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Csendben Isten előtt

Valósághű derűlátás
„Történt egy napon, hogy bementek az Isten fiai, odaálltak az Úr 

elé és bement a Sátán is közöttük és odaállt az Úr elé. És az Úr ezt 
mondotta a Sátánnak: Honnét jössz? A Sátán válaszolt az Úrnak és ezt 
mondta: A földön barangoltam és bejártam azt. Erre azt mondotta az 
Ur a Sátánnak: Megfigyelted-é szolgámat, Jóbot? Bizony nincsen hozzá 
fogható a földön. Feddhetetlen, egyenes ember, féli Istent és kerüli a 
rosszat. Még erősen áll feddhetetlenségében, noha ellene ingereltél, hogy 
ok nélkül elnyeljem őt. A Sátán azonban válaszolt az Úrnak és ezt 

 mondta: Bőrt bőrért, de mindenét odaadja az ember az életéért. Hanem 
vesd csak rá kezed, nyúlj hozzá csontjaihoz és húsához, vajon nem káro- 
mol-e téged szemtől szembe? Erre azt mondotta az Úr a Sátánnak: Íme 
kezedben van, de az életét őrizned kell! És kiment a Sátán az Úr színe 
elől és megverte Jóbot rosszindulatú keléssel tetőtől-talpig.”

Jób 2 ,-7
*

Ebben az egyházi esztendőben vasárnaponként ótestamentumi igék 
alapján mondott szentbeszédek hangzanak el templomainkban. Szokat
lan ez még mindig némelyeknek. Pedig mi evangélikusok soha nem 
tettük s nem is szándékozunk tenni, hogy a biblia első, nagyobbik felét 
ne tekintsük keresztyén hitünk forrásának és zsinórmértékének. Hiszen 
maga Jézus Krisztus megmondotta: nem jött, hogy a törvényt és a pró
fétákat, vagyis az ótestamentumot eltörölje, a reformáció korából szár
mazó hitvallási irataink pedig a teljes szentírásról tanítják, hogy az a 
keresztyén hit forrása és zsinórmértéke. De az ótestamentum más okból 
is nélkülözhetetlen. Nevezetesen az ótestamentumi kinyilatkoztatásból 
értjük meg jobban az újszövetséget, az evangéliumot, Jézus Krisztust, az 
életet, létünket, az embert, a történelmet is. Belőle tanulunk meg ke
resztyén módon reálisan, a valóságnak megfelelően látni, gondolkodni. 
Igen, elsősorban az ótestamentumi kinyilatkoztatás tanít meg minket 
erre.

Itt van például Jób könyve, melyből az alapigét választottam, s 
amelyhez problémafelvetés tekintetében csak az újkori világirodalom 
olyan legnagyobb és legmélyebb alkotásai hasonlíthatók, mint Goethe 
Faust-ja, vagy a mi Madách Imrénk műve: „Az ember tragédiája” , s 
amelyek annyiban is rokonságban vannak Jób könyvével, hogy fontos 
közös szereplőjük a Sátán, illetve Mefisztó, vagy Lucifer.

Hogyan nézi Jób könyve az életet, az embert, sőt magát Istent? 
Igazán nem úgy ecseteli őket, ahogyan az az embernek kedves, amilyen
nek az ember szeretné önmagát, az életet, vagy magát Istent látni. 
Persze, mi mai keresztyének annyira elszoktunk a reális bibliai élet

321



szemlélettől, hogy alig hiszünk a szemünknek és a fülünknek, ha olvas
suk és halljuk, mit mond az ótestamentum Istenről. Nem furcsa-e pél
dául, sőt, nem megbotránkoztató-e, hogy Isten fent az égben a Sátánnal 
tanácskozik, vagy, hogy a biblia szerint a Sátán isteni lény, Isten fiai 
közül való, s vele Isten beszélget, tárgyal, kíváncsi a véleményére, sőt, 
tervet kovácsol vele együtt azért, hogy Jóbot, ezt az istenfélő hívét 
megpróbálja?

No, de hát csak nem nézhetjük mi, mai keresztyének az életet úgy, 
mintha annak folyásába a Sátán is beleszólhatna?! Ki hisz ma már a 
Sátánban, a rossz szellemekben? Hiszen azok tudvalévőén nem mások, 
mint kivetítődései, vetületei az ókori ember lelki életének, szenvedései
nek, gondolkodásának. Ha ez a lélektani magyarázat helyes lenne, akkor 
is megmarad a probléma: miért voltak régen az emberi léleknek ilyen 
vetületei, mint amilyen maga a Sátán, az ördög, a gonosz lelkek.

Ilyenféle tapasztalatai voltak az emberiségnek a nagyon régi idők
ben, az ótestamentomi próféciák korában. A mai vasárnapon templo
mainkban például Ezékiel próféta szavai alapján hangzanak el a prédi
kációk, nevezetesen Ezékiél könyvének 34. fejezete alapján, ahol a pró
féta korának papjait Isten nevében élesen támadja. Elmondja róluk, 
hogy ezek a papok olyan pásztorok, akik' „önmagukat legeltetik”, s a 
népet olyan nyájnak tekintik, amely csak arra való, hogy annak tejét 
megegyék, gyapjával ruházkodjanak, a húsáért-zsírjáért megöljék, mint
ha csak a nyáj tagjai állatok lennének s nem emberek. És a mai papok? 
Bizonyos mértékig jellemző a mai papokra, hogy rendkívüli szenzációt 
jelentett, hogy végre a római pápa emberséges hangú körlevelet adott 
ki, mely szerint az idők jeleit látja a dolgozó 'emberek, közöttük a nők 
szabadságjogainak, a népek békevágyának fokozódó érvényesülésében. 
Mintha ez nem lett volna természetes kötelessége minden időben az 
egyház papjainak, minden papnak és minden keresztyénnek! Mint 
ahogyan evangéliumi egyházaink közel két évtizede, legalábbis hazánk
ban, a dolgozó emberek jogai, a népek szabadsága és az emberiség bé
kéje mellett foglaltak állást. Persze, nagyon hálásak vagyunk a pápának 
is, jó megnyilatkozásaiért. Mindenesetre a szép és helyes nyilatkozatok 
ne feledtessék el egy percre se velünk, hogy szörnyű bűnös hatalmak 
feszülnek és ármánykodnak az emberiség mai történelmében. Ha meg
gondoljuk, hogy tudománya birtokában mit tehetne az emberiség a földi 
élet nyomorúságainak enyhítése és kiküszöbölése érdekében, de ehelyett 
fegyverkezésre fordítja szellemi és anyagi erőinek javarészét, és hogy 
a tárgyalások, javaslatok, nyilatkozatok, békefelvonulások ellenére a 
pusztító fegyveres erők napról napra rohamosan fejlődnek és gyarapod
nak, akkor valóban valami olyasmit kell észlelnünk a mai emberiség 
történetében is, amit az ótestamentom olyan világosan szemléltet, hogy 
a jó erők mellett rettentő sátáni hatalmak is működnek, ármánykodnak 
és sodorják a pusztulás felé a népeket, s az egész emberiséget.

Miféle erők ezek a sátáni hatalmak?
Korunk egyik neves lélekbúvára szerint az ókori emberiség a benne 

levő rossz tulajdonságokat a végtelenbe kivetítette, s egyfelől ezért látta 
az életben a sátán, a gonosz lelkek, az ördög stb. hatalmaskodását, más
felől így nagymértékben meg is szabadult tőlük. Viszont a mai ember
ben, miután nem vetíti ki őket, benne maradnak a „gonosz lelkek”, az 
ő rossz tulajdonságai, s őt magát is gyötrik, de ugyanakkor másoknak is 
bajt okoznak. Ilyen bűnös hatalmak testesülnek meg a háborús ténye
zőkben is a legmagasabb hatványon.

Felvetődik a kérdés; hogy vajon ezektől a sötét szellemi hatalmak-
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tói hogyan lehetne megszabadulni! Nos, mindenekelőtt kíméletlenül le 
kell lepleznünk őket magunkban is és másokban is. Amint tudunk ró
luk, számolunk velük, mintegy a napfényre hoztuk őket, már is sokat 
vesztettek hatalmukból. Az ördögűzésnek ez a modern formája: lelep
lezni magunkban is és másokban is a rosszat, „nevén nevezni”, feltárni 
azt, Ezt kell tennünk világviszonylatban is, de kicsiben magunk között 
is. Mert a bűn nem tudja elviselni a világosságot. Jób könyve annyiból 
is tanulságos, hogy benne látjuk, miként leplezi le, panaszolja el bará
tainak közösségében ami bántja, míg csak mindent fel nem tár, mindent 
le nem leplez. És csak ezután jön a feloldozás, a gyógyulás, a dolgok 
jó elrendeződése. De csak akkor.

