akarják meghatározni, hogy Isten kit mikor 
szólít magához és visz örökéletre. Istenkáromlás összekötni az atom
bombát és az evangélium örömhírét! Jó tudni, hogy Jézus Krisztus
ban valóban van örökéletünk és ezt kell is boldogan prédikálnunk. 
De az atomveszéllyel szemben való küzdelem erejét és lendületét 
azzal bénítani és lassítani, hogy „nem is olyan vészes az atombomba, 
mert mi tudjuk, hogy a halálban is van örökéletünk’’ Jézus Krisz
tus váltsághálálánák a meggyalázását jelenti. Ez perverz teológia!

4. A  „teológia képtelenségei” -t még egy okoskodásban kell be
mutatnunk. Van olyan teológia is, amely a szeretet nevében haj
landó eltűrni és megengedni az atomfegyverek gyártását és szükség 
esetén használatát is. Egyik amerikai teológus így bölcselkedik: „A  
felelősséget csak bűnnel lehet gyakorolni. Ha választani kell a kö
zött a bűn között, hogy hagyjuk elveszni Keleten élő testvéreinket 
vagy a között, hogy az atomfegyverek gyártása által olyan helyze
tet teremtünk, amelyben ők inkább megvédhetők, akkor inkább ez 
ez utóbbi bűnt kell választanunk!’’ Vagyis a szeretet nevében te
remtsünk minél nagyobb feszültséget a világban. A  szeretet nevé
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ben folytassunk hidegháborút, támasszunk rémületet, és ha kell —  
ugyancsak a szeretet nevében! —  dobjuk le az atombombát a „test
vérek megmentése” érdekében! Itt az atombomba úgy szerepei, mint 
a „megváltás eszköze” ! Ölni kell milliókat a szeretet nevében és a 
felelősség nevében! Mi itt Keleten nem igényeljük ezt az irányunk
ban való „felelősséggyakorlást” . Nem igényeljük „m egm entésün
ket” . Mi Isten megváltó és gondviselő szeretetében tudjuk magun
kat és boldogan élünk a magunk helyén. Az amerikai teológusnak 
csak azt tudjuk mondani, hogy az atombombát nem gyárthatja, nem 
halmozhatja és nem használhatja az a keresztyén ember, akinek 
szívében él a szeretet. Ez a szeretet az atombomba elpusztítására, a 
háború kiküszöbölésére hajt.

Hiszen „a világ már sikolt a békéért.”
Ennyit a magyarországi evangélikus lelkészek felé is kell mon

danunk, az Isten színe előtt: „Csak ne olyan lassan, kedves Test
vérek!” .

KÁLDY ZOLTÁN

A Prágai Keresztyén Békekonferencia
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A  P rá g a i Keresztyény Békekonferencia. 3. teljesü lése  
1960. szeptember 6 — 9. nap ja in  P rá g á b a n

A keresztyén egyházak és emberek szívében kikelt az el
vetett mag. Amikor 1958. tavasz utóján egy kis csoport össze
gyűlt Prágában, hogy keresztyén hitük és lelkiismeretük tet
teket 'követelő szavára hallgatva megvessék a mozgalom 
alapját és szózatot intéztek a világ keresztyénségéhez az 
atomfegyverek, a háború vagy béke kérdésében — nem so
kan látták ennek értelmét és jövoj'ét. És most a Prágai Ke
resztyén Békekonferencia 3. ülésén nem kevesebb mint 200-an 
sereglettek össze Prágában Angliából, Ausztriából, Ausztrá
liából, Brazíliából, Dániából, Bulgáriából, Franciaországból, 
Hollandiából, Indiából, Indonéziából, Japánból, az Egyesült Ál
lamokból, Jugoszláviából, Kanadából, Lengyelországból, Ma
gyarországról, Norvégiából, a Német Demokratikus Köztár
saságból, Romániából, Svédországból, Svájcból, a Szovjet
unióból, Újzélandból és a vendéglátó Csehszlovákiából. Ke
letiek és nyugatiak, színesek és fehérbőrűek barátkoztak, 
vitatkoztak és találkoztak egymással a béke, a barátság, a 
leszerelés, a békés együttműködés nagy és égető kérdései
ben.

A magyar protestantizmust 12 tagú küldöttség képviselte 
Prágában. A  konferencia 6 napjának az előadásairól, meg
beszéléseiről és határozatairól több cikkben szándékozunk 
beszámolni.

A Prágai Keresztyén Békekonferencia határozatai

A harmadik Prágai Keresztyén Békekonferencia olyan világhelyzet
ben ült össze, amelynek félelmetes komolysága alól egyetlen reálisan 
gondolkodó ember sem vonhatja ki magát.

A csúcskonferenciába nagyon sokan vetették reménységüket. Meg
hiúsulása után méginkább fenyegeti az emberiséget az öngyilkosság: az 
atomháború veszedelme. Egyikünk sem tudja, mennyi idő adatott még 
arra, hogy ezt a veszélyt elhárítsuk. A légkört még jobban mérgezi a 
hidegháború, amely a melegháború felé sodor. A keresztyénség pedig — 
különösen a világ hatalmi rendszereivel történt hamis szövetkezés követ

És mégis béke lesz a világon
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keztében — a belső meghasonlás képét mutatja, ahelyett, hogy egysége
sen síkraszállna a fenyegetett és aggodalmakkal terhelt emberiségért.

Ebben a helyzetben — a szolgálatnak ama közösségében, amelyre a 
Jézus Krisztus evangéliumába vetett hitünk a Lélek egységében és a 
békesség kötelékével kötelezett el bennünket — kérve és intve kijelentjük:

Az egész emberiségnek aktív tiltakozásban kell egyesülnie minden 
tömegpusztító eszköz ellen, amellyel meggyalázzák Isten jóságát, elárulják 
az embert és a teremtett mindenséget.

Egyetlen keresztyén se vegyen részt atomháborúban vagy annak elő
készítésében.

Minden keresztyénnek kötelessége, hogy minden tőle telhetőt meg
tegyen bármiféle háború kiküszöbölésére, mert most ez az emberiség 
életbenmaradásának előfeltétele.

Nyomatékosan kérjük a felelős államférfiakat, hogy az emberiség 
érdekében teljes felelősséggel tegyenek meg minden lehetőt a népek 
közötti megbékélésért és megértésért; hogy következetesen valósítsák 
meg azokat az alapelveket, amelyeket az Egyesült Nemzetek XIV. köz
gyűlése az általános és teljes leszerelésről egyhangúlag elfogadott; hogy 
a hideg- és melegháborút örökre zárják ki a politikai eszközök sorából; 
hogy a német kérdést és bizonyos ázsiai és afrikai területek problémáit 
megegyezéssel oldják meg, és ezzel vessék meg az emberiség tartós béké
jének alapját.

A békére, testvériségre és együttmunkálkodásra vágyó egész embe
riséggel együtt nagy várakozással tekintünk az Egyesült Nemzetek küszö
bön álló közgyűlése elé. Imádságunk kíséri az összes résztvevő állam
férfiakat — bárkik is azok —, hogy békemunkájukat áldja meg a békes
ség Istene.

Kötelességünk a hidegháborúnak ellenállni, az igazi békesség elő
feltételeként kölcsönös bizalmat teremteni és mindenütt síkraszállni az 
emberért, ahol csak hatalmi célok elérésére eszközként visszaélnek vele.

Mint keresztyéneknek, szabadságunk van arra, hogy az új társadalmi 
rendben is betöltsük embertársaink és az emberi közösség felé azt a szol
gálatot, amellyel felebarátainknak tartozunk.

Mi is szükségesnek tartjuk, hogy a 650 milliós népi Kína egyenjogú 
tagállama legyen az Egyesült Nemzetek Szervezetének.

Különösképpen arra kaptunk elhivatást, hogy a fejlődésben elmaradt 
országok éhező és elnyomott népeiért síkraszálljunk, és így testvéri kö
zösségben éreztessük meg velük, hogy teljesen egyenjogúak.

Tartozunk minden ember előtt bizonyságot tenni az élő Isten igaz
ságáról, Akinek szentséges szeretete keresztyéneket és nem-keresztyéneket 
egyaránt átölel.

A keresztyénség széles körében elterjedt bizonyos magatartás láttán 
igen komolyan kijelentjük: aki a keresztyén hitet azonosítja a kommu- 
nista-ellenességgel, az a keresztes háború ideológiáját támogatja. Ez pedig 
összeegyeztethetetlen Annak keresztjével, Aki minden emberért meg- 
feszíttetett és feltámadott.

Nem nyerhetjük meg a békét, ha nem merünk találkozni egymással, 
hogy beszélgessünk és emberként becsüljük és szeressük egymást, ahe
lyett, hogy egymást, mint szembenálló világnézetek és hatalmi rendsze
rek képviselőit, kölcsönösen eleve elítélnénk.
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Mivel Isten ígérete közös szükségünkben mindnyájunkra érvényes — 
az ökumenére bízott szolgálat mellett vallást téve —, arra hívunk fel 
minden keresztyént, hogy egy összkeresztyén békekonferencián velünk 
együtt keressék a világ békességét és így dicsőítsék a békesség Istenét.

Csak ne olyan lassan, kedves Testvérek! A világ már békéért sikolt!

A  Prágai Keresztyén Békekonferencia 3. ülésének levele az Egyházak 
Világtanácsához 1960 szeptemberében

A Prágai Keresztyén Békekonferencia harmadik ülése megbízott 
bennünket azzal, hogy megküldjük az Egyházak Világtanácsának annak 
az Üzenetnek és határozatoknak a szövegét, amelyeket az 1960. szeptember 
9-én tartott teljes ülés megszavazott s amelyeket a világ egyházai és a 
nyilvánosság elé tárnak.

A mellékelt iratok helyes megértése érdekében még az alábbiakat 
terjesztjük az Egyházak Világtanácsa elé a teljes ülés megbízásából, kérve 
azok testvéri tudomásul vételét:

1. Az emberiség életének a kérdésévé lett békekérdés rendkívül nagy 
sürgőssége arra indított bennünket, hogy 1961 júniusára Egyetemes Ke
resztyén Békegyűlést hívjunk egybe. Már most meghívjuk erre az Egy
házak Világtanácsát és annak minden tagegyházát. Arra kérjük az Egy
házak Világtanácsát, hogy minden erővel támogassa ezt a konferenciát, 
amely a békéért hordozott egyetemes keresztyén felelősségben egyesíteni 
fogja mindazokat a keresztyéneket és egyházakat, amelyek tagjai az Egy
házak Világtanácsának és azokat is, akik nem tartoznak a kötelékébe. 
Köszönettel értesültünk arról, hogy az ökumené egyes bizottságai és 
vezető személyei egyre fokozódó mértékben tanúsítanak barátságos maga
tartást szándékaink iránt. Azt is köszönettel állapítottuk meg, hogy az 
Egyházak Világtanácsa ismételten hangsúlyozta, hogy a hidegháború le
küzdése végett a keresztyén embereknek konkrét intézkedéseket kell 
tenniök.

2. Ügy hisszük, hogy az Egyetemes Keresztyén Békegyűlés döntő 
módon elő fogja mozdítani ezeket a törekvéseket. Ha azt kérdezné vala
ki, hogy miért tartjuk ezt a konferenciát néhány hónappal az ökumené 
new delhi-i nagygyűlése előtt, erre az a feleletünk, hogy ezt a békekérdés 
hihetetlen sürgőssége indokolja. Öráról-órára nő az a veszély, hogy egy 
napon a „már késő” köszönt reánk. Másrészt úgy véljük, hogy nem kell 
akadályozni a Neio Delhi-re való többirányú felkészülés munkálatait a 
maga sajátos problematikájával és tiszteletben kell tartanunk New Delhi 
programját, ezért külön konferencián tárgyaljuk meg a béke kérdését a 
kellő gondossággal és felelősséggel. Ügy hisszük, hogy ez a munkameg
osztás megfelel New Delhi érdekeinek is.

3. A Prágai Keresztyén Békekonferencia 3. teljes ülése igyekezett 
felismerni a béke megőrzéséhez ma szükséges lépéseket.

Mélyen megrendülve kellett megállapítanunk, hogy a hidegháború 
sokkal zavarosabbá tette a nemzetközi kapcsolatokat, mint azt feltételez
tük. Meg kellett látnunk, hogy sokkal több zavaró mozzanat játszott sze
repet, semhogy a vezető államférfiak meg tudtak volna egyezni a tény
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leges leszerelés, a tartós béke és a népek tényleges együttműködésének 
a kérdésében, függetlenül attól, hogy milyen politikai rendszerhez tar
toznak. Azt is meg kellett állapítanunk, hogy a hidegháború a keresztyén 
egyházak körében is elhomályosította és veszélyezteti Jézus Krisztus 
parancsolatainak a békéről, az irgalmasságról és a szeretetről szóló ige
hirdetését, annak tisztaságát és egyszerűségét. Megváltjuk bűneinket, 
hogy gyengéknek bizonyultunk az igehirdetésben. Másrészt azonban új
ból meghallottuk a megfeszített és feltámadott hívását, hogy minden 
erőnkkel szolgáljuk a békét, a kiengesztelődést és a békés egymás mellett 
élést. A keresztyénségnek nem az a feladata, hogy egyik vagy másik 
politikai tábor szolgálatába álljon: Az evangéliom mint Isten igéje Jézus 
Krisztusnak, a Békesség Fejedelmének a szeretetét hirdeti minden ember 
iránt Nyugaton csakúgy, mint Keleten, vagy bárhol is él. Ezért vagyunk 
szolidárisak minden keresztyénnel és nem-keresztyénnel, akit egyaránt 
fenyeget egy lehetséges világkatasztrófa veszélye, a gyűlölet és a hideg
háború következménye.

Nem becsüljük le azokat a különbségeket, amelyek a különböző tár
sadalmi rendszerek között megvannak, és tudjuk, hogy a versengés nem 
folyhat le feszültségek, megrázkódtatások és krízisek nélkül. De azt is 
tudjuk, hogy az egymással viaskodó társadalmi rendszerek előnyeiről 
és értékéről csak az áldozatos munka, a nagyobb szabadság és a szociális 
igazságosság tanúskodhatnak, meg az ember őszinte szeretete és a békés 
versengés az éhség és halál leküzdésében a világon. Az embereknek az 
a feladatuk, hogy versengjenek egymással az éhség, a betegségek, a kul
turális elmaradottság és az alacsony életszínvonal ellen vívott harcban.

Ugyanez a békéért hordozott felelősség kényszerít bennünket arra, 
hogy világosan lássuk és nevükön nevezzük a mai világpolitika veszélyt 
jelentő gócait.

Köszönettel értesültünk arról, hogy a különböző egyházak ismételten 
tiltakoztak a tömegpusztító fegyverek ellen. De még hiányzik a keresz
tyénségnek az az egyértelmű bizonyságtétele, hogy keresztyén ember ne 
vegyen részt atomháborúban vagy annak az előkészítésében. Köszönettel 
értesültünk arról, hogy keresztyének és nem-keresztyének óvnak egy új 
háborútól, de még hiányzik a keresztyénségnek az az egyértelmű vallás
tétele, hogy a mi korunkban a háború előkészítése támadást jelent Isten 
teremtett világa ellen és a keresztyén ember csak feltétlen n e m e t  
mondhat bármilyen háborúra.

Látjuk politikai téren is, hogy a keresztyén és nem-keresttyén állam
férfiak igyekeznek megszüntetni a feszültségeket. De nem látjuk, hogy 
a krízisek gócait megszüntetnék s ezért az a véleményünk, hogy nekünk, 
keresztyéneknek kell felszólítanunk és buzdítanunk őket, hogy megfon
toltan és ésszerűen nyúljanak hozzá a nehéz feladatokhoz. Nemzetközi 
konferenciák döntő segítséget jelenthetnek ezen a téren. Készséggel 
ismerjük el, hogy az ökumenikus Tanács Nemzetközi ügyekkel foglal
kozó Bizottsága sokat fáradozott ezen a téren, örülünk, hogy pl. az Egy
házak Világtanácsa vezető grémiumainak a legutolsó ülése szót emelt 
azért, hogy minden népnek egyenrangú helye legyen a népek közösségé
ben és így a 650 milliós népi Kína is kivegye részét a megértés és béke 
nagy munkájából. Ügy véljük, hogy hasonlóan gyors és előrevivő dönté
seket kell hozniok a nemzetközi politikai testületeknek, hogy igazi és 
teljes leszerelés legyen, megszűnjenek a katonai bázisok idegen államok

583



területén, rendeződjék a német kérdés, valamint Ázsia és Afrika bizo
nyos területeinek a problémája. Mindezekben a kérdésekben szívesen.' 
dolgozunk együtt az Egyházak Világtanácsa megfelelő Szerveivel.

Azt reméljük, hogy mindezzel rávilágítottunk arra, hogy miben lát
juk az Egyetemes Keresztyén Békegyűlés feladatát: azt reméljük, hogy 
világos és egységes álláspontot dolgoztunk ki az emberiség legégetőbb 
problémáiban a béke és az élet szolgálata szempontjából. Bizonyosak 
vagyunk abban, hogy a mi viaskodásunk a béke kérdésében — amely 
annak idején a gyakorlati keresztyénség ökumenikus mozgalmában is 
szerepelt — lényegesen hozzájárul az egyház igazi egységéhez is. Hiszen 
az egyház igazi egysége mindig kölcsönös vonatkozásban van a egyház 
igazi és helyes bizonyságtételével.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy Krisztus győzelmet arat a rossz, a  
gyűlölet és a halál felett. Ez a bizonyosság adja nekünk a reménységet 
harcunk sikerére vonatkozólag, hogy kiharcoljuk a világ békéjét és hogy 
bizonyságtételünk hatékony lesz Arról, aki a világ békessége.

3.

AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE TITKÁRSÁGÁNAK,
N E W  Y O R K

A Keresztyén Békekonferencia, amely 1960. szeptember 6—9. napjain 
harmadszor ülésezett Prágában, foglalkozott korunk legégetőbb kérdé
seivel abban a tudatban, hogy a keresztyén egyházak komolyan felelősek 
a jövőért. Mindenekelőtt a nemzetközi helyzet növekvő feszültségével 
és azzal a helyzettel foglalkoztunk, amely Ázsia, Afrika és Latin-Amerika 
népei körében kialakult, örömmel üdvözlünk minden olyan lépést, ame
lyet ezek a népek a szabadság, az emberi méltóság kivívása, valamint 
az éhség és nyomor elleni küzdelem terén megtettek. Reméljük, hogy az 
emberiség közvéleményének a nyomására megszűnnek azok a kísérletek, 
hogy ezt az előrehaladást megakadályozzák vagy lelassítsák. Az Egyesült 
Nemzetek 15. közgyűlése előreláthatólag komoly tárgyalások színtere lesz. 
Reméljük, hogy a párizsi konferencia meghiúsulásával megszakadt tár
gyalások újra megkezdődnek és arra kérjük az összes államférfiakat, 
hogy ne vonják ki magukat ezekből a megbeszélésekből.

A Párizsi Konferencia meghiúsulása után a világ sok millió embere 
látja sötét színben a jövőt és mélyen megrendültek reménységükben. 
Egyes emberek és csoportok viszont arra használták fel ezt a tényt, hogy 
fokozzák a hidegháborút és tovább növeljék a félelmet. Aggódva és mégis 
újból reménykedve azzal a kéréssel fordulunk az Egyesült Nemzetek 
közgyűléséhez: tegyen meg mindent azért, hogy a teljes leszerelés és a 
pusztító fegyverek teljes betiltása megvalósuljon és tegyen meg minden 
lépést az emberiség félelmének a felszámolására. Az idő rövid — a veszély 
nagy! Az emberiség fizikai erejét nem lehet túlfeszíteni.

Az egész emberiség nagy többsége tekint ezekben a napokban az 
Egyesült Nemzetek közgyűlésére és reméli, hogy jóváteszik azt a csapást,
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amelyet a nemzetközi enyhülésért fáradozóknák kellett ezen a nyáron 
elszenvedniük, sőt döntő lépéseket tesznek majd a háború okainak a meg
szüntetésére és a világbéke biztosítására. Ebben a vonatkozásban nyoma
tékosan szeretnénk kérni, hogy a leszerelésre és a népek békés együtt
élésére irányuló fontos megbeszélésekre hívják meg a 650 milliós népi 
Kínát is.

Biztosítjuk az Egyesült Nemzetek közgyűlését, hogy mint keresztyé
nek könyörgésünkkel és jó szándékkal fogjuk kísérni a soron következő 
tanácskozásokat.

Teljes tisztelettel a Prágai Keresztyén Békekonferencia 3. ülése 
nevében:

Eisenhower és De Gaulle elnökhöz és Macmillan miniszterelnökhöz 
intézett levél szövege

Excellenciás Uram!
A Keresztyén Békekonferencia 3. közgyűlése, amely 1960. szeptember 

6—9. napjain ülésezett Prágában, tisztelettel megküldi Excellenciádnák 
annak a levélnek a szövegét, amelyet az Egyesült Nemzetek Közgyűlésé
hez intézett.

A föld sok országának a keresztyénéi gyűltek itt egybe, hogy a népek, 
igazi békéjének a megteremtéséért szolgáljunk. S közben nagy remények
kel tekintünk az Egyesült Nemzetek most következő közgyűlése elé.

Biztosítjuk önt arról, hogy imádkozunk érette és köszönjük mindazt, 
amit az igazi béke megteremtéséért tesz.

örömmel értesültünk arról, hogy Hruscsov miniszterelnök személye
sen vezeti a közgyűlésen a Szovjetunió küldöttségét. Szívből kérjük 
Excellenciádat, hogy országa képviseletében tegye meg ugyanezt. Ez a 
lépése nagyban alátámasztaná a békés megoldásba vetett reménységet és 
nagy bizalommal várhatnánk jó eredményt a tárgyalásoktól.

Vagyunk tisztelettel a konferencia résztvevői nevében:

Dr. Viktor Hájek s. k.,
a Keresztyén Békekonferencia elnöke

Jaroslav N. Ondra s. k.,
a Keresztyén Békekonferencia 

főtitkára

Dr. J. L. Hromádka s. k.,
a Keresztyén Békekonferencia 

Munkabizottságának elnöke

4.

Dr. V. Hájek s. k.,
a Keresztyén Békekonferencia elnöke

J. N. Ondra s. k.,
a Keresztyén Békekonferencia 

főtitkára

Dr. J. L. Hromádka prof. s. k.,
a Keresztyén Békekonferencia 

Munkabizottságának elnöke
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5 .

Annak a levélnek a szövege, amelyet a Prágai 
Keresztyén Békekonferencia harmadik ülése 1960. szep
temberben N. S. Hruscsovhoz, a Szovjetunió miniszter
elnökéhez intézett.

Excellenciád!
A Keresztyén Békekonferencia harmadik teljes ülése, amely 1960. 

szeptember 6—9. között Prágában ülésezett, szeretné átnyújtani Excellen- 
ciádnak annak az iratnak a szövegét, amelyet az Egyesült Nemzetek tel
jes üléséhez intézeti.

Mi úgy gyűltünk itt össze, mint a föld sok országából való olyan 
keresztyének, akik szolgálni szeretnénk a népek közötti igazi békesség 
megvalósítását. Ezzel kapcsolatban nagy reménységgel tekintünk az Egye
sült Nemzetek elkövetkezendő teljes ülése elé.

Szívünkből örülünk Excellenciád elhatározásának, hogy személyesen 
utazik a gyűlésre. Reméljük, hogy más államférfiak is hasonló elhatáro
zásra jutnak. Nagy bizalommal reménykednénk az ilyen tárgyalások jó 
kimenetelében.

Imádságainkról való biztosítás mellett megköszönjük önnek mindazt, 
amit egy igazi béke megteremtéséért meg tud tenni.

Maradunk tisztelettel a konferencia résztvevői nevében:

Dr. Viktor Hájek s. k.,
a Keresztyén Békekonferencia elnöke

Jaroslav N. Ondra s. k.,
a Keresztyén Békekonferencia 

főtitkára

Dr. J. L. Hromádka s. k„
a Keresztyén Békekonferencia 

Munkabizottságának elnöke

Fordította: dr. Pálfy Miklós
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A  P rágai Keresztyén B ékekkonferencia 3. teljes ülése 
1960. szeptember 6 — 9. napjain P rágában

A  Prágai Keresztyén Békekonferencia 
referátumai

I I .

A keresztyének békeszolgálata
H. Gollwitzer nyugatnémet professzor előadása a Prágai Ke

resztyén Békekonferencián.

Keresztyén békekonferencia résztvevőiként gyülekeztünk össze. Nem 
arról van szó tehát csupán, hogy a béke fenntartásán szeretnénk fára
dozni s mellesleg, véletlenül még keresztyének is vagyunk. Ilyen konfe
renciákra is szükség van és részt is veszünk azokon, mikor közülünk 
némelyeket pl. pacifista jellegű konferenciákra hívnak, melyek résztvevői 
más vallási és világnézeti csoporthoz tartoznak, vagy mikor másokat 
mint politikusokat hívnak valahová a béke ügyében megbeszélésre. 
Az ilyen résztvevők ebben az esetben sem függesztik szögre, vagy hagy
ják otthon keresztyén hitüket; kifejtett munkájukban nem közömbös 
keresztyénségük. Keresztyén voltuk azonban nem explicit, hanem inplicit 
módon érvényesül, vagyis ilyenkor nem keresztyén, hanem ésszerű érve
ket hoznak elő (bár ebben is meghatározza őket keresztyén voltuk). 
Keresztyén felelősségérzetük rejtett rugó, de nem válik eszmélkedésük 
és hozzászólásuk közvetlen témájává. Ma azonban úgy jöttünk össze 
mint keresztyének, sőt részben mint egyházaink küldöttei és arról fogunk 
tanácskozni, hogy keresztyénségünk miként kötelez és miként késztet 
bennünket békemunkára, hogy milyen irányvonalakat mutat számunkra 
az evangélium, mikor a békéért folytatott általános munkában részt 
veszünk és ennek ügyében együtt dolgozunk olyan emberekkel is, akik 
egészen más előfeltételekből indulnak ki. Elengedhetetlen, hogy a keresz
tyének ezekről a kérdésekről külön is elgondolkozzanak. Csak így válhat 
világossá előttük, hogy mi a sajátos hozzájárulásuk mindahhoz, amivel 
a mai emberiség problémáit megoldáshoz akarja segíteni. Kétféle néző
pontot kell tehát tisztáznunk: egyrészt azt, hogy hol van a keresztyén 
ember helye a békemunkában, másrészt azt, hogy mi a mai emberiség fel
adata a háború és béke kérdésében. A Keresztyén Békekonferencia első 
két ülése sok fontos dolgot állapított meg máris mindkét témával kap
csolatban. Ezeket én most a fenti téma alá vonva összefoglalom és meg
kísérlem alkalmazni.
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1. A keresztyén ember helye a békemunkában

A keresztyén ember egy felettébb meglepő és páratlan békeszerző
désből él és egy mindent felülmúló békesség részese. Pontosabban így is 
mondhatjuk: a keresztyén ember egy bizonyos üzenet hallatára, abban 
a pillanatban amikor azt meghallja, önmagát ellenséges indulatú harcos
nak, de egyidejűleg a legtüneményesebb béke részesének és ismételten 
csak harcosnak látja — azonban most már egészen más értelemben, mint 
előzőleg. Az üzenet örömhír, evangélium, mert lényegében békehír, 
a már megkötött béke valóságáról szóló híradás. A háborúról most már 
csak a békével való összefüggésében lehet beszélni, annak akár régi, akár 
új formájáról legyen szó. A „békesség evangéliuma” (Ef. 6, 15.) a „békes
ség Istenéről” szól (Róma 15, 33; 16, 20; I. Kor. 14, 33; II. Kor. 13, 11; 
Fii. 4, 9; I. Thess. 5,23; II. Thess. 3, 16; Zsid. 7, 2; 13, 20.) Ez az a híradás, 
amely hatalmába kerített bennünket és szolgálatba állított. Isten tettéről 
szinte azt kell mondanunk, hogy Istennek egy olyan követeléséről tudó
sít, amelyet elsősorban nem irányunkban, hanem önmaga iránt támasz
tott. Az evangélium azt mondja nekünk: Isten azzal'a követeléssel lépett 
fel önmagával szemben, hogy véget kell vessen hatalmával a háborúnak, 
amelyet mi emberek indítottunk ellene, amely önmagunk és Isten egész 
teremtésének elpusztítására vezet. Isten akaratán elsősorban azt kell érte
nünk, amit Isten önmagától követel, amire önmagát szólítja fel és amit 
ő maga, a csupán önmagától befolyásolható és önmagát kényszeríteni 
tudó Isten valósíthat meg ellenállhatatlanul. Az történik, amit ő akar; 
s amit akar, azt maga hajtja végre. „Isten békét akar” , tehát: békét sze
rez. Erről szól az angyalok karácsonyi örömüzenete: Isten azért olyan 
dicsőséges a magasságban, mert felkel és a magasból alászáll a békételen 
világba és békét szerez az emberek iránti szeretetből és jóakaratból, noha 
ezt a jóakaratot az emberek legkevésbé sem érdemelték meg. Jézus 
Krisztus neve és személye azt jelenti: Isiten békét akar és Isten békét 
teremt.

