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Csendben I sten előtt

Előre jutni...
Tájékoztatás az Ökumenikus Tanács Tanulmányi Bizottsága 

előtt álló feladatokról

Ökumenikus Tanácsunk Tanulmányi Bizottságának múlt évi 
munkájáról már 1961 novemberében jelentést tettem. Akkor elmon
dottam, hogy Tanulmányi Bizottságunk igen lelkiismeretes és 
mélyreható teológiai munkát végzett az Első Keresztyén Béke-Világ- 
gyűlés és az Egyházak Világtanácsának Üj Delhi-i harmadik nagy
gyűlése témáival kapcsolatban. Egyházaink delegációi mind Prágá
ban, mind Üj Delhiben igen jól tudták hasznosítani Tanulmányi Bi
zottságunk munkájának eredményét. Az elkészített tanulmányi 
anyagnak különösen olyan részletei voltak gyümölcsöztethetők a de
legáció tagjai számára, amelyek alapos exegetikai munka nyomán 
születtek és ebből kifolyólag az egyes kérdéseket egészen új oldalról 
tudták megvilágítani. A  világgyűléseken újra meggyőződtünk arról, 
hogy magyarországi egyházaink mondanivalójának és állásfoglalá
sának súlya és hitele attól függ, mennyire gyökeredzik ez a mon
danivaló és állásfoglalás mélyen a Szentírásban és milyen mérték
ben áll mögötte egy becsületes teológiai munka.

Tanulmányi Bizottságunk munkája talán még érettebb gyümöl
csöt termett volna, ha a különböző témákkal még az eddiginél is 
rendszeresebben és folyamatosabban foglalkoztunk volna. Világos 
előttem, hogy Tanulmányi Bizottságunknak a jövőben meg kell 
szüntetnie az alkalomszerű teológiai munkát és még áldozatok árán 
is biztosítanunk kell a teológiai munkálkodás rendszerességét. Csak 
így tudunk megszabadulni minden felületességtől, sematizmustól és 
gyümölcstelen ismételgetésektől.

Tanulmányi Bizottságunk szolgálatát nemcsak a teológiai 
munka minősége miatt kell rendszeressé és folyamatossá tenni, ha
nem az előttünk álló munka mennyisége miatt is. Nagyon sűrűsöd
nek az előttünk álló feladatok. Ezek a feladatok nemcsak mennyisé
gileg jelentősek, hanem sokszerűek is, tehát sok irányú teológiai 
munkálkodást igényelnek.

Munkánkat abban a bizonyosságban kell végeznünk, hogy azzal 
jó szolgálatot tehetünk az egész keresztyénség számára és a nemzet-
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közi teológiai fórumokon friss színt jelenthetünk mondanivalónkkal 
amely a Szentírásból nő ki és egyben arról vall, hogy mi a szolgál 
lata az egyháznak a világban a megváltozott körülmények között 
Egyben azzal a meggyőződéssel kell végeznünk ezt a munkát, hogy 
azzal segítséget nyújthatunk annak, az emberiségnek is, amely békés 
jövendőre, és egymással való gyümölcsöző együttélésre vágyódik 
Ha erre nem gondolnánk tudatosan, egész teológiai munkánk ön
magáért való teologizálásba süllyedne és ugyanakkor igazolásává 
lenne annak a papnak és lévitának, akik elkerülték a segítségre 
szoruló felebarátot.

MELYEK A Z ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK?

Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának ülése

A Központi Bizottság augusztus 7— 17-ig tartja ülését Párizs
ban. A  jelek azt mutatják, hogy ez az ülés nagyon jelentős lesz és 
ezért arra a magyar delegációnak jól fel kell készülnie. A  gyűlés két: 
fő előadása ezen a címen hangzik majd el: „Krisztus művének vég
érvényes jellege és Isten cselekvése egy világtörténelmi távlatú kor
szakban” . A  témával szükséges és érdemes foglalkoznunk, hiszen 
olyan problémát vet fel, amellyel más-más megfogalmazásban ma
gyarországi egyházaink gyakran foglalkoztak. Az örök és változ- 
hatatlan evangélium hogyan aktualizálódik a mi korunkban és az 
emberiség mai helyzetében. Hogyan és milyen utat mutat az örökké 
cselekvő Esten az egyháznak abban a világtörténelmi jelentőségű 
korszakban, amelyben élünk? Mit akar cselekedni az Isten az egy
házon keresztül az emberek javára? E főtéma mellett —  az előzetes 
híradások szerint —  a Központi Bizottság két kérdéssel fog hang
súlyozottan foglalkozni. Meg fogja vizsgálni mi az egyház szerepe 
nemzetközi ügyekben, különösen az atom fegyverekkel folytatott kí
sérletekkel és a leszereléssel kapcsolatban, továbbá foglalkozik az 
ökum enikus Tanácsnak a második vatikáni zsinathoz való viszonyá
val. Az atomfegyverkísérletekkel és leszereléssel kapcsolatban már 
igen beható tanulmányi munkát végzett Tanulmányi Bizottságunk 
a Prágai Keresztyén Békekonferenciával kapcsolatban. Azt kell 
Párizsban is képviselnünk. Idevonatkozólag az Első Keresztyén 
Béke-Világgyűlés ezt mondotta ki: A  keresztyének első kötelessége, 
hogy imádkozzanak a békéért és hívjanak fel minden embert a sze- 
retetre és a békére. E mellett munkálkodniuk kell azért, hogy meg
valósuljon a teljes, általános és ellenőrzött leszerelés. Ennek érdeké
ben fokozatosan végre kell hajtani a leszerelési program fokozatait: 
az atomfegyver-kísérletek megszüntetését, a tömegpusztító fegyve
rek gyártásának megtiltását, meghatározott atommentes övezetek 
létrehozását, nemzetközi egyezmény kötését az általános, teljes és 
ellenőrzött leszerelésről, minden meglevő fegyver megsemmisítését 
és végül az összes katonai egyezmény érvénytelenítését. A II. vati
káni zsinat kérdésével —  melyet a Központi Bizottság tárgysoroza-
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tába felvett —  nekünk is foglalkoznunk kell. A  magyar protestan
tizmusnak olyan tapasztalatai vannak a római egyházzal kapcsolat
ban, amit meg kell osztania azokkal a nyugati protestáns egyházak
kal. amelyek más helyzetüknél fogva hajlandók a Vatikán engedé
kenységéről vagy bizonyos közeledés realitásáról beszélni. Ma már 
a hiszékeny emberek előtt is világosnak kell lennie, hogy az októ
ber közepén kezdődő II. vatikáni zsinat nem lesz sem „ökumenikus 
zsinat” , sem „egységzsinat”, sem „refoftnzsinat” . Az „Aeterna Dei 
Sapientia” kezdetű pápai enciklika ország-világ előtt nyilvánvalóvá 
tette azt, amit egyébként is tudtunk, hogy Róma szerint az egység 
csak úgy képzelhető el, ha a pápa fősége alatt „egy akol és egy pász
tor lesz” . A  II. vatikáni zsinat pedig —  többek között —  azt a célt 
szolgálja, hogy az „elszakadt testvérek” tekintetét magára vonja és 
..mindnyájukat felhívja, hogy gyűljenek a nyáj Főpásztora köré, 
aki Péterre és utódaira bízta nyájának vezetését” . Ugyanakkor a 
pápa felszólítja a keresztyéneket, hogy tömörüljenek „a harcoló egy
ház zászlaja alatt’ azokkal szemben, akik fenyegetik a keresztyén 
hitet” . Amíg a pápa azt hitte, hogy szembe lehet állítani a protes
tantizmust az ortodoxiával, addig „ökumenikus zsinat”-ról bészélt, 
amikor kitűnt, hogy ez a terv kútba esett, egészen nyíltan beszél: 
„az elszakadt testvérek” térjenek vissza a pápás egyházba. Meggyő
ződésünk szerint az Aeterna Dei Sapientia kezdetű enciklika kihú
zott minden teológiai alapot az „egység”-ről való tárgyalás alól. 
Nem marad más hátra; mint amit Vissert Hooft főtitkár is mondott 
Minneapolisban: „udvarias magatartás” Rómával szemben és „a pár
beszéd folytatása”. Véleményünk szerint ennek a „párbeszédnek” is 
csak akkor van értelme, ha Róma bizonyos botránykövet eltávolít 
az útból, mint pl. a vallásszabadság és a vegyes házasságok kérdésé
ben vallott felfogását és álláspontját. Erre kell felhívnia a Központi 
Bizottságnak a Vatikánt. Ugyanakkor élesen ellene kell mondanunk 
annak a vatikáni magatartásnak, mely antikommunista összefogást 
sürget és ebbe a frontba be szeretné szervezni a nyugati protestan
tizmus hiszékeny részét is. Rómának ez a magatartása az evangéliu
mot antikommunista ideológiává teszi, ez ellen pedig fel kell emel
nünk szavunkat és minden szervezkedés ellen, amely az emberisé
get megosztja és szembeállítja. Tanulmányi Bizottságunk számára 
fontos feladatot jelent az Egyházak Világtanácsa harmadik nagy
gyűlésének összesített tanulmányi anyagát átdolgozni, értékelni és 
a szükséges következtetéseket levonni. Ez is olyan folyamatos 
munka, amelyet állandóan szem előtt kell tartanunk.

Az Európai Egyházak Konferenciája Nyborgban

A nyborgi konferencia ez év októberében lesz. Ez lesz a III. 
ilyen konferencia. A  meghívó szerint a konferencia főtémája ez 
lesz: „Az egyház Európában és a modern ember válsága” . E fő
témához három altéma csatlakozik: Az európai humanizmus• m ér-
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lege, Az ember, amint Jézus Krisztussal találkozik, Az egyház úi 
szolgálatra ébredése.

Lényegében azt a kérdést vetik fel a megadott témák, hogy mi 
a keresztyén egyház helye és feladata a különböző politikai, gazda- - 
sági és társadalmi rendekben. A témák kidolgozásához szükséges 
hogy előbb újra végiggondoljuk: mit mond a keresztyén igehirdetés 
az emberről. Így egy közös alapót nyernénk, melyen aztán megvizs
gálhatnánk, hogy a mai eufópai humanizmus különböző megnyilat
kozási formái között mi a keresztyén ember szolgálata és feladata. 
Az Európában élő egyházak munkájára és szolgálatára vonatkozóan 
kellene néhány fontos következtetést levonnunk. Mindenesetre a 
témák alkalmasak arra, hogy azok feldolgozása által az európai egy
házak végiggondolják munkájukat, azt kritika alá vegyék és olyan 
következtetéseket vonjanak le, amelyek révén jobban be tudják töl
teni szolgálatukat az emberért, akihez küldettek.

-  Szükséges, hogy az Európai Egyházak Konferenciájáról általá
nosságban is szóljunk néhány szót. Kétségtelenül jelentős szolgálatot 
végez ez a Konferencia, mert alkalmat nyújt arra, hogy az európai 
egyházak foglalkozzanak a maguk sajátos feladataival. Egyben fó
rumot ad azoknak az egyházaknak is, amelyek nem tartoznak az 
Egyházak Világtanácsához. Viszont szükség volna az eddiginél job
ban profilírozott tematikára, a teológiai munka folyamatosságának 
biztosítására és valamivel erősebb organizációra. Magunk részéről 
azt tartanánk helyesnek, ha az Európai Egyházak Konferenciája 
amennyire csak lehetséges, igyekezzék megőrizni szabadságát a kü
lönböző egyházi világszervezetekkel kapcsolatban. Ez a szabadság 
szükséges az eredményes munka érdekében. Helyeseljük a Konfe
rencia elnökségének azt a véleményét, hogy az „Európai Egijházak 
Konferenciájának az eddiginél nagyobb mértékben kell szolgálnia 
az európai megbékélést” . Ehhez azt tesszük még hozzá, hogy nagyon 
kívánatos volna —  éppen az előbb említett cél érdekében — , ha az 
Európai Egyházak Konferenciája szoros kapcsolatot tartana fenn 
a Prágai Keresztyén Békekonferenciával. Ebből a kapcsolatból sok 
haszon származna nemcsak az európai egyházak életére, hanem ál
talában a népek életére is.

A Hit és Egyházszervezet negyedik világgyűlése

Már folyamatban van a Hit és Egyházszervezet világgyűlésének 
előkészítése. A  Világgyűlés 1963-ban lesz Montrealban, Kanadában. 
A z Egyházak Világtanácsa több szervezetet megkért, hogy segítsék 
ennek a világgyűlésnek a jó előkészítését. Erre kérték az Európai 
Egyházak Konferenciáját is. Az európai egyházak elé több kérdést 
terjeszt az Egyházak yilágtanácsa, melyeknek megválaszolásával 
akarja segíteni a Hit és Egyházszervezet világgyűlését. Ezekkel a 
kérdésekkel magyarországi egyházainknak is feltétlenül foglalkoz
niuk kell. Melyek ezek a témák: 1. Az európai integrálódás és az
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európai egyházak. 2. A  szekták. A szekták száma növekedőben van 
Európában is. Mi az egyházak tennivalója ebben a kérdésben?
3. Az Írás és a hagyomány. Egyes teológusok szerint bizonyos érte
lemben az Írás is hagyománynak tekinthető. Hogy érinti ez a „sola 
scriptura” reformátori tételét? 4. A keleti és nyugati hagyományok. 
A  nyugati és keleti hagyományok között nagy a különbség. A  szét
válás már az első századokban megtörtént. Most, amikor az ortodox 
egyháznak növekedő jelentősége van az Egyházak Világtanácsában 
is, szükséges ezzel a kérdéssel behatóan foglalkozni. 5. A  nők ordi- 
nációja. Több európai egyházban vitatkoznak a nők ordinációjáról. 
A kérdés mindenekelőtt alapvető hermeneutikai problémákat vet 
fel. Segítséget nyújthat ennek a kérdésnek a tisztázása ahhoz, hogy 
miképpen kell helyesen és korszerűen kifejteni az Írás értelmét.
6. Keresztség és konfirmáció. Több egyház Európában arra törek
szik, hogy keresztelési és konfirmációi gyakorlatát felülvizsgálja.. 
Milyen közös eredményre jutottak a revízió nyomán. 7. Interkom- 
munió. A növekvő népességvándorlás is sürgeti ennek tisztázását. 
8. Istentisztelet, gyülekezet és a különböző nyelvek problémája. 
A kérdés az, hogyan lehet egy gyülekezetbe gyűjteni azokat, akik 
különböző nyelveken beszélnek. Meg kell jegyeznem, hogy ez ná
lunk nem probléma. 9. A Biblia exegézise és az egyház tanítása. 
A  Biblia exegézis eredménye, továbbá az egyházi tan és gyakorlat 
között sokszor bizonyos feszültség állapítható- meg. Az exegetika: 
munka eredményei gyakran nem mennek át az egyház életébe. 
Ebből az a veszély származik, hogy a Biblia és az egyházi élet egy
mástól elszakadnak. Mit kell ez ellen tennünk? 10. Hogyan írható 
le az az egység, amelyre törekszünk? Mit jelent az európai egy
házakra nézve az a megfogalmazás, amely Új-Delhiben született az 
„egység”-re vonatkozólag. A  felsorolt témák és kérdések nem egy
forma jelentőséggel érintik magyarországi egyházainkat, mégis jó 
velük foglalkozni és szükséges egyházaink szavát több kérdésben 
hallatni.

A Prágai Keresztyén Békekonferencia

Utoljára hagytam a Prágai Keresztyén Békekonferencia további 
munkájával kapcsolatos tennivalóinkat, de csak azért, mert ezt tar
tom a legfontosabbnak. Ezzel nem akarom lebecsülni egyetlen egy
házi világszervezet munkáját sem, csupán azt juttatom kifejezésre, 
hogy nekünk szívügyünk a Prágai Keresztyén Békekonferencia. 
Meggyőződésünk szerint eddig is nagyon áldott és hasznos munkát 
végzett és még igen jelentős szolgálatok előtt áll. A  Tanácsadó Bi
zottság Karlovy Varyban tartott ülése igen jelentős határozatokat 
hozott elsősorban a leszereléssel és a gyarmati népek felszabadításá
val kapcsolatban. Egyben már a második Keresztyén Béke-Világ- 
nagygyűlés megrendezése felé fordult a Prágai Keresztyén Béke- 
konferencia vezetősége. Még nem ismeretesek az idevonatkozó ter-
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vek, de annyit máris mondhatunk, hogy magyarországi egyházaink 
szívvel-lélekkel támogatják ennek a világgyűlésnek a munkáját és 
annak előkészítésében minden mást megelőzve részt kívánunk venni. 
Szükségesnek látjuk, hogy Tanulmányi Bizottságunk már most foly
tassa az első Keresztyén Béke-Világgyülésen megalakított 11 tanul
mányi munkacsoport munkáját. Az első két munkacsoportban 
a béke és igazságosság, a béke és szabadság problémáival kell fog
lalkoznunk. Itt azt a kérdést kellene továbbvinni, hogy az Istentől 
kapott béke és igazság elnyerése nem arra ösztönzi a keresztyén 
embert, hogy lekicsinyelje a szekuláris igazságosságot és szabadsá
got, hanem arra, hogy küzdjön azokért. Általában vizsgálat tár
gyává kellene tenni, hogy milyen indítóokból becsülik le egyes teo
lógusok és keresztyén csoportok a világi törekvéseket a jobb, igaz
ságosabb életért és az emberiség békés jövendőjéért. A 3. munka- 
csoportban a hidegháború kérdésével foglalkozunk. Változatlanul 
fennáll az a helyzet, hogy az egyházi hidegháború még mindig nö
veli a nemzetközi légkör feszültségét. Tovább kellene vizsgálnunk, 
milyen eszközökkel lehetne ezt a hidegháborút legyőzni? Mit jelent 
gyakorlatban az a tétel, amelyet Vogel professzor így fogalmazott 
meg legutoljára Karlovy Varyban: „A  befelé fordult egyház áldo
zatul esik az egyházi hidegháborúnak, a világ felé fordult egyház 
legyőzi az egyházi hidegháborút, mert nem maga felé fordul” . 
Fel kellene mérni, mit is jelent az „egyház befelé fordulása” és mit 
jelent gyakorlatilag a „világ felé fordulása” és milyen összefüggésük 
van ezeknek a „hidegháború”-val? Egyáltalában mit kell tenniük az 
egyházaknak, hogy segítsék eloszlatni nemcsak az egyházak között, 
hanem a népek között a bizalmatlanság és előítéletek légkörét? 
A  4. munkacsoport a béke és az új államok problémáját tanulmá
nyozza. Vizsgálat tárgyává kellene tenni a kolonializmus új formáit 
és árnyalatait. Mivel Thomas indiai professzor Űj Delhiben azt 
mondotta, hogy az új afrikai, ázsiai államokban sok keresztyén- cso
port csak az egyház önbiztosításával foglalkozik, és nem vesznek 
részt abban a nagy munkában, amely az új államok politikai, gazda
sági és társadalmi felépítését célozza, tanulmányoznunk kellene, 
hogyan segíthetnénk ezeknek a keresztyén csoportoknak tartózko
dásuk feloldásában? Általában a keresztyén egyházaknak mit kel
lene tenniük egészen konkréten minden faji megkülöböztetés vég
leges eltörléséért? Az 5. mukacsoport a béke és Németország kér
désével foglalkozik. Ebben a kérdésben a németországi protestáns 
egyházaknak igen jelentős szolgálatuk lehet: meggyőzni a gyüleke
zeteket és világi embereket egyformán, hogy ne a békétől féljenek, 
hanem a háborútól. Részleteiben kellene megvizsgálni, mit kell ten
nie a németországi protestáns egyházaknak a megbékélésért, a re- 
vansizmus és revizionizmus szellemének megfékezéséért. Hogyan 
kellene a Prágai Keresztyén Békekonferenciának segítséget adni 
mindkét német államban élő egyházi emberek találkozására és gyű-
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mölcsöző párbeszédére. Mit kellene tenniük a németországi protes
táns egyházaknak azért, hogy magukban a gyülekezetekben lássák 
meg Isten ítéletének valóságát és az új élet lehetőségének a reali
tását. A  6. munkacsoport feladata a keresztyénséggel való visszaélés 
vizsgálata. Szükséges, hogy a Vatikán magatartását éppen most ala
posan szemügyre vegyük és jobban megvizsgáljuk: mit is értünk 
azon, hogy a Vatikán „antikommunista front” kialakításáért fára
dozik? Mik ennek a jelei? Mi rejtőzik ilyen megfogalmazások mö
gött „keresztyén állam”, „keresztyén társadalom” ? Van-e ilyen egy
általában? De azt is szemügyre kellene venni, hogy a protestantiz
mus területén milyen jelenségei vannak a „keresztyénséggel való 
visszaélés”-nek? Részleteiben, alapos teológiai munkának kellene 
szétszedni az „atom-teológusok” okoskodását. A  7. munkacsoport 
a lészereléssel és a 10. tömegpusztító fegyverek kérdésével foglal
kozik. Idevonatkozólag a Karlovy Varyban hozott határozatok szel
lemében kellene tovább dolgozni és abból folyó gyakorlati tenni
valóinkat részletezni. A  8. csopbrt az ifjúság békeszolgálatával fog
lalkozik. Azt kellene megvizsgálni, mit kell tennünk azért, hogy a 
Prágai Keresztyén Békekonferencia szolgálata ismertté váljék a világ 
különböző részeiben élő egyházak ifjai és ifjúsági szervezetei előtt. 
A 9. munkacsoport a béke és az ökumené kérdését vizsgálja. Fontos, 
hogy folyamatos és gyümölcsöző eszmecsere legyen az Egyházak 
Világtanácsa és a Prágai Keresztyén Békekonferencia között. Ilyen 
eszmecsere volt ez év tavaszán Genfben. Ezt feltétlenül tovább kell 
folytatni az egyházak és a népek megbékélése érdekében. A  11. 
munkacsoport a második Keresztyén Béke-Világgyűlés előkészítését 
végzi.

Ezek a feladatok állnak Tanulmányi Bizottságunk előtt. Ezen 
felül tagegyházainknak külön is lesznek konfesszionális világ- 
gyűlései. Ezekre is készülnünk kell.

Isten adjon nekünk erőt és belátást, hogy szolgálatunkat jól 
tudjuk elvégezni és teológiai munkánk révén is jusson előbbre az 
egyházak helyes szolgálatának és az emberiség békéjének ügye.

Káldy Zoltán



A Prágai Keresztyén Békekonferencia Tanácsadó Bizottságának ülésén 
Karlovy Vary-ban 1962 májusában elhangzott előadások

DR. J. L. HROMÁDKA:

Felelősségünk
a jelenlegi nemzetközi feszültségben

Ez alkalommal is mindjárt kezdetben emlékezetünkbe kell idéznünk 
egész munkánk elvi kiindulópontját. Az Első Keresztyén Béke-Világgyű
lésen részletesen kifejtettük, hogy mit jelent számunkra az evangélium, 
hogy annak alapmotívumai hogyan határozzák meg valamennyi dönté
sünket a világra nézve. S az evangélium a maga teljes mélységében és 
szélességében teremtette meg közösségünket, az erősíti és tölti el kapcso
latainkat bűnbánattal, alázattal, de kölcsönös bizalommal és azzal a vá
gyakozással is, hogy szolgáljunk egymásnak és valódi segítséget nyújt
sunk egyházainknak, népeinknek és az egész emberi társadalomnak is. 
Az az evangélium, amely a názáreti Jézusról szól, az ő belépéséről a bű
nösök és gyengék közé, valamint a világ felett aratott győzelméről és 
felette gyakorolt uralkodásáról, örökre élővíznek kútfeje marad szá
munkra, olyan tükör, amelyben megismerjük magunkat, s olyan biztatás, 
amely egyre hívebb munkára ösztönöz bennünket ott, ahol erre legin
kább szükség van. Az utóbbi években felismertük, hogy enélkül a drága 
kincs nélkül életünk elveszítené emberi teljességét, örömét és remény
ségét, s hogy a megfeszített és győzelmes Krisztus jelenléte nélkül meg
lazulnának emberi kapcsolataink is, meggyengülne közöttünk a kölcsö
nös megértés és veszendőbe menne a jövő iránti reményteljes bizakodá
sunk is. Ezért Tanácsadó Bizottságunk az első ülésén is, közös imádság
gal és beszélgetéssel lélekben arra az eleven törekvésre akarjuk össz
pontosítani figyelmünket, hogy az evangélium üzenetét még teljesebben 
és mélyebben megértsük. Éppen ezért, mivel a názáreti Jézus üzenete 
nem sztatikus valami és nem rögzíthető formulákba és előírásokba, ha
nem mindig új szózat, amely felülről hatol be szívünkbe és sorainkba, az 
a feladatunk, hogy most — ma, és a következő napokban — kölcsönösen 
megbizonyosodjunk Jézus közöttünk való jelenlétéről s az ő világosságá
nál nézzünk körül helyzetünkre, egyházaink és az egész emberiség hely
zetére s így lássuk meg, hogy milyen irányban kell haladnunk. Ahol az 
evangélium kész hitelvekké vagy erkölcsi szabályokká válik, ahol a múlt 
drága emlékeként elveszítette frisseségét és erejét, ott már nem igazi 
evangélium, csupán az emberi hagyomány és kultúra része.

Ezen az ülésen is beszéljünk részleteiben és egészében egyházaink 
életéről. Csak azt szeretném mondani, hogy az a harc, amelyet a békéért, 
a világban meglevő bizalmatlanság és aggódás ellen, a népeknek meg
békélt valódi együttéléséért vívunk, egyúttal, sőt elsősorban az egyhá
zaink megújulásáért, megelevenedéséért folytatott küzdelem. Nem az er-
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leölési vagy lelki felsőbbség és minőség öntudatával lépünk fel. Éppen 
azért, mivel az evangéliummal megyünk gyülekezeteink közé és most 
mint ’ gyülekezeti tagok gyűltünk össze tanácskozásra, az önáltatás szem
üvege nélkül látjuk emberi és egyházi helyzetünket, s gyűlésünk bűn
bánatban, töredelemben és a felszabadulás utáni vágyban tartott gyűléssé 
válik. Nem áltatjuk magunkat azzal, hogy különleges emberi kiválóság
gal és előnyökkel rendelkezünk. Ellenkezőleg, az evangélium és annak 
tudata, hogy milyennek kellene lennie az egyháznak, önbírálóvá tesz ben
nünket és megfoszt minket minden hamis öntudattól és az elbizakodott
ság érzésétől. Ezen a gyűlésen is két gyújtópont között állunk: egyrészt 
egy nagy küldetés tudata, másrészt saját gyengeségünk és hitetlenségünk 
tudata közt. Ismét felismerjük, hogy .ebbe a zilált és gondoktól zaklatott 
világba lépünk, amikor magunkra vesszük tehetetlenségét és vágyako
zását, a bűnösök között bűnösökként nyújtunk segítséget minden mai zűr
zavarban és gondban az embereknek, akár alsóbb, akár magasabb po
zícióban vannak, hogy az emberiséget elvezessék a megértés küszöbére 
és kritikai reménységet nyújtsanak neki, amivel megmenthető a világ a 
katasztrófától vagy reménytelen zűrzavartól.

Mai fejtegetésemben a jelenlegi nemzetközi feszültség három vonat
kozását szeretném sorra venni:

1. a nemzetközi konfliktusok néhány különösen veszedelmes kérdését,
2. a mai emberek erkölcsi ernyedtségét,
3. azt a kérdést, vajon eléggé felkészültek és előkészültek-e a mai 

keresztyén egyházak ahhoz, hogy felfogják az események értelmét és se
gítsenek előrehaladni az úton.

I.
1958 óta végzett munkánkban, de a nagy ökumenikus méretekben is, 

minduntalan arra a következtetésre jutunk, hogy mi is, akik az alapvető 
hitbeli és teológiai motívumokban egy véleményen vagyunk, nehezen ért
jük meg egymást, amikor a nemzetközi feszültség konkrét kérdéseivel 
kerülünk szembe. Mindnyájunkat sajátos nemzeti és politikai hagyomá
nyok jellemeznek s óvakodnunk kell attól, hogy nézeteinket eleve annak 
mértékévé (kritériumává) tegyük, aminek objektív érvényessége van s 
aminek mindnyájan alá kell, hogy rendeljük magunkat. Üj nyomatékkai 
szeretném megemlíteni ma is, hogy világunkban nincs ilyen objektív mér
ték. A mai nemzetközi helyzetnek éppen az az értelme, hogy a legutóbbi 
katásztrófák megingattak minden érvényes, vagy legalábbis objektívan 
érvényesnek tartott mértéket. Minden mai nehézség hátterében vagy mé
lyén éppen az a tény ismerhető fel, hogy a népek vagy államférfiak, akik 
nemrégiben még meg voltak győződve a jövőt illető terveik általános ér
vényességéről; nem ébredtek teljesen ez új világhelyzet tudatára. Régi 
elképzelések és vélemények romjain állunk atekintetben, hogy milyen 
legyen a nemzetközi rend, hogy .milyen intézményekkel kell biztosítani 
a szabadságot, igazságosságot, egyenlőséget és békességet az emberek kö
zött. A mi különleges feladatunk az, hogy e tényre újból és újból rámu
tassunk s legyen bátorságunk előterjeszteni saját javaslatainkat és ter
veinket még akkor is, ha magukon viselik mindannak a jelét, amit egy
oldalúságnak nevezünk. Előbb az emberi társadalom és a nemzetközi 
együttélés új, általánosan elismert alapjaiért kell tusakodnunk, de nem 
úgy, hogy a magunk indításait érvényeseknek, a mások nézetét azonban 
egyoldalúaknak tartsuk. Ismétlem: a mai általános emberi helyzet kö
vetkeztében mindnyájan egyoldalúak vagyunk. Ez nem is lehet másként.
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  Annak felismerése, hogy ma még nincs általánosan érvényes képünk az 
új társadalomról, hogy saját elképzeléseinket alá kell vetnünk más test
véreink bírálatának, tárgyalásaink eredményességének és hasznosságá
nak alapvető feltételei közé tartozik. Ez a szempont egyszerűnek és magá
tól értetődőnek látszik. Mégis, aki ismerős a nemzetközi és egyházközi ta
lálkozók helyzetével, az tudja, hogy semmi olyan bonyolult és nehéz, mint 
az a törekvés, amely az embereket odáig akarja juttatni, hogy elismerjék 
a régi kritériumok bukását, hogy hajlandók legyenek meghallgatni má
sokat és figyelemmel, türelemmel és önmegtagadással közösen tusakod- 
janak az újrakezdésért, az emberi együttélés és a nemzetközi rend új 
alapjaiért. Az egész mai feszültség, minden nemzetközi veszély, minden 
félreértés, félelem és aggódás ebből a tényből ered. Mozgalmunk értelme 
éppen abban van, hogy alapot akar teremteni az ilyen tárgyalásokhoz 
és az ilyen tusakodáshoz. A jelen történelmi pillanat által adott egyol
dalúságunk felismerésének össze kell kapcsolódnia a másik embfer iránti 
tisztelettel, aki a saját indításaival és elképzeléseinkkel közeledik felénk. 
Ezentúl egyoldalúságunk felismerésének párosulnia kell azzal a kívánság
gal és felelősségteljes törekvéssel is, hogy a jelenlegi veszélyt legyőzzük 
és legalább egyes alapvető kérdésekben megegyezéshez jussunk. Egyol
dalúságunk tudata, a másik ember iránti tisztelet és az a vágy, hogy te
gyünk egy lépést előre, legyőzi a reménytelenség, a kétkedés és a ciniz
mus minden érzetét. Éppen ebben van a mai emberi kötelezettségek, a 
mai humanitás értelme: megtalálni a helyet és megteremteni az előfel
tételeket ahhoz, hogy az emberek összejöjjenek, beszéljenek egymással 
és közösen legyőzzék a bizalmatlanságot, a gyanakvást és a jövendőt il
lető cinikus hitetlenséget. Saját egyoldalúságunk ismerete nem jelenti azt, 
hogy kételkednünk kell saját elképzeléseinkben és terveinkben, saját el
veinkben és célkitűzéseinkben. Jelent azonban önkritikai törekvést a má
sik ember megértésére, a másoktól való tanulásra és még mélyebb le
szállásra az igazi emberség és emberi közösség alapjaihoz. S éppen itt 
állapítjuk meg egyre nagyobb örömmel, hogy mit jelent a názáreti Jézus 
evangéliuma, az ö  keresztje és diadala, a hit, szeretet és reménység igazi 
közössége.

Kelet és Nyugat határának közelében gyűltünk össze. Ez önmagában 
is eszünkbe juttatja a német kérdés hatósugarát és komolyságát. Nem 
akarunk vádaskodni és ítélkezni. Éppen ez a szempont, amelyre az imént 
céloztunk, tiltja meg nekünk, hogy ezt tegyük. De kénytelenek vagyunk 
ismét hangsúlyozni, hogy a legutóbbi világkatasztrófa azért következett 
be, mert az 1919-i békekötés után nem sikerült az európai, de különösen 
a német államférfiaknak a tartós alkotó béke és az európai népek együtt
élésének feltételeit megteremteni. A különleges szellemi és kulturális 
képességekkel rendelkező német nép nagy küldetése az volt, hogy éppen 
Közép-Európában megvesse az alapját az európai béke társadalmi és po
litikai, kulturális és szellemi közösségének és valóban haladó eligazítást 
adjon a világ rendezéséhez. Én magam nem vagyok meggyőződve arról, 
hogy a katasztrófa rögtön az első világháború után megkezdődött. Ami
kor a német munkásságnak — akár saját hibájukból, akár másielől tá
madt akadályok miatt — nem  sikerült végrehajtani a német társadalom 
mély szociális átalakulását. Arról is meg vagyok győződve, hogy a szo
ciális átalakulás felé vezető fejlődés történelmileg elkerülhetetlen és hogy. 
a német példa az 1917-i szovjet forradalommal együtt egész Európa tör
ténelme és az egész emberiség fejlődése számára megteremtette volna az 
előfeltételeket a világ nyugalmasabb és kisebb katasztrófával járó poli
tikai és társadalmi átszervezéséhez. De nem akarok okoskodni és kész
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vagyok meghallgatni minden komoly ellenvetést ezzel a felfogással szem
ben. Azt hiszem azonban, hogy Németországnak a második világháború 
után bekövetkezett fejlődése állandó tűzfészket jelent és a mai világhely
zet egyik legveszedelmesebb ismertető jelét mutatja. A német népnek új 
alkalma nyílt az újrakezdésre. Ehhez arra volt szükség, hogy lelke leg
mélyén felismerje saját felelősségét, hogy szabaduljon fel a kelet-európai 
országokkal szemben táplált rejtett ellenszenvétől és vállalja azt a fel
adatot, hogy a maga módján közvetítő legyen az 1945 után kialakult tábo
rok és hatalmi tömbök között. A német államférfiak Németország nyu
gati felében behódoltak a háború utáni feszültségnek, ahelyett, hogy (ép
pen politikai és erőpolitikai gyengeségük által) fölébe kerekedtek volna. 
Igen komolyan kell alkalmaznunk a marxista nézeteket a világméretű 
osztályharcra, a mai német helyzet osztálygyökereire. De ne maradjunk 
meg ezeknél a nézeteknél. Miért nem ismerte fel a német nép egésze elég 
mélyen katasztrófája méreteit és értelme miért nem tudja megfejteni a 
mai világhelyzetet, vagy helyesebben, a történelmi megrázkódtatás tu
lajdonképpeni jellegét a második világháború végén? A német ember 
ma csak nagy erőfeszítésekkel szabadul azoktól az illúzióktól, hogy sor
sát a nyugati államok katonai, gazdasági és politikai segítséget döntötte 
el, s hogy ettől remélheti annak visszaszerzését is, amit az 1933—45. évek 
rombolása által elveszített. A németeknek az volt a feladatuk, hogy min
den eszközzel megteremtsék az előfeltételeit annak, hogy a keleti és nyu
gati győztesek közeledjenek egymáshoz s így Németország érdekeit, ter
veit és politikai lehetőségeit ne csak az egyik fél mérlegébe vesse. A né
met államférfiak számára drága alkalom kínálkozott az ún. „Drang nach 
Osten” áldatlan politikájának korrigálására, amely az emberek milliói
nak oly sok pusztulást és fájdalmat okozott és amely oly siralmas kudar
cot vallott. Ez a dicsőséges cselekedet lett volna saját népük, egész 
Európa, az egész emberiség, sőt a világtörténelem előtt. Győzelmes cse
lekedet. A nép politikailag és erkölcsileg rendkívüli tekintélyt szerzett 
volna a világ előtt és új alkalmat nyert volna arra, hogy nagy küldeté
sét az erőpolitika és katonai hódítás szintjénél magasabb síkon ismerje 
fel. Ezt a drága alkalmat eljátszották, amikor Nyugat-Németország egy 
hatalmi csoporthoz csatlakozott és új utakat kezdett keresni ahhoz, hogy 
miképpen pótolhatná újra és nyerhetné vissza azt, amit a világkataszt
rófa következtében elveszített. Igaz, hogy nem egyedül Németországot 
terheli a felelősség az 1948—49 óta bekövetkezett áldatlan fejleményekért. 
Legyőzői számos hibájának is áldozata lett. Mégis azt mondhatjuk, hogy 
lehetősége nyílt úrrá lenni a háború utáni időszak nehéz és bonyolult 
helyzetén, saját kezébe venni a nép sorsának irányítását és legyőzni azo
kat a különféle kísértéseket, amelyek az 1945-i győztesek közötti feszült
ségből származtak.

A németországi felelős államférfiak alapvető hibája konkréten szólva 
az volt, hogy nem tudták felmérni a történelmi helyzet jelentőségét. Ab
ból a meggyőződésből indultak ki, hogy harmadik világkatasztrófa előtt 
állunk, s hogy a jövő fejlődésének kulcsa a nyugati hatalmak kezében 
van. Nyugat-Németországban ma néhány jelentős politikai gondolkodó 
beismeri ezt a tévedést és felhívja a figyelmet az amerikai államférfiak 
helytelen meggondolásaira és előfeltevéseire. Néhányan közülük legalább 
az utolsó pillanatban meg akarják menteni a helyzetet és arra figyel
meztetnek, hogy az amerikai politikusok között is felébred az új felis
merés. Közben azonban romlott a német nép belső helyzete is. A 15 éve 
tartó hidegháború azzal az egyre fokozódó kísérlettel, hogy a szovjet tá
bort tüntesse fel az emberiség minden politikai, erkölcsi, ideológiai és
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társadalmi fertőzöttsége kútfejének, mélyen megmérgezte a német nép, 
közvéleményét és rendkívül megnehezíti az újrakezdést. Az a messzia- 
nista meggyőződés, hogy Nyugat-Németország a nyugat-európai keresz
tyén civilizáció pillére és gát az emberiség tulajdonképpeni ellenségével 
a kommunizmussal szemben, számos nyugati országban mély gyökeret 
vert, még ott is, ahol kételkednek abban, hogy a Nyugat erőpolitikával 
és gazdaságilag győzelmet arathat. Remélem, hogy ezekben a szavakban 
nincs nyoma semmiféle németellenes érzületnek. Ellenkezőleg: őszintén 
az a kívánságom, hogy Németország lelki, szellemi és irodalmi történe
tének teljes örökségét belevigye az európai népek és ezzel az egész em
beriség közös életébe is. Visszaborzadok attól, hogy a két háború közötti 
korszak szörnyű tévedését hamis illúziók és az erő politikájával, vagy 
katonai úton elérhető hódításba vetett új remények még növelhetik. Ez 
a kérdés népeink általános katasztrófájával végződhetik, de azt hiszem, 
hogy ez a katasztrófa leginkább a német népet sújtaná. A német helyzet 
megjavításához és az újrakezdéshez nem vezet más út, mint őszintén meg
ragadni azokat az ösztönzéseket, amelyek a német kérdés megoldására 
Keletről érkeznek, javaslatra javaslattal felelni és valódi párbeszéddel 
olyan helyet teremteni, ahol az igazi bizalom és igazi együttműködés 
légköre uralkodhatik. Nem szólhatok részletkérdésekről, a német helyzet 
egész kérdéskomplexumáról. Akár Nyugat-Berlinről, akár a két német 
állammal kötendő békeszerződésről, akár a határok végleges megállapí
tásáról van szó, mindezekben a kérdésekben okosan és felelősen kell el
járni és keresni kell az eddigi nehézségekből kivezető utat. Ha a német 
közvélemény egy bizonyos része azt gondolja, hogy a feszültség fokozá
sával és Kelet meg Nyugat kölcsönös felizgatásával előnyöket szerezhet 
magának, akkor nagy tévedésben van. Nagy hálával fogadjuk mindkét 
német államból való számtalan testvérünk közreműködését, még ha egyik
másik részletkérdésben különbségeket állapítunk is meg. S egész mun
kánkat egy olyan megoldás szolgálatába akarjuk állítani, amely emberi, 
erkölcsi és politikai haszonnal járna minden német számára.

Mint olyan mozgalom, amely minden földrészre kiterjed, aggodalom
mal szemléljük a távol-keleti veszélyes helyzetet. Különösen nyugtalanít 
bennünket a kínai nép oly régóta tartó elszigetelődése. Nem vonakodom 
kimondani, hogy azokat a tervszerű kísérleteket, amelyekkel a kínai föld 
egyes részeit el akarják szakítani az anyaországtól és 700 millió kínait 
ki akarnak zárni a nemzetközi életből, a világhelyzet legnagyobb és leg
súlyosabb veszedelmének tartjuk. Valahányszor egy népet kirekesztenek 
a párbeszédből, mindig éppen azok nem tudják helyesen megérteni őket, 
akik kirekesztették, s ezzel veszedelmes vákuumot idéznek elő a politi
kában és a nemzetközi kapcsolatokban. Az ember nem érti meg többé 
az embert, a népet. Kína esetében nem erkölcsi, sem általános emberi, 
sem politikai ok nincs az ilyen elszigetelésre. A kínai népet tervszerűen 
megkárosítják és ezzel meg is sértik. Kinek van joga ahhoz, hogy ille
tékesnek tartsa magát az ilyen eljárásra és magának igényelje ehhez a 
mértéket? Az Ázsia óriási térségein ma tapasztalható feszültség nagy
részt a szerencsétlen Kína-ellenes politika következménye. Nem egyébről 
van itt szó, mint arról, hogy azok a nagy népek, amelyek az ázsiai föld
részt lakják és több mint egy milliárd embert képviselnek, meg akarják 
érteni egymást és kivezető utat keresnek azokból a félreértésekből, ame
lyek az utóbbi időben megmérgezték az ázsiai térséget. Ázsia és Afrika 
új történelmi erők kiindulópontjává lesznek. A nemzetközi rendet és a 
világtörténelmet mindig ezek a népek fogják meghatározni. Mit tegyünk 
mi, a názáreti Jézus hívei, hogy mindkét földrész embereit igazi emberi
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méltósághoz segítsük, ahhoz, hogy jóllakjanak, tisztességesen ruházkod- 
janak, emberhez méltó lakásuk legyen s hogy ez a több százmilliónyi 
vagy talán másfél milliárdnyi ember megteremtse egy új nemzetközt rend 
és a valóban emberi kapcsolatok alapjait?

Ha meggondoljuk, milyen fáradságos az új, szabad nemzetek felemel
kedése a teljes — nemcsak politikai, hanem szociális és elemien emberi
_ szabadságra, ha meggondoljuk, hogy milyen zavarokat élnek ét Latin-
Amerika népei, hogy érvényesítsék minden emberi képességüket és ter
mészeti kincseiket, akkor felismerjük a ránk háruló felelősséget. Egy or
szág sincs olyan távol, hogy sorsa ne érintene bennünket. Éppen ezért 
akarjuk tanulmányozni, mozgalmunk alapján is, mindez emberek szük
ségeit és ezért akarjuk megteremteni az előhaladás előfeltételeit belső és 
külső körülmények között. Amikor regionális konferenciákat tervezünk, 
ezt nem presztízs okokból tesszük, hogy a magunk befolyását és hatótávol
ságát növeljük. Csak azért tesszük, hogy hozzájáruljunk az olyan kölcsö
nös belátáshoz és megértéshez, amely szükséges a népek igazi barátsá
gához és békés együttéléséhez.

A nemzetközi helyzet nem jobb ma, mint azokban a napokban, ami
kor tevékenységünket elkezdtük. Talán még bonyolultabb és kevésbé át
tekinthető. Nem szabad azonban megfeledkeznünk néhány jelenségről, 
amelyek új reménnyel töltenek el. Az ezév április 8-án tartott francia 
népszavazás eredménye biztató jelenség. Ezzel korántsem győzték le a 
szabad algériai állam felépítésének a nehézségeit, de a francia nép ilyen 
nagy többségének szavazata az algériai nép önrendelkezési joga mellett, 
annak bizonyítéka, hogy a régi európai népek szemléletében mélyreható 
változás megy végbe a nemzetközi kapcsolatok új és jobb szabályozása 
tekintetében. Nem szabad lebecsülnünk a szerény eredmények idejét. S a 
18 állam genfi leszerelési konferenciájára nézve sem szabad lebecsülnünk 
a szerény kezdeteket. Már maga az a tény, hogy sor került ezekre a tár
gyalásokra s hogy a résztvevő államok között a semleges népek csoportja 
olyan fontos helyet foglal el, nagy biztatás a jövőre nézve. Megmutatko- 
dése nemcsak a tanácskozásokon, hanem a világközvélemény kialakításá
zik, hogy milyen forró vágy él a mai emberiségben a megértés és a béke 
után s hogy milyen jelentős és hatékony a semleges népek együttmúkö- 
ban is. Nem becsülhetjük le az egyházi és egyházon kívüli békeharcosok 
csoportjait sem azokban az országokban, amelyek néha azt a benyomást 
keltik, mintha a békés egymás mellett élés nem lenne szívügyük. Erről 
nemrégiben éppen itt, Karlovy Varyban győződtünk meg az amerikai és 
nyugat-európai testvérekkel folytatott beszélgetéseink során. Megkísérel
tük, hogy a hitnek, a  teológiai és egyházi gondolkodásmódnak olyan alap
jára jussunk el, ahonnan jobban elérhető a kölcsönös megértés, mintha 
közvetlenül a vitás politikai kérdésekből indulunk ki. Az Egyházak Világ
tanácsának Új-Delhiben tartott Harmadik Nagygyűlése is az egyre foko
zódó vágyakozás bizonysága volt a megértés, a vitás kérdések beható is
merete és az olyan tények felé való felelős közeledés után, amelyeket ki
elégítően elrendezni lehetetlennek látszik. De éppen a mi mozgalmunkra 
vár az a feladat, hogy felelősséggel mérjük fel azokat az erőket, áram
latokat, csoportokat és érdekeket, amelyek valóban akadályozzák a nem
zetközi megegyezést. Nem akarunk bírák lenni, de éppen azért, mivel 
mozgalmunk nem csupán érzelmi és absztrakt felhívás a békére, éppen 
azért, mivel olyan közösség akarunk lenni, amelyben behatóan tanul
mányozzuk a világhelyzetet történeti fejlődésében és mai alakjában is, 
azért vagyunk hívatottak arra, hogy teljes óvatossággal megállapítsuk a 
békés megoldás igazi ellenségeit vagy hátráltatóit. Az ellenségek között
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első helyen állhat az események fatalista szemlélete és az az érzés, hogy 
a háború elkerülhetetlen. Ezek között az ellenségek között lehet az a 
vallásosan vagy teológiailag megokolt törekvés is, hogy az igazán emberi 
többé-kevésbé kéresztyén civilizáció frontját alakítsák ki a barbár hitet
lenség frontja ellen, s ez annál veszedelmesebb, mivel olyan tökéletes tu
dományos és technikai eszközökkel van felszerelve. Ellenség lehet az a 
bevallott, vagy be nem vallott gazdasági érdek is, amely fél annak lehe
tőségétől, hogy az újonnan alakult társadalom megfosztja a régi társa
dalmat minden előnyétől és előjogától, gazdasági fejlődésének és profit
jának minden reményétől. Az ellenségek között lehetnek az olyan katonai 
csoportok, vagy teoretikusok, akik arról vannak meggyőződve, hogy a mai. 
világ nehéz kérdései, ha óriási veszteségekkel is, de megoldhatók fegy
verrel és az erő politikájának eszközeivel. Ezek a csoportok abban a régi 
meggyőződésben akarnak továbbhaladni, hogy a háború a politika folyta
tása erőpolitikai eszközökkel s hogy ezen az alapelven sem az atom-, 
sem a nukleáris fegyverek nem változtatnak. De ellenséggé válhatik az 
a megcsonkított teológia is, amelyik a népek közötti béke és megbékélés 
iránti felelősségünket azzal az állítással akarja elhárítani, hogy Isten szu
verenitását semmilyen háborús katasztrófa nem csorbíthatja meg s hogy 
az az ember, aki ismeri a bűn és az emberi romlottság mélységét, az a 
háborús katasztrófát sem iktathatja ki az emberi történelem és az embe
rek feletti Isten ítélet lehetőségei közül. Arra vagyunk hívatva, hogy meg
állapítsuk a jelen pillanatnak mindezeket a durva és finom jelenségeit 
és áramlatait és helyes módon kerekedjünk föléjük.

II.
Ezáltal elérkeztünk fejtegetéseink második pontjához, feladatunk er

kölcsi-szellemi oldalához. Gyakran mondottuk már, s ma csak megismé
teljük, hogy a társadalom új alapokon történő építése hatalmas mérték
ben igényli az ember felelősségét, áldozat- és munkakészségét, türelmét, 
az igazi emberi lét személyi és erkölcsi forrásait. Olyan feladatok vesz
nek körül bennünket, amelyek nehézségüket tekintve mindent felülmúl
nak, amit az utóbbi évtizedek történetéből ismerünk. A mai emberiség 
egy teljes harmadát új társadalmi, szociális, gazdasági és politikai rend 
építése foglalkoztatja. E harmad egy része ezt a munkát már néhány év
tizede maga mögött tudja. Nagyrésze azonban — így mondhatjuk — még 
mindig a kezdetén áll. A társadalom régi szerkezete vagy összeomlott, 
vagy pedig részben széttöredezett és az építés munkájára olyan ember
milliók, sőt százmilliók hívatottak, akik röviddel ezelőtt még a társadalom 
peremén, a felelős pozíciókat pedig periférikus helyzetben éltek. Meg 
kell tanulniok irányítani a társadalmat, annak minden ágát. Újra kell 
értékelni, igazi öröm és haszon forrásává tenni az emberi munkát, a ma
nuális és szellemi munkát egyaránt. El kell ismerni az ember közösségi 
méltóságának és értékelésének új mértékeit, amelyek teljesítőképességét, 
serénységét, becsületességét és a többi emberhez való viszonya tisztasá
gát veszik figyelembe. Mily nagy feladat annak megértése és mennyi e 
területen kívül élő ember érti meg, hogy mi idézte elő valójában a tár
sadalom átalakulását és annak a szociális és politikai rendnek az építé
sét, amely mélyen különbözik attól a rendtől, amelyet röviddel ezelőtt 
még a szabadság, az emberi méltóság és igazságosság mértékének tekin
tettek.

A mai emberiség egy másik nagy csoportja pedig ma arra hívatott, 
hogy politikailag szabad és önálló legyen. Amit még tíz vagy húsz évvel
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ezelőtt lehetetlennek gondoltak, — ma valóság. Olyan százmilliók lépnek: 
egyszerre a történelem színpadára, s válnak az emberi művelődés és nem
zetközi rend építésének részeseivé, akik politikai hagyományok nélkül,, 
primitív törzsi és nemzetségi rendben élnek. Üj nemzeteknek néhány év 
alatt kell pótolni mindazt, amitől történetük, földrajzi helyzetük megfosz
totta őket, — de megfosztották azoknak a gazdag és civilizált népeknek 
a különböző kísérletezései is, melyek fel. és ki akarták használni olcsó 
munkaerejüket és természeti kincseiket. Az ítélkezés azonban nem a mi 
dolgunk. A mi feladatunk az, hogy teljesen józanul és felelősen mérlegel
jük ezt az új helyzetet és így vegyük-fontolóra azt is, hogy nagy személyes 
és erkölcsi erőre, politikai bölcsességre, a társadalomépítés, méltóság,, 
egyenlőség és igazságosság iránti érzékre van szükségünk.

És ebben az összefüggésben még egyszer emlékeztetünk arra, ami kez
dettől fogva végighúzódik fejtegetéseinken és munkánkon: olyan korban 
élünk, amikor régi nemzetközi viszonyok és rendszerek bomlottak fel tel
jesen és amikor új és jobb nemzetközi rend alapjait kell megvetnünk. 
Ennek abban a félelmetes tudatban kell történnie, hogy a világméretű 
háború már nem jelenthet kiutat a megoldatlan kérdésekből és zűrzavar
ból. A második világháború után néhány évvel talán még fontolóra lehe
tett venni a háborúnak, mint erőpolitikai eszköznek a lehetőségét, (rö
viddel ezelőtt említettük, hogy még mindig vannak emberek, akik ezt a 
véleményt képviselik). Mindez rendkívül nagy emberi bölcsességet, ön
kritikát kíván és azt igényli, hogy türelmesen keressük az alkotó verseny' 
útjait. Melyik társadalmi rendszer lesz ellenállóbb, termékenyebb, haté
konyabb? Jól értsük meg: most már nem olyan hatalmi tömbök ver
senye folyik, amelyeknek társadalmi formája minden különbözőség elle
nére is alapjábanvéve ugyanaz. Különböző társadalmi és politikai rend
szerek versenyéről van szó. És közben arról a kérdésről, hogy melyik tár
sadalmi rend fog nemcsak a versenyben megállni, hanem azoknak az or
szágoknak a fejlődésében is meghatározó, vagy legalábbis részben meg
határozó szerepet játszani, amelyek az utóbbi 15 év alatt léptek be a nagy
korú keresztyének közösségébe. Emberi, erkölcsi, 'politikai, kulturális és 
gazdasági szempontból annyira rendkívüli feladatokról van szó, hogy fel 
kell tennünk éppen itt, ezen a keresztyén békegyűlésen a kérdést: ele
gendő lesz-e erkölcsi, szellemi, gondolkozó- és munkaképességünk a mind- 
annyiónk számára kemény, nagy küzdelemhez? Erre a kérdésre valóban 
nem lehet elvontan s csak moralizáló prédikációval felelni. De a békéért,, 
a népek barátságáért és együttéléséért végzett munkánk nem1 lehet gyü
mölcsöző és sikeres, ha nem termékenyíti meg az életünk erkölcsi, em
beri meggazdagodásáért, az emberi kapcsolatok és társadalmi kötelékek 
megtisztulásáért lelki küzdelmünk.

A mai emberiség egyes csoportjainak minden különbözősége mellett 
is a közös emberi nyomorúság és nehézségek, az embert fenyegető közös 
veszély terhét hordozzuk. Örömünk telik az emberi hősiesség minden 
megnyilvánulásában, a munka minden eredményében, minden áldozatos 
döntésben, örvendünk a keleti és nyugati űrhajósok bátorságának, a tu
dományos kutatás és a technikai találmányok csodálatraméltó pontossá
gának, amely ezt a hősiességet lehetővé tette, örülünk az alaposabb mű
veltség és a magasabb életszínvonal vágyának, amely minden országban 
ielentkezik. Az egyes személyek, csoportok és kormányok oly sok nyilat
kozata segítségre indít bennünket azokkal az országokkal és népekkel' 
szemben, amelyek röviddel ezelőtt még leigázottak s civilizálatlanok 
voltak, hogy jóllakhassanak, ruhát ölthessenek magukra, jobb lakásuk
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legyen és gyümölcsözően dolgozhassanak. A mai emberiségből nem hiá
nyoznak a valódi szolidaritás, együttérzés, áldozatkészség, a magasabb 
munkaerkölcs világos jelei. Ennek ellenére feltételezzük, hogy komoly 
szellemi és erkölcsi ernyedtség korában élünk. A világválság mar túl rég
óta tart. A legutóbbi katasztrófák következményei túl mélyen sújtották 
az emberi életet, az emberi érzéseket, az erkölcsi tisztaságot, az emberi 
kapcsolatokat. Itt is emlékeztetnünk kell a hidegháború vészes követ
kezményeire. Itt nem annyira a politikai következményekre, hanem az 
emberi lélekbe való bomlasztó beavatkozásokra gondolunk. A hideghá
ború bomlasztotta és bomlasztja az ember belső világát, amikor bizal
matlanságot, gyanakvást, félelmet és rémületet kelt, különösen pedig, 
amikor azt az egészen raffinált demonólógiát terjeszti, amely a régi 
mítosz helyére a gonoszság, az ördögi zsarnokság és a rosszakarat új mi
tikus alakjait tette. Hány millió embert mérgeztek meg ezek a mitikus 
alakok! Hány millió embert tereltek el a felelősségteljes, gyümölcsöző tü
relmes és örvendező munkától a különböző fenyegetőzések és az eljövendő 
katasztrófáról, a régi hatalmi viszonyok visszatéréséről szóló próféciák! 
Hány ember gondolta éveken keresztül, hogy ideiglenes állapotban élünk 
és nem kell az új helyzetet politikai és társadalmi szempontból, az erkölcs 
és a gondolkozás szempontjából komolyan venni és annak hiányosságait 
sem szükséges termékeny munkával legyőzni. Még sokáig ennek a vész
terhes jelenségnek a következményei között kell élnünk.

Nem kevésbé súlyos az átmenet időszaka személyes és társas életünk
ben sem,- mivel az erkölcsi viszonyok régi támasztékai meglazultak és 
még nem jöttek létre az_ új normák és a személyes összetartozás új lég
köre az emberi kapcsolatokban. Ez világméretű jelenség. Mindenünnen a 
nemi kapcsolatok, a házasélet erkölcse és ennek következtében a családi 
élet aggasztó romlásáról hallunk. Tudjuk, hogy kihal a becsület, a fele
lősség, a szolgálat és a tisztes munka tudata, ha nem helyénvaló, tiszta 
és felelős a férfi és a nő kapcsolata a családban és a társadalomban. 
Mindenünnen a válások és magzatelhajtások számbeli növekedéséről, az 
egoista számítgatás megnyilvánulásairól, a munkára és a munka örömére 
való igazi, belső odaszánás, az izzó meggyőződés hiányáról hallunk. Is
métlem: nem akarok moralizálni, mert tudom, hogy az evangéliumi hit 
bennünket inkább az emberi bűnnel való szolidaritás* tudatára juttat el 
és az elé a kérdés elé állít, hogy mit kell tennem, mi az én feladatom, s 
mi a tied, mi a mindnyájunk közös feladata. Az erkölcsi ernyedtség és 
fogyatékosság mindannyiónkat áthat és egyikőnknek sincs joga magát a 
többiek fölé helyezni. Az én szavaim sem akarnak valami világ fölötti 
gőg vagy siránkozás megnyilatkozásai lenni. És mégis, a béke. a népek 
együttélése, a szilárd nemzetközi közösség kérdése, a személyes és erkölcsi 
tisztaság kérdése is; az a kérdés, hogy elegendő-e lelki, szellemi és mun
kaerőnk az előttünk álló roppant feladatokhoz. Bizalmatlansággal és féle
lemmel, gyanakvással és gyűlölködéssel nem lehet építeni a békés közös
ség alapjait. A szkepszis és cinizmus, az erkölcsi rendetlenség és a fele
lőtlen munka aláássa közösségi vagy nemzeti életünk alapjait és lehetővé 
teszi a hidegháború mikrobáinak, hogy bomlasszák az emberséget és 
lehetetlenné tegyék a kölcsönös bizalmat és együttműködést. A fiúk és 
lányok, a férfiak és nők, a szülők és gyermekek kapcsolatában jelentkező 
hanyagság és szabadosság megbontja a társak, testvérek, munkások, a 
tanító és gyermek, a kormány és nép kapcsolatát és olyah rákká növek
szik, amely nemcsak a nép organizmusát, az új társadalmi rendet, hanem
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minden olyan vívmányt is megront, amelyet a békéért és a nemzetközi 
rendért folytatott harcunkban eddig elértünk.

III.
Ez már a harmadik ponthoz vezet el bennünket. Megismétlem, amit 

valamivel ezelőtt mondottam: hogyan áll velem a dolog, mit tettem én 
az ember életéért, és mennyiben vagyok én azért a helyzetért felelős, 
amelyről beszéltem? Mint egyházunk tagjai, mi nagyobb mértékben és 
mélyebb dimenziókban tesszük fel magunkban ezt a kérdést. Az egyhá
zak hivatása az evangélium hirdetése, vagyis annak az örömhírnek a 
továbbadása, hogy a szent és kegyelmes Isten jelen van a megromlott 
világban a bűnösök között. Az egyházaknak azonban az is hivatása, hogy 
éppen az evangélium terhe alatt felismerjék helyzetüket és az emberek 
helyzetét, hogy az egyes személyek és társadalom nehézségeit magukra 
vegyék, és hogy keressék az új helyzetek útját. Csak így lehet a mezíte
len valóságot megismerni és eközben a szkepszist, cinizmust és remény
telenséget legyőzni azzal közösségben, aki meghalt, de győzedelmeskedett 
is érettünk. Mennyiben tudatosították az egyházak azt a felelősséget.tag
jaikban, amely mind a legutóbbi háborúért, mind pedig a bizalmatlanság, 
gyanakvás, félelem és végzetszerűség vészterhes légköréért terheli őket. 
Már mozgalmunk kezdetén mondottuk, hogy nem önigaz bírákként, ha
nem bűnbánó bűnösökként akarunk egybegyűlni, mint olyanok, akik az 
emberiség egyik súlyos okát önmagukban, munkájukban és egyházaik 
mentalitásában látják. Csak bűnbánat, azaz bűneink alázatos megvallása 
által jutunk el az igazi emberi lét és a valódi szabadság alapjáig. Bűn
bánat nélkül nincsen szabadság, sem szeretet, sem pedig jóakarat. Ez az 
egyik legkomolyabb kérdés, amelyet ezen a tanácskozáson fel kell vetni. 
Nem kegyes szentimentalizmusról van itt szó, hanem arról, hogy le kell 
szállnunk arra a helyre, ahol a Megfeszített és Feltámadott lépdel és ahol 
az emberi lét megmutatkozik a maga teljes romlottságában, de ugyan
akkor nagy és dicsőséges céljában is.

Személyes beszélgetéseinkben és a csoportokban ezen a gyűlésen is 
újra és újra fel fogjuk vetni a kérdést: mennyiben teremtettük meg a 
Keresztyén Békekonferencián bűnbánatban, engedelmességben és re
ménységben a valódi testvériség légkörét. Azt akarjuk, hogy tevékeny
ségünk továbbra is a keresztyén egyházak felébredésére és megújulására 
irányuljon. Megkérdezzük majd: mennyiben vették tudomásul tagjaink 
a körülöttünk végbement változásokat, forradalmakat és eseményeket és 
mennyire birkóztak meg azzal a ténnyel, hogy egy mindig inkább ke- 
resztyénietlenné váló világban élünk, s hogy tevékenységünkben új uta
kat és munkamódszereket kell választanunk?