Hinni a jó és az igaz végső győzelmében, nagy kincs, nagy erőforrás. 
De nagyon szükséges is ahhoz, hogy az életben megálljuk a helyünket 
és hogy türelmesen, kitartóan, sikerrel folytathassuk a küzdelmet a jóért, 
az igazért, a békéért, az életért. Hitünk ad nekünk is erőt az élet szen
vedéseinek elhordozására, a rossz elleni küzdelemre, a jóban való fára
dozásra és végül a jó reménységben való elmúlásra.

Ilyen hittel, ilyen', lelkülettel áldjon meg mindnyájunkat napról 
napra a mi Istenünk, az egy igaz Isten, az ótestamentom és az újszö
vetség Istene, Abrahám, Izsák és Jákob Istene, Mózes és a próféták 
Istene, a mi Urunk és Üdvözítőnk, a Jézus Krisztus mennyei Atyja.

Dr. Vető Lajos
Részletek az 1963. április 28-iki rádiós igehirdetés szövegéből.
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T anulm ányok

A Z  UTOLSÓ ÉVEK TERMÉSE
Folyóiratunk szerkesztőbizottsága arra kért, hogy adjak összefogla

lást a „Csendben Isten előtt” című rovatban, a legutóbbi években meg
jelent cikkekről, és nyújtsam az itt végzett munka kiértékelését. Közel 
öt esztendő termése fekszik előttem. 1958. szeptemberétől 1963. áprilisáig 
44 cikk jelent meg ebben a rovatban, főképpen — 31 írás — Káldy Zoltán 
püspök tollából. A cikkek az egyházvezetés felelősségéből születtek: ez 
adja meg közös nevezőjüket. Valamennyi e rovatban megjelent írás — 
akármi legyen is egyébként a témájuk —, arra a látásra és magatartásra 
akarja rávezetni egyházunk lelkészeit, amellyel a mai világban szolgál
niuk kell. A „Csendben Isten előtt”-rovat útmutatássá lett a lelkészi gon
dolkozás és munka irányvételére a mi hazai és világhelyzetünkben.

E cikkek visszatekintő számbavétele nemcsak azért szükséges, hogy 
emlékezetünkbe idézzük azok tanulságos és időszerű megállapításait, tehát 
hatásukat a felelevenítéssel folyamatossá tegyük, hanem azért is, mert 
megtaláljuk bennük a legutolsó évek szinte teljes egyházi problematiká
ját, amelynek együttes felmérése további lépéseink számára rendkívül 
hasznos lehet. A cikkek hűen tükrözik azt a fejlődést, amelyen lelkészi 
karunk az utóbbi években átment, de azt a törekvést is, amellyel egy
házunk vezetősége a meggyőzés segítségével akarja — ezeken az írásokon 
keresztül is — megváltoztatni és jó irányba vinni az előbukkanó hely
telen nézeteket és magatartásbeli visszásságokat.

Mivel a rovat arcélét — írásainak túlnyomó többségével és jellegével 
— Káldy Zoltán szabta meg, elsősorban az ő cikkeit veszem számba ösz- 
szefoglalómban. Káldy püspök ebben a rovatban javarészt tapasztalataira 
támaszkodik. Látszik, hogy nyitott szemmel jár az országban, érintkezik 
lelkészekkel és gyülekezetekkel, s így közvetlenül az életből veszi azokat 
a kérdéseket, megfigyeléseket, amelyekkel foglalkozik cikkeiben. Ez a 
tapasztalatszerűség nagy frisseséget és mozgalmasságot kölcsönöz írásai
nak, amelyek mintegy közegyházi életünk fő ütőerének dobogását jelzik.

Őszinte állásfoglalást

Az a kérdés, amelyet első. cikkében — 1958. szeptemberében — meg
ragad, végig kíséri a további esztendőket is, mutatva, hogy itt van sze
mélyi oldalról lelkészeink kritikus pontja. Az idevonatkozó további cik
keinek dátuma jelzi, hogyan vonul végig e kérdéssel foglalkozása a ké
sőbbi időszakon is: 1959 február — 1960 november — 1961 október. 
Ugyanakkor e spontán sorozat arról is tanúskodik, hogy valóban jelen
tős haladáson ment keresztül lelkészi karunjk egyházunk mai útjának 
megértésében és meggyőződéses elfogadásában.

Ez a személyes kérdés, amely végig kíséri a rovatot: „papi bensőnk
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válsága” . Arról a válságról van szó, amelyet — mondja az első cikk — 
nevezhetnénk lelki kettősségnek vagy akár kétszínűségnek is. Ez a vál
ság külsőleg abból ered, hogy egyhazunk — egész népünkkel együtt — 
az utolsó másfél évtizedben új politikai, gazdasági és kulturális helyzetbe 
került. Ebben az új világban az evangélikus lelkészeknek is, csakúgy, 
mint az egész magyarországi evangélikus egyháznak újra kellett tájé
kozódnia, utat keresnie, döntéseket hoznia és szolgálatot vállalnia. „Szép 
számmal vannak lelkészek, akikben idevonatkozó sok fontos kérdésben 
— pl. az evangélium hirdetése a mi világunkban, az egyház szolgálata 
a társadalomban, a békemunkában — évek folyamán megérett a döntés, 
éspedig a hitbeli döntés. Viszont vannak olyan lelkészek is, akik mind
ezekben a kérdésekben még nem jutottak el belső bizonyosságra, és így 
belső lelki válságban élnek, amelynek kivetítődése az a kettősség, két
féle magatartás, amelyet sok esetben meg lehet figyelni közöttük. Nem 
egy lelkésznek más a magatartása a hivatalos állami emberek előtt, és 
más az egyházi emberek előtt. Több lelkész másképpen beszél magasabb 
egyházi testületekben, azoknak budapesti ülésein, és másképpen saját 
gyülekezetében és presbitériumában. Mindezek a jelenségek azt mutat
ják, hogy sokan közülünk álarcot hordoznak, amelyet esetenként válto
gatnak.” Azután arra mutat rá a cikk, hogy az itt említett kettős maga
tartás rendezését több lelkészünk még nem tekintette lelkiismereti kér
désnek. A hiba a hitbeli döntetlenségnél van. A megoldás, ha „egyértel
műen tudjuk vállalni azt a szolgálatot, amelyet egyházunknak az új 
magyar életben Isten dicsőségére és embertársaink javára el kell 
végeznie.”

A következő cikk adott esetekből kifolyólag azokról a papokról szól, 
akik „sajnálják nevüket” . Az egyik lelkész kérte neve mellőzését cikke 
alól, a másik a falusi gyülekezetében azért nem meri érinteni az igehir
detésben a háború és béke dolgát, mert hallgatói már az ilyen kérdések
nek említését is „politizálásnak” minősítik. És ő nem akarja előttük a 
„becsületét elveszíteni”, inkább ezekről a kérdésekről nem beszél. Egy
házmegyei lelkészi munkaközösségekben is megfigyelte a cikkíró, hogy 
több lelkész a „mai témáknál” stílus-bravúrokat csinál, csakhogy ne kell
jen egyértelmű mondatokat mondania. Az író rátapint a kérdés gyöke
rére, amikor ezt mondja: „Nem azok előtt »sajnáljuk-e nevünket^, akik 
egy bizonyos politikai megkötöttségben élnek?”

A harmadik cikk azt a megfigyelést közli, hogy sokan a lelkészek 
közül, ha négyszemközt beszélnek a püspökkel vagy szűkebb baráti tár
saságban vannak, őszintén megvallják, hogy ma már másképpen látják 
az egyház útját és szolgálatát, mint évekkel ezelőtt. Elmondják, hogy 
egyetértenek az egyház vezetőinek régóta hangoztatott álláspontjával. 
De nem mondják el ugyanezt a plénum előtt: pl. lelkészi munkaközös
ségben vagy az egyházi sajtóban. Talán nem is kétszínűségről van ma 
már szó náluk — fűzi hozzá a cikkíró —, hanem arról a gátlásról, hogy 
félnek egy-két hangadó lelkész előtt „megalkuvásnak” látszó álláspont
jukat megvallani. Pedig ez nemcsak lelkiismereti kérdés, hanem — itt 
lép tovább az író első cikkének megoldásánál —, szeretet-kérdés is, mert 
a nyíltságuk másokat is segíthetne a helyes út megtalálásában egyházunk 
és szolgálatuk jól felfogott érdekében.