Meg kell említeni még azt is, hogy a béke szó az ószövetségi SALOM- 
nak megfelelően nem csupán fegyverszünetet, tehát valami negatívumot 
— a gyilkolástól, háborúskodástól és gyűlölködéstől való tartózkodást — 
jelent. Tartalma pozitív, olyan boldogságot és életet jelöl meg, amely 
átfogja az örökkévalót is és a múlandót is, az Istenhez és az emberhez 
való viszonyunkat is, a lelket is és a testet is.

Az evangélium azt az örvendetes üzenetet hozza tudomásul, hogy 
a menny és föld Ura, aki életünket kezében tartja, aki éltet bennünket 
és aki éllen mégis szüntelen harcot folytatunk, ezt a békét nemcsak 
akarja, nemcsak követeli, nemcsak hogy megvalósítja majd egyszer, 
hanem már el is hozta, meggyökereztette itt a földön, amikor kegyelmi 
szövetséget kötött az emberrel és emberré lett a Jézus Krisztusban. 
Szemünk természetesen valami mást lát.. Ml csak az ember háborús szen
vedélyének diadalát látjuk. A békeszerző Jézus magárahagyottan hal 
meg a kereszten. Az emberi békétlenség és gyűlölködés öli meg. A hit, 
a Szentlélek csodája, ha Jézus Krisztus keresztjén valami mást| is látunk 
az ember Isten iránti kibékíthetetlen ellenszenve diadalán kívül. De bár
mennyire elvakult is szemünk, az evangélium szava szüntelenül rámutat 
Jézus Krisztus keresztjére és feltámadására, s azt mondja: a béke már 
megvalósult, ott a Golgotán diadalmasan vetette meg lábát a földön, 
a jövő, Isten békeországa már kezdetét vette, lövöldözéstek teljesen cél
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talan. Egy értelmes dolgot tehettek csupán: szüntessétek be a harcot, 
adjátok meg magatokat a tulajdonképpeni győztesnek. Meglátjátok majd, 
hogy ez nem valami szomorú leveretés, keserves kényszer, mint általában 
a kapitulációk, hanem megmeneküléstek, üdvösségetek. Harcotok öngyil
kosság volt, vereségtek életmentés. Ennek felismerése és elismerése a 
Jézus Krisztusba vetett hit.

Előzőkben kiemeltük a „béke” szó bibliai értelmének átfogó, az egész 
emberi életre, a test és lélek dolgaira egyaránt vonatkozó jelentését; most 
még egy bizonyos rangsort kell megállapítanunk ennek a szónak jelenté
sén belül. Ennek a sorrendi kérdésnek a szükségére az a körülmény hívja 
fel figyelmünket, hogy Istennek Jézus Krisztusban adott békességét csak 
az evangéliumba vetett hit által lehet megérteni. Olyan békesség tehát, 
amely a szemünk előtt nyilvánvaló valóság szempontjából mindig vitat
ható és ellentmondást vált ki. A világ ugyanis nem lett békességesebbé 
a golgotái esemény óta. Valóság-e Isten békessége? Nem csupán látszat, 
illúzió, vagy valami eszme, követelmény és távoli célkitűzés? Egy német 
egyházi ének egyik verse szerint „Isten megkönyörült rajtunk, nagy és 
meg nem szűnő béke köszöntött ránk, véget ért- minden nyomorúságunk” . 
Luther következőképpen szokta kifejteni az e versben megszólaló evan
géliumot: kétféleképpen szabadíthat meg Isten- bennünket a gonosztól; 
vagy a gonoszt tartja távol tőlünk, vagy minket tart távol a gonosztól. 
Ez azt jelenti, hogy a szabadulás részeseivé vagy a gonosz külső körül
ményeinek elhárítása útján válunk, vagypedig úgy, hogy életünk leg
bensőbb központjában, szívünkben megszabadulunk a gonosz hatalmától 
és más uralom alá kerülünk. Pál apostol szerint az Atya megszabadított 
bennünket a sötétség hatalmából és átvitt bennünket az ő szerelmes Piá
nak országába (Kol. 1:13.). Ez nem jelenti azt, mintha Isten megeléged
nék egy belső szabadulással és ezenkívül aztán minden maradhat a régi 
gonosz állapotban. Inkább arról van szó, hogy Isten szándéka szerint 
a bensőnek meg kell előznie a külsőlegest: szívünkben kell békességet 
találnunk, hogy a külső béke a belülvalónak gyümölcse legyen. A világi 
béke tehát az Isten békességének gyümölcse. Az a sorrend tehát, amely 
szerint Jézus Krisztus először meghal miérettünk és mi Istennek eme 
tettébe vetett hitünk által megbékélünk Istennel, és csak ezután kezdődik 
el a feltámadott Úr diadalmenete, amely az egész teremtett világ végle
ges felszabadulásával végződik — ez a sorrend tehát a „béke” szó átfogó 
értelmét nem szünteti meg. A békének a külső, földi, múlandó világban 
is érvényre kell jutnia, a farkasnak a báránnyal kell lakoznia (Ézs. 11:6.), 
a fegyverekből kapát kell készíteni (Ézs. 2:4.). A sorrendnek tehát van 
értelme, noha gyakran válik kísértésünkké és gyákran tesz türelmetlenné, 
amikor a béke beteljesedése felé tekintünk. 1. Vigasztalásunkat szolgálja, 
mikor az emberi békétlenség terhét kell hordoznunk: a legfontosabbat 
nem veheti el tőlünk semmi. Isten üdvösségét nemcsak késő utódáink 
élvezhetik majd, már most is országához tartozunk és részesülünk béké
jében. .2. Megszabadít attól az illúziótól, mintha a békétlenség gyökerét 
csupán a külső körülményekben kellene keresnünk, mintha azok meg
változása következtében az emberek farkasokból bárányokká, békétlen- 
kedőkből békeszeretőkké válnának. A külső körülmények megváltozása 
igen nagy hatású lehet. A külső körülmények megváltozása — minőségük 
szerint — szociális vagy aszociális tendenciákat idézhetnek elő az ember
ben. A legmesszebbmenően komolyan kell venni tehát a külső életfeltéte
lek és a munkaviszonyok megváltoztatásával kapcsolatos minden fel
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adatot. A keresztyéneknek azonban az evangélium alapján tudniok kell, 
hogy a baj sokkal mélyebben vert gyökeret, semhogy emberi vállalkozás 
útján meg lehetne szüntetni. Amíg az ember örökkévaló Ura ellen lázadó 
Ádám, embertestvére iránt újra meg újra Káinná válik. Sürgetően szük
séges a szociális körülmények megváltoztatása egy olyan célkitűzéssel, 
hogy az emberben ne az aszociális, hanem a szociális tendenciák, a közös
ségi érzés, a közös béke iránti felelősség erősödjék meg; de amint nem 
teszi az evangélium szükségtelenné a társadalmi viszonyok megváltozta
tása érdekében folytatott küzdelmet, nem teszi a társadalmi körülmé
nyek lehető legkedvezőbb megváltozása sem feleslegessé az evangé
liumot. 3. A sorrendi kérdés egy értékrendet is tudatosít bennünk: „Isten 
országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által 
való öröm” (Róma 14:17.). A béke ugyan bibliai értelme szerint vonat
kozik a testi életre is, de semmi kétséget sem hagy a Biblia afelől, hogy 
egy testileg élő ember lelkileg halott lehet. Az evangélium azzal, hogy 
bennünket az élő Isten színe elé állít, új mércét ad kezünkbe és ezzel 
értékeljük az életet és a halált, az üdvösséget és a kárhozatot, az örömöt 
és a bánatot. Rámutat, hogy az ember több annál, amit puszta biológiai 
megjelenésében jelent. Megmutatja a mártírnak az életet ott, ahol sze
münk csupán a halált látja. Leleplezi a gazdag embert, hogy az életet 
éppen akkor veszítette el, amikor azt megnyerni vélte. Ezért hangoz
tatják keresztyén körökben olyan gyakran, hogy az a béke, amelyről 
az evangélium szól, egészen, más béke, mint amiről a politikában beszél
nek. Valóban más: „Töltsd be szívemet békével” — énekeljük egyik egy
házi énekünkben — és jaj, ha valaki nem veszi tudomásul ezt a rang
sort, ha csak valami „spiritualizmust” lát benne, ha csak a politikai béke 
kelti fel csupán érdeklődését! Elárulná, hogy az evangéliumot még nem 
hallotta meg igazán, hogy az ideigvalót többre becsüli az örökkévalónál, 
a földi életcélok beteljesedését nagyobbra tartja mint az örökéletet, és 
hogy képtelen keresztyénségével hozzájárulni a társadalmi és politikai 
élet dolgaihoz, pedig bennünket, akik itt összegyülekeztünk, most éppen 
ez foglalkoztat. De jaj annak is, aki úgy gondolná, hogy éppen e rang
sorolás következtében, éppen az Isten békessége és> a külső békesség 
között fennálló különbség miatt, az Isten békéjének a földi békét meg
haladó hasonlíthatatlan jelentősége miatt, az „üdvösség” és a „közjó” 
(amint ezt Asmussen hangoztatta) közötti rangsor miatt, a keresztyén 
embernek és az egyháznak nem kell törődnie a földi jóléttel, csak az 
üdvösséggel! Ez a gondolkodásmód már régebben és ma is közömbösséget 
idézett elő keresztyén körökben a földi bajok iránt. Ezek ma azzal vádol
nak bennünket, hogy miközben a hidegháború és a melegháború veszélye 
nyugtalanít bennünket, összekavarjuk a „béke” kettős jelentését s nem 
különböztetünk. Különböztetnünk kell, de a kettőt egymástól elválasztani 
nem szabad. Van egy bizonyos szent és egy bizonyos minden szentséget 
nélkülöző közömbösség a földi bajok tekintetében. A keresztyén ember 
számára lehetséges az, hogy az örök üdvösségről szóló örömhír hallatára 
közömbössé váljék a saját egyéni földi boldogulása, a saját földi bajai 
vonalán. Bárcsak minél többször tapasztalnék meg ezt a fenséges fel- 
szabadulást! Semmiképpen sem lehet azonban a keresztyén ember közöm
bös embertársának földi élete dolgaiban és annak bajait látva. Az evan
gélium az irgalmas samaritánus történetétől kezdve Jakab apostol le
veléig helyesli ezt a szent és elítéli ezt a szentségtelen közömbösséget.

4. A sorrend kérdésének egy negyedik aspektusa éppen ezzel foglal
kozik. Azzal, hogy Isten békessége Jézus Krisztusban eljött a még meg
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nem váltott világra, nem vált a világ tökéletessé. Létre jött azonban egy 
átmeneti idő, amelyben Isten békessége már a .miénk lehet és meg akarja 
ragadni szívünket. Ebben az átmeneti időben azonban ennek a békesség
nek átfogó jelentősége még nem nyilvánvaló számunkra. Barth Károly 
a „Kirchliche Dogmatik” lapjain (IV. 1, 822. és köv.) foglalkozik ezzel 
a kérdéssel. Felveti: mi következik abból a tényből, hogy húsvét óta 
a régi világkorszak letűnt, legyőzetett, de ténylegesen még nem takarít- 
tatott el. Így válaszol: Nyilván még valami feladat vár ránk, mármint 
azokra, akik húsvét fényében állunk. Ez a közbevetett idő, helyesebben 
ez a húsvét és Jézus visszajövetele közé eső utolsó idő, a gyülekezet 
válaszadásának ideje. Ezt a kis időt tehát arra kaptuk, hogy mi, akik még 
a régi világkorszakban élünk dicsérettel és hálával, szeretettel és szol
gálattal válaszoljunk az Úrnak, mert ez felel meg akaratának — amint 
Barth mondja. „Megfelel akaratának” — ez a (kifejezés a mi összefüggé
sünkben a „béke” szó átfogó tartalmát jelöli meg, A béke a Krisztus- 
eseményben a maga teljességében áll előttünk, mint a bibliai ígéretek 
beteljesedése. Még nem valósult meg. Valóságának a m,i cselekedeteink 
útján kell kifejezésre jutnia. Így (hirdetjük megvalósulását Isten országá
ban. A teljesség megvalósulása pedig az, hogy a külső és belső, az emberi 
és az isteni teljes összhangra jut, hogy ember és ember között épp úgy 
a béke uralkodik, mint ahogy Isten és ember között. Ez az összhang: még 
nem áll fenn. A külső és a belső ellentmond egymásnak. Szüntelen kísért 
a félreértés veszedelme: Isten békeszándéka csupán' a szívre tartozik, de 
nincs köze az emberi társadalomhoz és az egész teremtett világhoz. A tel
jesség idején azonban nyilvánvalóvá válik, hogy azf efféle spiritualizálás, 
a dolgok ilyetén bensőségessé tétele tévelygés. Lehetetlen, hogy a terem
tett világ valamely területe a békétlenségnek legyen 'kiszolgáltatva, ha 
egyszer Isten a békesség Istene. Ez a tény nem maradhat teljes mérték
ben elrejtve, nem lehet pusztán ígéret formájában beszélni róla Az Isten 
ígérete és az emberi cselekvés között fennálló összefüggésnek megfelelően 
a béke uralmát meg kell hirdetni az emberi élet minden egyes körzeté
ben. Mikor az éhezőnek kenyeret adunk, az evangéliumról teszünk bi
zonyságot. Az ilyen evangéliumi jel nemcsak képies. értelemben veendő 
(nevezetesen, hogy Isten szeretető is így táplál minket az örök életre), 
hanem közvetlenül is, mert általa azt juttatjuk kifejezésre, hogy testün
ket Isten teremtette és gondoskodni akar róla. Hasonlóképpen, mikor 
az emberek közötti béke fenntartásán fáradozunk — akár az egyes ember, 
akár a nemzetközi élet területén — a Jézus Krisztus személyében földön 
gyökeret vert béke átfogó és teljes valóságáról tanúskodunk. Az olyan 
keresztyénség, amely szabadságolná magát a békéért folytatott küzdelem
ből és arra hivatkozna, hogy Isten békéje más'és hivatkozna az említett 
rangsorolásra, Isten, akaratát önhatalmúlag csak egy misztikus életterü
letre korlátozná, a manicheusokhoz hasonlóan elválasztaná egymástól a 
belsőt és a külsőt; a megbékélésről szóló tanítást elszakítaná a teremtés
ről és Jézus visszajöveteléről szóló tanítástól.

5. A sorrendi kérdés figyelembevételével megvilágíthatjuk azoknak 
a szavaknak értelmét is, amelyek a harmadik Keresztyén Békekonfe
rencia jelmondatát alkotják: „Útban az emberiség békakorszaka felé”. 
Az eddigiek alapján ezeknek a szavaknak egymástól megkülönböztetendő 
kettős értelmük van:

a) Az evangélium tudomásunkra hozza, hogy az, emberiség nagy béke
korszaka, Isten országa, felé tartunk. Rejtett módon, de ez a korszak már
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kezdetét vette, már elért hozzánk, már érvényben van. Nem lesz mindig 
ilyen rejtett. Az Űr nem hagyja cserben az emberiségeit, hiszen szövet
séget kötött vele. Az evangélium a jövő felé irányítja tekintetünket az új 
égre és az új földre. Így azonban csak a látszattal szembe szegülő hit 
beszél, amely Istenre bízza, hogy ígéretét miként teljesíti.

b) E szavak másik értelmét eszünk határozza meg: Ha az emberiség 
további útját nézzük, annak fennmaradási lehetőségét egyre inkább csak 
az biztosítja, ha háborús összeütközések lehetetlenné válnak. Az emberi
ség most egy békekorszakba lép, abba kell lépnie, mert különben meg
semmisül. (Megsemmisül abszolút értelemben, vagy pedig úgy, hogy 
századakra omlik össze kultúrájának minden értéke.) Mivel ilyen alter
natíva előtt állunk, ezért vált a béke ügyében végzendő munka olyan 
sürgetővé.

Ha a békemunkához keresztyénségünkke] helyesen akarunk hozzá
járulni, a kettős értelem közötti különbséget világosan kell látnunk. 
Az Isten és az ember munkája közötti különbségről van szó. Ha ezt a kü
lönbséget valamely ponton nem látják helyesen, azt képzeli be az ember 
önmagának, hogy isteni tetteket hajthat végre. Az ilyen rajongó nagyzo- 
ihssal viszont csak bajt idéz elő. Elődeink teológiai munkájukban joggai 
vetették el a chiliazmust, azt a törekvést, hogy Isten békeországát emberi 
erővel valósítsuk meg. Ha az ember Isten helyére lép, Isten ítéletének 
végrehajtójává teszi magát, pokolba küldi' a másik embert és képtelen 
vele koegzisztenciában élni. Ilyenkor Isten munkája igen kicsi dolognak 
látszik az ember szemében. Megveti Isten szívünkben végzett munkáját, 
mert azt képzeli, hogy csak abból származik valami egészen nagyszerű 
eredmény, ha ő, vagyis, maga az ember veszi kezébe a dolgokat. Való
ságban a fordítottja az igaz. Az igazán nagyot Isten Cselekszi, a mi hozzá
járulásunk csak egészen szerény valami. Amikor az ember .Istent valóban 
megismeri, a félelemtől, a magánytól, a gyanakvástól; megszabadul és 
Isten gyermekeinek felszabadult életfolytatására jut el, mikor minden 
könny letöröltetik, halál sincs már többé, mikor mindenki térdet hajt az 
egyetlen Úr és Atya előtt — vagyis: mikor az ember és a világ meg
gyógyul, üdvösségre jut — ezek azok a hatalmas dolgok, melyeket egye
dül Isten visz végbe. Erről szól az evangélium. Ehhez viszonyítva szerény 
dolog, amit mi teszünk, bármennyire szükséges, hogy tényleg megtegyük. 
Mindez abban is megnyilvánul, hogy a „béke” szó egy sokkal szerényebb 
csengést és tartalmat is nyer. Isten tetteire vonatkoztatva a béke üdvös
séget, boldogságot, az élet teljességét jelenti. A mi emberi tetteinkre 
vonatkoztatva viszont a béke csupán azt jelenti, hogy nem lövöldözünk 
egymásra és nem gyilkoljuk egymást. Ennek megvalósításához van szük
ség a politikára, békemozgalomra, leszerelési konferenciára, egyezmé
nyekre és minden ezekhez hasonló fáradozásra és vállalkozásra. Ez az 
egész emberi tevékenység célkitűzésében sokkal szerényebb, mint Isten 
tevékenysége, mégis csak akkor válik eredményessé, ha Isten áldását 
adja rá. Előző hónapokban tapasztaltuk, hogy még abban az esetben is, 
ha valamennyi vezető államférfi több bölcsességet, több jóindulatot, több 
felelősséget tanúsítana, mint közülük jónéhányan ténylegesen tanúsítot
tak, még akkor is áthúzhatja tervüket valami előre nem látható dolog. 
Helyesen állapította meg mind Macmillan, mind Hruscsov, levélváltásuk 
során, hogy a jelenlegi világhelyzetben egy előre ki nem számítható 
tényező katasztrófát idézhet elő szándékuk ellenére is. Isten áldásától 
függ, hogy fáradozásunk eredményeképpen el tudunk-e jutni a szilárdabb
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világhelyzethez. Ne féljünk attól, hogy saját feladataink teljesítése tekin
tetében megbénulunk, vagy ellustulunk, ha Isten tetteire nézünk! Ellen
kezőleg: inkább az a gondolat válhat bénítóvá, hogy mindent nekünk kell 
megtennünk, hogy valamely kiszámíthatatlan tényező keresztülhúzza tö
rekvéseinket. Bénítóan hathat, ha arra kell gondolnunk, hogy még erő
feszítéseink célhoz érése esetén sem szűnik meg az emberi szív békét
lensége és hogy a békekorszak után az emberi ostobaság és gonoszság 
újra kirobbanthatja a háborút. Ha azonban tekintetünk Isten nagy béke
munkájára irányul, ha meggondoljuk, hogy a mi szerény kis munkánk 
is Isten áldásától függ, vidámak, fáradhatatlanok, találékonyak és józa
nok leszünk és teljesíteni fogjuk feladatunkat. A keresztyének földi béke
munkája tekintetében is érvényes az a megállapítás, amit hadifogságom 
idején egy hivő baptista bajtársam mondott: „Az a fődolog, hogy a fő
dolog legyen a fődolog” . Vagy világosabb szavakkal, nehogy valaki azt 
vélhesse, hogy a békéért folytatott küzdelmet olyan mellékes dolognak 
lehet tekinteni, amit a keresztyén ember, ha kedve úgy tartja, esetleg 
mellőzhet is: az a középponti kérdés, hogy a középponti kérdés a közép
pontban marad-e. A középpontban pedig az evangéliumnak, a hitnek, 
vagyis az Isten valóságáról, békeszövetségéről és ennek a szövetségnek 
nagy jövőjéről szóló üzenetnek kell állnia; ennek kell szívünket betöl
tenie, vidámmá, békességessé, bizakodóvá és szabaddá tenni. Ebből a 
középpontból kell mindennek következnie. Ha így van, nyugodtan foglal
kozhatunk politikával, nyugodtan léphetünk az emberi erőfeszítésék 
területére; akkor, ha ebben a középpontban testvériesen egyetértünk, el 
tudjuk viselni, hogy a politikai élet területén különféle módszereket tar
tanak helyénvalónak; akkor nem. keverjük össze az emberiségnek azt a 
békekonsizakát, melyet egyedül csak Isten hoz el, azzal a békekorszakkal, 
amelyet mi emberek politikai eszközökkel valósítunk és erősítünk meg 
bizonyos mértékig. Akkor teljes szívvel vetjük bele magunkat a politikai 
béke ügyében végzendő munkába, mert azt megelőzően Jézus Krisztus 
valósága ragadta meg szívünket, Ő pedig a béke fejedelme.

2.
Eddig arra törekedtünk, hogy megkeressük a keresztyén ember helyét 

a politikai béke ügyében folytatott munkán belül, most pedig a jelenlegi 
világhelyzetben igyekezünk meghatározni a keresztyén ember feladatát. 
Konferenciánk még tavasszal megfogalmazott jelmondata azt a benyo
mást keltheti az utóbbi hónapokban történt fejlemények óta, mintha az, 
egy időközben sajnos érvénytelenné vált optimizmus jelensége és ezzel 
keresztyéni józanságunk fogyatékosságának jele lenne. Lehet, hogy a fo
galmazásban olyan illúziók is közrehatottak, amelyek időközben meg
semmisültek; azt azonban tudjuk, hogy a hegyet még nem mósztuk meg 
és valószínű még számtalan veszélyzónán kell áthatolnunk, amíg az atom
veszedelem lidércnyomásától bizonyos mértékig megszabadulhatunk. 
Ez a jelmondat azonban nemcsak valamely illúzió, hanem a józan fel
ismerés kifejezése is lehet. Ebben az esetben így hangzik: nincs más 
lehetőség; „A  békéhez alternatívák útján nem juthatunk” , amint ezt 
Eisenhower legjobb időszakában mondta egy alkalommal. Hogy ma is ez 
a helyzet, azt nem szükséges a jelenlegi krízis idején bővebben kifejteni. 
Számunkra világos, de sajnos nem elég világos mindenki előtt — s ez is 
egyik oka a mai háborús veszélynek. R. Oppenheimer, „az atombomba
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atyja” mondotta nemrégen Berlinben: néhány kormány (tehát nem min
den kormány) rájött már arra, hogy egy atomháború esetén az életben- 
maradottak száma nem lenne elegendő arra, hogy a holtakat eltemessék. 
Múlt évben hozták nyilvánosságra Nyugat-Németországban kétévi elő
készítő munka után az ún. „Heidelbergi Tételeket” . Az atomfegyverek 
kérdésével foglalkozó tételeket az evangélikus, akadémiák egy munka- 
közössége állította össze. Magam is részt vettem a munkában. Számtalan 
kritika érte köreinkben ezeket a tételeket egy valóban problématikus 
fogalom — az atomfegyverkezés elvetése és átmeneti fenntartása közötti 
„konglementaritás” fogalma miatt. Vita közben figyelmen kívül hagyták* 
hogy a tételekben egy bizonyos haladás mutatkozik. Nagyon eltérő teo
lógiai és politikai felfogású emberek arra az egyöntetűen vallott belátásra 
jutottak el, hogy a világbéke fenntartása ma elkerülhetetlenül szükséges 
és hogy a jogos és jogtalan hadviselés közötti különbségtétel az atom
háború esetére nem alkalmazható. A két tény szorosan egybetartozik. 
Arról van szó tehát, hogy az atomkorszak feltételei mellett a háború és 
a béke egymást kölcsönösen kizáró ellentétekké váltak. Ez eddig nem 
így volt. A háború ugyanis, noha ellentétben állt a békével mégis olyan 
eszköznek látszott, amelyet a béke szolgálatába lehet állítani.

1. Háborúindítás lehetőségével fenyegetőzve fenn lehetett tartani a 
békét.

2. Háborús védekezés vagy megtorló intézkedések útján fel lehetett 
tartóztatni valamely jogtipró államot, vagy rá lehetett szorítani jogtalan 
szerzeménye visszaadására. Tehát helyre lehetett állítani a jogon alapuló 
békét. A jogosság megvédése nélkül ugyanis csak temetői békéről beszél
hetünk, de valóságos békéről nem. S ez így igaz mind belpolitikai, mind 
nemzetközi viszonylatban. A katonaságra ezért úgy tekinthettünk, mint 
amely a jog megvédését szolgálja kifelé s a rendőrségre úgy, mint amely 
ugyanezt a szolgálatot teljesíti az államon belül. Erre gondolt a keresz
tyén etika, mikor különbséget tett a jogos és jogtalan hadviselés között. 
Az atomháború azonban tönkretenné éppen azokat a javakat, melyeket 
megvédeni lenne hivatott, hiszen az emberiségnek az a része, amely túl
élné azt, hosszú ideig képtelenné válna megvalósítani a demokráciát, a 
szabadságot, a jogállamot, a szocializmust és általában mindazt, ami 
Nyugatnak és Keletnek szívügye. Időközben mindezt ki is mondták a 
vezető emberek Keleten is, Nyugaton is. Helyesen állapította meg 
C. F. Kennan, hogy az ilyen háború esetén nemcsak az egyik fél vereségé
től kell félni, mert ez a háború már önmagában a vereséget jelenti mind
két fél részére. Kormányzati és hadügyi körökben egyre világosabban 
dereng ez a felismerés. De levonják-e a következtetést? Ha a békét nem
csak óhajnak, ha nemcsak kívánatos jónak tartjuk, ha nemcsak előny
ben részesítjük a háborúval szemben, hanem — a szó legszorosabb értel
mében — nélkülözhetetlenül szükségesnek tartjuk, akkor ebből csak az 
következhet, hogy Nyugaton is és Keleten is arra kell minden erőt össz
pontosítani, hogy a fennálló háborús okok elháríttassanak és ne támad
janak újak. Ehelyett a mai hatalmasságok úgy viselkednek, mintha a 
háborút lehetővé tevő gócok növekedését meg lehetne engedni. Talán 
megértik, ha mint idegen ország vendége, nem bocsátkozom a részle
tekbe; nem kerülhetném el különben ugyanis részletezését, hogy mit 
tartok magam részéről igen aggasztónak a mi politikánkban és az önök 
politikájában. Nem illő, hogy egy idegen ország vendége nyilvánosság 
előtt a vádaskodást akármelyik irányban is folytassa. Elég lesz, ha álta-
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lánosságban mondom el, hogy a mindnyájunkat fenyegető katasztrófa 
idején mivel kell feltétlenül felhagynunk:

1. Nem szabad ismét elmulasztani a kedvező klíma, a kedvező pilla
nat drága alkalmát és álnokul azt képzelni, hogy ha ma megy, akkor 
majd holnap is menni fog. Az 1955-ös genfi szellemet és a Camp David-i 
szellemet nem lehet egy félévre üvegbe dugaszolni.

2. Nem engedhető meg, hogy a tárgyalásokkal addig várjunk, míg 
nem terjesztenek elő olyan szöveget, mely minden kívánságunkat betel
jesíti. Többre kell tartanunk az olyan próbálkozásokat, amelyekből még 
lehet valami, a „mindent vagy semmit” elvénél.