Sok olyan keresztyén ember akad, aki azt gondolja, hogy az előálló 
új társadalom és a kialakult új nemzetközi közösség a mai társadalmi 
fejlődés logikája szerint kisiklik az evangéliumnak és Jézus Krisztus ki
rályi tekintélyének befolyása alól. Bizonyosan kisiklik, ha visszahúzó
dunk, ha feladjuk a jövőért érzett felelősséget, ha elfeledjük az evangé
lium, eleven, teremtő és felszabadító hatalmát, ha félig kulturális, félig 
politikai és félig egyházi frontot alkotunk a hitet feladó ember ellen, aki 
protestál a hivatalos egyházakkal szemben. Olyan korban élünk, amely 
megszabadíthat bennünket a tradicionális, a klerikális gőg, a dogmatikai 
merevség és a hamis erkölcsi öntudat mocsarától. A nagy megtisztulás 
korában élünk, amikor az evangélium tisztasága áttörhet minden túlha
ladott formán, rendszeren és intézményen. Olyan korban élünk, amikor
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a személyes és közéletben gyümölcsöző beavatkozássá fejlődhetik — a 
.vallásellenes kétely és a kritika támadásai között — mindaz, ami a ha
gyományokban és egyházi intézményekben még eleven és egészséges. De 
olyan korban is élünk, amikor a most még világító lángocska is kialudha- 
tik, ha nem ismerjük fel a meglátogatás idejét, vagy ha a régi intézmé
nyek, formulák, szokások és rend falai mögé akarunk menekülni. Ma is 
fel kell vetnünk a kérdést: mivel járultunk hozzá ahhoz, hogy eloszoljék 
a hidegháború légköre, eltűnjenek a más nemzetekről, egyházakról al
kotott előítéletek, semmibevevő vélemények és démonikus elképzelések? 
Mivel járultunk hozzá ahhoz, hogy az emberek friss levegőben jussanak 
lélegzethez?

Ebben az összefüggésben is örömmel szeretnénk biztatást meríteni a 
világkeresztyénség mai reményteljes jelenségeiből. Hálásan gondolunk az 
Egyházak Világtanácsa Harmadik Nagygyűlésére. Valóban az volt a be
nyomásunk, hogy ennek a gyűlésnek a légkörét inkább a kölcsönös meg
értés határozta meg, mint az elmúlt években történt. Talán éppen az az 
ország, amelyben összegyűltünk és a fiatal ázsiai és afrikai egyházak já
rultak hozzá közvetve vagy közvetlenül a reményteljes vágyakozás e ne
hezen leírható légköréhez. Az előítéletek, bizalmatlanság és elfogultság 
kitértek az elől a Világosság elől, aki a Nagygyűlés témáját alkotta. Helyet 
teremtettek azoknak a legnehezebb társadalmi, politikai és ideológiai 
kérdéseknek az alapos megbeszélésére, amelyek ma még az egyházakban 
is feszültség és békétlenség forrásai. Az ökumenikus kapcsolatok jövő
beni fejlődésének minden józan megítélése mellett is kifejezhetjük azt az 
örvendező reménységünket, hogy a valóban hivő keresztyének újjáéledt 
csoportjai hozzá fognak járulni a nemzetközi légkör javulásához. Nem 
felejthetjük el azonban a második Vatikáni Zsinatot sem, amely ezév ok
tóber 11-én ül össze. Nyugtalanított bennünket sok római katolikus fő
pap nyilatkozata, akiknek véleménye szerint a római egyháznak ama 
harc ideológiai alapjává, szentesítőjévé és inspirálójává kell válnia, amely 
a Keleteurópában és Ázsiában épülő új társadalmi és politikai képződ
mények ellen folyik. Ez azonban végzetes lenne a népek kapcsolatai, kü
lönösen pedig a római egyház, sőt az egész keresztyénség számára. Mert 
így — számításbavéve a római egyház nagyságát és tekintélyét — száz
milliókban támadna az a benyomás, hogy a keresztyén gyülekezet, mint 
olyan a nemzetközi, politikai, társadalmi és hatalmi harc egyik oldalának 
pártjára állt. Úgy látszik azonban, hogy a római katolikus erőfeszítések 
súlypontja az utóbbi időkben átkerült az új vatikáni zsinat előkészüle
teire. Jelentős római katolikus teológusok és főpapok fejezték ki azt 
a kívánságot, hogy a zsinat az egyház megújulásának és újjáéledésének 
az eszköze legyen: ne annyira hatalmi-politikai római aspirációkról le
gyen szó, hanem inkább arra törekedjenek, hogy az újjáéledt és meg
újult római egyház vonzó legyen a más egyházi képződményekhez tar
tozó keresztyének számára. Olyan hangokat is hallunk azonban, hogy a 
zsinat szemmelláthatóan csak belső egyházi római katolikus ügy lesz, és 
hogy csak másodrangú kánoni, liturgiai és alkotmányjogi reformokról 
lesz szó. Nem vagyunk hivatottak külön véleményt nyilvánítani arról, 
hogy mi lesz a zsinat. Ha azonban ez a római zsinat valóban a római 
egyház lelki és szellemi megújulásának lesz az eszköze, akkor csak örö
münket fejezhetjük ki e tény fölött. Mert mindig nagyobb reménységet 
nyújt az emberi kapcsolatok szempontjából egy élő, megújult, megjob- 
bulásra kész egyház, mint egy megmerevedett, amely csak saját kiváltsá
gos helyzetére és hatalma kiterjesztésére gondol. A klerikalizmus és az
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egyházi uralomvágy ellen az a felébredt élet a leghatékonyabb fegyver, 
amely az evangélium forrásából táplálkozva állandóan megújul. Azt is 
megfigyeltük, hogy az utóbbi időben Rómában is egyre tisztábban csen
dül fel a békességért, leszerelésért és a nemzetek megbékéléséért kiáltó 
szó. Ha a római egyházban továbbhalad az a fejlődés, amely az élet meg
újulása, a békesség és a nemzetek megbékélése irányába mutat, akkor 
az egyházak között a. mi szempontunkból is valóságosabb együttműkö
dést várhatunk a világ békéjéért és a leszerelésért folytatott nagy küzde
lemben. Eközben azonban nem titkoljuk, hogy a hit, a szeretet és a re
ménység teljes közössége előtt mindig nagy, talán egyenesen leküzdhe
tetlen akadályt fog jelenteni az, hogy a pápa a hit és erkölcs kérdéseiben 
csalatkozhatatlanságra, Jézus Krisztus egyházában pedig korlátlan pri
mátusra tart igényt. És mégis, a zsinattal kapcsolatos sürgés-forgás jó 
segítség lehet — az evangélium tüzében megtisztult — abban a harcban, 
amelyet a protestáns egyházakban folytatunk a hidegháború ellen, ott 
ahol teológusok, lelkészek és laikusok nem tudnak megszabadulni a po
litikai, társadalmi és kulturális előítéletektől. Ugyanez áll arra a vágya
kozásra is, amely néhány országban sok katolikus keresztyén szívében él, 
hogy ti. a katolikusok és a nemkatolikusok közeledjenek egymáshoz.

Ez a néhány megjegyzés csak ösztönzés kíván lenni a Tanácsadó Bi
zottság ülése kezdetén az új eszmecserékre. Elmondhatom, hogy ma is az 
marad az útunk, amely 1961 júniusában földerengett előttünk, vagyis ab
ban az irányban kívánunk haladni, amelyre mozgalmunk elején elindul
tunk. Ezen az úton természetesen egyfajta Communio Viatorum vagyunk 
— a szín változik körülöttünk, a történelem nem áll meg. A háború utáni 
idők kérdései továbbra is megoldatlanok. De az egész világon felhangzik 
a nemzetek új kapcsolatáért, a bizalom és együttműködés légköréért kiáltó 
szó. Felcsendül olyan népekben, amelyek a történelem színpadára lép
tek. Felcsendül azonban ama népek körében is, amelyek nemrégen még 
meghatározták a világtörténelem menetét és amelyek nem vették tudo
másul a háború utáni helyzetet és új, hathatósabb eszközökkel kísérel
ték még belevinni a társadalomba azt, ami a múlt korszakok eredményei
ben a legjobb volt. Kapcsolódjunk ahhoz, amit az eddigi konferenciákon 
és tanácskozásokon végeztünk el. A mai események fényében hitelesíteni 
fogjuk az eredményeket és tovább fogunk haladni. Gondoljunk végül 
arra, amit a názáreti Jézus mondott arról az emberről, aki az eke 
szarvára veti a kezét.

NIKODIM, Jaroslav és Rostov érsekének referátuma

Az ortodox teológia állásfoglalása 
a prágai béke mozgalom problematikájával 

kapcsolatban

,,A békességnek Istene pedig legyen mindnyájan tivéletek”  
(Róma 15, 33).

Kedves Barátaim!
Isten nevében jöttünk itt össze és „az Isten szolgáihoz intézett szónak 

Istennél kell kezdődnie”, ahogy az ortodox egyház régi szentje, Jan
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Lestvicsmk mondja. „Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre 
és egymás épülésére valók”. (Róma 14, 19.)

A második világháború óta eltelt időben gyakran jöttek össze a béke 
védelmezői, jóakaratú emberek, hogy egyesítsék erőiket a béke szolgála
tában, hogy ne ismétlődjenek meg az utóbbi világháború eseményei, 
amelyekre való emlékezés közben felháborodás és szégyen tölti el a szí
vünket.

Mi keresztyének is gyakran összejöttünk azzal a vággyal, hogy a meg
osztott keresztyénséget összegyűjtsük a megbékélés szolgálatának zászlaja 
alatt, azzal a vággyal, hogy megtaláljuk életünkben Krisztusnak, a mi 
Megváltónknak parancsolatai megvalósításához vezető legjobb utakat. 
Ezeknek az utaknak megtalálásánál semmilyen korlátokat nem állítot
tunk magunk elé, járni igyekeztünk ezeken az utakon. Istennek legyen 
hála, mindazért a hasznosért, amit a földi békességért tehettünk. Nem 
állottunk meg annál, amit elértünk, mert ha elégedettek lennénk azzal, 
amit elértünk, akkor azokhoz lennénk hasonlóak, akik „hazugsággal 
gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: békesség, bé
kesség, és nincs békesség!” (Jer. 6, 14.)

Ezekben a közös keresztyén béketörekvésekben és fáradozásokban 
az orosz ortodox egyház is részt vett. Az emberiség megbékélésének szol
gálatában végzett fáradozásai általánosan ismertek. Már többször beszél
tünk arról, hogy az-orosz ortodox egyház e munkájában az evangélium 
üzenetének szavaiból és szelleméből indul ki és abban az egyházak alap
vető feladatát látja. A jelenlegi fő nemzetközi problémák elválasztha
tatlanul össze vannak kötve a háború és béke kérdésével, magukra von
ják az emberiség állandó figyelmét, amin. nem lehet csodálkozni. E kér
dés megoldásának jellegétől függ a népek jelene és jövője. A jelen alap
vető problémái azok a problémák, amelyek az egész emberiséget nyug
talanítják, olyan kérdés-komplexumok; amelyek a népek közötti béke 
megőrzésével függenek össze, olyan kérdések, amelyek Ázsia és Afrika 
nagy népei nemzeti és állami függetlenségének elérésére és megszilár
dítására, gazdaságuk és kultúrájuk feltételeinek megteremtésére és az 
azok növekedését szolgáló eszközökre, e népek általános fejlődésére, a 
faji diszkrimináció és a kolonializmus minden formájának az eltörlésére 
vonatkoznak. A keresztyén világ nem állhat félre, hogy ne vegyen részt 
ezeknek a problémáknak a megoldásában. A keresztyéneknek hitük 
nevében kötelességük, hogy kifejezzék viszonyukat a problémákhoz és 
valóban vegyenek részt azok megoldásában. Az egyház híveiben felelős 
ezeknek a problémáknak igazi keresztyén megítéléséért és megoldásuk 
igazi keresztyén módjáért. Az e problémákkal kapcsolatos ilyen állás- 
foglalás az egyház részéről feltételezi, hogy a Jézus Krisztus üzenetének 
fényébe áll és azokat ennek az üzenetnek a fényében elemzi. A nemzet
közi problémák objektív keresztyén megközelítése csak az a problémák
ról alkotott keresztyén nézetek felekezeteken felül álló vonalán történ
hetik. Az e problémák keresztyén megközelítésének a tárgyalásánál nagy 
feladat jut a teológiának. Az orosz ortodox egyház különös munkát végez 
ebben a tekintetben. Az ortodox teológia, amelyet gyakran sztatikusnak 
neveznek — ami nem hátrány, hanem az orosz ortodox egyház előnye 
és kiváltsága, amely által a kinyilatkoztatott keresztyén igazságok vál
tozatlanul és sértetlenül megőriztetnek — minden eszközt megad a teo
lógusoknak a keresztyén vallási és erkölcsi kérdések speciális tudomá
nyos vizsgálatához és egyidejűleg lehetőséget adott és ad arrahogy szoros 
kapcsolatban álljanak az élettel és ezeket az igazságokat általánosan ért-
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hető formában fejezzék ki, ami megfelel a kor különböző követelményei
nek. A vallási és társadalmi érdekek között levő diszharmóniát az orto
dox teológusok mindig az egyik legelszomorítóbb és legfájdalmasabb 
jelenségnek- tartották. Az őszinte és megértő együttérzés a jelenlegi jó 
törekvésekkel az ortodox teológia-minden vezető képviselőjének a fel
adata volt és ma is az. Ezek felismerték, hogy a hitkérdésekről és az egy
házi érdekekről való gondolkodás, beszélés és írás csak önmaguk szá
mára vagy szakértők kis köre számára árulást jelent azzal az erkölcsi 
kötelezettséggel szemben, hogy saját embereik, Krisztus testének tagjai, 
vallási nézeteiknek szószólói legyenek, ha nem törekednek a társadalom 
életének az egyház életével való konfrontálására, hanem erősítik a köztük 
levő diszharmóniát, ha nem viszik bele a társadalom életébe a teológia 
gazdagságát, hanem eltávolodnak attól és ezzel magas rendeltetésük be
töltésétől is eltérnek.

Ez a beállítottság megmagyarázza azt a nagy figyelmet, amelyet az 
orosz ortodox egyház szentel a Prágai Békemozgalomnak. Azok a prob
lémák, amelyekkel a Prágai Békemozgalom foglalkozik, a háború és béke,, 
az igazság és szabadság, az államok és népek békés együttélésének prob
lémái olyan mozgalommá teszik a mozgalmat, amely a keresztyén hit 
éltető alapjait, a keresztyén erőknek az emberiség javára szolgáló pozi
tív építő munka mellett történő mozgósítását kívánja kifejezni. A Prágai 
Mozgalomnak nemcsak a problematikája, hanem az ezen problémák 
megoldásának a jellege is azonos az orosz ortodox egyház teológiai állás
foglalásával. Például azoknak a problémáknak a középpontjában, ame
lyek a Prágai Mozgalom látókörében vannak, ott látjuk a régi rend 
néhány apologétájánál a népek állandó felosztását teljes értékű és kisebb 
értékű népekre. Ez a felosztás nagy veszélyt hoz az emberiségre. Az ilyen 
faji állásfoglalást a Prágai Békemozgalom olyan cselekedetnek tartja, 
amely ellene mond Isten igéjének az emberi nemzetség egységéről szóló 
bizonyságtételének. ,,És az egész emberi nemzetséget egy vérből terem
tette, hogy lakozzanak a földnek egész színén” (Acta 17, 26.) Ez pedig azt 
jelenti, hogy minden ember testvér és nincsenek olyan népek, amelyek 
ki lennének zárva Isteh szeretetéből. Az orosz ortodox egyház teológusai 
éppen így vallják a Prágai Mozgalom állásfoglalását a népek kérdésé
ben, amit a népek önrendelkezésre való egyértelmű joga, a gyarmati és 
félgyarmati népek, népcsoportok és etnikai csoportok szükséges megsegí
tése, a függetlenségen és a szuverenitáson alapuló politikai, gazdasági és 
kulturális szabadság jellemez. Abban is teljesen egyetértünk a Prágai 
Mozgalom más munkatársaival, hogy a keresztyén hit képezi az alapot 
az igazság, igazságosság és szeretet nagy szentélyének a megteremtésé
hez. Ennek a nagy szentélynek az árnyékában valóban lesz hely az egész 
emberiség számára, amely szeretetben és békében egyesül. Így az orosz 
teológia álláspontjáról nézve, a Prágai Békemozgalom értéke és vonzó
ereje éppen abban van, hogy benne a keresztyénség misztikus alakja 
kapcsolódik különböző emberi jelenségekkel, amelyek a keresztvén egy
házat körülveszik. E két alap — a szellemi és világi — kölcsönhatása 
révén a Prágai Békemozgalom megerősíti, hogy a keresztyénség számára 
és annak az általános emberi problematikához való viszonya tekinteté
ben nincs és nem lehet semleges terület, amelynek ne lenne vallási 
koefficiense. A keresztyénség arra hivatott, hogy az emberiséget Isten 
országának a hatáskörébe vezesse, és verni is közvetlen közelben kell, 
hogy álljon az emberi lét bizonyos oldalaihoz.

Korunk leglényegesebb problémáját, a népek elodázhatatlan felada-
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tát a béke megvédése, az emberiség háborútól való megmentése képezi. 
A  keresztyéneknek nincsen joguk és nem lehet joguk arra, hogy e nagy 
és szent probléma megoldásában ne vegyenek részt. A békéért való küz
dés Krisztus követését jelenti, Krisztussal való járást, a békéért való 
küzdelem a keresztyén ember élete és hőstette.

Más oldalról, a háború, mint a vitás nemzetközi kérdések megoldá
sának eszköze kiáltó igazságtalanság, nagy bűn Isten előtt. A keresztyén 
hit ezért azt követeli a keresztyénektől, hogy mindent tegyenek meg 
azért, hogy a nemzetközi feszültség csökkenjen, hogy a háború végre 
meghiúsuljon, hogy elkezdődjék az idő, mikor az egész világon béke 
uralkodik.

Nagy megelégedéssel húzzuk alá a teológusok — a Prágai Béke- 
mozgalom részvevői — hozzájárulását a megbékélés szolgálatához. Ezek 
között a teológusok között ilyeneket találunk, mint dr. Hromádka, 
dr. Vogel, dr. Schmauch, dr. de Graaf, dr. Schweitzer. Ezek és kollégáik, 
különböző felekezetek képviselői, közöttük az ortodox egyház teológusai 
is, megteremtették a földi békéről szóló keresztyén tant, amit ma joggal 
„prágai teológiának” neveznek. Ennek a „prágai teológiának” valóban 
összkeresztyén jelentősége van, és ugyanakkor élő példája a béke meg
védése problémája ökumenikus megközelítésének és értékes hozzájárulás 
a keresztyén felekezetek, közötti belső közeledés munkájához.

Megengedjük magunknak, hogy néhány szóval vázoljuk a béke meg
védésének problémáját, az emberiség megbékéléséről szóló bibliai üzenet 
fényében.

Nagyon jól tudjuk, hogy a népek eszménye a békés élet, hogy a béke 
elérésére való törekvés az ember természetében van, és hogy ezen az 
úton való járás közvetlenül összefügg azokkal a törekvésekkel, amelye
ket az emberiség végez.

Nekünk keresztyéneknek, akik ebben a világban élünk, s az egész 
emberiséggel együtt éljük át az örömet és szenvedést, az elégedettséget 
és nyugtalanságot, megvan az a lehetőségünk, hogy az ismeretnek ahhoz 
a forrásához forduljunk, amely egyesíti a Prágai Mozgalom minden részt
vevőjét, a bibliában foglalt isteni kijelentéshez, amely megérteti velünk 
az emberiség történetének folyását. Benne, a Szentírásban feljegyeztetett 
az emberiség története kezdettől a végig, az új és új föld teremtéséig, 
amelyben gonosznak nem 'lesz helye, ahol az igazság fog uralkodni. 
Benne megmutattatik Isten akarata az emberrel, a mindig jó, kedves és 
tökéletes isteni akarat (Róma 12, 2.) és az igazság az ember szabadságát 
illetően, aki az isteni akarat világban való rpegvalósítására hivatott. 
Benne megmutattatik az emberiség szabadsága és Isten előrelátása kö
zötti kölcsönhatás, ami sohasem szünteti meg ezt a szabadságot. Az ember 
szabadsága mindig feltételezi a másik emberhez való aktív és nem 
passzív viszonyát. Az ember mindig szabad marad és a bibliai üzenet, 
amely az emberre vonatkozik, nem szünteti meg ezt a szabadságot. 
A prófécia változhatatlan abban, ami Istenre vonatkozik, kifejezi az Ö 
akaratát és meghatározza a világ erkölcsi rendjét — a jónak és gonosz
nak a függését attól a jótél vagy gonosztól, amit az ember a világban 
okoz. De az emberrel kapcsolatban a prófécia sokkal inkább felhívás 
és figyelmeztetés, mint predesztináció. Ahhoz, hogy az ószövetségi pró
fécia jelentőségét egy „kulcs” segítségével helyesen megragadjuk, segít
séget nyújthatnak nekünk Mózes próféta utolsó könyvének szavai. Ami
kor a zsidó népet érő „áldást” és „átkot” kifejtette, attól függően, hogy 
a nép teljesíti-e, vagy nem teljesíti az adott törvényt, azt mondja a pró-
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féta: „Bizonyságul hívom ma ellenetek a mennyet és a földet, hogy az 
életet és halált adtam élőtökbe, az áldást és az átkot, válaszd azért az 
életet, hogy élhess mind te, mind a te magod” . (V. Móz. 30, 19.)

Jelenleg két* bibliai alak érdekel bennünket — két prófétának az 
alakja, a Jónás és Jeremiás alakja. Az ókor két nagy városa, Ninive és 
Jeruzsálem pusztulással fenyegettetik. Mindkét városba próféta küldetik, 
hogy figyelmeztessen erre. Mindkét prófétának a prédikációjában fel
hívás van e városok lakóihoz bűnbánatra, a jónak az útjára való meg
térésre. Hogyha az egyik városnak a lakói (Ninive) megmenekülnek a 
pusztulástól, míg a másik város lakói (Jeruzsálem) áldozatul esnek a pusz
tulásnak, akkor az a lakosoknak a prófétai üzenethez való különböző 
viszonyulásából következik. És hogyan ne gondolkodnánk el mi, keresz
tyének, a bibliai városok sorsán most amikor nem egy város, vagy egy 
állam, hanem az egész emberiség előtt áll a kikerülhetetlen választás: 
„Jó vagy rossz” , „Élet vagy halál” ; háború nélküli béke, vagy egy világ- 
katasztrófa veszélye. Az egész világtörténelemben nem volt még ilyen 
tragikus választás. Mi is vagy örülni fogunk a „földön békességnek” , 
amelyért imádkozunk és harcolunk, vagy siralmakra ítéltetünk nem a 
lerombolt Jeruzsálem fölött, hanem az atomtűzfészkek fölött az egész 
földön.

Válaszd az életet, hogy „élhess te és a te magod” (V. Móz. 30, 19.), 
mondja Mózes mindnyájunknak.

A készség arra, hogy az életet válasszuk és egy általános, tartós és 
igazságos béke után vágyakozzunk, azt jelenti, hogy világos elképzelé
sünknek kell lenni arról az útról, amelyen járnunk kell és azokról az 
eszközökről, amelyeket az e célhoz vezető úton használnunk kell. Ez a 
probléma, amint mindannyiunk előtt ismeretes, egyszerű és ugyanakkor 
komplikált. Komplikáltsága nem a dolgok keresztyén megközelítésében 
áll. Mesterségesen komplikálják a problémát azok a hazug-próféták, akik, 
az apostol szerint, el akarják venni tőlünk a Jézus Krisztusban való 
szabadságunkat (Galata 2, 4.) és „hitető beszéddel” meg akarnak csalni 
minket (Kolossé 2, 4.). Azokra az egyházi emberekre gondolunk, akik 
nem akarják elvetni az emberi társadalom idejétmúlt normáit és ezért 
nem értik a keresztyénség feladatait a népek társadalmi, szociális, poli
tikai formájának történelmi átépítésével kapcsolatban és akik tudva vagy 
tudatlanul letérítik a keresztyéneket a tartós és igazságos béke elérésé
hez vezető helyes útról és eszközöktől. Semmi sem nyomasztóbb, mint 
ezeknek az embereknek szavakon való civakodása (2. Tim. 2, 14.). Ne
künk, keresztyéneknek el kell távoznunk ezektől és gondoskodnunk kell 
arról, hogy jó munkatársak legyünk az Úr munkájában, az igazság Igéjé
nek tiszta hirdetői.

Milyen az orosz ortodox egyház gyakorlati állásfoglalása ezekben a 
kérdésekben, amelyeknek a megoldása a Tanácsadó Bizottság minden 
tagját érinti, akik a békeszerető és vendégszerető Csehszlovákiában össze
gyülekeztek? Az orosz ortodox egyház tagjai, a Szovjetunióban élő ösz- 
szes keresztyének azon a véleményen vannak, hogy a megsemmisítő há
ború elhárításához és a tartós és igazságos béke megteremtéséhez döntően 
fontos a szigorú nemzetközi ellenőrzés mellett történő általános és teljes 
leszerelés kérdésében való egyetértés. Az általános leszerelés jelentősége 
azáltal növekszik, hogv akkor sok komoly emberi problémát meg lehetne 
oldani eev olvan nemzetközi légkörben, amelv megtisztul egy új háború 
fenvegetésétől és a háború szélén való táncolás embertelen politikájától 
megszabadult.
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Bátorít bennünket az a tény, hogy az utóbbi években felhangzik a 
világban az általános és teljes leszerelésre való világos és konkrét fel
hívás. Különös nyomatékot ad ennek a felhívásnak az, hogy egy olyan 
állam teszi, amelynek van hatalma, amint erről meggyőződhetünk és 
amelynek a jövőben is a legnagyobb lehetőségei vannak a fegyverke
zésre. örülünk annak, hogy ez az állam, amely így gondoskodik a nem
zetközi ellenőrzés mellett történő leszerelésről, éppen a mi államunk.

Leszerelés — ez az emberiségnek a vágya, amelyre irányul az em
beriség lelkiismerete és értelme. A lelkiismerete azért, mert megszaba
dítja az embert a katasztrófától, amelyet a háború jelent. Az értelem 
azért, mert a világ egyébként feltarthatatlanul az atomkatasztrófa felé 
halad. Véleményünk szerint, az általános és teljes leszerelés elérésénél 
azoknak az államférfiaknak az igénye jelent akadályt, akik tudva vagy 
tudatlanul zavarossá teszik ezt a világos kérdést, amikor a fegyverkezés 
ellenőrzését javasolják a leszerelés ellenőrzése helyett.

A két társadalom-politikai rendszer és katonai tömb közötti bizal
matlanságra tekintettel a fegyverkezés ellenőrzéséről beszélni mint a le
szerelésről való megegyezés feltételéről, őszintétlenséget jelent, a prob
léma zavarossá tételét, azoknak a népeknek a félrevezetését, amelyek 
békét várnak és a korunk e legfontosabb kérdésében a megegyezés lehe
tőségének meghiúsítását jelenti. Más dolog a leszerelés ellenőrzése. A le
szerelés problémája feltételezi az államok résziéről magukra vállalt köte
lezettségek legszigorúbb inspekcióját és ellenőrzését; inspekció és ellen
őrzés a feltétele a leszerelésnek.

Nagy reményeket fűzünk a 18 állam leszerelési bizottsága munkájá
nak sikeréhez Genfben. Reményeinket egy sor állam világos és konkrét 
állásfoglalására alapozzuk, a bizottság munkájának résztvevői ezek és 
fáradhatatlanul keresik a szigorú, nemzetközi ellenőrzés mellett történő 
általános és teljes leszerelés kérdésében való megegyezéshez vezető utat. 
A semleges államok állhatatos törekvése megerősít bennünket abban, 
hogy megtalálják ennek a problémának a pozitív megoldását. Az orosz 
ortodox egyház, a Szovjetunióban élő más egyházak és vallási társaságok 
azon a véleményen vannak, hogy az összes államokban élő keresztyének 
kötelessége, hogy közvetlenül és a széles nyilvánossággal együtt követel
jék kormányuktól az általános és teljes leszerelést és az emberiség emez 
örök álma megvalósításában való aktív részvételt, amelyről Ézsaiás pró
féta beszélt, amikor felhívta a népeket, kovácsolják kardjaikat eke
vasakká és lándzsáikból csináljanak sarlókat, mert nép népre többé kar
dot nem emel és hadakozást többé nem fogynak tanulni (Ézs. 2, 4.).

Kötelességünk, hogy a 18 állam bizottságában résztvevő kormányok
tól Genfben munkájuk gyors és pozitív befejezését követeljük és ne en
gedjük meg, hogy a világ népei, amelyeknek figyelme e bizottságok mun
kájára irányul, csalódjanak reménységükben.

A másik oldalon, meggyőzőnek tarthatjuk-e azoknak az államoknak 
az állásfoglalását, amelyek a nemzetközi bizalom problémáját a fegy
verkezés ellenőrzésére vonatkozó tervekkel1 hozzák kapcsolatba? Bizo
nyára nem. Ki kezdi a szomszédjához való közeledést azzal, hogy meg
tekinti annak haderejét?

A bizalomhoz vezető út, véleményünk szerint, másban áll. Mennyire 
hozzájárulna pl. ennek a bizalomnak az eléréséhez az atomfegyverkísér
letek megtiltása, amely ellenőrzésként olyan eszközöket használna, ame
lyeket egyes államok javasolnak. Ez volt az értelme a 18 állam bizottsága 
tagjai közé tartozó 8 semleges állam javaslatainak. Nem lehet kétség
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   afelől, hogy halaszthatatlanul szükséges egy ilyen megegyezés megkötése,, 
nem kétséges, hogy egy ilyen szerződés gyógyítaná a nemzetközi hely
zetet. Nincs kétség afelől, hogy a keresztyén egyházaknak és más vallá
sos csoportoknak bátorítaniuk kell az államokat, amelyek atomfegyverek
kel rendelkeznek, hogy kössenek ilyen megegyezést. Ezzel kapcsolatban 
nem hagyhatjuk említés nélkül az Egyesült Államok kormányának azt 
a sajátságos és elszomorító döntését, hogy újrakezdi a. légköri atom
fegyverkísérleteket, amikor a nemzetközi feszültség enyhítését készítik 
elő. Ezek a kísérletek meghiúsítják az emberek tartós és igazságos béke 
elérésébe vetett hitét, amint Őszentsége Alexej patriarcha kifejezte az 
Egyesült Államok elnökéhez, J. F. Kenriedyhez küldött táviratában, hogy 
a sugárzás minden élőlényre való veszélyes következményeiről ne is be
széljünk. Őszentsége, a patriarcha az elnök figyelmét az elrettentés 
embertelen politikájára irányította, amely a mai viszonyok között félel
mes atomfegyverkísérletekhez vezet, valamint arra a tényre is, hogy ez 
a politika nyilvánvalóan ellentétben áll Jézus Krisztus parancsaival, 
amelyek az ember Istenhez és felebarátjához való viszonyára vonatkoz
nak. Befejezésül Őszentsége, a patriarcha felhívta az Egyesült Államok 
elnökét, hogy hagyja el azt az utat, amely az atomkatasztrófa felé viszi 
az emberiséget és lépjen a népek közötti béke útjára és szüntesse be a 
nukleáris fegyverekkel való kísérleteket.

E célból — hogy a népek közötti bizalom helyreálljon, egy sor állam 
javaslatot tett a kontinenseken atomfegyvermentes övezetek létrehozá
sára, a nukleáris fegyverek további elterjedésének megakadályozására, 
alkalmazásának megtiltására, minden katonai szerződés likvidálására, 
minden idegen hadsereg elvonulására az önálló territóriumokról: Ezek 
azok a feladatok, amelyek megoldásában nagy feladat hárul a keresz
tyénekre.

A bizalom légköréért való küzdelemben nekünk keresztyéneknek 
kötelességünk felhívni a népeket és államokat, hogy a kölcsönös tárgyalá
sok különböző formáit alkalmazzák, azokat bővítsék a szeretet és béke 
szellemében. Kötelességünk, hogy felszólítsuk a kormányokat a milita
rista propaganda és az embertelen hidegháború beszüntetésére.

Így látjuk főbb vonalakban a tartós és igazságos földi béke elérésé
hez vezető utakat és eszközöket, így látjuk a keresztyén egyházak, val
lási közösségek és egyes keresztyének feladatait a jelenlegi nemzetközi 
helyzetben.

Tudjuk, hogy minden ember felelős a világtörténelem alakulásáért. 
Senki sem szabadulhat a felelősség alól és nem állhat a dolgokon kívül. 
Az emberek két fajtája azonban inkább felelős, mint a többiek. Ezek 
azok, akiknek nagyobb ismereteik vannak a lelkiekben (a keresztyén 
pásztorok) és azok, akiknek tevékenysége befolyásolja a népek sorsát 
(politikusok).

Arra hívattunk, hogy „kovász” legyünk, amely az egész tésztát át
járja (Galata 5, 9.) és a népeket, kormányokat, minden embert felhív
junk a béke megvédésére és határozottságára, hogy buzdítsunk, hogy 
az emberek ne csüggedjenek a nehézségek és áldozatok láttán, amelyek 
a szent cél, a béke elérésénél mutatkoznak.

Mindenkor és mindenütt azokra törekszünk, „amelyek a békességre 
valók” (Róma 14, 19). Keresni fogjuk Isten erősítő segítségét és a békes
ség Istene velünk lesz (Róma 16, 33.). Meg fogja hallgatni imádságain
kat — „az Úr megáldja népét békességgel” (Zsolt. 29, M.).
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Dr. Heinrich Vogel professzor

Az egyház papi szolgálata a világ felé, 
mint az égj házi hidegháború legyőzése

Kedves Testvéreim!
Néhányan Önök közül bizonyára visszaemlékeznek arra a három 

évvel ezelőtt tartott varsói ülésre, amelynek kérdése ez volt: Hogyan 
érjük el a békét? Már akkor szükségesnek láttuk, hogy különös figyelmet 
íorditsunk az egyházi hidegháború jelenségére, abban a felismerésben, 
hogy az egyházi hidegháború a hidegháború démoniájának különösen 
veszélyes, nevezetesen álcázott formájában ragad meg. Ezért abból a 42 
tételből, amelyet akkoriban a varsói konferencia elé terjesztettem, egy 
egész sor az egyházi hidegháború kérdésére vonatkozott, annak jellegére 
és megjelenési formáira, gyökerére, lényegére és meggyőződésére. Legyen 
szabad előbb emlékezetükbe idéznem néhányat azokból a tételekből, 
hogy azután megkíséreljem, hogy az egyházi hidegháború legyőzésének 
kérdésében a probléma, felismerését a jelenlegi helyzet láttán, ha lehet
séges, egy lépéssel előbbre vigyem.

Hallgassák meg a legfontosabbakat azok közül a tételek közül:
Az egyházi hidegháború keresztyén álcázással folytatott háború az 

igazság birtokosai között, akik az igazságnak ebben a birtokában ön
magukat akarják igazolni.

Az egyházi hidegháborúk kísérletet jelentenek arra, hogy az ellen
felet a rágalmazás és rossz hír keltés eszközeivel az igazság ellenségé
nek bélyegezzük meg s mint ilyet kiközösítsünk. Az egyházi hidegháború
ban az egyház, mint a kegyesek pártja, képtelenné válik arra, hogy az 
istentelenségre azzal az istentelen testvérrel vállalt szolidaritásból mond
jon nemet, akiért Krisztus megfeszíttetett és feltámadott. A bizalmatlan
ság, a hamis indítékok felfogása, a jó hírnév tönkretétele, a másik ember 
megrágalmazása és rossz hírének költése az egyházi hidegháborúnak az 
önigazolással adott gyökeréből fakad.

Az egyházi hidegháború az egyházat, amely pedig az ő Urának teste 
lehetne, a belső kételyek szolgáltatja ki, s bizonyságtételét a békéről 
hitelképtelenné teszi a világ előtt.

Az egyházi hidegháborút csak ott győzzük le, ahol engedjük, hogy 
legyőzzön bennünket Isten békéje, Aki mint egy közülünk, az egyházi 
hidegháború átkát is magára vette a kereszten.

Nem győzhető;le az egyházi hidegháború az új bizalom kockázata és 
ama készség nélkül, hogy egy padra üljünk le a kiközösített testvér 
mellé.

Az egyházi hidegháború nem győzhető le a nélkül a készség nélkül, 
hogy bevalljuk saját bűnösségünket és megbocsássuk a másokét.

A szeretet, amely legyőzi az egyházi hidegháborút, minden sémán 
és torzképen keresztül a testvér valóságáig tör előre, akit fel tud fedezni 
a vallásos vagy világi kollektívák névtelenségében. Az egyházi hideg
háború legyőzésével szabadul fel az egyház a világ felé végzett béke- 
szolgálatára.

Ha nem is lehet feladatom e tételek kifejtését a maguk összefüggésé
ben megismételni, engedjék meg. hogy épp e legutóbbi tételnél kezdjem 
és innen haladjak tovább. Ez a tétel az egyháznak a világ felé végzett

410



békeszolgálatára céloz, mégpedig az egyházi hidegháborúnak az egyházat 
mérgező és megbénító lényegétől való felszabadulása által. E tételnek 
van azonban egy igen szellemes fordítottja is! Ez így hangzik:

Az egyháznak a világért és a világ békéjéért végzett papi szolgálatá
ban szabadul fel az egyház az egyházi hidegháborútól.

Az egyház éppen akkor nyeri el az egyházi hidegháborútól való fel- 
szabadulás áldását, amikor nem saját maga és önfenntartása felé fordul, 
hanem mint a világért élő egyház odaszánja magát a világért végzett 
szolgálatra.

Hogy ezt igazán megértsük, a központra, azaz az egyház egyetlen 
főpapjára és az Ö világért végzett áldozati szolgálatára kell gondolnunk. 
Ellentétben minden papsággal és áldozati kultusszal, még az Ószövetség 
idejéből valóéval is, a Zsidókhoz írt levél Jézus Krisztust hirdeti nekünk, 
mint egyetlent, aki egy személyben pap és áldozat is. Ö maga az az ál
dozat, amelyet bemutat. Az Ö áldozata azonban korántsem elsősorban 
és tulajdonképpen az egyházért, hanem mindent átfogó erővel a világért 
való áldozat. Miként a János 1. levelében halljuk, „ő engesztelő áldozat 
a mi bűneinkért, de nemcsak a miénkért, hanem az egész világért is” 
(1. Jn. 2, 2.). Igen, Ö_az, akiről a Kolossé levél ezt mondja: „Mert tetszett 
az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész (isteni) teljesség; és hogy 
Őáltala békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az ö  
keresztjének vére által; Őáltala mindent, ami csak van, akár a földön, 
akár a mennyekben” (Kol. 1, 19—20.). Ugyancsak Ő az, akire érvényes ez 
az egész evangéliumot magábafoglaló tömör mondat: „Ő a mi békessé
günk” (Ef. 2, 14.). Ez a békesség, ő , mint aki „eggyé tette mind a két nem
zetséget és lerontotta a közbevetett választófalat” (u. o.) — nemcsak Izráel 
és a pogány népek között, hanem a megbékéltetés erejével mindazok kö
zött, akik embernek neveztetnek. Az egyháznak, amelyik az ő teste, ere
dete és élete csakis ez által, az Ő önmaga odaadása által van. Az Ó főpapi 
szolgálatából él, abból, hogy Ő mindenekben és mindenekkel szemben 
síkraszáll érte. Az egyházi hidegháború szörnyű bűnének legyőzése felől 
feltett kérdésünkre a döntő azonban az a felismerés, hogy ennek a Fő
papnak az egyháza csak papi egyházként lehet egyház. A papi fogalom
mal és nem az egyházon belüli papi hivatalra gondolunk, nem is az ösz- 
szes hivők papságára, ellentétben minden hierarchikus kisajátítással, 
hanem az egész egyháznak, minden tagjának és tisztségviselőjének papi 
feladatára és életfunkciójára a világ felé végzett szolgálatban. Ezt a szol
gálatot az a megbízatás határozza meg, hogy az Istennel ellenségés és 
elveszett világgal Isten békéjét annak nevében hirdessük meg, aki 
megfeszíttetett és feltámadott, maga Isten békéje a világért, mindnyá
junkért. Ha ez a feladat az egész egyházat utolsó tagjáig, és Jézus Krisz
tus testének utolsó idegszáláig igénybe veszi, nemcsak szóban és imád
ságban, hanem a szeretet áldozataiban és a békesség cselekedeteiben is, 
akkor egy dolgot alá kell húznunk az egyházi hidegháború legyőzése 
felől feltett kérdésünkre nézve:

A befelé fordult egyház áldozatául esik az egyházi hidegháborúnak: 
szolgálatával a világ felé fordult egyház legyőzi az egyházi hideghábo
rút éppen azáltal, hogy nem maga felé fordult.

Mindaz, amit ama korábbi tételekben az egyházi igazságbirtokosok 
közötti háborúról és az ő önigazolásukról az egyháznak egy kegyes párttá 
való meghamisításáról, a barát—ellenség-sémában való megragadásáról 
és az ehhez tartozó módszerekről mondunk, a befelé-fordultság jegyé
ben áll. A bűn nemcsak az egyéni amor sui ipsius-nak, a maga felé haj-
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lott ember amaz önszeretetének formáját ölti, amelyet Luther Márton 
igehirdetése és tanítása gyökerében támadott meg. Fel kell ismerni az 
amor sui ipsius ecclesiasticus-nak, az egyház önszeretetének egyházi 
bűnét is, amely természetesen épp ezzel megtagadja az egyház lényegét 
és megbízatását. Mint befelé fordult egyház megtagadja az egyház — ha 
szabad így kifejezni — Isten extravertált igazságát, aki az érettünk való 
Krisztusban, mint érettünk való Isten fordult a világ felé és ajándékozza 
neki magát. A maga felé fordult, az önérdekének, önfenntartásának, ön- 
védelmezésének, önérvényesítésének és önigazolásának rabjául esett egy
ház okvetlenül áldozatául esik az egyházi hidegháború démonának. Ahol 
ui. megtagadják a „ világért”  életelemét, ott a „világ ellen” haláltörvénye 
érvényesül, mégpedig úgy, hogy magában az egyházban kezd el hatni és 
pusztítani. Emlékeztetek a vallásháborúkra és hitvallási harcokra, az 
egyházi és teológiai Izmusok közötti vitára s arra a metodikára, amellyel 
folytatják újból és újból a Megfeszített igazságáért vívott harcot.

E felismerésekből ígéretes fény vetődik az egyháznak a világ felé 
végzett szolgálatára, különösképpen arra a feladatra is, amelyre mi, mint 
egy keresztyén békekonferencia tagjai hivatva vagyunk. Sajnos, nem 
lehet azt mondani, hogy megszűnt az egyházi hidegháború! Csupán arra 
kell emlékeztetnem, milyen vészterhes jelentősége van még mindig szé
les körben a keresztyén hit és az antikommunizmus azonosításának. Ter
mészetesen azt sem hallgatom el, hogy megfordítva a keresztyénség és 
a szocializmus szintézisében elég gyakran megrágalmazzák azokat, akik 
nem akarják magukávé tenni a szocializmus jövőjébe vetett hitet, s 
akikre azután igen könnyen ráfogják, hogy materialista és militarista 
motívumaik vannak. Az egyházi hidegháború jelenségei, akár csak álta
lában a hidegháborúé, földünknek nem csupán egyik felén találhatók' 
meg. Ezzel kapcsolatban afelől természetesen tisztában kell lennünk, 
hogy a keresztyénséget ma nagyobb kísértés fenyegeti ott, ahol az ateista, 
világnézet elutasítását azonosítják a szocializmus azonosításával. Éppen 
ez az azonosítás tesz képtelenné bennünket arra, hogy meghallgassunk 
másokat és bűnbocsánatból találjuk meg a keresztyén választ, a mai em
beriség szorongató kérdéseire.

Az ilyen egyes jelenségek felfedezésénél sokkal fontosabbnak látom, 
hogy rámutassak az egyházi hidegháború legyőzésének első jelenségeire. 
Itt persze mindjárt nyomatékosan kell figyelmeztetni arra, hogy ezt nem 
úgy kell érteni, mintha abban a helyzetben lennénk, hogy közvetlenül 
rámutathatunk Isten országának és az ö  békességének látható jelensé
geire. Ezzel a fenntartással merem mondani, hogy az Űj Delhiben tartott 
nagy ökumenikus egyházi konferencia egy lépést jelenthetne előre az 
egyházi hideghábprú legyőzése  ̂felé az oly sok aggodalomtól és gyűlölet
től terhes évszázadunkban. Különösen gondolok itt az ortodox egyház 
felvételére az ökumené közösségébe. Bizonyos, hogy sajnos éppen nálunk 
Németországban nem hiányzott egészen a kétely és bizalmatlanság han
gulata ezzel az egyháztörténetileg nagy jelentőségű eseménnyel szem
ben. De uralkodó volt és még mindig az a nagy közös öröm azon a test
véri közösségén, ami ott eseménnyé lett. Ha emlékezetünkbe idézzük 
mindazokat a falakat és félreértéseket, félremagyarázásokat és torzításo
kat, amelyek például a Nyugat egyházai és az ortodox egyházak között 
egészen a mai kor küszöbéig tartottak, úgy, hogy nem lehet eléggé cso
dálkozni és örvendezni azon, hogy az „egyházi hidegháború”-t a szere
tetnek olyan offenzívája érte, mint amilyet az Űj Delhi-i gyűlés részt
vevői tanúsítottak.
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S most ne hasson keresztyén világ-békemozgalmunk önelégült értel
mezésének, ha azt merem mondani, hogy feladatunk és szolgálatunk 
lényege az, hogy az egyházi hidegháború legyőzését kell szolgálnia és azt 
szolgálhatta. Miközben közösen egy olyan ügyre hívattunk el, amelyben 
nem saját magunkkal, mégcsak nem is saját közösségünkkel, hanem a 
békére éhező világ ügyével és szükségével foglalkoztunk, ajándékul kap
tuk a közösséget, a testvériséget, amiként meg van írva: „Mindezek rá
adásul megadatnak néktek” . Különös dolog az, hogy amikor az emberek 
közösen fáradoznak egy tűzvész eloltásán, közben testvérekké válnak. 
Ha a testvériség problémáját maguknál és maguk között elszigetelten 
akarják megoldani, akkor lehetőleg ellenségekként végzik! Ha a mi 
Urunk Krisztus úgy tett bennünket testvérekké, hogy mint testvérünk 
lett megmentőnkké, akkor testvériségünket azok felé az embertársaink 
felé végzett szolgálatban őrizzük meg, akiket testvéreinknek nevez és 
akiket nem kevésbé szeretett, mint minket. A testvéri szolgálat lesz a 
papi szolgálat a világnak papi szolgálatot nyújtó egyház azonban mintegy 
önmagától nyeri el az egyházi hidegháború legyőzését.

Dr. Bartha Tibor református püspök:

A német kérdés békés megoldásának 
jelentősége a mai Európa számára

I.

A Prágai Keresztyén Békekonferencia mozgalmának résztvevői a ke
resztyén hit felelősségéből és engedelmességéből fakadó szolgálattal sze
retnének hozzájárulni a német kérdés megoldásához abban a meggyőző
désben, hogy ez nagymértékben elősegítené a háború elhárításáért folyó 
erőfeszítéseket és a világbéke biztosítását.

Elöljáróban szeretném emlékezetbe idézni azokat a megnyilatkozá
sokat, amelyeket a Prágai Keresztyén Békekonferencia a német kérdés
sel kapcsolatban eddig tett.

1958- ban az első Konferencia testvéri üzenettel fordult az EKD Ta
nácsához. Kifejezte németországi testvéreink előtt a Mozgalom tagjainak 
féltő szeretetét, felelősségét. Kifejezésre juttatta háláját mindazokért a 
szolgálatokért, amelyet német testvéreink a „Hitvalló Egyház” küzdelmei
nek éveiben helyettesítő módon az egész keresztyén világért és az egész 
keresztyénséget tanítva végeztek. Ezekre a szolgálatokra utalással kérte 
német testvéreinket, hogy a hit és reménység fenséges ajándékaival 
küzdjék le a múlt összeomlásából származó nehézségeket. Végül kifejezi 
ez az üzenet azt a meggyőződést, hogy: „a jelenlegi veszélyes szituáció
ban német testvéreink szolgálatra való képtelensége (csődje), emberileg 
szólva, végérvényesen törést eredményezne a teológiai és egyházi élet
ben meglevő vezető szerepükben és ugyanakkor népeink számára fel
mérhetetlen katasztrófát idézne elő” (Aufgabe und Zeugnis, 75—76. ‘lap).

1959- ben a második Konferencia boldog emlékezetű Dr. H. J. Iwand 
professzor referátuma nyomán behatóan elemezte a német kérdést. 
A referátum nagy szolgálatot tett annak hangsúlyozásával, hogy illúziók
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melengetése helyett szembe kell nézni a realitásokkal -— német testvé-1 
leinknek is és mindazoknak, akik e problémává! ielelősen kivannak fog. 
iaikozm. Nevén neveztük azokat az illúziókat, amelyeket lel kell adni 
így példának okáért illúzió az a feltételezés, nogy tegyverkezés útján fej 
lenet küszooölni Kelet-Neme (.ország tényét, es a NATO hatalmi szteráját 
előre lehet tolni a lengyel határig. Illúzió az a reménység, hogy a népi 
demokráciák szocializmusát az ún. gazdasági csodával le lehet küzdeni. 
Világos meggyőződés alakult ki atekmtetben, hogy az újraegyesülés útján 
az első lépest a két német állam kapcsolatának kialakulása jelentené. 
E második Konlerencia alkalmával különösen is hangsúlyt nyert az a 
telismeres, hogy a nemet kérdés békés megoldásához egynázaink, a ke
resztyén emberek segítséget nyújthatnak és éppen ezért segítséget kell 
nyújtsanak népeiknek, kormányaiknak. (Elige Vitám, 64 kk lap, 82 lap.)

1960-ban a harmadik Konferencia rendkívül komoly helyzetoen 
— a csúcstalálkozó meghiúsulása utáni szituációban — a felelős állam
férfiakhoz fordult és sürgetve kérte a német probléma megoldását. Rá
mutatott üzenetében arra, hogy: „Egyebek között ezzel lehet megtérem- 
teni azt az alapot, amely alapon az emberiség számára tartós békét lehet 
biztosítani”. (Einzige Zukunft, 89—90 lap.)

1960 decemberében a Prágai Mozgalom egy küldöttsége kollokviu
mot folytatott az EKD vezetőivel. E kollokvium tárgya a felelősség közös 
felismerése s a jó szolgálatok alkalmainak megkeresése volt.

1961 júniusában az Első Keresztyén Béke-Világgyűlés keretében 
külön munkacsoport alakult a béke és a német kérdés összefüggéseinek 
tanulmányozására. E munkacsoport jelentése utal a német probléma 
előzményeire: azokra a bűnökre, amelyekért bűnbánattal tartozunk. Utal 
a kelet—nyugati ellentétek kihatásaira, valamint arra a tényre, hogy 
Nyugat magatartását a kommunizmustól való félelem határozza meg. 
Foglalkozott Nyugatnémetország és a szomszéd államok egymáshoz való 
viszonyának kérdésével, a két német állam létének a tényével és végül 
foglalkozott azokkal a szolgálatokkal, amelyeket Krisztus egyházainak 
fel kell ismerni és vállalni kell a német kérdés békés megoldásához való 
hozzájárulásként.

Mindezeket a megnyilatkozásokat emlékezetbe idézve és áttekintve 
azt mondjuk, hogy a Prágai Mozgalom közösségét az a felelősség vezeti, 
amelye.t Isten Lelke fakasztott Krisztus küldetésének, az evangéliumnak 
mélyebb megértése által. Ez a felelősség az egész emberi nemzetség éle
téért érzett aggódás. Ez a felelősség a népeink iránt érzett felelősség. 
A Prágai Mozgalomba olyan népek fiai gyülekeztek nagy számban egybe, 
amely népeket a német probléma a két világháború időszakában és azóta 
közvetlenül érint.

Mindent összevéve a Prágai Keresztyén Békekonferencia közössége 
a német kérdésben felismerte a keresztyén felelősségről vallott elvek al
kalmazásának hozzánk közelfekvő és éppen ezért kézenfekvő alkalmait. 
Megindult azon az úton. hogy ezeket az elveket gyakorolja. Igazában 
véve nemcsak megnyilatkozásokról tudunk éppen ezért beszámolni, ha
nem cselekedetekről, valóságosan végzett szolgálatokról is. Az a mód 
Példának okáért, áhogv a Prágai Mozgalmon belül különböző országok 
fiai érintkeznek mindkét Németország keresztyénéivel, ahogv a két 
Németország keresztyénéi érintkeznek egymással, ahogv az egvmással 
való közösséget gyakorolják — mindez már tett és cselekedet — jó  szol
gálat

Éppen ezért referátumom központi kérdését így fogalmazhatom meg: 
e megkezdett úton tovább haladva, tudjuk-e a szeretetről, felelősségről.
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bű n bá n a tró l, reménységről és szolgálatról vallott evangéliumi felisme
réseinket alkalmazni a német kérdésben? Más szavakkal kifejezve: hozzá 
ludunk-e járulni és mivel tudunk hozzájárulni a német kérdés békés 
meg o ld á sá h o z  s ezzel Krisztusról bizonyságot téve, tudunk-e olyan jót 
cselekedni, mely jó a mai élő embervilág népeinépeink és a német nép 
szám ára  valóban jót jelent?

II.
A békességszerzés szolgálata, a keresztyén felelősség gyakorlása csak 

úgy lehetséges, ha reálisan, tehát Isten ítéletének és kegyelmének jeleit 
felismerve tudunk szembenézni a német kérdés tartalmát jelentő tények
kel, A mozgalom résztvevői a német probléma elemzése során állásfogla
lásuk kialakításában mélységesen szolidárisnak tudják magukat német 
testvéreinkkel, akik a bűnbánat alázatával és Isten kegyelmének felemelő 
reménységében hordoznak felelősséget népükért és a népekért.

1. A német probléma konkrét kérdéseket, tényeket jelent, amellyel 
számolni kell. Ilyen tény az, hogy a második világháború befejezése után 
17 év telt el és még mindig nincs békeszerződés, amely a németeket fel
szabadíthatta. volja arra, hogy foglalják el a megillető helyüket a világ 
népeinek családjában. Tény az, hogy némely nyugatnémet vezető poli
tikai körök nem akarnak megbékélni szomszédaikkal. Tény az, hogy a 
német nép fiait a háborúra számító politikusok egymással szembe akar
ják állítani. Tény az, hogy a Hitler-ellenes koalícióban részt vett győztes 
hatalmak elhatározása, a világ népeinek és a német nép legjobbjainak 
kívánsága ellenére, Nyugat-Németország a fegyverkezési verseny végze
tes útjára lépett. Tény az, hogy éppen e helyzet következtében Berlin 
kérdése akut problémává vált. Végül tény az, hogy mind e problémák 
lehetőséget és impulzust adtak a kelet—nyugati feszültség kiéleződésére, 
a fegyverkezési verseny fokozására, a hidegháború példátlan arányú ki
bontakozására.

A Prágai Mozgalmat — miközben a békességszerzés szolgálatának 
alkalmait keresi — az a kérdés foglalkoztatta és az a kérdés foglalkoz
tatja ma is, hogy e tényekkel szemben milyen álláspontra helyezkedjék 
a keresztyén ember. Felejthetetlen testvérünk, Iwand professzor tanítá
sát megszívlelve, megpróbáltuk és próbálunk illúzióktól mentesen 
szembenézni a valósággal.

A Prágai Mozgalom minden alkalommal őszinte meggyőződéssel és 
alázattal hangsúlyozta, hogy távol áll tőle az a magatartás, mintha bár
kit is kitanítani kívánna. Én legkevésbé lennék jogosult ilyen tendencia 
érvényesítésére, hiszen olyan néphez tartozom, amely népet bűnös vezetői 
részessé tettek a világháború kirobbantásának, a Hitler-fasizmusnak a 
bűneiben. Bizonyára hitelreméltóan fejezte ki eddig is a Prágai Keresz
tyén Békekonferencia és hitelreméltóan szeretném ez alkalommal én 
is kifejezni azt az álláspontot, hogy a felelősség kérdését senki sem kí
vánhatja ebben a körben kívülállóként, mintegy bírói székből felvetni. 
De lehetetlen fel nem vetni, különben megfosztjuk magunkat a problé
mák helyes megítélésének a lehetőségétől,

2. Ebben az összefüggésben a felelősség kérdése a keresztyén embert 
a bűnbánat kérdéséhez vezeti el.

Tisztában vagyok azzal, hogy politikus szerepkörét nem vállalhatjuk 
magunkra. Politikusok helyett politikai feladatokat nem végezhetünk el. 
Tisztában vagyok azzal is. hogy Isten országának békességét, nem lehet 
a történelemben megvalósítható békével azonosítani. Mégis hitünk arra
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kötelez bennünket, hogy Krisztus szeretedének már az időben e földön 
eszltozei legyűrne es így Aiiszfüs canűDizonyságai legyünk. Kötelessé
günknek tartjuk azért azt, hogy az emoer javát szolgám erőfeszítésekből 
részt kérjünk. Az egyháznak a bekességszerzés szolgalatéban olyan sajá
tos leiadatai vannak, amelyeket helyette senki a töldön el nem végezhet. 
Ilyen sajátos íeiadat a proolémák hitben való feldolgozása. Osztom azok
nak a meggyőződését, akik azon az állásponton vannak, hogy a német 
probléma teológiai feldolgozása nem történt meg a keresztyen gyülekezet- 
oen oiyan mértékben, mint ahogy meg kellett volna történnie, Nem vet
tük komolyan azt a felismerést, hogy a múlt összeomlásában, a háború 
szörnyű eseményeiben Isten ítéletes haragja valóságos bűnöket ért utol. 
Ennek az ítéletek a ténye nem vált világossá a gyülekezetek előtt és a 
gyülekezetek nem követték a bűnbánatra hívó szót. Az 1945-ös Stuttgarti 
Nyilatkozat Isten Leikétől indíttatva erre a bűnbánatra hívott. Miután 
önmagunkkal szemben, a saját egyházaink gyülekezeteivel szemben is 
fel kell tennem a kérdést, éppen úgy, fel kell tennem a kérdést a német 
evangéliumi egyházak gyülekezeteivel szemben is: meghallották-e a ke
resztyén emberek az Isten ítéletéről szóló üzenetet, a bűnbánatra hívó 
szót? A bűnbánat, a felelősség felismerése olyan állomás, amelyet nem 
lehet megkerülni. A bűnbánat hiánya megfoszt helyzetünk reális isme
retétől. De megfoszt a bűnbánat hiánya attól is, hogy ajándékul nyerjük 
el Isten irgalmas kegyelmét. Isten ítéletében mindig megnyilatkozik 
kegyelme is. ítéletének elfogadása nélkül azonban nincs kegyelem, nincs 
feloldás. Emiatt válik az ítéletben megtartatásunk a kétségbeesés és 
reménytelenség magatartásává. Emiatt nem tudjuk felfedezni, hogy a 
lezárt utak mellet Isten új utakat nyit. Ezért nem tudjuk felfedezni az 
adott helyzetben a feladatot: az ítélet mellett a kegyelem adta új lehe
tőségeket.

III.
A német nép és a világ népeinek javáért kívánjuk, hogy a német nép 

a világháború szörnyű időszaka után végre békességben élhessen szom
szédaival.

Nyugat-Németország és keleti szomszédai megbékélése a német kér
dés megoldásának döntő jelentőségű mozzanata. Minden tőlünk telhető 
eszközzel szolgálni tartozunk ezt az ügyet, hiszen a nyugatnémet nép 
és benne a keresztyén hívők milliói is erre a békességre vágynak. Arról 
vagyunk meggyőződve, hogy ez a járható út.

1. Az előzőkben utaltam arra, hogy meggyőződésünk szerint a két 
világháború szenvedéseitől sújtott népek nem hordoznak szívükben gyű
löletet, ellenszenvet, indulatot a német néppel szemben. Készek a meg
békélésre.

2. Legmélyebb meggyőződésünk szerint Keleten nincs támadó szán
dék Nyugattal szemben. (Ebben az összefüggésben a további kifejtést 
lásd az V. tételben.)

3. Döntő- jelentőségű lépés lenne a békeszerződés megkötése. A reális 
lehetőségekkel számolva új kiindulópontból kellene . elbírálás tárgyává 
tenni a Szovjetunió 1958. november 27-én tett javaslatát a békeszerződés 
megkötését illetően, valamint az 1959. január 10-én felajánlott béke- 
szerződés tervezetét. Nem hallgathatjuk el, hogy az a reakció, melyben 
keresztyén körök is részesítették ezeket a javaslatokat, nem talált he
lyeslésre közöttünk. Tévesnek tűnik például az a következtetés, amelyet 
a „Christ und Welt” cikkírója fűz a memorandumunkhoz, amikor kifejti
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azt az álláspontját, hogy a szovjet jegyzék azért olyan terjedelmes és 
barátságos hangú, mert a Német Szövetségi Köztársaság ma már a világ 
je entékeny faktora. „Hruscsov realista és felismerte azt a tényt, hogy 
a  Német Szövetségi Köztársaság ma a föld 10 legfontosabb állama közé 
tartozik.” (Christ und'Welt, 1962. 3. sz. 1. lap.)
 4. Németország keleti határainak a kérdése egyike azoknak a kér

déseknek, amelyekkel kapcsolatban a reális szemléleti mód szükséges
edét hangoztattuk. Hogy mire vezethet a  bűnbánat hiánya és az illú
ziók melengetése, ezt egy utalással szeretném megvilágítani. Az utóbbi 
időben nyolc egyházi személyiség egy memorandumban azt az álláspon
tot fejtette ki, hogy a német népnek meg kell mondani az igazat. Sze
rintük az igazság megmondásához tartozik az, hogy az 1937-es határok 
visszaállítását nem lehet reális politikai követelménynek tekinteni. Ezzel 
a követeléssel megterheljük szövetségeseinket és egyéb igényeinket. 
(Stimme dér Gemeinde, 1962. 5. sz. 147. és köv. lapá A nyolc egyházi 
személyiség célszerűségi okokból és reális politikai alapon jutott el ehhez 
a következtetéshez. (Én ismételten hangsúlyt teszek a kérdés hitben való 
feldolgozásának a szükségességére.)

A Deutsche Soldaten-Zeitung 1962. március 9-i száma egy cikket 
közöl, melynek szerzője „a német kelet elárulása miatt” a memorandum 
nyolc aláírójának a közéletből való eltávolítását és velük szemben ható
sági eljárás megindítását követeli. (Junge Kirche, 1962. 4. sz. 228. lap.) Ez 
a cikk illusztráció és bizonyíték annak az -állításnak az alátámasztására, 
hogy az illúzióktól mentes reális szemlélet milyen nagy mértékben 
feladat.