A sor utolsó írása bibliai figyelmeztetéssel az „egyenes járásra” bíz
tatja lelkészeinket. „Egyházunknak, benne lelkészeinknek és híveinknek 
egyenes úton járása mindig hangsúlyos, de különösen napjainkban (1961. 
októberében íródtak e sorok. Cikkíró.), amikor kétségtelenül növekedett 
a nemzetközi feszültség. Most még hangsúlyosabb a fegyelmezett, egyenes
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járás. Most nem szabad bizonytalankodnunk, az útról letérnünk. Bár lel
készeink nagyobb része látja azt az utat, amelyet Isten adott nekünk a 
szocializmust építő Magyarországon, és nagyon sok lelkészünk hittel járja 
is ezt az utat, mégis vannak olyanok is, akik „görbe mellékutak” utasai. 
Az őszinteség hiánya, a „görbe úton” járás megmutatkozik Káldy Zoltán 
megfigyelése szerint abban, hogy egyik-másik lelkészünk másképpen be
szél a szószéken és másképpen az emberekkel való személyes találkozás
kor. Mások igyekeznek jó kapcsolatokat kiépíteni a „kívülvalókkal” és 
vállalnak különböző szolgálatokat a falu életében, de csak azért, hogy 
akadály nélkül vihessék tovább a gyülekezeti életben a régi módszereket. 
Megállapítja, hogy a gyülekezeti munkában jelentkező „görbe mellék
utak” bizalmatlanságot támasztanak egyházunk és népünk felelős vezetői 
között és „ingoványba viszik gyülekezetük népét” . Ez az írás mutatja, 
hogy a szószékre már sok esetben felkerültek az aktuális kérdések, de 
a hívekkel történő személyes beszélgetésekben még kísért a régi hang.

Újabb cikk azóta nincs külön e kérdésnek szentelve, de egyes későbbi 
mondatok jelzik, hogy az egyértelműség növekszik lelkészeink magatar
tásában, s ennek mélyén belső meggyőződés van: egyházunk csak ezt az 
utat járhatja, amelyen vagyunk, ha szolgálatát töretlenül folytatni akarja 
és ha valóban egyház akar lenni a szocializmusban.

Nemrégiben minden hazai szószéken hangzott igehirdetés a 12. zsol
tárról. Ennek egyik mondanivalója éppen a mi kérdésünket érinti: nem 
szabad a magyar evangélikus lelkészeknek a mai helyzetben „kettős szív
ből szóini” (3. vers). Ehhez pedig kettő szükséges: jól gondoljuk át egy
házunknak a szocializmusban vezető útját, teológiailag és gyakorlatilag, 
azután, pedig ne féljünk ezt egyértelműleg vallani „hivatalosak” , egyházi 
vezetőség és .gyülekezeti tagok előtt. Bizonyosra veszem, hogy e rovat 
cikkei — túl a felsoroltakon is —, ebben az irányban érlelték gondolko
zásunkat.

Az egyház mai útja
Amikor ezt a témát kiemelem Káldy Zoltán cikkeiből, tudatában 

vagyok, hogy valamennyi írása erre vonatkozik. Ez meglátszott már ösz- 
szefoglalóm előző pontja során, de kiderül a további pontokban is. Nem 
lehet tehát ezt a témát leszűkíteni arra a négy cikkre, amelyben ez a 
téma különösképpen is alakot ölt. Mégis jelentősnek tartom ezeknek az 
írásoknak kiemelését, mert az egyház mai útjának lényegére vonatkoz
nak.

1960 karácsonyán „Az emberré lett Krisztus szolgálatában” címen 
adott az író mai útmutatást a karácsonyi igehirdetéshez, de azon túlme
nően egyházunk szolgálatának irányához. „Az Ige testté lett. Ebben a 
mondatban feltárul a gyülekezetek és a lelkészek előtt az evangélium leg
mélységesebb és legboldogítóbb titka. Benne elénk jön Isten atyai szívé
nek gazdagsága és jósága. Az inkarnáció csodája által Isten atyánkká 
lett, mi pedig Krisztus testvérei lettünk.” A testté-létel ténye három 
irányban kötelezi el az egyházat: 1. Tanúskodnia kell róla, tehát igehir
detésének mindenkori középpontjában a testté lett, megfeszített, feltáma
dott, mennybement és dicsőségesen visszajövő Jézus Krisztusnak kell 
állnia. Még pedig úgy, hogy Öt mint mai valóságot érezzék meg az em
berek. Ugyanakkor a testté-létel nemcsak tartalmilag, hanem módszeré
ben is meghatározza a prédikációt. „Az a tény, hogy Jézus Krisztus 
emberré lett, figyelmezteti az igehirdetőt arra: tartsa tiszteletben az ige
hallgatók embervoltát” . Az egyház szolgáinak le kell szállniuk a szószék 
magas elméleti síkjáról, hogy az embereknek emberszerűen hirdessék az
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.evangéliumot. Az igehirdetők számoljanak a szószék alatt ülő emberek 
gondolkodásával, lelkivilágával, körülményeivel.

2. A testté-létel ténye szeretetve is kötelezi az egyházat. Isten és 
Krisztus szeretetének — amely megnyilatkozott az inkarnációban az em
ber iránt — legyen hordozója az egyház. „Ha ez a mindent elöntő és ma
gával sodró szeretet nem érkezhetni meg az egyházon keresztül az embe
rekhez, akkor az egyház adhat az embereknek akármit, végeredményben 
nem adott semmit” .

3. A testté-létel kötelezi az egyházat az emberekkel való szolidaritás 
vállalására is. „Krisztus testté lett, ez azt is jelenti, hogy magára vette a 
teljes emberi sorsot, az emberi élet minden gondjával és problémájával 
együtt. Aki egyszer komolyan veszi, hogy mit jelent a testté-létel, az 
többé nem igényelheti az egyháztól, hogy „csak a lelki kérdésekkel fog
lalkozzék”, és ne törődjön az emberek szegénységével Vagy jólétével, 
életüknek szépségével vagy veszélyeztetettségével.” Mindent meg kell 
tennünk — vonja le a gyakorlati tanulságot a cikk — azért, hogy az em
berek megélhessék teljes emberségüket. Ezért küzd az egyház az atom
fegyver-kísérletek és az atomháború ellen, ezért küzd a gyarmati népek 
szabadságáért. „Amikor az egész emberiség jövendőjéről van szó, az élet 
megmentéséről, a béke biztosításáról, akkor nem ^menekülhetünk bele 
az igehirdetésbe^, mint ami egyesek szerint »egyetlen« feladata az egy
háznak. Bármennyire elsőrendű szolgálatunk a prédikálás, mégis ebből 
kifolyólag feladatunk az emberek segítése mindabban, ami őket teljes 
emberségük meglésére vezetheti.”

1961 márciusában ugyanezek a gondolatok nagypéntek és húsvét 
alkalmából szólaltak meg Krisztus „szorongató” szeretetének hatalmáról. 
„Sem a kereszthalálról, sem a húsvéti csodáról nem lehet bölcs józan
sággal prédikálni, és az embereket Istennel és egymással való békességre 
hívni szorongató szeretet »élménye<< nélkül.” A lelkész csak akkor tudja 
szolgálatát jól végezni, ha Krisztus iránta való szerétetén felgyullad az 
ő szeretete is Krisztus iránt. Aztán ennek a szeretetnek tovább kell sugá
roznia az emberekre. „Sok, több, még több szeretetet kell adnunk azok
nak, akikkel a családban, a gyülekezetben, a munkahelyen, a faluban, a 
városban, hazánkban és általában a »világban« együtt élünk. Szívünk 
legbensőbb indulata legyen a szeretet indulata. Ha elhatalmasodik ez a 
szeretet bennünk, akkor megteszünk mindent a másik ember békéjéért, 
kenyeréért, jólétéért, jövendőjéért.” Krisztus szeretete sürget, hogy időt' 
nem veszítve tegyünk meg mindent az egész világ békéjéért.