3. Nem engedhető meg, hogy nemzetközi válságok idején a másik 
vétkességének bebizonyításával mentegessük magunkat. Ha valakit az 
ilyen bizonyítékok megnyugtatnak, csak arról tesz bizonyságot, hogy nem 
ért fel a jelenlegi helyzet komolyságának szintjéig.

4. Nem engedhető meg, hogy az atomfegyverek elvetésére és ellen
őrzésére vonatkozó már ma esedékes megegyezést tovább halogassák. 
Holnap, amikor már több ország birtokolja ezeket a fegyvereket, nem 
lesz alkalom az egyezmény megkötésére;

5. Nem lehet megengedni az atomfegyverekkel kapcsolatos egyez
mény halogatását, mert különben nem lehet megakadályozni még rette
netesebb, még nehezebben ellenőrizhető pusztító eszközök alkalmazását.

6. Nem tartjuk megengedhetőnek a hidegháborút, ha egyszer a 
melegháborút el akarjuk kerülni. Nem lehet eltűrni azt a farizeizmust, 
amely csak önmagával kapcsolatban kész tisztességes szándékot, bölcses
séget és méltányosságot elismerni, a másik oldalon viszont csupa kép
mutatást, látszatcélkitűzést, ostobaságot és álnokságot állapít meg. 
Mivel mindnyájan egy hajóban ülünk, lehetetlennek tartjuk azt a gondol
kodásmódot, amely szerint kommunistákkal, illetve monopolistákkal úgy
sem lehet beszélni, vagy éppen tartós megegyezésre jutni. A túloldalon 
ugyan mindig találhatók olyan emberek és tények, akik és amelyek ezt 
a pesszimista véleményt igazolják. Ha az alternatíva azonban tényleg: 
„coexistence or coextinction” — egymás mellett élés, vagy egymás köl
csönös kiirtása (Oppenheimer), akkor tarthatatlan a másik oldalon levő 
félnek csak ilyen pesszimista kezelése. Fel kell tételezni, hogy ott is van
nak a vezetők között értelmes emberek, akik helyesen mérik fel a világ- 
helyzetet, akikkel becsületesen lehet tárgyalni. Számukra lehetőségeket 
kell biztosítani.

Ezt az utolsó pontot vitathatónak tartják többen. Inkább így fogal
maznák meg: „Mivel mindnyájan elismerjük, hogy a melegháborút el 
kell vetni, a hidegháborút még sokáig húzhatjuk s nem kell félnünk, 
hogy melegháborúvá válik. Csupán az atomfegyverkezés egyensúlyára 
kell gondot fordítani”. Még keresztyén zsinatokon is találkozhatunk 
ilyen nézetekkel. Ezek azonban felelőtlen nézetek, mert

1. csak a jelenlegi helyzetet veszik figyelembe. Nem gondolnak arra, 
hogy a politikának előre kell gondolnia arra a veszedelemre, amely a 
gyors technikai fejlődés következtében holnap leselkedik ránk,

2. mert az embert oly mértékben tekintik eszes, türelmes, minden 
esetben fegyelmezett, indulatai felett uralkodni tudó lénynek, ahogy ezt 
az emberről alkotott keresztyéni szemlélet nem tartja lehetségesnek,

3. mert tévednek, mikor az „atomegyensúlyt” olyan állapotnak tekin
tik, amelyet mindkét fél elismer és amely mindkét felet korlátok között 
tartja, holott az egy nagyon ingatag átmeneti állapot, amelyet mindkét 
részről a saját javukra akarnak megváltoztatni minden erővel.
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Végül még néhány pontot szeretnék megemlíteni, melyeket nézetem 
szerint a keresztyéneknek kell szemük előtt tartaniok, amikor a béke 
fenntartásához hozzá akarnak járulni. Mindnyájunkat gyötör a kérdés, 
mit tegyünk tulajdonképpen. Milyen erőtelen a keresztyén gyülekezet. 
Erőtelen azokban az országokban is, ahol külsőleg erősnek, elismertnek 
látszik. Milyen erőtlenek azok a csoportok, melyek a veszély nagyságát 
és az ezzel együttjáró felelősség szükségét egyforma élességgel látják! 
Számtalan ok késztethetne bennünket elkedvetlenedésre, minden sutba 
dobására és arra, hogy csupán az imádságra összpontosítsuk teljes figyel
münket. Hiszen ma a hatalom egyre inkább a legfelsőbb csúcsokon kon
centrálódik s ezekre az egyes állampogámak, de maguknak a tömegeknek 
sincs jelentős hatásuk. Az alulról felfelé gyakorolt demokratikus ellen
őrzés hovatovább illúzióvá válik, ezzel szemben mindinkább terjed a 
gondolkodás felülről történő ellenőrzése és irányítása. De még akkor is, 
ha látszólagos tehetetlenségünktől elkedvetlenedve az imádkozásra kor
látoznánk magunkat, vagyis a befolyás gyakorlásának arra a területére, 
amely — Istennek legyen hála — akkor is nyitott a keresztyén számára, 
ha kezük gúzsba van kötve, ebben az esetben is, éppen maga az imád
ság, ahová visszahúzódtunk, arra késztet, hogy kimenjünk a tettek meze
jére, ha mégoly szerények is lehetőségeink. Óra et labora. Aki imádkozik, 
képtelen csak imádkozni, mert az imádság cselekvésre kényszeríti.

Felsorolok néhány olyan tennivalót, amit megtehetünk. Lehet, hogy 
tisztára belső egyházi dolgoknak látszanak, de hatást gyakorolnak ki
felé is.

1. Világossá kell tennünk önmagunk számára, hogy a ránkbízott 
keresztyén bizonyságtétel következtében teljesen elképzelhetetlen az 
atomháborúban való részvételünk. Hans Wemer Bartsch barátunk nem
régen mutatta ki „Az evangélikus etika tételei az Újszövetségben” c. 
tanulmányában (megjelent 1960. júliusálban, Düsseldorfban, a „Kirche 
in dér Zeit” c. folyóiratban), hogy az Újszövetség szerint a keresztyén 
cselekvést döntő módon nem valamely általános érvényű szabállyal való 
egyetértés, nem bármely felbukkanó kötelesség teljesítése határozza meg, 
hanem az, hogy vajon egy bizonyos cselekedetben az evangéliumról szóló 
bizonyságtétel jut-e kifejezésre. Ez minden egyes keresztyénnek legfőbb 
feladata. Vitatható, hogy Jézus tanítványai részt vehetnek-e valamely 
háborús cselekményben. Vitán felül áll azonban, hogy az atomháborúban 
való részvételt nem lehet összeegyeztetni a keresztyén bizonyságtétellel. 
Mivel mindez még nem vált egészen világossá közöttünk, világosságot 
kell teremtenünk.

2. Nem engedhetjük meg, hogy akár országhatárok, akér hitvallási 
határok, vagy akár az ún. vasfüggöny elválasszon bennünket egymástól. 
Egymás mellett kell maradnunk. Ennek az ökuménikus feladatnak a tel
jesítésével közvetve hozzájárulunk a békés egymás mellett éléshez. Át 
kell tömünk a hidegháborúnak ilyen sablonjain: Keleten csak az az igazi 
keresztyén, aki börtönben ül, aki szabadon jár, nem lehet igaz keresz
tyén; vagy: a nyugati egyházak a monopolkapitalizmus bábfigurái és a 
népet ópiummal tömik. Az ilyen sablonokat, bármi szándékkal alkalmaz
zák őket, háborús előkészületnek kell tekintenünk. Azt is világosan kell 
látnunk, hogy az elszigeteltség veszélye nem csupán kívülről támad, 
nemcsak a hatóságok és azok a nehézségek idézik elő, amelyekkel határ- 
átlépés alkalmával ma minden ember sokfelé találkozik, hanem legalább
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olyan mértékben származnak belülről, az idegenkedésből, mivelhogy 
nagyon keveset láthatjuk egymást és ritkán beszélhetünk egymással, mért 
a társadalmi berendezkedések közötti különbség is nehezíti a megértést, 
mert nem vesszük eléggé tekintetbe a másik oldalon álló testvér más 
jellegű loyalitását. Tehát ha együtt akarunk maradni, találkoznunk kell.

3. Keresztül kell húznunk a hidegháborús propagandának a másik 
oldalon álló emberről és annak körülményeiről késztíett sablonjait. Fel 
kell számolni a farizeizmust. Nem szabad részt venni a másik oldalon álló 
egyoldalú lebecsülésében, rosszakaratú általánosításokban, torzképek raj
zolásában. Lehetetlen dolog 'az ötödik parancsolatot nagyra tartanunk 
és ugyanakkor a nyolcadikat lábbal taposni. A keresztyén sajtó ha beáll 
az izgatás szolgálatába, mindkét oldalon meggyalázza az evangéliumot. 
Sok tekintetben bátorság szükséges ahhoz, ha valaki mindebben nem 
akar részt venni. Könnyen megtörténhet, hogy az ember saját táborában 
bizonytalan helyzetbe kerül s ez még fokozódhat abban az esetben, ha 
nem csupán távolltartja magát, hanem igyekszik a ferdítéseket kiigazí
tani. Ilyenkor ferde szemmel néznek ránk. Ez azonban együtt jár a nyol
cadik parancsolat iránti engedelmességgel.

4. Az is kényelmetlenné teszi helyzetünket, ha megtesszük, amit a 
farizeusok szeretnek elmulasztani, ha a saját ajtónk előtt söprűnk, ha 
azokkal a vétkekkel foglalkozunk, amelyek a mi oldalunkon idézték elő
a krízist, az összeütközést a nemzetközi életben. Ha a keresztyén élet — 
csak a személyes bűnbánattal veheti kezdetét, akkor ennek a bűnbánat
nak a keresztyének politikai életére is hatást kell gyakorolnia. A saját 
táborunkban is meg kell szólaltatnunk az önkritikának azt a hangját, 
amelyet a másik táborban levők részéről általában rendkívüli örömmel 
szoktunk fogadni. Nem befolyásolhat bennünket semmiféle gyűlölködő 
beszéd, amely szerint az ilyen önkritikával csak a túloldalon levők sze
kerét toljuk és anyagot bocsátunk az ellenfél rendelkezésére. Nagyon 
balga felfogás ez, ha meggondoljuk, hogy ma ugyanabban a hajóban 
ülünk, mindkét tábor ugyanabban a nyomorult csónakban evez a viharos 
tengeren. A másik oldalon levők hibái kijavítására korlátozott befolyá
sunk. Ezért kell a magunk oldalán annál inkább megtennünk minden 
szükségeset. Tudom, milyen korlátozottak gyakran lehetőségeink, mikor 
nyilvánosan szeretnénk szóvá tenni valamit és hogy az milyen veszéllyel 
járhat. De még ha ilyen helyzetbe kerülnénk is, fontos és bem jelenték
telen, ha a gondolkodásunk szabad marad és kész az önbírálatra. Sokszor 
jóval több a lehetőségünk, mintsem elképzelnék ahhoz, hogy vezető 
helyen álló személyiségek is indítást kaphassanak jobb irányvételre.

5. Nagyon józanul kell látnunk azt is, hogy 'amit ma „a béke meg
őrzésének” nevezünk, nem megy túl a melegháború elhárításán. Tényleg 
ez a döntő kérdés és helyesen írta éppen egy amerikai szociológus, 
Wright Mills, könyvében („The Causes of World ar Three”), hogy a nyu
gati politika legfontosabb mai felismerése szerint nem az oroszok az 
ellenség, hanem a háború. Ugyanezt el lehet mondani Kelet felől is. 
Arra kell tehát törekednünk, -hogy a Kelet és Nyugat közötti ellentétek 
ne fajulhassanak háborúvá. A Szovjetunió Kommunista Pártja XX. 
Kongresszusának N/ Hruscsov által annyira hangsúlyozott megállapítása, 
hogy ti. a háború az imperializmus és a szocializmus között ma elkerül
hető, jelentős segítséget nyújt e tekintetben. De világosan kejl látnunk, 
hogy az ellentétek fennállnak és a harc továbbfolyik a hírverésben, a 
színes népekre gyakorolt befolyás érdekében folytatott küzdelemben, a 
gazdasági versenyben stb. Pusztán azzal a ténnyel, hogy a két nagy tábor
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valamelyikének polgárai vagyunk, akár tetszik, akár nem, ebbe a küz
delembe belekerültünk. Ebben a harcban is mennek tönkre emberek és 
veszélybe kerül minden emberi. Azt a célt kell magunk elé tűznünk, hogy 
ezt a harcot emberiessé tegyük, olyan nemes versennyé formáljuk át, ami 
az emberek és népek szolgálatában áll, hogy valamiképpen lehetővé 
váljék találkoznunk a határokon át.

6. A politikai és társadalmi fejlődés nagy kérdései mellett nem sza
bad elmellőznünk a naponként kínálkozó látszólag 'kis jelentőségű indi
viduális alkalmakat. Ha a személyi egyéni élet területén segítségre-kész 
emberekké és gyülekezetekké válunk, olyanokká, akiknél a nagy törté
nelmi összeütközések áldozatai oltalmat találhatnak, olyan magatartást 
tanúsítunk, amelyben alkalomszerűen keresztyéni segítséget nyújtunk a 
nagy politikai kérdések megoldásához. Ha valaha, úgy ma arról van szó, 
hogy nem szabad egymástól szétválasztanunk ezt a kettőt, mint ahogy 
az még gyakran megtörténik például akkor, mikor becsületes személyes 
keresztyén karitatív munka a politikai életben nacionalizmussal, milita- 
rízmussal és gyarmati magatartással keveredik össze. Egységre kell töre
kedni, arra, hogy életünk személyes és politikai iránya ne ellenkezzék 
egymással, hanem egyöntetű legyen. Nem a magánéletben való vissza
húzódást, hanem a már említett szükséges belső egyezést kívánom hang
súlyozni, lamá'kor befejezésül Georg Hpidingfelder német katolikus írót 
idézem, aki nemrégen a „Neue Wege” c., Leonhard Ragaz által alapított 
sváici folyóiratban közzétett cikkében a keresztyéneket a jelenlegi világ 
nagy frontjain élő „irgalom partizánjainak” nevezte és cselekedeteiket 
így sorolta fel: „Az emberi test iránt tanúsított irgalmasság cselekedetei 
a következők:

1. Az éhezők táplálása.
2. A szomjúhozók itatása.
3. A mezítelenek felöltöztetése.
4. Az idegenek elszállásolása.
5. A foglyok kiszabadítása.
6. A betegek meglátogatása.
7. A halottak eltemetése.
A lelkiirgalmasság cselekedetei pedig ezek:
1. A bűnösök helyes útra terelése.
2. A tudatlanok tanítása.
3. A kétkedők tanácsolása.
4. A szomorkodók vigasztalása.
5. A nehéz természetűek türelmes elhordozása.
6. A minket megbántok iránt készség a megbocsátásra.
7. Imádság az élőkért és holtakért.”
Ha mindezt elkezdjük a magánélei. területén, gyakoroljuk és nem 

hagyjuk abba a politikai élet területén sem, akkor nem válunk tanács
talanná, reménytelenné és hatástalanná a politikai élet területén sem. 
Akkor lábunk azon az úton jár, amelyre az evangélium igazította: a bé
kesség útján (Lukács 1:79.).

Fordította: Benczúr László

598



Útban az emberiség békekorszaka felé
Dr. Martin NIEMÖLLER, Hessen—Nassau-i egyházi elnök 

előadása a Prágai Keresztyén Békekonferencián.

Azzal szeretném kezdeni Gollwitzer professzor előadásiához csatla
kozó korreferátumomat, hogy néhány megjegyzést fűzök konferenciánk 
fő témájához. Ez a téma — különösen német megfogalmazásban — meg
lepően optimistának tetszik. Azt a benyomást kelti, mintha nem keve
sebbet akarna mondani, mint hogy „valóban az emberiség békekorszaka 
felé tartó úton járunk” . Egy ilyen állítás a nyugati keresztyénség tuda
tában utópiának tűnik, hiszen ha nem is hivatalosan hirdetett, de nagyon 
szilárd dogma volt nálunk — semper, ubique et ab omnibus creditum —, 
hogy háborúk mind a világ végéig lesznek. Mintegy két évvel ezelőtt 
Dibelius püspök újságcikk-vitát pattantott ki erről a kérdésről. A cikk 
nagy nyilvánosság előtt tett megállapítása szerint ez az általánosan elter
jedt nézet nem vezethető le a Szentírásból. A vita sokkal nagyobb békes
ségben folyt le és sokkal hamarabb ért véget, mint a felsőbbség kérdé
séről folytatott eszmecsere, mely mind máig nem tekinthető lezártnak. 
Nagyon egyszerűen magyarázható, miért nem került hevesebb összeütkö
zésre sor azzal a kérdéssel kapcsolatban, vajon lesznek-e háborúk mind 
a világ végéig. Senkit sem érdekelt komolyan ez a kérdés. Ügy érezték, 
nem szükséges felőle vitázni! Mert, ha az emberiségre vár még egyálta
lán valamiféle korszak, ha történetének egy újabb szakaszára tekinthet 
előre, az csak békekorszak lehet, ha nem békekorszak, az emberiség tör
ténete úgyis végétért. Más szóval: vagy a háborús erőszak ideje ér véget, 
vagy pedig nincs jövő az emberiség előtt, mert kikerülhetetlen pusztulás 
martalékává lesz.

Tudjuk, mindez nem üres szó. A hadi eszközök gyártása olyan fokra 
jutott, hogy azzal már nem lehet versenyre kelni. Néhány év.alatt a 
hadi technikában ieghaladottabb nemzetek abba a helyzetbe jutottak, hogy 
az ember életét eddig elképzelhetetlen mértékben képesek megsemmisí
teni. Lehetővé vált az egész emberiség kiirtása. Arról van tehát szó, hogy 
a háborús erőszak alkalmazása az ilyen lehetőségekkel rendelkező nem
zetek részéről az egész emberiség és föld elpusztulásához vezet, ha a 
háborút végső leheletig folytatják. Ez idő szerint csak két állam rendel
kezik ilyen lehetőségekkel. A technikai fejlődés azonban nem tartóztat
ható fel. A közeljövőben közkinccsé válnak az emberpusztító eszközök. 
Csődöt mondott eddig minden próbálkozás a háború megmentésére. Az 
is, hogy a végső következmények kizárásával csak az ún. konvencionális 
fegyverek használatát engedélyezzék. Az is, hogy nemzetközi biztosíté
kokkal tiltsák el azoknak a pusztító eszközöknek használatát, melyek az 
egész élet kioltását idézhetik elő. Semmiféle biztosítékot nem nyújtanak 
az emberi nemzetség fennmaradására. A tömegpusztító eszközöknek el
tiltása és megsemmisítése, sőt az általános és teljes leszerelés se nyújt 
oltalmat. Nem lehet ugyanis megsemmisíteni az egyszer már megszerzett 
felfedezést, a földön élő egész emberiség élete kiirtásának ismeretét. Ha 
a jövőlben ismét háborúra kerülne sor, a háborús felek felhasználnák 
tudásukat és vesztett háború esetén a legyőzött kész lenne ellenfelét és 
vele együtt az egész emberiséget tönkretenni. Ilyen körülmények között 
semmi sem garantálja többé az emberiség fennmaradását. Nincs mód 
valamilyen biztosíték kitalálására.
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Az egész emberiség közös, szorongató aés életbevágó érdeke, hogy 
egyáltalán ne legyen háború, mert az a földkerekség totális pusztulásé-- 
hoz vezet. Az emberiség békekorszaka parancsoló és reális módon vált 
szükségszerűvé mindnyájunk számára. Vele együtt a béke megmenté
séért és megszilárdításáért folytatott fáradozás is alapvető, elsőrendű 
feladattá vált ma az egész politikában, mind a világ végéig. Ha az embe
riség békekorszaka letűnik, az emberiség egész korszaka általában véget 
ért. Ezért vált halaszthatatlanná a békekorszak megvalósítása. Ez azon
ban azt is jelenti, hogy a szokványos, már évszázadok óta használatos 
fogalmak és elképzelések, melyeket az emberek és embercsoportok, népek, 
államok és fajok együttéléséről alkottunk, forradalmi módon átgondo
landók. Ezek ma már nem reálisak, hiszen a hatalmat nem lehet már 
erőszakos kényszerrel érvényre juttatni, mert ezen az úton saját magát 
semmisíti meg. Egy különös látvány tárul ma szemünk elé, a hatalom 
egy különös körforgása. A hatalom abban a pillanatban, amikor mindent 
elpusztíthat, és ezért bizonyos mértékig mindenhatóvá válhat, tökéletes 
tehetetlenséggé változik. Csak akkor tud mindent elpusztítani, ha ön
magát is el akarja pusztítani. Nincs már olyan hatalom; nincs már olyan 
nép, állam vagy faj, amely a másik rovására élhetne. A hatalom eszkö
zével a létért folytatott szokványos küzdelem; az erősebb részéről a való
ban vagy látszólag gyengébb irányában folytatott fenyegetődzés, kény
szer- és erőszak-alkalmazás véget ért. Ha a gyengébb fél csak 15 kobalt
bombával rendelkezik, nem mondható gyengébbnek annál, akinek 60 
bombája van. Kölcsönösen tehetetlenek egymással szemben, mert mind
egyik elpusztíthat mindent és ha hatalmát erőszakkal próbálja ki, el is 
pusztít mindent.

Mindent el kell követni tehát, hogy ilyen hatalmi próbálkozásokra, 
ilyen erőszak-alkalmazásokra ne kerülhessen már sor. Ha az emberiség
nek tovább kell élnie olyan egymás-mellett-élést kell elérnie és fenn
tartania, amelyben a fennálló és, fellépő különbségeket és ellentéteket 
másképpen, nem az erőszak kényszereszközeivel győzik le és szüntetik 
meg. Ennek a szükségessége felől jelen pillanatban úgy látszik, hogy a 
jelentősebb államférfiak között nincs véleménykülönbség. Nem jelenti 
természetesen ez, hogy már egységre jutottak volna egy ilyen béke létre
hozásiának, fenntartásának és állandósításának útja tekintetében. Hogy' 
milyen nehéz egységre jutni, azt eléggé megmutatták az atombomba
robbantás kísérleteinek beszüntetésével kapcsolatos tárgyalások, a még 
mindig eredménytelen leszerelési tárgyalások és a csúcskonferenciának 
sajnálatos fejleményei. Joggal kérdezhetjük, hogy tettünk-e már egyetlen 
lépést is előre az emberiség kikerülhetetlen békekorszakához vezető 
úton?! Nem inkább egy újabb és végső háborúnak az örvénylő szélén 
tolongunk és tülekedünk nagyobb buzgalommal, mint valaha? Mindezt 
fokozza még a növekvő igond, mert a még talán rendelkezésünkre álló 
idő lassan eltűnik. Az idő múlása hovatovább a béke ellen kezd dolgozni; 
a nehézségek ugyanis állandóan és mind gyorsabban növekszenek. Itt 
most két ilyen nehézségre szeretnék rámutatni:

A kelet—nyugati feszültség, amelynek megszűntét az egész világ 
remélte, az utóbbi hónapokban ismét akuttá vált. A hidegháború teljes 
gőzzel rohan előre. Az embert az a gondolat környékezi, hogy ez a mes
terségesen és tudatosan túlhevített légkör egy szép napon ismét kipat- 
tantja a szikrát, és bekövetkezik az iszonyú robbanás. Mindkét oldalon 
tudják, hogy ennek nem szabad megtörténnie. Mégsem merik a harcnak 
eddigi formáját feladni. Attól félnek, hogy az érdekeltekben és a szem
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létekben ez a gyöngeség benyomását kelti. Nem szükséges részletekről 
szólni. Tudja közülünk mindenki, hogy milyen nehéz a propagandának 
befolyásával szemben egyszerűnek és józannak maradni. Veszedelmesen 
mérges levegőt szívunk be naponta. Meddig kell még, meddig lehet egy
általán ezt folytatni? Hogyan lehetne megváltoztatni a gyanakvás, ellen
ségeskedés és gyűlölet felszított légkörét, hogy kész legyen az akarat az 
egyetértésre, az együttélésre és a békére?

Miközben a hidegháborútól megbűvölve a Kelet—Nyugat ellentétre 
meresztjük szemünket, olyan fejlemények és változások történnek a világ: 
többi részében, melyek talán nagyobb jelentőségűek az eljövendő béke 
szempontjából, mint az a sokminden, ami újsághasábjainkat naponta, 
megtölti. A kongói események nagy szolgálata, hogy emlékezetünkbe 
vésték: élnek még más emberek is a fehéreken kívül s ezek nem tudják 
már elhallgatni többé követelményeiket. Ők is nyugtalanul, talán még 
nyugtalanabbul kívánják az emberi együttélés már nagyon esedékessé 
vált újjárendezését a világban. Az ázsiai, óceániai, afrikai, dél-amerikai 
életben beállt változások mind olyan intézkedések után 'kiáltanak, me
lyek a jövő békés rendezését segítik elő. A politikai önállóság, a gazda
sági fejlődés, a rohamos népszaporulat, a fenyegető közélelmezési hely
zet problémái ezeken a területeken azt a kérdést vetik fel előttünk, vajon 
szabad-e még tovább várakoznunk, tétován figyelnünk, hogyan alakulnak: 
a dolgok? Nem kellene-e végre sürgősen tudomásul venni felelősségün
ket, teljesíteni kötelességünket, mielőtt végleg elkésnénk? Elég, ha csak 
ezeket a szavakat említem meg: „népesedési-robbanás” és „éhség”, máris 
megérthetjük, hogy a béke nem csupán a Kelet és Nyugat kérdése!

Béke nélkül képtelen az emberiség tovább élni. Mikor ezzel kapcso
latos bajainkat, gondjainkat felsoroltam, mindig „rólunk” és „magunk
ról” beszéltem. Tudatosan nem különböztettem a többiek és a keresztyé
nek között, mert lehetetlen választóvonalat húzni. Egyszerűen hozzájuk 
tartozunk teljes szolidaritásban. A békére nekünk és gyermekeinknek: 
épp olyan szükségünk van mint nekik, épp oly szenvedélyesen érdekel 
bennünket is, hogy vajon az emberiség megtalálja-e az egyedül lehetsé
ges békekorszakhoz az utat és tehetetlenségével, vétkeivel nem ássa-e 
meg tulajdon sírját. Mégis úgy vélem, hogy az egész helyzetben ránk 
keresztyénekre egy egészen sajátos jellegű és mértékű feladat vár. Erről 
szeretnék még valamit mondani.

Nem kétséges, hogy az emberek világszerte békére vágyakoznak és 
békét akarnak. Napjainkban — nemcsak a keleti országokban — mindez 
számos alkalommal jutott kifejezésre, spontán és megragadóan. Nem- sza
bad azonban teljesen elhallgatnunk azt sem, hogy ez a béke utáni vágy 
nagyon erősen egybeszövődött egy bénító tudattal, nevezetesen azzal, 
hogy az egyes ember teljesen jelentéktelenné vált, boldogulása vagy 
pusztulása a nagy tömegekétől függ, azok sorsiéban kell osztoznia. Mindez 
szükségszerűen bizonyos nihilista és fatalista hangulatot és. alapmaga- 
tartást vált ki: én nem számítok semmit — én csak egy vagyok több 
mint 3 ezer millió ember között; nem én döntöm el a dolgokat — én csak 
osztozom ennek a beláthatatlan tömegnek a sorsában! — Mi mindezt 
másképp tudjuk. S akiket csak elérünk, tartozunk nékik tudomásukra 
hozni, amit mi is úgy tudtunk meg: minden egyes ember oly drága Isten
nek, hogy egyetlen Fiát adta éppen érte, ezért mindenkinek saját értéke, 
saját emberi méltósága van; és hogy Isten minden egyes embert gyer
mekének szólít és mint gyermekére igényt is tart; és hogy ezért az ő sze
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retett Fiáért minden egyes embernek nagyon komolyan kell vennie saját 
felelősségét és szabadságát. Nekünk keresztyéneknek ezt az emberek tudo
mására szabad és kell is hoznunk. Figyelmeztetnünk kell őket, hogy a 
másik ember megérdemli és igényelheti tőlünk, hogy segítsünk baján. 
A békével, amely nélkül elképzelhetetlen életünk, kölcsönösen tartozunk 
egymásnak. Sajátosan keresztyén kötelességünk, hogy embertársaink 
érdekében fáradozzunk a földi békéért. Erre utal a Hegyibeszéd is, mikor 
boldognak mondja a békesség ügyében tevékenykedőket. A szeretetben 
tevékeny keresztyén hit megélésének egy darabja ez.