Ebben a kérdésben is megszívlelhetjük Iwand testvérünk bölcs sza
vait, amikor figyelmeztetett, hogy a németeknek itt engedniük kell. 
Hozzáfűzte: ezért az áldozatos engedményért bárcsak elnyerhetné a né
met nép ajándékul azt, ami sohasem jutott eddig neki osztályrészül 
attól az időtől fogva, hogy kolonizátorként megjelent a keleti népek 
között — tudnillik a keleti szláv népek szeretetét. Ezzel az állásponttal 
mi is egyetértünk!

IV.
A német nép és a világ népeinek javáért kívánjuk, hogy a két német 

állam közeledjék egymáshoz.
1. Németország megosztottságának a ténye — mélyen átérezzük — 

fájdalmas tény. A Berlint átszelő válaszfal ennek a ténynek figyelmez
tető és kézzelfogható új kifejeződése. Súlyos hiba volna azonban ezt a 
falat és a megosztottság tényét csupán érzelmi mozzanatok ügyének 
tekinteni, és a hidegháború eszközévé tenni. Reálisan, vagyis Isten íté
letének és kegyelmének jele alatt szemlélve az ország két részre szaka
dásának az ügyét, a gyülekezetnek első renden kell tudnia, hogy ez ítélet 
következménye. (A történelem hiteles tényei közé tartozik, hogy a há
ború befejezéséhez közeledve, Németország felosztása sokkal súlyosabb 
feltételek mellett is szerepelt napirenden. így 1943 végén a Teheránban 
tartott konferencián egyenesen nyolc állam felállítását tervezte az ame
rikai javaslat.)

2. Németország megosztottságában élesen kifejezésre jut a világ 'meg
osztottságának ténye is. Ha a szembenálló társadalmi rendszerek létét 
és ellentétét globális arányokban sem lehet ignorálni, vagy éppen fegy
veres erő alkalmazásával kiküszöbölni — úgy nem lehet ezt tenni a né
met nép esetében sem.
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3. Megítélésünk szerint azok látnak helyesen, akik a két német állam 
tényével számolva, a két állam egymáshoz való közeledéséllek ügyét elő
segítik. Mély benyomást tett ránk Renate Riemeck professzor megnyilat
kozása az Első Keresztyén Béke-Világgyűlés alkalmával, aki kétségbe
esés és vád helyett az e szituációban előttünk álló feladatot hangsúiyozta, 
„Németország megosztottsága nem keserű végzet — sokkal inkább fel
adat és megbízatás.” (Und Friede auf Érden, 122. láp.) Mindent el kell 
tehát követni azért, hogy a gyűlölet és ellentétek élezése helyett a meg
értés és a szeretet szelleme érvényesüljön a két német állam között- 
Miután Berlin jelenlegi helyzetében az ellentétek kiélezésének alkalmává 
vált — döntően fontos feladatunknak kell tekinteni a berlini kérdés 
reális alapokon nyugvó békés rendezését.

4. Németország újraegyesítésének a kérdése elsőrenden a német nép 
ügye. Természetesen a német kérdés békés rendezése csak a legegysége
sebb és legátfogóbb perspektívában lehetséges: ti. a világbéke biztosítá
sának perspektívájában. Ez azt jelenti, hogy Németország újraegyesí
tésének útja csak abban az esetben lesz járható út, ha ez a feszültségek 
csökkentéséhez, a világ megbékéléséhez vezet.

V.
A német nép és a világ minden népének javáért mindent meg kell 

tennünk, hogy az újabb háborúra számítók kezét visszatartsuk a háború 
eszközeitől, éspedig a forró háború eszközeitől éppen úgy, mint a hideg
háború eszközeitől.

1. A  német nép és a világ békéje szempontjából végzetesen súlyos 
körülménynek kell tartanunk, hogy Nyugat-Németország a Potsdami 
Szerződéstől eltérően katonai tömbökhöz csatlakozva elindult a fegyver
kezés útján. A tények világába tartozik, és ezért szem előtt kell tarta
nunk, hogy Nyugat-Németország 1948 óta kifejezetten a Szovjetunió 
elleni politika eszközévé vált. 1955. október 23-án a Párizsi Egyezmény 
aláírásával a NATO tagjává lett. Ez a helyzet rendkívül súlyosbította 
a német problémát. Az így kialakult helyzetben írják alá 1955 májusá
ban a Varsói Szerződést, amelynek a Német Demokratikus Köztársaság 
is tagja lett. Ilyen körülméjiyek között a világ békeszerető közvéleménye 
teljes mértékben helyeselte a Német Demokratikus Köztársaság újabb 
és újabb javaslatait, amelyek arra irányultak, hogy kölcsönösen tiltsák 
meg az atomfegyverek Németországban történő raktározását, előállítását 
és mindkét állam váljék ki a katonai tömbökből, a NATO-ból, illetve a 
Varsói Szerződésből. Ilyen értelmű előterjesztéseket tett a Német Demok
ratikus Köztársaság 1954. szeptember 18-án, 1957. július 27-én, 1957. de
cember 17-én, majd 1958. október 7-én. Ezekkel a törekvésekkel szemben 
viszont tény az, hogy 1958. március 25-én a Bundestag megszavazta a . 
nyugatnémet hadsereg legmodernebb fegyverekkel, vagyis az atom-,, 
hidrogén- és rakétafegyverekkel való felfegyverzését.

2. A német nép és Európa biztonsága, valamint a feszültségek csök
kentésére irányuló törekvések azt tennék szükségessé, hogy Németország 
és Közép-Európa mentesüljön az atomfegyverektől és az atom veszély tői. 
Ezt célozza a Rapaczki-terv, melyet Nyugat-Németország elutasított, 
holott 1955-ben Edén hasonló javaslatot terjesztett elő. Sőt Rusk külügy
miniszter 1961. július 27-én tett nyilatkozatában lehetőnek minősítette 
e terv napirendre vételét. 1959. március 29-én a Szovjetunió ismételten- 
javasolta a Rapaczki-terv elfogadását.
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3. A nyugatnémet felfegyverzési politika félelemből fakadt. Világossá 
kellene tenni magunk előtt, hogji ennek a félelemből fakadó politikai 
koncepciónak semmi létalapja nincs. Előttünk nyilvánvaló tény az, hogy 
Kelet nem fenyegeti Nyugatot katonai támadással. Egyáltalán nj,ncs 
semmi kényszerítő ok sem Keleten, sem Nyugaton, amely egy harmadik 
világháborút kirobbanthatna. Keletnek gazdagabbak a nyersanyag- 
forrásai, mint Nyugatnak, tehát nincs ráutalva nyugati területekre. 
A forró háborúra készülés és a hidegháború a kommuniznjius leküzdésére 
irányul. Viszont a két világrend közötti ellentétet katonai fegyverkezés
sel kiküszöbölni, vagy leküzdeni nem lehet. Legkevésbé a világnézeti, 
ideológiai ellentéteket. E meggondolások alapján arra a meggyőződésre kell
tehát jutnunk, hogy az cselekszik a német nép érdekében, aki a Potsdami 
Szerződés intencióinak megfelelően a semleges és békeszerető Német
ország megvalósításáért száll síkra,

VI.
A német nép és a világ népeinek javáért kívánjuk, hogy a mindkét 

Németországban élő keresztyén testvéreink — velünk közösségben — 
ismerjék fel azt a felelősséget és lehetőséget, amely a német kérdés békés 
megoldásáért végzendő jó szolgálatra kötelez el.

A  németországi egyházak igazi kérdése megítélésünk szerint itt van: 
tudunk-e szolgálatot végezni annak a célnak.érdekében, hogy mielőbb 
a normális békeállapot jellemezze mindkét Németországot, hogy tényle
gesen meglevő két német állam közeledjék egymáshoz, hogy Nyugat- 
Németországban a közvélemény ragadja ki a forrófejű politikai vezetők 
kezéből a forró és hidegháborúk fegyvereit és így járuljon hozzá az em
beriség békéjének biztosításához? Más szavakkal kifejezve: meg tudja-e 
szólaltatni az igehirdetés Isten ítéletének és kegyelmének üzenetét úgy, 
hogy a gyülekezet illúzióktól mentesen, reálisan tudja felmérni népének 
helyzetét és fel tudja ismerni a szolgálata elkészített alkalmát.

Az egyházat sajátos megbízatása a német nép s a világ mai helyze
tében arra kötelezi, hogy az evangélium szempontjainak engedelmes- 
kedve tegyen valóban merész és bátor lépéseket: vállalja a szeretet gya
korlásának a kockázatát!

D. D. Heinz Kloppenburg:

A Keresztyén Békekonferencia és az Ökumené
(A leszerelés problémája)

•— A referátum irányelvei —

1. A Keresztyén Békekonferenciának az Egyházak Világtanácsához 
való viszonya 1962. március 27-én került megbeszélésre egy Genfben 
folytatott eszmecserén. Ezt 1961 júniusában az EVT-hez intézett levél és 
a Keresztyén Béke-Világgyűlés 9. munkacsoportja határozatának a meg
küldésé előzte meg. A március 27-i megbeszélés igen nyíltan, a kölcsö
nös bizalom és nyíltság légkörében folyt le, anélkül, hogy általános 
programszerű megegyezésekre került volna sor. A prágai résztvevők
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azonban hálásan köszöntötték az EVT-nek azt a közlését, hogy a leszere
lési konferencia munkájáról készülőben van az eszmecsere keleti és 
nyugati delegációk mértékadó politikai vezetőivel és együttes megbeszé
lésre kerültek annak az eljárásnak a részletei, amelyet ebben, a Hro- 
mádka professzor által Új Delhiben javasolt eszmecserében követni kell. 
Az orosz ortodpx egyház és más keleti ordotox egyházak belépésével 
megerősödtek azok a személyi kapcsolatok, amelyek a Prágai Konferen
ciában és az EVT testületéiben való egyidejű tagság következtében áll
nak fenn. '

2. A Keresztyén Békekonferenciához egyházak, egyházi csoportok 
és egyének tartoznak. Ez a prágai alapszabályban leszögezett rend min
den alkotmányos keresztyén egyház számára lehetővé teszi a belépést, 
de ugyanakkor biztosítja azoknak a teológusoknak és laikusoknak az 
együttműködését is, akik nem tagjai az egyházi vezetőségeknek, vagy nem 
ilyenek delegálják őket, akik azonban gyülekezetek békéjéért folytatott 
tevékenységében és felelősségében a mai keresztyénség döntő feladatát 
látják. Lényege szerint minden egyháznak síkra kell szállnia a békéért. 
Az EVT és a Keresztyén Békekonferencia a maga módján fáradozik 
ezért. Míg az EVT a békemunkát sok más feladat között látja, addig a 
Prágai Konferencia tekintettel a világ helyzetére, szükségesnek tartja, 
hogy szorongatóvá tegye a gyülekezetek számára a békéért folytatott ke
resztyén bizonyságtételt, mint olyan szolgálatot, amely ma különös módon 
rábízatott az egyházra a világért és hogy felkészítse a gyülekezeteket a 
gyakorlati békemunkára.

3. A világ békéjéért végzett keresztyén szolgálat három síkú folya
mat. Először is a békéért végzett bizonyságtétel teológiai alapjainak a 
kidolgozásában folyik. Ezt a munkát is végzik már különböző ökume
nikus testületekben, a Keresztyén Békekonferencia azonban azért fára
dozik, hogy összegyűjtsön és az evangélium alapján hatékonnyá tegyen 
minden teológiai kezdeményezést, bárhol is van jelen az egyházakban. 
Ebben az összefüggésben utaljunk arra a vitára, amelyet a keresztyén 
pacifisták és nem-pacifisták .terveznek az ökumenében. valamint a tör
téneti békeegyházak és az európai egyházak találkozójára, amely a 
Puidoux konferencián megy majd végbe. A Keresztyén Békekonferencia 
köszönti a béke érdekében s az atomfegyverkezés ellen adott pozitív 
keresztyén bizonyságtételeket, melyek a római katolikus egyház körei
ben jelentkeznek és minden irányban nyitott az eszmecserére.

Egy másik fontos munka folyik az Egyházak Nemzetközi Ügyekkel 
Foglalkozó Bizottsága folyamatos tevékenységében. Itt pontosan tanulmá
nyozzák a politika területén végbemenő konkrét eseményekét és meg
kísérlik a keresztyén befolyást érvényesíteni a döntő kérdésekben. 
A leszerelés kérdésével kapcsolatos feladataink tárgyalása során még 
visszatérünk erre a munkára és itt csak annyit szeretnénk megemlíteni, 
hogy a Keresztsen Békekonferencia támogatni fogja mindazokat a pozi
tív fáradozásokat, melyeket a CCIA a béke elősegítéséért kezd. Ugyanez 
érvényes a CCIA-nak arra a fáradozására is, mellyel igazi tárgyi isme
retet kíván nyújtani a gyülekezeteknek és egyházaknak a döntő kérdé
sekben. Az egyház lényegének az felel meg. ha nemcsak alapelvi nyi
latkozatokat hoz, hanem a felelős politikusokhoz fűződő személyes kap
csolatokban, valamint a hivatalos eszmecserékben is kifejezésre jut
tatja, amiről Jézus Krisztus követésében bizonyságot kell tenni.

A  harmadik feladat pedig az, hogy a békéről szóló bizonyságtételt 
a gyülekezetekben is élővé kell tenni. Itt le kell győzni annak a követ-
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kezményeit, hogy a gyülekezet évszázadokig elkülönült a világi esemé
nyekért való felelősségtől. Krisztus húsvéti győzelme bevonja a gyüle
kezetei a Feltámadott áthaladó diadalmenetébe, a Szentlélek nem engedi 
meg a gyülekezetnek, hogy elzárkózzék a világtól, hanem elküldi a vi
lágba a világért érzett szolgálatrá, bármilyen társadalmi rend és politikai 
rendszer uralkodik is. Ebből kiindulva hívogatott a Keresztyén Béke- 
konferencia 1961-ben a Keresztyén Béke-Világgyűlésre és nem is szűn- 
hetik meg újra meg újra az egész keresztyénséget erre a világért végzett 
szolgálatra hívni, amelyhez ma elsősorban a békeszolgálat tartozik. 
A Keresztyén Békekonferenciának nem áll szándékában, hogy meg
teremtse a maga világot átfogó szervezetét az egyházak ökumenikus kö
zösségének rendje mellett, azonban újra és újra hívni akar minden egy
házában — az EVT-n belül és kívül egyaránt — a világbéke e speciális 
szolgálatáért érzett felelősségre.

Ezt a célt szolgálják a központi és területi konferenciák és ülések, 
amelyeknek segítséget kell jelenteniük minden egyház békeszolgálatá
ban. A Krisztus követésére való hívás lényegéből következik, hogy az 
egyház felelős szervei iránt teljes lojalitásban hangzik el, vagy éppen 
ezektől indul ki — mindig azt remélve és várva, hogy az egyház minden 
felelős szerve teljes támogatását adja és mindenki együttműködik, aki 
Krisztust Urának nevezi. Az evangéliumi üzenet egyetemességéből kö
vetkezik a Keresztyén Békekonferencia felhívásának egyetemessége.

II.
4. Már történt rámutatás arra, hogy nem elég teológiailag indo

kolni a keresztyének békéért való kiállását és igehirdetésben, tanítás
ban és az egyház nyilatkozataiban a békéért való konkrét cselekvésre 
nevelni a gyülekezeteket. Az államférfiak dolga, hogy politikai intézke
déseket hozzanak a béke megteremtésére. Az egyház ezt mondja: a vitás 
kérdéseket szerződésekkel kell rendezni. Hogy milyenek legyenek rész
letekben ezek a szerződések, azt a politikusok tárgyalásaira kell bízni. 
Az egyházaknak azonban kérniük és ösztönözniök kell a politikusokat, 
hogy a tárgyalások érdekében megengedett kockázatokat is vállaljanak. 
A leszerelés példájával lehet illusztrálni, hogy mire gondolunk. Örven
detes látni, hogy miként lett az általános és teljes leszerelés követelmé
nye egyre inkább minden ésszerűen gondolkodó ember közkincse minden 
nép körében. A kérdés csak az, hogy a leszerelés folyamata hogyan in
duljon el. A megfelelő szerződések megkötését kétségtelenül megkönnyí
tené, ha valamelyik résztvevő partner el tudná szánni magát arra, hogy 
az első lépéseket előlegként tegye meg, olyan lépéseket, amelyek saját 
haderejét nem gyengítenék meg. döntően és visszavonhatok is lennének, 
amelyek azonban a fegyverkezési versenyt ellenkező irányú fejlődéssé 
változtatnák. Az egyházak nem szűnhetnek meg bátorítani és felszólítani 
a világ államférfiait, hogy ilyen lépéseket tegyenek. Ezt a példát azért 
említjük, hogy megmutassuk: az egvház nem állhat meg általános inté
seknél, hanem fel kell szólítani a bátor cselekvésekre is.

5. Az EVT Új Delhi-i nagygyűlése egész sereg olyan tételt mondott 
ki, amelyet a Keresztyén Békekonferencia pozitiven köszönthet. Abban 
a jelentésben, amelyet a CCIA a nagygyűlésnek adott és amelyet további 
feldolgozásra az egyházaknak megküldték, ez áll: „Pillanatnyilag a le
szerelés az emberiség legsúlyosabb problémája, azt általában mindenütt, 
mindenki elismeri, hogy az általános és teljes leszerelés kívánatos cél.
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De a fogalom tartalmát illetően különböző nézetek uralkodnak, valamint 
eltérés van abban is, hogy ezt a célt milyen eljárással érhetjük el. Van
nak akik úgy gondolják, hogy az egyetlen kielégítő megoldás az lenne, 
hogy jól kiépített nemzetközi szervezet ellenőrizné, hogy. a nemzetek 
valóban elvégzik-e a leszerelést olyan mértékben, hogy minden agresszió  
lehetetlenné válik. Ez természetszerűen szükségessé tenné egy nemzet
közi rendőri hatalom megteremtését. Mások viszont úgy gondolják, hogy 
egy ilyen cél elérése pillanatnyilag a lehetetlenségek birodalmába tarto
zik. Többet aligha tehetünk, mint a leszerelés fokozatos végrehajtását. 
Mivel nincs általános és mindenki által elfogadott meghatározás a teljes 
és minden fegyvert magábafoglaló leszerelésre, felmerült az a gondolat, 
hogy a CCIA foglalkozzék ezzel a kérdéssel és kísérelje meg egy olyan 
meghatározás megfogalmazását, amely minden fél számára elfogadható.” 
Másrészt viszont ezt mondják: „Sürgetően szükség van a leszerelési tár
gyalások azonnali megkezdésére. Valamennyi nagyhatalom kötelezett
séget vállal az általános leszerelés valamilyen, alakjának megvalósítá
sára, bár pontosan maguk sem tudják, hogy ez mit jelent. Az Egyesült 
Nemzetek Szervezetében legalább három javaslat ismeretes erre vonat
kozóan, a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok és Nagybritannia 
részéről. Természetesen vannak közös pontok ezekben a javaslatokban, 
így azután felmerült: az a gondolat, hogy haladék nélkül tanulmányozás 
tárgyává kell tenni ezeket a már elkészített terveket és kiválogatni belő
lük mindazt., ami közös és azokat is, amelyek elfogadása további meg
vitatást igényel. Ez lenne aztán az alap. a további tárgyalások folytatá
sára.” „Ezek közül a problémák közül az első sokkal nehezebb. A lesze
relés terén a? egyes kormányok motívumai időnként teljesen homályo
sak. Az egyházaknak leküzdhetetlen nehézségekkel kellene megküzde- 
niök, ha nem lennének képesek arra, hogy teljes mértékben megértsék 
a bizonyos akciók mögött meghúzódó motívumokat. Lehetőleg minél 
előbb szükséges lenne, hogy összeüljön egy konferencia, amelyen a kér
dés specialistáinak jelenlétében különösképpen a Szovjetunióból és az 
Egyesült Államokból meg lehetne vitatni teljesen bizalmas légkörben, 
hogy mi a magyarázata kormányaik politikájának. Valószínűtlen, hogy 
egy ilyen konferencián miniszterek, vagy vezető kormánytisztviselők ve
hetnének részt. Bármennyire is bizalmas lenne egy ilyen konferencia, 
majdnem lehetetlen volna azt várni, hogy a meghívott szakértők őszin
tén és szabadon beszéljenek. Minden országban vannak azonban olyan 
személyek, akik bár nem állnak kormányszolgálatban, olyan közel állnak 
a kormányokhoz, hogy képesek lennének világosan feltárni, hogy bizo
nyos akciók hátterében milyen motívumok és okok rejtőznek. Ilyen sze
mélyeket lehetne meghívni erre a konferenciára. Ajánlatos lenne, hogy 
a CCIA a közeljövőben hívjon össze ilyen konferenciát, vagy legalábbis 
állapítsa meg, hogy meglennének-e a lehetőségek ennek összehívására. 
Helyes lenne, ha ezzel a gondolattal a Bossey-i ökumenikus Intézet kö
zelebbről foglalkozna. Az ilyen konferencia továbbvihetné azt a hasznos 
munkát, amelyet ezen a téren már több regionális konferencia végzett a 
világ különböző részein, így Prágában a- Keresztyén Békekonferencia. 
Lehetséges, hogy a keresztyének véleménye élesen eltér a nemzetközi 
kérdésekben, de nem lehet akadálya annak, hogy ezeket szeretettel meg
tárgyalják egymás között.” „Az egyházak feladata az, hogy a keresztyé
nek lelkiismeretét mozgósítsa még mielőtt a kormányok a cselekvés te
rére lépnek. Félreértés nélkül ki kell jelenteni, hogy a genfi tárgyalások
nak csak akkor lehet sikere, ha a szembenálló felek, bármely kicsiny
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mértékben is kölcsönös bizalommal viseltetnek egymás iránt. Nem való
színű azonban, hogy a bizalomnak ilyen légköre kialakulhat a nagyhatal
mak között, ha közülük bármelyik is a kísérletek újrakezdésébe fogna, 
mielőtt a megegyezés létrejönne. Ezért parancsoló szükségességnek lát
szik, hogy a tárgyalásban résztvevő felekre egyformán kötelező meg
egyezés létrejöjjön.” (CCIA jelentés 11, 12, 13, 15, 17.)

Abban a népekhez és kormányokhoz intézett felhívásban pedig, ame
lyet a nagygyűlés adott ki és amelyet a világ legtöbb kormányának át
nyújtottak a megfelelő egyházak, ezt olvassuk: „Parancsolóan szüksé
ges a fegyverkezési verseny megállítása. A teljes és általános leszerelés 
az elfogadott cél és ennek elérésére konkrét lépéseket kell tenni. Köz
ben minden akadály ellenére sürgetni kell az első döntő lépés keresését, 
mint amilyen a nukleáris kísérletek megszüntetése. Ahhoz, hogy .belá
tással helyettesítsük az erőszakot és megerősítsük a leszerelési szándé
kot, lényeges a békeintézmények és becsületes módszerek a változás 
végrehajtására és a vitás kérdések elintézésére. Ez azt a kötelességet rója 
ránk, hogy megerősítsük az Egyesült Nemzetek Szervezetét az alapokmány 
szellemében és keretei között. Ebben a kötelességben minden ország tar
tozik, akár szövetkezett a nagyhatalmi tömbökkel, akár független tőlük. 
A nem-szövetkezettek pártatlanságukkal járulhatnak hozzá, a többiek 
előtt az alapokmány elveinek bajnokai lehetnek. Az igazságos béke ki
építéséhez minden szinten támadást kell intézni a kölcsönös bizalmat
lanság gátjai ellen. E kölcsönös bizalom a legbecsesebb erőforrás, a mai 
világban: ebből semmit sem szabad eltékozolni és még többet kell találni. 
A nyílt társadalom alapjai szükségesek ahhoz, hogy szabadon kifejlőd
hessenek a személyek és népek kapcsolatai. Az érintkezés akadályainak 
el kell tünniök, nem utolsósorban ott, ahol népeket, egyházakat, sőt csa
ládokat választanak el. Az emberi érintkezés, tájékozódás és kulturális 
csere szabadsága lényeges a béke építéséhez” . (4, 5, 6. pont.).

Általános értelemben nyilatkozott a „szolgálat” szekciójának jelen
tése a leszerelésről jóllehet ebben a jélentésben sajátos módon világos 
elvi követelmények .és gyakorlati következtetésekre irányuló bátortalan 
célzások vannak egymás mellett. Azonban világos, az a kötelezettség, 
hogy konkrétak is legyünk. Új Delhiben elhatározták, hogy kísérletet 
tesznek egy megbeszélés létrehozására keleti és nyugati politikusok, egy
házi képviselők között a leszerelés lehetőségeiről. E kísérlet ügyében — 
mint már említettük — a CCIA örvendetes módon oly messzire jutott, 
hogy néhány hét múlva megvalósítással lehet számolni.

6. Tekintettel az EVT-nek ezen fáradozásaira, a Keresztyén Béke
konferencia hangsúlyozhatja, hogy teljesen helyesli a pozitív javasla
tok ott található csíráit. Feladatát abban látja,' hogy tovább vigye a kö
vetelések konkretizálását. A béke kérdéséhez nyúló keresztyéneknek 
meg kell érteniük,' hogy a különböző álláspontokat komolyan tudomásul 
veszik és megvizsgálják. Arról sem mondhatnak le azonban, hogy rész
letkérdésekben ne „kerülgessék a forró kását” és olyan dolgokat is ki
mondjanak, amelyek kényelmetlenek a béke kérdése megoldásában 
résztvevő egyik vagy másik csoport számára. Ez nem jelent összeütkö
zést azzal á fent említett alapelvvel, hogy a megoldások konkrét kifor
málását a politikusokra kell bízni. Jelenti azonban, hogy a politikusoktól 
bátorság kívántatik meg a realitások meglátására és hogy a résztvevő 
népek segítséget nyernek a realitásokba való betekintésre és az ennek 
megfelelő magatartás megtalálására.

A Keresztyén Béke-Világgyűlés 7. (Leszereléssel foglalkozó) munka-



csoportja 1961-ben, Prágában már utalt olyan lépésekre, amelyek a trw 
vábbi konkretizálásokra vezetnek, midőn a leszerelési programba a k“ 
vetkező lépéseket javasolja: 1. Atomfegyver-kísérletek megszüntetése » 
velük járó veszélyek miatt; 2. A tömegpusztító fegyverek gyártásának 
eltiltása; 3. Meghatározott atommentes övezetek létrehozása; 4. Nemzet
közi egyezmény kötése az általános teljes és ellenőrzött leszerelésről- 
5. Minden meglevő fegyver megsemmisítése, kivéve azt a minimumot’ 
amely a rendfenntartó szolgálathoz szükséges; 6. Minden fegyver és had
sereg megszüntetése; 7. Az összes katonai egyezmény érvénytelenítése 
(Jelentés 1—7. pont.)

Az Űj Delhj-i tárgyalások fényében megmutatkozik, hogy az itt ki
fejezett követelések meggvalósulása érdekében a Keresztyén Békekonfe
renciának tovább kell építenie azt a technikát, amellyel ezeket előadja, 
éspedig mindenütt, ahol lehetséges, azoknak az ösztönzéseknek a tiszte
letben tartása mellett, amelyeket a Keresztyén Béke-Világgyűlés :9. 
munkacsoportjának jelentése tartalmaz az EVT-vel és annak szerveivel 
való kapcsolatról. Szükséges lesz azoknak a problémáknak a gondos ta
nulmányozása, amelyek a leszerelés kérdéséből Afrika és Ázsia orszá
gaira nézve adódnak és e téren konkrét követelésekig kell eljutni. Mind
ezekben a feladatokban nagymértékben szükség lesz szakértő laikusok 
együttműködésére.

7. A Keresztyén Békekonferenciának tehát egészen meghatározott 
funkciója van a keresztyénségen belül. E funkciók gyakorlásának hozzá 
kell járulnia a feltámadott Krisztusról, mint a világ Uráról szóló s az 
egész keresztyénségre bízott bizonyságtétel konkretizálásához azon a 
ponton, ahol esetleg a világ további léte eldől: a leszerelés és béke kér
désében. 

Ezzel olyan vonalat folytat, melynek kezdettől fogva, kiemelkedő je- 
lentőségeg volt az ökumenikus mozgalomban. Ezért nem elbizakodottság 
a részéről, hanem psak tisztének teljesítése, ha hozzákezd a 2. Keresztyén 
Béke-Világgyűlés előkészítéséhez. Eme, Isten életparancsa iránti engedel
mességben végzendő munkánk sikerének feltétele az összes intézményes 
szempontoktól és kötöttségektől való függetlenség és a Jézus Krisztus 
szavához való kizárólagos kötöttség.

J. A . Mends-Cole:

A keresztyének magatartása Afrika, Ázsia 
és Latin-Amerika népeinek 

felszabadulási mozgalmával szemben

Elnök Űr, kedves Testvéreim!
Mindenekelőtt hálát kell adnom Istennek azért a boldog kiváltságért, 

hogy ismét együtt lehetek Önökkel ebben az egészséges és szép közös
ségben, amely a zegéz világ keresztyénségéből való férfiak és nők 
lelke ihlet arra, hogy előmozdítsa és Isten kegyelméből megszilárdítsa 
a béke és a jóakarat nagy ügyét ebben a mai beteg, zavart és zaklatott 
világban. A múlt év júniusában szerencsém volt az önök kedves meg-
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hívására részt venni a Keresztyén Béke-Világgyűlésen. Szeretném meg
akadni ezt a számomra most nyíló alkalmat, hogy a libériái delegáció 

és a magam nevében, akik részt vettünk, itt nyilvánosan kifejezzem 
őszinte köszönetünket és ̂ hálánkat azért a meleg és szívélyes fogadta
tásért, amelyet az Önök nyílt szíve és keze nyújtott nekünk és amely 
örökre eleven marad emlékezetünkben. Engedjék meg most nekem azt 
a kedves és kellemes kötelességet teljesíteni, hogy átadjam önöknek 
libériái és afrikai testvéreik keresztyén köszöntését. Amikor az Önök 
külön küldöttei Novak püspök és Dr. Broz személyében ez év márciusá
ban ellátogattak Libériába, Tubman elnök kihallgatáson fogadta őket, s 
elutazásuk előtt én is tájékoztattam az elnököt itteni küldetésemről. 
Kérte, hogy adjam át Önöknek személyes jókívánságait annak a nagy 
és nemes munkának a sikeréhez, amelyet önök végeznek a béke előmoz
dítására a földön s amelyért ő együtt imádkozik Önökkel.

Bár nagy megtiszteltetésnek tekintem azt, hogy engem kértek 
fel arra, hogy szóljak „A keresztyén magatartás Afrika, Ázsia és Latin- 
Amerika népeinek felszabadulási mozgalmával szemben” című témáról, 
nagyon fogyatékosnak érzem magam, amikor kísérletet teszek arra, hogy 
megfeleljek az Önök várakozásának és meggyőző módon tárjam fel a 
kérdést. Mivel nem utaztam sókat saját földrészemen, nem is szólva 
Ázsiáról és Latin-Amerikáról, nem volt alkalmam helyszínen megfigyelni 
a keresztyének magatartását a felszabadulási mozgalommal szemben. 
Ezért nem úgy szólok Önökhöz erről a témáról, mint szakértő, mivel nem 
vagyok az.

 Mielőtt tulajdonképpeni témámat elkezdeném, úgy érzem, előbb 
vissza kéll tekintenem az Afrika, Ázsia és Latin-Amerika népeire kény- 
szerített gyarmati mozgalommal szemben tanúsított keresztyén maga
tartásra, hogy jó összehasonlítást tehessünk a keresztyéneknek a felsza
badulási mozgalommal szemben tanúsított magatartásával, kezdve ha
zámmal, Libériával, amely sohasem volt gyarmat, hanem kezdettől fogva 
államközösség volt. Hazám alapítói joggal tekinthetők egyszerre telepe
seknek és misszionáriusoknak is. Ök voltak az elsők, akik terjesztették 
az evangéliumot, még mielőtt a misszionáriusok megérkeztek Libériába. 
Minden libériái otthon önként vállalta azt a felelősséget, hogy krisztiani- 
zálja és civilizálja az ország bennszülött lakossága gyermekeinek és ifjai- 
nak többségét. Minden városban, faluban és településen iskolák és temp
lomok épültek s ezeknek kapui egyaránt megnyíltak a telepesek és- a 
bennszülöttek javára. Annak ellenére, hogy Libéria alkotmánya nem 
korlátozza az egyes ember vallásszabadságát. Libéria túlnyomóan pro
testáns állam, mivel az alapító atyák mind a protestáns hitet követték. 
Nemsokára megérkeztek a misszionáriusok, és az alapító atyák nyomán 
megépítették iskoláikat és templomaikat és ezeknek kapuit egyaránt 
megnyitották a telepesek és a bennszülöttek előtt. Ennek következtében 
Libéria ma joggal tekinthető keresztyén államnak, mivel a lakosok mind 
az alapító atyák, mind az utánuk jövő misszionáriusok részéről erősen 
a keresztyén vallás befolyása alá kerültek. Ezt a megállapítást minden 
fenntartás nélkül teszem, bármit mondanak is külföldi statisztikai adatok 
a hazámban élő különféle vallási csoportokról. Bár igaz az, hogy vannak 
kis mohamedán közösségek, sem nem helyes, sem nem jogos Libéria 
lakosságának nagyobb felét animistának tartani. Amiről sok statisztikus 
megfeledkezik, az az, hogy a keresztyén egyházakat maguk a bennszülöt
tek tartják fenn és támogatják külföldi segítség nélkül.

Csak egy sajnálatos körülmény van, amelyet futólag akarok meg-
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-említeni, s ez az, hogy a Libériában már több mint egy évszázada mű-. 
ködő különféle külföldi missziók (egy kivételével) nem adták meg meg- : 
tértjeiknek azt a magasabb színvonalú keresztyén műveltséget, amely 
elegendő lenne ahhoz, hogy átvegyék a vezetést ̂ z egyházban és a misszió 
terén. Ez vonatkozik 3  legtöbb külföldi protestáns missziói társaságraji 
különösen azokra, amelyek Afrikában létesültek. Mégis hálát adok Isten- J 
nek, hogy ezt a bizonyságot tehetem. Libéria elnöke, Tubman, keresztyén 
gentleman erős vallásos meggyőződéssel és óriási állami kötelességei 
mellett lelkesen támogatja az olyan pénzösszegek előteremtését, ame- : 
lyekkel magasabb színvonalú kiképzést akarnak nyújtani a libériái egy
házi vezetőknek, úgy, hogy elmondhatom önöknek, hogy az én hazámmal 
szemben tanúsított keresztyén magatartás az- egyház és állam közötti 
együttműködés jó szellemét mutatja. Mindketten kéz a kézben haladnak 
előre a haladás, a béke és mindenek egysége felé.

Libéria kivételével a gyarmatosítási rendszert rákényszerítették 
Afrika népeire Európa kormányai, melyeknek vallása — bár túlnyomóan 
keresztyén — a gondolkodás két külön iskolájának nyomait viselik: a 
római katolicizmusét és a protestantizmusét. A misszionáriusoknak azon
ban, akik megelőzték vagy követték a gyarmati urakat, egyetlen gondja 
az volt, hogy megpróbálják keresztyén hitre téríteni egy népet, amelyet 
vadnak és pogánynak tekintettek egy akkor sötétnek nevezett konti
nensen.

Az afrikaiak szociális, politikai és gazdasági életének fejlődése gya
korlatilag a gyarmati urak diktátumára maradt, miközben a misszioná
riusok afrikai megtértjeik leikébe az alázatosság szellemét ültették. Innen 
származik az az általános szólásmondásunk, hogy „Afrikát egyik kéz
ben a Bibliával, a másikban karddal zsákmányolták ki” .

Akárhogy áll is a dolog, a mai gyarmatosító politika tekintetében 
Afrikában, ennek már vége és nem lehet visszahozni. Minél előbb tudo
másulveszi ezt a tényt a még meglevő néhány makacs gyarmati hatalom 
is, annál többet nyernek vele ők is, egy vesztett csata folytatása helyett.
S ugyancsak nyernek ezzel afrikai testvéreink is, akik nemrégiben vív
ták ki függetlenségüket, meg azok is, akik még mindig küzdenek önren
delkezésük megszerzéséért, hogy elfelejtsék a múltat és azt mondhassák 
Afrikán kívül élő testvéreiknek, amit József mondott a bátyjainak: „Ti 
gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta azt fordítani, 
hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa” . Mert 
ki tudja, hogy Afrika nem a mai kor végett hívatott-e el Isten országába?

Ázsia

A történelem minden tanulmányozója tudja, hogy Ázsia földrésze a 
világ valamennyi vallásának, beleértve a keresztyénsdget is, a bölcsője. 
Ez a 1 egriagy óbb és legsűrűbben lakott földrész. Ismeretes, hogy az 
ázsiaiak voltak az első primitív népek a világon, amelyek tudományos 
és technikai' életmódot kezdtek kifejleszteni. Innen ered az a mondás, 
hogy a civilizáció a Tigris és az Eufrátesz folyó völgyében született meg. 
Bár igaz az, hogy Ázsia otthona, a keresztyénség ma Ázsiában csupán 
kisebbségi mozgalom annak ellenére, hogy a földrészt nyugati keresztyén 
 országok hódították meg és gyarmatosították s misszionáriusaik, erőfeszí
téseket tettek a keresztyén hit és tanítás terjesztésére. Itt ismét bebizo
nyult, hogy a gyarmatosítási időszak alatt a keresztyén magatartás na
gyon kevés hatást gyakorolt arra a népre, amelyet éppen azok a keresztyé-
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nek nyomnak el, igáztak le és zsákmányoltak ki, akik nem gyakorolták 
annak a vallásnak az elveit, amelyet hirdettek.

L atin-Amerika

Latin-Amerikát sok és különféle nép lakja. „Latin-Amerika” tulaj
donképpen épp úgy nem pontos kifejezése a déli köztársaságok népeire, 
jnint ahogy az „Angolszász Amerika” lenne az . Egyesült Államok és 
Kanada népeire, ahol más országokból bevándoroltak milliói élnek. 
A „latin-amerikaiak” kifejezést főként Spanyolországból, Portugáliából 
és Franciaországból bevándoroltak leszármazottaikra alkalmazzák s nem 
az indiánokra, akik a föld eredeti urai, sem nem a négerekre, akiket 
mint rabszolgákat erőszakkal hurcoltak oda. Szerencsére azonban el
mondhatom ma, hogy Latin-Amerikában gyakorlatilag nincsenek faji 
problémák. A Latin-Ámerikában letelepedett bevándorlók többsége olyan 
európai keresztyén országokból jött, amelyek túlnyomó részt római kato
likusok. Ennek következtében Latin-Amerika országai kevés kivétellel 
erősen ragaszkodnak a katolikus hithez. A papok és misszionáriusok 
követték a hódítókat, akik rabszolgává tették az indiánokat s mezei, erdei-- 
és bányai munkára fogták őket. Olyan kegyetlenül bántak az indiánok
kal, hogy azok nagy számban haltak meg, úgy, hogy afrikai testvéreiket 
kellett erőszakkal elhozni Afrika távoli kontinenséről, hogy helyettesít
sék őket, mint rabszolgákat. Ma azért vagyunk itt, hogy megvizsgáljuk 
a keresztyén magatartást Latin-Amerika népeinek szabadságmozgalmá
val szemben, mely népek a korábbi rabszolgáknak még mindig’ gyarmati 
hatalmak alatt élő leszármazottai. Különösen gondolunk itt azokra, akik 
a Karibi-tenger körüli országokban telepedtek le és önrendelkezésükért 
küzdenek.

Most, hogy röviden végigtekintettünk a keresztyén magatartáson 
Afrika, Ázsia és Latin-Amerika népeivel szemben a koloniális országban, 
nehéz lenne számomra igazán megmondani, milyen is hát valójában 
a mai keresztyén magatartás a népek szabadságmozgalmával szemben. 
Ez a magatartás ugyanis az egyesek, népek, vagy nemzetek beállítottsá
gától függ.

Azt szeretném javasolni inkább, hogy ehelyett témámat kérdés for
májában vessük fel, s kérdezzük meg, milyennek kellene lennie a ke
resztyén magatartásnak Afrika, Ázsia és Latin-Amerika népeinek szabad
ságmozgalmával szemben. 

Mindenekelőtt szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy Afrika, 
Ázsia és Latin-Amerika sötétfajú népei nem tekinthetők többé favágók
nak és vízhordóknak, akik munkájukat előnyösebb helyzetben levő test
véreik számára végzik, s területeiket sem lehet korábbi gyarmati uraik 
országai részének tekinteni többé. Ezek a népek, amelyeket egykor le- 
igáztak, elnyomtak és kizsákmányoltak, most összetömörülnek a fel- 
szabadulási mozgalomban, hogy felvegyék a harcot a kolonializmus ellen 
és felszámolják az imperializmust annak minden formájában, bármilyen 
új manőverezéssel próbálják is megfékezni, vagy megnyugtatni őket. 
A végtelen szenvedés, elnyomatás és megalázás, amely osztályrésze volt 
ezeknek a népeknek, akiket megfosztottak Isten-adta örökségüktől, csu
pán szavakkal nem törölhető ki a lelkükből. Egy semmitmondó vállvere- 
getéssel, amely mindenki iránt érzett keresztyén testvéri szeretetet akar 
kifejezni, nem segít.
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Ezek az emberek korábbi helyzetük megpróbáltatásainak tudatában 
nagyon érzékenyek és gyanakvóak mindenféle magatartással szemben 
akár keresztyén az, akár más, hacsak minden kétséget kizáró módon nem 
győződhetnek meg annak hasznosságáról, hogy elősegítheti politikai szo
ciális és gazdasági jólétüket.

Különösen így van ez, amikor testvéreiknek milliói még mindig küz
denek azért, hogy kiszabadítsák nyakukat a gyarmati iga alól. Amikor 
azt látjuk, hogy Angolában egy portugál keresztyén a jelen pillanatban 
kíméletlenül öldökli, szinte a kiirtásig afrikai alattvalóikat, mivel azok 
érvényesíteni merték Isten-adta jogaikat az önrendelkezésre; amikor azt 
látjuk, hogy francia keresztyének megőrülnek a gyűlölettől Algériában 
és a legvadabbul gyilkolják a tehetetlen férfiak és nők meg ártatlan 
gyermekek tömegét, csak azért, mert igénylik azt a jogot, hogy embe
rekként birtokolhassák és élvezhessék atyáik Isten-adta örökségét; ami- 
kor látjuk Dél-Afrikában azt a durva igazságtalanságot, amellyel a föld 
urait sújtják, azoknak az európaiaknak a leszármazottai, akik elvitték 
az afrikaiakhoz a Krisztus evangéliumát, most pedig az apartheid (faji 
megkülönböztetés) „evangéliumával” helyettesítik; amikor látjuk, hogy 
milyen óriási pénzösszegeket költenek a világ haladottabb és fejlettebb- 
nemzetei e nukleáris korszak szörnyű fegyvereinek a felhalmozására, 
hogy bármely pillanatban elpusztítsák az embert és évszázados civilizá
cióját; kénytelen vagyok megkérdezni, hol van korunkban az igaz és 
őszinte keresztyén lelkűiét magatartása. Mi lett a bölcsőbeli gyermek 
Krisztus üzenetének szelleméből, amelyet valamennyi keresztyén nem
zet elfogadott és hirdetett? „Dicsőség a magasságban az Istennek és a 
földön békesség s az emberekhez jóakarat.”

Testvéreim, a keresztyén magatartásnak, akár egyéneké, egy cso
porté, vagy intézményeké. Krisztus tanításának meggyőző elveit kell kép
viselnie. A világ egykor eltiport népei nagyon érzékenyek azzal az ős
régi fogással szemben, hogy új díszletekkel akarnak javítani a darabon.

Amíg a keresztyén emberek bőrük színe ellenére nem hajlandók 
megmutatni, megbizonyítani és megélni a Krisztus evangéliumának a 
szellemét, addig a keresztyének magatartása nem tűd értelmet és érté
ket, méltóságot és felemelkedést, örömet és reménységet önteni bármely 
nép életébe, akár afrikaiak, akár ázsiaiak, latin-amerikaiak, vagy mások 
ezek. Mert az a civilizáció, amelyet korunkban akarunk kiépíteni, óriási 
és bonyolult szerkezet, amely nem építhető tisztán fizikai erőkre, lelki 
alapja kell, hogy legyen.

Adja Isten, hogy a Keresztyén Béke-Világgyűlés egybehívásá olyan 
korban, mint a mai, egy nagy lelki keresztes hadjárat legyen, amely az 
egész keresztyénséget felébreszti annak világos felismerésére, hogy mi
lyennek kell lennie a keresztyén magatartásnak nemcsak az afrikai, 
ázsiai és latin-amerikai népek szabadságmozgalmával szemben, hanem- 
korunk félelemben és feszültségben élő világa iránt is.
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J. N. Ondra,

a Keresztyén Békekonferencia főtitkárának 
referátuma a mozgalom eddigi munkájáról 

és perspektívájáról
Kedves Testvéreim!
Három békekonferencia, amelyeket 1958 júniusában, 1959 áprilisá

ban és 1960 szeptemberében tartottunk, készítette elő az Első Keresztyén 
Béke-Világgyűlést, amelyre múlt év júniusában került sor. Már az Első 
Keresztyén Békekonferencia (KBK) megállapította programunk fő vona
lait, amelyhez a keresztyének. egyre szélesebb köre csatlakozott a világ 
különböző országaiból. Mozgalmunk növekedése látható az egyes kon
ferenciák résztvevői számáriak növekedéséiből iá. Ez a szám 
szerinti növekedés rövid négy év alatt, annak a bizonyítéka, hogy 
mozgalmunk programját sok hivő ismeri el. Az „Első Keresztyén Béke- 
világgyűlés név ázt kívánta kifejezni, hogy programunk minden keresz
tyénnek szól, felekezetre tekintet nélkül, akik célkitűzéseinket megértik 
és tudatára ébrednek annak, hogy a világ jelenlegi helyzetéért való fele
lősségünk közvetlenül az evangélium üzenetéből adódik és hogy mi e 
felelősség tudomásulvétele és gyakorlása nélkül, mint keresztyének nem 
tölthetjük be azt a feladatot, amelyet az Egyház Ura bízott ránk. Isten 
Jézus Krisztusban mindent megtett az ember megmentéséért. Krisztus 
munkája, élete., halála és feltámadása szolgálat az életért, a halál ellen. 
Aki ezt az üzenetet magáévá akarja tenni, nem teheti azt oasszívan, 
hanem cfrra van hivatva, hogy Jézus Krisztust kövesse a szolgálat kon
zekvenciájáig, amelyet Ö végzett s amelynek ellátására minden törté
nelmi korszakban azokat hívja fel, akik Jézus Krisztusban hittek. Isten 
világgal való szolidaritása arra indít bennünket, hogy Krisztus szolgá
latában alkalmazzuk a szolgálatnak ezt a szolidaritását. Tudatában va
gyunk annak, hogy a jelenlegi világ fennállásában fenyegettetik, és ez 
amiatt van, mert olyan pusztító fegyverek állnak rendelkezésre, amelyek 
az emberiség történelmében példa nélküliek és mert egy esetleges ka
tasztrófa teljes megsemmisülést jelentene. A harmadik KBK-n világosan 
kifejezésre juttattuk, hogy egyetlen jövő áll előttünk: az emberiség béke
korszaka. Ha nem sikerül ezt a békekorszakot megvalósítani, akkor nincs 
jövő. Korunk embereinek minden nézeteltérésük ellenére egyetlen közös 
ellenségük van, és ez a háború. Ezért Mozgalmunk nemcsak olyan egy
házaknak, csoportoknak és egyes személyeknek az ökumenikus közös
sége, amelyeknek és akiknek örömük telik abban, hogy összejöjjenek 
és közösen tanulmányozzák az evangéliumot és valóságos teológiai prob
lémákat. Mindezek szükséges feltételei munkánk fő céljának — a közös 
keresztyén béketörekvésnek. Ez a konkrét cél hozta össze kezdetben 
Mozgalmunk alapítóit és ez hidalt át minden kevésbé lényeges különbsé
get köztünk.

Eddigi munkánk első szakaszának csúcspontja az első Keresztyén 
Béke-Világgyűlés volt. Csaknem 700 keresztyén, a világ minden részéről 
tett hitet a KBK programja mellett, amint az a mozgalom elnökének, 
J. L. Hromádkának a főreferátumában és a Világgyűlés Üzenetében ki
fejezésre jutott. Az Első Keresztyén Béke-Világgyűlés Tanácsadó Bizott
ságot választott a munka folytatására, amelyet ez a Világgyűlés meg-
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bízott, hogy vezesse a mozgalom munkáját a 2. Keresztyén Béke-Világj 
gyűlésig. Ez a Tanácsadó Bizottság ezekben a napokban elsőízben ül össze 
megválasztása óta, hogy elmélyítse a mozgalom munkáját, intenzívebbé 
tegye és szervezetileg kiépítse. Az Első Keresztyén Béke-Világgyűlésnek 
a munka folytatására vonatkozó határozata ebben az értelemben konkrét 
útmutatást ad nekünk tevékenységünket illetően. A KBK minden tagja 
és résztvevője tudatában van annak, hogy munkáját nem önmagáért 
végzi csupán. A mi feladatunk az, hogy megteremtsük a feltételeket 
ahhoz, hogy azok a keresztyének is, minden országból, akiknek eddig 
nem volt lehetőségük a prágai gyűléseinken való részvételre, konkrét 
részt kaphassanak munkánkból. Technikailag nem lehetséges, hogy min
den évben egyre nagyobb számban hívjunk meg keresztyéneket Prágá
ban tartott konferenciáinkra. Nem -lehetséges ez azért, mert a különböző 
egyházakból jövő érdeklődő testvérek száma olyan magas lenne, ami 
lehetetlenné tenné, hogy egy ilyen nagy gyűlésen dolgozzunk. Ezért az 
Első Keresztyén Béke-Világgyűlés elhatározta, hogy mindenekelőtt ed
digi konferenciáink résztvevőiből a KBK regionális bizottságait, illetve 
a KBK-val való együttmunkálkodást szolgáló nemzeti bizottságokat hoz 
létre. Ezek a bizottságok meg vannak bízva azzal, hogy egyházukban 
és területükön regionális konferenciákat rendezzenek, amelyek lehetővé 
teszik lelkészeknek és egy csomó gyülekezetnek a mozgalmunk munkál 
jában való részvételt. Amikor az Első Keresztyén Béke-Világgyűlés meg
választotta ezt a Tanácsadó Bizottságot, feltételezte, hogy annak minden 
tagja a KBK aktív munkatársa lesz saját országában és saját egyházá
ban. A Tanácsadó Bizottság tagjai közül sokan kezdeményezők voltak 
regionális bizottságok alakításánál és regionális konferenciák tartásánál. 
Azokban az országokban, amelyekben eddig még nem alakítottak regio
nális bizottságot, elvárjuk, hogy a Tanácsadó Bizottság tagjai mozgal
munk gondolatainak képviselői lesznek. A regionális bizottságok és a 
regionális konferenciák tevékenységét a Tanácsadó Bizottság, a Munka- 
Bizottság és a Nemzetközi Titkárság fogja koordinálni. Számítunk regio
nális bizottságok fokozatos alakítására olyan országokban, amelyek a 
Tanácsadó Bizottságban képviselve vannak. Azt várjuk a regionális bi
zottságoktól, hogy az illető egyházak gyülekezeteit tájékoztatják a KBK 
munkájáról és ily módon a laikusoknak is aktív részt adnak munkánk
ból. Hollandiában van a legaktívabb regionális bizottságunk, amely ez év 
márciusában megtartotta az első regionális konferenciát, amelyen 90%- 
ban olyan résztvevők voltak jelen, akik első ízben kerültek közvetlenül 
kapcsolatba a KBK-val és legtöbbjük elhatározta, hogy segít céljaink 
megvalósításában saját országában. A hollandiai regionális bizottság pél
dául szolgálhat a már megalakított vagy megalakítandó bizottságoknak- 
Holland testvéreink nem elégedtek meg egy regionális konferenciával- 
hanem ez év decemberére, a Munkabizottság hollandiai ülésének idejére, 
második regionális konferenciát terveznek. A Német Szövetségi Köz
társaságban működő regionális bizottság eddig többnyire azokra a sze
mélyekre összpontosította figyelmét, akik részt vettek a KBK ülésein 
vagy az Első Keresztyén Béke-Világgyűlésen. A regionális bizottság ülé
sén azonban itt is vannak jelen olyan emberek, akik nagy érdeklődést 
mutatnak a KBK munkája iránt. Ez a regionális bizottság néhány állandó 
albizottságot alakított, amelyek azokat a problémákat vannak hivatva 
következetesen tanulmányozni, amelyekkel mozgalmunk foglalkozik. Ily 
módon segítenek a 2. Keresztyén Béke-Világgyűlés előkészítésében. 
Az „Ifjúság békeszolgálata” , amely a regionális bizottság megbízásából



Szövetségi Köztársaságban dolgozik, a múlt hónap végén Baienrode— 
ban regionális konferenciát tartott.

Aktív regionális bizottságunk van az NDK-ban. Itt különböző kör
höz tartozó lelkészeket hívnak meg együttmunkálkodásra, olyanokat, 
akik a KBK-ban eddig még nem voltak képviselve. Magyarországon az 
ökumenikus Tanács gondoskodik intenzív módon a KBK regionális mun
kájáról. A Szovjetunióban az egyes egyházi vezetőségek, amelyek hiva
talosan részt vesznek a KBK munkájában, feldolgozzák az Első Keresz
tyén Béke-Világgyűlés eredményeit. Eddig az a tapasztalatunk, hogy 
azokban az országokban, amelyekben a KBK résztvevői nem passzívak, 
növekszik az érdeklődés mozgalmunk célkitűzései iránt. Jó példaként 
említhető az utóbbi időből Nagy-Britannia és Franciaroszág. örülni fo
gunk annak, ha a Tanácsadó Bizottság tagjai más országokban is kezde
ményeznek ilyen tekintetben és a legközelebbi jövőre vonatkozó ter
veikről tájékoztatnak bennünket. Ebben az évben az Első Keresztyén 
.Béke-Világgyűlés néhány afrikai részvevőjének kérésére szeretnénk re
gionális konferenciát tartani Afrikában. Három afrikai országból is'kap- 
tunk meghívást. Néhány afrikai országból már javaslatok is érkeztek a 
konferenciák témájára vonatkozóan. Hírt kaptunk Inoue professzortól 
Japánból arról, hogy a Japánban élő testvéreink ez év szeptemberében 
Tokióban megrendezik a KBK egyik regionális konferenciáját. Reméljük, 
hogy az olaszországi. Egyesült Államok-beli, skandináviai és más orszá
gokból való résztvevőktől is hasonló javaslatokat fogunk kapni.

Mozgalmunk teológiai és gyakorlati munkájának elmélyítése érdeké
ben a Munka-Bizottság ez év januárjában Budapesten tartott legutóbbi 
ülésén tizenegy állandó bizottságot alakított, amelyek következetesen 
tanulmányozni fogják azokat az aktuális problémákat, amelyek munkánk, 
célkitűzéseivel függenek össze. A következő bizottságokat alakították.. 
1. A béke és igazságosság — 2. Béke és szabadság — 3. Béke és hideg
háború — 4. Béke és az új államok — 5. A német kérdés megoldása —
6. A béke és a keresztyénséggel való visszaélés — 7. Béke és a leszerelés 
— 8. Az ifjúság békeszolgálata — 9. Béke és ökumené — 10. Tájékoztató 
bizottság — 11. Állandó bizottság a 2. Keresztyén Béke-Világgyűlés: 
előkészítésére. Ez három albizottságban fog dolgozni: a) a teológiai,
b) nemzetközi, c) operatív albizottságban. A Munkabizottság létrehozta 
ezeknek a bizottságoknak egy három-négytagú vezetőségét, arányos nem
zetközi képviselettel, s ezt a vezetőséget túlnyomóan olyan testvérekből 
alakították, akik eddigi munkájuk során különösen kitűntek. A bizott
ságok tagjainak a kinevezésénél a szabály a munkára való alkalmasság, 
ezért a bizottság taglétszáma nem lépheti túl a 20-at és olyan tagokból 
kell államok, akik már foglalkoztak az illető problematikával és követ
kezetesen tanulmányozzák azt. Amellett figyelembe vettük a különböző 
egyházak és különböző országok képviseletét is. E bizottságok munkájá
nak az eredményét rendszeresen a Munkabizottság elé terjesztik, amely 
a regionális bizottságok és regionális koriferenciák eredményével együtt 
felhasználja azt anyagul a 2. Keresztyén Béke-Világgyűlés előkészítésé
nél. Ez az előkészítés tehát következetesen folyik a Tanácsadó Bizottság 
ülésétől a 2. Keresztyén Béke-Világgyűlés egybehívásáig. Ha eddigi mun
kánk elérte azt a szélességet, amelyben tovább szándékozunk menni, 
akkor most lehetőségünk és időnk van arra, hogy a mozgalom munkája 
kibővítésével aranyosan végrehajtsuk teológiai és tárgyi elmélyífé- 
sét is.

A Munkabizottság megbízta a KBK Nemzetközi Titkárságát, Mozgal-
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műnk alapszabályának kidolgozásával. Az alapszabályra vonatkozó ja
vaslatot a Munkabizottság elfogadta és a Tanácsadó Bizottság elé ter
jeszti elfogadásra, mint a KBK szervezeti alapját. Közben hangsúlyozzuk, 
hogy a szervezet sohasem lehet öncéllá, hogy az ránknézve nem. a leg
fontosabb, hanem mozgalmunk gondolatai és célkitűzései jelentik a fő 
dolgot, amelyeket a szervezet csak szolgálni kíván. Nem érdekünk, hogy 
szervezetté váljunk. Olyan mozgalom vagyunk, és az is kívánunk ma-:: 
radni, amelynek tagjai lehetnek egyházak, egyházi csoportok, egyes gyü
lekezetek és egyes személyek. Mozgalmunk kapuja nyitva áll mindazon 
kategóriák előtt, amelyek egyetértenek munkánk eddigi programjával és 
célkitűzéseivel, és készek arra, hogy aktívan részt vegyenek céljaink 
megvalósításábanr De egy mozgalom sem becsülheti le a szervezetet. 
A KBK nem helyi, hanem világméretű mozgalom és ezért szükséges, hogy 
eddigi munkánkat szervezetileg is kiépítsük, hogy koordinálhassuk azt 
különböző egyházakban és országokban az egész világon. 1

Javaslom, hogy miután a Tanácsadó Bizottság elfogadta ezt az alap
szabályt, bízzuk' meg a Munkabizottságot és a Nemzetközi Titkárságot, 
hogy ez alapszabály alapján kérje az ENSZ-nél a KBK nemzetközi moz
galomként való regisztrálását. A KBK Nemzetközi Titkársága segítséget 
nyújt a Mozgalom választott testületi üléseinek előkészítésében. Hiba 
azonban, hogy évenként nagyon ritkán jön össze, úgy, hogy következetes 
munka nem lehetséges és csak néhány akcióra korlátozhatja magát. 
Ezért szükségessé válik, hogy a jövőben keressük a Nemzetközi Titkárság 
gyakrabbi összejövetelének lehetőségét Prágában, és esetleg olyan munka
társakkal bővítsük a Titkárságot, akik valóságos segítséget jelentenének 
munkánkra nézve. Itt mindenekelőtt a regionális bizottságok azon tag
jaira gondolok, akik a saját országukban végzett munka' során beváltak. 
A Munkabizottság ázzál is megbízta a Nemzetközi Titkárságot, hogy te
remtse meg az előfeltételeket a KBK egy önálló folyóiratának létrehozá
sához. Azok a lépések, amelyeket a Nemzetközi Titkárság ebben a tekin
tetben tett, megteremtették a feltételeket ahhoz, hogy a Tanácsadó Bi
zottság mostani ülése után megjelenjék folyóiratunk első száma. Folyó
irat neve ez lesz: Keresztyén Békekonferencia. A Nemzetközi Titkárság 
adja ki Prágában angol, német és francia nyelven. Ez a folyóirat na
gyon fontos mozgalmunk fejlődésére nézve. A KBK gondolatai terjeszté
sének az eszköze lesz ez a folyóirat és lapjai rendelkezésére állanak vala
mennyi munkatársunknak, akik különböző egyházakhoz, országokhoz és 
regionális bizottságokhoz és a KBK állandó bizottságaihoz tartoznak, 
hogy teológiai eszmecserét folytassanak azokról a fő prolémákról, ame
lyeket mozgalmunk meg akar oldani. Ebben nyomtatjuk ki a KBK vá
lasztott szerveinek az üléseiről szóló anyagot is.

A KBK tudatában ván annak, hogy céljai megvalósítását nem érheti 
el más ökumenikus- és békemozgalmakkal való együttműködés nélkül. 
A múlt évben kapcsolatot létesítettünk az Egyházak Világtanácsával, 
amelynek hivatalos megfigyelője részt vett az Első Keresztyén Béke- 
Világgyűlés tárgyalásain és így Karlovy Vary-ban is részt vesz a tárgya
lásainkon. A KBK hivatalos megfigyelője a múlt év novemberében és 
decemberében Üj Delhiben részt vett az Egyházak Világtanácsa Harma
dik Nagygyűlésén. A KBK meghívást kapott az Európai Egyházak Kon
ferenciáján való részvételre, amelyet ez év októberében tartanak Nyborg- 
ban. A KBK két megfigyelője a múlt év decemberében részt vett a Béke- 
Világgyűlés ülésén Stockholmban, és most a Béke-Világtanács elnöke, 
Bernal professzor meghívta mozgalmunkat, hogy vegyen részt azon az
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általános leszerelési és békekongresszuson, amelyet ez év júliusában 
Moszkvában tartanak. Azon a véleményen vagyunk, hogy mindezeket a 
meghívásokat el kell fogadnunk s minden olyan ökumenikus, béke- és 
más világszervezetekkel fel kell vennünk a kapcsolatot, amely tevékeny
ségétől valóságos hozzájárulást várunk az atomháború veszélylehetősé
gének kiküszöböléséhez és az igazi békés együttélés feltételeinek meg
teremtéséhez.

Kedves Testvéreim!
Mindabból, amit itt Önöknek röviden vázoltam, láthatják, hogy mun

kánk kilátásai reményt keltőek és az előttünk fekvő feladatok, nézetem 
szerint, nagyobbak annál, minthogy eddigi munkatársainkkal el tudnánk 
végezni azokat. Ezért a Tanácsadó Bizottság minden tagjához azzal a 
kéréssel fordulok, munkálkodjék együtt aktívan tevékenységünk minden 
területén, azaz az állandó tanulmányi bizottságokban, a regionális bizott
ságokban és folyóiratunk lapjain.