1962 májusában egy pietista jellegű teológiai eszmefuttatás bírálata 
során pozitív módon fejti ki az egyház szolgálatát a társadalomban. Nem 
igaz — mondja —, hogy az egyház egyetlen feladata az evangélium hir
detése, mert ehhez hozzá kell kapcsolódnia a diakónia modern felfogá
sának: együtt kell dolgoznunk keresztyén és nem keresztyén erőkkel a 
világ békés jövendője és igazságos társadalmi rendje érdekében. Mind
ezért a gyülekezetekben imádkoznunk is kell. (Ez a gondolat valósult 
meg azóta az TJj Agenda Miatyánk előtti „általános könyörgő imádságá”- 
ban.) Megcáfolta azt az állítást, hogy „egyedül” Jézus Krisztus a társa
dalmi és nemzetközi feszültségek megoldója. Gondolatmenetét alátámasz
totta az előző hónapokban lefolyt Új Delhi ökumenikus világgyűlés né
hány tanulságos megállapításával Idézte többek között M. Thomas indiai 
professzor előadását: „Az evangélium hirdetését és az igazi humanizmust 
nem lehet elválasztani egymástól, annyira összetartoznak.” Továbbá 
(Thomas professzor itt az afrikai és ázsiai viszonyokat tartja szem előtt): 
„Ha Krisztusra figyelünk, többet fogunk törődni az emberi jogok védel-
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mezősével, a szociális igazság előmozdításával és olyan állami és társa
dalmi struktúrák építésével, amelyek elősegítik az emberi felelősség na
gyobb megvalósulását, (s mindezt végezzük) másokkal való partnerség
ben.” Hivatkozott az Egyházak Világtanácsának ezen harmadik nagygyű
lésén elfogadott következő mondataira is: „A keresztyén ember nem fél 
a változástól, mert tudja, hogy milyen súlyosak a szegénység és nélkü
lözés terhei, amelyeket ma az emberiség többsége hordoz. Hajlandó- 
együttműködni mindazokkal, akik vele együtt törődnek az emberiség jó
létével.”

Végül utalok az 1963 januárjában megjelent cikkére, amelyben a vi
lágtól elszakadó egyház helyett a világgal szolidáris egyház gondolatát: 
hirdeti, hivatkozva Jézus magatartására. Az egyház sem külsőleg, sem: 
belsőleg nem különítheti el magát a világtól. Igyekszik úgy megérteni a 
világ problémáit, hogy megpróbál együtt gondolkodni, együtt érezni azok
kal, akik más alapállásból néznek szét a világban és más vonatkozásban 
közelítik meg a problémákat, mint ahonnan az egyház megközelíti. Ez 
nem jelent a világgal azonosult egyházat. De jelenti a világ felé fordult 
egyházat. „A  kegyelmet elfogadóknak nem az a feladata, hogy elkülönül
jenek a többiektől, hanem az, hogy a megtapasztalt kegyelmet jó szóban, 
szeretetben, másoknak való segítésben, a világ problémáinak felölelésében 
mutassák meg.”

Ez a négy cikk így együtt mutatja, hogy egyházunk mai útján is 
elsőrendű feladat az evangélium hirdetése, a tanúskodás Krisztusról, még 
pedig a személyes hit forróságával, a mai emberek nyelvén és gondolat- 
világában, de itt nem lehet megállani, hanem szeretetünket az egész 
nép és az egész emberiség felé kell fordulnunk, ami céljaiknak vállalá
sát, segítését jelenti, karöltve más meggyőződésű emberekkel. Az egyház 
tehát nem sajátos feladatának megtagadásával vagy elhanyagolásával, 
hanem azt teljesítve, éppen abból következőleg áll bele a népek és az: 
emberiség világméretű problémáinak általános emberi megoldásába, a tár
sadalmi és gazdasági fejlődés szolgálatába, vagy ahogyan az elmúlt he
tekben hazánkban járt finn egyházi kiküldöttek mondották: a könyörület 
diakóniáján túlmenően, az igazságosság diakóniájának munkálásába, ami 
— teszem hozzá — nem kizárólagos keresztyén feladat.

Ez a teológiai tisztánlátás és világos kifejezés szükséges ahhoz, hogy 
egyházunk mai útjának vonalát senki se fogja fel „politikai alkalmaz
kodásnak”, hanem lássa annak kristálytiszta egyházi lényegét, igei ki
bontakozását és a világkeresztyénség közös gondolkozásával való össze
függését.

Teológiai feladataink

A figyelmes olvasó bizonyára észreveszi, hogy ennek az összefoglaló
nak egyes részei nem egyszerűen egymás mellé helyezett szemek, hanem 
láncszem-szerűen következnek, az egyik kapcsolódik a másikhoz. Az előző 
témakör mélyén már teológiai feladat megoldása rejlett. Az itt követ
kező cikk-utalások sem merítik ki azt a teológiai gondolkozási munkát, 
ami egyházi életünk minden pontján feladatként adódik, s ami a „Csend
ben Isten előtt”-rovat később említendő cikkeiben is jelentkezik. De kü
lön meg kell emlékeznem Káldy Zoltánnak arról a három cikkéről, ame
lyek fő témájukkal mai teológiai feladatainkat érintik.

Időrendben első az 1960 októberében megjelent cikk az „atom-teoló
giáról”. Abból indul ki, hogy még mindig vannak a világon olyan jelen
tős teológusok, akik nem hajlandók félreérthetetlen egyértelműséggel

328



tiltakozni és dolgozni az atomháború réme ellen. Sorra veszi érveiket:: 
„az atombomba Isten ítéletének eszköze lehet” ; „a Szentírás szerint min
dig lesznek háborúk, amíg a világ áll” ; „nekünk keresztyéneknek nincs, 
mit félnünk a borzalmas atomhaláltól, mert van örök életünk” stb. Vilá
gosan kimutatja, hogy az embernek nincs joga rendelkezni Isten ítéleté
vel; hogy az eschatológia nem arra való, hogy megbénítson a szeretet gya
korlásában, ami ma elsősorban a háború elhárítását jelenti; hogy .isten- 
káromlás összekapcsolni az atombombát és az örök élet örömhírét; álta
lában, hogy a szeretet nem az atombomba gyártására, hanem kiküszö
bölésére hajt.

1962 márciusában kiértékeli annak a 40 lelkésznek javaslatát, akik 
kérésére az az évi Lelkészi Munkaközösségek tematikájára adtak gondo
latokat. Ennek kapcsán megállapítja, hogy az egyházunkban folyó exege- 
tikai munkának az igehirdetésekre gyakorolt alapvető hatásán kívül, még 
más szempontból is nagy a jelentősége. Egyházunk új úton jár, az épülő- 
szocializmusban. Az egyháztörténelem régi korszakai nem lehetnek nor
matívak számunkra. Azért van szükség exegetikai munkára, hogy mindig 
magához Jézus Krisztushoz tudjunk alkalmazkodni és nem olyan régebbi 
tételekhez, amelyeken rajta van koruk bélyege. Annál is inkább szüksé
ges a saját exegetikai munkánk, mert a kezünkben levő idegen nyelvű 
kommentárok — sok jó oldaluk mellett — magukon viselik „annak a gaz
dasági és társadalmi rendnek levegőjét, amelyben íródtak” , tehát önkén
telenül is homályosítják a mi helyzetünkben Isten igéje megértését.

Ebben a cikkben sorra veszi a lelkipásztorkodástan, az igehirdetés
tan, az etika és dogmatika területeit is, mindegyikkel kapcsolatosan rá
mutatva azokra a feladatokra, amelyek a mi sajátos, a történelemben 
teljesen új helyzetünkből következnek. Jelentős az a teológiai megálla
pítása, hogy „a Szentlélek Úristen az evangéliumon keresztül mindig és 
folyamatosan teremti az egyházat és vele együtt azt az életformát, amely
ben be tudja szolgálatát tölteni”.

Egy évvel később, 1963 márciusában, egyik lelkésznek hozzáérkezett 
válaszlevelével kapcsolatban foglalkozik mai teológiai feladatokkal. Be
vezetésében megállapítja, hogy a Lelkészi Munkaközösségek folyó évi. 
munkaterve részére beérkezett témák mutatják, hogy lelkészeink nem 
elavult, hanem olyan teológiai kérdésekről szeretnének beszélgetni, ame
lyek szorosan összefüggnek egyházunk mai szolgálatával. „Még olyan 
lelkészek is, akik pár évvel ezelőtt olyan témákat javasoltak, amelyek 
jórészt a lelkiélet belső körével foglalkoztak, ma nagy számmal olyan 
témák felvételét kérik, amelyek egyházunknak a szocializmusban való út- 
jával és az emberiség mai nagy kérdéseivel függnek össze.”

Ebben az írásában is az az alapvető teológiai látás nyer kifejezést,, 
hogy az „örök” ige nem megkövesedett ige, hanem mindig újszerű, éppen, 
ahhoz a korhoz szóló, amelyben élünk. „A Szentlélek tud az idők folya
mán az evangéliumból mindig újat, sőt, egészen meglepőt elénk tárni. 
Tudja az evangéliumnak más-más arcát — éspedig eddig még nem ismert 
arcát is — felénk fordítani.” Idézi a híres teológust, a 75 éves Althaus 
professzort: „Az egyház igehirdetése nem egyszerű megismétlése a bibliai 
igének, hanem időről időre való új meghallása és megbizonyítása a bibliai 
bizonyságtétel által magát kinyilatkoztató Isten kinyilatkoztatott igé
jének.”