Pontosan ez jogosít fel és kötelez el bennünket — úgy is mint ke
resztyén gyülekezetét és keresztyén egyházat — arra, hogy az állama 
férfiakat és a kormányokat figyelmeztessük: az emberek érdekében, (aki
ket meggyőződésünk szerint Isten bízott reájuk) fordítsanak gondot a 
békére. Itt az ideje, hogy figyelmeztessük őket: ma már nemcsak saját 
államuk polgárairól van szó, amikor a békéről tárgyalnak, hanem az 
egész emberiség iránti felelősségről. Meg kell tudniuk, és ha megtudják 
végül, észre fogják venni, hogy a közöttük fennálló vitás kérdéseket és 
ellentéteket egy nagy közös feladat és felelősség előzi meg. Nem tudok 
megszabadulni attól a gondolattól, hogy nekünk keresztyéneknek és az 
egyházaknak azzal a javaslattal kell hozzájuk fordulnunk, hogy elsősor
ban ezt a közös feladatukat vállalják. Arról tanácskozzanak, hogy miként 
lőhetne megakadályozni a fejlesztésre váró országokban napi százezrek 
éhhalálát. Vagy elképzelhetetlen, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozva 
könnyebben tudnának megegyezni a fegyverkezési kiadások csökkentése 
tekintetében és hozzákezdenének a valódi leszereléshez. Ez mindenesetre 
komoly lépést jelentene előre az emberiség békekorszaka felé!

Eleddig nem bizonyult a keresztyénség a béke meggyőződéses ügy
vivőjének. Nem válhatott azzá, mert — bár nem esett áldozatául —, de 
maga is belegabalyodott a hatalmi csoportok érdekszövevényébe. Magunk 
között is rengeteg politikai jellegű bizalmatlansággal, vagy legalábbis 
a szükséges bizalom Hiányával kellett megküzdeni. Tévedés, ha úgy 
látom, mintha etekintetben közelebb kerültünk volna egymáshoz, mintha 
javult volna és egyre javulna a helyzet? Ha sikerülne meggyőző erővel 
elérnünk, hogy nem eltérő érdekek közötti kompromisszumok keresésére, 
hanem a mi közös Urunk akaratának együttes megtalálására jöjjünk 
össze, hogy aztán ezt az akaratot közösen és teljes szabadsággal kép
viseljük gyülekezeteinkben, kormányaink és a világ előtt, akkor ez a mi 
békekonferenciánk — miközben az idő szorongat és az emberek, test
véreink nyomorúsága segítségért kiált — valóságos előhaladást jelen
tene „az emberiség békekorszaka felé vivő úton” .

Fordította: Benczúr László

Az úrvacsoráról szól

AZ ÉLET K ENYERE
c. kiadványunk

Ö ssze á llíto tta : G R O Ó  G Y U L A  Á r a : 5 —Ft.
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Béke és igazság
HROMÁDKA József, a prágai Comenius Fakultás 

dékánjának előadása, a Prágai Keresztyén Békekon
ferencián.

Mi olyan béke után vágyunk, amely mélyen az igazságban gyökerezik 
és amely egyrészt megőrzi, másrészt biztosítja az igazságot. Mi ugyanis 
tudjuk, hogy a jelenlegi helyzetben minden háború a felhalmozott rom
boló fegyverekkel az embertelenséget (azaz az igazságtalanságot) az el- 
hordozhatatlanságig fokozná. Azt mondhatjuk, hogy ma az egyetlen út 
az igazságtalanság legyőzésére és a legalábbis relatív igazság megterem
tésére minden körülmények között a népek békés együttélése és versenye.

Milyen igazságról van szó? Mint teológusok és egyházi emberek nem 
veszíthetjük szem elől az isteni igazságot. A mi prófétai és apostoli 
bizonyságtevésben gyökerező hitünk az igazság Istenéről tesz tanúságot. 
A  mi Istenünk az élet és halál igaz Ura. De az ő igazsága az a szeretet, 
amely komoly és feltétlen és közben megelevenít, felüdít és megújít. 
Az evangélium arról a szent Istenről szóló üzenet, aki alászállt az emberi 
bűn legmélyebb mélységére és az igazságot a názáreti Jézusban való 
szenvedése által juttatta győzelemre. Sehol sem nyilvánul meg és nem 
bizonyul annyira megrázóan ez a szent igazság, mint az Ember Fiában, 
aki azonosítja magát az emberek legsötétebb igazságtalanságával, hogy 
őket szeretetben legyőzze. Az evangélium, a feltételnélküli igazság és 
feltételnélküli szeretet egységét jelenti. Ha mi az igazságról, mint az 
evangélium hivő bizonyságtevői beszélünk, akkor itt kell kezdeni. Ez az 
igazság számunkra fény és zsinórmérték a nyilvános, profán és politikai 
élet döntéseiben is.

Jól tudjuk, hogy ez az igazság döntéseinkben, programjainkban és 
terveinkben keresztülvihetetlen. De sohasem veszíthetjük el, mint ember
ségünk legmélyebb meghatározóját. Én magam nem hiszem, hogy az 
evangélium világa az úgynevezett profán világtól el lenne választva. 
Szüntelenül abban a dialektikus (sit venia verbo) feszültségben vagyunk, 
mely egyrészt a szent, Jézusban kinyilatkoztatott szeretet realitása, más
részt a különbözőképpen megnyomorított életünk realitása között van. 
Mit jelent ez a megállapítás?

1. Egész életünk, emberi exisztenciánk azon a síkon mozog, amit 
bűnbánatnak neveznek. Ez azonban nem puszta szentimentalitás. Hanem 
igazságtalanságunk, jobban mondva annak tudata, hogy mi Istennel és 
emberekkel szemben igaztalanok vagyunk. Sohasem hivatkozhatunk a 
magunk igazára és nem állhatunk az úgynevezett igazak frontjára.

2. Az emberi bűn láncolatában (azaz szolidaritásában) vagyunk, amely 
emberi életünkön messze túlnyúlik hátra és előre. Mi atyáink és nagy- 
atyáink vétkének terheit hordozzuk, igen, még a tőlünk távoli generá
ciók vétkét is. És nem szabad jajgatnunk és panaszkodnunk, ha ez hat 
személyes és politikai életünkre. A Dekalógus bizonyságtétele megdöb
bentő: „Mert én, az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok,, aki meg
büntetem az atyák vétkét a fiakban harmad- és negyedíziglen, akik en
gem gyűlölnek.” (Ex 20, 5.) Realitása újra meg újra megnyilvánul a tör
ténelemben és a jelenben. Ezt ma is komolyan és hitben el kell fogad
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nunk, megélnünk. Nincs elszigetelt személyes életünk. Aratjuk, amit- 
atyáink vetettek és vetjük, amit gyermekeink és gyermekeink gyermekei 
aratni fognak. Ez megdöbbentő realitás, de sok mindent érthetővé tesz, 
ami eddig érthetetlennek tűnt előttünk. Ezt a realitást bűnbánattal és 
alázattal megérteni, egyúttal azonban azt is jelenti, hogy .megszabadulunk, 
haszontalan jajgatásoktól és üres magunksajnálásától.

3. Ebben a fényben ellenfeleinket, sőt ellenségeinket is másképpen 
látjuk, mint ahogy látni kívánnák őket. Az igaz Isten szent szeretetéről 
való bizonyságtétel, az igazság igaz voltát nem teszi relatívvá, de segít 
bennünket az ellenséges embert megkötözöttségében helyesen látnunk és 
az ítéletünkkel vámunk. Az evangélium szabaddá tesz benőnket türel
metlenségünktől, gyűlöletünktől és attól az önigazságunktól, mely újra 
meg újra hamis frontokat hoz létre és a beszélgetést éppen ott állítja le, 
ahol kezdődnie kellene.

4. Ez a beállítás azonban nem jelenti az ellentétek vagy szisztémák 
nivellálódását. Ez a beállítás nem vezet az éjszakába, ahol minden macska 
szürke. Éppen, ellenkezőleg. Világosabban lát minden realitást, minden 
ellentétet és különbözőséget, bármely világi (filozófiai) ideológiánál, de 
túllát minden tradíción, örökölt mércén, minden merev formulán és szo
ciálpolitikai dogmán.

II.

A jelenlegi világhelyzet nem teszi könnyűvé, hogy világosan és sza
badon lássunk és szabad örvendező döntéseket hozzunk. Az állandó hideg
háború megmérgezte az atmoszférát és sok kárt, zavart, félreértést, elő
ítéletet eredményezett. Itt is ismételhetem, amit már a két előző konfe
rencián is magyaráztunk és hallottunk. Mi magunk és atyáink vagyunk 
felelősek ezért a helyzetért. A keresztyénség nagyban és egészben nem 
fogta fel a jelenlegi krízis, törés és világfonradalom mélységét. A mai kor 
égető problémáit többé vagy kevésbé felszínesen nézte és a jelenlegi nyo
morúság okait olcsó eszközökkel kísérelte meggyógyítani. A veszély, 
amelyben vagyunk éppen abból adódik, hogy a mai veszély legmélyebb 
érteimét nem ignorálták, vagy nem vették tudomásul és hogy periférikus 
jelenségeket és ellentéteket eltúloznak és démonizálnak. A keresztyének 
többsége, akik még az egyházhoz és a keresztyén tradícióhoz tartozónak 
tudják magukat, a bűnbánat készsége nélkül élnek és hajlanak arra, hogy 
a valóságos veszélyeket moralista és többé vagy kevésbé önmegmyugtató 
üdvösségszerző eszközökkel oldják meg. Számomra egészen komoly kér
dés, hogy a tradicionális keresztyénség lelkileg abban a helyzetben van-e, 
hogy megértse a világ szükségét, helyes diagnózisra jusson és a békéért 
folyó hatalmas tusakodásban effektíve segíthessen. Nem vagyunk-e vala
mennyien a középszerűség veszélyében, az önigazoló türelmetlenségben 
és a helyzet kínos tudatlanságában? És mégis az apostoli és evangéliumi 
üzenet az, amelynek szabaddá kell tennie bennünket és belátásunkat 
elmélyítenie.

Valamennyien hajiunk arra, hogy az igazság és igaz rend fogalmát 
a már elmúlt korszak fényében értsük és ápoljuk. Az utolsó két évszá
zad európai tradíciója arra szoktatott, hogy az igazság problémáját csak 
az ideológiai és politikai síkon ragadjuk meg és oldjuk meg. Ez okozta 
individuális beállítottságunkat és alakította ki többé vagy kevésbé sta
tikus vagy moralista gondolkodásunkat. Hitünk és hitbeli látásunk alig
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fogja fel az egyetemes emberi és történelmi helyzet félelmetes perspek
tíváit. Az a megirázóan nehéz feladat adódik itt számunkra, hogy meg
értsük Kelet-Európa mélységesen forradalmi fordulatát és az ázsiai és 
afrikai népek új utait és azt belső szabadsiággal megoldani segítsük. Nem
csak az igazság örökölt mértékeit és fogalmait — és a szociális, politikai 
és kulturális rendet kell felülbírálni, hanem az úgynevezett személyes 
és társadalmi élet megszokott, úgynevezett keresztyén formáit is át
gondolni és átformálni. Tudom, mennyire nehéz és komplikált az igaz
ság problémája és távol vagyok attól, hogy tradicionális formákat és 
rendeket sutbadobjak. Csak egyet kívánok állítani és aláhúzni. Az em
beri szabadság, méltóság, emberiesség és igazság magas és mély fogal
mait és rendjeit, ahogyan ezek az evangélium hatására mindig újra 
teremtődtek és átalakultak, ma újra és bátran gyökereikben kell meg
értenünk és új formákba kell öntenünk. Semmilyen félelem és önigazság, 
semmilyen gyávaság és semmilyen restaurációs módszer nem mentheti 
meg azt a legvégsőt és legmélyebbet, amit mi Jézus Krisztus egyháza 
története álltai örököltünk.

Az igazság nem statikus. Legkevésbé az az igazság, amely az evan
gélium mélységében gyökeredzik. Az a szabadság és az az igazság, mely
ről a próféták és apostolok bizonyságtétele beszél, nem identikus a libe
rális, pozitivista és demokrata fogalmakkal és institúciókkal — bármilyen 
magas funkciójuk is volt korukban. A hatalmas világmegrázkódtatás, a 
dolgozó osztályok és az úgynevezett fejletlenebb népek küzdelme új for
mák és új rendek után kiált. Nem szabad ezeket a küzdelmeket, ezeket 
a forradalmi megmozdulásokat az igazság azon régi mértékei szerint 
mémi és megítélni, melyek az elmúlt korszakokban hatékonyak voltak. 
Az, amit néha igazságnak gondolunk, nem más, mint az emberi önzés, 
a régi tulajdon és a szociális és politikai vagy nemzetközi előjogok (kenet- 
teljes szentté nyüvánítása.

A mai keresztyénség tragikuma a gazdag, birtokos, magasain fejlett, 
kulturált nemzetekkel való szerencsétlenséget hozó és következmény teljes 
összefonódottsógában van, amely népek magukat hosszú évtizedeken és 
évszázadokon keresztül az efnberiség kiteljesedésének és az emberiesség 
érvényes, felülmúlhatatlan mértékének tartották és tartják. Nem mindig 
könnyű és lehetséges ezzel a történelmi ténnyel megbirkózni, hiszen egy 
hosszú történelmi folyamatban találjuk magunkat, amely a keresztyénség 
bénulásával és ájulásával, de megújulásával és új teremtő erejével is 
végződhet. A mi küzdelmünk a békéért, igazságért így értendő. Hatalmas 
küzdelem; a békéért, a népek békés együttéléséért, de ugyanakkor a szá

lba dság s igazság új értelmezéséért.

Fordította: Mezősi György és Kozma Évamária
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BÉKE ÉS A  KERESZTYÉN EG YH Á Z
Az OROSZ OROTODOX EGYHÁZ képviselőjének referátuma 

a Prágai Keresztyén Békekonferencia 3. ülésén.

Keresztyén Testvérek!
Mindenekelőtt engedjék meg, hogy átadjam önöknek az Orosz Orto

dox Egyház fejének, Ö Szentsége Alexej pátriárchának az áldását és azt: 
a kívánságát, hogy az önök munkáját siker koronázza. Azt a reményét 
is szeretném kifejezni, hogy a Keresztyén Békekonferencia 3. ülésének 
a törekvései azzal az eredménnyel járjanak, hogy „az egész világ béké
jéért” mondott mindennapi imádságunk beteljesedjék.

Minthogy érdekli önöket az a kérdés, hogy milyen motívumok moz
gatják az Orosz Ortodox Egyházat és más ortodox egyházakat a béke 
védelmében, elhatároztuk, hogy ezt a referátumot- terjesztjük a konfe
rencia élé. Ennek az a célja, hogy megindokolja az ortodox egyház állás
pontját a mai konfliktusban és kifejtse, hogy miért keli ezt az álláspon
tot a világ minden keresztyénének magáévá tennie.

♦
„Az egész világ békéjéért” mondott imádságunkat nem lehet elválasz

tani attól a kérdéstől, hogy hogyan viszonyul egyházunk a béke védel
mének a kérdéséhez. Ez a viszony általánosan ismert az Orosz Ortodox 
Egyház és a többi autokefál egyház számos megnyilatkozásából, és igen 
könnyen megfogalmazható: Amikor a békesség magvait hinti el híveinek 
a szívében és a Lélek egységét teremti meg a békességnek kötelékében 
(Ef 4, 3), ugyanakkor kimondottan kötelességének tartja a mi egyházunk, 
hogy támogassa saját népét és a többi népeket is abban a törekvésük
ben, hogy a háborút elvessék és a népek békés együttélését ápolják. 
Hiszen az a törekvés, hogy a béke megszilárduljon az emberek és népek 
között, Krisztus egyházának is legfontosabb szolgálata a földön, amint 
ezt az ige is feltételezi, „hogy mindnyájan egyek legyenek a Krisztus
ban” (Ef 1, 10).

Erre a szolgálatra kötelezi a keresztyéneket: az Istenbe, az Atyába 
vetett hitük, aki gyermekeinek a méltóságával ruház fel bennünket és 
arra kötelez, hogy ezt a méltóságot minden emberben lássuk; hitünk a 
Fiúban, a Jézus Krisztusban és megváltó áldozatában, amely kinyilat
koztatta Isten szeretetét és megváltja az embereket az örök életre; hitünk 
a Szentlélekben, aki részeltet bennünket az egyház kegyelmes életében 
és az evangéliom megvilágosító erejével arra indít bénnünket, hogy a 
megváltott emberiség világosítói legyünk; s végül arra kötelez bennün
ket a meg nem elegyített és elválaszthatatlan Szentháromságba vetett 
hitünk, amely a szeretet egységének a titkát tárja fel előttünk, a teljes 
egyetértés és békesség titkát.

Arról a döntő fordulatról, amelyet ez a- keresztyén hit vitt véghez 
az emberiség életében, a történelem tanúskodik attól fogva, hogy Isten 
Fiának az isteni szeretete leszállt és inkarnálódott s aki megváltó művé
vel kiengesztelte az embert Istennel és az engesztelés szolgálatába állí
totta (2 Kor 5, 18). Az Üdvözítő úgy végezte szolgálatát az emberek kö
zött, hogy tanította őket: szeressék Istent és felebarátjukat (Mt 22, 37—39), 
éljenek békességben egymással (Mk 9, 50) és így szólt azokhoz, akik a 
háborúság helyett békességre törekedtek az egyenetlenkedés és ellen
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ségeskedés leküzdésével: „Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az: 
Isten fiainak mondatnak’ (Mt 5, 9). ö  maga szakadatlanul hirdette a 
békességet és elküldte apostolait, hogy hirdessék az Isten országát és a 
békességet minden embernek (Lk 5,9).

És az apostolok elvégezték munkájukat: Koruk tágas mezején elve
tették az evangéliom magvát és megöntözték a vértanúság vérével. Ez 
a mag kikelt az emberek szívében és elkezdte teremni a szeretet és béke 
gyümölcseit nemcsak az egyes emberek, hanem a népek életében is. Las
san, de biztosan megtisztította a keresztyén hit az erkölcsöket és szoká
sokat, érvénytelenítette az emberi gyűlölet törvényét és minden embert 
meghívott az Isten országa építésére.

Mi keresztyénék, akik az Isten országa építésén dolgozunk, az egész 
emberiség történetének az értelmét látjuk. Ezért vonatkoztatja és ter
jeszti ki az egyház reménységét az egész világra — nem a világi vagy 
földi uralkodásnak az értelmében, hiszen Krisztus uralma „nem ebből 
a világból való” (Jn 18,36) —, hanem az emberiség legmagasztosabb 
erkölcsi célkitűzéseinek az egysége értelmében, hogy vallásos eszmék, 
erkölcstanok vagy szfellemi érdekek ne sorolják a népeket különböző 
táborokba.

A keresztyén tanítás szerint ennek az üdvösségnek a tartalma a Jézus 
Krisztusba vetett hit megújításának a teljessége, az Istennel való egység, 
amelyet szétrombolt a bűneset. Ebbe az egységbe nem az egymással, kap
csolatban nem levő egyes emberek tartoznak bele, hanem a Krisztus 
titokzatos testében — a szent egyházban egyesült emberek. Ez legyen 
az Istenben való egység — nemcsak az embereknek, hanem az egész 
teremtésnek az egysége. Hiszen „maga a teremtett világ is megszabadul 
a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára” 
(Róm 8,21). Az egész világ egységének kell ennek lennie, nemcsak min
den életé, mert „új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amely
ben igazság lakozik” (2 Pt 3,13) s ezért .'hisszük, Pál apostol szavai sze
rint, hogy „az Isten lesz minden mindenekben” (1 Kor 15,28), — Ez min
den emberi élet és minden teremtmény végső célja. A történelem folya
mán Krisztus egyházának az erkölcsi erejével érjük el ezt a célt, mert 
az egyház állandó 'harcot folytat a rossz ellen. A rossz a népek ellen
ségeskedésében mutatkozik meg, állandó viszályokat nemz, a politikai 
és egyéb konfliktusokat fokozza és sok minden mást művel, aminek 
azután az a következménye, hogy a béke és barátság eszméje gyengül 
a népek között. A gonosszal folytatott harcában nem hágy figyelmen 
kívül semmit sem az egyház, ami pozitív dolog az egyházon kívüli 
világban, nem mellőz semmi jót és szükséges dolgot, aminek jelentő
sége van az alkotó munkában és önmegtagadásban, a bátorságban és 
kötelességteljesítésben, az összes népek hősi cselekedeteiben és nemes 
törekvéseiben. Az emberi szellemnek az egyházon kívül megmutatkozó 
minden törekvésében a láthatatlan Isten szolgálatát látja az egyház 
(Csel. 17, 23.) s ezért támogatja azokat a rossz ellen vívott harcában.

Az egyház egyik legfontosabb feladata a bűn aljasságának a föl
fedése, a bűn rombolásának a megbénítása a világban. A jó és rossz 
harca azonban a keresztyén társadalomban is megvan és a mi Üdvö
zítőnk nem hiába int bennünket: „Meglássátok, hogy valaki el ne hites
sen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: 
En vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek.” (Mt. 24, 4—5.).

Ez a harc különféle formában folyt és folyik ma is. Gyakran sze
mélyi vagy egyéb, tisztán földi érdekek késztették a keresztyéneket

6C7



Keleten csakúgy, mint Nyugaton arra, hogy a keresztyénség nagy és 
kimondottan lelki feladatait a háttérbe tolják. Ezért távolodott el sok 
keresztyén közösség Krisztus egyházának az üdvösséget célzó céljaitól. 
Eredménye ennek most a keresztyénség hallatlan szétszakadozottsága, 
főként Nyugaton.

Ebben a siralmas helyzetben került a keresztyén világ a Kelet— 
Nyugat konfliktusa elé — az emberiség történetének legnagyobb kon
fliktusa elé, amely az emberiséget az atomháború katasztrófájával veszé
lyezteti. A mai nemzetközi helyzetre jellemző az állandó fegyverkezési 
verseny, a tömegpusztító fegyverek felhalmozása és lokális konfliktusok 
keletkezése az államok között. A világ sok államának a lakosságát mód
szeresen befolyásolják a katonai körök propagandaszervezete, amellyel 
gyűlöletet szítanak a népek között. Jellemző továbbá ebben a helyzet
ben, hogy az emberi értelem nagyszerű eredményei a rossz előjelét 
kapják, hogy nem használják ki teljes mértékbein az élethez szükséges 
értékek előállítására a ma meglévő korlátlan lehetőségeket és hogy sok 
nép egyes társadalmi és nemzeti csoportjai a meglevő jólét ellenére is 
szükséget szenvednek és tudatlanságban élnek. Az a körülmény sem 
könnyít ezen a világhelyzeten, hogy egyes vezető államférfiakat magu
kat keresztyénnek nevezik ugyan, de a gyakorlatban idegen számukra 
a béke eszméje, Krisztus parancsolata a felebaráti szeretettől és barát
ságról.

A háború kitörésének a reális lehetősége arra indítja azutáni a né
peket, hogy különböző politikai rendszerekkel dolgozzanak a népek 
közötti vitás kérdések békés megoldáséért és a koexisztencia elvének 
győzelméért az államok között. A hidegháború képviselői azonban, a 
kölcsönös izgatás hívei arra használják fel hatalmukat, hogy — gyak
ran a Szentírás szavaira hivatkozva — minden lehetséges módon gyen
gítsék vagy megakadályozzák a békeszerető emberek tevékenységét és 
minden eszközzel kiélezzék a nemzetközi helyzetet.

A keresztyének aggodalmát a békéért a földön még csak növelik 
 a legrégibb emberi kultúra kontinensének — Afrikának az eseményei. 
Az állítólag keresztyén államok (akik magukat keresztyéneknek neve
zik) — mint ismeretes — hosszú évekig gyarmati, rabszolga-függőségben 
tartották az afrikai népeket, ami pedig éles ellentétben van a keresztyén 
tanítás szellemével és tanításával. Ezeknek az államoknak a vezetői 
úgy látszik nem tudnak belenyugodni abba, hogy Afrika népei a poli
tikai függetlenség alapelveinek megfelelően harcolnak életük újjáalakí
tásáért. Ezért kötelessége minden keresztyéninek síkraszállmi idejében és 
döntően azért, hogy Afrikában ne legyen háborús konfliktus és hogy 
az ne terjedjen ki a többi kontinensre is.

Ezért foglalt állást az orosz ortodox egyház kezdettől fogva vilá
gosan a béke megvédése mellett. Erre indították azok az okok, amelyek 

ja keresztyén tudat szempontjából döntő jelentőségűek. Gondolunk itt 
Szent Gregorius teológus szavaira: „Mi köze Isten igéjének az erőszak
hoz?” — és hallgatunk tanácsára: „Jobb az egységet és szeretetet köz
vetítőnek, mint viszályt és rombolást okozónak lenni” . Erre a tanácsra 
hallgatva a mi egyházunk is mindenkor vallást tesz a keresztyénség, 
mint a békesség és a szeretet vallása mellett és minden keresztyént 
a háborús veszély elleni harcra hív fel. Elítéli a hidegháborút, mint 
az egészségtelen politika produktumát és támogatja a népeket a békés 
egymás mellett élésért folytatott harcukban. Az elsők között tiltakozott
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az atomfegyverek ellen és beszélt az általános leszerelésről mint a világ- 
béke leglényegesebb feltételéről. Egy szóval, egész tevékenységével a 
szent atyák eszméjét támasztja alá, hogy a kiengesztelés szolgálata 
az emberiség egyik fő feladata.

Az orosz ortodox egyház arra törekszik, hogy megvalósuljon a ke
resztyének egysége a béke kérdésében, hogy a keresztyének közösen 
harcoljanak minden kísérlet ellen, amely az emberiség békés életének 
a megrontására irányul. Mióta nyilvánvalóvá lett a háború utáni idő
ben, hogy a béke veszélyben van, állandóan hirdeti a népek békés 
egymás mellett élésének a szükségességét.

Egyházunk feje, Ö Szentsége Alexej patriarcha megáldja a lelké
szeket és híveket és felhívja őket a földi béke megvédésére. Közvetlen 
vezetésével fejti ki az ortodox egyház nemes békeszerző tevékenységét, 
amely kiterjed nemcsak egyházi, hanem- világi területekre is.

Néhány példát hozunk most fel ebből a tevékenységből az utóbbi 
években.

Az orosz ortodox egyház moszkvai patriarchátusának 40. éves 
jubileumi ünnepségének a résztvevői, vagyis az autokefál ortodox egy
házak fejei felhívást tettek közzé Alexej pátriárcha indítására s ebben 
arra hívják fel az egész keresztyénséget, hogy fáradhatatlanul dolgoz
zanak a békéért, vegyenek részt a nukleáris fegyverek betiltásának 
a harcában.

A Csehszlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának az az eszméje, 
hogy nemzetközi konferenciát hív egybe a béke védelmében, aktív 
visszhangra és támogatásra talált az orosz ortodox egyházban. Az orosz 
ortodox egyház képviselői részt vettek a Prágai Konferencia I. és II. 
teljes ülésén (1958. júniusában és 1959. áprilisában).

1958 augusztusában üdvözölte Alexej pátriárcha az atom- és hid
rogénbombák betiltására összehívott IV. világkonferenciát.

Hallatta hangját az orosz ortodox egyház a Békevilágtanács stock
holmi ülésén 1959 májusában.

Ugyanabban az évben májusban beszédet tartott Alexej pátriárcha 
a  béke védelmére alakult szovjet bizottság közgyűlésén s abban az 
egész világ keresztyénséget felszólította arra, hogy egyesüljenek az em
beriség megbékéléséért végzett munkában. Kijelentette a pátriárcha, 
hogy a keresztyének kötelessége az atomfegyverek elítélése, mert azok 
nem egyeztethetők össze sem az evangéliummal, sem az emberi méltó
sággal.

1959 novemberében levélben kereste meg Alexej pátriárcha és az 
orosz ortodox egyház szent szinódusa az autokefál ortodox egyházak 
minden vezetőjét, amelyben felszólították őket, hogy támogassák a béke 
eszméjét és álljanak ki kormányunknak az általános és teljes leszerelés 
tárgyában tett javaslata mellett.

1960 februárjában beszédet tartott Alexej pátriárcha a Szovjet 
Leszerelési Társaság ülésén és ezt mondta: Ha mi mindnyájan egész
séges eszmékkel, tiszta érzéssel, jó szándékkal és helyes cselekedetek
kel támogatjuk a világon a nyilvános életet, akkor mindent megtet
tünk a béke megszilárdításáért az emberek és a népek között.

Ez év májusában resztvettek az orosz ortodox egyház képviselői 
a  keresztyén egyházak és világi békeharcosok drezdai ülésén.