Ebben az összefüggésben még a Titkárság apparátusának a nevében 
is kell egyet-mást mondanom. Ha Önök a KBK ülései alkalmával, külö
nösen a Tanácsadó Bizottság mostani ülésén és azelőtt Prágában és 
Karlovy Varyba való szállításnál technikai fogyatékosságokat állapítottak 
meg, akkor ennek az volt az oka, hogy csak négy alkalmazottunk van, 
akik a KBK-ban dolgoznak. Az összps többiek önkéntes munkások, akik 
mozgalmunknak szentelik gyakorlatilag egész szabad idejüket. Teológiai 
Akadémiák professzorai, különböző egyházak lelkészei, a Teológiai 
Fakultás diákjai és alkalmazottai ezek. Az állandó munkatársakban való 
hiánynak az a következménye, hogy a levelezés, az anyagok, referátumok 
fordítása és akcióink megszervezése nem kellő időben történik.

Nézetem szerint tovább nem lehetséges, hogy ellássuk az eddigi és 
a következő szolgálatainkat, ha nem tudjuk apparátusunkat legalábbis 
megduplázni.

Ezzel függ össze munkánk anyagi biztosításának a kérdése. Turnsky 
testvérünktől pontos számokat fogunk hallani. Mindannyiójuktól szeret
ném kérni, hogy segítsenek anyagi gazdálkodásunk biztosításában és ily 
módon tegyék lehetővé nemcsak a munka folytatását, hanem szükséges 
kibővítését is. Konferenciánk három csoportban fog ezután dolgozni: 
a) a teológiai, b) a nemzetközi, c) az operatív munkacsoportban. Az itt 
vázolt feladatok megoldására vonatkozó kezdeményező javaslataikat az 
operatív csoportban várjuk. Szilárdan meg vagyok győződve arról, hogy 
Isten segítségével mindezt elérhetjük, ami eddig látszólag lehetetlen volt, 
ha a Tanácsadó Bizottság minden tagja valóban aktív munkatársunk lesz.



_ 
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus 

Tanácsának nyilatkozata 
a moszkvai leszerelési 

és békevilágkongresszussal kapcsolatban

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 1962. június 
25-i közgyűlése rendkívüli érdeklődéssel és reményteljes várakozással 
fordul a küszöbön álló moszkvai leszerelési és béke-világkongresszus felé, 
s jó eredményeket és sok áldást kíván történelmi jelentőségű munká
jára.

Fokozott érdeklődésre készteti a magyarországi keresztyén egyháza
kat és híveket már az is, hogy egyházaink küldötteik révén kezdettől 
fogva (Párizs, 1949) teljes erejükkel és erkölcsi tekintélyükkel támo
gatják a Békevilágtanács irányította békemozgalmat hazánk határain 
belül és kívül egyaránt, számos fontos lépést tettek a békéért az elmúlt 
másfél évtized alatt a nemzetközi egyházi világszervezetek fórumain és 
a külföldi evangéliumi egyházak körében. Ez a szerény, s mégis jó ered
ményeket mutató békemunkánk egyházainkban fokozza a felelősségér
zetet a népek békéjének fenntartása, megszilárdítása és elmélyítése iránt. 
Sokat nyertünk lelkiekben is a békéért folytatott munkánk során. A 
békevilágmozgalomban való pozitív részvételünk fejlesztette ki egyhá
zaink s híveink érzékét és felelősségét a nagy erkölcsi feladat: az em
beriség békéjéért való fáradhatatlan küzdelem iránt. .11

Nagyon jó tapasztalataink vannak a békevilágmozgalommal kap
csolatban abban a tekintetben is, hogy az világnézeti, faji, nemzetiségig 
vallási és politikai különbségeikre való hátrányos tekintet nélkül igyek
szik az emberiség aktuális békefeladataira koncentrálni a világ béke
szerető erőit. Egyházaink békemunkájukban nemcsak hogy hűek marad
hattak dogmatikai alapelveikhez és sajátosságaikhoz, hanem ugyanak
kor elmélyült és erősödött a békéltetés szolgálatában (II Kor 5, 19) meg
jelölt bibliai gyökerű hivatástudatuk is, mint e világi ténykedésük egyik 
legfőbb ágáé. Tehát keresztyén hitünkhöz híven, a felebaráti szeretet 
krisztusi parancsának készségesen engedelmeskedve, az emberiségért ér
zett felelősségünktől indíttatva, támogatjuk szívvel-lélekkel a békevilág- 
mozgalmat s reménykedünk annak teljes sikerében. Elmondhatjuk, hogy 
a jószándékú ökumenikus törekvések terén is komoly indításokat és tar
talmi segítséget kaptunk az emberiség békéjéért vívott céltudatos, világ
méretű küzdelemből. Ennek jelentős bizonysága a Prágai Keresztyén 
Békekonferencia, melyben Kelet és Nyugat egyházi békeerői tömörül
nek az emberiség békéjének védelmére.

Bizakodó reménységünket hatalmasan erősíti az a történeti tény is, 
hogy a békevilágmozgalom erőfeszítéseinek mindenki előtt nyilvánvaló 
komoly eredményei születtek a II. világháborút követő s háborúval fe
nyegető, vagy már egyenesen nyílt háborúskodássá fajuló konfliktusok 
leküzdésében, s egyik legfőbb tényezőjévé lett annak, hogy a második 
évtizede tartó hidegháborús nemzetközi feszültség nem változott át me
legháborúvá. Ezeknek az eredményeknek az elismerésében nem akadá
lyoz minket az a kétségtelen igazság sem, hogy a békevilágmozgalom 
eddigi eredményei emberileg elsősorban a szocializmust építő államok 
határozott békeakaratának s az ehhez szükséges erőnek köszönhető. 
Két világháború minket is sújtott borzalmai után örömmel látjulc
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a szocialista gazdasági és társadalmi rend erősödését, amelynek 
a lényegéből nőm köveítkezhetik más. mint a népek és az egész  
emberiség békéjéért folytatott lankadatlan és bizakodó küzdelem. 
gz a látásunk hozzátartozik békéltető szolgálatunkhoz, mely ilyen 
értelemben is komolyan veszi a különböző 'politikai rendszerek békés 
Icoegzisztenciájának annyira lényeges követelményét. Ezt a látásunkat 
ma különösen alátámasztja az az örvendetes körülmény is, hogy a béke- 
világmozgalom mostani nagy eseménye, a leszerelési és békevilágkong
resszus színhelye éppen Moszkva, a szocializmust építő emberiség szel
lemi és politikai központja lesz.

Mindezek alapján azt várjuk a moszkvai leszerelési és békevilág
kongresszustól, hogy

az hathatós lépésekkel viszi közelebb a megvalósuláshoz az ál
talános és teljes (ellenőrzött) leszerelést;

a II. világháború káros maradványainak felszámolását, elsősor
ban a berlini s általában a német kérdés megoldását;

a nukleáris energia kizárólag békés célokra való hasznosítását; 
tehát a bármily hadászati jellegű (magaslégköri, szaharai, csen

des-óceáni, föld alatti stb.) kísérleti nukleáris robbantásoknak — 
melyek veszélyeztetik és félelemmel töltik el a közvetlenül, vagy 
közvetve érintett népeket —, haladéktalan beszüntetését;

a gazdaságilag és kulturális szempontból fejletlen és elmaradott 
népek hathatós támogatását;

a gyarmati rendszer teljes és végleges felszámolását; 
tehát világosan meg fogja jelölni a békemozgalom legaktuálisabb 

feladatait;
mozgósít minden létező jó erőt azok megvalósítására; 
egyáltalán az egész emberiség, minden nép, minden faj, minden 

család s minden békeszerető ember jobb és boldogabb életét fogja 
előmozdítani.

Így és ilyen reményteljes várakozással nézünk mi, magyarországi 
keresztyének a moszkvai leszerelési és világbéke kongresszus elé. Ez a 
forró reménységünk indít arra, hogy gyülekezeteinkben imádkozzunk is 
buzgón érte a Békesség mindenható Istenéhez; hogy ĵó szóval és jó pél
dával buzdítsunk is minden keresztyént itthon is és szerte az egész föld
kerekségen az emberiség békéjének odaadó szeretetére és előmozdítására, 
s a háború fúriáinak megfékezésére. Ilyen reménységgel veszünk részt 
lélekben mindnyájan, s küldötteink révén láthatóan is a békevilágmoz- 
galomnak ezen az ígéretes nagy történeti eseményén annak szent nevé
ben, akiről mai hitünk is vallja a régi bizonyságtétel igéit, hogy Ö „nem 
a visszavonásnak (rendetlenségnek, diszharmóniának, békétlenségnek), 
hanem a békességnek Istene” (I Kor 14, 3).
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Dékáni je lentés a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Teológiai Akadémiájának 1961/62. tanévéről

Augustinus fogalmazta meg először a teológia meghatározását s ma 
sem tudunk ennél többet mondani, amikor „De civitate Dei” című mű
vében azt írta: A teológia az Istenről szóló tanítás. Ez természetesen ma
gába öleli az egész keresztyén tanítást, Istennek a kinyilatkoztatásban 
feltárt teljes ismeretét. Hiszen Istent nem ismerhetjük meg másképp, 
csak ahogyan kinyilatkoztatta magát, ahogyan kitárulkozott az ember 
előtt, ahogyan távoli és láthatatlan lényét közel hozta az emberhez.

Isten az egykor régen elhangzott igéjét az egyházban teszi jelenide
jűvé, „viva vox”-szá, itt hangzik az evangélium élő szava a mindenkori 
jelen emberéhez. Ebből következik a teológia egyházias és ugyanakkor 
gyakorlati jellege is. A teológia az egyház tudományos öntudata, amely 
az emberi tudás legmagasabb színvonalán, a tudomány színvonalán köte
les szolgálni az egyházat, de sohasem valami elvont, élettől elszakadt ma
gasságban, hanem mindig az egyház javára, a lelkészek, a gyülekezetek, 
az egyház népe számára.

Ez azt kívánja a teológiától, hogy kutató munkájával elébe dolgozzék 
az egyháznak, segítse az egyházat konkrét döntések meghozatalában, igei 
felismerések megvallásában. Az egyház előtt járó és előre dolgozó teo
lógia segíti az egyház népét a haladás útján, míg a hátul kullogó, az 
ismereteket regisztráló, lexikont összeállító, öncélú teológia hátráltatja 
az egyházat azon az úton, amelyen Ura vezeti.

Nem minden teológiai munka egyformán értékes. Azok az eredmé
nyek jelentenek legtöbbet, amelyek előremutató jellegűek, amelyek taná
csolják, útba igazítják a Jézus Krisztus nyáját az ige világosságával. Az 
a teológia értékes, amely megvilágítja, hogyan vezeti a Szentlélek az 
egyházat, hová irányítja a Szentlélek az egyház lépteit, mit kíván Isten 
konkréten a jelenben az őt követő nyájtól, a benne hívőktől, az egyház 
tagjaitól. Isten ma sem hagyja tanácstalanságban övéit, ma sem elrej
tőző, néma Isten, hanem ma is akaratát közlő, igéjét megnyitó, szívét ki
táró Isten, megérthető Isten.

Az az irány, amely felé ma Isten világszerte vezetni akarja az egy
házat, emberszeretetének megértésében tárul ki. Ezt az egyház nem antro
pocentrikusán, nem az emberből, vagy a világból, vagy a történelemből 
kiindulva fedezi fel, hanem teocentrikusan, az igéből tájékozódva, Isten 
szavára építve, a Szentlélek ajándékaként felülről nyeri. Ez azt jelenti, 
íiogy Isten egyre inkább foglalkoztatja övéit mindazzal, amit az ember 
javára, az emberért cselekedett, hogy a benne hivők is meglássák és fel
fedezzék Isten emberszeretetre küldő parancsát.

Ma már nem tudják kifejezni az egyház népe számára hűségesen 
Isten aktuális akaratát azok a teológiák, amelyek figyelmen kívül hagy
ják Isten szeretetről szóló kinyilatkoztatásának teljességét. Ma már el
avultak azok a teológiai irányok, amelyekkel nem lehet megvilágosítani 
a keresztyén életfolytatás útját.

Ma már nem sokat lehet kezdeni azzal a protestantizmuson belüli 
orthodox irányzattal, amely a tiszta tan, a dogmatikus merevség kategó
riái között nem tud mit kezdeni az élettel, ahová Isten az evangélium hir
detőit külte.

De nem lehet mit kezdeni azzal a pietizmussal sem, amely vissza
vonult a lélek belső körére, a világtól elzárkózó, az életet meg nem értő
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kegyes fellegvárba, vagy protestáns kolostorba, ahová nem hallatszik 
be az élet építésének lüktető zaja, ahol az ún. megtért lelkek egymás 
között vannak. Miközben elszakadtak az embertől, elszakadtak az Isten
től is, mert Istent csak az emberek között végzett jó szolgálatokon ke
resztül lehet tisztelni.

Nem lehet mit kezdeni azzal a racionális és liberális teológiával sem, 
amely az emberi észt, vagy a modern életfelfogást tette kiindulópontjává,, 
mert ezzel megszegényítette önmagát, elvágta minden teológiai és egy
házi munka alapjától, az Isten igéjének fundamentumától, feloldódott 
emberi tanítássá, elvesztette az Istentől tanítottság drága kincsét.

Az az út, amelyen Isten ma vezet minket, az emberszeretet teológiá
jának és egyházának az útja, mert ö  maga az emberszeretet Istene, aki 
úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte. Ma az az egyhá.-r 
hirdeti tisztán és igazán az Isten igéjét, amely Jézus Krisztusról, mint 
az ember javáért élt, az emberért meghalt és az emberért feltámadt Űr
ről tesz bizonyságot, aki követőitől és tanítványaitól is azt várja, hogy az 
Ő szeretetét éljék bele a világba, jézusi magatartásban éljenek, Luther 
szavaival, Krisztussá legyenek a felebarát számára.

Ezért ért meg a ma teológiája és a ma egyháza egyre többet Isten 
szeretet-akaratából. Ezért szélesedett ki nálunk a szeretet fogalma az 
egyének felé irányuló individuális szeretet megnyilvánulásai mellett, a 
nagy emberi kollektívák felé is megmutatkozó széles látóhatárú szere
tetté. Ezért nyilatkozik meg egyházunk a múltban oly sokat szenvedett 
népünk szeretetéről, az emberi haladás és felemelkedés programjának tá
mogatásáról, az emberiséget fenyegető atomhalál elleni küzdelemről és 
a lakott föld békéjének biztosításáról, a fegyvermentes, tökéletesen le
szerelt világ kialakításának követelményéről. A szelíd szemű názáreti 
Jézus követéséhez csak ezek a gyakorlati döntések méltók. Akik tőle, a 
Mestertől tanulják a keresztyén élet útját, nemcsak szavakban, hanem 
mindennapi cselekedettel veszik ki részüket az ember javáért folytatott 
munkából, az emberszeretet isteni parancsának széles skálájú teljesíté
séből.

Teológiai Akadémiánk mind az egyház tudománya művelésének, 
mind a jövendő lelkészek képzésének a szerve. Amire kutatásainkban el
jutottunk, azt képviseljük a lelkészképzés ügyében is. Az az evangélikus 
egyház, amely világosan látja feladatának széles horizontját, Isten igé
jének megszólaltatását, a jézusi lelkűiét képviseletét aktuálisan akarja 
elvégezni azok között a körülmények között, amelyekbe Isten állította 
Jövendő lelkészeit úgy készíti fel a szolgálatra, hogy alkalmasak legye
nek a holnap és holnapután egyházi feladataira. Ez egyrészt az egyházi 
tanítás klasszikus anyagának, a minden időkben érvényes teológiai stú
diumoknak az átadásából, másrészt az egyház mai problémáinak és fel
adatainak a megvilágításából áll.

Ezért a világ minden evangélikus teológiáján hagyományos tananya
got az 1961/62. tanévben az eddiginél jobban egészítettük ki olyan tár 
gyakkal, amelyek ifjúságunkat közelebb viszik a mai problémákhoz és 
jövendő feladataikhoz.

A tanév elején az egyetemes presbitérium teológiai intézeti tanárrá 
választotta Rédey Pál és Vámos József lelkészeket, akik az egyházi élet 
mai vonatkozású tárgyait is előadják. Teológiai Akadémiánk arra töre
kedett, hogy hallgatóinkkal megismertesse egyházunk álláspontját a mai 
élet legdöntőbb kérdéseiben. Ezért ilyen tárgyú előadásokat is tartot
tunk: „A keresztyénség mai világproblémái” (dr. Pálfy Miklós), „A gyar-
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mati sorból felemelkedő népek és a keresztyénség” (Prőhle Károly), „Egy, i 
ház és társadalom” (Rédey Pál), „Ökuménika” (Rédey Pál), „Egyházrajz” 
(Rédey Pál), „Egyház az irodalomban” (Vámos József), „Alkotmánytan” i 
(Vámos József), „Bevezetés egyházunk mai problémáiba” (dr. Ottlyk 
Ernő), „A békemozgalom” (dr. Ottlyk Ernő). Ezeket a tárgyakat alap
vizsgái és szigorlati tárgyakká is tettük, hogy méltó hangsúllyal érvé
nyesüljenek lelkészképzésünk életében. Mindebben kifejezésre jut evan
gélikus egyházunk állásfoglalása, amely úgy akarja hirdettetni az Isten 
igéjét, hogy az jó gyümölcsöt teremhessen a hazafias kötelesség és az em
beriségért érzett keresztyén felelősség vonalán is.

Az 1961 /62. tanévnek emellett a belső, teológiai fejlődése mellett, 
örömmel jelentem azt a külső változást, ami Teológiai Akadémiánknak 
az egyházegyetem székházába való beköltözése terén történt, egyházunk 
vezetőségének intézkedése folytán. Püspökeink intézkedését készséggé! 
hajtottuk végre, mert így egy épületben nyert elhelyezést Teológiai Aka
démiánk a Teológus Otthonnal, ami régi kívánságunk volt. Egy épület
ben van 40 000 kötetes teológiai szakkönyvtárunk az egyházegyetem 
100 000 kötetes könyvtárával, ami a tudományos munka technikai előfel
tételeit könnyíti meg. Nem utolsó sorban pedig közelebb kerülhetett Teo
lógiai Akadémiánk helyileg is egyházi életünk központjához, az egyház- 
egyetem székházában. Teológiai Akadémiánk helyiségeinek száma a ko
rábbival azonos, sőt újabb helyiségek biztosítására is kilátás van. A Teo
lógus Otthon szobáiban olyan lakások vannak, amelyekben korábban csa
ládos lelkésztestvérek laktak, így azok színvonala is minden igényt ki
elégítő.

Tanévzáró ünnepélyünk alkalmát is megragadjuk Káldy Zoltán 
püspök úr felé irányuló hálás köszönetünk kifejezésére, amiért az egész 
költözés előkészítő tárgyalásait és azután irányítását volt szíves vállalni, 
sok irányú püspöki elfoglaltsága ellenére kész volt részletekbe menő se
gítséget is nyújtani, így most mindazt, hogy Akadémiánk — külföldi és 
hazai egyházi emberek által is elismerten — olyan szép külső körülmé
nyek közé kerülhetett, legelőször is neki köszönhetjük.

Teológiai Akadémiánk tanári kara szilárdan áll egyházi vezetősé
günk mögött, munkájával egyházunk hitben felismert útját akarja szol
gálni. Ezéét tanári karunk szolgálata szervesen összenőtt közegyházunk 
szolgálatával.' Ez tükröződik Akadémiánk nemzetközi kapcsolataiban is. 
amit mindig a közegyház szolgálattevőiként végeztünk.

Egyházunk vendégei nálunk is látogatást tettek; ezek sorában fogad
tuk D. Moritz Mitzenheim NDK-beli thüringiai tartományi püspök és a 
kíséretében levő dr. Herbert von Hintzenstern szerkesztő és Hartmut Mit
zenheim egyháztanácsos látogatását szeptemberben. Februárban a Prágai 
Keresztyén Békekonferencia budapesti ülésezése során hazánkban járt 
Gerhard Bassarak berlini lelkész „Augusztus 13. és a német evangélikus 
egyház”, dr. Werner Schmauch greifswaldi teológiai professzor „A Hegyi 
Beszéd értelme és mai jelentősége” , Alexej Karev moszkvai baptista lel
kész „Az orosz egyház történetének és jelenének áttekintése” címmel tar
tottak nálunk előadást. Márciusban dr. John Baxter, a skóciai St. And- 
rewsban működő teológiai professzor volt a vendégünk. Május végén dr. 
Werner Schmauch greifswaldi teológiai professzort és a greifswaldi, jénai, 
hallei, rostocki teológiák 11 hallgatóját láthattuk vendégül s mutathat
tuk be nekik Teológiai Akadémiánk életét. Hálásak vagyunk a profesz- 
szorok és teológiai hallgatók látogatásának és cseréjének lehetőségéért. 
Vendégeink sorában említhetjük dr. Williams titkárt, az Egyházak Világ-



tanácsa segélyügyi osztálya részéről. Júniusban pedig dr. Gerhard May 
bécsi evangélikus püspököt és feleségét köszönthettük Akadémiánkon. 
      Tanári karunk részéről a következő külföldi utak történtek. Dr. Pálfy 
Miklós novemberben részt vett Görlitzben a Német Béketanács Kérész- 
évén Munkaközösségének tanácskozásán, majd Greifswaldban előadást 
tartott, januárban a nyugati és keleti egyházi emberek eszmecseréjén 
vett részt Karlovy Varyban. Rédey Pál december közepén részt vett a 
hessen-nassaui békemozgalom konferenciáján Nyugat-Németörszágban. 
Dr Ottlyk Ernő Káldy Zoltán püspök úrral részt vett novemberben és 
decemberben az Egyházak Világtanácsának az indiai Új-Delhiben tar
tott harmadik világgyűlésen. A Prágai Keresztyén Békekonferencia ta
nácsadó bizottságának Karlovy Varyban tartott ülésén dr. Pálfy Mik
lós és dr. Ottlyk Ernő vettek részt.

Tanári karunk az egyházi sajtó állandó munkása, dr. Pálfy Miklós 
főszerkesztői, Vámos József társszerkesztői, dr. Ottlyk Ernő felelős szer
kesztői munkát is végez. Dr. Pálfy Miklós részt vesz az ószövetségi bib
liafordítás munkájában és sajtó alá rendezésében. Prőhle Károly elké
szült az új egyetemes agenda szerkesztésével. Groó Gyula és dr. Ottlyk 
Ernő részt vettek az új konfirmációi káté megírásában. Megjelent dr. 
Ottlyk Ernő „Bevezetés egyházunk mai problémáiba” című sokszorosított 
jegyzete, valamint „A  magyarországi evangélikus egyház története” című 
jegyzete.

Tanári karunk tagjai rádiós igehirdetést és igen sok gyülekezeti ige
hirdetést tartottak, gyakran kérték fel őket gyülekezeti és lelkészi mun
kaközösségi előadások tartására. A püspökök állandó munkatársai vol
tak ökumenikus tanulmányok készítésében és egyéb közegyházi funkciók
végzésében.

Könyvtárunk az elmúlt tanévben 332 értékes művel gyarapodott. 
40 000 kötetes könyvtárunk költöztetése jól sikerült. Virág Jenő főkönyv- 
táros és munkatársai, valamint hallgatóink szorgalmas munkája révén.

Teológus ifjúságunk élete az elmúlt tanévben a nyugodt fejlődés ké
pét mutatta. A tanulmányi eredmények általában javultak, csökkent a 
halasztott kollokviumok száma. A lelkészképzés bentlakásos jellegű, 
minden hallgatónk a Teológus Otthonban nyer elhelyezést. Itt és az Aka
démián naponta reggeli és esti áhítatokat tart az ifjúság. A csendes na
pokat február közepén tartottuk meg a tanári kar szolgálatával. Hall
gatóink professzorok vezetésével több teológus napot tartottak gyüleke
zeteinkben. A gyülekezetek lelkészképzésünk ügyét támogató szeretetét 
a szupplikációs szolgálatok során tapasztalhatták hallgatóink. Az ötöd
évesek részt vettek a szokásos egy havi gyülekezeti szolgálati beosztás
ban, hogy elsajátítsák a lelkészi gyakorlatot.

A köszönet szavával fordulunk államunkhoz, hogy államsegélyével 
biztosította Teológiai Akadémiánk működését, anyagi segítséget nyúj
tott az egyetemes székházba történt költözésünkhöz.

A köszönet szavával fordulunk dr. Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő 
úr és dr. Vető Lajos püspök úr felé, Teológiai Akadémiánk elöljárói felé, 
akik gondoskodó szeretetükkel vettek körül bennünket.

Mindenekelőtt pedig Istené legyen a hála, aki az elmúlt tanévben 
is erőnk forrása, szolgálatunk irányítója volt. Az ő bocsánatáért könyör- 
günk mulasztásainkkal és bűneinkkel szemben és az ő áldásáért könyör- 
günk elmúlt tanévi munkánk gyümölcseire. Néki legyen dicsőség most 
és mindörökké.

Dr. Ottlyk Ernő

439



A  gyarmati kérdés és a keresztyénség 
történelmi áttekintése

A gyarmatosítás, a kolonializmus első megindítói a görögök voltak 
A görög államvárosok, mint pl. Athén, Théba és mások, mikor elég erős
nek érezték magukat a hódításra, az Égéi-tenger szigeteit foglalták el 
és hajtották gyarmati sorba azzal, hogy az ott fellelhető kincseket, ter
mékeket hadizsákmányként elhurcolták és adófizető alattvalóikká tet
ték, és telepeseket hagytak ott a maguk érdekei védelmére.

Nagy Sándor macedón király azután a görög városokat hajtotta ha
sonlóan az uralma alá és átkelve a Dardanellákon, Előázsiától kezdve 
az akkor ismert világnak jóval a keleti határán túl fekvő országok lako
sait legyőzve, eljutott a mai Indiáig és délen egészen Egyiptomig, illetve 
Szudánig. Katonai hódítás volt ez csupán? Nem, több volt ennél, mert 
a több évig tartó harcok alatt igyekezet ezeken a területeken biztosítani 
uralmát azzal, hogy erősített városokat építtetett, többek között 12 Ale
xandráét, — az egyiptomi ma is áll — és ezenkívül az ezeket összekötő 
katonai garnizonokat szervezett, s visszavonulása után ezekben a váro
sokban és katonai gamizonokban telepesekként öreg vagy kipróbált ka
tonáit hagyta hátra, hogy őrzői legyenek a meghódított vidéken az ő ural
mának.

Életírói szerint azonban arra nagyon vigyázott, hogy a leigázott né
pek vallási, közigazgatási, társadalmi berendezkedéseit csorbítatlanul 
hagyja. De ugyancsak életrajzírói azt is megírják, hogy míg ő seregei
vel Távol-Kelet felé vonult, a visszahagyott kormányzók a meghódított 
terület lakosaival milyen kegyetlenül bántak, mindenükből kifosztották 
őket, hogy ők, a kormányzók minél jobban meggazdagodjanak. Ez a 
nagysándori kolonializmus azonban halálával, amely nagyon korán kö
vetkezett be — 37 éves korában halt meg — véget is ért, mert birodalma 
vele együtt elpusztult, széthullott.

A rómaiak gyarmatosításáról már többet tudunk. Középiskolai tan
könyvek, most általános iskolai tankönyvek is foglalkoznak ezzel.

Afrikába és az Ibériai félszigetre, Galliába és Görögországba, Zsidó
országba és Illyrijába csakúgy, mint Pannóniába, sőt még a mai 
Csehországba is eljutottak. A provinciákat és kolóniákat csak úgy 
tekintették gyarmatnak, mint az újkori kolonialisták a maguk gyarma
tait. Persze azért talán más volt az ő viszonyuk a provinciák és kolóniák 
népéhez, mint a mai gyarmatosítóknak. . .  De azért a barbár csak barbár 
volt a római szemében még akkor is, ha esetleg magas állami méltó
ságig emelte is az értelmi képessége vagy művészi adottsága.

És a provinciák és kolóniák gazdagsága csak arra szolgált, hogy 
emelje a rómaiak életszínvonalát, szolgálja Róma gazdagodását, emelje 
fényét. Amikor olvasok és hallok Róma, Firenze, Bologna múzeumainak 
hihetetlen értékű arany műkincseiről, a Vatikán és az olasz arisztokra
ták birtokaiban levő, pénzben szinte ki sem fejezhető műkincsekről, 
olyankor mindig felteszem magamban a kérdést: „vajon honnan rabol
ták?” A florenzi múzeumban van egy egy méter magas aranyserleg, 
valami olyan káprázatos ötvösmunka, amely úgy megfogja a nézőt, hogy 
alig tud szabadulni és amelynek az elkészítéséhez a szakértők szerint 
legalább fél emberöltő kellett. A művész neve és nemzetisége ismeretlen. 
Vajon melyik provincia siratta elvesztését?

Az újkori gyarmatosítás tulajdonképpen a XV. század végén és a
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XVI. század elején kezdődött. Amerika felfedezése, a tengeri hajózás 
    fellendülése, a pénzgazdálkodás és a kereskedelem megindította a könnyű 
gazdagodásra eshetőséget nyújtó, addig ismeretlen területek meghódí-. 
tását. Spanyolország volt az első a hatalmak közt, amely úgy az újon
nan felfedezett Amerikában, mint Afrikában és Hátsó-Indiában meg
vetette a lábát, és ezzel elindította a gyarmatosítás oly szomorú törté
netét. Csakhamar nyomába szegődött Portugália, amely nemsokára hát
térbe szorította tanítómesterét és versenytársát. Gondoljunk Indoné
ziára . . .  Fülöpszigetekre és Dél-Amerikára is. A XVIII. században 
Franciaország, majd Anglia állt a gyarmatosítás élére. És azután úgy 
jöttek velük egy időben, vagy utánuk Olaszország, Németország, Belgium, 
Japán, Amerika, Ausztrália, Dél-Afrikai Unió.

A gyarmatokat nem sorolom fel, csak nagy földrajzi egységekben: 
Egész Afrika Egyiptomtól a Dél-Afrikai Unióig és Szomáliától Mauri
tániáig, Kína, India, Hátsó-India egészen Ciprusig, Dél-Amerika, Közép- 
Amerika, Kanada, Atlanti- és Csendes-óceán minden szigete.

Az első világháború előtt a Föld 71 százalékán az emberiség 62 szá
zaléka élt gyarmati vagy félgyarmati sorban.

A gyarmatosító nemzetek kezdettől fogva keresztyén nemzetek vol
tak. De meg kell vallanunk őszintén, hogy a gyarmatosítás munkája 
közben kezdettől fogva nem kötötte őket a keresztyén etika, ebben a 
tekintetben nem volt különbség a bigott római katolikus spanyolok és 
felvilágosodott protestáns hollandok, angolok és németek között. A ke
resztyén misszió munkásainak, akik igazán az Ür Jézust akarták szol
gálni és az Ö missziói parancsa hajtotta őket, mint Livingstont, Albert 
Schweitzert a lehető legszomorúbb tapasztalataik voltak ebben a tekin
tetben. Hogy mennyit rontott a missziói munka eredményességén a gát
lástalan kizsákmányolás az embertelen és minden erkölcsi gátlástól meg
szabadult profit hajhászása, arról az ő hátramaradt írásbeli dokumen
tumaik tanúskodnak. 1959-ben egy magyar újságíró járt Indiában, akit 
a Tagore által alapított intézet egyik nőhallgatója kalauzolt és mikor 
egy autóbuszra szálltak fel, egy keresztyén misszionárius szállt fel velük. 
Az autóbuszon utazott egy terhes nő, nem is pária, hanem egy magasabb 
kaszthoz tartozó nő, s mivel nem volt hely az autóbuszon, a misszioná
rius kemény, parancsoló hangon rászólt az ülő terhes nőre; „Nem látja, 
hogy keresztyén misszionárius vagyok, miért nem adja át kérés nélkül 
a helyét?” A nő felkelt, a misszionárius leült. Az újságírót kísérő egye
temi hallgatónő az újságíróhoz fordult és ezt mondta: „Látja, ilyenek ők. 
De talán így van jól, mert népünk így marad mozdulatlan minden térí
tési kísérletükkel szemben.”

Amikor Schweitzer Albert átvette a Nobel-díjat, akkor Svájcban fel
keresett egy gyógyszertárat és tízezer dollárért gyógyszert és húszezer 
dollárért kórházának egy újonnan épülő szárnyához építőanyagot és kór
házi felszerelést vásárolt. S mikor jóbarátai megkérdezték, hogy neki 
mi marad a nagy díjból, ha így költ, akkor ő azt felelte: nem fontos, 
hogy maradjon valami, mert érzem, hogy ezzel tartozom annak a nép
nek segítségére lenni, amelyen a keresztyén gyarmatosítók annyi sebet 
ütöttek és ütnek még ma is.

Livingston Dávid pedig azt mondotta: „Ha csak fele annyit szenve
dett volna az afrikai négerség a keresztyén fehérektől, mint amennyit 
szenvedett, akkor sokkal könnyebb lett volna a munkánk és négyszer 
annyian imádnák ma Afrikában a Megváltó nevét” . Pedig ő nem élte 
meg azokat a borzalmakat, amikről tegnap vagy tegnapelőtt hallottunk.
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Keresztyén egyházaknak, amelyeknek tudomásuk volt arról, hogy 
mi történik a gyarmatokon, nem volt szavuk és bátorságuk tiltakozni ez 
ellen azoknál az állami tisztviselőknél, országvezetőknél, akiknek tudtá
val, beleegyezésével, és sokszor parancsára történt az a sok visszaélés, 
bűn, amit a gyarmatokon elkövettek, pedig mindannyian valamelyik ke
resztyén egyháznak tagjai, esetleg felügyelői, presbiterei vagy éppen 
mint királyok az egyház legfőbb oltalmazóik voltak.

Kende István „Jó reggelt Afrika” című könyvében elmond egy ár
verési esetet abból az időből, amikor milliószámra rakták hajóra az 
afrikai négereket és szállították az amerikai ültetvényekre rabszolgák
nak. Az árverést vasárnap, a mise utánra hirdették, amikor is egy Zsu
zsanna nevű 40 éves néger rabszolganő és 6 gyermeke: 13, 11, 9, 7, 6 és 3 
éves került árverésre. Az árverezettek értéke készpénzzel fizetendő, mivel 
volt gazdájuk tartozását fogja a befolyt érték kiegyenlíteni.

A gyarmatosítás célja. A gyarmattartó nemzetek szerettek és szeret
nek hivatkozni ma is arra, hogy őket a gyarmatosításban elsősorban a 
humanizmus vezette, vagyis a több civilizáció, a több kultúra, a segítség- 
nyújtás, a gyarmaton élőknek emberibb életformához való juttatás ne
mes célja vezérelte és vezérli. Az ENSZ XV. kongresszusán MacMillan 
és Diefen Baker hangsúlyozták, hogy Angliát nem érheti szemrehányás 
és vád a gyarmatosított országok részéről, mert bizonyíthatják és ada
tokkal támaszthatják alá ezen állításaikat. Anglia mindig nagy áldoza
tokat hozott azért, hogy a gyarmatosított területeket a civilizációnak 
olyan mértékére juttassa el, amennyi erejéből telik.

De mi lett ebből a szép célkitűzésből? Tények bizonyítják azt, hogy 
leigázás, anyagi kizsákmányolás, éhínség és agyonveretés, embereknek 
állati sorba való züllesztése, mert a kapzsiság bűne, a pénz ördögi ha
talma, az emberiesség, az etika minden korlátját ledöntötte, és úgy zú
dult rá a gyarmatosított népekre, mint valami szörnyű sötét folyam, 
amely milliókat nyelt el a gyarmatosított népek lakóiból. Egyedül Kongó 
múlt századvégi gyarmatosítása 8 millió kongói lakos életébe került. 
Francia-Egyenlítői Afrika népessége az utolsó 50 év- alatt 15 millióról 
4,5 millióra csökkent. Az első világháború után Madagaszkár szigetén 
100 ezer malgast, 1947-ben 80 ezer malgast gyilkoltak meg. Az ame
rikai földrészen a spanyol, majd más megszállók 25—30 millió benszü- 
löttet gyilkoltak meg és a maradékot most rezervátumokban őrzik, hogy 
legalább hírmondónak maradjon belőlük néhány.

Nem, az igazi cél soha nem a civilizáció terjesztése volt, hanem a 
felgyülemlett tőke beruházása, vagy a hiányzó tőkének a megszerzése, 
a gyarmatosított területek kizsákmányolása, az ott lakók feláldozása, 
kipusztítása árán is. Tehát a tőke elhelyezése, vagy előteremtése volt 
a prominens érdek.

A gyarmatosítás kezdeti korában az útrakelt hajókonvojok először 
csak a partmenti kikötőket, a parttól könnyen hozzáférhető területeket 
szállták meg, kölcsönös kereskedelmi üzlet lebonyolításának hamis leple 
alatt. Arról mindnyájan hallottunk, hogy az a kölcsönös kereskedelmi 
ügylet milyen arányú volt. Tudjuk, hogy értéktelen csecsebecsék, hamis 
gyöngyök, tükrök, szeszes italok és rikító textíliák fejében hogy vitték 
el a szerencsétlenek fűszereit, drágaköveit, aranyát, gyümölcsét, gumi
ját és más nemes fémét. De hadd álljon itt egy adásvételi szerződés, 
amely Kelet-Németország egyik levéltárából került elő, s amelyet az 
egykori Német-Kamerum területén 1903-ban kötöttek, s amelyet egy
részről a Dél-Kamerumi Társaság képviselője, Eugen Kalmar, másrész-
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ről Mosono-Mambana és még néhány más afrikai falu főnökei írtak alá. 
Ez utóbbiak csak kézjeggyel látták el az okmányt, mivel írástudatlanok 
voltak, de a lepénzelt tolmács Kalmar ügynök szájaíze szerint fordította 
le a törzsfőnököknek. A szerződés szövege szerint a főnökök és utódaik 
lemondanak öt faluról és a többi faluban fekvő mindama földükről, 
aniely az övék, vagy amelyre esetleg igényt tarthatnak és ennek fejében: 
2 puskát, 5 szekercét, 5 db vörös szövetet, 1 csomag lőport, 5 kalapot, 
5 fezt, 5 tükröt, 5 bádogtányért és 5 derékszíját kapnak. Emellett meg
engedi a Társaság, hogy a főnököknek és utódaiknak meghagyják a meg
élhetésre szükséges földet használatra és megművelésre. Természetes, 
hogy mennyi a szükséges föld és meddig adja ezt a kedvezményt a Tár
saság, azt nem foglalták a szerződés szövegébe. Az ilyen áron szerzett 
föld területe sokszor elérte egy magyar vármegye területét, amelyen 
azután ha alkalmas volt rá a föld, akkor a bennszülöttek fő élelmi ter
ménye helyett — amely rendszerint rizs volt — banán-, vagy kávé
ültetvényeket létesítettek, s a máshonnan odahurcolt rabszolgák, vagy 
éppen arról a területről fegyverrel összetoborzott bennszülöttek végez
ték a munkát az ültetvényeken, a legminimálisabb élelmiszeradag és 
munkadíj fejében. Általános gyakorlat volt pl. Guineában, hogy minde»i 
guineai lakosnak 3 hónapot ingyen, robotban kellett dolgozni a gyarma
tosítók ültetvényein.

Az ültetvények telepítése lassan kiszorította a rizs és a köles ter
melését, mint a nép legfontosabb élelmi cikkét, sőt elpusztították az év
százados öntözőberendezéseket is, és így a bennszülött munkások a gyar
matosítók által szállított élelmiszerekre voltak rászorulva, és ezáltal ki
szolgáltatva azok kénye-kedvének.

Így lett Egyiptom gyapot-, Ceylon tea-, Aranypart kakaóbab-, Indo
nézia gumi-, Guinea banán-, Kuba cukor-, Szenegál földimogyoró-, 
Gabon fatermelő, Kína pedig teá-, gyapot- és rizstermelő gyarmattá.

Érdemes volt minden anyaországnak tőkéje feleslegét befektetni 
ezekbe az ültetvényekbe, mert 3—4 év alatt a tőke megtérült és attól 
kezdve minden fillér úgyszólván a tiszta profit összegét növelte, hiszen 
primitív eszközökkel, alacsony bérért termeltek, vagy mélyen leszorított 
áron vették meg a termékeket és busás nyereségekkel adták tovább az 
európai piacokon a kakaót, a kávét, a teát a börzéken.

Hogyan tekintsünk a kimutatható civilizációra?

Legutóbbi budapesti tartózkodásom alatt beszélgettem egy intellek- 
tuellel, és szóba hoztam előtte a gyarmati kérdést. Kíváncsi voltam, 
hogy ő hogy nézi ezt a kérdést, hogyan értékeli ezt a nagy átalakulást, 
ami most megy végbe az egész gyarmati világban, akkor a következők
ben foglalta össze a maga látását: Igen, hát a felszabadulási törekvés 
valóban nagy a gyarmatokon, mert már elég erősek és szellemileg is 
elég fejlettek ahhoz ezek a népek, hogy hallassák szavukat és annyira 
civilizálódtak a gyarmati uralom alatt, hogy már maguk is kezükbe tud
ják venni itt-ott sorsuk alakítását és jövendőjüket. Ez kétségtelen tény, 
és egy szociális gondolkodású ember ennek csak örülhet. Nem lehet 
azonban megfeledkezni arról, hogy ha á gyarmati rendszer nem nyúj
tott volna lehetőséget nekik ahhoz, hogy a kultúrának és civilizációnak 
azon fokára eljussanak, amelyre eljutottak, akkor ma aligha lehetne 
beszélni függetlenségről és felszabadulási mozgalmakról.

Hát mit tud felmutatni pl. a spanyol, francia, belga, holland, angol 
nép, mint gyarmattartó nemzet? — kérdeztem én.
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Mit tud felmutatni?
Iskolákat, kórházakat, lepratelepeket, ipari centrumokat, világváro

sokat, gazdasági fellendülést, civilizálódást ruházatban, kulturális igé
nyekben. Elég rámutatni Johannesburgra, Elefántcsontpartra, Libériára: 
és mindenekelőtt Egyiptomra.

Igaz, nem lehet letagadni — mondottam —, hogy van ilyen előre
haladás, épültek kórházak, iskolák, lepratelepek, és ha azt nézzük, hogy 
milyen áron, és azt is, hogy vajon kinek az érdekét szolgálták ezek a 
létesítmények, akkor ez az eredmény semmivé zsugorodik. Mert milyen 
áron épültek közművek? A Francia-Kongóban a Brazaville és a tenger 
közötti 140 km-es vasútvonal építése során 17 ezer néger ember pusztult 
el. Minden kilométerre 120 halott esik.

Alig valamivel 100 esztendővel ezelőtt Guinea, Aranypart, Elefánt
csontpart, Kongó, Sierra Leone, Kamerun lakóiból a legerősebbeket, a 
legizmosabbakat, nőkből a legszebbeket, legfiatalabbakat milliószámra 
rakták angol, portugál, holland és ki tudja milyen nemzetiségű hajókra,, 
hogy átvigyék ingyen munkaerőnek az amerikai ültetvényekre. Becslé
sek szerint kb. 100 millió négert raktak hajóra Afrikában, de csak 20—25 
millió érkezett meg közülük a párhetes tengeri út után rendeltetési he
lyére, a többit „romlott áruként” útközben kellett kidobálni a hajófenék
ről. 100 millió ember! Tízszer annyi, mint hazánk jelenlegi összlakos
sága.

Hány iskola, kórház, ipartelep, város ér 100 millió emberi életet? 
És ez a számadat csak a 100 év előtti nagy ember-exportra vonatkozik, 
és azóta hány millió ember adta életét ezért a civilizációért? Borzalma-, 
san drága kultúra és drága civilizáció.

Vagy megemlítem azt a közismert tényt, hogy Afrika egyes gyar
matain az összlakosságnak csak 1— 2 százaléka tud írni és olvasni, de 
az összes jelenlegi afrikai gyarmaton, félgyarmaton és protektorátusi 
területen nem éri el az írástudók száma a 14 százalékot.

S a vasutat vajon kinek a szolgálatára építették? Nem a feketék szá
mára, nem az ő kényelmükre, hanem hogy a természeti kincsek kiakná
zását minél gyorsabb ütemben végezhessék el a gyarmatosítók. Utak, 
ipari létesítmények is ezt a nagyobb profitot szolgálták. Es ha civilizá- 
lódott a néger mindennapi élete, ha felruházták őket, ha iparcikkel lát
ták el, nem azért tették és teszik, mert szégyenük a gyarmatosítók a le- 
igázott négerek mezítelenségét, vagy mert fáj látni hiányt szenvedni a 
legelemibb iparcikkekben, hanem azért, mert az is a hasznot növelte, 
az anyaországot gazdagította, mert az olcsó gyarmati nyersanyagokból 
készített iparcikkeknek így lett felvevő piaca a gyarmat, mégpedig olyan 
áron adták vissza az iparcikkeket, amilyent a gyarmatosítóknak tetszett 
megszabni.

Egy francia közgazdász P. Mousa szerint pl. az évi 110 milliárd régi 
frank termelési értékre tervezett guineai bauxit-mű után a guineai ál
lam bevétele a termelési érték nem egészen 1 százaléka volt.

De ha csak arról szólnék, hogy a gyarmati sorban élők élete szaka
datlan szenvedés, nyomor, vérontás még ma is, akkor ez az állítás csak 
félig lenne igaz.

Tudjuk mindannyian, hogy már a második világháború után az 
egyes gyarmati országok leigázott tömegei kezdtek öntudatra ébredni, 
amely öntudatot azok a külföldön tanulmányokat folytató, de népüket 
meg nem tagadó intellektuelek ébresztgették, akiknek népük gyarmati 
sorsa, kizsákmányolt volta, tengernyi kínja nem hagyott nyugtot, s ha-
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zajukba visszatérve, az otthon talált szellemi vezetőkkel és felvilágo
sult munkásokkal, inkább gyári munkásokkal, paraszti vezetőkkel szö
vetkezve hozzáláttak a nemzeti felszabadító mozgalom szervezéséhez. 
Ilyen volt Indiában Gandhi és Nehru, akiket szellemi fegyverrel támo
gattak olyanok, mint Rabindranath Tagore és annak öccse, valamint 
mások. Indonéziában Sukarno, Kínában Sun-Jat-Sen, Marokkóban pe
dig az 1920-as évek bennszülött hőse, Abd-el-Krim, akinek hősies harcát 
diákéveinkben annyi szimpátiával és izgalommal kísértük. Ez utóbbi 
megszökve Angliából, ahol, tanulmányait folytatta testvéreivel együtt, 
hazatérve, úgyszólván semmiből teremtett olyan guerillaharcra beszer
vezett hadsereget, amely 1921 júniusában a 24 ezer katonából álló spa
nyol hadsereget Anuálnál teljesen megsemmisítette, 15 ezer spanyol 
katona vesztette életét ebben a harcban, a többiek megfutamodásra 
kényszerültek. Silvester tábornok, hadseregfőparancsnok is életét vesz
tette. A rif-kabil hadsereg a diadal reményében ostromolta már Fez meg
erősített városát, amikor francia—spanyol idegenlégiósokból álló 200 ezer 
főt számláló hadserege hátba támadta őket. A felkelés a túlerővel szem
ben elbukott. Abd-el-Krim fogságba került, ahonnan száműzetésbe 
Egyiptomba vonult. De azt a tüzet, amit ő meggyújtott, többé eloltani 
nem lehetett. 1958-ban megkapta függetlenségét Marokkó, de ez a füg
getlenség még nem az a szabadság, amelyért a most is Egyiptomban élő 
Abd-el-Krim rif-kabiljaival együtt felkelt. Ezért nem akar visszatérni 
száműzetéséből hazájába. Akkor hajlandó visszatérni, ha az ország egé
szen azé a népé lesz, amely annyit szenvedett a spanyoloktól és a fran
ciáktól.

Indiában az indiai burzsoához tartozó Gandhi, Nehru a proletáriá- 
tussal szövetkezve, vívta harcát az angol gyarmati iga lerázásáért. 
A burzsoázia és proletáriátus között levő ellentétet áthidalta az az első
rendű érdek, hogy a gyarmatosítókat kell először kiszorítani India terü
letéről, s azután kerülhet sor a belső bajok orvoslására és rendezésére. 
A nemzeti mozgalom így hozta össze a burzsoáziát a proletariátussal. 
Másutt más formája volt a nemzeti mozgalomnak, de mindenütt az első
rendű cél és feladat a gyarmatosítók kiszorítása volt.

Anglia ennek a hatalmas indiai birodalomnak ugyan már 1947-ben 
adott valami függetlenséget, de ez nem gátolta abban, hogy egészen ki
rabolja ezt az országot. Ha lett volna szabadsága, ha nem lett volna 
tovább is elnyomva az egész ország, akkor Gandhi nem kezdett, volna 
bele az emlékezetes passzív rezisztenciával abba a harcba, amely elől 
végül is meg kellett hátrálnia Angliának, ha ezt nem is érhette meg 
Gandhi. Függetlenségét India alig 14 esztendővel ezelőtt vívta ki. Ez a 
350 milliós nemzet ma is szenved éhínséget, sokszor egy-egy tartományra 
kiterjedően, de hogy ez az éhínség milyen méretű volt az angolok kolo- 
nizálása idején, arra hadd említsem meg példának Lindberg ezredesnek 
Indiában tett látogatása beszámolóját, aki elmondotta az amerikai vá
rosokban tartott beszámolóiban, hogy amikor Delhiben leszállt repülő
gépével a repülőtéren, akkor az éhségtől megkínzott tömeg nekiesett 
a repülőgép propellereinek és azokat kezdte rágni.

Érdemes megemlíteni Ismaynak, az indiai angol hadsereg vezérkari 
főnökének jelentését, aki azt jelentette a gyarmati igát lerázni akaró 
Indiáról az angol kormánynak, hogy India jelenleg olyan hajó, mint a 
tengeren álló hajó, amelyen tűz ütött ki s amely tele van robbanóanyagr 
gal. Ilyen helyzetben nincs más teendő, mint próbálni eloltani a tüzet 
s azután csendesen eltávolodni a veszedelmes hajóról. Mielőtt azonban
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elhagyták volna az angolok Indiát, a divide et impera elvéhez folyaa_ 
modtak, tudva azt, hogy az nekik mindenképpen valami hasznot fog 
hozni, ezért igyekeztek megosztani ezt az óriási birodalmat, először val
lásilag, egymás ellen uszítva a hindukat és mohamedánokat, azután Pa
kisztánt szakította el Indiától, Kasmírt pedig Pakisztántól.

Új harc kezdete a gyarmatosítás ellen

A gyarmati uralom alól való felszabadulásért való harc tulajdonkép
pen a második világháború után kezdődött, igazán földrészekre kiter
jedő hullámmal, amely hullám elsősorban a fekete földet érte el olyan 
megrázó erővel, hogy a nemzeti függetlenségi mozgalmak vulkanikus ki
töréseit nem lehetett másképpen lecsillapítani, csak azáltal, hogy a gyar
matosítók kénytelenek függetlenséget adni — hol tényleges, hol látszó
lagos függetlenséget —, hogy így mentsék, ami menthető.

Ennek a nagymérvű mozgalomnak az eredményeképpen szabadult 
fel Afrikában 25 ország, Ázsiában pedig 17 ország.

Az afrikai országok közül Egyiptom és Guinea az, amely egészen 
kivívta függetlenségét és állt a saját lábára. A többiek — még Marok
kót is ide kell számítani — pénzügyi, kereskedelmi, közigazgatási tekin
tetben függő viszonyban, gyámság alatt vannak a gyarmatosító orszá
gokkal, mert függetlenné válásukat nem előzte meg olyan, az egész or
szágot áthálózó nemzeti párt megteremtése, mint Guineában, vagy Egyip
tomban. 33 gyarmati ország még egyáltalán nem kapott semmilyen füg
getlenséget ezen az óriási földrészen. Ilyen pl. Kenya, Uganda, Rhodézia, 
Nyasza, Algéria, Angola, Mozambique, Rpanda-Urundi és még Kongó 
sem.

Mi adott olyan hatalmas lökést a második világháború után, de külö
nösen 1956, illetve 1960 után. Az a következetes szellemi, erkölcsi és 
anyagi támogatás, amelyet a Szovjetunió vezető emberei adtak ezeknek 
a népeknek abban, hogy napirenden tartották és tartják ezt a kérdést 
ai ENSZ-ben és más világszervezetekben, amelyeknek tagja a Szovjet
unió. Gondoljunk itt Hruscsovnak 1960-ban az ENSZ XV. kongresszusán 
elhangzott beszédére a gyarmati rendszerrel szemben és a gyarmati or
szágok mellett. Azután gondoljunk arra a támogatásra, amelyet a füg
getlenné vált országoknak ad állami szervezés tekintetében. A nemzeti 
függetlenségi mozgalmak felébresztésében nagy szolgálatot tettek az 
ezekben az országokban megalakult s legálisan vagy illegálisan működő 
kommunista pártok, amelyek egységbe tudták fogni a különböző haladó 
nemzeti erőket. Anyagilag pedig azzal támogatja a Szovjetunió ezeket 
az országokat, hogy az amerikai, angol gazdasági blokádokkal szemben 
előnyös kereskedelmi kapcsolatot létesít, ezáltal a gazdasági blokádok 
fojtogató öleléséből kiszabadította ezeket az országokat. Gondoljunk itt 
Kubára, az egyiptomi assuáni gát építésére, a guineai banán és kávé át
vételekre, a Mali Köztársaságnak, Guineának, Ghanának adott ipari köl
csönökre, illetőleg a szovjet vagy a szocialista országok szakemberei ál
tal ezekben az országokban épített vagy építendő gyárakra, hidakra, 
ipari üzemekre.

Mi magyar evangélikus lelkészek őszintén kívánjuk, hogy minden 
gyarmati vagy félgyarmati ország felszabaduljon jelenlegi rabságából, 
mert mi, akik 400 éven át éreztük a Habsburgok elnyomását, együtt tu
dunk érezni azokkal, akiknek sorsa talán százszorta rosszabb.

Ennek a dolgozatnak a keretébe nem fér bele az, hogy a keresz-
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tyén egyházak missziói munkájáról szólnék, mert ez maga egy külön 
előadást igényelne, hiszen a gyarmatosítás története és a missziói munka 
története annyi kapcsoló pontot adna, hogy egy másik 7—8 oldalas dol
gozat kerekednék belőle.

Dolgozatom végén csak röviden azt szeretném kihangsúlyozni, hogy 
igaztalanok lennénk, ha a missziónak csak arról a munkájáról tennénk 
említést, amely ítélet alá esik. Ismerjük a vádat, amely a misszió mun
káját érte abban a tekintetben,-hogy a misszionáriusok sokszor a gyar
matosítók előfutárjai, szálláscsinálói voltak. Ez letagadhatatlan tény, 
amelyről a misszió-történet beszél. Ezt el kell fogadni, mint ítéletet a 
missziói munka felett. De hol nincsen bűn, visszaélés, ahol az ember nyúl 
valamihez? De mégis csak azt is látnunk kell, hogy a missziói munka 
olyan eredményeket ért el a gyarmatosítók akarata ellenére is, amelyért 
csak hálát adhatunk a misszió Urának. Maga az a tény, hogy a Brit és 
Külföldi Bibliatársulat több mint ezer nyelven jelentette meg a Bibliát 
vagy annak egyes részeit s ezek között több száz afrikai nyelven, továbbá 
az a tény, hogy Afrikában ma kb. 1600, fekete-néger lelkész, misszioná
rius és diakónus működik a fehérek mellett, kell, hogy hálával köte
lezzen a misszió Urával szemben. Nemcsak a gyarmatosítók eszközeiről 
tudunk a misszió munkájában, hanem tudunk egy Ziegenbald Bertalan
ról, aki 250 évvel ezelőtt alapította meg Trankebarban a tamul egyházat, 
azután Dávid Livingstonról, erről az áldott emlékű misszionáriusról és 
dr. Schweitzer Albertról és áldott emlékű Skrefsrud Lőrincről is.

Azután az is figyelemre méltó jelenség az egyház missziói munká
jában, hogy olyan országok, mint Svédország, Dánia, Finnország, Nor
végia és Németország, amelyek, nem rendelkeztek gyarmatokkal, de szinte 
erejüket felülmúló áldozatokkal végezték a misszió munkáját és végzik 
ma is. Hiszem, hogy csak az Úr Jézus Krisztus missziói parancsa, ami 
ebben a munkában hajtja őket.

Kívánjuk, hogy a neo-kolonializmusból is felszabaduljanak az összes 
így rabságba hajtott országok (gazdasági segítség, katonai bázisok tele
pítése).

Hisszük, hogy az a felszabadulási harc, amely olyan világméretek
ben bontakozott ki az utóbbi években, az elkövetkezendő években sem 
fog lankadni és elérkezik a teljes győzelemhez, vagyis minden ország 
teljes felszabadulásához.

Ezt annál inkább hisszük, mert az 1962. esztendő olyan figyelemre 
méltó változást hozott a gyarmati térképen, amelyet több más is fog 
követni. Ugyanis ennek az esztendőnek az első napjaiban tűnt el egy íkis 
foltocska India térképének nyugati részén. Goa többé nem portugál gyar
mat. India lakossága kinyomta ezt a kis gennyes gócot országa testéből. 
Ami itt pár nap alatt végbement, az, látásom szerint, nem annyira az 
indiai katonaság műve volt, mint inkább a világ közvéleményének er
kölcsi nyomása. Annyira igazságtalan, tarthatatlan volt ez a helyzet Por
tugália részéről, hogy még az egyes gyarmattartó országok sem adtak 
semmiféle támogatást diplomáciai síkon Portugáliának, s amit kapott, 
az is csak látszat-támogatás volt. Tulajdonképpen a világ közvélemé
nyének erkölcsi nyomása szorította a tengerbe a portugál katonaságot 
és az ott élő portugál lakosságot. Ugyanez a reménytelen jövő várja Por
tugáliát az afrikai Angolában is. Ideig-óráig még mészárolhatja az ango
lai hazafiakat, de nem lehet maradandó uralma ott, ahol az annyira 
gyűlölt. És a világ közvéleménye sem nézheti ölbe tett kézzel azt, hogy 
Portugália vérbe fojtsa eszeveszett dühében egy nép szabadságvágyát.

Nyugat-Irián felszabadítása is küszöbön áll. 360 esztendős kizsák-
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mányolás után Hollandiának is el kell hagynia ezt az utolsó indonéziai 
bázisát. Reméljük, hogy békés úton sikerül elhagyásra bírni azt a Hol
landiát, amely a Holland Keletindiai Társaság és a Királyi Németalföldi 
Kőolaj Részvénytársaság által évszázadokon át Indonézia minden gaz
dagságát az anyaországba importálta, hogy ott tejjel-mézzel folyó 
Kánaánt teremtsen, magát Indonéziát pedig a legnagyobb nyomorba 
döntse.

Vajon milyen felháborodás és milyen szörnyű öldöklés követné Indo
néziának azt a lépését, ha arra szánná magát, hogy Hollandiát elfoglalja 
azon a címen, hogy Hollandiának iskolái, színházai, nagyszerű palotái, 
kertes otthonai, gyémánt köszörűidéi, könyvtárai, múzeumai, élelmiszer 
cikkektől roskadozó kereskedései vannak, neki pedig mindez hiányzik, 
hát elfoglalja? Ugye, milyen elképzelhetetlen? De Hollandia és minden 
más gyarmattartó ország nem ugyanezt tette?

Algériában, ha mérleget fog készíteni Franciaország erről a nyolc 
esztendős gyarmati háborúról, vajon a végeredmény nem lesz-e olyan 
veszteség, amelyet látva kénytelen lesz megállapítani: Franciaországnak 
kár volt ezt a háborút megindítani, mert nemcsak saját fiainak ezreit 
kénytelen siratni, hanem lelkiismeretén kell hordoznia annak a sok ezer
nek a halálát, akiket az algériaiak közül ölt meg.

t Balczó András

Lelkipásztori szolgálatunk mai kérdései

I. Feladatom a fenti cím alatt számbavenni, hogyan nyújthatok gyü
lekezetem tagjainak lelkipásztori segítséget arra, hogy lelkileg felsza
badultan vegyenek részt társadalmunk életéiben, munkájában és jó lélek
kel teljesítsék hazafias és emberi kötelességeiket. Rögtön megállapítha
tom, hogy énnek a segíteni akarásomnak csak akkor lesz erkölcsi alapja 
és csak akkor lehet sikere, ha mint lelkész magam is felszabadultan 
tudok részt venni társadalmunk életében és munkájában és jó lélekkel 
tudom magam is teljesíteni hazafias és emberi kötelességeimet. Felada
tom ezért tulajdonképpen az, hogy állást foglaljak azokban a kérdések
ben, amelyek elé odaáíllított a történelem Ura, amikor hazánkban a ka
pitalizmus rendszerét a szocializmus váltotta fel. Úgy érzem, nem magá
tól értetődő, nem könnyű, de elkerülhetetlen számomra ez az állásfog
lalás. Viszont hiszem, hogy ha helyesen tudok dönteni, „lelkipásztori 
szolgálatunk mai kérdései” nem nyugtalanító, kétségbeejtő, hanem örö
möt szerző kérdésekké lesznek számomra.

II. Melyek hát azok a kérdések, amelyekben az elmondottak alapján 
dönteni kell? Első és fő feladatom dönteni a kapitalizmus vagy szocia
lizmus létjogosultságát illetően. Ezután a szocializmus-adta kérdésekkel: 
a közösségi élet és munka, a békeszolgálat és végül a szekularizálódó 
világ kérdésével kívánok szembenézni.

Mint mindenben, ezekben a kérdésekben is háromféle lehet a dön
tés: nemleges visszavonulás, a dolgok és események közömbös szemlé
lése, vagy pedig az igenlő állásfoglalás. Ha a nemleges visszavonulás, 
vagy a közömbösség álláspontjára helyezkedem, már eleve tehetetlenné 
váltam arra, hogy gyülekezetem tagjainak jó szolgálatot és segítséget 
adjak ahhoz, hogy a bevezetésben jelzett feladataikat lelkileg felsza-
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badultan és jó lélekkel elvégezhessék. Hiszem, hogy amikor az LMK or
szágos vezetősége ezt a témát az idénre előadásul kitűzte, abban a hit
ben tette, hogy lehet, sőt csak igenlő állásfoglalással lehet ezekre a kér
désekre válaszolnia annak, aki lelkipásztori jó segítséget és jó szolgálatot 
kíván nyújtani gyülekezete tagjainak feladataik megoldásához. Igenléssel 
válaszolok én is kérdéseinkre. Nem azért, vagy nemcsak azért, mert az 
LMK országos vezetősége nagyobb tudással és erősebb hittel igennel vá
laszol, hanem azért, mert mindaz, amit a Lelkipásztor és a Theológiai 
Szemle idevágó írásaiból elolvastam és amit a körülöttem zajló életből 
Iátok és tapasztalok, arra indít, hogy a magam kisebb tudása és gyen
gébb hite alapján is minden opportunizmus és politikai rajongás nélkül 
 ezt tegyem.