A lutheri reformáció örökségével kapcsolatban két fontos megálla
pítást tesz. Egyrészt még nem használtuk fel teljes mértékben a lutheri 
reformáció meglátásait: azt, hogy az evangéliumból nem szabad vallásos 
kötelességeket gyártani, hanem meg kell hagyni Isten kegyelme drága
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'örömüzenetének, hogy azután ez indítson bennünket cselekvő szolgáló 
keresztyén életre; továbbá, hogy Isten a világba küldi a keresztyen em
bert, hogy ott szolgáljon embertársai javára. Másrészt más vonatkozásban 
tovább kell lépnünk mint Luther: sok „olyan problémával kell ma meg
birkóznunk, amelyben Luther nem tud segítséget adni, mert az ő ide
jében az a probléma ismeretlen volt”. Céloz itt arra, hogy a megigazu- 
lásból kiindulva, a keresztyén ember szeretetszolgálatának a mi korunk
ban kibontakozó feladatai döntő fontosságú új kérdései a teológiai esz- 
mélkedésünknek.

Ebben az összefüggésben is hangsúlyozza, hogy szükség van önálló 
hazai teológiai munkára, amely tekintetbe veszi ugyan a külföldi teoló- 
gusok eredményeit, de mivel „nincs olyan teológus sehol a világon, aki 
függetleníteni tudná magát azoktól a gazdasági, társadalmi és, politikai 
tényezőktől, amelyek között él”, és „nekünk mások a körülményeink, 
mások a problémáink — a mi kérdéseinkre még a legjobb nyugati teoló
gus sem tud kielégítő választ adni”.

Ebből a rövid áttekintésből is látszik, hogy a mi helyzetünkben a 
teológiai munkának az egész világ keresztyénségében felvetődő teológiai 
problémák és eredmények figyelemmel kísérésén kívül az a rendkívüli, 
újszerű és sajátos feladata, hogy az itteni új történelmi korszak levegő
jében közelítse meg Isten igéjét, keresse meg benne a reánk érvényes 
üzenetet és a nekünk szóló válaszokat. A mi gazdasági és társadalmi 
rendszerünkben, kultúránkban, szellemi légkörünkben új megvilágítást 
kap — felülről, Istentől — a Szentírás, s így hint utunkra fényt, egyéni 
életünkben, egyházunkban, emberi közösségeinkben.

Közegyházi felelősség
Káldy Zoltán írásain végigvonul az a gondolat, hogy még a legkisebb 

falusi gyülekezet lelkészének is közegyházi felelőssége van. Valóban meg 
kell változnia — és már alakul is jó irányban — annak a régi felfogás
nak, hogy a közegyházi felelősség egyedül az egyház vezetőségének, első
sorban a püspököknek vállán nyugszik, míg az egyes gyülekezeti lelkész 
kivonhatja magát egyházunk útjának, állásfoglalásának felelőssége és 
országos munkájának terhei alól.

1959 májusi cikkében szembefordul a csak saját gyülekezetével tö
rődő lelkészi magatartással. Megállapítja, hogy a lelkésznek valóban el
sősorban saját gyülekezetében kell helytállnia. Ugyanakkor azonban ez 
a kötelessége nem válhat az egyházi közügyekben munkálkodástól való 
félrehúzódás jogcímévé, sem pedig egyházunk mai állásfoglalásától való 
elzárkózás ürügyévé. „Ma mindegyik lelkésznek minden szolgálatát min
den helyen egyházunk mai útjára és mai szolgálatára nézve kell végez
nie. Vagyis nem sündisznó-állásokra van szükség, hanem olyan lelké
szekre, akik társak a felismert jó úton, éspedig olyan társak, akiket nem 
cipelni kell mint ólomterheket, hanem segítőtársak a jó út járásában, a 
hibák kiküszöbölésében és az úton adódó akadályok elhárításában.”

Ezért hangsúlyozza gyakran a fegyelmezettség fontosságát. 1960 ja
nuári cikkében foglalkozik négy, sajátos egyházi tanításáról ismert lel
kész bekért igehirdetésével. Megállapítja, hogy a hamis tanítás félreve#t 
az üdvösség útján, de „a hamis- tanításból helytelen magatartás is követ
kezik a világ felé, a felsőbbség felé és az emberek felé”. A tanfegyelem 
kérdése mellett felveti általában az egyházfegyelem kérdését a lelké
szekre nézve. 1961 márciusában külön is foglalkozik a papi megnyilat
kozások fegyelmezettségének jelentőségével. „Krisztus szeretete képesít
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arra is, hogy papi közösségekben fegyelmezetten tudjunk viselkedni és ne 
gondoljuk azt, hogy az „őszinteség” jelszavával igazolhatjuk felelőtlen 
és fegyelmezetlen megszólásainkat és magatartásunkat. Krisztus szere- 
tete mederbe szorítja nyelvünk beszédét akkor is, amikor egyházi vagy 
világi emberekről nyilatkozunk és mondunk véleményt.”

1960 júniusában örömmel állapítja meg, hogy több lelkészünk nagy 
jelentőségűnek tartja gyülekezetének és presbitériumának nevelését az 
egyház mai szolgálatára. „Vannak lelkészek, akik nem törődnek bele, 
hogy a presbiterek vagy a gyülekezet tagjainak egy része úgy gondolkod
jék. mint 20—30 évvel ezelőtt, hanem célul tűzték ki, hogy az Isten evan
géliumának hűséges hirdetése és becsületes pásztori munka révén igye
keznek feloldani egyes presbiterek és gyülekezeti tagok szívében azokat 
a rövidzárlatokat, amelyek az új gazdasági és társadalmi átalakulásból 
folyólag és az egyház új útjának járásából támadtak.” Jólesően tapasz
talja, hogy sokkal több lelkészünk értette meg az egyház mai szolgála
tának lényegét, továbbá az egyházi és nemzeti kérdéseknek bizonyos pon
tokon való összefüggését, mint régebben. „Kétségtelen, növekszik azoknak 
a lelkészeknek száma, akik a falu mostani vezetőivel a világnézeti kü
lönbözőségük ellenére is tudnak együttmunkálkodni a falu problémáinak 
megoldásában . . .  Igen, most már nemcsak olyan lelkészek vannak, akik
nek szeme a negatív dolgokon akad meg, hanem olyanok is, akik látják 
a szépet, a fejlődést, az eredményeket.”

A jó tapasztalatok mellett ugyanekkor a rossz benyomásait is felso
rolja. „Még mindig vannak itt is, ott is, akik megjátsszék magukat az 
egyház vezetőségével szemben úgy, mint akik az „igazi egyház” képvi
selői. Elhitetik magukkal, hogy nekik „védeniük kell az egyházat, mjnd 
a «hivatalosak«-tól, mind a kívülállóktól.” Hozzáfűzi azt a meggyőződését, 
hogy ezek „el fognak szigetelődni, mert elhalad felettük az idő”.

A közegyházi felelősségnek ez a kiterjesztése minden lelkészre meg
felel az idők követelményének, mert nemcsak az illető lelkészre magára 
és gyülekezeti .munkájára, de egyházunk egészére kihatása van annak, 
hogy tud-e egy ütemre lépni, felelősen, meggondoltan az egyház mai 
útján. v

Ökumenikus távlat

Két hosszabb cikke ad kitekintést a „Csendben Isten előtt” rovatban 
a világ keresztyénsége felé.