Az orosz ortodox egyház teljes mértékben támogatja államunk kor
mányának a békés egymás mellett élés eszméjének győzelméért vívott
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harcát. Támogatja a nukleáris fegyverek eltiltásának a javaslatát is,, 
valamint az általános és teljes leszerelés programját. Az orosz ortodox 
egyház annak az útnak a kezdetét látja ezeknek a terveknek a meg
valósításában, amely megszabadítja majd az emberiséget a pusztító 
háborúk veszélyétől. S akkor teljesül majd be a próféta régi jövendö
lése is, aki azt mondta, hogy a népék „fegyvereikből kapákat csinálnak,, 
és dárdáikból metszőkéseket” (És. 2, 4.).

Mi indítja a keresztyéneket az engesztelés nagy feladatának a tel
jesítésére? Egészen világos, hogy ez az erő a belső egység.

Amikor megállapítjuk, hogy ez az egység nincsen meg, feleletet is 
adtunk arra a kérdésre, hogy miért nem szolidárisak egymással a ke
resztyének korunk égető kérdéseiben, mint pl. a háború és a béke kér-- 
désében. Kétségtelen tény, hogy a nyugati keresztyénség néhány vezető 
személyisége a béke híveinek a táborában van. Hősi harcot folytatnak 
néhányan a militarizmus ellen. Sok szenvedésben van ezért részük, sőt 
üldözést szenvednek. Ezeknék a keresztyéneknek a heroizmusa és 
hűsége arra irányul, hogy a nukleáris háborúk megengedhetetlenek és 
vétkes bűncselekmény.

Nyugaton azonban sok olyan „keresztyén” is van, akik a mi orszá
gunkat a Sátán hidrogénbombákkal elpusztítandó birodalmának tartják. 
Ha azt mondják nekik, hogy ezek a fegyverek őket is és az egész em
beriséget elpusztítanák, azt válaszolják, hogy ez a katasztrófa jobb mint 
a kommunizmus. Ezeket az evangélium szellemével egyáltalában össze 
nem egyeztethető tetteket joggal kell a keresztyénség elárulásának tar
tanunk. Különösen is tragikus dolog, ha ezek a kereszrtyénségtől te l je 
sen idegen ideológiának a képviselői olyan keresztyének, akik vezető 
szerepet töltenek be a keresztyén egyházakban, mint pl. a Német Evan
gélikus Egyház püspöke, dr. Ottó Dibelius, aki politikai engesztelhetet
lenségből keresztyének millióinak az életét kész feláldozni, amikor he
lyesli az atomháborút. Tudnunk kell azt, hogy ezzel az álláspontjával, 
ideológiailag indokolja a nyugatnémet hadseregnek nukleáris fegyve
rekkel való ellátását és fölszerelését, néhány nyugati államnak a koalí
cióját és olyan bázisoknak a felállítását, amelyek a békeszerető orszá
gok ellen készültek. Dibelius álláspontja és a nyugati államok rend
kívül reakciós katonai körei a nemzetközi helyzet kiélezésére törek
szenek. Ez az állásfoglalás támogatja mindazoknak a keresztyéneknek 
a tanácstalanságát Nyugaton, akik ugyan azt mondják, hogy eszük ágá
ban sincsen atomháborút kívánni, de vakul hisznek abban, hogy a békét: 
csak az erő politikájával és az állítólagos ellenség elvesztésével, azaz. 
atomháborúval lehet megmenteni.

Abban á reményben, hogy ők győznek, igen közel állanak a pre
ventív háború gondolataihoz. A keresztyénségtől igen távol álló állás
pontjuk közel áll a bitorlók szándékaihoz, akik az váratlan támadást 
készítenek elő. S ha eközben a 'keresztyén civilizáció megvédésére hivat
koznak, hadd válaszoljunk nekik egy ortodox teológussal: az Üdvözítő 
tanítványai ne legyenek a keresztyénség történeti emlékeinek az őrállói, 
hanem az élő tanítás hordozói, amely megvalósításra vár az életben; 
ebben rejlik az igazi jólét és az igazi élet.

A nyugati keresztyének között az ateista kommunizmus ellenes ke
resztyén front híveit is megtaláljuk. Egy ilyen frontnak a kialakításán 
nemcsak a más hiten levő tényezők, hanem néhány helyi egyház orto
dox vezetői is fáradoznak. Nyilván azon a véleményen vannak, hogy

610



nem annyira az igazi keresztyén élet bizonyságtételével, mint inkább 
széleskörű keresztyén fronttal kell szembeszállni a hitetlenséggel. Ügy 
látszik, nem csábítja őket a „lélek titokzatos egysége a békesség köte
lékében” (Ef. 4, 3.) az egyház istenemberi organizmusában, amelynek 
lényege szerint ellentmond a külső erők nem vallásos egyesülésének az 
eszméje a hitetlenség ellen folytatandó harcra.

A nyugati keresztyének elhajlását a keresztyén kötelességtől moti
válja szociális és politikai függőségük. Így vagy úgy mindnyájukat 
nyomja az a gond, hogy fel kell adniok megszokott életmódjukat.

Egységes álláspontot igyekszik kialakítani az Egyházak Világ
tanácsa is, amelyben sok keresztyén protestáns és részben ortodox egy
házak egyházi teológiai és társadalmi gyakorlati elgondolásai egyesül
nek Nyugaton és Keleten. Az Egyházak Világtanácsa gyakran egészsé
ges véleményt mondott és mond a háború és béke kérdésében. Ezt csak 
üdvözölhetjük és a mi egyházunk ezt meg is teszi. Eddig azonban még 
nem nyilatkozott az Egyházak Világtanácsa az általános és teljes le
szerelés pillanatnyilag fontos és egészen konkrét javaslatainak a szük
ségességéről.

Ez a tartózkodás olyan eszközökkel szemben, amelyekkel gyakor
latilag és haladéktalanul megvalósítandó a keresztyénségből származó 
eszmét a népek életében, határozatlanságnak tűnik egy olyan pillanat
ban, amikor halaszthatatlan cselekvés a kívánatos. Képzeljük csak el, 
hogy milyen hatása lenne a nukleáris katasztrófa fenyegetettségének az 
árnyékában a keresztyének közös fellépésének az általános és teljes 
leszerelés támogatása szempontjából, ha ez a fellépés bekövetkeznék. 
A keresztyénség dicső győzelme lenne ez a bizalmatlanság erőin és ha
talmas lépés a keresztyének egysége felé vezető úton az egy hitben, 
reménységben és szeretetben.

Nagy nyugtalanságot vált ki a Vatikán tevékenysége, amelynek 
magatartása ellenkezik minden keresztyén morállal és az evangélium 
tanításával ellentétben nem a békét, hanem a viszályt növeli a népek 
életében. Napról napra újabb bizonyítékokat nyerünk arról, hogy a 
Vatikán állandóan fokozza politikai aktivitását, ellenségeskedést szít 
a népek között s ezzel elősegíti egy új háború előkészítését. Egészen 
világos, hogy ez a tevékenysége nem szolgálja az egyház, Krisztus 
művének a hasznát. Nem véletlen, hogy a pápa határozottan elutasí
totta legutóbbi karácsonyi üzenetében a népek békés együttélésének 
az elvét, amikor félreérthetetlenül felszólította a nyugati államok vezető 
köreit arra, hogy lépjenek fel keményen azokkal az országokkal szem
ben, amelyeknek az ideológiája és életmódja véleménye szerint nem 
felel meg a katolikus tanításnak. Még világosabban kifejtette ezt a gon
dolatot a római katolikus egyház egyik legilletékesebb képviselője, 
Ottaviani bíboros abban a prédikációjában, amelyet a kelet-európai 
országokból emigrált katolikusok csoportjának tartott 1960 januárjában 
a római Santa Maria Maggiore pápai bazilikában. Rendkívül éles for
mában tiltakozott az ellen, hogy „Nyugat párbeszédet folytasson 
Kelettel.”

A vatikáni politika ilyen irányát látva, nem csodálkozunk azon, 
hogy a Német Szövetségi Köztársaság katolikus püspöki kara „a keresz
tyén értékeket védő atomháború” leple alatt aktívan támogatja a 
nyugatnémet kormány atompolitikáját. Egyes alázatos katolikus „teo
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lógiai moralisták” azt bizonygatják, hogy a szövetségi hadsereg föl- 
szerelése atomfegyverekkel „helyes és jogos”, és megállapítják, hogy 
az atomháború egyáltalában nem erkölcstelen dolog.

Ezért nem véletlen, hogy éppen Nyugat-Németországot választották 
ki a római katolikus egyház eucharisztikus kongresszusának a szín
helyeként. A kongresszuson mint tudjuk, sok bíboros, püspök, tábornok 
és befolyásos szerzetesrendek vettek részt. A pápához igen közel álló 
Testa bíboros volt a pápai legátus.. A kongresszus jelszavaként ezt a 
mondatot választották: „A világ életéért” . De már a kongresszus meg
nyitása előtt olyan hírek jelentek meg a nyugati sajtóban, hogy a kong
resszus egyik legfontosabb eseménye lesz a katonák és a különböző 
országok katona-püspökeinek a nemzetközi találkozója. Felesleges arról 
szólnunk, hogy ez a tüntetés kimondottan katonai jelleget adott az 
egész kongresszusnak. Az volt a tüntetés politikai célja — amint ezt 
Wendel bíboros, München érseke a kongresszus megnyitóján kijelen
tette —, hogy demonstrálja Bonn atom-ideológiájának a támogatását és 
félelmet keltsen a hallgatókban Nyugat mitikus veszélyeztetettségének 
a hangoztatásával a szocialista országok részéről.

Demonstratív akciók játszódtak le a kongresszuson azoknak a reak
ciós politikai elemeknek a támogatására, akiket kiutasítottak Európa 
szocialista országaiból és azoknak a rendszereknek a felújításáról álmo
doznak, amelyeket ezeknek az országoknak a népei megszüntettek. Ez 
indította a „La Croix” című francia katolikus folyóiratot arra, hogy a 
kongresszust „mindazok szimbólumának és példaképének” nevezze, 
„akik ma harcolnak és remélnek” .

A kongresszusnak ez a célkitűzése végtelenül távol van a népek meg
békélésének a keresztyén eszméitől és ezt csak még világosabbá tette 
a pápának az a nyilatkozaté, hogy a világ jelenlegi megosztottságában 
Németország vezető szerepet játszik. Ezek és hasonló események arra 
a keserű felismerésre kényszerítenek bennünket, hogy a római pontífex- 
nek a nemzetközi béke eszméjéről adott nyilatkozata és a jóakaratú em
berekhez intézett békülékeny felhívásai ellentmondanak magatartásának 
és a római katolikus egyház képviselői gyakorlati eljárásának. Ilyen 
módon hamis képzetekkel és bizalmatlansággal oltja be a Vatikán a ka
tolikus papságot és a híveket a testvérek iránt, a szocialista országok 
népei iránt. Nyíltan felhívja a nyugati vezető köröket, hogy élezzék ki 
a viszonyt a szocialista országokkal, egészen határozottan támogatja a 
hidegháború agresszív ideológiáját és gyakorlati alkalmazását s így a 
háborús konfliktus kirobbantásának a forrásává válik.

Ezeknek a tényeknek a megvilágításában minden keresztyén egyház
nak és egyházi csoportosulásnak az a kötelessége, hogy határozottan 
szálljon szembe a Vatikán minden ilyen keresztyénellenes törekvésével. 
Meglehet az a reménységünk, hogy minden becsületes katolikus ember 
szimpátiája és támogatása kíséri fáradozásunkat.

*

Még van időnk arra, hogy az emberi szellemet megvilágosító kiolt- 
hatatlan fénytoronyra, Krisztus keresztjére tekintsünk, mai 'meghason- 
lottságunk veszedelmes voltát felismerjük és egységesen törekedve az 
igazi jóakaratra, elvágjuk az útját a háborús erőknek. Szükség van a ke
resztyén szolidaritásnak erre a csodájára Isten mezejének a megmentése 
érdekében, amely még nem érett meg az aratásra. Szükség van erre
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a csodára az egyház üzenetének a folytatása érdekében is s még inkább 
azért, hogy az összes keresztyének találkozzanak a hit és a Lélek művé
nek az egységében. Mert az a Lélek, amely békességet teremt (Szent 
Basilius szavai szerint) nem egy régióban teremti meg a z.egységet, egy 
másikban pedig meghasonlást teremt, hanem minden régiót egyesít.

Ezekben adja meg az orthodox egyház válaszát arra a kérdésre, hogy 
miért kell minden keresztyén embernek közösen megvédenie a békét.

Egészen másként fest azonban a helyzet, ha nem fog megújulni kö
zöttünk a békesség. Akkor külső szorongatás következik. A háború, amely 
minden pillanatban fellángolhat egy elfáradt pilóta, egy atomkatona 
ügyetlen mozdulata vagy egy meteorit leesése következtében, amelyet a 
rettegő ember rakétának fog tartani, ősvívódáshoz lesz hasonló, amely 
mindent elhamvaszt a földön. Özönvíz, földrengés és járványok lépnek 
fel. Valódi istenítélet lesz ez, elsősorban rajtunk, keresztyéneken, akik 
eltékozoituk a hit egységét és nem vagyunk a föld sója. Ítélet lesz azo
kon, akik merészen elébe vágnak Isten ítéletének, az emberiséget bárá
nyok és bakok csoportjára osztják azzal a titkos szándékkal, hogy az 
utóbbiakat pusztulásba döntsék. Istennek ez az ítélete azokat ítéli el, 
akik nem ismerték fel az idők jeleit és meggyalázták Isten felszólítását 
az egységre, közös visszatérésre a békességhez, Krisztus testének a teljes
ségéhez, egyetemes egyházába.

A szent Szentháromság nevében távolítsátok el a válaszfalakat, ti 
keresztyének! S akkor hosszú időre beköszönt a békesség minden ember 
számára, akiket egyformán szeret az Isten és nekik az örök élet remény
ségét a mi szolgálatunkkal közvetíti. Kedves Testvérek, arra törekedjünk, 
hogy keresztyén békekonferenciánknak a hangját az egész világ meg
hallja! A béke követeiként győzzünk meg minden embert arról, hogy 
szembe kell szállnia a békét veszélyeztetők minden ravaszkodásával. 
A békesség üzenetének a szorgos elvégzésével járuljunk hozzá ahhoz, 
hogy eggyé forrjanak a keresztyén törekvések.

Kötelességünk engesztelhetetlenül küzdenünk Krisztus hamis tanúi
nak a tevékenysége ellen, akik — mint egy Judás, aki az apostolokat 
összekötő szeretet kötelékét eltépte — nem akarják követni Üdvözítőnk
nek az utasítását, aki pedig a földi békességet hagyta reánk.

Arra szólítunk fel minden embert, hogy maradéktalanul ítélje el a 
fegyverkezési versenyt, az atomfegyver-kísérleteket és segítse megvaló
sítani az általános és teljes leszerelés programját, elérni a földön a tartós 
és örök békét.

Ügy véljük, hogy a keresztyének békevédelmének a szolgálatát hasz
nosan mozdítaná elő, ha konferenciánknak az állandó szervezete ki
bővülne és megszilárdulna, hogy így alaposabb munkát tudjon folytatni 
és további híveket megnyerni mozgalmunk számára. Azt reméljük, hogy 
más egyházak és keresztyén szervezetek is csatlakozni fognak hozzánk.

Az orosz ortodox egyház különös jelentőséget tulajdonít annak az 
összkeresztyén békegyűlésnek, amely 1961 tavaszán tartja ülését. Hisszük, 
hogy ez a gyűlés sok keresztyén egyházat és csoportot fog egyesíteni a 
közös cél elérésére: az igazságos béke megőrzésére és megszilárdítására.

Ezt a gyűlést azonban nem szabad úgy felfogni, mintha az az Egy
házak Világtanácsa 3. nagygyűlésének az ellenpárja volna, amely 1961 
őszén gyűlik egybe. Ellenkezőleg! Ez a békegyűlés előmozdítja majd a 
keresztyének egységes fellépését az ökumenikus szellem megerősítéséért.
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Az orosz ortodox egyház felhív minden ortodox egyházat, minden 
más egyházat és szervezetet is, minden nemzetközi vallásos szervezetet, 
különösen is az Egyházak Világtanácsát, fogadják el az összkeresztyén 
békevilággyűlés felhívását, vegyenek részt rajta és ezzel bizonyítsák meg 
az emberiség színe előtt, hogy egyértelműen törekszenek a békés élet 
megteremtésére a földön, amelyre Istentől van megbízatásunk.

„Békességre hívott minket az Isten” (1. Kor. 7, 15.).

Fordította: dr. Pálfy Miklós

Háború és béke az atomkorszakban
DK. BURKHARDT Gr. nyugatnémet professzor, fizikus elő

adása a Prágai Keresztyén Békekonferencián.

1. Bevezetés

Ősidők óta törekszik az ember arra, hogy a természet erőit szolgála
tába állítsa. Ehhez története évezredei folyamán mind a mai napig ugyan
azokat az energiaforrásokat használta fel, amelyek Földünkön minden 
más természetes folyamatot is mozgatnak; ezek: a szél és a víz mecha
nikus erői, amelyeket a Nap sugárzása táplál, és az az energia, amely 
környezetünk anyagának kémiai megváltoztatásából, főként a szénanyag 
elégetéséből keletkezik. Ezzel az ember olyan tartalékokat fogyaszt, ame
lyeket a szerves élet évmilliói halmoztak fel Földünkön a napsugárzás 
hatása alatt az asszimiláció titokzatos folyamata révén.

Az atommagban rejtőző energia felszabadításával azonban az ember 
új energiaforrás kulcsát szerezte meg. Ez az energiaforrás a földi folya
matoknál természetes viszonyok között nem játszik semmiféle szerepet, 
de a Nap és a világűr csillagmilliárdjai belőle merítik azt az energiáju
kat, amelyet fény- és hősugárzás formájában sugároznak ki, és amely 
lehetővé teszi az életet a világmindenségben.

Évmilliók óta évről évre 1000 milliárdszor több energiát sugároz a 
Nap a világűrbe, mint az egész emberiség jelenlegi évi szükséglete! Ez 
a szám egyrészt helyes megvilágításba helyezi az ember minden vállal
kozásának mértékét a világmindenség keretén belül, de másrészt rámutat 
annak a jelentőségére is, hogy a mai ember kiharcolta magának a szabad 
utat azokhoz a folyamatokhoz, amelyek a világmindenségben ezeket az 
óriási energiákat termelik. Az ember technikai lehetőségei ezzel globá
lissá lettek: függetlenítheti magát Földünk korlátozott energiatartalékai
tól, de egyúttal alapvetően meg is változtathatja az életet Földünkön, 
megzavarhatja környezetünk bonyolult biológiai egyensúlyát, sőt egészen 
elpusztíthatja az életet a Földön.

Ez annyira alapvetően új az emberiség eddigi történetéhez képest, 
hogy joggal beszélhetünk új korszak kezdetéről, az atomkorszakról. Ezt 
természetesen nemcsak a magenergia felszabadítása jellemzi. Nem. vélet
lenül kapcsolódnak vele további forradalmi tudományos-technikai felfe
dezések: behatolás rakétákkal a világűrbe, primitív gondolkodási folya
matok gépi elvégzésének a lehetősége az elektronika segítségével, eddig 
ismeretlen, új életformák kitenyésztése a biológiában, sőt nyilvánvalóan 
annak küszöbén állunk, ahol megnyílik az ember számára az élet mes-
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terséges létrehozásának a lehetősége! Még sehol sem látszanak az ember 
technikai lehetőségeinek a határai, minden1 irányban szinte ijesztő ütem
ben megy végbe a technikai haladás!

Kikerülhetetlenül mered mármost elénk az a kérdés, hogy nem 
lépte-e át ezzel az ember a Föld meghódítására vonatkozó bibliai külde
téséit, hogy szabad-e mindent megtennie, amit megtehet, és nem kell-e 
sokkal inkább saját tevékenységének határt szabnia. Nem kétséges, hogy 
ha korlátlanul szabadjára engedjük a fejlődést, akkor az emberiség ön- 
gyilkossága szab majd határt a technikai fejlődésnek.

De ugyanilyen lehetetlen volna a tudományos kutatás és a technikai 
haladás egyszerű megakadályozása is, hiszen erre a szaporodó emberiség 
jóléte szempontjából égetően szükség van. Arra kell tehát törekednünk, 
hogy az ember magatartása alkalmazkodjék a fejlődéshez, és úgy irá
nyítsuk a technikai fejlődést, hogy "ez az alkalmazkodás ne sértse az 
ember alapvető jogait. A nagyvárosi ember nem mozoghat olyan szaba
don és önkényesen, mint akkor, amikor még nem volt autó, hanem alá 
kell vetnie magát bizonyos szabályoknak, és el kell fogadnia mozgási 
szabadságának a korlátozását. Hasonlóképpen kell az atomkorszakban az 
egyes államoknak is eltűrniök szuverenitásuk bizonyos korlátozását, mert 
létük egészen új módon lett egymástól függővé.

A következőkben csak a magenergiáról, főként az atombombáról 
szólunk, mert a fejlődés, ezen a téren tünetszerűen tükrözi az atomkor
szaknak azt a sokrétű problémáját, amelyre éppen csak röviden utalhat
tunk, és mert az atombomba feltalálása először szegezte szembe az embe
riséggel azt a követelést, amely élesen utal a népek új viszonyulásénak 
a szükségességére, azt a követelést tudniillik, hogy a háborút — necsak 
a támadó, hanem védőháborút se — lehessen politikai döntések reális 
eszközének tekinteni.

Ezt a követelést most technikai-tudományos szempontból vizsgálom. 
Remélem, hogy ezzel egy kis szolgálatot tehetek ennek a konferenciának, 
amely hiszen mint keresztyén békekonferencia még egészen más oldalról 
is megvitatja majd a háború és a béke kérdését.

2. Az atombomba, technikai adatok

Két különböző fizikai folyamat szolgáltathatja az atombomba robba
násánál felszabaduló energiát.

A betűszerinti atombombáinál vagy A-bombánál nagy atomsúlyú 
kémiai elemek, főként a 235-ös urán-izotóp és a plutónium maghasadása 
történik, amelyet Hahn O. fedezett fel. Ilyen típusok voltak a Hirosimára 
és iNagaszakira dobott bombák. A tulajdonképpeni robbanó mag kb. 
teniszlabda nagyságú és néhány kilogramm súlyú. E bombák robbanó 
ereje megfelel kb. 10 000—50 000 tonna kémiai robbanó anyagénak.

A hidrogénbombánál vagy H-bombánál kis atomsúlyú atommagok, 
főként hidrogén atommagok és neutronok magegyesülése történik. Ez a 
folyamat megy végbe az állócsillagok nagyon forró belsejében is. E bomba 
gyújtása csak magként belehelyezett normális A-bombával történhet. El
látható hasadó anyagból készült köpennyel is, főként a rádióaktivitás 
növelése céljából (ún. „szennyes” bomba). Robbanó ereje kb. ezerszer 
annyi, mint az A-bombáé, és megfelel 20—40 megatonna kémiai .robbanó 
anyagénak (1 megatonna =  1 millió torana). Ez pedig azt jelenti, hogy 
egyetlen ilyen bomba robbanó ereje akkora, mint valamennyi bombáé
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együttvéve, amelyet a második világháborúban valamennyi hadviselő fél 
együttvéve felhasznált.

Az atombombáknak négyféle hatása van:
1. A közönséges robbanó anyaggal töltött légi aknához hasonlóan, 

nyomáshullám keletkezik a robbanáskor. Ez a megatonnás bomba eseté
ben a becsapódástól 10—15 kilométernyi környezetben rombolja az épü
leteket.

2. A fény sebességével terjedő hőhullám, amely a becsapódástól 15— 
20 kilométer körzetben másodfokú égési sebeket okoz a védtelen emberen.

A hagyományos fegyverekhez képest egészen új hatás is lép fel a rádió-, 
aktív sugárzások következtében, mégpedig:

3. Az azonnali rádióaktív sugárzás, amely a robbanás pillanatában 
főként gamma-sugárzás formájában nagy erővel szabadul fel, s védtelen
emberre 3—4 kilométer távolságig halálos.

4. A robbanásnál felszabaduló basadási termékek sugárzása, amely 
a különböző anyagoktól eltérően hónapokig vagy évekig eltarthat fogyó 
erősséggel, és a robbanás következtében távoli helyekre is elkerülhet.

Mindebből kitűnik, hogy egyetlen megatonnás erejű H-bombával 
gyakorlatilag teljesen elpusztítható egy nagyváros, és lakosai jórészt el
pusztulnának, ha nem történnek különleges légoltalmi intézkedések.

A megvalósítható légoltalmi intézkedésekről nagyon alapos amerikai 
kísérletek tanúskodnak, amelyeket kétmillió lakosú nagyváros modelljén 
végeztek. Ennek alapján az életben maradók százalékának és a reá for
dítandó költségeknek figyelembevételével olyan optimális óvóhely-típus 
adódik, amelynél a város megfelelő felszerelése esetén a lakosság 60 szá
zaléka élné túl a robbanás közvetlen hatását, a felszerelés költsége pedig 
ebben az egyetlen városban kb. 500 millió dollár volna. Ha azonban való
ban meg akarjuk menteni a lakosságot, akkor még átfogóbb intézkedé
sekre van szükség: épségben maradt felvevő táborokra megfelelő távol
ságban a várostól, szállító járművekre és főként mentő alakulatokra, 
amelyek az életben maradiakat folyamatosan elszállítják az óvóhelyek
ből a rádióaktivitóssal fertőzött területekről. A mentők azonban a rádió
aktivitás csökkenése szerint lépésről lépésre haladhatnak előre, s így a 
szélirányba eső városrészeket csak több nap múlva érhetik el. A mentő 
személyzetet már néhány óra múlva le kell váltani, hogy a mentés köz
ben elszenvedett sugárhatás ne haladja meg az elviselhető mértéket. Az. 
életben maradottak 60 százalékos aránya tehát csak akkor van biztosítva, 
ha a támadási terület környéke egészen érintetlen marad, ha tehát szé
les körzetben csak ez az egy bomba robbant. Háború esetére azonban 
ezt nem lehet valószínűnek feltételezni.

Ebbe a számításba nincsenek felvéve azok az emberek, akik a riasz
tási idő rövidsége miatt nem érhették el az óvóhelyet. Nincsenek számí
tásba véve azok a jelenetek sem, amelyek az óvóhely ajtaja előtt játszód
nak le, amikor be kell zárni, nem is szólva azoknak az embereknek a 
magatartásáról, akik napokig szűk helyre zárva, legközelebbi hozzátar
tozóik sorsa felől teljes bizonytalanságban várakoznak a mentő személy
zet érkezésére!

Végül világosan kell látnunk az ilyen százalékszámítások kegyetlen
ségét is a légoltalmi intézkedések megítélésénél. Az életben maradók 
százalékának növelésére irányuló óriási erőfeszítések közben megfeled
keznek arról, hogy egyáltalában megakadályozzák ezt a katasztrófát, és 
megelégszenek azzal az eredménnyel, hogy a lakosság egy bizonyos szá

616



zaléka számára biztosítsák az életbenmaradás esélyét. Ezzel a „százalé
kos etikával” próbálják ma minden területen csökkenteni a fokozódó tech- 
nizálódás veszélyeit, s ezzel elvétik azt a döntő pontot, amely felől a mi 
új korszakunk problémái megoldhatók.

Eddig csak a bomba közvetlen célpontjában érvényesülő hatásról 
szóltunk, de a hatás egyáltalában nem korlátozódik erre. A rádióaktív 
sugárzás a védtelen emberre 50 százalékban halálos fertőzést okoz olyan- 
területen, amely az időjárási viszonyoktól függően a robbanás helyétől 
80 km-nyi távolságra is kiterjedhet.

Ez a közvetlenül életveszélyes rádióaktivitás természetesen rövid időn 
belül elmúlik, de tartósi fertőzés marad vissza sokáig ható rádióaktív 
termékekből. Ezek közül legveszedelmesebb a stroncium 90, mert ezt a 
növények a calcium-mal való rokonsága miatt magukba gyűjtik, s a táp
lálkozás révén az emberi szervezetben, főként a csontrendszerben rakó
dik le. A stroncium 90-nel fertőzött vidék az ember számára huzamosan 
nem lakható, és eltarthat évekig, amíg a földeken olyan termés érik, 
amely használható a táplálkozásra. Az amerikai fizikus Libby becslése 
szerint ez az egyetlen H-bombától fertőzött ég. kiürítendő terület az idő
járási viszonyoktól függően 560 km-es átmérőjű körzetre terjedhet, vagyis 
ha például Prágára dobnák a bombát, magába foglalná Csehország egész 
területét!