1 . Döntésem a kapitalizmus vagy szocixüizmus létjogosultságát ille
tően. A második világháború befejeztével hazánkban megkezdődött a ka
pitalista rendszer fokozatos lebontása .és a szocialista rendszer fokozatos 
felépítése. Ma már szocialista társadalmi és gazdasági rendszerben élünk. 
Ez a társadalmi és gazdasági átállás nem történt simán és zökkenőmen
tesen. A sebzett életű emberek is ott vannak gyülekezeteinkben, és ha 
hozzám fordulnak lelkipásztori szolgálatért, el nem fordulhatok tőlük 
szeretetlen közömbösséggel, de nem biztathatom őket azzal a reménység
gel sem, hogy rövidesen jön az idő, amikor megváltozik ez a helyzet, ha
nem tapintattal, türelemmel és megértéssel nyitogatnom kell a szemüket 
annak meglátására, hogy a szocialista társadalom és gazdálkodás meg
teremtésével sem ellenük történt, ami történt. Rá kell őket vezetnem 
arra, hogy illeszkedjenek bele az új társadalom életébe, mert ennek a 
társadalomnak szüksége van reájuk is, munkájukra is. Csak arra a kivált
ságos társadalmi és gazdasági helyzetre nincs szüksége, amelyet a kapi
talizmus teremtett meg és biztosított egyesek számára. Bár lenne sike
res minél több ilyen lelkipásztori szolgálatom.

Gátolhat a szocializmussal kapcsolatos állásfoglalásom kialakításá
ban az a tény is, hogy a szocializmus összeforrt az ateizmussal. Mi lesz 
az egyházzal, velünk lelkészekkel és egész küldetésünkkel a világban, ha 
mi lelkészek megbarátkozunk a szocialista rendszerrel? Ezekre a kér
désekre három ponton kell a helyes tájékozódást megtalálnom.

a) Mindenekelőtt lássam be, hogy az egyháznak nincs szüksége az 
én védelmemre az ateizmussal szemben. Múltját sem emberek, hívek 
vagy lelkészek védelmezték meg és jövőjét sem ezek fogják megvédeni. 
Isten munkája volt ez és lesz is sokszor éppen az emberek, hívek és 
papok ateizmusa, istentelensége ellenére is. A hitetlen ember kérdése 
ez, hogy mi lesz az egyházzal a szocializmusban. Ha komolyan veszem, 
amit hirdetek, hogy a világ mindenkori történéseit Isten irányítja a 
Jézus Krisztusban gyakorolt gondviselő kegyelmével, azt is látnom kell, 
hogy az egyház jövője biztos kezekben van Istennél az én védelmem 
nélkül is. Nem védelmeznie kell tehát önmagát az egyháznak, hanem 
végeznie azt a szolgálatot, amelyet Isten reá bízott. Ez a szolgálat pedig 
nem más, mint a bűnbocsánat evangéliumának hirdetése a bűnös ember 
számára. Isten kegyelméből az egyháznak erre a szolgálatára ott és akkor 
lesz szükség, ahol és amikor bűnben él az ember; tehát mindenütt és 
mindenkor. Lehetnek és vannak is ennek a szolgálatnak olyan keretei 
és formái, amelyeknek meg kellett, vagy még meg kell változniok .a szo
cializmusban anélkül, hogy maga a szolgálat megszűnne. Isten és nem 
az ember a kezesség erre.

A Krisztus teste, az egyház és annak tagja, a lelkész, általában a
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keresztyén ember miért ne vállalná szerényen és alázatosan a szolgá- 
latot? Mennyi jogos vád hangzik el ma azért, mert az egyház a szolgálat 
vállalása helyett uralomra törekedett. Azt gondolom, mindmáig se ve
szett ki belőlünk az egyháznak és önmagunknak ez a gőgös félreisme
rése.

b) A másik pont, amelyen a szocializmussal kapcsolatos állásfoglalá
som kialakításánál helyesen kell tájékozódnom, az a kérdés, vajon való
ban elválaszthatatlanul összetartozik-e a szocializmus és az ateizmus? 
Nem vitatkozom senkivel, hogy helyes-e az ilyen összekapcsolás.. Én .min
denesetre külön nézem és látom a kettőt: szocializmus és ateizmus 
A szocializmus társadalmi és gazdasági rendszer, az ateizmus pedig világi 
nézet. Ez a kettéválasztás megkönnyíti helyes álláspontom kialakítását. 
Nyugodt keresztyén lelkiismerettel elfogadom és jólélekkel építem a 
szocializmust, de nem vállalom azt a világnézetet, amelyet összekapcsol
nak vele.

Milyennek látom így a szocializmust? Olyan rendszernek, amelyben 
alapelv szerűen a földek, a bányák és az üzemek minden kincse, valamint 
minden termelőeszköz, amelyektől az emberiség jóléte függ, társadalmi 
tulajdonban van azért, hogy ne egyesek, hanem az egész közösség érde
két és jólétét szolgálja. Olyan rendszernek látom a szocializmust, amely
ben alapelv szerűen becsülik a munkát és vele együtt a munkást is. Olyan
nak látom, amelynek alapelv szerűen szívügye az egész emberiségre ki
terjedő felelősség és szeretet, valamint a béke megteremtése és megóvása 
A szocializmusnak felsorolt alapelvei inkább megegyeznek Krisztus aka
ratával és evangéliumával, mint a kapitalizmus a maga korlátlan szer
zésével, kizsákmányolásával, alacsonyabbrendűnek bélyegzett népmilliók 
politikai és gazdasági elnyomásával és örökös háborúival. A régi rend 
nem tudott, és — mivel lett volna rá ideje és módja, de mégsem tette — 
nem is akart megoldást találni milliók olyan égető kérdéseire, mint a 
munkanélküliség, milliók éhezése, az emberi életeket és értékeket pusz
tító háborúk megszüntetése. Ezeknek a kérdéseknek a .megoldásával az 
emberiségnek örök adósa maradt.

c) A harmadik pont, amelyre a szocializmussal kapcsolatos állásfog
lalásom kialakításánál tekintettel kell lennem, az a kérdés, hogy a szo
cializmusban érvényesülhetnek-e és mennyiben érvényesülhetnek a ke
resztyén alapkövetelések? Ezeket az alapköveteléseket a következőkben 
látom: hihetem-e és hirdethetem-e a bűnbocsánat evangéliumát és szeret
hetem-e embertársamat a szocializmusban? Az első kérdésre őszintén 
csak azt mondhatom, hogy hihetem és hirdethetem. A szocialista Magyar- 
ország biztosítja számomra alkotmányosan. Tizenhét esztendeje még soha 
senki nem akart meggátolni engem ebben. Lelkészi békegyűléseken ma
gam is hallottam és egyéb alkalmakkor többször elhangzott felelős állam
férfiak részéről is olyan értelmű megnyilatkozás, hogy az egyház legyen 
egyház, a lelkész legyen lelkész és a hivő legyen hivő a szocializmusban 
is-. Nem kívánják, hogy evangéliumi hitemet az ateista ideológiával cse
réljem fel. Azt azonban megkívánják, hogy azt a szocialista államot a 
saját hazámként érezzem, tekintsem, szeressem és építsem. Ami a másik 
kérdést illeti, hogy szerethetem-e embertársamat a szocializmusban, arról 
már volt szó. A szocializmus, amelynek alapelvei közé tartozik az egész 
emberiségre kiterjedő felelősség és szeretet, nem gátolhat és nem is gátol 
a keresztyén emberszeretet gyakorlásában.

Elfogadom hát a szocializmust, mint olyan életformát, amelyben ke
resztyén hitemet élhetem és hirdethetem.
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2. Állásfoglalásom a közösségi élet és munka kérdésében.
E kérdéssel kapcsolatban mindenekelőtt a munka bibliai értelmezé

sét kell keresnem. E szerint a munka Isten teremtési rendje, parancsa 
és megbízatása az ember számára. Nem arra hivatott, hogy becsületes 
végzésével az üdvösséget nyerhesse el az ember, de mégis olyan isteni 
ajándék, amely az ember jólétét, boldogulását, kultúráját és életbizton
ságát döntő módon alakítja. Ebből a célból bízta Isten az emberre az 
Édenkertet, hogy művelje és őrizze azt minden veszélytől. A bűneset 
után a munka is megátkozott munka lett. Ez azonban nem azt jelenti, 
hogy a munka most már Isten büntetése lenne az emberen, hanem azt 
a szomorú tényt, hogy az ember bűnének következtében sokszor alig 
látható a munkának az az eredménye és gyümölcse, amelyet mint az 
előbb említett isteni ajándéknak, hoznia és teremnie kellene. A bűneset 
azonban nem szüntette meg, sőt inkább megerősítette a munkaparancs 
érvényességét. Verítékesebb lett a munka és mégis kevesebb rajta az 
Isten áldása.

Melyek azok a jelenségek, amelyekben az ember bűne mutatkozott 
és mutatkozik meg a munkával kapcsolatban? Elsőként jelölhető meg az 
embernek az a tulajdonsága, hogy menekülni szeretne a munkától anél
kül, hogy lemondana a munka gyümölcséről. Különösen így van ez a 
fizikai munkára vonatkozóan. Ezt a munkát, tehát a munka nehezét vé
gezze más, az alacsonyabb rétegnek tartott embertömeg, hiszen ez 
másra úgysem képes. A munkának ez a megvetése egyúttal a munkás 
megvetését is eredményezte. Kialakította az élethez munka nélkül jogo
sultak kicsi és a munkára kárhoztatottak nagy csoportját, és így vég
eredményben a kizsákmányolásnak és rabszolgaságnak forrásává lett. 
A munka bűnös szemléletének következménye az is, hogy lopásból, csa
lásból, üzérkedésből, feketézésből, szerencsejátékból és látszatmunka 
alapján szeretnének sokan megélni. A valóságos munkát valakinek így 
is el kell végeznie, tehát többet dolgozik, mint amennyit kötelessége 
volna. A munkához való viszony olyan eltévelyedései ezek, amelyek 
egyének, közösségek és egész nemzetek katasztrófáját okozták már és 
okozhatják a jövőben is.

A bűn érvényesül a munka és a bér kérdésében is. Bibliai tanítás 
szerint a munkás méltó a bérére. Ezzel olyan kérdést érintettünk, amely
ről az egyházban csak bűnbánattal beszélhetünk. Nem hirdettük meg 
komolyan és határozottan ezt a tanítást. A munka és munkásság e komoly 
és égető kérdése mellett érzéketlenül siklott el sokszor az egyház. Sőt 
igyekezett elnémítani azokat, akik alvó lelkiismeretét ébresztgették. 
Ahelyett, hogy igyekezett volna terhükön könnyíteni, türelemre és a nyo
morúságok alázatos elhordozására buzdította a nyomorgókat.

A közösségi élet és munka kérdése elé a szocializmus, közelebbről 
a kollektív gazdálkodás, a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok 
megalakítása állította gyülekezetünk tagjait és velük együtt bennünket, 
lelkészeket is. A szocializmusnak egyik, már említett alapelve, hogy min
denkinek biztosítja, de mindenkitől meg is követeli a munkát. Minden
kinek joga és kötelessége itt a munka. Szerintem ez nem más, mint a 
bibliai tanítás ide vonatkozó, rövid megfogalmazása. Egészen természe
tes. hogv a keresztyén embernek dolgoznia kell. Aki nem dolgozik, ne is 
egyék. És mivel a keresztyén ember akar enni. kötelessége a munka. De 
joga is van a munkához, mert joga van az élethez is. Az élet fenntartá
sához szükséges mindennapi kenyerét pedig csak munkával szerezheti 
meg.

Ez a jogos és kötelességszerű munka a szocialista gazdasági rend
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alapelve szerint olyan közösségekben történik, amelyekben a munka fel
tételeit és körülményeit nem az egyes ember, hanem a közösség szabja 
meg és alakítja ki. A közösségi életnek és munkának megvan a maga 
erkölcse, amelynek érvényesülésén, vagy semmibevevésén áll vagy bukik 
az egyén és a társadalom boldogulása. Ezt az erkölcsöt most tanulgatja 
népünk. A tapasztalat az, hogy a közösségi élettel és munkával kapcso
latos helyes magatartás a keresztyének számára sem természetes és ma
gától értetődő valami. Meg kell láttatnom gyülekezetem tagjaival, hogy 
bűnt követnek el, ha a közösségi munkát lelkiismeretlenül és önzőén 
szervezik és vezetik, de bűnt követnek el a közösség egyszerű tagjaiként 
-akkor is, ha a reájuk bízott munkát nem végzik, vagy becstelenül vég
zik el. Meg kell látnom és meg kell láttatnom, hogy a „ne lopj’.’ parancsa 
ellen vét, akár „az övé”-hez, akár „a miénk”-hez nyúl valaki. Az egyéni 
és társadalmi tulajdon között ebben a tekintetben semmi különbség nem 
lehet. Sokszor bizony örülnöm kell, ha az úgynevezett jó hívek legalább 
olyan mértékben megtanulták a közösségi élet és munka erkölcsét, mint 
az úgynevezett istentelenek.

Mi lehet a helyes állásfoglalásom a közösségi élet és munka kérdé
sében? Az, hogy felkínálom segítségemet a közösségi élet és munka er
kölcsének tanításában. Nem azért, vagy nemcsak azért, mert ezt a tár
sadalom megengedi, elvárja és meg is köszöni, hanem azért, mert ez az 
erkölcs nem ellenkezik a keresztyén erkölccsel. Sőt azt is mondhatom, 
hogy ez az erkölcs nem más, mint a keresztyén erkölcsnek a közösségi 
életre és munkára való alkalmazása. A keresztyén erkölcsöt tanítom 
tehát, amikor a közösségi életről és munkáról van szó. E szeript az er
kölcs szerint a keresztyén ember nem élhet önmagának, nem gondol
hatja, hogy körülötte forog a világ. Vannak dolgok és történnek esemé
nyek, amelyek hátrányosak és sérelmesek, de ugyanakkor az egész kö
zösségre előnyösek. A keresztyén ember együtt örül az örülőkkel és 
együtt sír a sírókkal. Fájnak neki azok a hiányok, hibák és megoldatlan 
kérdések, amelyek sokaknak fájnak. Kaini lélekkel nem mondja rájuk; 
mi közöm hozzá! De örül is azoknak a vívmányoknak, amelyeket a há
ború óta, tehát a szocializmus felépítése során valósított meg népünk és 
amelyeket csak hazugsággal lehet letagadni és becsmérelni. Vonatkozik 
ez azokra a vívmányokra is, amelyeket a tudomány különféle területein 
ért el a szocializmus. Isten adománya a tudomány az emberi élet telje
sebbé és boldogabbá tételére. Amíg ezt a célt szolgálja. Isten jóváhagyá
sával és segítségével még hatalmasabb eredményekre is képes.

Amit a közösségi élettel és munkával kapcsolatban mondottarh, 
összefoglalom a következő állásfoglalásban; népünk boldogulásáért együtt 
dolgozni és együtt munkálkodni a kívülállókkal: nem ellenkezik a ke
resztyén hit és erkölcs feltételeivel, hanem ez az együttmunkálkodás 
éppen nagyon is alkalmas arra, hogy a keresztyén ember elvégezhesse 
Istentől kapott rendeltetését; a szeretet gyakorlását.

3. Döntésem a békeszolgálat kérdésében. A jelen világtörténelmének 
legfontosabb és legégetőbb feladata a béke megteremtése és megóvása. 
Ez nem közvetlenül és nemcsak keresztyén feladat. A keresztyén ember 
Istennel való békességét Jézus Krisztus megváltói munkája biztosítja, 
a világban való békesség megvalósulása pedig emberi feltételektől függ. 
De éppen ezért nem vonhatom ki magam a békeszolgálat végzése alól. 
Istennel való békességem forog kockán aszerint, hogy keresztyén létemre 
hogyan foglalok állást a háború és béke kérdésében. Istennel való bé
kesség és a világban való békesség összetartoznak az életemben. Nem
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fogadtam el az előbbit hittel, ha nem látom feladatomnak Isten iránti 
hálás engedelmességgel fáradozni az utóbbiért.

Békeszolgálatom helyes kialakításához mindenekelőtt a háború kér
désében kell tisztán látnom. Bűnösnek tartok mindenféle háborút, le- 
gyen az hideg vagy meleg; akár nyíllal lövöldözték benne egymást az. 
emberek, akár atomfegyverekkel fenyegetik, vagy pusztítják benne egy
mást a nemzetek. Bűn volt tehát a múltnak is rpinden háborúja is, akár
milyen kezdetleges eszközökkel vívták, és még nagyobb' bűn egy most 
fenyegető háború ördögien tökéletes, az egész emberiséget kipusztítani 
képes fegyverei miatt. Csak fokozati, de nem lényegbevágó különbség 
van tehát a múlt háború és az esetleges ma háborúja között. Minden 
háborúval Isten teremtő és gondviselő munkáját rombolta és rombolja 
a bűnös ember. Nem az igazság, hanem a nagyobb erő, sőt erőszak győ
zelmét biztosítja a háború. Éppen ezért lehetetlen, hogy az Isten aka
rata a háború és ne a békesség legyen. Képmutatóvá válók, ha Isten 
fenyítő eszközévé szentelem az atomháborút, amellyel ö  jobb belátásra 
akarná kényszeríteni azokat, akik szerintem istentelenül gondolkoznak 
és rosszul alakítják az életet. Képmutatás az is, ha azt hiszem és hirde
tem. hogy nékem, a keresztyén embernek nem kell félnem az atomhábo
rútól sem, mert Krisztusért örök életem van. Ennek a hitnek más vonat
kozásban lehet és van is értelme és igaza, de a békeszolgálat kérdésében 
semmi esetre sincs.

Békeszolgálatom helyes kialakításában hazafiságom kérdésében is 
rendet kell teremtenem. Gyermek- és ifjúkoromban szinte a Szentírásból 
folyó kötelességnek számított az olyan hazafiság, amellyel1 együtt járt a 
közöttünk és körülöttünk élő népek gyűlölete és megvetése. Büdös zsidó, 
buta tót, bocskoros oláh, cselák banda és a többi, olyan kifejezések vol
tak, amelyekkel jó „magyarságát” bizonyíthatta és fémjelezhette bárki 
is. Nem kell arról beszélni, milyen szörnyűségekhez vezetett ez a hazafi
ság. Sok megbánni és jóvátenni valónk van ezen a téren is. A háború 
elkerülése és a béke megteremtése és megóvása érdekében a még ma is 
gyűlölködő népek viszonya kell, hogy a megértés és a szeretet viszo
nyává váljon. Olyan hazafiságra van szükségem, amellyel úgy kívánom 
ma a saját népem javát és ezért úgy is dolgozom, hogy az más népek
nek is, minden népnek jó legyen.

Miből álljon most már az én lelkipásztori szolgálatom? Mindenek
előtt a negatívumokat említem. Nem elégedhetek meg általános béke
szólamok hangoztatásával. Még azzal sem, hogy bibliaismeretem fitogta- 
tásával bizonygatom, hogy hol, hányszor és milyen értelemben talál
ható meg a Szentírásban a béke szó. S legkevésbé azzal a hamis és ál
szent nézettel, hogy mint lelkésznek nem a külső béke, hanem a belső 
békesség hirdetése a feladatom. Egész magatartásommal, sokszor jelen
téktelennek látszó, szerény, de pozitív és konkrét feladatokat kell meg
oldanom. Gyülekezetem gondnokaival, presbitereivel és híveivel szere- 
tetben és békességben kell élnem. Nem mindig magától értetődő ez. Sok
szor van, mit megbocsátanom nekik, de lássam meg azt is, hogy nekik 
is van elég megbocsátani valójuk velem szemben. Bármilyen nehéz is 
gyakran, ápolnom kell a többi felekezettel való békességet. A keresz- 
tyénség legszégyen teljesebb megnyilvánulásai közé tartozik az, hogy a 
szeretet gyakorlását az egyházon belül sem tudja hitelt érdemlően el
végezni. Hogyan szólhat így hozzá a világbéke kérdéseihez? Keresnem 
kell a békés együttélés lehetőségét az állam helyi képviselőivel és az egy
házon kívüliekkel is. Ezekben a kicsiny, de konkrét dolgokban mutassam
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meg jó keresztyéni mivoltomat, mert csak ez teremtheti meg erkölcsi 
alapját annak, hogy hozzászólhassak komolyan a béke kérdéséhez és vé
gezhessem a békeszolgálat jó munkáját. Ez a munka továbbá kötelessé
gemmé teszi, hogy szószéken és beszélgetéseim során meghirdessem a 
már említett meggyőződésemet, amely szerint a háború minden formá
ját bűnnek tartom, mert lázadás az Isten teremtő és gondviselő rencljé 
ellen. Különösen bűnös az atomháború, mert minden eddigivel össze nem 
hasonlítható pusztításra képes. Sokat olvasunk és hallunk erről mosta
nában. Nem is akarok erről többet beszélni, csak összegezem az atom
háború szörnyűségét abban, hogy a lét vagy nemlét kérdése forog koc
kán. Esetleges kirobbanása azonnali és a sugárveszély miatt távolabbi 
katasztrófát zúdítana az emberiségre. T

Az elmondottak értelmében a következő pár mondatban összegezem 
döntésemet békeszolgálatom kérdésében: Azok sorában van a helyem, 
akik a háború kiküszöböléséért, a béke megteremtéséért és megőrzéséért 
fáradoznak. Akkor is azok sorában, ha ennek a munkának oroszlán- 
részét éppen a nem-keresztyének vállalták és hordozzák. Ez nem csök
kentheti felelősségemet. Csak növelheti szégyenemet és bűnbánatomat, 
hogy Istennek a keresztyének alkalmatlansága miatt a nem-keresztyé
nekre kellett bíznia a béke szolgálatát. Szégyennel és bűnbánattal kell 
fogadnom azt a vádat is, hogy a keresztyénség nem tett komoly lépéseket 
a háborúk megakadályozása érdekében, sőt maga is viselt úgynevezett 
keresztes és vallásháborúkat, és ha kellett, megáldotta az öldöklő fegy
vereket és bizonygatta, hogy csak hivő lélekkel lehet igazán elvégezni 
a harci feladatokat is.

4. A szekularizáció. Röviden foglalkoznom kell ezzel is lelkipásztor
kodásunk mai kérdéseivel kapcsolatban, mivel szekularizált társadalom
ban kell végeznem szolgálatomat. A jelek arra mutatnak, hogy az egy
háztól való elidegenedés folyamatát semmiféle fáradozás sem képes fel
tartóztatni. Ezt a folyamatot, habár kétségtelenül segíti, semmiképpen 
sem lehet csak a nálunk uralkodó világnézet, vagy politikai helyzet ro
vására írnom. Hiszen nem kisebb mértékben szekularizálódik a nyugati 
világ is, pedig nem a mi körülményeink között él. Világméretű jelenség 
a szekularizáció. Le kell számolnom azzal a gondolkodással is, hogy 
csak ma van nálunk szekularizáció. Volt a múltban is, csak igyekeztünk 
behunyni a szemünket előtt. A keresztény, vagy keresztyén Magyar- 
ország képlete hamis volt. Emlékszem rá, hogy egyházunknak már a 
múlt rendszerben is foglalkoznia kellett például éppen az egyházhoz leg
jobban ragaszkodó társadalmi osztálynak, parasztságunknak földet iste
nítő, materialista, anyagelvű gondolkozásával. Nem ma termett tehát a 
szekularizáció! Volt, csak lappangott, ma csak nyilvánvalóvá lett meg
döbbentő formában és méretekben. Nincs itt most mód arra, hogv a sze
kularizáció okait mind felderítsük. Eevről azonban nem hallgathatunk. 
Arról ugyanis, amiről más összefüggésben volt már szó, hogy a szeku
larizáció mai megdöbbentő megnyilvánulásának oka nem utolsósorban 
éppen az. hogy leromlott az egyház hitele. Csalódtak benne az ember
tömegek, mert nem tapasztalhatták meg a szolidaritást, problémáik meg
értését, szociális kérdéseik felkarolását, tehát éppen azt a szolgálatot, 
amelyet a bűnbocsánat evangéliumának hirdetése mellett Isten az esv- 
házra bízott; nem tapasztalhatták meg a hirdetett szeretet gyakorlását.

Így látom a szekularizáció kérdését, hiszen Krisztus sem csupán lelki, 
hanem testi nyomorúságaikban is melléállt az embereknek.

Petor János
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EMBER A  HULLÁMVERÉSBEN
Ez esztendő februárjában volt Martin Niemöller hetven esztendős. 

Ebből az alkalomból több jelentős könyv jelent meg Niemöller szemé
lyével és művével kapcsolatban. Ezeket szeretnénk az alábbiakban 
röviden ismertetni.

„Der Mann in dér Brandung” (Ember a hullámverésben) címmel 
kép-gyűjtemény jelent meg Niemöllerről. Az album-alakú, gyönyörűen 
kiállított százoldalas könyvhöz Albert Schweitzer írt meleghangú elő
szót. „Szerencsésen választották meg a könyv címét” — írja Albert 
Schweitzer előszavában — „Ifjúkorodban a tenger hullámverésével 
viaskodtál, s nem sejtetted, hogy egykor az emberiség sorsáért való 
tusakodás roppant örvényeiben kell helyt állanod!” A kötet a Síimmé 
Verlag, Frankfurt/Main gondozásában készült, s kiadója Herbert 
Mochalski lelkész, a „Stimme dér Gemeinde” című harcos, haladó 
egyházi lap szerkesztője, Niemöller egyik legbizalmasabb munkatársa.

Talán különösnek tűnik az ötlet: Niemöller élete képekben! Azon
ban egyáltalában nem az, sőt nagyon is helyénvaló. Hiszen egy ki
vételesen mozgalmas, hányatott, fordulatokban gazdag, lélegzetelállítóan 
rohanó iramú, magával ragadó, immár évtizedek óta a közérdeklődés 
rivaldafényében megvilágított, szenvedélyeket, lelkes igenlést és izzó 
ellentmondást kiváltó életről van itt szó. Joggal írja bevezetőjében 
Mochalski: „A könyv kiadói azon a véleményen voltak, hogy egy 
ilyen életet lehet és érdemes korunk jellegzetes nyelvén a képek be
szédében is megrögzíteni.” A fotódokumentáció korunk egyik legkife
jezőbb közlési módjává vált

A képek és a feliratok rendkívül plasztikusan érzékeltetik Nie
möller életútját. Azt az utat, amelyet végigjárt az egykori császári 
tengerésztiszt, az evangélium rettenthetetlen hirdetője, a meg nem al
kuvó békeharcos. Valóban út ez, amelyen előrehaladás, helyváltoztatás 
észlelhető — nem egyhelyben topogás, vagy éppen visszatekintgetés 
a múltba, hanem inkább előretörés a holnap feladatai felé.

S persze e képsorozat egy darab világ- és egyháztörténelem is. . 
hatjuk Niemöllert mint az első világháború „snájdig” tengerészkapi
tányát, csípőre tett kézzel, magabiztosan és tettrekészen. S látjuk e 
tettek áldozatát, az oldalára dőlt, süllyedő „ellenséges” hajót. Látjuk 
a „Führert” a hatalomátvétel diadalmámorában (1933. január 30.), a 
parádézó Wehrmachtot a háború küszöbén — s a hadifogságba tán
torgó sztálingrádi maradékot. Látjuk a háború után kibontakozó öku
menikus találkozások nevezetes alakjait, Bell érseket, Barthot, Bergg- 
rav püspököt és Alexej pátriárkát. De látjuk a háború után újraéledő 
német militarizmus és nacionalizmus megnyilvánulásairól szóló képe
ket is; például az annyit vitatott „Militárseelsorgevertrag” aláírásának 
valóiban történelmi pillanatát, ahol egy képen van megörökítve Aden- 
auer és Dibelius, Heusinger NATO-tábornok és Strauss hadügyminisz
ter, a fajüldöző Globke és az akkori belügyminiszter, Schröder. És 
látjuk Niemöllert a szószéken és az előadóasztalnál, konferenciai ter
mekben és a mikrofon előtt.

Nemcsak ezek a képek sugároznak azonban történelmet, hanem 
azok a sokkal intimebb természetűek is, amelyek szűkebb körben,
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családtagjai között ábrázolják. Mindjárt az első kép: a kisdiák Niemöller 
a karácsonyfa alatt, szüleivel és testvéreivel. Édesapja, Heinrich Niemöl- 
ler, kezében hosszúszárú csibuk, az asztalon képeslap, szivarosdoboz. 
Mindenki ünnepélyes és merev: az első világháború előtti kispolgári idill 
hangulata. S azután nagyot fordul az idő kereke, az 1945-ös kép nyolc
esztendei rabság után mutatja a Niemöller házaspárt, az újraegyüttlét 
sugárzó örömével. A hitves haja hófehér, — a hitleri rémuralom minden 
szörnyűsége ott van e korán megőszült, fájdalmaktól barázdált nemes 
asszonyi fő mögött.

A világnak szinte minden tája feltűnik e képeken: Berlin és 
Frankfurt, Stockholm és Chichester, Moszkva és Genf, Prága és 
New Delhi. S egy képen magyar arcok, ismerős arcok: Niemöller 
egyik ittjárta alkalmából készült felvétel.

Mind között talán egyik legelgondollkoztatóbb kép: Niemöller
„atomőrségen”, Frankfurt egyik legforgalmasabb terén atomháború- 
ellenes röpiratokat osztogat. A kép hátterében modern sokemeletes 
üvegpalota, s egy intő jelül felállított atomrakéta-modell, rajta a 
felirat: Emlékezzetek Hirosimára! S a kép előterében egy sietve tá
vozó járókelő. Niemöller, a Hessen-Nassaui egyházkerület elnöke 
(püspöki rang), az ökumenikus mozgalom világhírű vezetője, egyetemek - 
és más tudományos intézetek díszdoktora, kitüntetettje — röpirato
kat osztogat a frankfurti utcán. Mennyi alázat, mennyi égő hivatás- 
tudat, mennyi elszánt bátorság van e mögött a gesztus mögött. S a 
megrendítő a képen: Niemöller hiába nyújtja a papírlapot a járókelő 
felé; az fejét elfordítva elsiet — „nincs ideje, bizonyára más dolga 
van” —, jegyzi meg keserűen a kép felirata. Megdöbbentő kép s egy
ben jelképes is: hányszor talál süket fülekre, elutasításra, közönyre, 
sőt ádáz ellenállásra Niemöller békére hívó szava.

Mégis, nem ezzel a megrendítő képpel zárul a kötet. Az utolsó 
felvétel a szószéken mutatja Niemöllert. Prédikál, az evangéliumot 
hirdeti, S ez a döntő, ez a vigasztaló, a felemelő az életművében. 
Az evangélium erejére támaszkodva vállalta nehéz harcát egykor 
és vállalja most is. Ez az erő áttörheti az emberi közöny, balgaság, 
konokság falát és halló füleket, értő szíveket teremthet magának. 
Ezért reményteljes, örvendező és gazdagon gyümölcstermő Niemöller 
szolgálata.

*

A második könyv, amivel itt foglalkozunk „Bis an das Ende dér 
Erde” címen jelent meg, a Ch. Kaiser Verlag, München kiadásában, 
szerkesztője Hanfried Krüger, a Németországi Evangéliumi Egyház kül
ügyi hivatalának helyettes vezetője. A kötethez írott előszavában elbe
széli H. Krüger, hogy Niemöller az elmúlt év áprilisában leningrádi 
tartózkodásuk alatt elmondotta egy beszélgetés alkalmával: három li- 
dércnyomásos álom üldözi újra meg újra. Az első — hogy még egyszer 
érettségeznie kell. A második, hogy elsüllyedt búvárhajójával, s hiába 
igyekszik újra felmerülni. S a harmadik: Isten felelősségre hívó szavát 
hallja Hitlerhez: Miért művelted ezt? S a kérdezett így felel: Senki  
'sem hirdette nekem az evangéliumot!

Krüger úgy véli, s bizonnyal igaza van, hogy ebben a jelképben Nie
möller életművének legtitkosabb rugójára találhatunk. Lelkiismeretétől 
kényszerítve járja a világot az evangélium tanúja, „mind a földnek
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szélső határáig”, hogy mindeneknek hirdesse a Krisztusban elnyert bé
kesség üzenetét, hogy senki ne mondhassa: nem tudott róla, melyeik 
azok, amik az ő békességére valók.

E több mint 200 oldalas kötetben harminc szerző — Niemöller 
barátai, tiáztelői, munkatársai — hosszabb-rövidebb tanulmánya, cikke 
szerepel. A kör valóban ökumenikus: Grüber berlini prépost és Albert 
Schweitzer, Hromádka és Marc Boegner (Párizs), Niles (Ceylon) és Th. 
Bachmann (USA) —, hogy csak néhány nevet ragadjunk ki az illusztris 
együttesből.

A cikkek első része „Begegnung” címen inkább személyes megem
lékezés jellegű. A dolog természetétből folyóan ezekben sok az ismétlés, 
a visszatérő motívum; amikor ti. Niemöller életének ismert eseményei
vel foglalkoznak. Persze az ezekkel kapcsolatos mondanivaló mindig 
egyénien színezett. így például D. Heinrich Grüber berlini prépost, a 
Hítvalló Egyház régi jeles harcosa kiemeli Niemöller szolgálatának kö
vetkezetes kontinuitását. A hitleri rémuralom elleni ellenállásból egye
nes út vezet az atomhalál elleni tiltákozáshoz. Hromádka professzor 
megemlékezése („Immer neue Wunder”) tanulmánnyá szélesedik és fon
tos elvi megállapításokat tartalmaz. Niemöller teológiai állásfoglalása 
a III. Birodalom ellen szükségképpen vezetett politikai döntésekhez. 
Mert olyan korszakban élünk, amelyben a hitbeni döntések s ezek po
litikai konzekvenciái között világosabbak az összefüggések, mint más 
időkben. Hromádka Niemöllert napjaink egyik leghatalmasabb szavú 
igehirdetőjének tartja, aki azonban nem a „világot”, hanem az egy
házat hívja megtérésre. Ez a bűnbánati prédikáció teremt a bűnbá
natra készek., között közösséget. Niemöller valóban ökumenikus szellem, 
mert műve áttöri a felekezeti határok szűk korlátáit.

Edwin H. Robertson (a Bibliatársulatok Világszövetségének tanul
mányi titkára, Genf) megemlékezése is elvi jelentőségű. Már a címe is 
sokatmondó: Polliik aus Glauben. A Németországi Evangéliumi Egyház, 
ún. „Stuttgarti Nyilatkozatáéból indul ki. Ez a bűnvallás megterem
tette a világ egyházaival való közösség feltételét — s a nyilatkozat lét
rejöttében Niemöllernek jelentős szerepe volt. Ez a jó kiindulás azon
ban hamarosan feledésbe ment s helyét restaurációs és önigazoló tö
rekvések foglalták el. S Robertson itt kertelés nélkül rámutat a nyu
gati hatalmak súlyos felelősségére: Németország kezdetben — a háború 
után — hangoztatott demokratikus átnevelésének elvét feláldozták a 
„balance of power” régi és annyiszor kudarcot vallott politikai tak
tikája érdekében. Hiába mutatott rá Niemöller számtalanszor, hogy az 
újrafelfegyverkezés végzetes kísértésekbe sodorja majd Németországot. 
Jóslatai sajnos, beteljesedtek. Robertson tanulságos módon tárja fel azt 
a folyamatot is, amelynek során az angol egyház haladó része eljutott 
Niemöller, pontosabban az általa képviselt ügy megértéséhez.

Dr. Cecil Northcott Niemöller háború utáni angliai fellépésének 
közvetlenségét és mélységét összehasonlítja Dibelius merev klerikaliz- 
musával és Lilje sima diplomáciájával s megállapítja: Niemöllerben a 
„civil” keresztyén ember hódította meg az angolszászokat. S persze e 
látszólagos külsőség mögött mély, elvi háttér és összefüggés van. E 
megemlékezésekben visszatérő mozzanat, hogy Niemöller Németország 
nagykövete a népek és egyházak között — nem a német nacionalizmusé 
azonban, hanem a „másik Németországé”, azé, amelyiknek el kell fog
lalnia helyét a békeszerető népek között. S ezért Niemöller szolgálata
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•e megemlékezések szerint is a hídverés, az útegyengetés a népek és 
országok, Kelet és Nyugat között. — Legtöbb cikkíró kiemeli Niemöller 
ökumenikus jelentőségét is. A világ szinte minden táján végzett szol
gálatai során általában nem kérdezik tőle: melyik felekezethez tar
tozik? Igehirdető szolgálata nincsen, s nem is lehet egy történelmi ala
kulat, denomináció kerete közé beszorítva. Semmi sem áll olyan távol 
Niemöljcrtől, mint a szűkkeblű és szűklátókörű konfessziónalizmus.

A köhyv második felében „Auftrag” címen inkább elvi jellegű 
hosszabb lélegzetű tanulmányok sorakoznak. Néhány jelentősebbet leg
alább pár mondattal ismertetünk.

Olivier Beguin, a Bibliatársulatok Világszövetségének főtitkára 
(London) a Biblia iránti érdeklődés és bizalom megelevenedéséről ír. 
Rámutat arra, hogy a Biblia tekintélyének és használatának kérdése 
-ökumenikus jelentőségű teológiai probléma, mert összekapcsoló, vagy 
választóvonal lehet az egyes egyházak között.

E. Theodore Bachmann, egyháztörténész professzor, New York 
„Barmen und Amerika” cím alatt a barmeni teológiai nyilatkozat (1934) 
hatásáról és jelentőségéről értekezik az amerikai egyházak szemével 
nézve.

A kötet egyik legérdekesebb tanulmánya — és ezt örömmel álla
pítjuk meg Pákozdy László debreceni professzor munkája „Volk und 
Heidentum, ein biblischer Rückblick auf das Leben Martin Niemöllers” 
címen. Pákozdy a nép, nemzet (ám-gój) bibliai, közelebbről ótestamen- 
tomi szóhasználatára, illetőleg e képzetek tartalmára mutatva feltárja 
a probléma sokágú és mély teológiai-politikai összefüggéseit. Az „ön
célú” , szuverén népek gondolata, a soviniszta nacionalizmus idegen a 
.Bibliától, sőt megítélés alá esik. Annál sajnálatosabb, hogy az ún. „te
remtési rendek” hamis teológiája később megpróbálta ezt a helytelen 
irányú fejlődést egyházilag is igazolni. Sőt, synkretistikus módon össze 
is kapcsolta a keresztyénséget ezzel a nacionalista ideológiával, amint 
az például éppen nálunk az ún. „keresztyén-nemzeti” gondolat jegyében 
is történt. A Hitvalló Egyház Barth vezette teológiai eszmélésének 
egyik legjelentősebb mozzanata ennek az illegális kapcsolatnak a fel
bontása volt. Niemöller történeti érdeme, hogy a háború utáni években 
is tovább haladit a felismert helyen úton.

Ottó Michel tübingeni professzor „Altes und neues Gottesvolk” 
címen Izrael és az egyház mindig, de ma különösen is időszerű kérdé
sével foglalkozik. „Csak az Ó. és az Ü. egységéhez való ragaszkodás
ban találja meg az egyház a maga helyes útját” — írja többek között.

E. Wilm, wéstfáliai egyházkerületi elnök „Lángst vermisste 
Brüder. . . ” címen az ortodox egyházakkal való találkozás jelentőségét 
méltatja. Kiemeli Niemöller szerepét ebben az ökumenikus munkában. 
Hiszen ő volt az, aki 1951-ben a Németországi Evangéliumi Egyházból 
elsőnek vette fel hivatalosan a kapcsolatot az orosz ortodox egyházzal 
s utazott Moszkvába. Annál is nagyobb jelentőségű volt ez a lépés, 
mert a protestáns keresztyénség kapcsolatai szinte századokon keresztül 
igen lazák és szórványosak voltak ezzel az egyházzal. S majdnem pon
tosan 10 évvel Niemöller látogatása után a világ keresztyénségének 
nagy örömére ez az egyház is — több más ortodox egyháztesttel együtt 
— az EVT tagegyháza lett.

Nagyon figyelemre méltó dr. Woldemar Gastpary, lodzi teológiai 
tanár, á lengyelországi evangélikus egyház zsinati elnökének cikke
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Gottes Wort und Weg in Polen”. A lengyel protestantizmus rövid 
történeti áttekintése megmutatja, hogyan fonódtak össze itt a törté
nelem során nagyon szerencsétlen módon népi és vallási elemek. A ró
mai egyház megkísérelte érvényesíteni a jelszót: aki igazi lengyel .ha
zafi, az csak római katolikus lehet, — másfelől: minden legyelországi 
protestáns német hatalmi törekvések előmozdítója. Sajnos, ez az álta
lánosító, tehát igaztalan vád, igen sok konkrét esetben igaznak bizo
nyult, s ez a tény mérhetetlen kárára volt a lengyel protestantizmus
nak.

D. dr. Joachim Beckmann, a rajnai egyházkerület elnöke „Die 
Kirche und dér Friede in dér Welt” című tanulmánya nagyon határo
zottan leszögezi, hogy a földi béke ügye nagyon is beletartozik az 
egyház szolgálatába. Nem lehet elválasztani Isten (békességét az ember 
békéjétől. — A cikkhez függelékként csatolták Beckmann elnöknek 
egy 1937-ben Düsseldorfban tartott prédikációját, amelyet akkor nem 
lehetett kinyomtatni.

D. dr. Wilhelm Niesel, a Németországi Református Egyházszövet
ség moderátora „Martin Niemöller und die Überwindug des lutherisch- 
reformierten Gegensatzes” című tanulmányában arról ír: hogyan talált 
egymásra két történelmi protestáns felekezet a Hitvalló Egyház küz
delmében Németországban, s milyen szerepe volt ebben Niemöllernek. 
A tanulmány ezután foglalkozik az intercommunió kérdésével, különös 
tekintettel az ismert amoldshaini tételekre.

A kötet függelékében áttekintést nyújt Niemöller ökumenikus je
lentőségű utazásairól és szolgálatairól 1946-tól kezdve. Ez a kimutatás 
maga is egy darab legújabbkori egyháztörténet: Talán Afrika kivéte
lével valamennyi földrészen több mint 120 utazást tett e tizenhat esz
tendő alatt az evangélium és a béke követeként Martin Niemöller.

*
*
A harmadik könyv, amelyet röviden ismertetünk, Niemöller beszé

deinek legújabb kötete: 1958—1961. években tartott előadásait tartal
mazza. Már az előadások címei is mutatják: Miemöller a szónak va
lóban legjobb és legmélyebb értelmében mai hirdetője és szolgája az 
evangéliumnak. Korunk emberének, a világnak gyötrő, égető kérdé
seire keres választ és ezeknek ad hangot evangéliumhoz kötött lelki
ismertetésére hallgatva. Néhány cím ízelítőt adhat a gazdag tartalomból: 
..Freiheit und Verantwortung des Christen Heute”, — „Wehrt euch 
gégén den Atomtod”, — „Wir und die farbige Welt”, — Du sollst 
nicht töten!” — „Die Spaltung Deutschlands und dér kalte Krieg” , 
— „Totálé Abrüstung heute — Tor zum Weltfriden Morgen” , — „Von 
Evanston nach Neu-Delhi” , — „Friede in unserer Welt — Möglichkeit 
oder Utopie?”

Az előadások kevés kivétellel Németországban hangzottak el. És 
ez is figyelemre méltó. Niemöller ott végzi szolgálatát, ahol arra a leg
nagyobb szükség van: Németországban, ahol újraéled a nacionalizmus, 
militarizmus, ahol a hidegháború legelszántabb bajnokai atomfegyve
reket akarnak kezükbe kaparintani, hogy ismét felgyújtsák a világot.

Nemzetének élő lelkismeretfurdalása — mondotta egyszer valaki 
Niemöllerről. Tegyük hozzá: az egész keresztyénségnek is. Ébresztő, 
nyugtalanító, felelősségre .és tettekre indító szolgálatára mindannyiunk
nak szükségünk van, s ezért csak hálásak lehetünk neki és Urának, 
aki őt erre a nehéz, de annyira áldott szolgálatra elhívta.

Groó Gyula
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M agya r-n é m e t evangélikus kapcsolatok áttekintése
(Folytatás)

Antifasiszta hangok

      A hitlerista cenzúra miatt természetesen csak óvatosan lehetett a 
fasizmussal nyilvánosan szembeszállni, ezért nem is várhatók valami 
messzemenő nyilatkozatok, de azért bátorság kellett annak a megírásá
hoz is, ami kicsit is szolgálta az antifasiszta küzdelmet.

Nem „stimmelt” a keresztesháború képlete azért sem, mert hírek 
jelentek meg arról, hogy „Németországban az egyházi sajtó ellen lép
tettek életbe intézkedéseket. Az egyházi lapok, missziói iratok s a vallá
sos irodalom jóformán teljesen szünetel és a vallástanítási tankönyvek 
számára nincs papiros többé. Nehézségek gördülnek a templomépítés 
elé is.” Pedig ez még csak egészen finom bemutatása volt a hitlerista 
vallásüldöző politikának. Még nem volt szó ebben arról a hallatlan nyo
másról, ami a német egyházra nehezedett a fasizmus részéről az egyház 
tanításának meghamisítása, szolgálatának rendszeres aláásása terén. 
Hogyan lehet ezt összeegyeztetni azzal, hogy Hitler háborúja „keresztes
háború” ? A börtönben levő Niemöller és sok száz letartóztatott lelkész
társának példája, a hitvalló front küzdelmei azt mutatták, hogy a német 
egyház legjobbjai sem lelkendeznek a német nép katasztrófába viteléért, 
a fasiszta háborúért.

Egy másik intő példa a norvég egyház példája volt, ahol a hírhedt 
Quisling-kormánnyal és a német megszálló hatalommal szembeálltak a 
püspökök, s velük együtt az 1160 lelkész közül 1100 letette állami hi
vatalát.

A dán egyház közös püspöki körlevélben jelentette ki, hogy „az egy
ház sem faji, sem vallási szempontból nem helyeselheti a zsidóság üldö
zését” . . |

Nem hallgatott el teljesen az evangélium tisztán és igazán való hir
detése a fasizmus legsötétebb időszakában sem. Ennek különösen három 
mozzanatát kell kiemelnünk.

Az első az volt, amikor Hitler bedobta az antiszemitizmus propa
gandáját, hogy közben elterelje a figyelmet az ország gyarmati sorba 
helyezéséről, s egyházi sajtónkat is lekötötte a betérni kívánó zsidók szi
gorú megrostálásának a szémpontja, Schuller (Deák) Ödön nagybányai 
lelkész bátor hangon szállt síkra az Isten igéjének hamisítatlan megszó
laltatásáért; „Lehet, hogy ma időszerűtlennek tűnik magunkat Izráel 
utódainak feltüntetni, vagy legalábbis nem nagy dicsőség . . . Az egyház, 
Isten választott népe ebben hisz és nem engedi magát a korszellem déli
bábjaitól félrevezettetni”. (Keresztyén Igazság, 1942. 87,) Ha gém is jelent 
meg a zsidókérdés mélyreható teológiai elemzése ebben a korban, de az 
ilyen cikkek megállították a fasiszta ideológia gátlástalan átvevését..

Második mozzanat az, amikor a német hitvalló fronthoz hasonlóan 
Pálfy Miklós az Ötestámentum védelmében szállt síkra „Az Ötestámen-. 
tűm az Egyház könyve” című cikkében. A keresztyénség fasizálásának 
egyik legfontosabb programpontja a „zsidó” Ószövetség elleni küzdelem, 
s ezzel kapcsolatban a „zsidós” elemek kiiktatása az egyház tanításából, 
hogy létrejöhessen a „braune Kirche” , a fasizmus engedelmes eszköze. 
„Az Una Sancta Ecclesia s azon belül a magyar evangélikus egyház csak
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abban az esetben marad hű önmagához, ha hitvallást tesz az Ótestámen- 
tum mellett” — írta Pálfy Miklós. „A keresztyén egyház ugyanis az 
ótestámentumi »Isten népének« egyenes folytatása.” (Keresztyén Igazság, 
1944. 195.) Mindez a teológia örök igazsága, de ebben a helyzetben ennek 
a megszólaltatása hitvallás volt az Isten igéje mellett, a fasizmus teó
riája ellen.

A harmadik mozzanat Káldy Zoltánnak a hitlerizmusnak hasai vál
tozatával való szembeszállása vonalán jelentkezett. „Magyari keresz- 
tyénség” című cikksorozatában leplezte le a hungarizmus egyházba tö
résének a mesterkedéseit. Ezek arra irányultak, hogy „magyar bibliát” 
kell létrehozni, amit a magyar történelemből, a magyar helyzet és a ma
gyar lélek kívánalmainak megfelelően írnának meg. Ebben a bibliában 
a zsidó próféták és apostolok beszédei helyett Botond, Árpád, István, 
László, IV. Béla stb. „magyar próféták és apostolok” tanításait kellene 
összegyűjteni. Azt kell hirdetni, hogy nem a zsidó, hanem egyedül csak 
a magyar az Isten kiválasztott népe. Káldy Zoltán részletes elemzés alá 
veszi ezt a szélsősoviniszta tévtanítást, és kimutatja, hogy ez magának 
Jézus Krisztusnak is az elvetését jelenti. „Az ige maradjon érintetlen 
és változatlan. Ige: Jézus Krisztus!” A fasiszta faji gondolat őrületével 
szemben kifejtette a Szentírásnak a fajok egyenlőségéről és Istennek a 
fajok fölötti hatalmáról szóló tanítását.

A hitlerizmussal és magyar szálláscsinálóival való szembeszállás ter
mészetesen csak teológiai érvekkel és egyházi eszközökkel* volt megvaló
sítható, különben nyomban szembentalálták volna magukat lelkészeink 
a Gestapóval. Viszont époen erre a teológiai hangra volt szüksége egy
házunknak ahhoz, hogy ne merüljön el a fasizmus kiszolgálásának meg
alázó szerepében.

A felszabadulás

A második világháború évei a szenvedésnek, veszteségnek, egyéni 
tragédiáknak és világra kiterjedő katasztrófának szörnyű évei voltak. 
Éhség, rongyosság, otthontalanság, betegség és halál telítették ezeket az 
éveket csordultig. Az emberi lélek irtózott, rettegett és elvadult ezekben 
az években. A háború veszteséglistáján éppen ez áll elsőnek.

A fasiszta háború Magyarországgal együtt evangélikus egyházunkat 
is mérhetetlen pusztulásba és szenvedésbe sodorta. Templomaink, pap
lakjaink, gyülekezeti házaink úgyszólván mindegyike megsérült többé- 
kevésbé, nem egy pedig teljesen tönkrement. Az evangélikus templomot 
Isten igéje és a szentségek teszik drágává. Magyarországi evangélikus 
egyházunk története folyamán .különösen megbecsültté vált az ige hir
detésének és a szentségek kiszolgáltatásának helye, mert nagyon sok 
szenvedés és viszontagság árán sikerült templomainkat felépíteni vagy 
a meglevőket megtartani.

A templomépítő ősök nagy áldozatával megépített és a történelem 
viharai közöt megőrzött templomok fölött éppen úgy, mint az újak fölött, 
megjelent a fasiszta háború pusztítása. Felrobbantott, kiégett, lebombá
zott templomok, összeomlott lelkészlakok és gyülekezeti házak jellemzik 
ezt a rombolást. A lelkészek jelentéseiből újra meg újra hangzik: 
SS-katonók robbantottak, a fekete-keresztes repülőgép bombát dobott le 
stb. Ugyanakkor viszont jól emlékezünk,a felszabadulás első napjaira, 
amikor a Szovjet Hadsereg mindenkit felhívott az újjáépítés megkezdé
sére, s közte egyházunk tagjait is, az istentiszteleti élet folytatására és
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a lerombolt templomok helyreállítására. A jelentésekből csaknem min
denütt azt olvashatjuk: a felszabadulás után azonnal hozzáfogtak a meg
rongált egyházi épületek újjáépítéséhez.

Helyreállított épületek:
déli északi

egyházkerület
összesen

templom 75 115 190
gyülekezeti ház 12 36 48
parochia 43 97 140

A második világháború után
A második világháború után Magyarországon döntő társadalmi át

alakulás ment végbe. A magyar nép végre ura lehetett az országnak, a 
leghaladottabb társadalmi berendezkedésnek, a szocializmusnak az út
jára lépett. A Német Demokratikus Köztársasággal szocializmust építő, 
békeszerető német állam jött létre. Ezek az alapvető társadalmi átala
kulások jelentős hatást gyakoroltak a két ország evangélikus egyházai 
közötti kapcsolat kialakítására is. A Német Szövetségi Köztársaság egyes, 
egyházi személyiségeivel is testvéri kapcsolatot tudtunk kialakítani. Ez 
természetesen azokra vonatkozik, akik tisztán és világosan látták a mi 
korszakunk legdöntőbb kérdésének, az emberiség békéje megvédésének 
keresztyéni kötelességét.

HERMANN DIEM nyugat-németországi lelkész és teológiai profesz- 
szor volt az első hivatalos német vendégünk 1951-ben. A nyugati propa
gandával szemben kijelentette, hogy a magyarországi evangélikus egyház 
egyáltalán nem él szűkös életlehetőségek között. Sok templomban prédi
kált, s mindig mély benyomást tett reá a templomok zsúfoltsága. Szerinte 
ilyen zsúfolt templomokat Nyugat-Németországban ritkán lehet látni. 
Szavai sokat segítettek a hazánkat és evangélikus egyházunkat ért rá
galmakkal szemben.

HANNOVERBEN 1952-ben a Lutheránus Világszövetség gyűlésén vi
szont dr. Vető Lajos püspök német földön fejtette ki az egyház feladatát, 
amikor többek között kijelentette, hogy a magyarországi evangélikus 
egyház úgy tekinti önmagát, mint Istennek az időben előre, mintegy a 
jövőbe kihelyezett egyházát, amely máris sikeresen birkózik azokkal 
a problémákkal, amelyek előbb-utóbb minden egyháznak a problémáivá 
lesznek az egész földkerekségen, amikor a régi, elavult társadalmi rend
szert a jövő társadalmi rendje fogja felváltani. Egyházunk mindent meg
tesz, hogy eloszlassa a dolgozó tömegekben az egyházzal szemben joggal 
fennállott bizalmatlanságot, mivel a két világháború között a keresztyén 
egyházak segítségével próbálták megakadályozni a társadalmi haladást. 
A fnúlt bűnein okulva, a magyar protestáns egyházak teljes erejükkel 
támogatják mind a fejlődés ügyét bent az országban, mind a világbéke 
megmentéséért folytatott küzdelmet a nemzetközi élet porondján.

NIEMÖLLER MÁRTON a nyugat-németországi hessen-nassaui tar
tományi egyház elnöke 1953 nyarán megjelent a Béke-Világtanács buda
pesti ülésén. Szerepét egyházi sajtónk úgy értékelte, hogy Niemöller 
rendkívül sok színű egyéniségének mindent összefoglaló alapvonása az, 
hogy az egyház megújulásának eszköze akar lenni, életével Isten ügyét 
akarja szolgálni. Ez az alapvonás tükröződik akkor, amikor nevét két
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ízben is felkapja a világhírnév szele. Első ízben akkor vált neve világ
méretekben is népszerűvé, amikor a Hitvalló Egyházon keresztül fel
vette a harcot a hitlerizmussal. Élete másik nagy korszaka akkor kezdő
dött el, amikor a német egység és a világbéke érdekében emelte fel sza
vát. Mindkét magatartása szorosan összefügg teológiai meggyőződésével: 
Isten nevében szállt szembe a fazismus embertelenségével és Isten nevé
ben szállt síkra az emberszeretet győzelme érdekében, a világbéke meg- 
oltalmazásáért. Ha életének ezt a két kiemelkedő szolgálatát nézzük,, 
életművét ebben a szóban foglalhatjuk össze: igeszolgálat, azaz Isten igé
jének hűséges hirdetése és élése a történelem világméretű kérdései 
között.

1953. novemberében Niemöller egyházunk vendége volt, számos ige
hirdetést, előadást tartott a gyülekezetekben, lelkészgyűléseken,- a Teo
lógiai Akadémián. Tapasztalatát abban foglalta össze, hogy meglepte a 
templomlátogatás hallatlanul nagy mértéke azokban a gyülekezetekben, 
amelyekben igehirdetést végzett. Mély benyomást tett rá a gyülekezetek 
éneklése valamennyi templomban. A szószéken igen hamar eltűnt a szo
kásos idegenség, és érezte, hogy a gyülekezetek odaadással hallgatják 
Isten igéjét. Elismeréssel szólt a meglátogatott templomok igen jó álla
potáról, tisztaságáról és rendjéről. Dicsérte a lelkészlakásokat és a 
lelkészcsaládok bensőséges életét, mindenütt igen jó kapcsolatot találva 
a szülők és a gyermekek között.

A magyar—német evangélikus kapcsolatok fejlődésében kiemelkedő 
állomást jelent a PRÁGAI KERESZTYÉN BÉKEKONFERENCIA, amely
nek keretén belül számos értékes testvéri kapcsolat és áldott szolgálat 
született meg.

DR. WERNER SCHMAUCH, greifswaldi teológiai professzor 1958. de
cember elején Debrecenben tartott keresztyén békegyűlésen a Prágai Ke
resztyén Békekonferencia jelentőségét abban látta, hogy a konferencia 
olyan ügyet képvisel, ami nemcsak néhány teológusnak vagy egyháznak, 
hanem az egész emberiségnek az ügye, s ezért az egész keresztyénséget 
egyetemlegesen szorongatja és felelőssé teszi. Ha e kérdés mellett elmen
nénk, vagy azt akár csak félvállról vennénk, mint keresztyének hitelün
ket vesztenénk és elvesztenénk kapcsolatunkat a mai emberi élet való
ságával. A prágai konferencia a világ békéjéért való fáradozást tette,fel
adatává, tekintettel arra a halálos veszélyre, amit a tömegpusztító fegy
verek az egész emberiség számára jelentenek, az ember számára, akiért 
Jézus Krisztus meghalt és feltámadott. A teológiai eszmélődés közben 
azonban egy még átfogóbb és mélyebb kérdéskör is feltárult előttünk. 
Erre utalt Dr. HEINRICH VOGEL, a berlini Humboldt-egyetem profesz- 
szorának Debrecenben tartott alapvető előadása: ..Keresztyének felelős
sége az ember jövőjéért a technika korában” . Mert az atomfegyver épp 
annak a jele, hogy új és hallatlan lehetőségeket kapott kezébe az ember, 
olyan technikai eszközöket, amikkel nemcsak a világűrbe hatolhat be, 
hanem a földön is megváltoztathatja az életet, sőt magát az embert is. 
Az atomerőt pedig éppúgy felhasználhatja békés célokra, mint az embe
riség megsemmisítésére. Észre kell vennünk, hogy egészen új fejezet 
kezdődött az emberiség történetében, amely sokkal nagyobb változást 
jelent, mint az átmenet annak ideién a középkorból az újkorba. Az ember 
előtt soha nem sejtett célok bukkannak fel, ugyanakkor azonban abban 
a veszélyben is forog, hogy önmagát és jövőjét is megsemmisíti. Ez a 
helvzet annyira új. hogy a keresztyénség sincs felkészülve reá: nincsen 
ezért sürgősebb feladata, mint hogy ide vonatkozó felelősségével és ige
hirdetésével törődjön — hacsak nem akar menthetetlenül lomtárba ke-
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rülni. A prágai konferencia ezért a világnak ebben a szorongatortságá- 
ban valóban önkumenikus ügyet képvisel. Ha mi nem fogtunk volna 
hozzá, masnak kellett volna megcsinálni. S mivel belefogtunk, nem sza
bad abbahagyni, hanem kérlelni, kiáltani, s inteni kell, abban a remény
ben, hogy hangunkat meghallják.

Dr. HANS JOACHIM IWAND, bonni teológiai professzor kezdettől 
fogva részt vett a Prágai Keresztyén Békekonferencia munkájában, aktív 
és lelkes harcosa volt azoknak a céloknak és feladatoknak, amelyeket a 
prágai mozgalom tűzött ki maga elé. Mélyen hitt abban, hogy a mozgalom 
eléri célját és erről minden előadásában bizonyságot is tett. A  nyugat
német evangélikus lelkészek testvéri közösségeinek egyik vezéralakja
ként mindvégig harcolt a német hadsereg felállítása, felfegyverzése, tehát 
lényegében a mai nyugatnémet rezsim ellen.

A Prágai Keresztyén Békekonferencia által képviselt hatalmas gon
dolat: a keresztyének részvétele az emberiség jövőjének biztosításában
— olyan átfogó erőt képvisel, amely az említettekken kívül igen sok 
magyar és német evangélikus lelkészt fűzött össze a személyes barátság 
szálaival és indított el a teológiai elmélyülés és együttmunkálkodás útján.

A magyar és német evangélikus egyházak közötti kapcsolat a leg
újabb fejlődés során az egyházak reprezentánsainak megnyilatkozásaiban 
is kifejezésre jutott. KÁLDY ZOLTÁNNAK, a Déli Evangélikus Egyház- 
kerület pünpökének és Dr. MÖRITZ MITZENHEIM, thüringiai tarto
mányi püspöknek a megnyilatkozásait emelem ki.

Káldy Zoltán püspök 1960 májusában Drezdában a német béke- 
tanácsnak a német nép felsazbadulása 15. évfordulója alkalmából ren
dezet ünnepségén beszédet mondott, amelyben felmérte az egyházak mai 
feladatait. Beszédéből három messzire ható gondolat emelkedik ki. 
Az egyik szerint a keresztyén egyházak nemcsak hogy nem hallgathat
nak, hanem egyre határozottabban kell kimondaniuk és követelniük, hogy 
ne legyen többé háború és a nemzetközi vitás kérdések megoldásánál a 
háborút, mint ultima ratiót kapcsolják ki, mert újabb háború semmi
képpen sem tudna jobb békét biztosítani, hanem a szemben álló hatal
mak végét, az emberiség nagy részének elpusztulását és az életben eset
leg megmaradottaknak testi és lelki nyomorát hozná. Ezért kell a hábo
rút egyszer s mindenkorra kiküszöbölni. Határozottan el kell utasíta
nunk annak az amerikai teológusnak álláspontját, aki azt vallja, hogy 
„azt a sajátos bűnt, amelyet az atomfegyvernek a béke ideiglenes biz
tosítékaként és elrettentő eszközként való megtartása jelent, vállalni 
kell” . "Világosan meg kell mondanunk, hogy nincsen olyan cél, amellyel 
igazolni lehetne az emberirtás eszközeit. Sem Nyugat megmentése, sem
— ahogy Nyugaton gyakran mondják — „a Keleten rabságban élő test
vérek felszabadítása” nem lehetnek olyan célok, amelyekért háborút le
hetne kezdeni vagy az atomfegyverkísérleteket tovább szabadna foly
tatni.