1959 augusztusában beszámol egyhónapos kínai útjának tapasztalatai
ról. 1. A kínai lelkészek a teológiai munkában új útakon járnak. Azelőtt 
a protestáns teológiai munka is külföldi egyházi behatás alatt állott. 
A mostani helyzetre jellemző Ting püspök mondata: „Tanuljuk, hogyan 
álljunk meg a teológiában is a magunk lábán” . Káldy Zoltán pedig/így 
fogalmazta meg ugyanezt: „Absztrakt teológizálás helyett a protestáns 
lelkészek szerint az a feladata Kínában a protestáns teológiának, hogy 
azokra a konkrét kérdésekre igyekezzék feleletet adni, amelyek az egy
házzal Kínában ma összefüggésben vánnak”. Idézi egyik kínai lelkész 
szavát is: „Teológiai munkánk orientálódjék a mi kínai problémáink 
felé”. 2. A kínai protestáns lelkészek igehirdetése valóságos életük kér
dései között hirdeti Krisztust. Az volt a tapasztalata, hogy a kínai lel
készek evangéliumot hirdetnek, de sohasem elvontan, hanem arra a 
helyzetre nézve, amelyben a kínai keresztyén gyülekezetek élnek, és 
azokra a problémákra nézve, amelyekkel naponként találkoznak. Idézi 
Li főtitkárt: „Mi a megfeszített Krisztust akarjuk prédikálni, de ezzel
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nem akarjuk az élet kérdéseit megkerülni, hanem éppen a valóságos kér
désekbe akarjuk »beleprédikálni« a megfeszített Krisztust.” Megállapítja 
a beszámoló, hogy „igehirdetéseikkel közvetve vagy közvetlenül segítsé
gére akarnak lenni népüknek új életük építésében”. 3. A kínai lelkészek 
világosan látják, hogy a nyugati egyházak sokszor az imperializmus esz
közeivé lettek. „Számukra nagy fájdalom, hogy úgy kell megállniuk saját 
népük előtt, mint akiknek vallásán keresztül idegen, imperialista és gyar
matosító politika érvényesült a kínai nép életében” . Ennek következté
ben „az Egyházak Világtanácsának minden olyan tevékenységét, amely
ből a legkisebb mértékben kitűnik valamilyen nyugati politikai érde
keltség, a legélesebben bírálják.” 4. A kínai protestáns lelkészek a szo
cializmus lelkes építői. „Lelkesen beszélnek arról, hogy a kizsákmányolás, 
az éhínség, a betegségek szörnyű korszaka után, a szocializmus világá
ban milyen hatalmas lépésekkel halad előre Kína ügye. Ezeknek a lel
készeknek a szocializmus szívügye.”

Ennek a négy kínai tapasztalatnak hazai egyházi viszonyainkra al
kalmazását is megtaláljuk a cikkben, amely figyelmeztet az önálló ma
gyar teológiai munka szükségességére, a konkrét igehirdetésre, arra való 
felfigyelésre, hogy az egyházi világszervezeteken keresztül ne érvénye
sülhessen a hidegháború, végül pedig arra, hogy a mi lelkészeink is 
örömmel vállalják népünk mai életét.

1962 júliusában az előttünk álló feladatokra emlékeztet a cikkíró,, 
amelyek az azóta már részben -megtörtént, részben még esedékes öku
menikus konferenciák tanulmányi anyagából adódnak. Előretekintve 
vizsgálja az Egyházak Világtanácsa központi bizottságának 1962 augusz
tusi párizsi ülésének programját, és kiemeli, hogy fő témája olyan prob
lémát vet fel, amellyel más-más megfogalmazásban magyarországi egy
házaink gyakran foglalkoztak. Az örök és változatlan evangélium hogyan 
aktualizálódik a mi korunkban és az emberiség mai helyzetében — így 
•fogalmazza meg a kérdést a mi szempontunk alapján. — Az 1962 októberi 
nyborgi konferenciára is előretekint cikkében, és kiemeli a konferencia 
elnökségének azt a véleményét, hogy az „Európai Egyházak Konferenciá
jának az eddiginél nagyobb mértékben kell szolgálnia az európai meg
békélést” . Felsorolja a Hit és Egyházszervezet 1963-ban Montrealban tar
tandó negyedik világgyűlésének 10 témáját, s hozzáfűzi, hogy bár a témák 
nem egyforma jelentőséggel érintik magyarországi egyházainkat, mégis: 
jó lesz velük foglalkozni és szükséges egyházaink szavát több kérdésben 
hallatni. Kiemelten foglalkozik a második Keresztyén Béke-Világgyűlés 
megrendezésével, amelyet a Prágai Keresztyén Békekonferencia vezető
sége már napirendre tűzött. Ismerteti az első Keresztyén Béke-Világ- 
gyűlésen megalakított 11 tanulmányi munkacsoport feladatait, amelyek. 
hazai tanulmányi bizottságunk alapos munkáját igénylik.

£z a cikk mutatja, hogy egyházunk a különböző keresztyén világ
szervezeti konferenciákat nemcsak egyszerűen figyelemmel akarja kí
sérni, hanem azoknak teológiai előkészítésében mélyreható munkával 
részt kíván venni. Következik ez egyházunk egyetemes keresztyén fele
lősségéből, de abból is, hogy helyzetünkből és felismeréseinkből folyólag 
van jelentős, speciális mondanivalónk a kérdésekhez. Ugyanakkor a cikk 
azt is világossá teszi, hogy ma a béke ügye az emberiség legsürgetőbb 
és legfontosabb közös kérdése, ezért a mi érdeklődésünk és munkánk 
elsősorban a Prágai Keresztyén Békekonferencia szolgálata felé fordul.

Ebbe az irányvonalba vág, hogy a legújabb szám rovatában, 1963 
áprilisi cikkben megemlíti Káldy Zoltán a Lutheránus Világszövetség 
1963 augusztusi helsinki nagygyűlésének főtémáját előkészítő e x e g e ti-
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kai munkát, amelyet az Efezusi levél 2. fejezete alapján egyházmegyei 
lelkészi munkaközösségeink végeztek.

Jól jelzik ezek az írások rovatunkban egyházunknak ökumenikus 
távlatát. Az egész horizontot figyeljük, lemérjük, hasznosítjuk, hozzászó
lásunkkal kísérjük Kínától Kanadáig egyházi vonatkozásban, a világ ke- 
resztyénségének ütőerén tartjuk kezünket, s közben nem feledkezünk 
meg a mai idők legnagyobb közösségi, emberi feladatáról: a béke szol
gálatáról.

így válik, mindezzel, egyházunk az egyetemes keresztyén felelősség 
és testvériség részesévé a Földön.

Korszerű lelkészi szolgálat
Természetesen a rovat nem ölelhette fel a mai lelkészi szolgálat min

den kérdését, de talán éppen a legfontosabbakról szó esett.
Az időszerű igehirdetés kérdése egy személyes tapasztalat alapján 

kerül elő az 1959 áprilisi cikkben. Az egyik egyházmegyei Lelkészi Mun
kaközösség ülésén tartott áhítatban mondotta egy lelkész: „Nekünk egye
dül Jézust kell hirdetnünk”. Ennek a mondatnak polemikus hangja volt 
az úgynevezett korszerű igehirdetéssel szemben. A cikkíró erre reflek
tálva megállapítja, hogy ha a valódi Krisztust hirdetjük, akkor az egyéni 
lelkiélet szűk keretéből ki kell lépnünk az élet egész területére, és az 
egész élet valamennyi kérdésére nézve kell Őt, mint megfeszítettet és fel- 
támadottat hirdetni. Aki ezt megtagadja, az maga szekularizálja a vi
lágot.

1962 júniusában ugyancsak egyik lelkész megnyilatkozásához kap-' 
csolódva fejti ki a „korszerű igehirdetés” mai vonatkozásait. Megálla
pítja, hogy „az egyháznak megvan a belső és külső szabadsága ahhoz, 
hogy kimondja a világnézeti különbözőségét arra az ideológiára nézve, 
amelynek alapján hazánk új rendje épül. Számunkra a teljes evangé
lium drága kincs, amelyből élünk és annak boldog birtokosaiként végez
zük állampolgári kötelességeinket és e világban való szolgálatunkat. Ez 
a világnézeti különbözőség nem akadályoz és nem bénít meg bennünket 
abban, hogy hű állampolgárokként és egyházunk hű tagjaiként dolgoz
zunk a közjóért” . Amikor valljuk, hogy az egyház nincs kötve semmi
féle politikai, gazdasági és társadalmi rendhez, ez nem jelenti azt, hogy 
ezeknek vitájában feltétlenül semlegesnek kell maradnia. Az egyháznak 
megvan az Istentől nyert szabadsága, hogy állást foglaljon a mai kérdé
sekben való felismerései mellett, anélkül,, hogy evilági dolgokban bármit 
is abszolútnak jelentene ki. Az egyház tagjainak szabadságuk van arra 
Istentől, hogy a jó megoldásokért való küzdelemben együttmunkálkod
janak a nemkeresztyénekkel. A konkrét igehirdetés magára veszi a mai 
ember és a mai élet problémáit és ott akar Isten erejével valóságos segít
séget adni. Ezért szól a lefegyverzésről, a gyarmati népek felszabadítá
sáról, a gazdaságilag elmaradt országok felemeléséről, a népek békés 
egymás mellett éléséről is többek között, s ilyen jó ügyeket illetően nem 
lehet akadálya szavának az a körülmény, hogy ezekben a kérdésekben 
szava összecsendül világi állásfoglalásokkal.