Komoly esetben természetesen nem állnának meg egyetlen bomba 
ledobósánál, sőt ellenkezőleg, attól kell tartanunk, hogy ha a szuper
bombák bevetésére kerül sor, akkor ez a bevetés azonnal a teljes kapa-' 
citás kihasználásával történik, hogy megakadályozzák az ellenfél vissza
vágását. Bár nincsenek számszerű adataink, de mégis feltehetjük, hogy 
a két nagy atomhatalom titkos bombaraktárai igen nagyok. Óvatos becs
lések 6000 szuperbombának megfelelő robbanó atomanyagról szólnak. 
A szállítási lehetőségek becslése alapján 1500 darab 20 megatonnás hid— 
rogénbombá egyidejű bevetésével lehet számolni.

Ilyen bevetés elpusztítaná az illető országban, akár az Egyesült Álla
mokban, akár a Szovjetunióban a lakosság 80—90 százalékát, és termé
szetesen teljesen összeroppantaná egész gazdasági szervezetét. D.e hatása 
kiterjedne a nem hadviselő országokra is, és a szomszédos európai orszá
gokban kb. 20 millió ember életébe kerülne. .De a rádióaktív bomlási 
termékeknek a troposzféráiba szóródott része a megtámadott terület felől 
a levegőáramlások nyomán szétgyűrűzne az egész Föld fölé, és a csapa
dékkal a Földre jutna. Ennek következtében a sugárzás megölné az ott 
élő emberek 5—10 százalékát, további 30 százalék későbbi halálos kime
netelű súlyos károsodást szenvedne, és valamennyien nagyon súlyos 
genetikai károsodásnak volnának kitéve, amelynek megsemmisítő hatása 
volna az utódokra.

Az ilyen tömeges, de talán még egy óráig sem tartó atomtámadás 
ijesztő záró mérlege összesen egymilliárdnyi halálos áldozatot mutat 
hadviselő és nem hadviselő felekből egyaránt. Az ember képzelőereje- 
nem elegendő arra, hogy csak megközelítően is felmérje ezt a katasztró
fát: a számok elvontak maradnak, és irreálisaknak látszanak. De ekkora, 
hatás semmiesetre sem haladja meg a mai technikai lehetőségek hatá
rait, s ezért olyan realitás ez, amellyel számolnunk kell. Az  atomfegy
vereket még biológiai és kémiai fegyverekkel is kiegészítve, ma egész 
népeket és földrészeket gyakorlatilag teljesen ki lehet irtani.
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Találóan jellemzi Anders Günther kultúrfilozófus ezt az irreálisnak 
látszó realitást:

„Az ember ma többet tud előállítani, mint elképzelni.”*
Nincs igazi képzelőereje annak a politikusnak, aki országa védelmét 

atomfegyverekre építi, bármennyi re állítja, hogy pontosan ismeri ennek 
a fegyvernek a hatását. Ha tudja, hogy bevetése milliók halálát okozza, 
ugyan ki képes ezekhez a számokhoz a valóságot megközelítő képzeteket 
kapcsolni? Képtelen erre az a katona is, akit kiképeznek az atomraké
tára, mert képtelen volna sajátkezűleg azoknak az embereknek csak egy 
töredékét ,is megölni, akiknek halálát egyetlen gombnyomással előidéz
heti. A technika öl helyette, és tőle nagyon távol öl, az ő átélésének körén 
kívül. A modern hadi gépezet technikai tökéletessége elfedi az ember
telenséget, és nem engedi, hogy teljes súlyával tudatunkba törjön.

3. Az atombomba mint fegyver és mint elriasztó eszköz
Ezt a hátteret kell ma figyelembe vennünk a világhelyzet minden 

reális mérlegelésénél. Még nem számoltak ezzel a felelős tényezőik, ami
kor kiadták a parancsot arra, hogy bevessék az első atombombákat Hiro
sima és Nagaszaki felett. Mert ezeket a bombákat még a hagyományos 
fegyverek egyikének tekintették, amelynek mindössze az ereje sokszoro- 
zódott meg. A történetírás- egykor majd az etikai szempontoktól eltekintve 
is korunk legsúlyosabb tévedésének könyveli el ezt a döntést. Jellemző, 
hogy a bomba megalkotásánál közreműködő fizikusok — főként az ame
rikai fizikus Szilárd — voltak azok, akik világosan látták ennek a dön
tésnek a következményeit, és nyomatékosan óvást emeltek ellene, sajnos 
eredménytelenül.

Az az eshetőség adódott ebből a találmányból a hadsereg számára, 
hogy valóra válthatja az „abszolút fegyver” álmát, azét a fegyverét, 
amelynek bevetése az ellenfelet feltétel nélküli megadásra kényszeríti, és 
amely ellen nincsen védekezés. A hidrogénbombával felszerelt szilárd 
hajtóanyagú rakéta, amelyet mozgatható bázisról lehet kilőni, már majd
nem tökéletesen megteremtette ezt az állapotot. Az „abszolút fegyver” 
azonban . önmagát közömbösíti, ha az ellenfél is rendelkezik vele, mert 
minden bevetése kérlelhetetlenül maga után vonja saját pusztulását. Az 
abszolút fegyver lehetetlenné teszi, hogy a politikában a háború reális 
lehetőségként szerepeljen. A szuperbomba már nem fegyver a hagyomá
nyos értelemben, hanem elriasztó eszköz, amely puszta létezésével riasztja 
el az ellenfelet annak használatától, de bevetésre sohasem, használ
ható fel.

A bomba miatt tehát ma olyan állapotban vagyunk, amelyet Churchill 
találóan nevezett „a rémület egyensúlyáénak. Mindmáig úgy látszik, 
csakugyan hatásos volt ez az elriasztás. Valószínű, hogy a bomba fenye
gető veszélye nélkül a jelen politikai helyzet már régen a harmadik 
világháború kirobbanásához vezetett volna. Emellett kevesen ébredtek 
annak tudatára, hogy eddig is milyen kockázatos játék volt a fenyege
tőzés a visszavágással, amikor a két atomnagyhatalom egyike sem tud
hatta bizonyosan, hogy rajtaütő támadás esetén lesz-e lehetősége a visz- 
szavágásra, és amikor veszedelmes háborús kockázatot jelentett már 
maga az a szilárd hit is, hogy a saját haderő képes volna egyetlen csa

* Az eredetiben szójáték: „Dér Mensch heute kann raehr berstellen, als 
dér sich uorstellen kann.”
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pással kioltani az elleniéi visszavágó erejét. Csak a legújabb technikai 
fejlődés szilárdította meg az igazi, sebezhetetlen elriasztó stratégia lehe
tőségét. Ügy vélem, az a tény, hogy a katasztrófa még nem következett 
be, azt mutatja, hogy a felelős tényezők egyik oldalon sem olyan harcra 
készek, mint ahogyan azt az ellenfél propagandája gyakran feltüntetni 
szeretné.

Szabad azonban a jövőben is a rémület egyensúlyának a stabilitá
sában bíznunk? Berendezkedhetünk arra, hogy „élünk a bombával” ? 
Nem vetem fel itt azt az etikai kérdést, vállalható-e a felelősség azért, 
hogy bármiféle fenyegetéssel szemben védelmül olyan eszközzel fenye
getőzzünk, amelynek,' tényleges használata feltétlenül ellenkeznék az 
erkölcsi renddel. Azt hiszem, keresztyén ember számára erre a kérdésre 
csak egyetlen egészen egyértelmű felelet lehetséges! De most inkább a 
technikai oldaláról szeretném a rémületnek ezt az egyensúlyát elemezni.

Először is meg kell állapítanunk, hogy ez az egyensúly nem statikus, 
hanem folyamatosan eltolódó, dinamikus egyensúly. A folytonos technikai 
fejlődés megköveteli az egyensúly folyamatos hozzáigazítását a legújabb 
technikai színvonalhoz. De az egyensúly veszedelmes eltolódásét jelen
tené az egyik fél valamilyen döntő technikai sikere, amely például meg
találná a védelem számára a felreppenő rakéták megsemmisítésének biz
tos módszerét. Ez pedig azt jelenti, hogy az atomhatalmaknak állandóan 
ama kell törekedniök, hogy fegyverzetüket a legújabb technikai színvo
nalon tartsák. Ez olyan fegyverkezési versenyt és fegyverkezési költe
kezést von maga után, amely páratlan az emberiség történetében. A 
következő 12 év fegyverkezési költsége az egész világon kb. 2000 milliárd 
dollárra becsülhető. Ha elosztjuk, ezt az összeget a kereső személyekre 
(négy személy közül egyre) a fegyverkezésben résztvevő népeknél Keleten 
és Nyugaton, akkor egy fejre 6000 dollár esik! Óriási összeg egészen 
inproduktív célra (hiszen minden fegyver elavul néhány éven belül!) 
olyan világban, amelyben a lakosság nagyobb része rosszul táplált!

A fegyverkezési versenyből titoktartás következik, a titoktartás pedig 
a fegyverke2éshez. Olyan helyzetben, amelyben ma élünk, amikor órá
kon, sőt perceken belül játszódhatnak le katonai szempontból döntő cse
lekmények, kénytelen a hazája biztonságáért felelős katonaság minden 
eszközzel arra törekedni, hogy kikémlelje esetleges ellenfelének katonai 
lehetőségeit és szándékait. A kémkedés kevéssé tiszta módszerei elkerül
hetetlen kísérő jelenségei az atombombával való elriasztás mai formá
jának. Ezek azonban egyúttal fokozzák is a nyugtalanságot, ami viszont 
szerfölött veszélyezteti az egyensúly szilárdságát. Az ún. „véletlen há
ború” valóban azt a nagyon komoly veszedelmet rejti magában, hogy 
a nagyon ingatag egyensúly akaratlanul is világkatasztrófába billenik. 
Hiszen a fenyegetés az atombomba pusztításával csak akkor .hatásos, ha 
adva van az a lehetőség, hogy a fenyegetés bármely pillanatban valóra 
válhat. Ennek a lehetőségnek még akkor is meg keli lennie, amikor a 
másik fél éppen elindítja ezt a megsemmisítő csapást. De ennél is azon 
fordul meg minden, hogy már az indítás pillanatában felismerjék ezt a 
veszedelmet. Ehhez pedig nyilvánvalóan szükség van egy állandóan 
készenlétben álló, technikailag aprólékosan kidolgozott megfigyelő rend
szerre. Ez viszont olyan nagy követelményeket támaszt a technikai esz
közök tökéletességével és a kezelő személyzet idegrendszerének teherbíró
képességével szemben, hogy a hiba lehetőségét sem a technikában, sem 
az embernél nem lehet teljes biztonsággal kiküszöbölni. Az elmondottak
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után nem kell már magyaráznunk, mit jelentene egyetlen ilyen hibát
Amilyen ingatag egyfelől az atomi egyensúly, olyan merevségre és 

mozdíthatatlanságra kárhoztatja másfelől a politikát. Megkeményíti azt 
a status quo-t, amely tele van feszültséggel, illetve mihelyt kísérletet; 
tesznek politikai változtatásra, azonnal annak a szakadéknak a szélére 
visz, amely fölött ma többé-kevésbé minden politikusunk balanszíroz.

Hogy feloldják a védekezés lehetőségét a „mindent vagy semmit” 
alternatívájából, megpróbálnak berendezkedni — egészen a hagyomá
nyos katonai gondolkodás szerint — a „körülhatárolt” kis háborúk lehe
tőségére, és megkísérlik az atombomba igazi fegyverként való rehabilitá
lását az ún. taktikai atomfegyverek alkalmazásával. Azt remélik, hogy 
ezzel lokalizálhatják a meglevő feszültségekből esetleg kirobbanó konflik
tusokat, és fegyveres erővel leküzdhetik a kisebb fegyveres támadásokat, 
de a korlátozott hatású fegyverek alkalmazásával mégis megakadályoz
hatják a konfliktus 'kiszélesedését általános világégéssé. A nagy vissza
vágó fegyver pedig tétlenül, a háttérben marad. Az eddigi, szerencsére- 
csak hadgyakorlatszerű kísérletek azonban nem nagyon biztatóak. Még 
az ilyen „kis” fegyverek bevetésének a hatása is olyan nagy, hogy leg
alábbis a közvetlenül érintett országok gyakorlatilag elpusztulnak, és 
semmi jele sincs annak, hogy az ilyen konfliktusok kiterjedése megaka
dályozható volna, legalábbis az olyan kritikus területeken nem, mint 
Európa.

Ez a fejlődés azonban nagy veszélyt rejt magában. A kisebb nemze
tek érthető módon arra fognak törekedni, hogy az ilyen őket különösen 
érintő kisebb konfliktusok esetén a maguk kezébe vegyék sorsuk intézé
sét, és befolyásukat érvényesítsék abban a szövetségi rendszerben, amely
hez tartoznak. Politikusaikat tehát vonzani fogja az a lehetőség, hogy 
saját gyártású atombombájuk, legalábbis taktikai atombombájuk legyen. 
Kiszámították, hogy kb. öt éven belül minden nagyobb, iparilag fejlett 
nemzet abba a helyzetbe kerülhet, hogy maga állíthat elő atombombát 
külső segítség nélkül. Franciaország tette meg az első lépést ebben az 
irányban, s ma úgy látszik, hogy más nemzetek is követni fogják példá
ját. Ez pedig lépés az atomkáosz felé: gyakorlatilag nincs akkor többé- 
lehetőség a robbanó atomanyag ellenőrizhetetlen terjesztésének a meg
akadályozására, s ez az út kikerülhetetlen szükségszerűséggel végződik: 
a nagy katasztrófában. Valóban „öt perccel 12 előtt” vagyunk, amikor 
még megállíthatjuk azt a fejlődést, amely mai világhelyzetünk logikus 
következménye.

Lehet-e azonban ezt a fejlődést egyáltalában megállítani? Az elriasz
tás az atombombával csak akkor hatásos, ha valóságos bevetésének tech
nikai feltételein kívül adva vannak az emberi feltételek is: a hajlandó
ság a bevetésre. Mert egyébként a fenyegetés nem hihető, és ezért hatás
talan. A hajlandóság feltétele az, hogy a népeket meggyőzzék a bevetés 
szükségességéről. Ez pedig csak akkor sikerül, ha az ellenfelet a gonosz
ság megtestesülésének tüntetik fel, amelyet minden eszközzel pusztítani 
kell. Az abszolút fegyver megteremti .magának az abszolút ellenséget. 
Az elriasztás politikája csak a hidegháború időjárási viszonyai között 
tenyészik. A bizalmatlanság légkörében biztonságra törekszenek a népek. 
Az atombombától várják ezt: ezzel fokozzák a bizalmatlanságot, ezzel 
meg növekszik a bizonytalanság. Ennek a végzetes körnek a jellegzetes 
példája Baldwin cikke, amely 1960 márciusában jelent meg a New York 
Times-ban. Azt a reményét fejezi ki benne, hogy a Genfben folyó tár
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gyalások az atomfegyver kísérletek megszüntetéséről meghiúsulnak. A 
megegyezés ugyanis hamis reménységeket ébresztene a tárgyalások lehe
tőségéről, és ezért — szószerint — „gyengítené a Nyugat védekező ere
jét” . Kérem, ne értsenek félre, ez a kijelentés nem fejezi ki az Egyesült 
Államok felelős politikusainak a véleményét, és nem is tartom a szerzőt 
háborúra szomjazó kapitalistának. Bizonyára ugyanúgy fél a háború ki
törésétől, mint a legtöbb más ember Földünkön. Ez csupán az elriasztás 
politikájának a következetes és logikus végiggondolása. Természetesen 
„az őrület logikája” ez von Weizsacker kifejezése szerint, de azért ön
magában tökéletesen következetes.

4. Lefegyverzés és bizalom

Fel kell robbantani ezt az ördögi kört, amelybe a mai világpolitika 
belebonyolódott. Egyetért minden államférfi Keleten és Nyugaton az álta
lános leszerelés és az atombomba eltiltása követelésében. Ezt a követel
ményt szükségesnek tartom, de nem elegendőnek. Ha a világon minden 
bombát megsemmisítenének, még akkor sem semmisülne meg a bomba
gyártás ismerete. Komoly konfliktus esetén az országok viszonylag hamar 
ismét képesek volnának bombát gyártani, és azt háború esetén be is 
vethetnék.

Elegendőnek csak az tekinthető, ha mindkét fél részéről megvan a 
komoly elhatározás az együttélésre, vagyis ha teljességgel lemondanak 
a hadviselésről. Ez a követelmény az élet elvitathatatlan feltétele a kez
dődő atomkorszakban. Ez a legtöbb ember számára ma még utópiának 
látszik, de a háború nem természeti törvény, hanem történeti jelenség. 
Ilyen volt a rabszolgaság is, amely évezredeken keresztül olyan érvényes 
volt, mint a természeti törvény. Maga Krisztus sem fordult ellene intéz- 
ményszerűen, ahogyan a háború ellen sem. Parancsolata az volt, hogy a 
rabszolgát felebarátként kell kezelni. Ma már rég túl vagyunk a rab
szolgaságon, nem utolsósorban azért, mert a gép fejlődése feleslegessé 
tette ezt az intézményt, amely ma mór ellenkezik az erkölcsi renddel. 
Hasonló a helyzet a háború intézményénél. A háború az atomkorszakban 
többé nem egyeztethető a keresztyén etika alapjaival — nem azért, mert 
szörnyűségei mennyiségileg megszaporodtak, hanem azért, mert jellege 
minőségileg gyökeresen megváltozott. Sajátos fordulat történt. Remény
telen utópia után fut áz az ún. „reálpolitikus” , aki az emberi jellem állí
tólagos megváltoztathatatlanságára hivatkozva számol a háborúval poli
tikai megfontolásai közben. Viszont a háború ellenzője ma már nemcsak 
a világnézeti pacifizmus érzelmi érveire, hanem rideg technikai tényekre 
is hivatkozhat.

Ez a felismerés egyre inkább terjed ugyan, de érvényesülését meg
akadályozza a világpolitika mai vonalvezetése, amely az atombombával 
való fenyegetőzésen alapul. Az általános leszerelés csak akkor fog meg
történni, ha feleslegessé vált a fegyverkezés. Ez feltételezi a hidegháború 
befejezését, ennek pedig szükségszerű feltétele a leszerelés. Akadálya 
ma a kölcsönös bizalmatlanság. Bizalom csak tapasztalati igazolás, vagyis 
ellenőrzés alapján támadhat, ez viszont ismét feltételez egy bizonyos mér
tékű bizalmat.

Nem hiszem, hogy ezt az akadályt egyetlen nekifutással lehetne le
küzdeni. Az emberi viszonyulás módozatai csak lassanként változhatnak 
meg, az utolsó évtizedek technikai fejlődése pedig valósággal lerohanta
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az emberiséget. Az emberiségnek ezt az eddig legsúlyosabb válságát csak; 
lépésről lépésre, kitartó, szívós és közös erőfeszítéssel lehet leküzdeni.

Mindennek az alapja, a kölcsönös bizalom nem „kapcsolható be” úgy, 
ahogyan egy kapcsolót elfordítunk. Lassan kell növekednie. Legyen sza
bad idéznem egy beszélgetést, amelyet egy amerikai fizikus, Szilárd Leó 
folytatott egyik orosz kartársával:

„Mit ért ön tulajdonképpen a ,bizalmon’? —- kérdezte. — Azt várja, 
hogy az amerikai nép bízzék az orosz kormányban? Az amerikai nép 
saját kormányában sem bízik, hogyan várhatja el akkor tőle, hogy ide
gen ország kormányában bízzék?” De hozzáteszi: „Nekünk talán megvan 
az okunk arra, hogy egy kormányban se bízzunk, még a magunkéban 
se, de ugyanilyen kevéssé van okunk arra, hogy bizalmatlanok legyünk 
az orosz mérnökök és tudások mint személyiségek iránt éppúgy, mint 
saját amerikai kartáfsaink iránt.”

Ez az a tény, amelyből reményt keltő kezdeményezések indulhat
nak ki.

Hiszem, hogy ilyen kezdeményezés ennek a konferenciának a létre- 
jövetele is. Hiszen az igazi keresztyén szellemnek megfelelő feladat a két 
ellenséges táborra szakadt világból azoknak az embereknek az össze
gyűjtése, akik mint lelkipásztorok ugyanazt a közös hitet képviselik saját 
országukban, hogy minden határon és a múlt minden súlyos összeütkö
zésén túl megvessék maguk között a bizalom alapját, és ezzel részt vegye
nek korunk nagy feladatának megoldásában.

Mint természettudós szeretnék itt befejezésül még egy másik kiinduló
pontra is rámutatni. Néhány év óta „Pugwash-Konferenciák” címén 
találkoznak Kelet és Nyugat vezető tudósai, hogy megbeszéljék az új 
atomkorszak problémáit. Azt hiszem, ennek a kezdeményezésnek a tudó
sok személyes kapcsolatai kialakulásán és a félreértések kiküszöbölésén 
kívül politikai feladata is van. Hiszen ma minden ország kormánya egyre 
növekvő mértékben függ döntéseinél a tudományos szakértők tanácsától. 
Az utolsó évtizedek fejlődése pedig azt is megmutatta, hogy a tudósok 
gyakran hamarabb és jobban fel tudják mérni felfedezéseik következ
ményeit, mint a régi hagyományokban felnőtt politikusok, és hogy — 
sajnos, többnyire figyelembe nem vett — tanácsukat a fejlődés utólag 
igazolta.

A két év előtti nagy kitzbüheli konferencián, amelyen én is részt 
vehettem, 70 természettudós 20 országból, Keletről és Nyugatról közös 
nyilatkozatot adott ki, amely „Bécsi nyilatkozat” címen jelent meg és 
tájékoztatta a nyilvánosságot mai helyzetünk veszedelmeiről, valamint 
ezek leküzdésének lehetőségeiről és módozatairól. Említésre méltó, hogy 
néhány pont körül kialakult kemény és alapos vita után lehetséges volt 
olyan közös nyilatkozat megfogalmazása, amelyet minden résztvevő helye
selt: nem valami általános, hanem nagyon konkrét nyilatkozat, amely 
nagyon határozott óvásokat és reális javaslatokat tartalmaz. Szeretném 
ennek a nyilatkozatnak egyik mondatát fejtegetéseim összefoglalásául 
idézni: „A technikai helyzet nehézségeire tekintve, elkötelezve érzik ma
gukat a tudósok arra, hogy honfitársaik és kormányaik számára nyilván
valóvá tegyék olyan politika szükségességét, amely erősíti a kölcsönös 
nemzetközi bizalmat, és csökkenti a kölcsönös félelmet. Bizalmat nem 
lehet egyszerűen csak a jó szándék kijelentésével teremteni, szükség van 
hozzá a politikai megegyezés és aktív együttmunkálkodás hosszú folya
matára.”
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Azt hiszem, hogy technikai korunknak ezek a rideg technikai köve
telményei, amelyek ebben a nyilatkozatban kifejezésre jutnak, tökéletes 
összhangban vannak a keresztyénség általános etikai parancsaival! Bár
csak ismerné fel minden ember Keleten és Nyugaton, hogy a technika 
korában valamennyien egyetlen világ polgáraivá lettünk, és egy közös 
ellenségünk van: a háború, amely mindent elpusztít.

Fordította: Prőhle Károly

SAJTÓOSZTÁLYUNKON  
KAPHATÓ KIAD VÁNYOK :

Biblia (bőrkötésben) — — — — — 100,— Ft
Biblia — — — — — — — — — 60,— Ft
Újszövetség (kötve) — — — — — — 20,— Ft
Újszövetség (fűzve) — — — — — — 12,— Ft
Énekeskönyv (kötve) — — — — — 40,— Ft
Énekeskönyv (műbőr) — — — — — 50,— Ft
Imakönyv (Raffay) — — — — — — 25,— Ft
Imakönyv (Jávor) — — — — — — 20,— Ft
Imakönyv (Groó) — — — — — — 12,— Ft
Hitvallási iratok I. — — — — — — 45,— Ft
Hitvallási iratok II. —- — — — — — 45,— Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe — — 30,— Ft
Kamer: A testté lett Ige — — — — 45,— Ft
Groó: Az élet kenyere — — — — — 5,— Ft
Pálfy: Krisztus tanúja — — — — — 5,— Ft

Koráliskola I. — — — — — — —- 52,— Ft

623



A  P rágai Keresztyén Békekonferencia 3. teljes ülése 
1960. szeptember 6 -  9. napjain Prág ában

A Prágai Keresztyén Békekonferencia
Állandó Bizottságának ülése 
a hidegháború kérdéseiről

I I I .

A Prágai Keresztyén Békekonferenciának a hidegháború kérdéseivel 
foglalkozó Állandó Teológiai Bizottsága a 3. teljes ülést megelőzően szep
tember 6—7-én tartotta harmadik ülését Prágában. A munkaülés meg
hallgatta a Bizottság titkárának, dr. Jan Heller prágai docensnek a jelen
tését a nemzetközi egyházi és politikai helyzetről és dr. Pálfy Miklós 
elnöknek a vezetésével és indításiára megvitatta a Bizottság további fel
adatait. A megbeszélés alapján az alábbi szempontok kristályosodtak ki:

1. A jelenlegi nemzetközi egyházi és politikai helyzetben nem lehet 
szó a hidegháború gyengüléséről. A csúcskonferencia meghiúsulását kí
sérő események, az afrikai és ázsiai legfrissebb események nagy nyugta
lanságot váltottak ki a világ közvéleményében és a hidegháború egy
házi és politikai vonatkozásban újabb és újabb formát ölt a mindenkori 
egyházi, politikai, gazdasági, katonai és lélektani helyzetnek megfelelően. 
Mindez a nemzetközi élet légkörét csak újabb feszültségekkel telítette 
és az egész helyzet áttekinthetetlensége újabb tápanyagot adott a hideg
háború híveinek a nemzetközi együttműködés megnehezítésére, sőt lehe- 
tetlenítésére.

2. Az egyházak ebben a helyzetben gyakran megtévedtek és nem 
mindig tudták helyesen követni az események lényegét. Viszont viszony
lag pozitiven tudjuk megítélni az elmúlt nyáron tartott két ifjúsági kon
ferenciának, a lausannei és strassbourgi ifjúsági találkozóknak az irány
vonalát, ahol az ifjúság heves harcot indított az előítéletek ellen, a nem
zetközi megegyezést akadályozó irányvonalak ellen. Azt is elmondhatjuk, 
hogy a nyári hónapokban tartott ökumenikus; tanácskozásokat jellemezte 
a  nemzetközi feszültség felelősebb elemzése és megítélése és több meg
értést tanúsítottak a prágai keresztyén mozgalom célkitűzései iránt. Nem 
ringatjuk magunkat illúziókban. Bizonyos haladásról azonban elfogult
ság nélkül is lehet ma már beszélnünk.

3. A további munka szempontjából egyik döntő lépés volt éppen a 
Prágai Keresztyén Békekonferencia 3. teljes ülése. Ennek a visszhangja
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egyre nagyobb lesz és magának a konferenciának az izmosodása mutatja, 
hogy a hidegháború ellen folytatott harcunk is mind eredményesebb 
lesz. Ez a tény még több felelősséget követel tőlünk a teológiai munká
ban, viszont a siker reményébe vetett hitünket is erősíti.

A Bizottság azután eddig végzett munkájának a rövid foglalatát 
határozatba foglalta s azt a Konferenciának a hidegháború kérdését 
vitató 50 főből álló csoportja elé terjesztette. Ez a vitacsoport szeptember 
9-én tartotta ülését Wolfgang Schweitzer nyugatnémet és Albert Rasker 
holland professzorok és dr. Pálfy Miklós vezetésével. Ez a vitacsoport 
meghallgatta az Állandó Bizottság elnökének (Pálfy) a jelentését az eddig 
végzett munka eredményeiről, majd egyhangúlag elfogadta az Állandó 
Bizottság határozati javaslatát, amelynek szövege a következő:

Álláspontunk a hidegháború kérdésében

A Keresztyén Békekonferencia már 1959 áprilisában állást foglalt a 
hidegháború kérdésében az evangéliom szellemében. Annak idején töb
bek között a következőket mondtuk:

Az evangéliom szabaddá tesz bennünket annak a felismerésére, 
hogy az ún. hidegháború esetében háborúval van dolgunk... Fel
hívunk minden keresztyént, hogy leplezze le saját egyházában a 
hidegháború megjelenési formáit, nevezze azokat kertelés nélkül a 
nevükön és keresse meg azok megszüntetésének az útját-módját. . .  
A konferenciának az a kívánsága, hogy a hidegháború kérdésének a 
teológiai szempontjait még átfogóbban vizsgáljuk meg és foglaljuk 
össze.
A z akkori határozatnak a folytatásaként mondjuk ma:

I.