A másik fő gondolat szerint nem állhat a békesség szolgálatában az, 
aki maga is békétlenséget' szít. Vajon nem békétlenség szítása-e az, ha 
egyes egyházi vezetők a Német Demokratikus Köztársaság és más szocia
lista állam vezetőségét úgy tüntetik fel. hogy azok jogtalanul állnak 
népeik élén és nem lehet őket Isten rendelésének tekinteni és ezért nekik 
csak taktikai szükségszerűségből kell engedelmeskedni, nem pedig lelki- 
ismeretből? Ebből meg az következik-e. hogv akkor cselekszenek helye
sen a szocialista országokban élő keresztyén állampolgárok, ha keresz- 
tvénségükön keresztül gyöngítik, vagv esetleg aláaknázzák saját társa
dalmukat és államukat? Egy ilyen felfogás csak hamis hitből származ-
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hatik és békétlenséget szül a keresztyén állampolgárok között. Nekünk 
először a magunk területén belül kell ezzel a hamis hittel leszámolnunk, 
hogy hitelképes legyen szolgálatunk a világ felé. Itt kell megemlítenem, 
hogy Dibelius püspök álláspontját — mely szerint az olyan felsőbbsé- 
get, mint a Német Demokratikus Köztársaság és nyilvánvalóan a többi 
népi demokratikus országé, nem tudja a Római levél 13. fejezete értel
mében felsőbbségnek tekinteni — a magyarországi protestantizmus meg
ütközéssel fogadta és elítélte.

A harmadik fő gondolat az, hogy ugyancsak békességre kell jutnia 
az egyház tagjainak az átalakuló gazdasági életben is. Nem kétséges, hogy 
különböző nehézségekkel jár az, amikor a gazdasági életben az „enyém” 
fogalma fölé odatesszük a „miénk”-et. Az bizonyos, hogy az egyház ve
zetőinek ebben a kérdésben szeretettel kell fordulniuk a földműves hívek 
felé — akiknél ez az átalakulás nemcsak anyagi, hanem lelki kérdés is —, 
de nem a részvétszeretetre van szükség, hanem a bátorító szeretetre,  
amelynek nyomán bizalommal és reménységgel telnek meg a gyülekezet 
tagjai, amikor a közösségi gazdálkodás útjára lépnek. Nem kétséges, 
hogy a közösségi gazdálkodás a jövendő útja és földművelő híveink 
egyéni boldogulása is azon fordul meg, hogy mennyire tudják legyőzni 
az egyéni önzést és a közösségi munka készségében megszilárdulva, mek
kora összefogó jóakarattal tudják az összesség javát szolgálni.

Ezek a gondolatok egyúttal azt is kifejezik, hogy Isten egyházunkat 
a fokozott felelősségvállalás útján vezeti. Ma már túljutottunk azon a 
pietista felfogáson, amely kegyes belső körre szűkítette le az egyház 
életét. Isten kitágította az egyház látóhatárát, kaput nyitott a világot át
fogó kérdések keresztyéni meglátására is.

Dr. Moritz Mitzenheim, thüringiai püspök, a németországi evangé
likus egyház reprezentánsaként látogatott el Magyarországra 1961. szep
temberében. Már az 1933—1945. közötti időben, még püspöksége előtt, 
mint lelkésznek, lelkiismereti ügye volt az evangélium csorbítatlan és 
elegyítetlen hirdetése. Amiért csakhamar összeütközésbe kellett kerülnie 
az akkori egyházkormányzattal és a nacionalizmus képviselőivel. Ebben 
az időben Dr. M. Mitzenheim az állandó intrikák középpontja volt. Ez 
intrikák azt célozták, hogy nemcsak a gyülekezettől, de az egyházi szol
gálattól is elválasszák őt. A német fasizmus idején az a meg nem alku- 
vás határozta meg magatartását, mely sem ígéretekre nem hajlott, sem 
fenyegetésektől meg nem riadt.

A fasizmus összeomlása után 1945. május 2-án vette át a thüringiai 
egyházi vezetőség elnökségét. 1945 decemberében püspökké választották. 
19$7. október 19-én a jénai teológiai fakultás díszdoktori címet ajándé
kozott neki „a tévtanítással, szembeni ellenállás és a lutheri hitvallás 
alánján történő egyházi építő munkája elismeréséül” . Mindig az evan
géliumi forrást tartotta annak, amiből az egyházának merítenie kellett. 
Egyik legelső rendelkezésé volt hogy a bibliát, az énekeskönyvet és 
Luther Kis Kátéját kell az igehirdetés, illetve az evangéliumi tanítás 
alapiául tenni.

Sohasem vallotta magát politikusnak. De újra meg úira hangsúlyozta, 
hogy elő kell segíteni a keresztyének helyes tájékozódását az államhoz 
való helyes viszony kiépítésében. Hangsúlyozta, hogy a keresztyén ember 
nem kötheti magát egy bizonyos államrendhez. Az Isten igéiének minden 
társadalmi rendben és minden társadalmi rendtől függetlenül prédikál- 
tatnia kell. Elítélte azt a „keresztyén magatartást” , melv a szocialista 
országok így a Német Demokratikus Köztársaság új rendjével szemben 
•előítéleteket táplál s az evangélium hirdetését összeköti az antibolse-
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vizinussal, illetve az antiszocializmussal. Világosan kimondotta, hogy 
keresztyén ember a szocialista felsőséggel szemben is elvileg engedel
mességgel és lojalitással tartozik. Ez a lojalitás nem feltétel nélküli szer- 
vilizmus, hanem a keresztyén embernek az a kötelessége, mely figyel
mezteti őt, hogy teljesítse kötelességét az állammal szemben és mindenütt 
emberiességre és békére törekedjék.

1958-ban tárgyalások folytak az NDK kormánya képviselői és az 
NDK-ban élő evangéliumi keresztyén egyházak képviselői között. A tár
gyalásokat egyházi részről D. Mitzenheim püspök vezette. E tárgyalások 
eredményeképpen született meg az 1958. június 21-i ismert Kommüniké. 
Ebben többek között ez áll: „Az NDK-ban élő evangéliumi egyházak kép
viselői kijelentették, hogy az egyház a neki adott eszközökkel a népek 
közötti békét szolgálja és ezért elvileg is egyetért az NDK és annak kor
mánya béketörekvéseivel. A keresztyének hitüknek megfelelően teljesítik 
állampolgári kötelességeiket, a törvényesség alapján. Tiszteletben tartják 
a szocializmusba való fejlődést és hozzájárulnak a nép életének békés 
fejlődéséhez.”

A Kommünikében foglalt eme álláspontot Mitzenheim püspök nem
csak hazájában szolgálta, hanem azt hazájának határain túl, a Szovjet
unióban, Finnországban, Lengyelországban, Csehszlovákiában, legutóbb 
Romániában tett látogatásai alkalmából is. személyes érintkezései és szol
gálatai során képviselte. Haladó magatartása kiváltotta a német egyházi 
és politikai reakció támadását, ami legszembetűnőbben abban nyilatko
zott meg, hogy legutóbb már nem újították meg az EKD tanácsában 
mandátumát.

A Németországban és ezzel együtt a Németországi Evangéliumi Egy
házakban bekövetkezett legutóbbi fejlemények közepette Mitzenheim 
püspök a teljes Szentírásban foglalt evangéliumhoz kötött lelkiismereté
vel töretlenül járja annak a felismert igazságnak útját, hogy az egyházat 
a világ iránti szolgálatra rendelte az Isten.

Természetesen nemcsak a két egyház reprezentánsai, hanem profesz- 
szorai és lelkészei is nagy szolgálatot tehetnek egymásnak a kölcsönös 
találkozások révén. A közös útkeresés, a közös problémák megoldása te
rületén máris eredmények mutatkoznak. A magyar és német lelkészek 
között már több mint öt éve számtalan csoportban történtek kölcsönös 
látogatások.

Isten úgy vezeti a két egyházat, hogy a közös szentírási alap, a 
lutheri hitvallások öröksége nyomán a két egyháznak közös mai problé
mái megoldásában az útja is közös legyen. így tanulhatunk kölcsönösen 
egymástól az ige jobb megértésében, mai egyházi feladataink hűségesebb- 
végzésében. Isten mindkét egyházat úgy vezette, hogy a befeléfordulás, 
öncélúság helyett egyre inkább élje a felebaráti szeretet megvalósítását.

Ha a két egyház közötti kapcsolatot az évszázadok távlatában**figyel
jük, akkor feltűnik, hogy mostani közös feladataink elsősorban a fele
baráti szeretet megvalósításának vonalán jelentkeznek. Ez összefügg 
azzal, hogy Isten ma a világkeresztyénséget is egyre világosabban az em
ber érdekében végzett jó szolgálatok felé vezérli. Isten az egyházakat 
abban a munkában kívánja látni, amely az emberek üdvösségéért és földi 
boldogulásáért egyaránt felelősséget érez. Ez az a terület, ahol kölcsö
nösen van tanulnivalónk egymástól.

Dr. Ottlyk Ernő
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Nazireusok, rekabiták, esszeneusok és társaik

I .

Ha a napjainkban megjelenő, az Ótestámentummal foglaíkozó szám
talan könyv, cikk, bármelyikét is áttanulmányozzuk, akár helyes, akár 
rossz irányban, jó eligazítást kaphatunk eme teológiai tudományág je
lenlegi állásáról, legújabb eredményeiről. Ez természetes, magátólértődő 
dolog. S az is természetes, hogy napjaink fejlődő tudományos felkészült
sége, az egyre többet tudás kívánsága, szinte sarkallja a kutatókat, hogy 
mindig több és újabb anyagot szolgáltassanak a Szentírás ószövetségi 
részének megértéséhez.

Egyáltalán nem csoda tehát, hogy a múltbeli és jelen való erőfeszí
tések gyümölcseképpen, szinte nincs is az ótestámentumi iratoknak 
egyetlen olyan mondata sem, amelyet valaki nem tett volna „nagyító
üveg” alá, amelyet valaki nem vizsgált volna meg a lehető legtüzete- 
sebben. Így és ilyen körülmények között jöhetett létre az az örvendetes 
helyzet, hogy olyan sokat tudunk erről a nagyon régen elsüllyedt régi 
világról, hogy olyan alapos, a legkisebb részletekbe menő ismereteink 
vannak az évezredekkel előtti mindennapok apró-cseprő dolgairól, épp
úgy, mint a nagyhatású eseményekről, időben és térben messzi terjedő 
történésekről.

Ismerjük — hogy csak néhány kiragadott példát sorakoztassunk 
fel — a Palesztinái földrész geográfiáját, hajdanvolt időjárási viszonyait, 
csakúgy mint állat- és növényvilágát.

A vallató régészásó falakat, városok és parányi települések házait, 
pompás ékszereket, megkopott használati tárgyakat, szemétdombra ve
tett kézműves szerszámokat hozott a napvilágra s gondos kezek bontot
ták le róluk az évszázadok kőbemerevedett porát, álmait.

Tudományágunk kutatói kőtáblák ékírásos sorait, megromlott per
gament- és papirusztekercsek betűit, mondatait fejtették meg, fordítot
ták modern nyelvekre s ma kötetszémra állnak rendelkezésünkre a soha 
nem volt könyvtár egyes darabjai.

A filológusok, a grammatikusok ízekre szedték az Ószövetség min
den könyvének minden szavát s tette közülük nem egy olyan buzgalom
mal, hogy ember legyen a talpán, aki az ilyen vizsgálódások után a sza
vakat újra a régi rendbe rakja vissza.

Tudjuk, hogy izráeli eleink mit ettek, mit ittak. Milyen ruhát visel
tek hétköznap és ünnepkor, mit énekeltek bánatukban, gyászukban, mit 
daloltak örömükben. Tudjuk, hogy mivel mérték a hosszúságot, a ga
bonafélék súlyát, térfogatát. Ismerjük hitüket, balhedelmeiket, életük 
napos és árnyékos oldalát. Magunk elé tudjuk állítani őket, amikor fá
radságos munkával törik fel a Jordán-völgy életet adó humuszát, ami
kor a piacon kínálgatják közeli s távoli vidékek termékeit, kelendő áruit. 
Látjuk őket a templomban az áldozati állatok füstjétől terhes falak kö
zött imádkozva, elemi csapások, hirtelenjött ellenséges csapatok katonái 
elől riadtan menekülve.

S folytathanók a sort, de akkor is ugyanez maradna a tanulság: so
kat, mérhetetlenül sokat ismerünk Földünk eme kis területének, embe
rének hajdanvolt viszonyairól és életéről. Ugyanakkor bátran állíthatjuk 
azt is, hogyha vannak is olyan dolgok, problémák, melyekben mindmáig 
nem látunk világosan, amelyeket ma még képtelenek vagyunk — falán 
mindig azok is leszünk — megoldani, annak okát nem a kutatások szor-
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gosságának hiányában, hanem az idő vissza nem fordítható múlásában 
ismereteink korlátaibán kell keresnünk. És talán abban, hogy vala
milyen okból kimaradt az érdeklődésre számot tartó kérdések sorából 
Dehát akármi is a helyzet, a további erőfeszítéseknek sem az egyik sérti 
a másik eset nem szabhat határt. (E sorok nem vállalkoznak ekkora fel
adatra s csak egy, alig tárgyalt problémát szeretnének az alábbiakban 
felvetni.)

Néhány szó általánosságban

A modern történettudomány végképp szakított azzal a módszerrel, 
hogy a múltbeli eseményeket merev állóképek sorozatának tekintse, s 
ugyanakkor nem elégszik meg a felkutatandó adatok „tárgyszerű” , szá
raz, „sine stúdió et ira” felsorolásával sem. Feladatát abban látja, hogy 
a történéseket a maguk általános és speciális összefüggéseiben tárja fel, 
láttassa meg. S teszi ezt azért, mert éppen ezek az összefüggések jelzik 
az egyes korok, rövidebb avagy hosszabb korszakok fejlődésének, eset
leg visszafejlődésének irányát, jellegét; megadva a tárgyalt időszak ha
ladó avagy visszahúzó, visszatartó voltát.

A modern történettudomány tehát állandó mozgásként, dialektikus 
kölcsönhatásban, fejlődésben vizsgálja az emberiség egész történelmét, 
s ezen belül minden kor emberének, emberi közösségének anyagi, szel
lemi életét. Ugyanakkor azonban tisztában van azzal, hogy ez a fejlő
dés nem ábrázolható sematikusan még akkor sem, ha az egyes fázisok 
törvényszerűsége minden további nélkül, világosan kimutatató. Nem 
ábrázolható sematikusan, mert a társadalmi fejlődés ugyanazon koron 
belül, az anyagi-gazdasági, a szellemi-kulturális viszonyok különböző
sége miatt, világrészenként, országonként, társadalmakként más és más 
s közben számolnunk kell az ugyancsak törvényszerű, lehetőségadta 
„ugrásokkal” is.

A mai Izráel, Jordánia területe,

a Jordán völgye gazdag őslénytani leletekben.

E leletek közül jelentőségében messze kiemelkedik az a néhány csont
maradvány, amelyet a Galileai „tenger” mellékén, környékén találtak 
meg (pontosan: Tabgha, Sukhul és Tabun helységeknél) az ősélettan 
kutatói. Jelentősek a csontmaradványok, mert a Homo neandertalensis- 
nek, a neandervölgyi ősembernek, embertípusnak egy, a késői pleiszto
cénkorban élő egyedeinek emlékeiről, maradványairól van szó.

Hajdanvolt ősünk, kit a Homo sapiens egyik, a fejlődés folyamán 
már differenciáltabb típusa követett a sorban, a földnek ennek a részén 
megfelelő lehetőségeket talált nehézsorsú életének folytatására. A gyűj
tögető életmódot folytató, halászó-vadászó, primitív ősközösségekben élő 
ősember előtt az erdők és vizek „asztalt terítettek” , s a hegyek szerszám
nak, fegyvernek könnyen megmunkálható követ, lakásul barlangot adtak.

A dolgok természeténél fogva sem ez a két embertípus, sem az őt 
követők nem lehettek egyenesági ősei Palesztina későbbi lakóinak, az 
Ótestámentum népének, de az e helyen, Palesztinában való egykori je
lenlétük arra figyelmeztet, hogy itt a Jordán völgyében kell keresnünk 
az emberiség egyik bölcsőjét.

De nem voltak Izráel népének ősei azok a kisebb-nagyobb törzsek, 
embercsoportok sem, amelyek a Kr. e. 4—3. évezredben, tehát az egyip-
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tömi és mezopotámiai kultúrkörök kialakulásának kezdeti időszakában., 
éltek Palesztina területén.

Az ember a világnak e táján — mint másutt is — kisebb-nagyobb 
közösségekben élte a maga életét — ezt tanúsítják a ránkmaradt lele- 
tek —, tehát valamiféle társadalmi formában, de nem szervezetten. Ezt 
a közösséget, az ősközösséget, a hasonló érdek: élelemszerzés, közös vé
delem és a meglevő vagy vélt — többek között vallásos jellegű, tote- 
misztikus — vérrokonság fűzte egybe. A nemzetség — mondja egy- 
helyütt a társadalomtudományok egyik klasszikusa — alkalmas arra,, 
hogy minden viszályt kiegyenlítsen, amely körében keletkezett. Röviden 
szólva: az emberi ősközösség a maga összetartásában ellátta mindazokat 
a funkciókat, melyeket később az állam gyakorol. S tette ezt úgy, hogy 
maga nem tagozódott — kicsiny létszáma, életmódja és sok minden más 
miatt nem is tagozódhatott — valamiféle osztályokra.

Ez az ősi társadalmi szervezet nem ismerte az elnyomást, a máso
kon való uralkodást, de nem ismerte a szolgaságot sem. A családfő veze
tése mellett, mindenki, a maga feladatát végezvén, a közösség érdekében 
tevékenykedett. A közösen létrehozott javak a közösséget szolgálták, 
így a közösség osztatlan tulajdona az élelemszerzést és védelmet szol
gáló szerszám, fegyver s a későbbiek folyamán, a megmunkált föld, a 
lakásul szolgáló, kezdetleges hajlék.

Ősi egyenlőség jellemezte a nemzetségi szervezeteket, amelyben min
den felnőtt részt vett az elemi fokon levő társadalom igazgatásában, 
..katonai” tevékenységeiben csakúgy, mint a termelő munkában s ebben 
a „társadalmi rendszerben” élő ősközösségben még nem alakult ki a 
férfi és a nő későbbi függő viszonya sem.

A termelőeszközök fejlődése, a népesség szaporodása hozta magával 
azt, hogy az önmagát — de senki és semmi mást nem — ellátó nemzet
ségi szervezetet egy következő fejlődési fokozat váltotta fel.

A gyűjtögető életmód lassú megszűntével, értelmetlenné válásával 
egy új foglalkozási mód, a pásztorkodással egybekötött földművelés vált 
lehetővé. Ez a változás egyben az eredeti ősközösség felbomlását is jelen
tette. Lehetővé vált ugyanis az, hogy az ember nagyobb mennyiségű 
anyagi javakat állítson elő, mint amire saját magának, környezetének 
szüksége volt. S ezzel a fejlődési fokozattal járt együtt az is, hogy az 
ember — már aki tehette — tartalékolni kezdett, újabb földdarab meg
szerzésével, nyájának gyarapításával kívánva biztosítani — mások ká
rára — a maga jólétét.

Mindehhez azonban már nem volt elegendő az egyén, a kis létszámú 
család véges fizikai ereje s egyre több munkáskézre lett szükség. 
A munkaerő legegyszerűbb „beszerzési forrása” — e korban éppúgy, 
mint a későbbiekben — a szomszédos vagy a távolabbi, gyengébb tör
zsek leigázása s tagjainak foglyulejtése. A harcban elfogottakat már 
nem eszi meg — mint a hajdani időkben —, nem pusztítja el a győztes 
fél, hanem az erősebb jogán a rabszcdgasors keserű, kényszerű kenye
rére juttatja őket.

Kialakul tehát a most már tágabb értelemben vett nemzetségi, tör
zsi körön belül és ezeknek az egymás közötti viszonyában is, a vagyoni 
egyenlőtlenség, az eddig nem ismert magántulajdon. Az állattenyésztő, 
a félnomád életmód kialakulása — éppen ezért — a többlettermék, a 
vagyon megjelenéséhez és o rabszolgaság kezdeti formájának kialakulá
sához vezetett.

A férfi és a nő egymás közötti viszonya is mássá lett akkor, amikor
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előbb a matriarehátus, majd a patriarchátus családi formái alakultak ki. 
Az elsőben az asszony az, akinek a tulajdona az egy helyhez kötött, laká
sul szolgáló sátor, esetleg kezdetleges ház s a férfiak azok, akik a sok
szor nagy területeket bejáró pásztorkodással szolgálják az anya jogán 
nevezett családot. A másodikban pedig az egyre szaporodó szolgasze
mélyzet nívójára süllyedő asszony, asszonyok, kiszolgálója, kiszolgálói 
a család fölött álló férfinek, férjnek.

A termelőeszközök további fejlődése, a termelőerők differenciáló
dása hozta létre a kézművesség elkülönülését a pásztorkodó és a föld
művelő életmódtól is. Ez a második nagy munkamegosztás, amit hama
rosan követ a harmadik: az önálló, most már hivatásszerűen a kereske
delemmel foglalatoskodó csoportok, réteg kialakulása.

Ez a nem termelő osztály, a csereszközöket lassan helyettesítő, pénz 
segítségével hatalmába vehette a termelő munkát végző osztályokat 
csakúgy, mint ahogy ezt tette a nagyobb földbirtokkal, nagy számú rab
szolgával (esetleg katonasággal) rendelkező vagyonos osztály is. S ez a 
folyamat végső soron felbontotta az amúgyis alaposan megzilált nem
zetségi, törzsi szervezeteket és előkészítette az előbb kisebb, majd na
gyobb körben kialakuló hatalmi rendszereket. Ilyen előzmények után, 
a törzsi szövetségek, a kisebb-nagyobb „városállamok”  egyesülésével 
jelenik meg a történelem színpadán a most már erős társadalmi tago
zódása. legtöbbször monarchikus államforma *

Persze — magátólértődően — ez a fejlődési folyamat nem ment min
denütt egy időben és — főleg — nem ment nagyobb ellenkezések, ellen
állások nélkül. De erről majd kicsit később. Kicsit később, annál is in
kább, mert a tanulmányvázlat címe. éppen ezeket az ellenállásokat, 
valamiféle ellenkezéseket rejti magában.

Az izraeli törzsek megjelenése előtti időszak

Palesztinái viszonyait meglehetősen jól ismerjük. Ebben az ismeretben 
jó segítségünkre van az e helyen végzett számtalan ásatás bőséges lelet
anyaga, de még inkább jó néhány, igen jelentős kőbe vésett, írásos tu
dósítás. Ez utóbbiak közé tartoznak az ún. Mari szövegek*, az amarnaí 
táblák** és a Ras-Schamra-i leletek***. A felsorolás ugyan kissé önké-

* 1. A  vá z la tosan  e lm on d ott  fo lyam atot, talán a le g jo b b a n  a J ord á n  v ö lg y é 
t ő l .  n em  m essze  fe k v ő  N ilus parti, e g y ip to m i á lla m  k ia lak u lása  illu sztrá lja . 
Illu sztrá lja  ú g y  is, h o g y  a n a gyszá m ú  le le te k b ő l, k é s ő b b i írá sos  fe lje g y z é se k b ő l 
k ö v e th e tő  az em ber i, ő s i tá rsa d a lom  k ia la k u lá sátó l, a term elés i ágak , m ód sze 
re k  d iffe re n c iá ló d á sá n  át, egészen  a K r. e. 3500-as év e k b e n  k ia la k u ló  A lsó  és 
F e lső  k irá lysá g ig  s a  k é t  k irá ly sá g  e rősza k os  egy e s íté sé b ő l a 3000 k ö rü l lé tre 
j ö v ő  e g y e d u ra lk o d ó i h a ta lom ig  te r je d ő  fo ly a m a t. E nnek  ism ertetése  azon ban  
m e ssz e  v in n e  b en n ü n k et a z  á lta lu n k  k i je lö lt  tárgy tól.

* 2. A  M ari n év en  ism ert, ig e n  n a g y  k ite r je d é sű  b ir o d a lo m  az E u fra tes  k ö 
z é p ső  szakaszán , S zíria  és  B a b ilón ia  k ö z ö tt  h ú zód ott el. K r. e. 1700 k ö r ü l  a 
m ásh on n a n  is  jó lism e rt  H am m u rap i igázta  le . L a k ossá ga  —  m in d en  va lósz ín ű 
sé g  szer in t — a sém ita  n é p e k  csa lá d já b a  tartozott. A z  e g y ik  u ra lk o d ó  ,,le vé l
tá rá b ó l”  v a ló  szö v e g e k e t  az 1934/35-ös ása tások  a lk a lm á b ó l tárták  fe l fra n c ia  
rég észek . — Iro d a lo m : N oth , G e sch ich te  u n d  das A . T . (F estsch rift  fü r  A.
A l t .  1952.)

* 3. A  xvm. e g y ip to m i d inasztia  III. és IV . A m e n h o te p  (A m en op h isz ) 
n ev ű  u ra lk o d ó in a k  (1411—1375—1375— 1358.) levé ltá rá b ó l az e lső  d a ra b ok a t 1887-ben 
találtál^ mAg.

* 4. A z  ún . R as-S ch a m ra  szö v e g e k e t  a h a son n ev ű  észak szíria i h e ly ség  
m elletti, 1929-től 1949-ig te r je d ő , tö b b s z ö r  fé lb e h a g y o tt  á sa tások  h oztá k  nap 
v ilágra .
nyes, mert más írásemlékeink is vannak e, az Ótestamentum kortörté-
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netének megértése szempontjából olyan fontos időszakról, de az említet
tek már éppen elegendő, jó tanúbizonyságot szolgáltathatnak az érdek
lődő számára.

Az egykori uralkodói levéltárak anyaga sok színű, érdekes képet tár 
elénk a Kr. e. 2. évezred majd egészének egyiptomi és — ami számunkra 
a legfontosabb, legérdekesebb — Palesztina, Szíriái, valamint előázsiai 
viszonyairól. A ránkmaradt szövegek nagyobb része diplomáciai levél
váltásokból. az egyes birodalomrészek helytartóinak, helyi „kiskirályai
nak” jelentéseiből s részben kereskedelmi, magánlevelekből, vallásos és 
históriai szövegekből tevődik össze.

A különböző tudósításokból az derül ki, hogy a Kr. e. 16—13. év
századok között Palesztina területén többször megfordultak az egyip
tomi fáraók hadseregei. Ez a tény mindenképpen érthető, hiszen a Föld
közi-tenger mellékének ez a keskeny földdarabja kora kezdettől fogva 
összekötő kapocs, kereskedelmi úthálózattal sűrűn beszőtt terület volt 
Afrika és Előázsia közvetlen érintkezési pontján, határán.

A thébai Ammon-Ré templom feliratai 117 olyan palesztinai hely
séget sorolnak fel, amelyet III. (az ún. „palesztinai”) Thutmoses első 
előázsiai hadjárata folyamán csapataival elfoglalt, melyek mellett a had
sereg vonulása közben elhaladt. Ez a számadat már önmagában is sokat
mondó és figyelemre méltó. Jelzi azt, hogy ez a terület már ebben a kor
ban is meglehetősen benépesült, sűrűn lakott.

Az iratokból kiolvasható más adatok, utalások és a feltárt archeo
lógiái leletek azt bizonyítják, hogy a Kr. e. 2. évezred második felében 
a Jordán mellékén lezárult az a korszak, amit „bronzkorszaknak” , pon
tosabban kései bronzkornak szoktunk nevezni. (Persze azt azonban nem 
szabad gondolnunk, hogy az említett, hozzávetőleges dátum valóban 
mindenütt lezárta volna ezt a kultúrhistóriai korszakot és ettől az idő
ponttól kezdve általánossá lett .volna az új kor beköszönte. Az egyes 
korok határa sohasem határozható meg teljes pontossággal.)

Az emberek a világnak ezen a táján, e tájban kezdenek házakat épí
teni, vasból készült szerszámokat használni, használati eszközöket készí
teni. A  több-kevésbé szilárd alapzatú s tetőzetű házak építése nemcsak 
önmagában érdekes jelenség, mert még érdekesebbé lesz azáltal, hogy 
e folyamattal szorosan együtt járt a nagyobb települések, városok kiala
kulása is. Persze a mi fogalmaink szerint ezek a települések szűk 
utcáikkal, rendszertelenül épített házaikkal mindennek mondhatók, csak 
éppen városoknak nem.

A városokat már kőfallal erősítik meg, legalábbis valamiféle sö
vénnyel kerítik körül. Ennek ellenére ezek a megerősített települések 
többnyire csak az est leszállta után népesültek be. A lakókat a környező 
szántóföldekre, legelőkre szólította a mindennapi munka: a szántás
vetés, az állatok pásztorolása. A város éppen ezért csak amolyan „mene
dékhely” , ahová este és valami ellenséges veszedelem megjelenése ese
tén húzódott vissza az ember. S az már egy következő fejlődési folya
mat — amint már említettük —, amikor a városok falain belül kialakul 
az önálló kézművesipar, a rendszeresen folytatott, sokszor messze vidé
kekre kiterjedő kereskedelem.

Az említett írásokból azt is megtudjuk, hogy a Jordán vidékének 
lakossága sem faji, sem pedig nyelvi szempontból nem volt egységes. 
Ez — a viszonyokat tekintve — teljesen érthető is. Érthető, hiszen a 
palesztinai terület összekötő kapocs volta azt is jelentette, hogy a ki- 
és bevándorlás előtt is nyitott volt ez a tájék. A Kr. e. 17. században
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bekövetkezett hikszosz betörés, mely az egyiptomi birodalom egvidei 
bukását jelentette, Palesztinában is éreztette hatását. Éreztette mégpedig 
úgyannyira, hogy ennek az előázsiai térségnek jelentős építészeti emléket 
közül nem egy éppen e korból való. (Csak úgy zárójelben tesszük hozzá: 
Josephus Flavius, az alexandriai Apion ellen írt művében — I. 14, 16. —1 
a hikszoszokat egyenesen azonosítja Izráel népével. Ennek az azonosí
tásnak ugyan semmi alapja nincsen, mégis előző megállapításunkat tá
masztja alá.)

Az Ószövetség csakúgy, mint az említett iratok s más források is, 
megegyeznek abban, hogy teméntelen, „minden nyelvből és ágazatból 
való” család- és helységnevet sorolnak fel. Ennek bizonyítására éppen 
elég, ha belepillantunk — hogy csak két, könnyen hozzáférhető példát 
ragadjunk ki a sok közül — a Genezis 10-ben található, „Noé íjainak 
nemzetségtáblázatába” vagy az ugyancsak ebben a könyvben, a 15, 
19—21-ben fellelhető „nemzetek listájába” . y

Mindkét idézett hely felsorolásában — akárcsak más iratokban —• 
rendszertelenül követik egymást a különböző ősi nyelvjárásokból szár
mazott nevek, helységmegjelölések. S mindez olyan körülmények között 
történik, hogy ma már legtöbbször szinte teljességgel megoldhatatlan 
feladat valamelyikre is rámondani, valamelyikről is bebizonyítani: en
nek és ennek a helység-, családnévnek az eredetét ebben és ebben
— nagyjából amúgyis ismeretlen — az ősi nyelvcsaládban, a nyelvcsalád 
szavaiban kell keresnünk.

Az így meglehetősen összekuszált híradásokból csak az olvasható 
ki teljes bizonyossággal, hogy az őslakosság soraiban szép számmal vol
tak a sémi nyelvcsaládból valók. A „Mari szövegek” is ismernek több 
olyan törzset, nemzetséget, melyről az Ötestámentumban is többször- 
kevesebbszer olvashatunk. Közülük kettő pedig nágyobb hírre is szert 
tett az idők folyamán. Az egyik az „emóriak” nemzetsége, a másik meg
— az eredeti kifejezés, szóhasználat szerint — a „habira” nép.

Az. első ugyan a későbbi szóhasználatban gyűjtőfogalommá lett, de 
eredeti jelentésében: „a nyugatról jött emberek” , csak egyetlen nép
törzsre vonatkozott. Hogy mikor és a nyugati égtáj mely vidékéről ke
rülhettek Palesztinába, arról lehetne vitázni, de valamit is egészen biz
tosra állítani, azt csak nagyon nehezen.

A második megjelölés, amit a Genezis 10 mellett az ún. „bog- 
hazköi-i” táblák is megemlítenek, már sók félreértésre, vitára és hamis- 
következtetésre adott okot, alkalmat. Az izráeli nacionalista öntudat
— amit az előbb Josephus Flavius esetében is megállapíthattunk — és 
a korábbi bibliakutatás szívesen azonosította ezt a népcsoportot az 
Ótestámentum népével. Ezzel ugyan el lehetett érni azt, hogy — amint 
majd látni fogjuk — sok, nagyon is problematikus kérdés látszólag meg
oldódjék, de végül is az újabb kutatás magát az azonosítást tette proble
matikussá, sőt tarthatatlanná. Az azonban, hogy a régi szövegekben ta
lálható, a Palesztina területén a Kr. e. évezred közepe táján megjelenő, 
meglehetősen harcias „habiru” nép is sémita eredetű, nagy valószínű
séggel állítható, bizonyítható.

Az említett két néptörzs — a többi hozzájuk hasonló, de a szándé
kosan nem említettek is — a kornak és a szituációnak megfelelően, fél
nomád gazdasági, társadalmi berendezettségben élt. Az általuk és koi- 
társaik által megerősített városfalak állították meg — úgy ahogy — az 
újabb népvándorlás hullámait s az ő emléküket hirdetik a népvándor
lások során, a meg-megújuló betörések után mégis összeomló erősségek.
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a. városok azonban mégis hosszú ideig biztonságos lakást nyújtottak az; 
embernek: falaik között és falaikon kívül zajlott az élet. Az évszakod 
változásával eljött a vetés, majd az aratás, ideje s kereskedőkaravánök 
járták a messzi tájak veszélytől terhes útjait. Egyszóval: az ember élte 
a maga szűk adottságai, lehetőségei között is sokszínű, változatos életét.

Az így benépesült, soknyelvű, népfajú Palesztinái, szíriai földrész 
a második évezred második felének elején az egyiptomi birodalom 
fennhatósága alá tartozott. A városállamocskák népe, a kisebb-nagyobb 
törzsi közösségek a fáraók udvarába küldték köteles adójukat s az egyip
tomi uralkodók hivatalnokai ellenőrizték a kötelező szolgáltatások tel
jesítését.

Ámde a történelem folyamán nem minden időben volt ilyen egy
oldalú a Palesztinái néptörzsek és az egyiptomi kormányzat közötti vi
szony. Az itt élőknek nemcsak kötelességeik voltak, hanem nem egy 
esetben, végszükségben az utolsó menedéket jelentette számukra az ol~ 
talmazó, termékeny egyiptomi föld

Palesztina lakóit e korban — de a későbbiekben is —• sokszor súj
totta a természet szárazsággal s éppen a mostoha időjárási viszonyok 
miatt, éhínséggel. S a másik veszedelem; az idegen, harcias törzsek meg
megújuló támadása is minduntalan ott ólálkodott a „kapuk előtt” .

A ránkmaradt leletek közül több is említést tesz ezekről a sokszor 
egészen nagy területeket sújtó, elnéptelenítő katasztrófákról, esemé
nyekről s arról, ami e csapások után, nyomán az egyes szomszédos tör
zsek életében végbement. Egy ilyen híradásból* idézzük az alábbi so
rokat:

„ 1 . . . .  ázsiaiak. Mások lakóhelyeikre vitettek...........szétszórták őket
és városaikat pusztává tették és csóvát vetettek azokra 3. ( . . . . )  (ők jöt
tek?,) a hatalmas Erőst (felkeresni?), hogy hatalmas kardját küldjék 
4. ( . . . . )  országaikat megrontani, úgy élnek, mint a vad a sivatagban, 
(az ő) gyermekeik (?). 5. ( . . . )  (míg ők?) mondják: Néhány ázsiai, akik 
nem tudták, hogyan maradhatnak mieg életben, jött 6. (.. . .) a király 
(a királynak?) atyáik régi szokása szerint 7. ( . . . . )  Most a király a ha
tárok őrizetét bízza rájuk.”

Egy, előzményeiben ki nem deríthető eseményről, de egy ugyancsak 
kisázsiai népcsoport egyiptomi letelepítéséről olvashatunk az ún. „Papy- 
rus Anastasi VI.”* töredékes tudósításában: „13. Egy másik üggyel kap
csolatban jelenthetem uramnak (éspedig:) 15. Az edomi beduintörzsek 
átköltöztetését a zekui Menephta erődön át 16. a mocsarak, a zekui 
Pithom Menephta (város) V. 1. felé befejeztük (?), hogy ők és nyájaik 
a király, minden ország jó Napjának 2. birtokában,....... életben marad
janak.”

A második ezred végefelé

haladva egyre inkább gyengül az egyiptomi birodalom és ezzel együtt 
egyre jelentéktelenebbé lesz a kizsázsiai térség felett gyakorolt évszáza
dos ellenőrzése, befolyása.

* 5. A  b é cs i e g y ip to m i g y ű jte m é n y b e n  lá th ató  az a tö re d é k e s  k őtá b la  sor, 
am it IV. Am erihotep  e g y k o r i  tá b o rn o k á n a k , a k é s ő b b i sak k ara i u ra lk od ón a k ,. 
H ar-em -hebnek  s ír já b ó l h o z ta k  a k u ta tó k  n a p v ilá gra . A  töre d é k e k e n  7 fe lira t 
és é g y  re lie f  m arad t ránk . A  re lie f  azt a je le n e te t  á b rá zo lja , a m ik o r  a k irá ly  
h iv a ta ln ok a i az u ra lk o d ó  e lő tt  m e g h a jo lv a  a m en ek ü lt  ázs ia iak  k érésé t to lm á 
cso ljá k . Id é z i: H . G ressm an n , A ltorien ta lisch e  T e x te  zu m  A T . 93—94. lap.

* 6. A z  erősen  m e g ro n g á ló d o tt  p a p iru sz le le t a B ritish  M ú zeu m b a n  ta lá l
h ató  m eg. A  le v e le t  e g y  h a tárőr  t isz tv ise lő  irta  n .  S eth os  fá ra ó  Id e jé b e n  (kb . 
1209—1205.). H. G ressm ann , t. m . 97. láp .
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Előbb kisebb helyi támadások, a nomád törzsek becsapásai gyengí
tik az egyiptomi birodalom előretolt védelmi rendszerét, majd a törzsi 
szövetségek teljesen felbontják, összezúzzák azt. Az 1200-as években ez 
a folyamat a végéhez közeledik úgyannyira, hogy XI. Ramses idejében 
(1100 körül) már a Nílus delta melléki, egyiptomi országrész is a teljes 
felbomlás képét mutatja.

Az utóbbi uralkodó korából való egy Wen-Ammon nevű hivatalnok 
regényes beszámolója Föníciába való utazásáról.* A mindenképpen élmé
nyeken alapuló beszámoló számunkra legérdekesebb híradása az, amely 
a Földközi-tenger melléki, a déli területeken lakó „tengeri nép” letele
pedéséről, tartós uralmáról szól. Ez a nép az egyiptomi vokalizáció sze
rint a „prszt” nevet mondta a magáénak, amely névben minden további 
nehézség nélkül a bibliai filiszteusokra ismerhetünk.

Ez a nép a népvándorlás utolsó hullámával került erre a tájra. 
Azzal a hullámmal, amely észak felől jövet — többek között — a dórok 
peiopoinnészoszi félszigetbeli letelepedését is eredményezte. Birtokba 
véve az egyiptomi határvidékhez közeli parti sávot, öt megerősített vá
ros falai között s körül élte a maga életét. Ezek a városok: Gaza, Aska- 
lon, Asdod, Akkaron és Gáth (az új magyar bibliafordítás szerint: Gáza, 
Askelón, Asdód, Ekrón és Gát) nemcsak az egyiptomi hatóságok életét 
keserítették meg, hanem később ugyanezt tették a fiatal izráeli törzsi 
szövetség életével is.

S a mai Palesztina területén éltek — az Ótestamentum bizonysága 
szerint — ez idő tájt a „kánaániak” is. Eddig még nem szólottunk róluk 
és ennek a hallgatásnak megvolt a maga jó oka. Megvolt, mert a „ká- 
naáni” nép, legalábbis abban az értelemben, ahogyan azt az Ószövetség 
történeti tudósításai értik, említik, sohasem élt a Földközi-tenger mellé
kének a vidékén, de a Világnak egyetlen egy táján sem. A szó — Ézs. 
23, 8-al egybehangzóan — a sémita nyelvekben, nyelvjárásokban egy 
foglalkozási ágat, a kalmárét, a kereskedőét jelölte meg.

Az utóbbi megállapítás alapján nyugodtan mondhatjuk — s ezt a 
tények is bizonyítják —, hogy a „kánaániak” kifejezést gyűjtőfogalom
nak kell tekintenünk. Mégpedig olyannak, mely magában foglalta, azo
kat az ősi, a világnak ezen a táján őshonos, sémita eredetű nemzetsége
ket, törzseket, népcsoportokat, melyek „Kánaánban”, a „kereskedők or
szágában” valamikor is éltek. Pontosabban azokat, melyek a társadalmi 
fejlődés során, a kései bronzkorban, fejlett kézműiparral (bíborkészítés) 
bírtak, kereskedelemmel (a bíborszövet árusításával) foglalkoztak s me
lyeknek magasszintű kulturális életére mind a mai napig csak csodálat
tal tekinthetünk.

Az Ótestámentum történeti könyvei részletesen elébünk tárják 

Izráel népének történetét.

S ez meglehetős részletességgel — ugyanakkor — a valóságos történelmi 
folyamatnak, a más forrásokból pontosan rekonstruálható, megtörtént 
eseményeknek ellentmondva teszik. Ez a tény — bármennyire is furcsá
nak tetszik — magától értődő és természetes. Magától értődő és termé
szetes, mégpedig főképp két oknál fogva.

Az első ok az, hogy az Ószövetség ún. történeti könyvei — több
nyire — jóval az általuk elmondott események lezajlása után írattak le,

* 7. H. G ressm ann , I. m . 71—77. lap.
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rögzíttettek végső formában. Ennek bizonyítására éppen elegendő, ha 
néhány — nagy valószínűséggel pontos — évszámot hasonlítunk össze.

Tehát: ha az Ábrahámmal kezdődő „ősatyák korát” a Kr. e. 18., a 
mózesi korszakot a 12. századra datáljuk, a Jahvista és Elohista irat első 
változatának írásbafoglalási időpontját a 9. század második felére tesz- 
szük, akkor máris előttünk áll a valóságos helyzet. A  népi hagyomány 
lappangó, egyre bővülő, ugyanakkor bizonyos mértékig szelektálódó 
anyaga a messzi múltba nyúlik ugyan vissza, de éppen ez a folyamat 
teszi részben „hitelképtelenné”. Ha pedig mindehhez hozzátesszük, hogy 
a dávidi és salamoni korban élő, névtelen szerzők teológiai, vallási és 
társadalmi premisszák alapján írták meg művűket, akkor még nehe
zebbé válik az eredeti, a hiteles anyag feltárása, hasznosítása.

De — és ez a második ok, amiről beszélnünk kell — éppen az el-  
mondottakból is következően, a Szentírás nem történelemkönyv, mint 
ahogyan nem tekinthetjük földrajzi, természetrajzi tankönyvnek sem.
S nem is célja az, hogy a késői korok olvasóit pontos történelmi adatok
kal traktálja. Ennyiben igaz az, amit lutheránus teológiánk tanít: Isten 
Igéje az emberi szavak tévedésének, gyarlóságának a pólyájába van be
göngyölve. Számunkra pedig éppen ez a lényeges, ez a fontos; Isten cso
dálatos cselekedeteinek, törvényének, evangéliumának hirdetése. S ha 
különbséget is teszünk a „pólya” és a benne fekvő „gyermek” között, 
ez nem jelenti az előbbi lebecsülését, semmibevevését. Már csak azért 
is nem jelentheti, mert — hogy a régi szólásmondást egy kissé módo
sítsuk — a „pólyával” együtt könnyen félrerakhatjuk, kidobhatjuk a 
„gyermeket” is.

Az Ószövetség történeti könyvei 

tehát a Genezissel kezdődő és nagyjából a Nehemiás könyvével befeje
ződő gyűjtemény, Ábrahámmal kezdi Izráel népe történetének elbeszé
lését.

Ábrahám — akkor még Ábrám — a Gen. 11, 31. szerint Ur-Kasz- 
dimból indul el Kánaán földjére családjával, nagyszámú kíséretével 
(szolgák, cselédek) együtt. Hosszú, meglehetősen kanyargós útjának 
egyes állomásait, az útba ejtett városok, települések nevét nagy részben 
azonosítani tudjuk, azaz: ezek a helységnevek más — már említett — 
forrásokban is megtalálhatók éppen úgy, mint ahogyan, a liberális be
állítottságú bevezetéskritika, kortörténet ellenében, az ásatások bebizo
nyították Ur városának egykori meglétét is.

A helységnevek hiteltérdemlő felsorolása mellett, hiteles az a szo
ciológiai körkép is, amit a Genezis írói az olvasó elé tárnak: Ábrahám 
és családja, az őt követő „ősatyák” — a kor fejlődési fokának meg
felelően — a „nagycsalád” , a vérrokonság által összetartott nemzetségi 
társadalmi formában élték le életüket.

A Genezis elbeszélései azt is világosan bizonyítják, hogy ez a tár
sadalmi forma az idők folyamán némiképp átalakult ugyan — a lakó
helyhez kötöttség stb. —, de úgy, hogy alapvető jellemvonását: az egy 
őstől (később többnyire Jákob és fiai szerepelnek ilyenekként) való szár
mazás tudatát, tagjai mindig megőrizték, sőt nagy előszeretettel ápolták.

A felvázolt képhez tartozik az is, hogy az ősatyák történeteiben nem 
található meg sem a matriarchátus „intézménye”, sempedig az önálló 
kézműipar, kereskedelem valamiféle komolyabb nyoma.

Igaz ugyan, hogy a Bírák 4, 17-ben Jáhel „sátráról” olvasunk és igaz 
az is, hogy pl. a Genezis 4, 22-ben Tubálkáint nevezi meg a szehtíró a
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kovácsok (mégpedig a réz- és vaskovácsok) őseként, de az első idézett 
híradásról az első pillanatban kiderül, hogy Jáhel nem tartozott az izra
eli törzsek egyikéhez sem, tehát a szerző nem az izráeli viszonyokat, ha
nem éppen egy idegen törzs viszonyait rögzíti le elbeszélésében. Ha pe
dig a második esetben úgy találjuk, hogy az szervesen hozzátartozik 
az Ószövetség eredeti, Izráel népét jellemző anyagához, akkor ez a tény 
már önmagában is sokatmondó.

A kézművesipar Tubálkáintól, illetve Káin nemzetségéből való szár
maztatása ugyanis nem egyedülálló jelenségre utal. A Jahvista irat, ami
ből az egész 4. fejezet való, a 22. verset megelőzően is állást foglal egy 
társadalmi „rendszer” mellett és ugyanakkor egy másik ellen.

Káin és Ábel történetéről van pontosan szó. Ezt a történetet — ter
mészetesen — elsősorban teológiailag szoktuk értékelni, vizsgálni, de 
egy igen érdekes vonását sikkasztanók el, ha csak ezt tennénk. A tör
ténetben szereplő Ábel ugyanis juhpásztor, Káin pedig földműves. Ábel 
a szelíd, az, akit meghallgat Isten, Káin pedig a „föld vad fia”, aki vad
ságában testvére életére tör s meggyilkolja azt.

A földművelő „káinok” valóban az ősi foglalkozást űző, a pásztor- 
kodó, nomád „ábelek” életére törtek s ha nem is úgy, ahogyan az 
eredeti történetben olvassuk, el is pusztították az utóbbiakat, lehetet
lenné téve régi, idejétmúlt életfolytatásukat. S tették ezt egyrészt úgy, 
hogy feltörték a legelőknek használt mezőket és úgy is, hogy a maguk 
korszerűbb gazdasági „berendezettségükkel” háttérbe szorították a? 
„ábeleket” .

A  Jahvista irat szerzője nem hagy semmi kétséget afelől, hogy a 
maradibb társadalmi, gazdasági forma mellett áll maga is és az a kör,, 
melyhez tartozott. Ezt éppen a másik példa támasztja méginkább alá- 
Tubálkáin példája.

Nem elég, hogy Káin földműves volt — bizonyít a szerző —, hanem 
az ő családjából való az első vaskovács is. Tehát ennek az ..átkozott” 
embernek köszönhető mindaz, ami megrontotta a régi, idilli állapotokat, 
ami megváltoztatta régi, megszokott rendet.

A  továbbiak megértéséhez tartozik az is, hogy az előbb vázolt véle
mény -— magától értődőén — nem Káin korának elmarasztaló meg
ítélése, hanem éppen azé a koré, amelyben a Jahvista szerző s köre élt: 
a királyság kialakulásának koráé. De a további tanulságokat csak más 
tényekkel összevetve vonhatjuk majd le.

Továbbmenve, őszintén be kell vallanunk, hogy

az ősatyák történetét

a meglevő szentírási és egyéb tudósítások alapján képtelenek vagyunk 
rekonstruálni. Képtelenek vagyunk, mert teljességgel hiányzanak olyan 
adatok, melyek a honfoglalás előtti időkre nézve igazolnák egy, már va
lamilyen formában meglevő izráeli törzsi közösség meglétét. Ugyan
akkor pedig eleve kudarcra van ítélve minden olyan próbálkozás, mely 
akár szentírási, akár más forrásokra támaszkodva akarja egy bizonyos, 
ismert népcsoportra visszavezetni Izráel népének eredetét.

A kutatás jelenlegi állása mellett — nagyon óvatosan — csak azt ál
líthatjuk, hogy az 1200-as, 1100-as években felbukkanó nép nem lehetett 
őshonos Palesztina földjén. Erről több apróság árulkodik. Árulkodik az, 
hogy a későbbi izráeli törzsek kulturális, társadalmi és gazdasági szem
pontból messze mögötte maradtak az ugyancsak ősi, sémita eredetű ős-
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lakosság viszonyai mögött. S árulkodik az is, hogy e viszonylagos hátra- 
rnaradottságuk miatt is, minduntalan szemben álltak a Palesztinái ős
telepesekkel.

Ábrahám családjának Ur városából való kivándorlásában tehát még 
akkor is kell hogy legyen igazság, ha arra gondolunk, hogy e nagyon 
fejlett városállam általános viszonyai nem igazolják Ábrahám nemzet
ségének társadalmi, gazdasági berendezettségét. S nem utalhatjuk a me
sék birodalmába Izráel egyes törzseinek egyiptombeli tartózkodását sem, 
mint ahogyan az eseményeket ismerve nem tagadhatjuk az onnan való 
szabadulás tényét sem. Amint láttuk, mind a két mozzanatnak van ko
moly történeti alapja.

Az elsőre nézve két dokumentumot is bemutattunk s a második le
hetőségét nemcsak az Exodusban megtalálható és máshonnan is igazol
ható, egyiptomi határvidéki helységek említése igazolja, hanem maga az 
ismertetett történelmi szituáció is. Az a helyzet, amikor az egyiptomi 
uralom kezei közül előbb az előázsiai terület hullik ki, majd pedig 
— bizonyos időre — zavarossá válik az anyaországi helyzet is. Mind
két momentum könnyen eredményezhette azt, hogy az addig ellenőrzés 
alatt álló néptörzsek közül egyre több legyen szabaddá és egyre több 
népcsoport szökjék meg az egykor ugyan áhított, de csakhamar alapo
san megúnt „húsosfazekak” mellől.

A későbbi Izráel egyes törzseinek 1200—1100 körüli Palesztinái meg
jelenése,* térhódítása lassú, de határozott változásokat hozott létre val
lási, társadalmi és népességi viszonyaiban.

A honfoglalás

nem egyszeri aktus, hanem meg-megújuló folyamat, ami végeredmény
ben csak Dávid korában fejeződik be. Előbb egyes vidékek, kisebb- 
nagyobb területek kerülnek az egymással laza törzsi szövetségben élő 
törzsek birtokába, majd az egymásrautalt törzsek szövetségéből az 
északi és déli (Izráel, Judea) „ birodalom” alakul ki.

A  honfoglalás nehéz küzdelmeiről, sokszor válságos fordulatairól 
nagyon részletes tudósítást adnak az ószövetségi könyvek, s ezek a tudó
sítások nem hagynak kétséget afelől, hogy nem is egy esetben a válsá
gos fordulatok a teljes pusztulás, megsemmisülés lehetőségét is maguk
ban hordozták.

Az őslakos néptörzsek — természetesen — nem adták meg magukat 
egykönnyen és amikor mégis vesztesként kellett abbahagyniok a harcot, 
akkor sem törődtek bele egykönnyen vereségükbe. Így lett az állandó 
csatározások, a törzsi villongások színtere évtizedeken, sőt 2—3 évszá
zadon át a Palesztinái földrész és innen érthető az, hogy Izráel népének 
kora történetétől fogva a későbbi időkig harcolnia kellett létéért, fenn
maradásáért.

Ezt a sokszor veszélyesen akuttá váló helyzetet — többek között —

* 8. M esszire  veze tn e  tém á n k tó l, ha csa k  rö v id e n  is, d e  m egp ró b á ln á n k  a 
k ü lö n b ö z ő  v ü á g tá jró l e lin d u ló  „b e sz iv á rg á s t” ' — m ert a n n ak  k e ll n ev ezn ü n k  — 
n y o m o n  k öv etn i. A  12 törzsb ő l á lló ,: ö s sz e te v ő d ő  Iz rá e l e  k o rb a n  v a ló  m eg létét 
m e g  k e ll u g y a n  k é rd ő  je le z n ü n k , d e  u g y a n a k k o r  té n y k é n t k e ll e lfo g a d n u n k  azt, 
h o g y  en n e k  a v ilá g tö rté n e le m b e n  o ly a n  k ü lö n le g e s  h e ly e t  e lfo g la ló  n ép n ek  Igazi 
e red etét tra n scen d en s  té n y e z ő b e n : Isten  k ivá la sztó  s zöv etség i h ű ség ében  k e li k e 
resn ü n k . E z a szöv etség i h ű ség  — ch e sze d  — n y ilv á n u l m eg  a s zöv etségk ötésb en  
csa k ú g y , m int a tö rv é n y a d á sb a n  és Izráel n é p én ek  Isten  által irá n y íto tt  tö rté - 
.netében .
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nagyon érzékletesen jellemzik Józsué 13-ban található sorok. Ezen a he
lyen a következőket olvashatjuk: „Te — ti. Józsué — megöregedtél, pe
dig még igen sok maradt az országból birtokba venni való. Ez van még 
hátra az országból: a filiszteusok minden tartománya és a gesúriak 
mind. A Sihórtól, amely Egyiptomtól keletre van, Ekrón határáig 
— amely a kánaániakhoz tartozik — . . .  és Meárá, amely a S zid ón iá ké  
Afékáig, az amóriak határáig. Továbbá a gibbiek földje és az egész Li
banon napkeleten, a Hermán hegység lábánál fekvő Baal-Gádtól egé
szen addig, amerre Hamátba járnak. A hegység lakosát a Libánontól 
Miszrefót-Majimig . . .  (2—6. v.)

A korántsem teljes lista elolvasása után az emberben önkéntelenül 
is felvetődik a kérdés: akkor vajon milyen területek tartoztak a judeai, 
izráeli törzsek birtokába? S erre a kérdésre csak az előbbi választ tudjuk 
adni: ez mindig a pillanatnyi helyzettől, a hadiszerencsétől függött. Még
pedig úgyannyira, hogy a Bírák könyve nemegyszer a végső pusztulás 
lehetőségét — legalábbis egy-egy törzsi csoport esetében — is számba- 
veszi.

Ha ismétlésekbe is kell bocsátkoznunk, újólag leszögezzük a követ
kezőket:

1. A Palesztina területére beszivárgó, azt lassanként benépesítő, el
foglaló izráeli, judeai törzsek a honfoglalás kezdeti időszakában nem
zetségi társadalmi rendszerben éltek. Az e helyen található települése
ket elfoglalva, a „nagycsaládok” tagjai népesítették be a városokat 
falvakat.

2. Az eredetileg pásztorkodó népcsoportok lassanként áttértek a föld
művelésre, de többnyire úgy, hogy az állattenyésztést sem hagyták abba. 
A hegyes vidéken letelepedő judeaiak később is megmaradtak a pásztor
kodó életformában.*

3. A bevándorló törzsek — társadalmi fejlődési helyzetüknek meg
felelően — nem foglalkoztak kereskedelemmel, nem folytattak önálló 
jellegű kézműipart (tehát csak a „háziipart” űzték) s a kezdeti időszak
ban nem ismerték a rabszolgaság intézményét sem.

4. Az őshonos — részben már törzsi, kezdetleges állami szövetség
ben élő — népcsoportok nagy része városokban, helyhezkötött, körül
határolt településekben élte életét. A nomád pásztorkodó-földművejrt 
foglalkozás mellett fejlett iparral bírtak és messzeágazó kereskedelmei 
folytattak. Társadalmi berendezettségüknek megfelelően, az izráeliekhez 
képest magasabb kulturális igényeik, eredményeik voltak. Ez utóbbi az 
ásatásoknál talált épületmaradváinyokból, bronz- és vasból készült hasz
nálati tárgyakból, szerszámokból is világosan bizonyítható. S végül, ez 
a gazdasági életforma „fejlesztette ki” a rabszolgaságot.

Ez az általános szituáció — nagyjából — egészen

a királyság kialakulásáig

maradt fenn. Ezt a megállapítást több irányban is kiterjeszthetjük. Egy
részt abban az irányban, hogy az őslakosság és az izráeli törzsek között 
sohasem, szűnt meg a harc, a torzsalkodás (lásd a Bírák könyvét) s más-

* 9- N em  leh et tehát v é le t len n ek  m on d a n i azt, h o g y  a m ár em lített 
Jah vista  irat k e le tk ezés i h e ly é t  a ju d e a i ország részb en  k e ll k eresn ü n k . Ez a 
té n y  ism éte lten  b izon y íték a  annak , h o g y  a k o rtó l és az á lta lános s z itu á ció tó l 
fü g getlen ítv e  m ég  az O testám entum  j ó  m eg ism eréséb en  sem  m eh etü n k  va la m i 
m esszire .
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részt ennek a fegyveres csatározásokban is megnyilatkozó ellentétnek 
komoly vallási (ennek felvázolásától ez alkalommal el kell tekintenünk) 
társadalmi, gazdasági és kulturális okai voltak.

Azonban — és itt egy nagyon lényeges mozzanatra kell rámutat
un k  — az emberiség ókori története nem egy olyan esetet ismer, ami
kor az alacsonyabb társadalmi, kulturális szinten levő győztes fél 
— kényszerűen vagy tudatosan — átveszi a legyőzőitek magasabb kul
túráját, gazdasági, társadalmi berendezettségét* Ez a törvényszerű 
folyamat — a prófétai körök ellenkezése dacára — Izrael esetében is 
végbemegy, lezajlik.

A prófétai körök ellenkezését említettük és nem is véletlenül. Nem 
véletlenül, mert éppen ezek a körök — közöttük az ún. „nagypróféták” — 
adtak hangot annak a véleménynek, hogy az izraeli törzsek sajátos tár
sadalmi, kulturális adottságainak feladása a Jahve-vallás megromlását 
s végeredményben ennek a vallásnak az alapjain felépülő közösségi, 
állami életnek a megsemmisülését jelentheti. S tegyük hozzá, hogy ez az 
ellenvélemény legtöbbször pusztába kiáltott szó maradt.

Az izráeli és judeai országrész, tehát az egymással laza kapcsolato
kat fenntartó különféle törzsek (az Ótestámentum 12 ilyenről tud) egye
sítése Saul korában ugyan még füstbe megy, de néhány évvel később 
mégis megvalósul. Ekkorra már megérett a helyzet arra, hogy az át
meneti formákat felváltsa egy magasabb szintű, tartósabb társadalmi 
fokozat: az egy kézben összpontosuló, monarchikus államforma

Izráel történetében ez a változás Kr. e. 1000 körül, Dávid idején kö
vetkezett be. Dávid, elődje, Saul - balsikerű próbálkozásait örökségül 
kapva kemény kézzel, megfelelő katonai felkészültséggel hajtja végre 
az egyesítés nehéz, sokszor kevés sikerrel kecsegtető feladatát.

Dávid államának társadalmi tagozódása nagyban differenciált és 
ugyanakkor megjelenési formáiban meglehetősen ellentmondásos.

Hogyan értsük ez utóbbi mondatot?
1. Dávid korában s Salamon uralkodásának idején alakulnak ki azok 

a társadalmi, gazdasági, kulturális és nem utolsósorban vallási viszo
nyok, melyek állandósulva több évszázadon át — egyes vonatkozásaiban 
még a babiloni fogság után is — jellemzik Izráel népének állami, közös
ségi életét.

2. A Dávid korabeli fejlődési fokozat — a szomszédos kisebb-na- 
gyobb népek, népcsoportok fejlődéséhez képest — meglehetősen későn 
következett be.

3. Az állam kialakulása nem szüntette meg azokat a társadalmi,, 
gazdasági formákat, melyek egy régebbi, meghaladott kor viszonyaira, 
voltak jellemzőek s helyenként (főleg Júdeábán és az elzárt hegyi tele
pülésekben) még ezeknek a formáknak a csökönyös megrögzödését sem 
tudta megakadályozni*

4. A kialakult helyzet — tálán éppen azért, mert a változás az ősi 
izráeli viszonyok ellenében s megkésve köszöntött be — születése, pilla-

* 10. E rre n é zv e  G örö g o rszá g , a g ö rö g s é g  történ ete  a d ja  a le g k é z e n fe k v ő b b  
p é ld át. N a gy  S á n d o r  tudatosan  a lak ítja  ép ü lő  v ilá g b iro d a lm á t a le g y ő zö tt  g ö r ö g 
ség  k u ltú rá ján a k  m in tá já ra . S eb b en  a ,,h e lle n izá ló “  fo ly a m a tb a n  m ég  k o ra i 
halála  sem  je len te tt  ak a d á ly t. A  R óm a i B iro d a lo m  p e d ig  szin te  k é n y sze rű e n  
„n y u g s z ik  b e le ”  abba , h o g y  a g ö rö g sé g  k u ltú rá ja  fo rm á lja  a m agáét.

* * 11. A  F ö ld n e k  ez a része  a to v á b b ia k b a n  is  s o k  v o n a tk ozá sb a n  v issza 
m aradt. E lő -Á zsia  egy es  v id é k e in  m ég  m a is  a v a s k o r  e lő tti id ő t  m utatja  a n ap 
tár. A  paraszt fa e k é v e l szánt s en n ek  m e g fe le lő e n  n em zetség i, n a gy csa lá d i k ö 
z ö ssé g e k b e n  él.