Az igehirdetés nyelvezetére vonatkozik az 1962 áprilisában megje
lent cikk. Helyesen állapítja meg, hogy igehirdetéseinkből éppen azokat 
a fogalmakat nem érti meg gyülekezeti tagjaink jelentős része, amelye
ket a legtöbbet használunk. Ezzel a „szakmabeli” érthetetlenséggel ma
gunk szakadunk el az élettől, a mai világtól, népünk mindennapi életé
től és kultúrájától, s tesszük a mai ember számára távolivá, érthetetlenné 
nz igehirdetést. Megoldásul ajánlja, hogy ne fogalmakat (pl. megigazulás,
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újjászületés, váltság, kinyilatkoztatás), hanem a fogalmakban rejlő tar
talmat prédikáljuk — az evangélium tartalmát mai magyar nyelven jut
tassuk kifejezésre.

A lelkészi szolgálat egészére vonatkozik az 1960 szeptemberében 
megjelent cikk arról a pásztori magatartásról, amely az egyház mai útjá
nak kérdéseiben a gyülekezetei vezeti, irányítja. Nem tér ki a személyes 
felelősség alól azzal, hogy hallgat vagy egyetért a más véleményen le
vőkkel, hanem neveli a gyülekezetét a mai utunk megértésére. Ez a gon
dolat egybecsendül azzal, amit az „Őszinte állásfoglalást” és „Közegyházi 
felelősség”, meg „Az egyház mai útja” című összefoglaló pontjainkban 
már ismertettünk. Ha a helyzet felmérése és az egyház mai életének 
irányvonala a lelkészi szolgálat minden ágában egyértelműen érvénye
sül, akkor ennek meg lesz az eredménye.

A mai lelkészi szolgálat témakörének befejezéséül kínálkozik az 1959. 
novemberében közölt írás. Azt a bizonytalansági érzést érinti, amely lel
készeink egy részén erőt vett. „Többen úgy végzik szolgálatukat, mintha 
omló homokpart szélén állnának. Vannak olyanok, akik hitetlenségbe 
estek az egyház jövendőjét illetően és ez bénítja munkakedvüket. Olya
nok is vannak, akik nem bíznak teljes szívvel az evangélium hitet és 
egyházat teremtő erejében és emiatt jogi-történeti fogódzókat keresnek, 
amibe megkapaszkodhatnak szolgálatuk végzésében; ahelyett, hogy az 
evangélium erejére bíznák munkájukat és annak gyümölcsét”. És fel
teszi a kérdést: Mindezék mögött nem a „saját portékánkénak, az evan
géliumnak lebecsülése van-e? Belülről, a szívünk mélyén kell megtenni 
azt az utat, ami minden új egyházi esztendőben karácsonytól pünkösdig 
vezet. De ugyancsak belülről, a szívében kell megjárnia mindegyikünk
nek azt az utat is, ami 1945-től a mai napig vezetett: „Ahol egy papi szív 
nem tudja megjárni belülről az utat, amelyet Isten jelölt ki számunkra, 
az bizony marad keserű, állandóan csak hiányokat látó szív”.

A jól végzett mai lelkészi szolgálatnak valóban ott van a gyökere, 
hogy rá tudjuk-e bízni egyházunkat Isten kezére hittel, reménységgel a 

 történelemnek azon az útján, amelyet Ő adott elénk ebben a másfél év
tizedben.

Közösségben
Káldy Zoltán e rovatban megjelent írásainak utolsó témaköréhez ér

tünk. Már az eddigiekből is nyilvánvalóvá lett, hogy magyarországi evan
gélikus egyházunk mai életét és szolgálatát csak akkor tudjuk jól vinni, 
ha megvalósul az egyház vezetőségének és papjainak, valamint a lelké
szek egymás közötti közössége. Ennek a nem könnyű feladatnak szol
gálatában áll külön is néhány cikk.

Az anyagi megsegítéssel foglalkozik az 1959 januári írás, amely be
számol a Központi Alap megindulásáról. Ennek segítségével — állapítja 
meg a cikkíró — 1959. január 1-től kezdve nem lesz egyetlen gyülekezeti 
lelkészünk sem, akinek fizetése ne érné el a havi 1600 forintot. Ha hála
adással tudunk élni a Központi Alappal, ez „megizmosíthatja magyar- 
országi evangélikus egyházunk és ezen belül evangélikus lelkészeink hit
ben és szeretetben való egységét”. Hozzáteszi: ne felejtsük el, hogy az 
államsegélyen keresztül népünk minden tagja áldoz egyházunkra.

1959 októberében szóvá teszi, hogy több lelkész nagyon hozzászokott 
— itt most nem a Központi Alapról van szó — a gyülekezetek és lelké
szek javára az előző években juttatott segélyekhez. Figyelmeztet, hogy 
„egyre jobban meg kell tanulnunk minden vonatkozásban a saját lábun
kon járni és anyagi vonatkozásban is öntevékenynek lennünk” . „Ugyan
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akkor, amikor több lelkész igyekszik gondoskodni arról, hogy gyüleke
zete vagy ő maga segélyhez jusson, meglepő módon nem érez felelősséget 
a közegyházzal és más gyülekezetekkel szemben,”

1959 márciusában foglalkozik a helycserét kérő lelkészek ügyével. 
Megállapítja, hogy nem túl nagy ezek száma, indokaikból különösen a 
szórványszolgálatba való belefáradás és családi okok figyelemre méltók. 
Megemlíti a megoldással járó nehézségeket, de az egyházi vezetőség 
készségét is a megoldás irányában. Két esetben nem lehet támogatni az 
előrejutást: ha a lelkész nem képezte magát tovább és így nem üti meg 
az igényesebb gyülekezetek mértékét, valamint ha nem tudja vagy nem 
akarja megérteni az egyház jelenlegi szolgálatát.

Ez az utóbbi gondolat már érinti azt az általános kérdést, amellyel 
több írás is foglalkozik: egyházunk egységét. 1958 decemberében említi, 
hogy voltak olyan lelkészek, akik nem tudtak egyetérteni az egyház ve
zetőinek és több más lelkésznek álláspontjával, de azt legtöbbször ma
gától értetődőnek tartották, hogy a. püspökök, esperesek és sok más lel
kész — az ő álláspontjukkal ellenkező döntésének eredményeit mint elő
nyöket a maguk számára felhasználják: a gyülekezeti munka nyugodt 
menetét az egyházvezetőség biztosítsa, templomépítési engedélyt szerez
zen számukra stb., és természetesen a kongruát is kapják. „Ezek a lel
készek az egyház vezetőségének olyan döntéseiből éltek, amelyeket ők 
nem vállaltak.”

.1959 áprilisában felveti azt a szempontot, hogy a jó teológiának meg
vannak a világos látásai a politikai, társadalmi kérdésekre nézve is. 
„Azért nekünk azokkal a lelkészeinkkel szemben, akik a közéletben se
hogy sem tudják megtalálni a helyüket, nem pusztán politikai kérdése
ket kell felvetnünk, hanem teológiai kérdéseket.” Ilyeneket például: mi 
az egyház'szolgálata a társadalomban, az egyház és az állami felsőbb- 
ség, az egyház és a technikai fejlődés stb.

1961 áprilisában örömmel állapítja meg, hogy sok lelkész felszámolta 
teológiai és egyházpolitikai vonatkozásban régebbi helytelen álláspont
ját, de vannak, akiknek meggyőződése és igehirdetése felett nyomtalanul 
ment el az elmúlt évek sok termékeny egyházi eszmecseréje.

A mi időnkben a magyarországi evangélikus egyház és benne evan
gélikus lelkészi karunk hitbeli egységénél arról is szó van, hogy „értsünk 
egyet evangélikus egyházunknak a szocializmusban való útját és szol
gálatát illetőleg is. Hitbeli egységünkhöz tartozzék hozzá az is, hogy Jézus 
Krisztusban való hitünkben egyek vagyunk egyházunknak az új magyar 
világban folyó jó munkája kérdésében, abban, hogy olyan egyház aka
runk lenni a szocializmusban, amely hitelveit semmiképpen sem adja fel, 
hanem azokhoz ragaszkodva, éppen ezekből a hitelvekből kifolyólag se
gíti népünket a jó célok megvalósításában” . (1959 januári cikk.)