Köszönettel értesültünk arról, hogy az Egyházak Világtanácsa állást 
foglalt a hidegháború egyes kérdéseiben, pl. legújabban a népi Kína el 
nem ismerésének a kérdésében, örömmel tapasztaljuk azt is, hogy izmo
sodik a keresztyénségben a felismerés: A félelem gyötörte emberek érde
kében véget kell vetni a hidegháborúnak, mert magában hordja a meleg- 
háború csíráját s vele együtt a világkatasztrófáét.

De azt is világosan látjuk, hogy még nagyon távol van a keresztyén- 
ség attól a végső céltól, hogy a hidegháborút és a keresztyének rész
vételét abban összeegyeztethetetlennek tartsa az Isten szeretetébe vetett 
hittel, amely szeretet a Jézus Krisztusban jelent meg, de összeegyeztet
hetetlennek tartsa a testvéri szeretet gyakorlatával is minden ember 
irányában.

II.

Az elmúlt hónapok politikai alakulása mélyen nyugtalanít bennün
ket. Sok emberi várakozást ért keserű csalódás. A hidegháború nem 
enyhült. Azok a jelek, amelyek a katonai feszültség, a nemzetközi meg
értés és a közös emberi feladatokat átfogó együttműködés közelgő kor
szakára mutattak, ismét a messze távolba tűntek.
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Ehelyett újból veszedelmesen fellángolt a hidegháború. A párizsi 
konferencia meghiúsulása, különböző népek jogos érdekeinek a meg
tagadása, a Nyugat-Németországban erőteljes formában fölvetett katonai' 
és politikai követelmények, és a megoldatlan berlini kérdés nagy nyug
talanságot váltottak ki az utóbbi időben a világ közvéleményében.

III.
Ebben a helyzetben újból szót emelünk a hidegháború veszélyei 

ellen. Krisztusért, akiben minden embert szeret az Isten, nem nyugodhat
nak bele a keresztyén emberek a hidegháborúba, mert az atomkorszak
ban nem engedheti meg magának az emberiség a melegháborút. A hideg
háború alternatívája a koegzisztencia.

IV.

Ezért hívunk fel mindenkit arra, tegyen meg mindent a hidegháború 
megszüntetésére. Tegyünk meg mindent azért,

— hogy a politikai realitásokat ne hagyjuk ezután figyelmen 
kívül, mert azok fe l  nem ismerése súlyos konfliktusok felidézőjévé 
lehetnek; külön is utalunk itt a Kínai Népköztársaság távollétére 
az Egyesült Nemzetek Szervezetében, hogy kérdésessé teszik Lengyel- 
országnak a Hitler-háború után megállapított határait, hogy a két 
német állam egymáshoz való viszonya rendezetlen és hogy-ma is 
dolgozik a gyarmati szellem;

— hogy véget kell vetni a katonai gondolkodás vezető szerepé
nek a politikában és elsősorban el kell ítélnünk a tömegpusztító fegy
vereket, előállításukat, raktározásukat és alkalmazásukat nemzetközi 
egyezménnyel el kell tiltani és ennek a tilalomnak a megtartását 
hatékony intézkedésekkel kell ellenőrizni;

— hogy ne kapcsolódjanak katonai fenyegetések a diplomáciai 
tárgyalásokkal, ne használják fel azokat katonai előnyök eléréséhez, 
mert akkor eredménytelenek lesznek;

— hogy létesüljenek olyan területek, amelyek katonailag a fe
szültség enyhülését és a semlegességet mozdítják elő és ne minősít
sük azokat minden további nélkül a háború tűzfészkének;

•— hogy ne fajuljanak a gazdasági segélyek a politikai elnyomás 
eszközévé politikai feltételeknek a felállításával;

— hogy a népek között meglevő politikai, gazdasági és szellemi 
harcot ne a barát és ellenség, jó és rossz, világosság és sötétség er
kölcsi kategóriájában vívják meg;

— hogy ne tartsák az antikommunizmust a keresztyén hit fel
tétlen tartozékának és ne kezeljék az egyház árulóiként azokat. akik 
a szocialista országokban egy új társadalmi renden dolgoznak;

— hogy a keresztyén szabadságot, amelynek az a feladata, hogy 
saját belátása és képessége szerint tevékenykedjék a jogosságért és 
a békéért, ne korlátozzák kölcsönös rágalommal.
Tegyünk meg mindent azért, hogy a rettegés és bizalmatlanság helyét 

foglalja el a népek között a bizalomra és szerződésekre alapozott béke
rend.
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V .

Ma újra megtanulhatja a keresztyénség, hogy az az egyház, amely
nek az Vra minden emberért meghalt a kereszten, nem önmagáért van. 
Akkor nyeri meg az életet, ha az ökumenikus szolgálat jegyében a béke 
szolgálatára szenteli az életet.’ ’

A  Prágai Keresztyén Békekonferencia plenáris ülése köszönettel 
vette tudomásul az Állandó Bizottságnak ezt a határozatát, s meg
köszönve az eddig végzett munkát, kéri az Állandó Bizottságot, folytassa 
lankadatlan lendülettel a reábízott feladatoknak az alapos teológiai vizs
gálatát. Az Állandó Bizottság elnöksége a Konferencia titkárságával 
egyetértésben úgy tervezi, hogy legközelebbi munkaülését a nyugat- 
németországi Heidelbergben tartja 1960. november végén.
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Az igehirdető műhelye

AZ EGYHÁZI esztendő utolsó előtti vasárnapja
Jel. 7:9—17.

MEDITÁCIÓ
1. A Jel. könnyen félreérthető mondanivalójának jobb megértését elő

segítheti a perikóparend többi e vasárnapra vonatkozó igéje.
Mt 13:47—50 a világ vége és az ítélettartás tányéré figyelmeztet. 

Mt 25:14—30 fő mondanivalója az, hogy az ítéletben való megállás fel
tétele a hűséges sáfárkodás a kapott kegyelmi ajándékkal. Ap Csel 3:14— 
18 pedig az önelégültségből és a hamis bizakodásból való sürgős megtérés
re hív. Ezeknek az igéknek közös mondanivalója az eszméltetés: „Urunk 
bizonnyal eljön! Ne találjon készületlenül bennünket!” Textusunk és
I. Kor 15:58 az utolsó időkről szólván, inkább reménységünket akarja 
növelni akkor, amikor a nem hiábavaló keresztyén életűiről, .a menny 
dicsőségéről, az örök örömről és a diadalmas bárányról szól.

Ezért — véleményem szerint — mondanivalónk irányának is a Krisz
tus visszajövetelével kapcsolatos öröm és reménység felé kell mutatnia. 
Erre annál is inkább szükség van, mivel gyülekezeteink messze vannak 
a középkor ítélet-rettegésétől és még messzebb az őskeresztyén gyülekezet 
ítéletváró reménységétől, örömétől és hálájától.

2. Készülésünk közben két kísértést kell leküzdenünk.
Az egyik a Jel sajátos stílusából adódik: magyarázgatni és valami

képpen „behelyettesíteni” a szimbolikus megjelöléseket (vének, négy élő
lény, nem éheznek — szomjaznak, nem tűz rájuk semmi hőség stb....). 
János apostol a „kibeszélhetetlent” önti formába, s közben alázatos mér
téktartással ószövetségi képeket használ. S noha nem „riportot” ír, hanem 
„látomásokat”, kifejezései a valóságot, a menny kifejezhetetlen örömét 
és dicsőségét állítják meggyőző módon az olvasó elé.

A másik a konkrét helyzetből adódik: abból, hogy sok a könny a 
világban. Vitathatatlan, hogy nálunk — és a világ számos helyén — arra 
hivatott emberek ezrei munkálkodnak hűséggel a könnyek törlésén, a 
fájdalom csökkentésén és a sóhajtás okainak kiküszöbölésén. Gondol
junk csak az elhagyott és árva gyermekek otthonaira, a népünk szinte 
teljes egészét magábanfoglaló SZTK intézményére, az öregek és betegek 
szociális szeretethazaira, a kórházakra és üdülőkre. De azért van még 
— és lesz is mindig — könnyes tekintet. Gyülekezetünkben is bizonyára 
több olyan igehallgató akad, akinek könnyes a szeme és keserű a szíve, 
mert egyébként Istentől teljesen függetlenül kialakított — tervei nem 
váltak valóra, mert bántja az ellensége, akit mellesleg ő is régóta kitar
tóan gyűlöl, s árt is neki buzgón, ahol csak lehet, mert érzi, hogy ma
gára maradt, de közben elfelejti, hogy sohasem akart másoké lenni, s csak 
sóvárogta a szeretetet anélkül, hogy gyakorolta volna. Olyan emberek, 
akik „vigasztalódás” igényével lépnek fel azért, hogy önigazságukban 
maradhassanak. Az ilyen könnyeknek azonban nincs közük a mennyei
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„örök öröm" vigasztalásához. Azért vigyáznunk kell igehirdetésünkben 
is a „minden" könny letörlésének meghirdetésével.

3. A 14. vers, de az egész szöveg is érzékelteti, hogy az apostol test
véreit éppen e látomás közrebocsátásával akarja erősíteni és vigasztalni. 
Ez azonban hamis vigasztalás lenne, ha nem csengene benne a bűnisme
ret, bűnbánat és a bűnbocsánat reménysége. Pál szerint „a bűn zsoldja 
a halál” . (Rm 6:23) Nyilván a vértanúhalál sem kivétel! Ugyancsak Pál 
mondja: „maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohász
kodunk magunkban, várván a fiúságot, testünknek megváltását.” (Rm 
8:23, de v. ö. még 8:19—26 is.) A könnyek letörlése, az éhség — szom
júság elmaradása és a Bárány vérében megfehérített ruha összetartoz
nak. János tehát nemcsak azt akarja mondani, hogy „odaát nem lesz 
szenvedésed többé”, hanem azt is, hogy „odaát nem lesz bűnöd többé” . 
Könnyen síró híveink számára így lesz igénk az önvizsgálat, a bűnbánat, 
s nyomában az igazi vigasztalódj eszközévé is.

4. Az egész perikópán végighúzódik az evangélium, melynek meg- 
hallása nyomán a földi gyülekezet békessége, állhatatossága és munka
kedve növekedhet. Az igehirdető szolgálatát is sokszor bénítja evangé
likus és keresztyén szórványhelyzetünk ténye. Anélkül, hogy osztályozni 
akarnánk híveinket, lépten-nyomon megállapíthatjuk, hogy kevesen van
nak, kik nem megszokásból, vagy dacból keresztyének. Azt sem lehet 
tartósan eltagadni, vagy szépíteni, hogy Krisztust szolgáló igyekezetünk 
minden jószándék és magunk-erőltetés ellenére is gyakran csődbe jut, 
s joggal kérdezhetjük kínlódva mi is: „Ö én nyomorult ember! Kicsoda 
szabadít meg a halálnak ebből a testéből?” (Rm 7:24)

Hiszen elsősorban én teszem lehetetlenné Krisztus Urunk ügyének 
világban és egyházban való diadalmas előrejutását, s nem a „körülmé
nyek” ! Hiszen én vagyok az, aki önfeledten csacsogok és pletykálok, 
amikor hallgatnom kellene, s néma maradok akkor, amikor —. akárcsak 
egyetlen mondatban is — bizonyságot tehetnék arról, hogy „Krisztus az 
ÜR, nem szükséges hát zúgolódni, kétségbeesni és elégedetlenkedni!” 
S ha valóban komolyan tartom az önvizsgálatot, akkor kikerülhetetlenül 
elfog a kétségbeesés is, hogy egyszer meg kell állnom a felséges Isten 
előtt és számot kell adnom életemről, szolgálatomról, az Ő tiszteletéről 
és az embertársaim közötti forgolódásomról. Eléje kell állnom — és 
semmi mentségem nem lehet. Halálos bűneimre halálbüntetést érdem
iek. Nem juthatok más eredményre, ha a kapott feladatra és önmagámra 
tekintek csupán.

De éppen ezzel a nagyon sötét — mert nagyon igaz — háttérrel lesz 
ragyogóan világossá, hogy az ítélet eljöttét hirdető Jel 7:9 kk-ben meny
nyi az evangélium!

Odaát nincs „szórványhelyzet” , a megöletett Bárány bűnbánó bűnö- 
sököp uralkodik kegyelmesen, s átalakított szívem, életem nem lesz többé 
akadály az Ö szolgálatában!

Az örök öröm ideje még nem érkezett el, de előízét már érezteti 
János apostol mennyei látomása.

VAZLAT
Krisztus gyülekezete az ítéletkor örök öröm osztályosa lesz,
1. . . .  mert megszámlálhatatlan sokaság veszi körül;
2. . . .  mert a Király — a megöletett Bárány;
3. . . .  mert lehet Ót szolgálni;
4. . . .  mert letöröl övéi szeméről minden könnyet.

Magassy Sándor
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SZENTHÁROMSÁG utáni utolsó vasárnap
Jel. 22, 12—17.

„ÍME, ELJÖVÖK!”
Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján Jézus Krisztus szólít meg 

minket az igében és bejelent valamit. Bejelentése nem vetekedik a nagy 
technikai vagy politikai események szenzációjával. Mégis fel kell figyel
nünk rá és nem szabad megszoknunk. Jézus bejelentése egyszerű és vilá
gos: „Íme, eljövök!’’

Az a Jézus mondja ezt, aki annak idején itt járt. a földön s miután 
a kereszten megváltott minket, feltámadott, majd átment Isten látha
tatlan világába. Ez a Jézus azt akarja,, hogy népe ne felejtse el Öt, hanem 
éber hittel és meg nem lankadó reménységgel várja vissza szüntelenül. 
Ezért jelenti be: „íme, eljövök!”

1. Jézus eljön — ítéletre. Ez teszi jövetelét nagyon komollyá. Ha 
megjelenik, színe elé állít, számadásra von, megfizet. Nem lehet hát fele
lőtlenül élni! Nem lehet a bűnt, a tisztátalanságot, az önzést és a képmu
tatást megtűrni az életünkben. Nem lehet Isten imádásával, a keresz- 
tyénség gyakorlásával összeegyeztetni az igében felsorolt bűnök, utála
tosságok megtűrését. Felelni kell az életünkért, annak minden mozza
natáért.

Az ítéletet az teszi súlyossá, hogy földi életünkben Isten ad lehető
séget a megtisztulásra. Ingyen kínálja Jézus az egyházban evangéliumá
nak élő vizét minden szomjazónak. Alkalmat ad ezerszeresen arra, hogy 
szennyes ruhánkat megmossuk, bűnös szívünket megtisztítsuk a bűn
bocsánat elfogadásával. Kérdés, van-e kedvünk megtisztulni? Van-e ked
vünk nagyon becsületesen elismerni szívünk romlottságát és elfogadni 
hittel a bűnbocsánatot? Van-e kedvünk keményen küzdeni azok ellen 
a bűnök ellen, amelyeket Isten nekünk Jézusért megbocsátott? S van-e 
kedvünk erkölcsi vonatkozásban is a legmesszebbmenő felelősséggel élni 
olyan időkben, amikor a keresztyéneknek tiszta élettel és őszinte fele
baráti szeretettel kell hitükről vallást tenniök az emberek előtt? — Az 
érkező Jézus az életünk felől fog megkérdezni. ítélete igazságos és vissza
vonhatatlan lesz. Most kell odamenekülnünk kegyelméhez és revízió alá 
venni életünket — amíg időnk van.

2. Jézus eljön — hamar. Bár két évezrede hangzik ez a figyelmez
tetés, időszerűségét ma sem veszítette el. Jézus bármelyik pillanatban 
eljöhet. Érkezését felvillanó jelek jelzik ugyan, de az időpont rejtve van 
kíváncsi szemünk elől. Könnyen meglehet, hogy Jézus vissza jövetelét a 
mi nemzedékünk megéri. De ha nem, akkor is komolyan kell venni a 
„hamar ’ szócskát. Hiszen emberi életünk rövidre van szabva és a halál 
gyakorlatilag minden egyén és minden nemzedék számára az ítélő Jézus
sal való találkozást jelenti. — Nincsen hát idő a késlekedésre. Nem 
lehetünk keresztyénségünkben halogató Pató Pálok, akik mindenre rá
érnek. Az idő rövidre van szabva. A Szentírás döntő szava nem a „hol
nap” és a „majd” , hanem a „most” és a „ma” . Ma kell rendezni dolgun
kat Istennel, emberekkel. Ma kell nagyon komolyan venni Isten akara
tát. Ma kell teljes erővel beledőlni feladataink teljesítésébe. Mert Jézus 
eljön — hamar.

3. Jézus eljön — végérvényesen. Titokzatosan hangzik az alapigében 
bemutatkozása: Én vagyok az Alfa és az Omega, az első és az utolsó,
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a kezdet és a vég. Jézus ott volt, mint teremtő Ige, amikor Isten szavára 
elindult pályájára a világ. S amikor eljön, akkor Isten beteljesíti minden 
tervét a világgal, célhoz juttatja a teremtést. Ügy kell tekintenünk Jézus 
érkezésére, mint valami végleges történésre. Jövetele lezárja a mostani 
világkorszakot és “teljességre juttatja Isten uralmát. — Egyénileg azt 
jelenti ez, hogy Jézus jövetele végérvényesen lezárja mindnyájunk szá
mára a kegyelem idejét. Utána öröklét következik — vagy a „kapukon 
belül”, vagy a „kapukon kívül” .

*

Jézus bejelentése hangzik felénk: íme, eljövök!
Hogyan fogadjuk ezt a bejelentést?
a) Fogadjuk komolyan. Vegyük komolyan az ige igaz mondanivaló

ját. Ne menjünk tovább mindennapi utunkon érintetlen szívvel. Hiszen 
Jézus a mai igét is figyelmeztetésnek szánta. Hozzánk is elküldi ismé
telten követeit, hogy bizonyságot tegyenek az elkövetkezendőkről. Íme, 
a mai vasárnap is az utolsó az egyházi évben. Ahogyan ez a vasárnap 
elérkezett, úgy érkezik el egyszer minden dolgok vége, az utolsó nap. 
Vegyük komolyan Jézus bejelentését! Emlékezzünk rá akkor is, amikor 
életünk újra a hétköznapok sodrába kerül. Amikor dönteni kell majd 
a szeretet vagy a gyűlölet között, az áldozat, vagy az önzés, a tisztaság, 
vagy az erkölcstelenség, az élet odaadása, vagy megtartása, az igazmon
dás, vagy a rút hazugság között. Jézus bejelentése csengjen a fülünkben, 
amikor már-már megfeledkezünk keresztyén voltunkról és szívünk az 
alantas, a gonosz felé hajlik: „íme, eljövök, ítéletre, hamar, végérvé
nyesen!”

b) Fogadjuk nagy vágyakozással. Bármilyen félelmetes a számadás 
gondolata, az egyház nem kéri Jézus jövetelének elhalasztását, hanem 
minden időben sürgeti annak mielőbbi megvalósulását. A gyülekezet 
Lélekből fakadó könyörgése nem ez: „Uram, maradj még!” , hanem ez: 
„Uram, jö jj!” S ebben a könyörgésben nagy bizakodás és nagy sóvárgás 
van. Bízunk abban, hogy az ítéletre érkező Úr ugyanaz á kegyelmes 
Megváltó, aki a kereszten vérzett a bűneinkért s aki irgalmas lesz hoz
zánk akkor is, ha a színe elé kell állanunk. A szívünk pedig sóvárog 
a Vele való találkozás után. Ennek a sóvárgásnak a forrása nem az, 
mintha mi, keresztyének nem vennénk hálásan az emberi kultúra káp
rázatos eredményeit, és mai életünk rengeteg hálára indító jó dolgát. 
A  szívünk sóvárgása mögött a Szentlélek szüntelen indítása van, aki ma 
is mindenfelé erre az imádságra buzdítja az egyházat: „Uram, jöjj!”

Amikor ma elhangzik közöttünk Jézus egyszerű, de nagyon komoly 
bejelentése: Íme, eljövök! — a szívünk megtisztult, bizakodó, hivő vágya
kozással feleljen rá így: „Bizony, jövel Uram Jézus!”

Tarjáni Gyula
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Advent i . vasárnapja

ÚJ KEZDET: MEGTÉRÉSRE HÍVÓ SZÓ 
Márk 1:1—5.

Az ember szívében mindig ott szunnyad az új, a szebb és a jobb 
utáni vágyakozás. Feszültségekkel teli időben különösen erősen rohanja 
meg szívünket ez a sóvárgás. Így volt ez 2000 esztendővel ezelőtt is, 
amikor az antik világ szellemi tespedtségébe megfásult, a vallási és tár
sadalmi igazságok keresésébe belefáradt emberiség szívében különös só
várgással támadt fel a reménység: mert jön valaki, aki a szegényeknek 
kenyeret, a betegeknek egészséget, a rabszolgáknak szabadulást, a csüg
gedt szívű, megfáradt embereknek boldog új életet hoz. Ennek az új 
életnek, az emberek millióitól sóvárgott új korszaknak a kezdetéről szól 
mai szentigénk. Mivel a mi életünk is tele van feszült várakozással, egy 
új, boldog, békés korszak után való sóvárgással, jó megfigyelnünk, 
hogyan kezdte el Isten ezt az újat, mert ma is így akarja elkezdeni és 
megvalósítani.

1. Isten úgy kezdte el a várva-várt új életet, hogy először hírül adtd 
az embereknek. Ezért küldte el a próféták egész sorát. Ezért jött Mózes, 
Illés, Esaiás, Jeremiás és a többi próféta, hogy közöljék a világgal Isten, 
örömüzenetét, az evangéliumot: Nem kell elcsüggedni, mert Isten el
küldi a Szabadítót, aki megváltja a világot és megteremti a várva-várt. 
új életet. S Isten nem fáradt bele a jó hírt hozó követek küldésébe. Újra 
meg újra küldte őket, mert szánta és szerette a reménytelenségben ver
gődő embert. Még a huszonnegyedik órában is gondolt erre. A Szabadító 
megérkezése előtt elküldte utolsó követét is: Keresztelő Jánost, hogy még 
egyszer figyelmeztesse a világot: Jön a Messiás! Hozza az új életet! 
Örömmel várjátok és fogadjátok őt! Isten ma is úgy kezdi el az újat, 
hogy követei által hírül adja. Azért küld hozzánk igehirdetőket, lelki- 
pásztorokat, lelki testvéreket, akik bizonyságot tesznek az új életről: Nem 
kell reménytelenségben, félelemben élni, mert Isten a mi számunkra, a 
ma élő emberiség számára is elkészítette az új, boldog élet lehetőségét.. 
S mivel Isten tudja, hogy erre a jó hírre nemcsak nekünk, keresztyének
nek, de minden embernek nagy szüksége van, azért azt akarja, hogy' 
életünk ne a reménytelenségről és a csüggedésről, hanem az új boldog 
élet öröméről prédikáljon az embereknek.

2. Isten a meghirdetett új élet elfogadására úgy készíti el az ember 
szívét, hogy megtérésre hív. Ezért hangzott fel a próféták ajkán mind
untalan a megtérésre hívó szó. Keresztelő János igehirdetésének sum
mája is ez: Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa! Ahol Isten 
új életet akar elkezdeni, ott mindig ez az ige hangzik fel: Térjetek meg, 
változtassátok meg életetek folyását, mert .másképp nem kezdődhet el 
bennetek az új élet. Mert a bajnak, a feszültségnek, a félelemnek min
dig az az oka, hogy szívünkben ott uralkodik a bűn, hogy tele van az 
életünk önzéssel, irigységgel, szeretetlenséggel. Isten jól látja ezt ma is. 
Azért hirdetteti nagyon komolyan, hogy addig, amíg a bűn uralkodik, 
amíg az emberek önző kapzsiságból és hatalomvágyból egymást kizsák
mányolják és háborúkat készítenek elő, addig nem kezdődhet el az új 
élet. Ugyanis ez a legfőbb akadálya annak, hogy Jézus Krisztus elkezd
hesse az emberiség életében az újat. Amikor régen egy uralkodó bejelen-
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tette látogatását, fogadására nagy előkészületek történtek. Eltakarították:, 
a szemetet az utcákról, a hepé-hupás utakat kiegyengették, csakhogy 
minél zavartalanabbal jöhessen városukba a király. A világ legnagyobb 
uralkodója, a Békesség Fejedelme jelenti be most érkezését. Készüljünk 
igaz megtéréssel fogadására, tisztítsuk meg szívünket, életünket, hogy 
minél zavartalanabbá vethessen szállást abban!

3. Isten az új életet úgy valósítja meg, hogy nemcsak hirdetted a 
megtérésre hívó szót, hanem el is végzi a megtérést az ember szívében. 
Keresztelő János hallgatására százával jöttek az emberek a pusztába. 
S nemcsak meghallgatták megtérésre hívó szavát, de igazán meg is tér
tek. A közeledő Messiás hírére megbánták bűneiket, amikor meghallották, 
hogy jön az Elet Fejedelme, nagy szomorúság fogta el szívüket bűneik: 
miatt. Meghatotta őket Isten nagy szeretete, hogy bűnös létükre meg
könyörül rajtuk, és saját Fiát küldi el boldogításukra. S a bűnbánat 
nemcsak múló érzés volt a szívükben. Komolyan leszámoltak régi életük
kel. Ezt azzal is kifejezésre juttatták, hogy őszintén megvallottak bűnei
ket. Keresztelő János prédikálása alatt mindenki meglátta a bűnét, a 
maga bűnét és nem a másikét. A -szívekben feltámadt a vágy a szaba
dulásra. Ezért hirdette Keresztelő János a bűnbocsánatöt, ezért merítette 
őket alá a Jordán vizébe. Ne féljetek — mondotta nékik — Isten meg
bocsátotta bűneiteket. Amint a Jordán vize lemossa testetek szennyét, 
úgy mos a bűntől tisztára benneteket Isten irgalmas szeretete. így kez
dődik el számotokra a régen megígért, várva várt új élet. Isten ma is 
megteszi ezt a csodát. Nemcsak hirdetted a megtérést, de el is végzi azt. 
A mi szívünkben is elvégezheti. Halljuk a megtérésre szólító igét s akkor 
egyszeribe elkezdenek fájni a bűneink. Isten lehajló szeretetét látva, egy
szerre elkezd fájni az önzésünk, a szeretetlenségünk, a hitetlenségünk, 
s úgy szeretnénk mások, újak, tiszták lenni. És ekkor a hirdetett igében 
egyszerre meghalljuk s gyógyító orvosságként a szívünkbe fogadjuk Isten 
bűnbocsátó szavát: Ne félj, gyermekem! Én megbocsátom bűneidet. Kész 
vagyok újra meg újra megbocsátani, magamhoz fogadni. Azért ajándé
koztalak meg a keresztségben, s ajándékozlak meg újra meg újra az úr
vacsorában a várva várt, boldog, új élettel. Nemcsak téged, hanem álta
lad, rajtad keresztül a körülötted élő embereket, az egész világot.

Advent első vasárnapja van. Üj egyházi év kezdődik. Isten az új egy
házi esztendővel is figyelmeztet, hogy életünkben újat akar elkezdeni.. 
Ezért küldi ebben az egyházi esztendőben is jó hírt hozó követeit, ezért 
hirdetted a megtérésre hívó igéjét, ezért akarja a mi életünkben is meg
valósítani a csodát, hogy a bűnbocsánat kegyelme által új élet fakadjon 
megromlott életünk helyén. Adja a kegyelem Ura, hogy valóban új kez
det lehessen egyének, népek és az egész emberiség számára Istennek 
előttünk álló drága kegyelmi esztendeje!

Selmeczi János
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Advent 2. vasárnapja

ITELET ELŐTT KEGYELEM ALATT 
Lk 13,6—9.

1. Jézus példázata szerint Isten a szőlősgazda, te meg én a termé
ketlen fügefa, Jézus a vincellér. Isten a te és az én élétem fáján várja 
a gyümölcstermést s amikor várakozása hiábavalónak bizonyul, kiadja a 
parancsot a vincellérnek: vágd ki! Ugyanis igazságossága szerint Isten 
nem tűrheti meg világában az olyan ember életét, aki nem szolgálja az 
ő akaratát, akinek élete gyümölcs nélküli, meddő élet. „Uram, hagyd 
meg még ebben az esztendőben” — így könyörög érettünk Jézus. Hátha 
a következő évben az ember terméketlensége termő életté válik. Nem 
azért kér kegyelmet az ember számára, hogy az ember továbbra is meg
maradjon „helyét hiába elfoglaló” gyümölcsfélén voltában is büntetlenül, 
hanem hogy a maga helyén, a maga hivatásában megteremje gyümölcsét 
Isten örömére, embertársai javára.