479



natától kezdve magában hordozta súlyos társadalmi, gazdasági és kul
turális ellentmondásait s — végeredményben — a monarchikus állam
szervezet bukását. (A bukás nem is sokáig váratott magára, mert Dávid 
állama Salamon halála — Kr. e. 926/25 — után ismét két részre bomlott 
A két részre szakadt izráeli nép pedig nem tudott ellenállni a nálánál 
hatalmasabb asszír és babiloni birodalom meg-megújuló támadásainak 
Előbb az északi — Izráel —, majd a déli — Judea — ország bukik el 
Az- első Kr. e. 772-ben, a második Jeruzsálem elfoglalásával Kr. * 
586-ban.)

5. Az új állam sem volt képes véglegesen leszámolni a szomszédos 
ellenséges néptörzsek katonai erejével.

Ezeket az ellentmondásokat talán két pontos figyelhetjük meg lég. 
érzékletesebben: 1. Az ősi izráeli társadalmi renddel ellentétes ipar és 
kereskedelem társadalomformáló megjelenése. 2. A rabszolgaság kiala
kulása.

Az ősatyák koráról szólva megemlítettük, hogy a Jahvista irat szer
zője — bizonyára vissza vetítve a maga korának viszonyait — leírt sorai 
között nem valami nagy elismeréssel, sőt bizonyos ellenszenvvel szól a 
földművelésről, de még inkább a kézműiparról. Az első megértéséhez 
éppen elegendő tudnunk, hogy — amint ezt is jeleztük már — ez a fog
lalkozási ág ellentétben állt a régi pásztorkodással. A második esetben 
azonban azt is hozzá kell tennünk, hogy az önálló ipar és kereskedelem 
az Izráelen kívül levő néptörzsek körén belül alakult ki s — ami a leg
fontosabb — dávidi állam megalakulása előtt és után, főleg ezek az 
idegén kézműiparosok, kereskedők irányították a gazdasági élet ezen 
részeit.

Archeológiái leleteink azt bizonyítják, hogy a korai zsidóság ipara 
fejletlen és kezdetleges volt. Ügyannyira ilyen, hogy ebben a vonatko
zásban csak háziiparról beszélhetünk. Tehát arról, amit a családok szük
ségleteire — főleg az asszonyok — azok tagjai számára készítettek.

A házakat „kalákában” építették, minden különösebb hozzáértés 
híján, s ez is azt bizonyítja, hogy mindenben — így a ruhaneműk szö
vésében, a használati tárgyak elkészítésében — önellátásra törekedtek. 
A fazekasmesterség megléte ugyan már a régebbi időkben is kimutat- 
liató, de ezeknek a mesterembereknek a kezdetleges munkái ritkán ke
rültek más városok, települések piacaira. Az a néhány ember pedig, aki 
a kovácsmesterségre adta a fejét, egész életében járhatta a Jordán- 
mellék országutait, faluról falura Járva űzte foglalkozását.

A dávidi állam megalakulása után megkezdődő komoly erődítési 
munkálatok, majd a Salamton korában fellendülő „luxusépítkezések" sok 

 mesterember munkáját, szaktudását igényelték. Mivel ilyeneket az izrá
eli állam területén találni nem lehetett, Salamon építkezéseihez nem
csak anyagot hozat „külföldről”, hanem hozzáértő mesterembereket: épí
tészeket, kőfaragókat, „díszítőművészeket” is.

Mindehhez járult az is, hogy vaslelőhelyről, illetve folyamatos 
bányaművelésről csak egy Megiddó melletti bányával kapcsolatban tu
dunk és így nem csodálkozhatunk azon, hogy a fejlettebb technikai kul
túra ez időben nem honosodhatott meg az izráeli állam területén.

A régebbi társadalmi formák mentalitásának megfelelően már az 
is ellenszenves volt, ha az ember mások állandó segítségére szorult, mert 
ellentétben állt azzal az ősi gyakorlattal, hogy a család maga keresse 
meg a kenyerét, állítsa elő az életfolytatáshoz szükséges holmikat, esz-
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közöket, de ennek a mentalitásnak méginkább ellenszenvesebb volt az, 
hogy a Pénz helyettesítse a csereárut.

A pénz mértéktelen hatalmát ugyan a mózesi törvények igyekeztek 
megnyirbálni, de ezek az intézkedések — bizonyára sok keserű tapasz
talat nyomán — nem nagyon csökkentették a kereskedelem iránti ide
genkedést, sőt bizonyos fokú gyűlöletet.

A mózesi törvények — és ez, ami bennük nagyon rokonszenves — 
ugyanis tiltották a kamatszedést olyan esetben, ha az adós szegény, vagy 
Izráel népéből való (Leviticus 25, 35; Exodus 22, 25. stb.), de megenged
ték az idegen kereskedőtől.* S tették ezt bizonyára azért, mert az ide
genek, a „kánaániak” sem voltak kíméletesebbek az állam lakosságával 
szemben. (Deuteronómiun 23, 20.)

A patriarchális életforma nem ismerete a rabszolgaság intézmé
nyét. Az egyenlőség megkövetelte azt, hogy aki a család munkájában 
részt vett, egyenlő jogokkal bírjon, egyenlően részesedjék a közösen 
termelt javakban.

A patriarchális életforma felbomlása után, a termelőerők és ter
melőeszközök differenciálódásával — szükségszerűen — követkeezett be 
a rabszolgák munkábaállítása, munkaerejének felhasználása. A rab
szolgák előbb a harcban elfogott hadifoglyok soraiból kerültek ki, majd 
a különböző osztályok kialakulása után ide, erre a nívóra süllyedtek le 
azok a néprétegek, melyek valamilyen oknál fogva nem bírták a gazda
sági versenyt.

Ezt a folyamatot figyelhetjük meg az Ötestámentum híradásaiban 
is. Innen tudjuk, hogy többnyire idegen törzsek tagjai voltak (Numeri 
31, 9; 2. Kir. 5, 2.), akiket harci cselekmények során kerítettek kézre. 
De arról is értesülhetünk, hogy a megszorult ember magát, családját 
is eladhatta (Exodus 21, 2; Leviticus 25, 44. k.), s az sem volt megtiltva 
hogy valaki izráeli rabszolgát vásároljon, bár ezeknek jogi helyzete az 
ún. szombatév bevezetésével némileg eltért az idegen rabszolgákétól.*

A mózesi törvények más vonatkozásban is szabályozták a rabszol
gák helyzetét, s ezek a rendelkezések azt bizonyítják, hogy a rabszolgák 
gazdái felelősek voltak azok testi épségéért, életéért. Mégpedig úgyany- 
nyira, hogy ha a tulajdonos megsebesítette valamelyik rabszolgáját, 
akkor köteles volt azt szabadon bocsátani. (Exodus 21, 20. k., 26. k.) 
S ez a rendelkezés szinte egyedülálló a maga korában, de még inkább 
az, amely tiltja a szökött rabszolga visszaadását (Deuteronómium 23. 
16.*

S mégis, bármennyire is enyhítik ezek és a hasonló rendelkezések 
a kereskedelem és a rabszolgaság visszásságait, a régi rend keretei kö
zött gondolkodó és az állapotokat egészen más kiindulópontból figyelő, 
a kényszerű változásokba. Nem tud belenyugodni, képtelen rá, mert érzi, 
azokkal ellenszenvvel viseltető izráeli köztudat nem tud belenyugodni

* 1 2 . ö ssze h a so n lítá su l m egem lít jü k , h o g y  az ó b a b llo n i b iro d a lo m b a n  — 
tehát e g y  fe jle tte b b  k e resk ed e lm i o rszág ba n  — 40 és  33/3% k özött  v o l  ta szok ásos  
kam atláb , az ú jb a b ilo n i b iro d a lo m  id e jén  p ed ig  20%. A z e g y ip to m i „b a n k á r o k ”  
k b . 40% -ra adtak  k ö lc s ö n  pénzt, a g ö r ö g ö k  és róm a ia k  v is z o n t m ege léged 
tek  12% -kal.

* 13. T u d u n k  ren dszeres  ra b szo lg a k e re sk e d e le m rő l is, m e ly e t  a z  izm a elitá k  
(G en ezis  37. 27.), és az e d o m ia k  ű ztek  (A m os  1, 6.). A  ra b szo lga  ára  az E xod u s  
21, 32 szerin t 30 sekel vo lt .

*. 14. A  Hammurapi k ód ex  19. §-a  szószerin t a k ö v e tk e z ő k e t  re n d e li e l : 
T ö rv é n y , ha va la k i ra b szo lgá t  —  t. i. s zök ötte t  — tart v issza  házában , m iu tán  
ná la  a rab szo lgá t m egta lá lták , m e g  k e jl azt- az  em bert ö ln i.
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hogy az egyszerűbb, a múlt által amúgyis megszépült világ szébb, iga_ 
zabb és főleg emberségesebb volt.

Ennek a mindenkor lappangó lázadásnak ad hangot a 750 körül mű
ködő pásztor-próféta, a tékoabeli Amos, amikor más prófétákkal egybe
hangzóan korának vezetőrétege, kufárai szemére veti:

„Halljátok meg ezt ti, akik a szegényekre törtök és e föld szegé
nyeinek kipusztítására. Mondván: Mikor múlik el újhold? hogy gabo
nát árulhassunk? és a szombat, hogy megnyithassuk a gabonás házat? 
hogy megkisebbítsük a vékát, hogy megnagyobbítsuk az árát és hamis 
mértékkel csalhassunk? Hogy megvegyük a szegényeket pénzen és a szű- 
kölködőt egy öltő saruért és eladhassuk a gabona hulladékát?!” (Ámos 
8, 4—6.)

Összegezve az eddig elmondottakat: tragikusan kettős az a helyzet, 
amely az izráeli néptörzsek letelepedése, főleg a királyság kialakulása 
után előállott. Az egészen más viszonyok közé szinte ugrásszenűen bele
került, még mindig az ősi módon gondolkozó nagy néptömegek és azok 
hiteles szószólói képtelenek beletörődni a megváltozott helyzetbe. Kép
telenek beletörődni mégpedig több oknál fogva:

1. A letelepedés megszünteti régebbi társadalmi „rendszerüket”. 
2. Szerencsétlen visszamaradottságuk miatt az idegen és hazai kereske
dők hatalmába kerülnek, sőt könnyen azok rabszolgáivá lehetnek. 3. Az 
izráeli birodalom kialakulásával együtt kialakul egy vagyonnal bíró 
vezetőréteg, amely — sokszor idegen — réteg, ismét csak megváltoztatva 
a régi rendet, már más szokások, erkölcs (pénz, rabszolgaság) alapján 
kormányoz, parancsol.

Ha pedig mindezeket figyelembe vesszük, akkor meg kell látnunk 
azt, hogy a múltba való visszatérés kívánsága éppen az előbb említett 
kettős tragikumot rejti magában. Azt, hogy a Kr. e. 1000—700 között élő 
ember érzi a maga korának visszásságait, embertelenségét, idegenségét 
— ez az egyik fájdalmasan szomorú dolog —, de a jelen visszásságai
nak megoldására — és ez a tragikusabb — csak az idejétmúlt társadalmi 
formát tudja ajánlani* Ez a törekvés, harc — a történelem bizonyítja 
ezt — kilátástalan. Kilátástalan, mert haladni csak előre lehet, hátra 
sohasem.

Ezeknek a törekvéseknek voltak a címünkben szereplő nazireusok. 
rekabiták és esszeneusok — ugyan más és más korban — bátor, de 
ugyanakkor harcuk kilátástalanságáért, szánnivaló képviselői. A továb
biakban róluk mondunk el néhány jellemző dolgot.

Vámos József

* 15. K erü lve  m in d en fa jta  vu lgá ris  aktualizá lást, an n y it m ég is  m on d h a tu n k , 
h o g y  egyes  n y u g a ti k ö rö k b e n  csa k ú gy , —  m in t a k é t  v ilá g h á b o rú  k özö tt  — h a 
zán k ban  va la m i h a son ló  já tszód ott  le . A  kap ita lista  társa d a lom b a n  é lő  e m b e r  
lá za d oz ik  e ren dszer  e llen , d e  lázadásában  b ecsü letes , m ég is  m arad i e llen á llá 
sában  csa k  a  vissza , a „ r é g i  b é k e v ilá g b a "  o rv o ssá g o t  tu d ja  a ján lan i.
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Könyvszemle

Stauffer Ethelbert:

Jézus alakja és története
(Jesus Gestalt und Geschichte című könyvének ismertetése)

Stauffer Ethelbert, az erlangeni teológiai fakultás professzorának ez 
a könyve második része annak a három részből álló műnek, amit Jézus 
életéről és koráról írt. Ezt a könyvet több külföldi protestáns egyetemen 
tankönyvként vezették be. A Debreceni Református Teológiai Akadémia 
is Varga Zsigmond újszövetségi professzor fordításában teológiai tan
könyvnek kívánja felhasználni.

Stauffer ebben a könyvében a történeti valóságot, mégpedig azt, 
hogy a názáreti Jézus nevű ember történeti személy volt, aki megszüle
tett, élt, meghalt, és feltámadott bizonyítja be, de a történeti tények mel
lett megköveteli a hitbeli döntést, teológiai döntés elé állít bennünket, 
mert az, hogy ez az ember Isten Fia és a világ Megváltója volt és ma is 
az, semmiféle tudományos módszerrel sem lehet bizonyítani vagy meg
cáfolni, ez hitbeli döntést kíván meg.

Stauffer ebben a művében leginkább János evangéliumára támasz
kodik, ugyanakkor figyelembe veszi a Jézus korabeli nem keresztyén for
rásokat is.

A mű nyolc fő részből áll, ezek keretén belül alpontok vannak.
A fő részek a következők:
1. Történelmi előzmények.
2. Jézus származása és születése.
3. Jézus életének korai időszaka.
4. Jézus és a Keresztelő-mozgalom.
5. Jézus Galileai munkássága.
6. Az utolsó vacsora.
7. Az utolsó Pászka-ünnep.
8. Jézus önbizonyságtétele.
Jézus nyilvános munkássága idejéről Stauffer, János evangéliuma 

által megadott időszakot fogadja el. -Az álláspontját azzal indokolja meg, 
hogy a szinoptikusok csak Jézus munkásságának legutolsó, döntő szaká
ról adnak hírt, amely csak Keresztelő János fogságra vetése után kez
dődik. Jézusnak azt a munkásságát, amit Keresztelő Jánossal egy időben 
fejtett ki, egyszerűen mellőzik, míg János evangéliuma Jézus munkássá
gának egész idejéről beszámol. János életében folyó kezdeti időszakról 
épp úgy mint János fogságba vetése utáni időről. Jézus munkásságának 
idejét János evangéliumában említett ünnepek és időpontok alapján 
Kr. u. 28-ik év elejétől Kr, u. 32-ik év tavaszáig tartó időszakban álla-
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pítja meg. Ebben megvan a helye a szinoptikusok által megadott id ő  
rendi adatoknak is.

Stauffer Jézus születésének körülményeiben a keresztyén álláspon- 
tót, hogy abban isteni teremtő aktust látnak, József magatartásával látja 
igazolva a zsidó tanítással szemben, illetve felfogással szemben, ebben 
Mária házasságtörését látja. József meghajolt Isten csodája előtt, Máriát 
nem jelentette fel, hanem szabályszerű feleségként fogadja be házába 
Máriát pedig személyes névadás által törvényesítette. Ismerve a zsidók 
felfogását, azért József magatartása döntő fontossággal bír.

Betlehemet mint Jézus születésénék helyét abban látja Stauffer 
igazolva, hogy a zsidó polémia sehol sem vitatja, hogy Jézus szülőhelye 
Betlehem, de mert nem tudja megcáfolni, hogy Jézus Betlehemben szü
letett, törli Betlehemet a zsinagóga messiási társadalmából csak azért, 
hogy valamiképpen támot ne adjon a Betlehemből való gyermekben a 
Jézus Krisztusban való hitnek.

Krisztus születésének időpontját Stauffer Kr. é. 7. évben állapítja 
meg, a következő indokolással: 1. A népszámlálás több évet vett igénybe 
a római birodalomban. Keleten Kr. e. 7-ben kezdődik, célja adózási nyil
vántartás összeállítása, amin az asszonyoknak is meg kellett jelenni, még 
abban az esetben is, ha az asszony súlyos beteg, vagy terhessége utolsó 
napjaiban is volt. Akkor kellett Józsefnek is Máriával Betlehembe menni. 
2. Az akkori kor asztrológiája Jupitert a világ ura csillagának tekintette, 
a halak csillagképek pedig a végső idők jegyének. Ha Jupiter a Satum ús
szál a csillagos égen a hal jegyében találkozik, akkor ez azt jelenti, hogy 
abban az évben megjelenik a végső idők uralkodója. Kr. e. 7-ben Jupi
ternek egészen sajátos pályafutása volt. Kr. e. 7 tavaszán Jupiter a csil-_ 
lagos égen a Vénusszal találkozott össze. Ennek az évnek a nyarán és 
őszén Jupiternek több találkozása volt a Saturnusszal a hal jegyében. 
Már az akkori asztrológia pontosan meg tudja állapítani ezeket a jelen
ségeket úgy, hogy ehhez kétség nem fér. A Kr. e. 7. év valamennyi 
bolygó mozgása és bolygó találkozása hónapra és napra előre meg volt 
határozva, aminek a fő témája Jupiter és a Satumus találkozása volt 
a hal jegyében. Ezért különös feszült várakozással tekintettek a Kr. e. 
7. év ritka Jupiter-kapcsoíatai felé. Máténak a betlehemi csillagra vo
natkozó szövegét már Kepler is a Jupiter Kr. e. 7-ben mutatkozó egé
szen sajátos pályafutására vonatkoztatja.

Jézus munkásságának arról az idejéről, amit Keresztelő Jánossal 
egy időben végzett, azt mondja Stauffer, ez csupán Keresztelő János féle 
mozgalom történetének egyik fejezete, ami nem tartozik bele Jézus egé
szen személyes munkásságának történetébe. Ezért van az, hogy a Péter- 
féle formulákban és a Márk-féle keretben Jézusnak Keresztelő Jánossal 
egy időben végzett munkássága teljesen mellőzve van.

János evangélium írója nyomatékosan hangoztatja, hogy maga Jézus 
munkásságának ebben a korai időszakában tudatosan húzódott meg 
Keresztelő János árnyékában. Az ismeretlenségben akart maradni. Jn. 
II/24-ben azt mondja: „Maga Jézus nem bízta magát rájuk” .

Jézus munkásságának fő szakasza János bebörtönözése után kezdő
dik, a szombatnapi gyógyítással, ami a Tórával való első összeütközést 
jelenti. Ezzel a Tórával való összeütközéssel kezdődik meg Jézus ellen 
a bűnvádi nyomozás, ami azután #lítéltetésével és kivégzésével fejező
dik be. Jézust a Tóra megszegése miatt veszik üldözőbe mint szekta
prédikátort. aposztatát, hitehagyottat és tévelygőt. Ettől kezdve Jézus 
munkásságának minden mozzanatát figyelemmel kísérik és csak azt lesik.
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f  gy legyen alkalom arra, hogy végezhetnek vele. Lázár feltámadásának: 
sodája arra indítja a szanhedrint, hogy rendkívüli ülést tartson, mert a 

csoda után a tömegek özönlöttek Jézushoz, ami az akkori politikai hely
zetben a zsidó vezetők számára kellemetlen volt. Kajafásnak a politikai 
irányelve a köznyugalom megtartása volt és Kajafás csak rendkívül 
problematikus eszközökkel tudta célját elérni. Abban az időben a biro
dalmi kormányzat részéről razziák folytak a politikai összeesküvők fel
kutatására. Ha ebben az időben a legkisebb hír is eljut Rómába arról, 
hogy Palesztinában messiás politikai mozgalmak vannak, akkor Kaja
fásnak vége van. Ezért kellett volna Jézust mindenféleképpen megsem
misíteni. A nagy szanhedrin nem mert határozatot hozni. Kajafásnak,, 
a rutinírozott főpapnak azonban megvan a jogi-teológiai formulája arra, 
hogy az aggodalmaskodó társait meggyőzze arról, hogy a radikális meg
oldás most nemcsak szükséges, hanem jogos is. „Jobb nektek,, hogy egy 
ember haljon meg a népért, mintsem, hogy az egész nép vesszen el” . 
(Jn. 21, 16). Kajafás megnyugtatására a nagy szanhedrin kimondja Jé
zusra a halálos ítéletet és körözőlevelet ad ki ellene.

Jézus Jeruzsálembe való bevonulása után ellenségei egyik tanácsko
zást a másik után tartják, több esetben is elhatározzák, hogy hatalmukba 
kerítik Jézust, de Jézust ünneplő, őt szinte védőrségként körülálló tömeg 
miatt nem merik megtenni. Ezért megpróbálják lejáratni és lehetetlenné 
tenni. Erre vonatkozó minden kísérletük kudarcba fulladt. Így nem ma
rad más hátra, mint hogy cselhez kell folyamodni.

Jézus tanítványai között találják meg az árulót, aki talán vallási 
kötelességérzetből hajlandó az istenkáromló, hamis prófétát kiszolgál
tatni. Az áruló szükségessége mutatja a legjobban, hogy milyen nehezen 
lehetett Jézust megtalálni és elfogni. Jézus és Kajafás végső -nagy harca 
sokkal drámaibb volt, ahogy azt az evangélisták nekünk tudtul adják.

Maga az elfogatása Jézusnak egészen másképpen megy végbe, mint 
azt az előzményekből következtetnénk. Jézus nem rejtőzött el, nem tett 
kísérletet a szökésre. A nagy felkészülés, a félelem az ellenállástól mind 
hiábavaló volt.

A nagy szanhedrin ügyrendje szerint a tévelygőt, a tévtanítót Jeru
zsálemben még két jogi fórumnak^ kellett volna kihallgatnia mielőtt a 
legfőbb fórum veszi kezébe az ügyet. Erre nincs idő, az ünnep közelsége 
miatt. Egy előzetes fórumot ugyan most is beiktatnak. Jézust előzetesen 
Annás korelnök főpap elé vezetik. A kihallgatás eredményeképpen Jézust 
szabadon kellene bocsátani, de nem ez történik, a főpapi tanács elé veze
tik. A tárgyalás tanúkihallgatással kezdődik. A tanúk Jézusnak a szom
bathoz való viszonyáról is a templomban mondott szavairól lesznek ki
hallgatva. A tanúk Kajafás irányítása mellett ezeket a szavakat első- 
személyi formában idézik, ami istenkáromlás és elegendő a halálos íté
letre. A szanhedrin Tóra-szakértői kérlelhetetlenül tovább kérdeznek, így 
a tanúk ellenmondásba keverednek, mert az inkriminált szavakat külön
féle formában adják vissza. Ezzel a tanúbizonyítás összeomlott.

Kajafás nem adja fel a harcot, maga lép akcióba, azt kérdezi Jézus
tól: Te vagy-e a Messiás az áldott Istenfia. Jézus válasza: ANIHU — Én 
vagyok. Ez elég volt a halálos ítélet kimondására, mert Jézus ezzel el
ismerte, hogy önkijelentésének zsidó értelmezése megfelel a valóságnak..

Hátra van még az ítéletnek római részről való megerősítése. Ezt mi
nél előbb ki kell erőszakolni. Pilátus az ünnep miatt éppen Jeruzsálem
ben van, haladéktalanul oda mennek és a foglyot is magukkal viszik.

Pilátus, a gyakorlott bíró, tisztán lát. Előtte a zsidók csupa politikai
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vádakkal hozakodnak elő, a vallásügyi dolgokról hallgatnak. Tudja, hogy 
a vádak hamisak. Ezért mondja ki „nem találok benne bűnt” . Kajafás 
politikai zsarolással erőszakolja ki az ítélet megerősítését. „A császárral 
száll szembe mindenki, aki királynak adja ki magát.”

A továbbiakban Stauffer leírja a megfeszítés körülményeit. Jézus
nak az evangéliumokban megőrzött kereszten mondott két szavát, az el
temetés körülményeit.

Az üres sír jel, amit sokféleképpen lehet magyarázni. A mi fel
fogásunkat a feltámadott epifámiái igazolják. Lk. 24, 34. Feltámadott ez 
bizonnyal és megjelent Simonnak. I. Kor. 15, 5. Megjelent Kéfásnak, 
azután a tizenkettőnek. I. Kor. 15, 7. Azután megjelent Jakabnak, azután 
mind az apostoloknak.

Stauffer ebben a művében arra törekedett, hogy az evangéliumokon 
kívül felhasználja azokat a kortársi nyilatkozatokat, amelyek Jézus tör
ténetében szerepet játszó viszonyokról, eseményekről és személyekről 
hangzanak el. Ezekkel ellenőrizte az evangéliumokban található tudó
sításokat.

Jézus' perénél az evangéliumi híradások mellett a zsidó eretnek
törvényeket és perrendtartást értékelte annak a vaslogikának felmérésé
vel, amely a Jézus ellen indított bűnvádi nyomozásban érvényesült, az 
első titkos akciótól kezdve egészen az utolsó, ítéletet hozó percig.

A közvetett Jézus-források mellett az ókori zsidóság közvetlen Jézus
bizonyságait is felhasználja, Jézus ítéletének tisztázása érdekében. Ezek
ben felismerhető annak a polémiának folytatása, amely már Jézus életé
ben megkezdődött, pőrében, elítéltetésében, kigúnyolódásában, megfeszí
tésében aratta győzelmét.

Figyelemre méltók Jézus születési évével kapcsolatos kutatásainak 
egészen új eredményei. ■*

Jézus csodái jelek, nem bizonyíthatnak semmit sem s nem is akar
nak semmit sem (bizonyítani. Mint ahogy Jézus maga sem istenbizonyí
ték, hanem Istentől való jel — méghozzá olyan jel, amelynek ellen
mondanak (Lk. 2, 34). Jézus csodái sem olyanok, amiknek nem lehet 
ellene mondani. A szemtanú is megtámadhatja, félreismerheti, félre
magyarázhatja, elzáykózhatik előle, megkeményedhetik vele szemben, 
kárhoztathatja, botránkoztatónak istenkáromlásnak tarthatja. Mindezt 
nem annak ellenére, hogy Jézus itt úgy cselekszik, mint maga Isten, 
hanem éppen azért,. mert van démoni imitatio Dei is. Ezért nem jelen
téktelen Jézus csodáinak az a demonológiai magyarázata, amelyet zsidó 
ellenfelei adtak. Ezért tartozik hozzá ez az értelmezés Jézus esodatételei- 
nék történetéhez úgy mint a fényhez az árnyék. Jézus csodái mindenfelé 
krízist idéznek elő, hit és hitetlenség között való választást.

A hit azt mondja: Ecce Deu's — íme az Isten! A hitetlenség viszont 
azt mondja: Ecce Satanas — íme a Sátán! Éppen ez a Jézus csodáira 
váló kettős reagálás. Jézus alakiának ez a kettős értelmezése az, amiről 
evangéliumok újra és újra beszélnek.”

Stauffer ebben a könyvében a történeti valóságot megeáfolhaiatlanul 
bebizonyítja, de a történeti tények mellett személyes döntést kíván min
denkitől arra vonatkozólag, hogy Jézus Krisztus Isten Fia és a világ 
Megváltója és ma is az.

Ezen kívül a könyv olvasása közben az volt az érzésem, hogy 
Stauffer is nagy súlyt helyez Jézus és Kajafás párharcának ismerteté
sére.

Liska Endre

486



A z igehirdető műhelye
j1111II11iIIí111111111111i1111111111111!I!1111111 11111111111111III11111II11111111111111111111II11111U

SZENTHÁROMSÁG U. 11. VASÁRNAP

Fil. 3,7— 14.

A  TEXTUS ÉRTELME

Perikopánk Isten új embert teremtő erejét mutatja be Pál apostol 
életpéldáján keresztül.

7. vers. Pál apostol élete döntő fordulaton ment át. Amint Krisztus 
megújító hatalmát megtapasztalta, mindent átértékelt. A rabbinizmus- 
ból maradt képpel ezt úgy fejezi ki, hogy ami korábban élete nyereség 
oldalán állott, azt most átírta a veszteséglistára. A korábbi érdemek most 
hátrányt jelentenek. '

8—9. Miért? Azért, mert korábban a törvény cselekedeteiből való 
megigazulás útját járta, „saját igazságra” törekedett, mint Gamáliel lá
bánál tanult buzgó farizeus. Ezt az önigazságát törte össze Isten. Pál 
apostol igazat ad Istennek. Saját magát is elítéli, de a cselekedetekből 
való megigazulás egész teológiai rendszerét is elveti, sőt olyan erős ki
fejezést használ, mint a „szemét” . A saját én megnövelésével szemben, 
a kegyes gőg kitermelésével szemben bizalmát egyedül Jézus Krisztusba 
veti. Pál igazsága nem magától van. Jézus Krisztus az ő igazsága. Két
szer is kiemeli, hogy ez „hit által” és „hit alapján” ajándékozott igazság. 
Nem az ő érdeme tehát, ez az igazság Istentől származik, Jézus Krisztus 
által. Pál apostolnak ez az Isten-ismerete nemcsak a damaszkuszi él
mény pillanatára korlátozódott, hanem szilárd hitbeli meggyőződésévé 
vált, amit a jelenben is megerősít, sőt egész keresztyén egzisztenciája és 
teológiai rendszere alapjaként vall.

10—11. Jézus Krisztus azonban nem eszme csupán, hanem élő sze
mély, valóság, akire Pál életét építi. Életcélja Jézus Krisztus megisme
rése. Ez állandó, folyamatos feladat, amit nem tekint elintézettnek a 
damaszkuszi élménnyel. Sőt, innen kezdődik Pál keresztyén élete. Aki 
Jézus Krisztusban hisz, „őbenne van”, az egyre közelebb akar kerülni 
hozzá, egyre jobban meg akarja ismerni őt, egyre mélyebben akar bele
nőni a vele való kapcsolatba. Ez a megfeszítettel és feltámadottal való 
közösséget is jelenti. Pál számára a feltámadás a Krisztus dicsőségében 
és erejében való részesülést jelenti, amikor tehát vágyakozik a feltáma
dásra, ezzel az üdvösség utáni sóvárgását fejezi ki.

12—14. Pál apostolt megóvja a törvényvallás feladásának és a Jézus 
Krisztusban való hitnek a ténye azoktól a kísértésektől, amelyek a hitre 
jutott embert fenyegetik. Az apostolt megragadta Jézus Krisztus (Csel 
26, 14), megigazult ingyen kegyelemből, hit által, a helyes Isten-ismeret
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birtokában van (2 Kor 4, 6 ; Gál 4, 9), vagyis újra fenyegeti a kegyes 
gőg és az önelégültség veszélye. Pál ellenfelei is felvetették azt a gon
dolatot, hogy aki Jézus Krisztus megváltottja, mit kell még tennie, miért 
kell még fáradoznia? (Róm 6.) Ilyen félreértő hangok a gyülekezetek- » 
ben is felléptek. Ezeknek szól Pál válasza: egyáltalában nem tekinti ma
gát tökéletesnek, keresztyén életét befejezettnek, önelégültnek, hanem 
a versenypályák világából vett hasonlat szerint, a küzdőtéren fáradozik 
azért, hogy a távoli célt egykor elérhesse, a váltság ígéretét beteljese
dettnek tapasztalhassa meg, a Krisztussal való tökéletes közösséget el
nyerhesse akkor, amikor majd a színről-színre látás üdvözült állapotába 
kerülhet. Addig azonban a cselekedetekből való megigazulás farizeusi 
útját elvetve, a háta megettieket elfelejtve, célegyenesen halad a Krisz
tus-követés útján.

Egyre tovább, egyre előbbre a keresztyén életben — ez az apostol 
célkitűzése.

ISTEN ÚJ EMBERT TEREMT

Pál apostol. bizonyságtétele arról szól, hogyan teremtette őt új em
berré Isten. Szenvedélyes hangon tárja fel az apostol belső élete titkát- 
Felmagasodik előttünk a régi vallásosságot ledöntő és keresztyén új éle
tet ajándékozó Jézus Krisztus, aki nemcsak a damaszkuszi úton, hanem 
mindenkor és minden időben az új élet ajándékozásának Ura.

Pál apostol példája

Pál apostol akkor sem önmagáról beszél, amikor bemutatja, hogy 
életében mit jelentett Jézus Krisztus, hiszen önmagát mindig, mint Isten 
megmentő cselekedete példáját jelenti be (1 Tim 1, 16). Ez azért fontos, 
mert nem egyszeri isteni cselekedetről van szó, hanem olyanról, ami 
mások és sokak életében is megismétlődik.

Pál a farizeusi kegyesség embere volt, szabályvallás bűvöletében élt, 
ebben az volt a lényeges, hogy az ember pontosan betartsa az előíráso
kat s akkor jóleső önelégültséggel tekinthessen magára, ím, kiérdemelte 
Isten jótetszését, eleget tett mindenben a törvény előírásainak. Pál a hit
buzgó, szakképzett farizeus nem képmutatásból, hanem szívvel-lélekkel 
követte ezt az irányt.

Jézus Krisztus ebben a megszilárdult, megkövesedett állapotban ta
lált rá Pálra. A benne levő régit úgy rombolta le, hogy nyomban építette 
benne az újat. Önmagával ajándékozta meg Jézus Krisztus Pált, ez volt 
az a nagy kincs, amelyet a régi vallásossága eldobásáért kapott. Pál 
Jézust, az ajándékot, mindennél többre becsülte. Többé már nem kellett 
neki az önelégült, szabálymegtartással büszkélkedő kegyesség, mert .meg
találta Jézus Krisztusban az igaz Istent.

Innentől kezdve nem is törekedett másra, minthogy szüntelen 
előbbre jusson, tovább haladjon a Jézus Krisztussal való életközösség 
végső célja, az üdvösség felé.

Isten azonban nemcsak Pál esetében teremtett új embert. Jézus 
Krisztus megújító cselekvése nem valami múzeumi tárgy, amit muto
gatni lehet, de ami soha többé vissza nem tér, mindenestől a történe
lem, vagy éppen a régmúlt körébe tartozik. Nemcsak a múlté, hanem a 
jelené, sőt a jövőé is az ő újjáteremtő ereje. Éppen az a mai igehirdetés 
feladata, hogy Pál egykori példája nyomán bemutassa, hogyan teremt
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Ami ma régi

Ami ma régi, elavult, Isten által nyilvánvalóan megítélt vallásos
ság, alapképletében ugyanúgy emberi hozzáadás az igéhez, mint Pál ko
rában volt. Isten éppen azért ítéli meg ezeket, mert nem őtőle valók.

Melyek ezek?
Az Isten által megítélt történelmi korszakkal összefüggő teológiai 

nézetek. Ilyen az a felfogás, hogy nekem csak a hit belső dolgaival kell 
törődnöm, és elég, ha az én viszonyom rendezett Istennel, a többivel 
nem törődöm, a világ nem érdekel, a más ember baja nem érint, be- 
tokozódom a magamJcegyességébe s azután felőlem akár össze is dőlhet 
a világ. Nyilvánvaló ennek az embertelen és éppen ezért Istennel is 
szembe szálló jellege.

Másik jellegzetesen a múlthoz tapadó nézet az, hogy az egyháznak 
hatalmi ambíciótól fűtve kell vezér szerepre törnie, „életterét” kiküz- 
denie. Itt a szolgáló, szeretetben járó jézusi lelkületű egyházkép helyett 
a harcias, római stílusú, uralkodni vágyó „keresztesháborús” szándék jut 
kifejezésre.

Az erkölcsi magatartás vonalán megítélt álláspont az, amely nem 
követi a nagy parancsolat Isten- és emberszeretetre vonatkozó utasítását, 
hanem a nép, az emberiség, a nagy kollektívumok szolgálata, az ember 
szolgálata helyett, a visszahúzó erők kis csapatának az érdekeit követi 
valamilyen vallásos álcázással.

Hosszan lehetne még sorolni azokat a múltból visszakísértő hatáso
kat, amelyeket úgy kell megvetnünk és elítélnünk, hogy Pál apostol 
példája szerint „kárnak és szemétnek” tudjuk nevezni, hiszen a bűneink 
közé tartoznak. Isten ma is megvettet velünk minden olyan vallásosko
dást, amely látszatból, farizeusi lelkűiéiből áll.

Ami ma új

Jézus Krisztus nemcsak Pál apostol megváltója, hanem a mi meg
váltónk is, aki ma is meg tud újítani minket. Azt akarja, hogy vele és 
őbenne járjunk új életben. Öt „ö'ltözzük magunkra” , „találtassunk 
őbenne”, Ö legyen a mi mai igazságunk. Aki ma Jézus Krisztust követi, 
emberekhez való irgalmas szeretetét valósítja meg, mégpedig nemcsak 
az egyéni segítés formájában — ami szintén becses kincs a Krisztus
követés útján —, hanem úgy is, hogy segíti és támogatja az emberi kol
lektívumok békés fejlődését, virágzását, részt vesz mindabban, ami az 
egész emberiség javára szolgál, mindenekelőtt pedig segíti felebarátait 
abban, hogy a Jézushoz vezető utat megtalálják, benne higgyenek, aka
ratát kövessék és egykor Jézus Krisztus által üdvözülhessenek.

Ennek az új keresztyén embernek a kialakítása ugyanolyan műve 
Jézus Krisztusnak, mint az volt, amikor Pált előhívta a farizeusi ke
gyességből, hogy a magáévá tegye, elindítsa az ő útján, amely a feltá
madásban való részesülés, a színről-színre látás, az üdvösség céljához 
vezet.

Dr. Ottlyk Ernő

Tézus Krisztus ma is uj eletet, hogyan veszi el e regi kegyességet es ho
gyan ajándékoz meg az újjal, hogyan válik tehát az egykori, régen el
hangzott ige jelenidejüvé, az evangélium élő szavává, „viva vox”-szá.



SZENTHÁROMSÁG U. 12. VASÁRNAP

Rm. 9,15—16.

AKIKET ELHÍV ISTEN, AZOKAT MEGIGAZÍTJA

Meditáció

Textusunk nagy összefüggésből kiszakított két vers. Tartalmát a 
belső egységet képező 9—11. fejezet, sőt az egész Rómabeliekhez írt le
vél összefüggésében kell megvizsgálnunk.

A levél tartalmát így lehet röviden jellemezni: Két részre tagozódik. 
Az első részben, vagyis a 8. fejezet végéig Pál apostol elsősorban Isten 
végtelen emberszeretetét írja le. A második részben, tehát a 9. fejezet
től kezdve (ebből a fejezetből van kiemelve mostani textusunk) pedig 
azt mutatja be, miként alakul az emberi élet ennek a szeretetnek a ha
talmában. Ez a második rész ismét két részre oszlik. A 9—11. fejezet 
Izrael és az Egyház viszonyának és sorsának példáján azt mutatja be, mi 
történik akkor, ha Isten szeretete visszautasításra talál választottjai kö
zött. A 12—15. fejezet pedig arról szól, hogyan alakul az élet, ha Isten 
szeretetét, hozzánk hajló irgalmasságát hittel fogadjuk.

Érdekes megfigyelni, hogy amíg a 12'—15. fejezetben konkrét er
kölcsi kérdésekhez kapcsolódó intelmek firmájában szól Pál apostol, a 
9—11. fejezetben, vagyis ott, ahol az evangéliummal szemben tanúsított 
bizalmatlanságról és engedetlenségről van szó, nem — amint várnánk — 
a korholás és a neheztelés hangján szólal meg, hanem az Istent magasz
taló dicséret hangján, mert azt mutatja meg, hogy a bizalmatlanság és 
engedetlenség felett miként diadalmaskodik végülis Isten szeretetének 

   útja.
A most kiemelt két versnek a Római levél szerkezetében való elhe

lyezkedését azért kell igehirdetésre készülésünkkor gondosan figye
lembe vennünk, mert

1 . így kerülhetjük el azt a felületes megértésből származó félreér
tést, amely szerint ezek a versek úgy mutatják be az emberi életet, 
mintha valami szeszélyes vaksors kénye-kedve szerint játszanék vele 
s éppen ez a vaksors, végzet lenne a mi Istenünk.

2. így válik nyilvánvalóvá, hogy ez a két vers is Isten nagy ember
szeretetét, Jézus Krisztust, a „könyörülő Istent” hirdeti,

3. így vehetjük át mi is Pál apostol álmélkodó, magasztaló lelki ma
gatartását, amely mindjárt a 9. fejezet 5. versében, de a szakasz befe
jező verseiben is (11, 33—36) kifejezésre jut,

4. és így nem bonyolódunk bele olyan spekulációkba, melyek vagy 
Isten jóságából, vagy Isten szabadságából logikai törvényt csinálnak s 
a kettős predestinációról szóló tanítás vakvágányára siklanak.

Textusunk a könyörülő, irgalmas Isten szabadságára teszi a hang
súlyt. Isten teljes szabadsággal használja üdvözítő tervének eszközeit: 
Izraelt és az Egyházat. Akár szeretetét, akár haragját mutatja be ket
tőjük sorsában, mindkettőjük a magá sajátos módján az egész emberi
ség üdvösségét és magatartását munkáló tervének eszköze.

Textusunkban Exodus 33, 19-et idézi Pál apostol. Itt arról van szó, 
hogy Mózesnek, választott eszközének, megmutatja dicsőségét és sza
badságát az irgalmas és könyörülő Isten. Közvetlenül nem láthatja, mi-
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kor elvonul előtte, csak önmagáról bizonyságtevő hangját hallja (ha
sonlóan II. Móz 3, 14-hez!). Sziklabarlangban rejti el, kezével oltalmazva 
takarja be életét. így — Isten szeretetének oltalmába rejtezve — elemzi 
Pál apostol is Izrael és az Egyház sorsát és Istennek abban rejtetten 
megnyilatkozó szuverenitását. Ezt az életünket befedező oltalmat kell 
megéreznie a gyülekezetnek is, mikor textusunkról prédikálunk.

Vázlat

Arra törekedjünk, hogy miközben megpróbáljuk perikópánk tar
talmát a gyülekezet számára kifejteni, benső magatartásunkban, hozzá
állásunkban vegyük át Pál apostol magatartását: az álmélkodást, az 
Isten nevét dicsőítő magasztalást.

Ha a bonyolult gondolatmenetből’ kiszakított rövid textust nehéznek 
érezzük, gondoljunk arra, hogy éppen alapvető mondanivalója nem ne
héz, nem bonyolult. A kegyelmes Istent, a Jézus Krisztus Atyját állítja 
elénk ez a pár mondat, vagy inkább minket állít az Ö színe elé. Azért 
állít Isten színe elé, hogy a gyülekezettel együtt csodálkozzunk Isten 
szeretetének erején, átfogó méretein és azon, hogy szeretetének útja nem 
a mi elképzeléseink szerint halad, azokat felülmúlja.

1. Induljunk ki a 16. versnek ebből a kifejezéséből: „könyörülő Is
ten” . A revideált Üjszövetség szövege szerint minden tőle függ.

Sokszor gyötrődünk azon, hogy mi van felettünk. Ilyenkor nem 
egyszerűen a sztratoszférára vagy az ionoszférára és nem a csillagok 
milliárdjaira gondolunk, hanem arra, hogy milyen sors vár az emberi
ségre az atomkorszakban. Vannak, akik azt mondják, minden a szeren
csétől függ, mert az atomveszély mint Damokles kardja lóg a fejünk fe
lett. Nyugati írók arról írnak, hogy az űrben, a semmiben él Földünk. 
Egy olyan alagútban fut vonatunk, amelynek soha sincs vége (Dürren- 
matt). Az igehirdetés alapigéje, mint ahogyan az egész Biblia is, Jézus 
Krisztus felé fordítja tekintetünket és azt mondja: a könyörülő Isten 
van felettünk. A könyörülő Istentől függ életünk. A könyörülő Isten pe
dig a Jézus Krisztus Atyja. Nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy 
megtérjen és éljen. A Golgotáig ment el értünk, mert az életet válasz
totta számunkra.

2. A könyörülő Isten azonban nem a mi elképzelésünk szerint kö
nyörületes. Szeretetének az útja nem a mi logikánk szerint halad a vi
lág, az ember felé. Ezt láthatjuk alapigénkből is, különösen, ha figye
lembe vesszük a Rómabeliekhez írt levél 9—11. fejezetét, amelynek ösz- 
szefüggéséből emeltük ki a két verset.

A Római levél e híres szakaszában arról van szó, hogy a könyörüle
tes Isten Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá tett szeretetének van előz
ménye és következménye. Előzménye Izraelnek, az ószövetségi zsidó 
népnek a kiválasztása; következménye a zsidókból és pogány okból ki
választott Egyház. Mindkettő ma is létező történelmi jelenség. Ha valaki 
Izrael és az Egyház tényének figyelmen kívül hagyásával akar magának 
fogalmat alkotni a könyörületes Istenről, álmodozóvá, képzelgővé válik. 
Mindkettőt odaállította Isten a világtörténelem kirakatába, mindkettő 
sok kérdést, nehézséget vet fel az emberiség történetében, de sorsukban, 
sokszor igen szoros úton vezetett történetükben Isten könyörületességét, 
emberszeretetét példázza az egész emberiség számára.

Hol vannak az ókor híres népei: a babilónok, a görögök, a perzsák 
és a rómaiak? — Izrael azonban, ez a maroknyi előázsiai nép az öt világ-
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részen szétszórva, különös, sokszerű létében ma is történelmi tény 
hitleri fasizmus haláltáborai ellenére is tény — Isten irgalmasságából 
Jézus Krisztust, az apostolokat, a prófétákat ők adták a világnak.

Mennyi tévelygéssel, belső válsággal, mennyi bűnnel átszőtt törté
net az egyház története! Mennyire jogosan bírálják meg az ún. színes né
pek a fehér faj hatalmi törekvéseivel, gyarmatosító tevékenységével, a 
tőke érdekeivel való összeszövődöttségét. Mégis, a reábízott evangélium 
— az egyház bűnei ellenére — olyan erősnek bizonyult, hogy ma már 
szinte nincs olyan nép, amelyhez el ne jutott volna és éppen akkor, mi
kor a nyugati fehér népek rohamos mértékben válnak közömbössé az 
evangélium iránt, a volt gyarmati népek között szétszórtan, nem tömeg
egyház formájában, ott él Jézus Krisztus gyülekezete, az Egyház.

Izrael és az Egyház kiválasztásával, különös történetével Isten az 
egész világ iránti könyörületességét akarja megvilágítani. Nem arról 
van szó, hogy a kiválasztottakkal kivételez, a többieket pedig a kárhozat 
gyermekeiként, mássá perditionis-ként kezeli. A kiválasztás nem öncélú, 
az egész emberiség érdekében történik. Ha egy lánc valamelyik lánc
szemét megfogjuk és felemeljük, azzal az egész láncot emeljük fel. Mi
kor Isten egyeseket kiválaszt, az egészet akarja felemelni. Innen van 
az, hogy mikor az evangéliumot hallom, mikor Isten irgalmas kezével 
felém nyúl és felemel, azonnal a többiekre, a másik emberre, az egész 
világra kell gondolnom, mert mikor rólam van szó, sohasem csak rólam 
van szó. *

3. Hogyan értsük tehát, alapigénket? Mit mond számunkra ez a nagy 
összefüggésből kiemelt két vers ma?

a) „Könyörülök akin könyörülök, irgalmazok akinek irgalmazok” — 
ezek az igék mindenekelőtt a szerénységre figyelmeztetik ma a válasz
tottakat. Nincs semmi okunk az elkülönülésre, a fölényérzetre. A vá
lasztás Isten részéről nem kivételezés, hanem irgalom es könyörületes- 
ség. A választottak Lutherrel együtt csak így énekelhetnek: „Előtted nem 
kérkedhetünk, Nekünk nincs semmi érdemünk, Csak kegyelmedből 
élünk.” A választottakat — ahogyan más-más formában Izrael és az Egy
ház története példázza — azért teszi olykor Isten a „harag edényeivé”, 
azért ítéli meg őket keményen, azért bánik velük sokszor úgy, mint a 
hitetlen Ézsauval és az öntelt, felfuvalkodott fáraóval, hogy világossá 
tegye: nem kivételező, hanem mindenkin könyörülő, irgalmas, ember
szerető Isten. A keresztyén szerénység számunkra nem egyszerűen mo
dor, hanem hit kérdés.

b) „Nem attól függ, aki akarja, sem attól, aki fut.” Ez azt jelenti, 
hogy nem szabad kiválasztottságunkat túlértékelni. Mi azt hisszük sok
szor — és ezért lótunk-futunk, akaratoskodunk —, hogy nekünk kell Is
tent átmentenünk a következő nemzedék számára, nekünk kell Jézus 
Krisztussal megajándékoznunk a világot. Közben megfeledkezünk arról,, 
hogy Jézus Krisztust Isten adta és adja a világnak, minket pedig azért 
ad neki, azért tesz az ő népévé, hogy napról napra megújítsa, átformálja 
életünket és áldássá tegye azt az emberek között.

c) A könyörületes Istentől függ minden. — Ez azt jelenti, hogy 
nemcsak az egész világ, hanem sajátos módon a választottak is Isten 
könyörületességétől függenek. Azt jelenti, hogy nem szabad magunkat 
leértékelni. Isten fenyit és megítél bennünket, de ígéretei továbbra is 
érvényben vannak. Hogyan reménykedhetünk a világ jövőjében, ha az 
egyház jövőjében nem reménykedünk! A cinikus, reménytelen, pesszi
mista keresztyén, cinikus, reménytelen, pesszimista ember — teher, ötö-



dik kerék, bacilusgazda az emberek között. Ne cseréljük össze az egyház 
bűnbánatát és az egyházról szóló bánatos, olykor ajkbiggyesztő, sőt becs- 
mérlő keresztyén fecsegést. Az első odafordulás a jóhoz, a második saját 
engedetlenségünk palástolása.

4. A Rómabeliekhez írott levél 9—11. fejezete és az abból kiemelt 
mostani két vers úgy mutatja be Isten választott népét, Izraelt és az 
Egyházat, hogy mindegyik sajátos sorsából Isten könyörületességét, nagy 
irgalmasságát ismerhetjük meg. Egy nagy vigasztalás, elkötelező biztatás 
hangzik felénk: ítélet alá került választottjait sem engedi ki Isten ke
zéből; eszközül használja őket az egész emberiséget átfogó jószándéka 
megvalósítására.

Ennek a jószándéknak, Isten jóakaratának összefoglalója, hordozója 
és kinyilatkoztatója az a Jézus Krisztus, aki elvetetté vált, hogy benne 
s általa mindnyájan választottak legyünk, átokká vált, hogy áldásunkká 
lehessen, meghalt, hogy számunkra az életet választhassa.

Ezért nevezi őt Pál apostol mindjárt a 9. fejezet elején „mindenek 
felett örökké áldandó Istennek” , és ezért fejezi b e Izrael és az Egyház 
sorsának elemzését a 11. fejezet végén egy Istent magasztaló himnusz- 
szal.

Benczúr László

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 13. VASÁRNAP  

A HIT CSELEKEDETEK NÉLKÜL HALOTT 

Jelenések 3,1— 6.

EXEGEZIS MEDITÁCIÓVAL

A textus levél a sárdisbeli gyülekezet angyalához. Sárdis a kisázsiai 
Lidia tartomány városa, a Tmolus hegy lábánál. Történelme folyamán 
Krösus, majd a perzsák, seleucidák és a rómaiak birtoka lett. Állítólag 
Ázsia ezen részének fővárosa volt. Erősen feltételezhető, hogy lakosai a 
hosszú és váltakozó idegen uralom hatására, keveredtek az idegenekkel 
s így egy meglehetősen vegyes fajú és kultúrájú lakosságot talált a vá
rosban János, amikor az evangéliummal eljutott ide. Az igét hamar és 
szívesen fogadták, de az is áll, hogy Sárdis az elsők között volt, melyek 
szembefordultak a keresztyénséggel. Ma csak néhány szegényes rom s 
egy nagy temető emlékeztet az egykor virágzó városra, melyet valószínű
leg Timar, mongol fejedelem hadai pusztítottak el. Helyén ma Szárt 
nevű nyomorúságos falucska van, keresztyén gyülekezet nélkül.

Ki az, aki üzen a sárdisbeli gyülekezet angyalának? Az első vers 
megmondja: „ . . .  akinél az isteni hét lélek és a hét csillag van.” Nem 
darabot jelent a hét, de a Szentlélek teljességét, Isten végtelen, tökéletes 
Lelkét, akiben az erőknek és adományoknak teljessége és különfélesége 
van. Talán szabad a hetes szám alatt még azt is értenünk, hogy az előb
biek szerint Isten teljessége biztosítja számunkra a kegyelmet és békes
séget. Vagyis Isten nem ellenségesen és ítéletesen szemlél minket, de 
a Jézusban szeretettel, kegyelemmel, megbékélten. (Ján. 14, 27.)

A hét csillag éppúgy, mint a hét gyertyatartó, jelenti a hét gyüleke-
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zetet, melyekhez a Jelenések könyve hét levele szól. A hét gyülekezetet 
mint minden gyülekezetét Jézus Krisztus helyezi a világba. Az Ö Lelke 
hívja életre a gyülekezeteket, szüli újjá az embert, békélteti meg Isten
nel és vezeti örök életre. Ennek látása kell, hogy hűségre és munkál
kodásra serkentsen. Jel. 1, 4. szerint a hét lélek annak királyiszéke előtt 
van „aki van, aki volt és aki eljövendő”, tehát Jézus előtt. Ugyancsak nála 
van 3,1. szerint a hét csillag is, vagyis mindkettő — a hét lélek és a 
hét csillag. A Szentlélek s a gyülekezet ugyanabban a „kézben” van.

A levél tartalma:
Feltűnő, hogy míg többi levelén Jézus a jó és szép dolgok említésé

vel kezdi s azután mondja: „ . . .  de van valami kevés panaszom...” eb
ben a laodiceai levélben mindjárt erős feddéssel kezdi. „Az a neved, 
hogy élsz, de halott vagy. ” Képmutató gyülekezet volt tehát. Bizonyára 
a jól megszervezett és bedolgozott gyülekezet képét mutatta s mint ilyen 
híres lehetett. Az volt a híre, hogy virágzó gyülekezet. Minden jól ment, 
mint a beolajozott gépben, amelyben azonban nincsen élet, lélek, szív. 
Lehettek diakónusai, j6 presbiterei, akik pontosan végezték szerepüket. 
Lehetett jó szeretetszolgálatuk, talán erre a célra külön pénztáruk is volt, 
amelyből intézményesen, de nem egyéni, szívtől szívig terjedő és ható 
szeretettel, segítették megalázó alamizsnálkodással a szegényeket. Ha vé
geztek abban az időben is adminisztrációt a gyülekezetekben, akkor azt 
is példásan vitték s ha akkor is lett volna a maihoz hasonló esperesi 
vagy püspöki vizitáció, akkor biztosan a legszebb rendben találtak min
dent. A gyülekezet tagjai rendesen eljártak az összejövetelekre, talán 
még saját helye is megvolt mindenkinek,- ahová más nem ülhetett. Is
merték a liturgiát, az összejövetelek rendjét. Tudták mikor kell felállni, 
leülni, meghajolni, imára kulcsolni a kezet, ismerték és fújták az éneke
ket stb. Volt külső mozgás, a bensőkben azonban, a szívben nem történt 
semmi. Ezért ez a gyülekezet nem az volt a valóságban, amit mutatott, 
aminek hívták. Élő gyülekezetnek tudta, nevezte magát s ezen látszat 
ellenére is halott volt. Ez a Jézus megállapítása. Bizony életet csak a 
Lélek adhat. Ha tehát a gyülekezet Urunk megállapítása szerint, minden 
emberi vélemény ellenére is halott volt, akkor hiányzott ebben a gyüle
kezetben a Szentlélek jelenléte, aki megelevenít. így kegyességük, minden 
cselekedetük ügyes látszat volt s nem erőteljes, Krisztusban megújult 
élet. Nem voltak egészséges keresztyének. Bizony a formakegyesség még 
nem élet. Hiábavaló ugyanis minden szervezettség és hiába megy minden 
jól, életet csak a Szentlélek Isten adhat. Az is elgondolkoztató ezekkel 
kapcsolatban, hogy míg az ember élőnek lát egy gyülekezetét, mint a sár- 
disit is, Jézus egészen másképpen láthatja azt, hisz Ö nem úgy mér, 
mint mi.

2. Jézus mégis kegyelmes a gyülekezethez, szereti a gyülekezetei és 
tanácsot ad. Meg akarja eleveníteni. Azt tanácsolja: „Vigyázz és erősítsd 
a többieket, akik halófélben vannak. . . ” 2. v. Vigyázz, sohase gondold, 
hogy te már befutott keresztyén vagy. Vigyázz, az ördög nem alszik, de 
szüntelenül kísért, hogy hitedet megrontsa, bűnbe ejtsen. Ne a magad 
véleménye szerint légy keresztyén, de keresd az én tanácsomat, vezeté
semet. Lehet, te élőnek tartod magad s én halottnak látlak. így érthető 
Jézus szava: „vigyázz” .

Tanácsolja Jézus: „ .. . erősítsd meg a többieket.. .” Szolgáló keresz
tyén élet ez. Ne csak a magad üdvösségét, boldogulását, örömét, békes
ségét őrizgesd, hanem gondolj másra is. Bennünket keresztyéneket kell, 
hogy az vezessen, miként lehetnek cselekedeteink teljessé Isten előtt. Jé-
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cselekedetei teljesek voltak Isten előtt azért, mert szíve megszakadt 
értünk a kereszten. Vagyis tettében, minden cselekedetében benne volt 
a szíve, szeretete. Ha nem szeretett volna így, nem jutott volna a ke- 
resztre. Ha nem bántotta volna Öt az ember elesettsége, nyomorúsága, 
ha nem aggódott volna sorsunk miatt, elkerülte volna a Golgotát. Akkor 
lesz Isten előtt teljessé a keresztyén ember cselekedete, ha így van benne 
a szíve. Lehet, hogy valaki nem árt senkinek — mondják is, „nem va
gyok bűnös, hisz senkinek sem ártottam” — de ez még nem teljes cse
lekedet Isten előtt. Csak akkor lesz azzá, ha szívből jövően tud segíteni 
a másikon. Az ilyen szeretetnek, a másokért, embertársainkért való sze
rető aggódásnak kell hajtania a keresztyén ember cselekedetét. Abból 
az indulatból kell születnie a keresztyén ember cselekedeteinek, mely in
dulat volt a mi Urunkban a Jézus Krisztusban. Így terem jó, Istennek 
tetsző gyümölcsöket a hit. Ha másképpen van, „az a neved, hogy élsz, 
de halott vagy” . . .

3. „Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad és tartsd meg és 
térj meg.” 3. v. Emlékezzél vissza, hogyan vetted. Ha a tékozló fiú, mi
után már hazatért és ismét engedetlenkedett, vagy hálátlanná lett meg
kérdezhette tőle bárki: hát elfelejtetted, hogyan kaptad ezt a mostani: 
helyzetedet, életedet? Emlékezzél csak vissza, milyen tépetten, rongyo
san, betegen, jöttél haza s atyád szeretettel befogadott s egyszerre rende
ződött minden dolgod. Vagy a jerikóí utas, ha egyszer megfeledkezett 
arról, ki által és honnét került vissza az életbe, akkor megkérdezhették 
tőle, hát nem emlékezel arra, aki téged összetörtén felszedett az árokból 
és a vendégfogadóba hozott. Ekkor biztosan megjelent előtte az arc, mely 
föléje hajolt ott az útszélen s érezte ismét azoknak a karoknak segítő 
erejét, amelyek átölelték, mikor a szamár hátára tették elernyedt testét.

„Megemlékezzél azért, hogyan vetted . . . . ” Jézustól, aki meghalt ér
tünk, s aki mér akkor szeretett, amikor még nem is voltunk. Emlékezz 
csak, sárdisi gyülkezet, bűnösen vetted és bűnösen hallottad s azóta is Ö 
hordoz szeretetében. Térj vissza ehhez a szeretethez.

4. A formakegyesség, amely egy olyan képet mutat kifelé, ami nem 
fedi a szív és lélek tartalmát, érzéseit, gondolatait, mentalitását, ön
igazzá tesz. Ez azért is veszedelmes, mert hamis nyugalmat ad az em
bernek s nem készül fel Krisztus eljövetelére kellően. Az ilyen keresz
tyén így gondolkodik: én igaz vagyok, jó keresztyén, mert „tudok” imád
kozni, ismerem a Bibliát, dogmatikailag tisztán látok, tudom mit kell fe
lelnem különböző teológiai kérdésekre, aki kérdez tőlem valami hitbeli 
dolgot, kész a feleletem rá stb. Amint egy ilyen típusú keresztyén mondta 
nekem: „engem nem fog meg senki teológiai kérdésekben” . Ilyenfélék 
lehettek a sárdisiak is. Ezeknek mondja Jézus: „ha tehát nem vigyázol, 
elmegyek hozzád, mint a tolvaj . . . ” Váratlanul. Gondolod biztonságban 
vagy, semmi veszedelem nem érhet, mert kitűnő „védőberendezésed, zá
rad” van. Önigazságod. Te ügy látod igaz vagy. De vajon Jézus is így 
lát? Tévedésed végzetes. A tolvaj el is visz valamit, amellett, hogy vá
ratlanul jön. Ez esetben Jézus, amikor felkészületlenül talál eljövetelé
vel, elveszi igazságunkat, elveszi a kegyelmet, mert hisz úgysem kell az 
önigaznak. Minek a kereszt áldozata, minek a keresztben kapott ke
gyelem? Nem szorul az ilyen keresztyén Isten szeretetére, kegyelmére, 
mert önigazsága van. Más szóval saját öltözetében jelenik meg s nem 
a felkínált ruhában.

5. „De van Sárdisban egy kevés neved, azoké, akik nem fertőztették 
meg a ruháikat. . ." 4—5. v. Nem tűnik ki a levélből, kik voltak ezek,
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milyen típusú keresztyének voltak. Az világos, kisebbségben voltak s h 
Urunk elégedett velük, akkor nyilvánvalóan az az indulat volt bennük 
ami volt a mi Urunkban, a Jézus Krisztusban. Tehát szeretet volt ben’ 
nük embertársaik iránt s ez tettekre ösztönözhette őket. Irgalmasak vök 
tak, aggódtak mlások bajai, problémái miatt s keresték a megoldást. Élt 
bennük nem a saját énjük, de élt bennük a Krisztus. Vagyis Szentlélek 
volt bennük. Talán tudtak örülni az Isten által e világba helyezett üde 
tiszta „világi” dolgoknak is. Talán éppen a kor társadalmi, emberi kérdé
seivel foglalkoztak az ige fényében, mert bántotta őket a másik gondja 
baja, küszködése és azt akarták, mint Jézus, hogy ne legyen különbség 
zsidó és görög, pogány és keresztyén, nő és férfi, szolga és szabad kö
zött, mert mindnyájan egyek vagyunk a Krisztusban. (Gál. 3,28.) Mindeze
ket biztosan nem rejtették a véka alá. Ki merték mondani, mert hittek 
az evangélium erejében. Merték magukat a Szentlélek szívet és értel
met megújító és megvilágosító hatalmára bízni. Nem a formakegyesség 
vezette őket, de a Lélek. Urunknak tetszettek, mert cselekedeteik telje
sek voltak Isten előtt.