2. Isten gondviselő Isten.
Tíz évvel ezelőtt lakásom udvarán a termés reménységében néhány 

gyümölcsfát ültettem el. Évről évre féltő gonddal figyeltem a fákat és 
igyekeztem mindent megadni nekik, csakhogy növekedjenek, erősödje
nek, gyümölcsöt hozzanak. Örültem az első termésnek. Mennyivel inkább 
gondoskodik rólunk Istenünk. Ö nem követ el sohasem mulasztást a 
maga munkájában. Mindent megcselekszik és mindent a maga idejében. 
Minden lehetőséget megad gyermekei számára, csakhogy gyümölcsöt 
teremjenek. Alázatos szívvel bizonyságot tehetünk arról, hogy Atyánk 
az ő szőlőskertjébe: az anyaszentegyházba helyezett bennünket. Még 
beszélni sem tudtunk, már cselekedett velünk a szent keresztségben. 
Gyermekkorunkban a családi otthonban körülvett a hűséges szülők sze- 
retetével. Ifjúkorunkban megadta a tanulás lehetőségét. Majd munkába 
állított, gyülekezetünk, családunk, népünk érdekében különböző felada
tokat bízott ránk. Mindeddig adott erőt, egészséget. Kérésünk nélkül is 
naponként megadja a mindennapi kenyeret. Mindezt gondviselő szere- 
tetéből cselekszi velem, anélkül, hogy érdemes, vagy méltó volnék sze- 
retetére.

3. Isten gyümölcstermést váró Isten.
Természetesnek kell találnunk, hogy Isten ennyi gondoskodás után 

gyümölcstermést vár életünk fáján.
Azt kérdezed: mi az a gyümölcs, amit vár Ö? A képmutató kegyes

ség, a farizeusi vallásosság: embereknek tetsző imádkozás, böjtölés, ada
kozás és egyéb jócselekedet nem gyümölcs, mégha bizonyos mértékben 
az emberek szemében annak is látszik. Gyümölcs csak az, amely az örök 
szeretettel való összefüggésből, tehát Jézussal való közösségből szár
mazik. „Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümöl
csöt” — mondja Jézus. Ha a keresztyén ember élete Jézusból, az örök 
szőlőtőkéből táplálkozik, akkor a belőle szétáradó erő egész bizonyosan 
sok jó gyümölcsöt terem a keresztyén ember életében. A keresztyén 
ember életének pár jellemvonását szeretném elmondani a jó gyümölcs 
ismertetőjeleként. Életében megtapasztalható a felebarát felé a személy
válogatás nélküli, önzetlen, mindig segíteni akaró testvérszeretet. Kép
mutatás nélkül tud örvendezni Isten teremtett világának, hivatásának,
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munkája eredményének, előmenetelének, népe boldogulásának és fel- 
emelkedésének. Nem kesereg a veszteségek felett, hanem bizodalmas 
hittel néz előre. Nemcsak beszél a békesség szükségességéről s nem hival
kodik öntelten az ő „belső” békességével, hanem minden erejével mun
kálkodik az emberek és népek közötti békesség létrehozásában és meg
őrzésében. Hűséges és becsületes hivatásában, megbízható minden mun
kájában, hű és önzetlen sáfára a rábízott egyéni és közösségi javaknak 
egyaránt. Hűséges és példamutató családi életében, szavaiban és csele
kedeteiben tiszta.

Ezt a gyümölcstermést keresi Istenünk esztendőről esztendőre életünk 
fáján türelmesen.

4. Isten haragvó Isten.
Gondold meg csak, mennyire jogos az ő haragja a terméketlen, gyü

mölcsfélén élet felett. Hiszen naponként minden lehetőséget megad, csak
hogy életünk termő legyen. S amikor évről évre újra meg újra csak azt 
látja, hogy az ő teremtett szép világában mi csak lombos díszek vagyunk 
gyümölcs nélkül, bizony türelmének vége szakad, jogos és igazságos 
haragjában kimondja az ítéletet. „Íme, három esztendeje járok ide, hogy 
gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, és nem találok. Vágd ki, miért zsa
rolja ki a földet?”

5. Isten kegyelmet gyakorló Isten.
Az ítélet végrehajtása: a kivágattatás mindeddig nem azért nem tör

tént meg, mert bocsánatért könyörögtünk és ígéretet tettünk életünk 
megújulására, hanem azért, mert Jézus érettünk Főpapként imádkozva 
áll az Atya előtt, szinte kezességet vállal értünk: „Uram, hagyd meg még 
ebben az esztendőben, míg körülásom és megtrágyázom: hátha jövőre 
terem. Ha pedig nem, akkor vágd ki”. Isten Jézusért gyakorol kegyelmet 
velünk.

Ebben az új egyházi esztendőben ismét kegyelmet kaptunk egy évre, 
mert a Főpap könyörgött érettünk. Jézusnak ez a közbenjárása a mi bizo- 
dalmunk, de sürgető felhívás is az emberhez: ember, itt az idő, hogy meg
térj, életed legyen gyümölcstermő élet, mert a kegyelem ideje hirtelen 
elmúlhat és Isten szabad folyást enged az ítéletnek, amikor is „minden 
fát kivágnak és tűzre vetnek, ha jó gyümölcsöt nem terem”.

Bachát István

Megjelent Új hittankönyv

BIBLIAI TÖRTÉNETEK
az állami általános iskola IV. o. számára

Irta: KINCZLER IRÉN

Á ra : 6,50 Fi. Kapható a Sajíúosztályon
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Jn. 5, 31—35.
A b izo n y sá g t é t e l e k r ő l

Amit ebben az igében Jézus mond nekünk ezen az ádventi vasár
napon, abban mindnyájpnk életére érvényes igazságok szólalnak meg. 
Előttünk már elérhető közelségben fénylik karácsony fényessége. Ilyen
kor a keresztyén ember abba a kísértésbe kerül, hogy figyelmét egyes- 
egyedül a karácsony tényére fordítsa. És már látjuk a gyermek Jézust 
s már beszélünk a bölcsek és pásztorok idillikus tisztességtevéséről. Mi, 
lelkészek is hajlamosak vagyunk, hogy igehirdetéseinket ádvent utolsó 
vasárnapjain már erre a vonalra vigyük!

Divatos, éppen ezért eléggé elkoptatott kifejezés az egyházi élethen 
a bizonyságtevő élet kifejezés. Bizony eléggé megterhelte ezt a fogalmat 
a mi külső vallásosságunk. Mert ajkaink mondják, hirdetjük, hogy Jézus 
az Úr, tanítjuk, hogy Isten az Atya. És mindez milyen szépen is hang
zik! De vajon prédikációinkban, ahányszor csak Jézusról, mint Űrről 
beszélünk, valóban Úr-e Jézus a mi számunkra is. És e mögött a bibliai 
kifejezés mögött, hogy: bizonyságtevés, érzünk-e mi valami tartalmat. 
Értjük-e, hogy mit jelent ez a fogalom ma. Mit akar Isten rajtunk ke
resztül véghezvinni a mi bizoonyságtevéseink felhasználásával. Ügy érzem,, 
mindezeket a kérdéseket fel kell vetnünk önmagunk előtt, hogy ezt a 
mai igét tudjuk úgy hirdetni híveinknek, hogy az ne legyen dogmatikus, 
ne legyen régies, hogy ne váljunk bölcselkedővé és hogy ne érezzék a 
híveink, hogy pap beszél, hanem érezzék meg, hogy közülük egy az, aki 
most bizonyságot akar tenni az Úr Jézus Krisztusról.

A textusban kétségtelenül Jézus Krisztus bizonyságtevéséről van szó. 
Éspedig úgy hangzik ez el Jézus ajkáról, hogy nem önmagára hivatkozik,, 
nem a saját nagyságát és cselekedeteit (ha figyelembe vesszük a '30. és 36. 
verseket is, még akkor sem) emeli ki, mintegy önmaga mellett való 
önigazolásul, hanem egyedül az Atya az, Aki Őróla, a Fiúról bizonyságot 
tesz. Aztán említést találunk Keresztelő Jánosról, aki rámutatott az Isten 
Bárányára, de nem azért lett Jézus Krisztussá, mert Keresztelő bizony
ságot tett Róla! Ügy érzem, hogy itt felmerül egy probléma. Az ugyanis, 
hogy beszélni kellene arról is, hogy nem a mi hitünk teszi Istent Orrá, 
Jézust Megváltóvá. Általában sok gyülekezeti tagunk még ma is úgy 
képzeli, hogy Istennek szüksége van az ő hitére. . .  Azt hiszem, érezzük 
ennek a hamis beállítását. Isten Isten a mi hitünk nélkül is! Sőt! Ő adja 
nekünk Szentlelke által a hitet, hogy most már megismerjük Őt a Jézus 
Krisztus által.

Nem neki van szüksége ránk, hanem nekünk Őrá! Mert mi egyedül 
„mindent elrontunk”. ..

Aztán arról sem szabadna igehirdetésünkben megfeledkezni, amit 
a 31. versben Jézus így mond: „az én bizonyságtételem nem igaz”. Nem 
önmagunkról kell bizonyságot tenni, mert bármennyire is megpróbálunk 
önmagunkról úgy gondolkodni, hogy lehetőleg hiteles legyen az a bizony
ságtevés, mégis még a hit dolgaiban is kissé furcsának tűnhetik, ha va
laki „az én erős hitem”, „Krisztus-szeretetem nagysága” stb. kijelentése
ket mond. Természetesen nem szabad hallgatni, sőt egyenesen parancsot 
kaptunk arra, hogy hirdessük azt, amit kaptunk a mi mennyei Atyánktól. 
De azért jó azon is kissé elgondolkozni, hogy mennyi az, amit nekünk 
kell hitünkről, vallásosságunkról elmondani és mennyi az, amit mások-

Advent 3. vasárnapja.
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nak kellene a mi hitünkről felismerni. Itt jutottunk el a másik problé
mához. Nem én, hanem MÁS! Az embereknek, akik közt élek, munka
társaim, családtagjaimnak kell az én hitemről bizonyságot tenni! És az 
ő tanúvallomásuk igaz. Mert ők engem úgy látnak, amilyen vagyok. Nem 
elfogultak és nem részrehajlók. Erről is kellene beszélnünk a mai igével 
kapcsolatban.

Látásom szerint erősen összefonódik az igében a keresztyén ember 
szavakban és cselekedetekben megnyilvánuló bizonyságtétele. Ezért az 
igehirdetés vázlata meditációm alapján a következő:

I. Jézusról a mennyei Atya tesz bizonyságot. Ö tanúskodik mellette, 
Jézus szerint: „az én bizonyságtételem nem igaz”.

II. Mi Jézus tanítványai vagyunk, ha hiszünk. Mi sem tehetünk ma
gunk mellett tanúvallomást. Hitünk azonban olyan hit, mellyel mindig 
együtt jár a Lélek ereje is, ezért rólunk felebarátainknak kell bizonysá
got tenniük. Mert mi itt a földön élünk s itt dől el: megállunk-e a hitben 
s így a miénk-e az üdvösség vagy nem . . .  Példamutató élet. . .  Sóvá és 
gyertyává kell lennünk! Ez a rendeltetésünk . . .

III. Nem az emberek bizonyságtevéséért, hanem azért, mert Jézus is 
majd bizonyságot tesz rólunk: azért fogunk megtartatni. De Jézus csak 
azoknak a pásztora, akik hallják az Ö szavát és követik Őt. És a köve
téssel együtt jár az alázatos szív, békességkeresés, felebarát-szeretet. . .  
Jézust követni, az Ő juhai közé számláltatni csak itt a földön lehet. . .  
És majd általa ott Őnála az Isten országában .. .

IV. Isten szeretete és hatalma, hogy felkészülhetünk a Vele való 
találkozásra. . .  És a felkészülésnek nem szavakban kell eleget tenni, 
hanem cselekedetekben, amelyek hitünkből fakadnak.. .  Mert Isten nem 
attól lett Úrrá, hogy mi sokat beszéltünk Róla. És Jézus nem azért lett 
Krisztussá, mert mi keresztyénnek valljuk magunkat. . .  Isten a mai 
vasárnapon ezt a kérdést adja fel nekünk: Ádventi várakozásod, ádventi 
felkészülődésed termi-e azokat a gyümölcsöket, amelyekről felebarátaid, 
a világ felismeri azt, Akiben hiszel? Mert itt dől el az életünk!

Karner Ágoston

A SAJTÓOSZTÁLYON KAPHATÓ  
HITTANKÖNYVEK.

Virágh: Evangélikus hittankönyv I. o. — — — — 7,50 Ft 
Molnár: Bibliai Történetek III. o. — — — — — 8,— Ft
Kinczler: Bibliai Történetek IV. o. — — — — — 6,50 Ft
Dr. Ottlyk: Az egyház története V—VI. o. — — — 14,— Ft
Groó: A Szentírás VII. o. — — — — — — — 9,— Ft
Prőhle: Az evangélium igazsága VIII. o. — — — 12,— Ft
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advent 4. vasárnapja

ADVENTI ÖRÖM 
— Ján. 3, 25—30. —

Olyan jó — jónak lenni! Névtelen karácsonyi angyalként menni vé
gig a világon és embereknek kenyeret, jó szót, mosolyt és ajándékot adni! 
Megállni a keresztúton és valakinek megmutatni az utat. Odaállni a vo
nat magas lépcsője elé és valakit — talán egy beteget, talán egy öreget — 
fölfelé segíteni. Megállni egy betegszoba ajtajában és elkiáltani a beteg
nek: — jön az orvos! Beszólni a várakozó házba: — jön haza a gyermek, 
akit vártok! Bekopogni egy szomorú ablakon: — jó hírt hoztam!

Aztán eltűnni — névtelenül, mint az angyalok! Hadd örüljenek an
nak, akinek hírvivője voltam.

Ez volt a Keresztelő János öröme, aki elkiáltotta az embereknek: — 
itt van Jézus! Örüljetek emberek! Isten felétek küldi a Fiát! Aztán el
hallgatott. Eltűnt csendesen és láthatatlanul a várakozó tömegben, hogy 
együtt örüljön az örvendezőkkel. Alázatosan alászállott, hogy Jézus fel
emelkedjék. Láthatatlanná vált, hogy Jézus láthatóvá legyen mindenki 
előtt.

1.

Keresztelő János ádventi öröme azzal kezdődött, hogy örült a vőle
gény hangjának, Örült Jézusnak! Először Ő maga örült Jézus szavának.

Úgy szeretném most megkérdezni tőled: — örülsz-e te Jézus hangjá
nak?! Őrülsz-e Jézus beszédének?!

Okos, bölcs, becsületes és jó emberek beszédét milyen szívesen hall
gatod. Nem úgy vagy-é vele, hogy szeretteid szavát örökké boldogan hall
gatnád. Pedig, látod, Jézus több mindezeknél. Az Ő beszéde nemcsak 
bölcsesség, szépség, becsület és jóság, hanem élet!

Valamikor régen egyszer elnéztem az édesapámat. . .  Egy téli estén 
könyvet olvasott... Bölcsesség, becsület, jóság csillogott a szemén és a 
homlokán. Amíg néztem, az jutott az eszembe: Istenem, milyen jó lenne, 
ha ez a bölcs, igaz és engem szerető jó ember a halálomig elkísérne. Ha 
vigyázna rám végig az úton, ha tanácsot adna akkor, amikor a kétség, 
a kisértés, vagy a szomorúság kegyetlen keresztútja előtt remegve meg
állít az élet. — Valamikor régen egyszer elnéztem az én imádkozó édes
anyámat. Beteg volt. Ült az ágyon és énérettem imádkozott. . .  Ki tudja, 
mit mondhatott rólam Istennek, ki tudja, mit kérhetett nékem az Isten
től, én csak annyit láttam, hogy áldott arcáról összekulcsolt kezére hul
lottak á könnyek. És akkor az jutott az eszembe, milyen jó lenne, ha a>_ 
én édesanyám halálomig imádkozna értem!

Látod, Jézus hangjában több van, mint halott édesapák bölcsessége, 
Jézus hangjában több van, mint édesanyák megáldó imádsága. Ő jobban 
ismeri az életet és örök szeretet van a szívében. Az Ő hangja valóban 
élet, hűség, tanács, bölcsesség és szeretet. Nemcsak a sírig, hanem tovább, 
az örök életünk karácsonyi otthonáig.

Szereted-e így Jézust?! Örülsz-e annak, hogy megszólal, örülsz-e 
annak, hogy Karácsony jön és ö  újra szólni fog hozzád, a jóakarat, a bé
kesség és a szeretet szép szavával.

örülsz-e Jézus hangjának?!
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2.

Keresztelő János ádventi öröme azzal folytatódott, hogy örült annak, 
hogy ő is hangja lehet Jézus hangjának. Örült annak, hogy ő is tovább 
mondhatja, ő is tovább viheti a Jézus Krisztussal való élet örömét.

Ügy szeretném most megkérdezni tőled, hogy te vajon örülsz-e an
nak, hogy te is hangja lehetsz Jézus hangjának. Örülsz-e annak, hogy te 
is tovább viheted, hogy te is hazaviheted a Jézussal való élet örömét?!

Ugye milyen jó örömöt vinni. Ezekben a napokban angyalok álmod
nak a szívedben arról, hogy hogyan vigyenek minél nagyobb örömöt a 
karácsonyi hajlékba. Sok szeretet fog szállni emberi szívekből azon az 
estén a karácsonyfák alá. Nem örülsz annak, hogy te a legnagyobbat 
viheted: Jézust, Aki elmúlhatatlan örök öröme, örök karácsonyfája lehet 
minden didergő embernek.

Örülj, hogy hangja lehetsz Jézus hangjának. Csinálj igazi karácsonyt: 
akit szeretsz, vezesd oda Jézushoz karácsony estéién!

Hadd mondjam el, hogy erről az igéről Rembrandt, a világhírű 
festőművész gyönyörű karácsonyi Krisztus-képet készített. Ennek a kép
nek az az érdekessége, hogy rajta egyetlen fényes pont van: Krisztus 
alakja. Emberek is vannak a képen, Jézushoz érkezett emberek, de ők 
alászállottak, meghajoltak, letérdeltek Jézus Krisztus előtt. Csak annyi 
a fény rajtuk, amennyi Jézus alakjáról reájuk világít.

Ha egyszer valaki megfestené a te karácsonyi ünnepeidet, kedves 
karácsony estéidet, vajon mit lehetne látni ezen a képen? Csak tárgyakat, 
fénylő dolgokat, csillogó karácsonyfát, kedves szeretetcsomagokat? Csak 
embereket, téged és szeretteid arcát kialvó karácsonyfagyertya mellett?

Légy művésze a karácsonynak! Olyan legyen a te karácsonyod, hogy 
azon Ö, Jézus Krisztus legyen az első, a fénypont, a középpont. Róla és 
Tőle kapjanak örökkévaló fényt, békés és boldog örömöt mindazok, akik 
karácsony estéjén Elébe állanak.

Mert a Karácsonynak ez a boldog titka, öröme és el nem múló aján
déka, hogy mindig szó, testté lett Ige, a Magasságból érkező, megvalósuló 
meglepetés, karácsonyi otthonná táguló, átölelő, örök Szeretet.

Friedrich Lajos
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A kik az Úrban bíznak
(Tanévnyitó igehirdetés a Teológiai Akadémián)

És. 40, 27—30.

Esaiás próféta könyvének 40. fejezetében a legelevenebb előadásmód- 
 dal tárgyalja Isten hatalmának és dicsőségének a jeleit. Egyik kérdést 
 a  másik után veti fel, szinte ostromolja az igeihallgatókat, majd a felvetett 
kérdésekre gyorsan következik a válasz, hogy megint újabb kérdéseket 
 állítson az igehallgatók elé.

Ebben a lüktető, eleven modorban veti Izrael szemére a kételkedést 
és tétovázást. „Miért mondod Jákob és szólsz ekként Izrael: Elrejtetetít 
az én utam az Úrtói, és ügyemmel nem gondol Istenem!?” Izrael meg
tapasztalta Isten kegyelmes vezetését, nemcsak a pusztai vándorlás ide
jén, hanem állandóan. Esaiás számára ezek után egyszerűen botránkoz
tató az, hogy. Izrael még kételkedhet Isten gondviselésében, mikor annyi 
kegyelmet tapasztalt meg.

Ősrégi írásmagyarázati elv szerint Izrael jogos örököse a keresztyén 
egyház. Ma tehát a mi körünkben ez az ige úgy hangzik, hogy botránkoz- 
tató az a magatartás, amelyben megrendül az Isten vezérlő szeretetében 
való hit.

Botránkoztató az az egyház, az a lelkész, az a teológus, az a keresz
tyén ember, aki a csüggedés állapotában van. Aki Istenben igazán hisz, 
annak a számára nem aggályos az egyház jövője. Az nem kételkedhet 
abban, van-e értelme szolgálatának, kell-e majd az evangélium a jövő 
emberének, megtalálható-e a jövőben az egyház útja? Érdemes-e egy 
életet feltenni Isten szolgálatára? Érdemes-e teológiai tanulmányokat 
folytatni, az evangélikus lelkész! tiszt elnyeréséért oly sokat fáradozni? 
Van-e kilátása a mi pályánknak és van-e biztató jövője az egyháznak?

A lelki ernyedtségnek és a hitben való megfáradásnak a kérdései ezek. 
Csak erről az alapról lehet úgy vélekedni, hogy Isten nem törődik velem, 
„elrejtetett az én utam az Úrtól és ügyemmel nem gondol Istenem”. 
Azért botránkoztató ez a magatartás, mert hamis istenfogalomból szár
mazik. Itt az ember a saját gondatlanságát, erőtlenségét, tehetetlenségét 
vetíti rá az Istenre. Azt gondolja, hogy Isten is olyan figyelmetlen, ener- 
vált, csüggeteg, kedvetlen és levert, mint ő. így maga az ember rejtőzik 
 el az élő Isten elől egy hamis istenképbe burkolózva.

Esaiás próféta szemrehányó és feddő hangon mondja Izraelnek: Tud
nod kellene, hogy milyen az Isten, hiszen meg kellett tapasztalnod őt. 
Ezért mondja: „Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló 
Isten az Úr, aki teremtő a föld határait? Nem fárad és nem lankad el; 
végére mehetetlen bölcsessége!” Izrael nem először hallja és nem először 
tapasztalja Isten erejét és hatalmát. Ezt már mind réges-rég tudnia kel
lene. Tudnia kell, hogy örökkévaló Isten az Űr, akinek akarata átfogja 
és betölti az időket a kezdettől fogva a végig. Ő teremtette a mindensé- 
get, gazdája, Ura, királya az egész világnak. Nem erőtlen, tehetetlen 
valaki, aki magára hagyta volna a világot, vagy éppen Izraelt, hanem ő 
uralkodók, gondot visel és kormányoz. Mindenhatóságával nem fér ösz- 
sze fáradtság és lankadás. Aki teremtő szavával a semmiből hozta létre 
a  világot, az maga az erő és az energia. És mindezt a hatalmát bölcses-
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jégben gyakorolja, okszerűen és céltudatosan vezérli a világot, üdvösségre 
vezető úton terelgeti Izarel népét.

Mindez a lelki Izrael tehát az egyház számára is azt jelenti, hogy 
ura sohasem hagyta el és a jövőben sem fogja elhagyni sem az egyházat, 
sem a világot. Ahogyan ő vezet, abban feltündöklik bölcsessége. Üj társa
dalomban, új úton vezeti az egyházat. Megmutatta nékünk a nagy em
beri szolgálatok lehetőségét. Kiszélesítette az egyház látóhatárát, kitárta 
előttünk az egész emberiség perspektíváját. A ma egyháza és a ma ige
hirdetője az egész emberiség jövője iránti felelősség hirdetője. Ma evan
gélikus lelkésznek lenni annyit jelent, mint hirdetni Isten törvényét és 
evangéliumát úgy, hogy közben az ige reflektorfénye az ember iránt 
érzett szeretetre esik. Ma az egyház életének olyan szakaszában járunk, 
amikor erőteljesen szólalnak meg azok az igék, amelyek az emberek szol
gálatára, a felebaráti szeretet gyakorlására vonatkoznak. Ezek felől az 
igék felől kapunk világosságot az egyházi békemunka folytatásához és a 
hazafias kötelességek teljesítéséhez.

Ha az egyház, az igehirdető, a teológus és általában minden keresz
tyén ember azon az életúton jár, amelyre Isten bölcsessége vezet el, akikor 
ez megbecsülést hoz mindazoknak, akik engedelmeskednek Isten kor
mányzásának és vezérlésének. Tisztes és megbecsült lesz az az egyházi 
szolgálat, amely szívén hordozza az ember sorsát. Az Isten- és ember
szeretet útja egyszerre jelenti az emberek üdvösségének és földi boldo
gulásának szolgálását. A kívülállók előtt is jó bizonysága van és lesz 
annak az evangélikus lelkipásztornak, aki a szószékről és a gyülekezet 
pásztorálásában egyaránt felelősséget érez a hívek Jézus Krisztushoz 
vezetéséért és a világban való helyes eligazodásáért. Nagyszerű feladat: 
a szószéken állni és napról-napra hirdetni Isten emberszerető akaratát. 
Ez az Istenitől adott perspektívája, jövendője, kilátása mind az egyház
nak, mind az igehirdető tisztnek.

Íme, nem hagyta el Isten a lelki Izraelt, az örökkévaló tJr, a min- 
denség teremtője, a fáradhatatlan, csupa energia Isten, a világ és egy
ház bölcs kormányzója, tűzoszlopban jár az egyház előtt, igéjének fényé
vel mutatja az utat, amely ma is megtartó és megmentő út.

Ez az erős és hatalmas Isten nem tartja meg magának erejét és hatal
mát, hanem kiosztja, szétárasztja gyermekei között. Jól tudja ő, hogy 
embernek lenni annyi, mint bűnösnek lenni, mint megfáradni és meg
lankadni. De hiszen ő éppen azért olyan erős, hogy erőt adjon a meg- 
fáradottnak és az erőtelen erejét megsokasítsa. Nincs ember megtánto- 
rodás, kétségek közé jutás, erőtlenség nélkül. Ésaiás azt írja, hoey még 
az ifjak is megfáradnak, akiknek pedig leginkább kellene testi-lelki fris- 
seségük birtokában lenniük. És még a legkülönbek is, a kiválóak, akik 
mögött sok eredmény és siker áll, azok is meglankadnak.

Új tanévet kezdünk, amikor sok és nagy feladat áll előttünk. Nem 
kis dologról van szó. A mi szolgálatunk kemény erőkifejtést igényel. 
Félreérti az a szolgálat nagyságát és súlyát, aki lekicsinyli a feladatot. 
Az 1960—61-es tanévre annak a tudatában induljunk, hogy Isten mind
nyájunktól kivétel nélkül kemény és nehéz munkát vár. Az ő szolgála
tában nem lehet félszívvel beállni. Oda egész ember kell és az egész 
ember minden erejének a szolgálat feladataira kell összpontosulnia. 
Irtsunk ki magunkban, de magunk között is, minden pontatlanságot, 
ernyedtséget, felelőtlenséget, készületlenséget, laza munkaerkölcsöt. Tel
jes erőbevetéssel szánjuk oda magunkat a szolgálatra.



Erre minden lehetőségünk megvan. Ez pedig nem tőlünk, hanem 
Istentől van. Mert az ige azt mondja: „Akik az Űrban bíznak, erejük 
megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak 
meg, járnak és nem fáradnak el.” Az egyház nyelvére fordítva ezt az 
igét: akik az Istenben hisznek, azoknak ereje megújul. Azok Pál apos
tollal együtt vallhatják: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem 
megerősít.” Azok Lutherrel együtt vallhatják, hogy a hit „tatig, machtig, 
scháftig Ding” . A hitnek az ereje feszíti a keresztyén embert olyan ener
gia kifejtésére, amelyre különben nem volna képes. Akinek hite van, az 
nem tétova, tehetetlen, sopánkodó, pesszimista, mert az az Isten éppen 
nem ilyen, akiben a hit bizakodik.

Ésaiás nemcsak költőien, hanem a valósághoz hűen, reálisan fejezi 
ki magát, amikor azt írja, hogy aki Istenben hisz, annak ereje megújul, 
az szárnyra kel, mint a saskeselyű, az fut és mégsem lankad meg, az jár 
és mégsem fárad el. Mert ez a valóságban is így van. Akik hisznek, azok 
meglátják a szolgálat szépségét, az egyház jövendőjét, azok számára nem
csak érdemes, hanem szükségszerű egy életet feltenni Isten szolgálatára, 
azok megértik Isten vezérlő akaratát és követik az Ő emberszerető 
parancsát.

Így történik ez mindenkivel, aki az Úrban hisz. Legyünk hát a hit
nek a serege és Istenben való bizodalmunk felülről jövő erejével vágr 
junk neki ennek az új tanévnek, tudva, hogy „akik az Űrban bíznak, 
erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem 
lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!”

Dr. Ottlyk Ernő
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