Ezek azok, akik győznek: „. . . nem törlőm ki annak nevét az élet 
könyvéből. . . ” Krisztus nem felejti el őket. Figyeli, segíti őket s „val
lást tesz annak nevéről” az Atya előtt.

„Akinek van füle hallja mit mond a Lélek a gyülekezetnek.” Aki
nek Isten Lelke megnyitotta fülét a hallásra az érti és tudja mit mond 
ma is a Lélek a gyülekezetnek s benne az egyeseknek Isten országáról, 
keresztyén cselekedetekről. Hallja a „jerikói utasok” nyögését, meglátja 
a segítésre szorulókat, amikor sorsuk nehéz kérdéseivel birkóznak s nem 
megy el mellettük, mint a lévita, de az irgalmas samaritánus szívével, 
szeretettel segít. Azzal az érzülettel, ami Jézusban volt.

Boros Károly

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 14. VASÁRNAP  
Róma 8, 6— 11

N
EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

A közkézen forgó Károlyi-fordítás több nehézkes, vagy pontatlan ki
fejezése okozhat zavart ebben a perikópában; egyiket — a 11 . vers kö
zepén — az új fordítás próbakiadása is átvette, noha az érthetetlen és 
indokolatlan. (Lásd „Az alapigék fordítása”.) Különösen fontos tehát tex
tusunk fogalmainak tiszta megértése, hogy megértetően prédikálhassunk.

A test, illetve Lélek „gondolata” inkább törekvést, mentalitást, ér
tékrendszert, egész énünket átfogó s ezért gyakorlati konzekvenciákkal 
járó egzisztenciális viszonyulást, gondolkozást, legbelsőbb beállítottságot 
jelent. A „test” az Istentől elszakadt s Tőle folyamatosan „elszakadóban 
lévő” természeti embert jelöli meg, tehát az egész embert, teljes testi- 
lelki-szellemi mivoltában, lényének minden lehetőségével és korlátjával 
együtt. A „test” a magát öntörvényűnek tekintő óemberi egzisztencia, az 
autonóm ember. A „testies gondolkozás” jelenti a halált: az Istentől való 
„függetlenültség” elszakadottság fenntartását az időben, majd véglegesü-
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lését az időn túl a kárhozatban, a „második halálban” ; a „Lélek-adta 
gondolkozás” pedig a naponkénti megtérésben munkált és fenntartott 
Istenhez-igazodás, gondolkozás- és cselekvésbeli hívő engedelmesség, az, 
amire a „test”, az emberi képességek maximuma nem képes (vallásos 
módon sem).

Isten „törvényén” ezen a helyen nem egyszerűen a dogmatikai érte
lemben vett lex-et kell értenünk, hanem a teljes isteni tórát, azaz taní
tást, útmutatást. (A tóráh alapja a jrh-gyök: „ujjal megmutat” .) Ebben 
az értelemben az „Isten törvénye” fogalomba a Krisztusra előremutató 
üdvprófécia is beletartozik, és nem csupán az a lex, amely „mortificat” , 
„semper accusat” . Az tehát, hogy a „test” az Isten „törvényének” nem ké
pes engedelmeskedni, azt jelenti, hogy a természeti — vallásos, vagy val
lástalan — ember számára befogadhatatlan az Isten törvénye és evan
géliuma (itt már dogmatikai értelemben). Csak az segít, ha bekövetke
zik a „Lélektől nyert” változás, a 12,2-ben említett anakainószisz tou 
noosz, az új mentalitás. „Léleken” természetesen a Szentlélek értendő, s 
nem valami magasrendű esztétikai, vagy spiritualisztikus emberi produk
tum, még csak nem is az egyház „közszelleme” (Schleiermacher). Ennek 
a Lélek-adta metamorfózisnak naponként megújuló valóságát jelöli meg az 
apostol a „Krisztusban lenni”, „ Lélekben lenni”  (hümeisz .. . észté .. . en 
pneumati) kifejezésekkel, amelyek nem annyira a misztika fogalmi tá
rából valók, mint inkább az Ótestámentum felől érthetők. (A görög en 
újszövetségi használatban igen sokszor szoros rokonságot mutat a héber 
bö prepozícióval, s annak ,,-val, révén, segítségével” jelentésével. „Lé
lekben lenni” : a Lélek segítségével, a Lélek révén, a Lélek jóvoltából új 
egzisztenciát nyerni, új életet gyakorolni.) Ezzel szemben „testben lenni” : 
mindettől eltekinteni, amikor is az ember kitart autonómitása mellett és 
saját rezsijében gondolkozik és cselekszik. A „testies gondolkozás” tehát 
korántsem csupán az „alantas testi” indulatokra vonatkozik; értelme egé
szen átfogó. Akiben tehát ez a Lélek nem uralkodik, az nyilván nem az 
övé, ám aki a Lélek indítására kész Isten ítéletének kiszolgáltatni óem
beri exisztenciáját s befogadja a megújító erőket, az a megigazulás által 
„él”, hiszen Isten, az élet forrása, partneréül szólította. („A test ugyan 
halott a bűn miatt, de a lélek él a megigazulás által.”)

VÁZLAT.

A homlokod mögött.

Ez az ige arról beszél, hogy kik vagyunk mi „úgy magunktól” , s hogy 
Isten milyenné akar tenni. Kétféle „gondolkozásról” hallunk:

1. A „testies gondollcozás” -t egyetlen negatívum jellemzi: nem adja 
meg magát Isten megalázó törvényének és fölemelő evangéliumának, ha
nem — kifogásokkal élve, vagy anélkül — elmegy mellettük, nem zavar
tatja magát általuk, megőrzi magát „befolyásuktól”, attól, hogy azok 
benne éljenek, hassanak, átalakítsák s az Isten szeretetének szolgálatába 
állítsák. Ez a magatartás lehet, hogy Isten után kérdez, de inkább csak 
igazoltatni akarja magát a felebarát rovására, vagy valamiféle gyors se
gítségért eseng, ám nyomban különvéleményt jelent be, amikor Isten 
amúgy alaposan hozzáfogna átalakításához, a szeretet cselekedeteire való 
aktivizálásához. Ennek a gondolkozásmódnak mindig „igaza van” a test
vér ellenében, s a kényelem, vagy az indulat útját választja a szolgálaté 
helyett. Ez az a vállrándító felfogás, ami cinikusan vágja a mások sze-
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mébe: Ilyen vagyok, ilyen, jól érzem magam ilyennek, más pedig nem 
érdekel. Az Istennek is legyeik jó így.

A megnemértés, testvérietlenség hány ember idegeit őrli meg s jut
tatja őket idő előtt sírba — vagy ha ugyanezt „nagyban” vesszük: mill 
liók szervezett halomra gyilkoltatását, amit háború néven ismerünk. A 
keresztyének azonban az élet emberei: Krisztussal, neki engedelmes- 
kedve győzhetnek a halál erőin.

2. A „Lélek-adta gondolkozás” a keresztyén ember és keresztyén 
élet éltető eleme, szíve, motorja. Ez nem a mi szellemi, vagy vallásos erő
feszítésünk eredménye, nem a mi belső értékeink újra fölfedezett da
rabja, nem úgynevezett „jobbik énünk”, hanem valami egészen más: egy 
külső, hatalmas erő irgalmas betörése az életünkbe, a homlokunk mögé, 
a szívünkbe, gondolkozásunkba, cselekvésünkbe — ez Isten Lelkének a 
diadala bennünk. Ez merőben új, valami hallatlanul más, mint bármi 
egyéb, amit emberi képességeink kelléktárából elővehetnénk. Ez szaba
dít fel — s egyben szentül kötelez is — a felebarát, a számomra külön
ben nem sokat jelentő másik ember bárminemű problémáinak „felvéte
lére”, életének, s általában az emberi életnek a megbecsülésére és oltal
mazására „kicsinyben és nagyban” s általában az Isten szeretetének va
lósággá élésére, napjaink legkülönfélébb alkalmaiban történő illusztrálá
sára.

A megigazulásnak ez -az áradata életet és békességet hoz. Mint már 
mondottunk: akárhányszor a szó legegyszerűbb, legszorosabb értelmé
ben. Hiszen a mi Istentől nyert életünk, amely már itt e földön az isteni 
erők s az eljövendő tökéletesség előízével ismertet meg bennünket, a leg
különfélébb jó  gyümölcsöket termi Urunk dicsőségére, hiszen Tőle bűn
bocsánatot nyertünk, békességben vagyunk Vele.

A hit engedelmességének a sodrában élni: ez a Lélek-adta gondolko
zás. Ez lakozzék a homlokunk mögött, legbensőbb énünkben. így lehet 
nyelvünk Krisztus nyelvévé, kezünk Krisztus kezévé, egész életünk sze
retetének hirdetőjévé. Erre van szükségünk nekünk, s annak a világnak, 
amelyet Isten úgy szeretett, hogy Jézus Krisztust adta érte.

Koszorús Oszkár— Bodrog Miklós

SZENTHÁROMSÁG U. 15. VASÁRNAP
I. Tim. 6,6—11.

MEGJEGYZÉSEK

Az egész Timóteus-levél tele van gyakorlati intelmekkel. Imponálóan 
bontakozik ki benne az egész embert rabul ejtett egzisztenciális hit egész 
életet biztonságosan kormányzó ereje.

Mindenesetre nagy nyereség az istenfélelem, de különösen annak 
arányában, amennyiben olyan életszemlélet születik belőle, mely bensőleg 
felszabadult a földi javak rabságából (7. v.), tisztában van azok múlandó
ságával (8. v.), bizonyos tekintetben nélkülözhetőségükkel, sőt sok tekin
tetben veszélyes voltukkal. (9. v.)

A meggazdagodás vágyát nemcsak pénzre, hanem dicsőségre és ha-
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talmi telhetetlenségre is bátran érthetjük. Mindezek kezdetben csak csa
lóka ingerek, később súlyos bilincsek lesznek s ideig és örökkévaló kár
hozatba dönthetnek.

A pénz szerelme nem magában álló baj, hanem igen gyakran gyö
kere sok gonoszságnak. Aki áldozatául esik, a hitet óhatatlanul elveszti.
(Mt. 6,24.)

Perikópa-témánk a döntés elé állított ember alternatíváját így cí
mezi: Isten vagy a mammon! Mindenesetre, mikor a lelkiekre ejti a 
hangsúlyt és istenfélő megelégedésre buzdít, nem a hindu nirvánát pro
pagálja, nem mohamedán fatalizmusra tanít, nem filozófiai determiniz
must szuggerál, hanem Isten iránti gyermeki bizodalomra indít.

ISTENFÉLELEM MEGELÉGEDÉSSEL

Szerelmes vagyok ezekbe az igékbe! Pál apostol itt a megelégedés 
ősi bölcseletét a keresztyén hit oltárára emeli, kiegészíti és megszenteli. A 
holt eszme szerves életté válik s nem egyszerűen a mindenbe belenyugvó 
megelégedést propagálja, hanem a hivő ember produktív békességét.

Olyan bölcselet ez, amelyet jó lenne mindenkinek előre megtanulni, 
— de amelyet sokan túl későn tanulnak meg.

AZ ELÉGEDETLENSÉG pusztító ragály. Az ember mester abban, 
hogy vágyait túlméretezze. Akinek Danuvia motorkerékpárja van, Opel 
Rekordra vágyódik, akinek hat pulóvere, egy hetedikre gyűjt, akinek jó 
lakása van, nyaralót kíván, a középszerű élettárs helyett angyalt, ízes 
küzdelem helyett olcsó győzelmet kíván.

Az elégedetlenség első számú GYÓGYSZERE a mások nyomorúságá
nak észrevétele.

Kórházi ágyán fakó arccal fekszik az ismerős tanár, — inoperabilis 
daganattal. Holnap fogják hazaszállítani. Tudja, napjai meg vannak szám
lálva. Némán nézi a szemben lévő falon, mint pergett le elmúlt élete. 
Grammatikára tanította a gyermekeket, vagy számtanra. Mindössze két- 
három nemzedéket. Ha magasabb célja, ha felsőbb kontaktusa nem volt 
életének, most mindennek végleg és sután vége.

Középkorú birkózóbajnok máról holnapra összeomlott. Még büszke 
sportgyőzelmeinek medáliáira, de piros arcára bronzzal és hamuval rá
írta jegyét a halál.

Az utcán is sok a szívettépő nyomorúság. Barnafürtű 12 éves fiút 
visz tolókocsin minden reggel iskolába az édesanyja. A gyermek lénye 
csinos és fiatal, csak a szemében bujkál gyógyíthatatlan koravén bánat.

Négyéves béna kisfia gyógykezeltetése tárgyában kísérli meg a lehe
tetlent is a fiatal apa. A gyermek egy éves korában gyermekparalízist 
kapott, napokon belül minden tagja megbénult, még lélegezni is csak 
respirátorral tud. Egy budai gyógyintézetben elfekvő beteg. Ugyanott 20 
éves férfiak és nők feküsznek mint a fadarab.

Persze ugyanígy vannak lelki nyomorultak. Az úton-útfélen heverő 
példák helyett hadd mondják irodalmit. Surányi Széchenvi-regénye meg
jeleníti a főhős örök menyasszonyát, a reménytelenül szerelmes O’Meade 
Selinát, aki 16 éves kora óta az egykori huszárkapitány leveleit rakos
gatja és hasztalan vár hozzá új leveleket. 40 éves korában a nagybeteg 
asszony egy röpke beszélgetésre újra találkozik Széchenyi Istvánnal és 
azt sóhajtja neki: Csak három hónapig szerettem! volna boldog lenni éle
temben !

Mennyi nyomor! És hozzájuk képest nekünk mennyi okunk van hála-
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adásra és megelégedésre. Akiknek lábunk és szívünk, erőnk, otthonunk 
gyermekünk van, akik boldog esztendők emlékeit őrizzük, — akiknek 
megbocsátott bűneink és nagy lehetőségeink vannak, s akiknek imádság 
kútját, ige feleletét és testvéri gyülekezet otthonát adta Isten.

Az elégedetlenség második számú gyógyszere a nekünk jutott tiszta 
örömök megbecsülése. .

Papírkeretes sárga szemüveget viselő kisfiú: arcán földöntúli boldog
ság ragyog. Amott autós úr, arcán gondbarázda, — épp hogy nem boldog
talan. Elettárs, kinek emberi értéke forintban kifejeznetetlen, — élettársa 
mégis elkeseredett.

Mennyi mindenünk van, amit az előző nemzedék nem is álmodott. 
Az átlagember a száz év előtti nagybirtokosok komfortjának fokán ren
dezheti be lakását.

Az elégedetlenség harmadik számú gyógyszere a lelki értékek meg
becsülése. Amikor Pál apostol levetkőzteti a felcicomázott embert (7. v.), 
-a földi dolgok múlandóságára kíván rámutatni. A lényegre tanít ügyelni 
bennünket.

Történelmi földrengésen kellett keresztülmennünk ahhoz, hogy a 
vagyon imádatából valamelyest kigyógyuljunk.

ISTENFÉLELEM: ez az igazi gyógyszere az elégedetlenségnek. Ez az, 
amivel több szükséges a boldogsághoz élelemnél és ruházatnál.

Nemcsak nárja a megelégedésnek, hanem gyökere annak.
Félelem? Bizodalom! Az istenfélő ember mindent Vele számol el, re

ménye törhetetlen. Mert mit mondjak azoknak, akiket a nyomor iszonya
tos példáinak soroltam el? És mit mondjak magunknak, mikor a sor mi- 
reánk kerül?

„Nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel!” Vannak csaták, 
amelyeket más fegyverekkel csak elveszíteni lehet.

Korszakunk igazán nem tanít nyomorúságokba való passzív bele
törődésbe. De sajátságosán elítéli az egyéni kincsgyűjtés önbiztosító for
máit. Ugyanakkor horribilis erőfeszítéseket tesz közös életünk színvona
lának emelésére.

Mikor szentigénk istenfélő megelégedésre tanít, olyan embereket 
akar látni sorainkban, akiknek másokra is jut figyelmük. Mert az elége
detlen ember mindent magának hadar, a kiegyensúlyozott nemesen alt
ruista. A megelégedéssel együtt mienk a feladat: munkálkodni és min
dent megtenni a tárgyi bajok legyőzésére.

Az apostol intésére mindenkor rászorulunk, hogy szívünket békesség, 
szavunkat siránkozás helyett hivő optimizmus, életünket másoknak is 
hasznos produktív erő töltse el. Mert ez a gyümölcstermő istenfélelem.

Bojtos Sándor

SZENTHÁROMSÁG U. 16. vasárnap
Kol. 3, 3—7.

A  KERESZTYÉN ÉLETFOLYTATAS

Perikopánk a Krisztusban való élet következményeiről szól. Egy
aránt feltárja a Krisztushoz tartozás mélységeit és annak gyakorlati vo
natkozásait életfolytatásunkra nézve.
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Krisztussal együtt  
A keresztyén ember életére az jellemző, hogy meghalt a bűn szá

mára, gyűlöli a gonoszságot, ellent mond neki, elítéli az erkölcstelenség; 
minden formáját. Noha a keresztyén ember sem mentes a bűntől, sőt 
kénytelen keserűen megtapasztalni azt a maga életében. Ha azt mond
juk, hogy nincsen bűn bennünk, magunkat csaljuk meg (1 Ján 1, 8). A 
bűnnek meghalni azt jelenti, hogy a magunk bűnét is utáljuk és meg
vetjük, és igyekszünk tőle megszabadulni. Akik ezt vállalják, azokra 
érvényes igénk szava: meghaltatok a bűnnek (3).

Nem mi harcoltuk ki, hanem kaptuk azt az ajándékot, hogy Jézus 
Krisztussal együtt élhetünk, ami egyértelmű azzal, hogy Istenben és Is
tennel együtt élhetünk. Ez úgy történik, ahogyan Pál apostol Gál 2, 20- 
ban leírta: Krisztus bennünk él, hat, munkálkodik. Nem a misztika értel
mében, hogy én egyesülök az örökkévalóval, hanem a páli teológia taní
tása szerint, hogy Jézus Krisztus hajol le értem és tesz magáévá. Így 
lehet vele, benne, általa élni.

Más oldalról ez az istenfiúság ajándékát jelenti, amelyben mint Isten 
gyermekei, örökösei is vagyunk az ő javainak, Jézus Krisztusnak pedig 
örököstársai vagyunk (Róm 8, 17). Hiszen ő azért halt meg és támadt fel, 
hogy mindeneket magához vonzzon (Róm 14, 9). Vele együtt élünk Isten 
erejéből (2 Kor 13, 4). Vele részesülünk Isten minden kegyelmi ajándé
kában, nem szűkölködünk Isten szeretete nélkül, benne mindent meg
kapunk, amire szükségünk van (1 Kor 1, 7). Krisztussal együtt olyan 
úton járunk, amely a hozzá való hasonlóság felé vezet (1 Ján 3, 2).

Jövőnk a jelentől függ

Isten bármennyire is gyönyörű ajándékot tárt elénk, azok csak ak
kor lesznek a mieink, ha meg nem vetjük a felénk nyújtott irgalmas
ságot, hanem azt elfogadjuk. Pál apostol kitárja a keresztyén ember 
előtt álló perspektívát is: olyan jövő felé megyünk, amelyben még na
gyobb értékek, kincsek várnak ránk. Átjutunk a halálból az életbe (1 
Ján 3, 14), azt az ígéretet kaptuk, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, ha 
meghal is, él (Ján 11, 25). Mindez akkor fog kiteljesedni, ha eljutunk a 
halottak feltámadására, amelyben a romlandó test romolhatatlanságba 
öltözik és a halandó halhatatlanságba (1 Kor 15, 51—54). Ekkor teljese
dik be igénk (4) szava, hogy mi is megjelenünk vele együtt dicsőségben. 
Hasonlóak leszünk az Ő dicsőséges testéhez (Fil 3, 21). örökkévalóság
ban részesülünk (2 Kor 5, 1).

A távoli jövőnek a képét azért rajzolja elénk Pál apostol, hogy ennek 
az ígéretnek a kincsét el ne veszítsük itt a jelenben. Mert ezek az aján
dékok eltékozolhatók és eljátszhatok. A kegyelmet lehet hiába is venni. 
Jövőnk a jelentől függ, itteni és mostani magatartásunktól. Ezért esik 
olyan erős hangsúly igénkben a keresztyén életfolytatás tiszta erköl
csére.

Életfolytatásunk erkölcsi alapja

A bibliai és ennek nyomán a lutheri erkölcstan alaptétele ez: Isten 
a Jézus Krisztus által minden szeretetét kiárasztotta rád, mindent meg
kaptál, most már csak az van hátra, hogy hálából cselekedd Annak aka
ratát, aki mindenét rád tékozolta. (Luther: A keresztyén ember szabad
ságáról.)
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Az a Pál apostol, aki olyan melegen és szemléletesen szólt a Krisz
tusban való élet öröméről és majd az üdvösség dicsőségéről, most az elé 
a kérdés elé állítja olvasóit: ha ezt mind elfogadtátok, lehet-e akkor 
tisztátalanságban, erkölcstelenségben élni? Érzitek-e a Krisztusban való 
élet erkölcsi követelményeit? Összeegyeztethetőnek találjátok-e az isten- 
fiúsággal a gonosz cselekedeteket?

Keresztyén életfolytatásunk erkölcsi alapja az a váltság, amelyben 
Jézus Krisztus által részesültünk. Innen kapunk teljesítő képességet; er
kölcsi erőt akarata teljesítéséhez. A törvény kemény követeléséhez: ezt 
tedd, attól óvakodj, itt kapjuk az evangéliumi indítást: mindezt meg- 
cselekedheted, hiszen erőd van rá. „Mindenre van erőm a Krisztusban, 
aki engem megerősít” (Fil 4, 13). Erre épül keresztyén erkölcsi életfoly
tatásunk és ebből következik Isten minden jogos váradalma cselekede
teink tisztaságát és becsületességét illetően.

A gonosz cselekedetek

A keresztyén életfolytatással ellenkező gonosz cselekedetek Isten- 
és emberellenes tettek. A bűnlisták minden esetben túlnyomó többsé
gükben emberellenes cselekedeteket sorolnak fel a Szentírásban. Ebben 
kifejezésre jut Isten akarata, aki a saját maga ellen elkövetett bűnt 
egyenlőnek tartja az ember ellen elkövetett bűnnel, sőt azt részletezted 
és körülíratja, hogy ezzel is nyomatékozza jelentőségét.

A gonosz cselekedetek közösségellenesek, megrontják ember és em
ber között a viszonyt, de megrontják az egyén és a nagyobb kollektívák 
közötti viszonyt is. Isten emberszerető akaratát fordítják fonákjára. Ki
siklatják Isten tervét az emberek egymás közti életére nézve.

Az igénkben említett (5) bűnlista különösképpen is a nemi erkölcs
telenséget és az anyagi visszaéléseket támadja.

A keresztyén életfolytatással semmiképpen sem férnek meg a családi 
életet feldúló, vagy mások erkölcsiségét romboló parázna bűnök. Aki a 
Krisztusé, „levetkezte az érzéki bűnöket” (Kol 2, 11), „felszabadult a bűn 
alól” (Róm 6, 5), világosan látja, hogy a bűnök indulatai „a halálnak 
gyümölcsöznek” (Róm 7, 5). A megváltott ember nem lehet rabja a bűn
nek, hiszen Jézus Krisztusban szabadítót nyert (Róm 7, 24), aki a lélek 
ellen törő testet is megváltotta (Gal 5, 17), hogy akik ő benne hisznek, 
megfeszíthessék a testet indulataival együtt (Gál, 5, 24). Így érthető igénk 
szava (5) a földi tagjaink megöldökléséről. Az él az örökélet számára, aki 
a test cselekedeteit a lélekkel megöldököli (Róm 8, 13).

Hasonlóan életellenesek a felebaráti szeretetet megvető anyagi bű
nök, az önzés különféle változatai. - Igénk a fösvénységet, valamint a 
pénzisten, a nyereséghajhászás bálványimádását emeli ki. Nem lehet 
szolgálni egyszerre az Istennek és a Mammonnak (Máté 6, 24), nem lehet 
egyszerre Isten körül sürögni-forogni és ugyanakkor az aranyborjú körül 
táncolni. Sem telhetetlenek, sem tolvajok, sem részegesek, sem rágal
mazók, sem másokat kifosztok nem, örökölhetik az Isten országát (1 Kor 
6, 10).

Ma már az ige teljességét hirdethetjük mindazokkal a bűnökkel 
szemben, amelyeknek következményeképpen emberek váltak kihasz
nálttá, kiuzsorázottá, kizsákmányolttá, elnyomottá. Isten igéjének ítélete 
hadd csattanjon mindezen bűnök felett úgy, ahogyan az eredetileg szólt. 
A keresztyén életfolytatással nem fér meg sem a felebarát sorsával való 
nem törődés, sem a felebarát elnyomása. Ez érvényes nemcsak két em
ber közti viszonyban, hanem a népek és országok közti viszonyban is.
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A z összeomló gyarmatrendszer Isten méltó haragja alatt áll, de ugyanez 
a helyzet minden kizsákmányolással is, amit ember követ el ember el
len, még napjainkban is, a világ egy részén.

Sem a „magánélet”, a családi élet bűnei, sem a közösségi élet bűnei 
nem méltók a keresztyén életfolytatáshoz. Igénk fel akarja szítani jogos 
felháborodásunkat minden egyéni életben jelentkező bűn ellen ugyan
úgy, mint a nagyszabású bűnök ellen, amelyek sokak életét károsítják 
meg, nyomorítják el, vagy teszik tönkre a háború poklában. Méltán jön 
az Isten haragja (6) az ilyenek ellen.

A keresztyén életfolytatás csakis a tiszta erkölcs jegyében valósul
hat meg. Hiszen aki Jézus Krisztusban van, vele járja az életet, az vele 
cselekszi a jót, tisztát, feddhetetlent, mint aki tudja, hogy Krisztussal 
minden ereje megvan ezek cselekvésére, a bűnök elvetésére, utálatára. 
A keresztyén ember Jézus Krisztussal vesz részt a családi élet tiszta
ságának oltalmazásában, de az anyagi visszaélések leleplezésében, a né
pek, az emberiség elleni nagyszabású bűntettek megbélyegzésében, vele 
vesz részt az emberszeretet sokirányú cselekedeteinek megvalósításában.

Jézussal együtt csak ezen az úton lehet járni!
Dr. Ottlyk Ernő

SZENTHÁROMSÁG U. 17. VASÁRNAP
A KERESZTYÉN EGYSÉG

I. Kor. 12, 12— 26.
A  textus értelme 17

Pál apostol az ókori irodalomban gyakran előforduló kedvelt képpel, 
a test és a tagok egységével szemlélteti a gyülekezet egységét és közössé
gét. (V. ö. Menemus Agrippa meséje Liviusnál.) Mivel Korinthusban a 
lelki ajándékok sokfélesége, különösen a nyelveken szólók gőgössége oko
zott zavart és hasadást a gyülekezetben, Pál mondanivalójában elsősorban 
erre van tekintettel. A textus értelmét röviden így foglalhatjuk össze:

1. A lelkiajándékok sokfélesége a gyülekezet lényegéhez tartozik. 
Isten nem uniformizál, hanem a lelki ajándékok sokféleségével teszi ké
pessé és alkalmassá a gyülekezetei arra, hogy a reá bízott szolgálatokat 
 és feladatokat minden tekintetben betöltse. Amint a testnek azért van 
sokféle tagja, hogy egyetlen életfunkciójában se álljon be zavar, a gyüle-. 
kezeiben is azért vannak különböző lelki ajándékok, hogy bármilyen szol
gálat elé is állítsa őt Isten, hűségesen be tudja tölteni minden feladatát.

2. A gyülekezetben a tagok különbözőségét Isten Szentlelke megbont
hatatlan egysége foglalja. A Szentlélek építi, bele a tagokat a Krisztus 
testébe a keresztségben és köti őket szétbonthatatlanul egybe az úrvacso
rában. Ezzel a Szentlélek nemcsak a különböző kegyességi típusú, hanem 
a különböző társadalmi rendhez tartozó és különböző fajú keresztyének 
között is megteremti a megbonthatatlan egységet és közösséget,

3. A különféleségeknek ezt a gazdagságát egy tag sem pótolhatja 
Senki sem mondhatja: Én képviselem a gyülekezetet, mert rám fonto
sabb szolgálatot bízott Isten. Viszont senki sem eshet kétségbe: Én nem 
is tartozom igazán a gyülekezethez, mert nekem ilyen kicsiny szolgálat 
jutott. Isten a kicsiket is éppúgy megbecsüli, mint a nagyokat. Az a fon-
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tos, hogy minden reánk bízott funkciót hűségesen töltsünk be. Sőt, hogy a 
kicsik ne érezzék gyengeségüket, Isten országában a kicsiny dolgokban 
való hűség sokszor nagyobb megbecsülést szerez. Istennek a gyengékhez 
és kicsinyekhez lehajló nagy szeretete tükröződik ebben a tényben.

4, A gyülekezetnek ez az egysége és közössége nem olyan természe
tes, mint a test és a tagok egysége. Pál kétszer is hangsúlyozza (18 és 24. 
v.), hogy a gyülekezet tagjait Isten szerkesztette Krisztus testébe, Isten 
rendelte, hogy a gyülekezet tagjai egymással közösségben és egyetértés
ben szolgáljanak. Az egység és közösség tehát egyrészt Isten ajándéka, 
másrészt pedig Isten által a gyülekezet elé tűzött feladat.

GONDOLATOK AZ IGEHIRDETÉSHEZ
1. Bár a textus eredetileg a gyülekezet egységéről szól, mondanivaló

ját mégis bátran vonatkoztathatjuk a különböző egyházak viszonyára. 
Anélkül, hogy elkennénk és kisebbítenénk az emberi bűnt és gyarlóságot, 
melynek következtében az egyház részekre szakadozott, szabad megszó
laltatnunk azt az ökuménikus gondolatot, hogy a különböző keresztyén 
egyházak sokféleségét Isten arra használhatja fel, hogy a keresztyénség 
a maga sokszínűségével tökéletesebben és teljesebben végezhesse szolgá
latát ebben a világban. A különböző egyházaknál a Szentírás más és más 
üzenetére esik a hangsúly és ennek következtében a különböző felekezetek 
szolgálatukat is más-más irányban fejtik ki. A szolgálatok tarka sokféle
ségét egységbe foglalja az egyház Ura, Jézus Krisztus, aki a világhoz le
hajló, nagy szeretetét jelenti meg az egyházak szolgálatában.

2. Az egységet és testvériséget tehát nem a tanítás, a liturgia, vagy 
a kegyesség uniformizálásában kell keresnünk, hanem elsősorban abban,, 
hogy az emberiség iránti szolgálatunkat minél teljesebben betöltsük. Mi
nél hűségesebben valósítjuk meg egyházunk tanításából, kegyességéből 
fakadó szolgálatunkat, annál közelebb kerülünk egymáshoz. Nem vélet
len, hogy a keresztyén egyházak az emberiség nagy ügyéért, a békéért, 
és a leszereléséért kifejtett szolgálatban találják meg napjainkban egy
más kezét. Nem szabad azonban elhallgatnunk, hogy vannak hamis öku
ménikus törekvések, melyek a keresztyénség egységét az ateizmus elleni 
harcban keresik és azt gondolják, hogy a keresztyénség a kommunizmus 
elleni keresztesháborúban fogja megtalálni egységét és közösségét. Ez az 
ökuménikus törekvés a Szentírás szemléletétől nagyon távol esik, s ép
pen ezért maradandó egységet és közösséget nem tud elérni.

3. A keresztyénség egységének, az egyházak közötti ökuménikus kap
csolatoknak legnagyobb akadálya a másik egyház lenézése, semmibe vé
tele. Az az egyház, mely csak önmagát tartja egyháznak, s a másik fele- 
kezetnél nem hajlandó észrevenni Jézus Krisztus jelenlétét és munkáját, 
sohasem fogja megtalálni a testvéri kapcsolatot és közösséget. Ezért tu
dunk olyan nehezen testvéri kapcsolatokat teremteni római katolikus 
testvéreinkkel. Hogy más egyházaknál is felismerjük az egyház jegyeit 
és Jézus Krisztus munkáját, nem jelenti azt, hogy a Krisztusban megis
mert igazságot elkenjük és elrelativizáljuk. De ki merné azt állítani ma
gáról, hogy a teljes Krisztust megértette?! Itt is érvényes Pál apostol 
bizonyságtétele: Itt csak homályosan, tükör által látunk.

4. Az egyház igaz egységének, a felekezetek közötti ökuménikus kap
csolatoknak munkálója ma is a Szentlélek. Minél jobban kitárja szívét a 
ma keresztyénsége a Szentlélek felé, minél engedelmesebben engedi ma
gát vezetni a szolgálat útján, annál inkább megvalósul és nyilvánvaló 
lesz a sokféleség ellenére is az anyaszentegyház egysége.
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A keresztyén egység
1. alapja Jézus Krisztus, akiben egy test tagjai vagyunk,
2. megteremtője a Szentlélek, aki minden különbözőség ellenére is 

szoros egységbe kapcsol,
3. megnyilvánulása a szolgálat, amely Jézus Krisztus gondoskodó

szeretetét jeleníti meg a világban. Selmeczi János

SZENTHÁROMSÁG U. 18. VASÁRNAP
I. Ján 3, 18—24.

JÁRJUNK ELHÍVATÁSUNKHOZ MÉLTÖAN: SZERETETBEN!

János első levele 3. fejezete erőteljes hangon buzdít a keresztyén 
szeretet cselekedeteire. A perikopánkat. megelőző versben azt a kérdést 
veti fel: hogyan fér meg Isten szeretetével az a magatartás, amely elnézi 
a szükségben lévő felebarát nyomorúságát?

18. vers. Ehhez kapcsolódik a 18. vers intelme: ne szóval, beszédddel, 
ígérgetéssel, nyelvvel szeressünk, hanem konkrét segítő cselekedettel, 
amelyben a valóságnak megfelel a szóbeli álláspontunk. Az ige leleplezi 
a szép szó, üres dísz, nagyhangú pátosz nyelv-kereszt.yénségét, amely 
mögött nem áll ott a valóságos cselekedet, konkrét kéz- és szívkeresztyén- 
sége. Isten nem tűri azt a visszaélést akaratával, amely beéri bőbeszédű 
szóbeliséggel, de semmit sem jelent az emberen való segítés terén. Csak 
tevékeny szeretet érdemli meg a valóságban a szeretet gyönyörű tartal
mat jelentő megjelölését. A szóval és nyelvvel való szeretés ezzel szem
ben látszat, csalás, visszaélés a szeretet kincsével.

Jellemző, hogy az ige nem szól a szeretet cselekedeteinek részletezé
séről. A  konkrét tennivalók esetről-esetre változnak, a körülményektől 
függnek. A Szentírás sohasem ad kazuisztikát. De a hitben járó keresz
tyén embert mindig biztos kézzel igazítja el az ige, hogy minden esetben 
a szeretet lelkűidével találja meg tennivalóját az életben. Ebben az alap
vető útbaigazításban viszont félreérthetetlen az ige. Ma is és minden 
időben is, nekünk kell megtalálnunk a szeretetben járás útját, módját, 
egészen gyakorlati döntéseit és részletes megnyilvánulásait. Isten úgy 
vezeti az egyházat, hogy egyre többet érthetünk meg világot átfogó sze- 
retetének mélységéből. Nemcsak azt az individuális megnyilvánulását 
értjük, meg a szeretetnek, amely egyik embernek a másikon való segíté
sét jelenti, bár ez is egyik legfőbb jellemvonása a keresztyén szeretetnek, 
hanem meglátjuk azt a széles és nagyvonalakban megmutatkozó szeretet- 
gyakorlást, amely a nép, az ország, az emberiség szeretetének cselekede
teit jelenti. Mi keresztyének tudunk szeretni úgy is, hogy egy pohár vi
zet nyújtunk a betegnek, segítünk egy öreg néninek az utcán, de tu
dunk szeretni úgy is, hogy támogatjuk és segítjük népünk és hazánk fel- 
emelkedését, hogy részt veszünk az emberiség békés jövőjének biztosítá
sáért folyó küzdelemben. A szeretet horizontja kitágult: az emberi kol- 
lektívumok szeretetszolgálatává. Hogyan történt ez? Isten szeretete mindig 
világot átfogó méretben nyilatkozott meg és nyilatkozik meg. Az ige er
ről tesz bizonyságot: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött 
Fiát adta érte” . . .  (Jn 3,16). Sohasem volt kétséges, hogy Jézus Krisztus
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váltsághalála és feltámadása az egész világért történt. Istennek legyen    
érte hála, hogy ezt a világot átölelő szeretetet egyre jobban értjük, egyre 
több lesz számunkra világossá ebből, egyre inkább Krisztus-követőkké 
válhatunk ebben a vonatkozásban. Ma már a szeretet nemcsak családunk, 
gyülekezetünk irányában nyilvánul meg, és nemcsak az alamizsnálkodást 
tartjuk szeretetcselekedetnek, A felebarátnak valósággal és cselekedet
tel szeretése jelenik meg mindenütt, ahol valamit teszünk az ember ja
vára. Ez egyaránt érvényes arra, amit a másik ember üdvösségéért és 
földi jólétéért végzünk. Az utóbbinak rendszeres és következetes meg
valósítása a becsülettel végzett munka. Ez az emberszeretet leghatéko
nyabb, legépítőbb területe. Az igéből világossá válik minden nagyhangú 
szóval és nyelvvel szeretés elítélése. A keresztyén szeretet nem lehet be
csapás, üres ígéret, fogadkozás, pillanatnyi fellelkesült hangulat, szalma- 
láng tűz, ami gyorsan fellángol és azután szürke hamuvá lesz. A keresz
tyén szeretet kitartó, következetes, meg nem szűnő, átgondolt és terv
szerű.

19—20. vers. A szeretetben járás az ismertető jegye keresztyén mi- 
voltunknak, „Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagy
tok, ha egymást szeretni fogjátok” — mondotta Jézus Krisztus (Jn 13,35). 
A szeretet gyakorlásáról lehetett megkülönböztetni Krisztus tanítványát 
a gnosztikus szekta tagjaitól az apostoli korban. De nemcsak akkor, ha
nem minden időben erről kell a keresztyéneknek felismerhetőkké vál- 
niok. Akik Jézusból, az Igazságból valók, mind ilyenek.

A szeretet a keresztyén ember reménysége a lelkiismeret vádolásával 
szemben. Az új ember sem mentes a bűn alól: „Ha azt mondjuk, hogy 
nincsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk meg” (I Jn 1,8). Az újjászü
letett emberre is érvényes az, hogy bűn alá van rekesztve (Róm 7,14). Ez 
a tény azonban a kétségbeesés feszültségét eredményezi azoknál, akik azt 
a nagy szeretet kapták az Atyától, hogy Isten fiainak neveztetnek (I Jn 
3,1). Ezek számára nem marad más megoldás, mint az, amit az Urát há
romszor megtagadott Péter mondott, amikor a feltámadott Jézus három
szor kérdezte őt szefetete felől: „Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy 
én szeretlek téged” (Jn 21,17). Méltán vádol szívünk minket is bűneink 
miatt, de az Isten szeretetében bizakodva, mégis békessége lehet szívünk
nek, mert a mindent tudó és ismerő Isten, akinek irgalmassága nagyobb 
a mi vétkeinknél, tudja, hogy minden bűnünk ellenére is hiszünk őbenne, 
szeretetében és irgalmasságában. A keresztyén ember a reformáció meg
fogalmazása szerint „simul justus et peccator” . Jézus érdeméért igaznak 
nyilvánított, megigazult bűnös. Szívünk minden vádolásával szemben 
Isten szeretete a reménységünk, mert „Isten nagyobb a mi szívünknél” .

21—22. vers. Az istenfiúság állapota bensőséges viszonyt jelent Is
tennel. Az ember bizalommal tekint reá, tudja, hogyha kéri, meghallgatja 
őt (I Ján 5,14). Hiszen Isten a reá szorulók kívánságát meghallgató Isten 
(Zsolt 10,17). Az Istennel való bensőséges viszony azonban az ember ré
széről hitet és a hitben foglalt engedelmességet jelenti. Igénk kiemeli, 
hogy nem akármilyen magatartás felel meg az Istennek. Akaratának és 
parancsolatainak követése szükségképpeni annak az embernek a számára, 
aki Isten gyermekének tekinti magát. Isten szemei az igazakon (Zsolt 
34,16), az istenfélőkön vannak (Zsolt 145,19). Az igaznak a buzgó könyör
gése igen hasznos Isten előtt (Jak 5,16). Az igazat természetesen a páli 
teológiai értelmében kell vennünk, vagyis az Isten által ingyen, kegye
lemből, a Jézus Krisztusban való hit által megigazított emberről van szó, 
s nem arról, aki önmaga igazságában tetszeleg.
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Igénk azonban kiemeli, hogy akármilyen szívvel nem lehet Isten 
színe előtt könyörögni. Nem lehet elautomatizálni az imádságot, Isten nem 
hallgat meg akármiféle kérést. Nem hallgatja meg azokat, akik felülete
sen közeledni hozzá, hanem az kedves előtte, aki akaratát követi és Ot 
féli (Ján 9,31). Viszont a hivő szív előtt tárva-nyitva Isten atyai szeretete, 
mindent kioszt, megad, ajándékoz, aki kér, kap, aki keres, talál, aki zör
get, annak megnyittatik (Mt 7,8). Jézus Krisztus mindent megad annak, 
aki hisz benne (Mt 21—22, Ján 14,13). Egyetlen feltétel: Őbenne megma
radni (Ján 15,7).

Az istenfiúság bensőséges állapotában, akármit kérhetünk, ígéretünk 
van rá, hogy elnyerjük, de csak az alatt a feltétel alatt, hogy el nem sza
kadunk Istentől, azokat tesszük, amik kedvesek előtte, önként, hálából, 
igaz szívvel követjük parancsolatait, mint Isten nagy családjának gyer
mekei.

23—24. vers. A jánosi teológia szavaival kifejezve: Istennek az a pa
rancsolata, hogy higyjünk Jézus Krisztusban és szeressük egymást. A jé- 
zusi „új parancsolat” szavai csengenek át: „Amint én szerettelek titeket, 
úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13,34). A páli teológiában a hit és a 
cselekedetek összefüggése ugyanazt jelenti, mint a jánosi teológiában a 
hit és a szeretet összefüggése. Hiszen az Isten akarata szerinti cselekede
tek amúgyis a szeretet mindent összefoglaló tartalmában szerepelnek.

Igénk a hit és szeretet kettősségét úgy hangsúlyozza, hogy egyik sem 
képzelhető el a másik nélkül. Hit a Jézus Krisztusban képtelenség szere
tet nélkül. Ha valaki azt állítja, hogy hisz Istenben, sőt szereti őt, de gyű
löli a felebarátját, hazug az (I Ján 4,20). Istenhez nem lehet tartozni az 
emberszeretet nélkül. Az embertelen keresztyénség: hazugság. Mindig 
visszaéltek a keresztyénséggel, valahányszor embertelen célokra használ
ták fel, mint amilyenek a vallásháborúk és keresztes háborúk. Viszont 
lehet embert szeretni krisztusi alap nélkül is, ez azonban még nem az 
Isten szerinti szeretet. Ha tehát elválasztjuk egymástól a kettőt, akár a 
hitet, akár a szeretetet, feltétlenül letérünk az igaz kereszyénség útjáról. 
A hit és szeretet összefüggésében található meg Isten mindent összefog
laló akarata.

Aki ebben marad meg, az követi helyesen Isten akaratát, az marad 
Jézus Krisztusban, azon tündöklik fel az igaz keresztyén ismertető jegye, 
az merített abból a Lélekből, amely Krisztusról tesz bizonyságot.

Dr. Ottlyk Ernő

CSENDESSÉG ÉS M UNKA
I. Thess. 4,11— 12.

(ARATÁSI HÁLAADÓ VASÁRNAPRA)

Isten az embernek a teremtés után útravalóul két ajándékot adott: 
a munkát és a pihenést, csendességet. (I. Moz. 1,28,3.) Munka és csen
desség végigkísérnek egész életutunkon és harmonikus egységüktől függ 
életünk boldogsága.

Lukács evangéliumában előttünk áll Mária és Mártá. Mária olyan, 
mint a mélyvízű, tükörsima tó, mely visszatükrözi a nap fénylő sugarait. 
Márta pedig olyan, mint a hegyi patak, mely sziklákon töri magának az



utat és ezer darabra törik szorgos útján. Mária elcsendesedik, Márta pe
dig lázas ütemben dolgozik. Ezt a kettősséget a világtörténelemben is 
megtaláljuk. Ott van a középkor. Ezrek vonulnak a kolostorokban és a 
világtóljélvonuitan csendességben élnek. Mások dolgoznak helyettük 
míg őkét az imádság köti le teljesen.

Az apostol így szól: csendes életet folytassatok és tulajdon kezeitek
kel munkálkodjatok. Az „és” szó mintegy vaskapocs fűzi össze a csendes
séget és a munkát. Pál igéje először a thessalonikabeli gyülekezetnek 
szólt. Hirdette nekik Jézus Krisztus visszajövetelét és a gyülekezet tét
lenül, ölbetett kezekkel várta nap mint nap az Űr újraeljövetelét. Munka 
nélkül, tétlenül éltek, mert nem látták a munkának értelmét, mivel úgyis 
vége lesz a világnak Krisztus eljövetelekor. Ebben az adott helyzetben 
írja nekik Pál: saját dolgaitok után lássatok.. . Nekünk ma élőknek 
is szól Isten akarata, hogy csendesség és munka békés egységben legye
nek életünkben.

1. A nagy dolgok csendben születnek meg. Az éjszaka csendjében pi
henünk, hogy a másnapi munkához erőt gyűjtsünk. A természet téli pi
henőre tér, hogy tavasszal újra meginduljon az élet. A tudósok elvonul
nak csendes szobáikba, hogy újabb tételek szülessenek meg. Csendben dol
goznak minden idegszálukat megfeszítve a kutatók, a feltalálók. Mózes 
mielőtt népe vezetője lett 40 esztendeig a puszta csendjében nyájakat őr
zött. Jézus a félreeső Názáretben nevelkedett 30 esztendeig, mielőtt vált- 
ság munkáját megkezdte. Luther az augusztinusok erfurti csendes kolos
torában vívódott hosszú időn keresztül, mielőtt a wittenbergi vártemp
lom ajtajára 95 tételét kiszegezte. Bibliafordítása a wartburgi vár félre
eső szobájának csendjében született meg.

De mikor itt a csendességről beszélek, akkor elsősorban nem a ter
mészet, az éjszaka, a magány néma, tétlen csendjére gondolok, hanem 
a szív, az értelem belső csendjére, amely minden munkának, eredmény
nek, alkotásnak a szülőanyja.

A csendes szív olyan, mint az alpesi tó. Tükörsima a vize. Csendjét 
védik a körülötte levő hegyek. Ilyen az Ürban elrejtőző szív. Körülveszi 
Isten kegyelmes arca. Az ilyen szívnek csendessége, békessége van.

2. A csendességben élés azonban nem jelenti azt, hogy tétlenkedünk 
és lessük a jószrencsét. A Fekete-erdőben eredő Duna kis patakocskaként 
indul el és mire leér a Fekete tengerig már hatalmas folyóként hajókat 
hordoz, gépeket hajt és amerre halad, életet teremt. Ilyen legyen a mi 
életünk is. Amit csendességben az Isten közelségében erőként nyerünk, 
vigyük ki a mindennapi életbe, hogy élet származzék belőle.

A munkában áldás rejlik. Nemcsak a kenyér miatt, hanem azért ist. 
mert a munka békességet, nyugalmat ad. Milyen gondterhes a munka- 
nélküliek serege a kenyérgond és annak felismerése miatt, hogy rám 
nincsen szükség. Milyen semmitérő, nyugtalan élet a dologkerülők élete. 
És. milyen boldog az az ember, akit becsülettel elvégzett munkája után 
vár az otthon csendessége, békessége. Mennyi örömöt jelent a családapá
nak, ha kenyérkereső munkáját becsülettel elvégzi. Milyen megnyugvás 
az anyának a mosás, vasalás, varrás, főzés, gyermeknevelés vagy még 
más munkahelyen való dolgozás is, ha látja munkájának eredményét. 
A szántóvető ember is reménységgel végzi munkáját, nem sajnálja verej
tékét, mert tudja, hogy hűséggel végzett vetése után lesz aratás. Nem
törődik azzal, hogy vetés közben számtalan varjú károg, a lapályon köd 
ólálkodik, a felhőkben jég rejtőzködik, amott fagy és szárazság leselke
dik. Ismeri a veszedelmeket, számol a tényekkel és végzi munkáját hű-
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seggel, mert tudja, hogy csak vetés után lesz aratás és mindennapi ke
nyér. Ezen a napon, aratási hálaadó ünnepen, adjunk hálát Istennek az 
élet kenyeréért, amellyel naponként Igéjében megajándékoz bennünket. 
Köszönjük meg, hogy szántóvetőink munkáját megáldotta, hogy szántó
földjeinkre a hosszú őszi és tavaszi szárazság után jótékony esőket és 
napfényes napokat adott, melyek gabonáinkat növelték és megérlelték. 
Azután menjünk ki az életbe és végezzük munkánkat hűséggel ember
társaink javára, hogy ebben az esztendőben se legyen közöttünk egyetlen 
szűkölködő sem, hanem mindenkinek meglegyen a mindennapi kenyere. 
Szocialista társadalmunk építésében minden emberre szükség van. Min
denkinek megvan a maga építő helye. Ha csak egy kis csavar vagy ki
csinyke kerék vagy is a nagy gépezetben, de szükség van rád. Azt a 
helyet, ahol vagy, neked kell betölteni.

Végül a munka Isten országát munkálja. Pál így mondja ezt: a kívül 
valók iránt tisztességesen viselkedjetek.

Adjunk hálát az Istennel való közösségben nyert békességért — me
lyet Krisztus szerzett nekünk — és menjünk ki a mindennapi életbe a 
szeretet és békesség követeiként. Tegyünk meg mindent a magunk helyén 
a békéért. Kapcsolódjunk be a békemozgalomba és küzdjünk a leszere
lésért, mert a béke építő munkát, életet, a háború pedig rombolást és 
nyomorúságot jelent.

Befejezésül visszatérek beszédem kezdetére. Azt mondtam, hogy a 
csendesség és munka Istenünk drága ajándéka. Tartsuk meg mind a 
kettőt. Tartsunk néhány perces reggeli elcsendesedést munkába indu
lásunk előtt, adjunk hálát mikor befejeződött a nap. Vasárnaponként 
keressük fel templomunkat, hallgassuk buzgón Isten beszédét. Éljünk 
az Űr szent vacsorájával bűneink bocsánatára., ,'S  mikor a csendesség
ben megerősödünk, akkor életvidáman induljunk munkahelyeinkre, hogy 
a reánk bízott munkát hűséggel elvégezzük.

 Sikter András

A z alapigék fordítása

Szentháromság ü. u. 10. vasárnap. Róma 4, 2—8.
Ha ugyanis Ábrahám cselekedetek alapján nyert megigazulást, van 

mivel dicsekedjék, de nem Isten előtt. Mert mit is mond az írás? „Hitt 
Ábrahám az Istennek, aki ezt neki igazságul tudta be.”

Annak, aki megszolgál érte, a fizetését nem kegyelem alapján szá
mítják, hanem aszerint, ami jár neki; annak azonban, aki nem szolgál 
meg érte, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, annak a hitét 
tudja be Isten igazságul. Amint Dávid is boldognak mondja azt az em
bert, akinek Isten — cselekedetektől eltekintve — igazságot tulajdonít: 
„Boldog, akinek vétke megbocsáttatott, bűne elfedeztetett, boldog ember, 
kinek bűnét az Űr föl nem rója.”

Szentháromság ü. u. 11. vasárnap. Fit. 3, 7—14.
Hanem ami számomra nyereségnek tűnt, azt Krisztusért veszteség

nek értékeltem át. S mindenesetre most is veszteségnek tartok mindent
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az én Uram Jézus Krisztus fölséges ismeretéhez képest, akiért mindent 
feladtam és szemét-számba vettem, hogy Krisztust megnyerjem és 
őbenne legyek, mint akinek nincs saját, törvényből szerzett igazságom 
hanem a Krisztusba vetett hitből, Istentől nyert igazságom van a hit 
alapján, hogy megismerjem őt, feltámadásának erejét s a vele való szen
vedésközösséget, hozzá hasonlóvá lévén halála tekintetében, ha valami
képpen eljuthatnék a halottak közül való feltámadásra.

Nem mintha már a kezemben lenne, vagy tökéletességre jutottam 
volna, de utánavetem magam, hogy megragadjam, minthogy engem is 
megragadott Jézus Krisztus. Testvérek, én nem gondolom, hogy már el
értem volna — de egyet teszek: ami mögöttem, felejtem, ami előttem, 
nekifeszülök, és célegyenest török előre az Isten Jézus Krisztusban (meg
hirdetett) mennyei elhívásának koszorújára.

Szentháromság ü. u. 12. vasárnap. Róma 9, 15—16.
Mózesnek ugyanis ezt mondja: Könyörülök, akin könyörülök, irgal- 

mazok, akinek irgalmazok. Tehát nem emberi akarattól és erőfeszítéstől 
függ, hanem a könyörülő Istentől.

Szentháromság ü. u. 13. vasárnap. Jel. 3, 1—6.
A szárdeszi gyülekezet angyalának így írj.
Ezt mondja, akié az Isten hét lelke és a hét csillag: Ismerem dolgai

dat — élő a neved, de halott vagy. Légy éber és erősítsd meg a maradé
kot, mely már-már halálba hajlott, mert nem találtam tetteidet Istenem 
előtt teljeseknek.

Jusson hát eszedbe, hogyan vetted és hallottad: őrizd azt és térj 
meg. Ha pedig nem őrködsz éberen, úgy jövök majd el, mint a tolvaj, 
s te nem fogod tudni, melyik órában leplek meg.

Hanem van néhány embered Szárdeszben, akik nem mocskolták be 
ruhájukat. Ők fehérben fognak járni velem, mert méltók rá.

Aki győz, fehér ruhába öltözik, nevét soha ki nem törlőm az élet 
könyvéből, s magaménak vallom nevét Atyámnak és angyalainak színe 
előtt.

Akinek van füle, hallja meg, mit  mond a Lélek a gyülekezeteknek!

Szentháromság ü. u. 14. vasárnap. Róma 8, 6—11.
A testies gondolkozás: halál, a Lélektől nyert gondolkozás viszont 

élet és békesség. A testies gondolkozás ugyanis ellenségeskedés Istennel, 
hiszen az Isten törvényének nem engedelmeskedik, s erre képes sem 
lenne. Akik pedig testiek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azon
ban nem testiek vagytok, hanem lelkiek, amennyiben Isten Lelke lakik 
bennetek.

Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha azonban 
Krisztus bennetek van, a test ugyan halott a bűn miatt, de a lélek él a 
megigazulás által. S ha annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasz
totta Jézust a halálból, akkor ő, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a ha
láiból, a ti halandó testeteket is életre kelti bennünk lakozó Leikével

Szentháromság ü. u. 15. vasárnap. 1. Tim. 6, 6—11.
Pedig az istenfélelem a nagy nyereség, ha megelégedéssel párosul; 

hiszen semmit sem hoztunk a világra és el sem vihetünk semmit ma-
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g u n kkal — ha tehát megvan a betevő falat és van mit felvennünk, le
gyünk elégedettek. Akik viszont meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, 
csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embert 
pusztulásba és romlásba döntik. Mert a pénzéhség mindenféle rossz gyö
kere! Ennek nyomában törtetve tévelyedtek el némelyek a hittől és szö
gezték át magukat számtalan fájdalommal.

De te, Isten embere, mindettől menekülj — inkább az igazságnak, 
istenfélelemnek, hitnek, szeretetnek, béketűrésnek vesd utána magad

Szentháromság ü. u. 16. vasárnap. Kol. 3, 3—7.
Mert meghaltatok, s életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben. 

Amikor Krisztus, a mi életünk, megjelenik, akkor majd ti is vele együtt 
jelentek meg dicsőségben.

Vessétek hát halálra, ami tagjaitokban földi: a paráznaságot, tisztá- 
talanságot, szenvedélyt, gonosz kívánságot, kapzsiságot, ami bálvány
imádás — ezek miatt következik el az Isten haragja. Ti is ilyeneket mű
veltetek valamikor, amikor bennük éltetek.

Szentháromság ü. u. 17. vasárnap. 1. Kor. 12, 12—26.
Mert ahogyan a test egy, de több tagja van, s a test összes tagjai,, 

ha többen vannak is, egy testet képeznek, úgy van Krisztussal is: mi is 
egy Lélek által mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, legyünk bár 
zsidók, vagy görögök, rabszolgák, vagy szabadok, s mindannyiunkat egy
azon Lélek itatott át. Hiszen a test sem egy tagból áll, hanem sokból, 
Ha azt mondaná is a láb: Mivel nem kéz vagyok, nem tartozom a test
hez — azért csak hozzá tartozna. Ha úgy vélné is a fül: Minthogy nem 
szem vagyok, nem tartozom a testhez — azért csak tagja volna annak.

Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szag
lás? Nos, Isten minden tagot tetszése szerinti rendeltetéssel helyezett el 
Ha mindnyájan egy tag volnának, hol lenne a test?

Így pedig sok tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja a szem 
a kéznek: Nincs rád szükségem! Vagy a fej a lábnak: Nem kellesz ne
kem! Hanem sokkal inkább: a test látszólag gyengébb tagjai annál szük
ségesebbek, amelyeket kevésbé nemeseknek tartunk, azokat fokozott 
gonddal vesszük körül, és amliknek ékessége nincs, azok nagyobb ékes
séggel bírnak, az ékeseknek viszont nincs erre szükségük.

Hanem az Isten úgy állította össze a testet,-hogy a rászoruló tagok
nak nagyobb tisztességet adott, nehogy egyenetlenség támadjon á test
ben, hanem egyaránt gondoskodjanak egymásról a tagok. S ha szenved 
az egyik tag, vele együt szenved a többi, ha pedig megbecsülésben ré
szesül az egyik, vele együtt örül a többi is mind.

Szentháromság ü. u. 18. vasárnap. 1. Jn. 3, 18—24.
Gyermekeim, ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem cselekedettel 

és valósággal. Erről ismerjük fel, hogy az Igazságból származunk és 
őelőtte ezzel bírjuk békességre szívünket, ha az vádol bennünket: Isten 
nagyobb a mi szívünknél és mindent ismer.

Szeretteim, ha a szívünk nem vádol, teljes bizalommal lehetünk 
Istenhez, s amit kérünk, megkapjuk tőle, mert parancsolatait megőriz
zük és azt tesszük, ami neki kedves. Az ő parancsolata pedig azt mondja, 
hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében és szeressük egymást, 
amint rendelte is. Aki megőrzi parancsolatait, az őbenne marad, ő pedig
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abban. Azt meg, hogy bennünk marad, a Lélekből ismerjük meg, akiben 
részeltetett minket.

Szentháromság ü. u. 19. vasárnap. Csel. 20, 32—35.

Most pedig az Úrnak ajánllak titeket és kegyelmes igéjének. Őneki 
van hatalma arra, hogy építsen és örökséghez juttasson benneteket az 
összes megszenteltek között.

Senkinek ezüstjét, aranyát, vagy ruháját nem kívántam meg; jól 
tudjátok ti azt, hogy ezek a kezek gondoskodtak magamnak és a velem 
lévőknek szükségleteiről. Mindenféleképpen szemléltettem előttetek, 
hogy így fáradozva kell. fölkarolni a gyöngéket és megemlékezni az Úr 
Jézus igéiről, mert ő mondotta: Boldogabb (vagy: üdvösségesebb) dolog 
adni, mint kapni.

Bodrog Miklós

Felvétel a Teológiai Akadémiára

Evangélikus Egyházunk leendő lelkészeinek kiképzése a budapesti 
Teológiai Akadémián történik.

Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, felvételi kérvé
nyüket — az Akadémia Felvételi Bizottságához címezve — legkésőbb 
augusztus 30-ig küldjék be a dékáni hivatalhoz (Budapest, VIII., Üllői út 
24.)

A felvételi kérvényhez a következő okmányokat kell mellékelni: 
a) születési bizonyítvány, b) a legmagasabb iskolai végzettség bizonyít
ványa, c) helyhatósági vagy más olyan bizonyítvány, amely a kérvényező 
lakását, szociális helyzetét, szüleinek foglalkozását és kereseti, ill. szo
ciális viszonyait feltünteti, d) orvosi bizonyítvány (részletes), e) kereszte
lési bizonyítvány, f) konfirmációi bizonyítvány, g) részletes önéletrajz, 
mely feltárja a kérvényező családi és társadalmi körülményeit, valamint 
a lelkészt szolgálatra indulás okait, h) esetleges egyházi működésről 
szóló bizonyítvány. A felvételhez szükséges továbbá az illetékes lelkész
nek és esetleg még a vallástanító lelkésznek részletes bizonyítványa, 
mindenesetre annak a lelkésznek a jelentkezőt részletesen jellemző bi
zonyítványa a lelkészt pályára alkalmasságáról, aki a folyamodónak a 
legutóbbi években lelkipásztora volt. Ezt a lelkészi bizonyítványt a lel
készt hivatal a kérvénnyel egyidejűleg levélben közvetlenül az Akadé
mia dékánja címére küldje meg. Az okmányokat eredetiben kell bekül
deni, de indokolt esetben hiteles másolatban is lehet mellékelni. A má
solatokat „egyházi használatra” megjelöléssel egyházközségi lelkész is 
hitelesítheti. Az akadémiai tanulmányi idő öt esztendő.

A felvételi kérvénnyel egy időben a jelentkezők kérjék felvételüket 
az Evangélikus Lelkésznevelő Intézetbe is, ahol az Akadémia hallgatói 
lakást és ellátást kapnak. Ez a kérvény is a dékáni hivatalba küldendő, 
részletes önéletrajz kíséretében. A férfi hallgatók elhelyezéséről, a tar
tásdíjról stb. az Intézet igazgatója, dr. Pálfy Miklós (Budapest, VIII. 
Puskin u. 12.) ad felvilágosítást levélbeni megkeresésre.

Kérjük a lelkészeket, szíveskedjenek az érdeklődők figyelmét erre 
a hirdetményre felhívni.
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