Ezt a mai egységet fejti ki részletesebben 1962 novemberében az egy
háznak mint Krisztus testének és különböző feladatokat betöltő, össz
hangban működő tagjainak bibliai tanítása nyomán. Hivatkozik a meg
előző országos esperesi értekezleten elhangzott kijelentésére: „csak szí
nezetben, de irányban semmiképpen sem lehetnek közöttünk különbsé
gek”. A Szentlélek különböző ajándékai nyomán — mondja —, az egy
ház történetében mindig jelentkeztek bizonyos „színek” és sajátosságok, 
tehát kegyességi életformák, teológiai vonalak, de ezek nem igényelhetik 
maguknak a kizárólagosságot, sőt, arra kell törekedniük, hogy az egyház 
egészét segítsék, annak javára végezzék funkciójukat. Azután mindezt 
így alkalmazza helyzetünkre: Egyházunk „döntött afelől, hogy egyház 
akar lenni és maradni a szocializmusban. Lelkészeinket újra és újra arra
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 kérjük, hogy ezen az úton bizalommal álljanak az egyház vezetői mögött 
és segítsék a maguk helyén országos összefüggésekben is az egyházveze
tőséget.” Mindenki saját „színével” vagy „sajátosságával” tegye ezt, de 
közben vizsgálja meg, hogy lényegében valóban segít-e, a közös úton 
jár-e.

A teljesség céljából itt említem meg, hogy az 1958 novemberi szám
ban megjelent cikk a papi rágalmakkal foglalkozik, az 1961 novemberi 

  számban közölt, egyházkerületi közgyűlést megelőző igehirdetés pedig 
Jézus Krisztust állítja elénk mint a szeretet forrását és példáját, azét a 
szeretetét, amellyel tartozunk az egyházon belül egymásnak és az egyhá-. 
zon kívül minden embernek.

Az utolsó szám írása egyházunkban folyó közös munkának örven
detes eredményeit sorolja fel. Az Egyezmény, az új zsinati törvények, 
a Központi Alap megszervezése, a Keresztyén Énekeskönyv teológiai és 
zenei felülvizsgálása és az Új Rész kiadása, hitvallási irataink lefordítása 
és megjelentetése, a Szentírás új fordítása, az új Agenda kiadása, a kon
firmációi káté, a Hétről hétre című áhítatos könyv, a lelkészi munka- 
közösségek évenkénti programja, hetilapunk és még sok más, mind kö
zösségi fáradozás eredménye, közösségben végzett munka gyümölcse. 
Megállapítja, hogy az egyházvezetőség igényli a lelkészek munkáját és 
a lelkészek szívesen vállalják a közös munkából rájuk eső részt. „Első- 

   sorban azoknak a lelkészeknek munkájára támaszkodunk, akiknél azt 
tapasztaljuk, hogy olvasnak, tájékozódnak és értik egyházunk szolgálatát 
az új magyar világban. Ugyanakkor senkiről sem mondunk le és re
ménykedünk abban, hogy őszinte eszmecserékben tudjuk legyőzni a ha
mis nézeteket. Ez is közösségi fáradozást igényel!” (1963 április.)

Mások tollából

A fentiekkel befejeztem Káldy Zoltán — a „Csendben Isten előtt” 
rovatban megjelent — írásainak összefoglalását. A rovatot kiértékelő e 
tanulmányom belső felépítését és az írók személye szerint történő tago
zódását objektív ok, az előttem levő anyag természete szabta meg. Előbb 
foglalkoznom kellett a cikkek zömét író szerző gondolatrendszerével, 
hogy azután rátérhessek a kevesebb írással közreműködők cikkeire. Ez
zel eleget teszek a minden írót megillető megbecsülésnek is, hogy saját 
gondolatuk saját nevükhöz, személyükhöz kapcsolódjék. Ugyanakkor az 
összefoglaló tanulmány olvasója világosan érezni fogja, hogy a most 
következők nem új eszmefuttatást indítanak el, hanem beleilleszthetők 
az eddigi gondolatsorba, bizonyságául annak, hogy egyházunk mai vezető
ségének egységes látásmódja nyilvánult meg e rovatban.

D. dr. Vető Lajos püspök két írással szerepel. 1960 februárjában sze
mélyes életünk igeszolgálatáról ír. „Évtizedek óta fontos teológiai és egy
házi problémának számít annak tisztázása, hogy miként kell a mai em
bernek Isten igéjét hirdetni. A probléma megoldását némelyek moder
nizált ortodoxiában látják, mások a mitológia-nélküli kérügmának jó
solnak jövőt. E között a két szélsőség között sok más elgondolás és pró
bálkozás is felbukkan, például az istentiszteleti liturgia gazdagítása. De 
akármit eszelünk is ki teológiai téren, sohasem szabad felednünk, hogy 
az élettel való igehirdetést semmi sem pótolja.”

Az 1960 márciusi számban cikkét hazánk felszabadulásának 15. év
fordulója alkalmából írja. Visszatekint a két világháború közötti Ma
gyarországra, a soviniszta nacionalizmusra, a társadalmi és gazdasági re
formok bírálatára. Idézi néhány szomorú emlékét a harmincas évekből
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.a szegények sorsáról, akik számára elsősorban jelentett szabadulást a 
felszabadulás. Azután pedig arról ír, hogy 1945 felszabadulást jelentett a 
magyar protestantizmus számára is, mert a haladás gondolata ahnak 
.mindig sajátja volt. „Isten jelölte ki egyházunk és lelkészi karunk helyét 
az emberiség történelmének ebben a szocialista korszakában s a szocia
lista Magyarországon.”

Dr. Ottlyk Ernő 1961 januárjában újesztendei hangot üt meg az egy
házát vezérlő Istenről. „A leckét nem lehet lemásolni más korokból, nem 
lehet más egyháztörténelmi helyzetben bevált képletet ma alkalmazni. 
Isten azt akarja, hogy a mi nemzedékünk maga oldja meg feladatát.” 
Isten igéje biztosan mutatja az irányt az atomkorszakban és a társa
dalmi fejlődés mai szakaszában. Az ige mint fénylő tűzoszlop megvilá- 
 gítja az emberszeretet nagy parancsolatát, a részvételt mindazokban a 
dolgokban, amelyek az emberi élet előrehaladását munkálják.

1961 júliusában az első Keresztyén Béke-Világgyűlés anyagának ta
nulmányozásához ad szempontokat: hogyan lehet a közölt előadásokat a 
magyarországi evangélikus lelkész szemével nézni és tanulságait meg
vonni? „A  világháború borzalmai után Isten olyan rend felé viszi a vilá
got. amely hatalmas erők összefogásával akarja kiküszöbölni a háborút 
az emberiség történelméből. A fejlődés iránya a mi egyházunkban is a 
.békemunka jelentőségének felismerése felé haladt. De így történt ez csak
nem világszerte. Ennek a fejlődési iránynak a legdöntőbb állomása a 
prágai első Keresztyén Béke-Világgyűlés.” Kiemelte, hogy a gyűlés anya
gában nagy szerepet kapott a krisztocentrikus szemlélet. „Megszólaltat
ták a názáreti Jézus evangéliumát, aki az emberrel való szolidaritást 
mindenben vállalta. Testté létele az embervilág minden terhének, gond
jának, de reménységének és vágyainak is a felvételét jelenti”. Hangsú
lyozta, hogy a világgyűlésen erőteljesen szerepelt a gyarmati rendszer 
keresztyén bírálata. „Az egy vérből teremtett emberiség ténye semmi
képpen sem egyeztethető össze faji megkülönböztetéssel vagy országok 
népe elnyomásával.”

1962 februári írásában az egyetemes és hazai egyháztörténetből vett 
példákkal világította meg, hogy Isten a különböző történelmi helyzetek
ben más és más igéket ragyogtatott fel az egyház előtt. „Ebből a szem
pontból nézve, az egyháztörténet az irányító és ható igéknek is a törté
nete, amelyek különösképpen is megmozgatták az egyházat.” Isten a mi 
korszakunkban — folytatja a cikkíró — azokra az igékre irányította az 
egyház figyelmét, amelyek elsősorban a békéről, azután a felebaráti sze
rétéiről, a keresztyén ember közösségi magatartásáról, munkaszeretetéről, 
a hivatáshűségről, az emberek segítéséről szólnak. Isten igéjének hűséges 
szolgája „az a magyarországi evangélikus lelkész, aki az Isten által elé 
adott feladatot világosan látja”.

Dr. Pálfy Miklós 1960 áprilisában írt cikkében arra mutat rá, hogy 
komolyan kell vennünk hitvallási iratainkat, de ugyanakkor észre kell 
vennünk, hogy a XVI. század óta a mi világunk megváltozott, az állam és 
a társadalom szerkezete átalakult, továbbá, hogy a nukleáris fegyverek 
korszakában élünk. Ezért a hitvallási iratok bizonyos pontokon nem tud
nak nekünk megoldást adni, ha azokat mereven értelmezzük.

1960 májusában Hromádka professzor egyik előadását említi, ame
lyet Nyugat-Németországban tartott, s benne így tett vallomást szolgá
latukról: „A történelem Ura egy bizonyos helyzetbe állított bele bennün
ket s nekünk ebben a helyzetben kell megvívnunk harcunkat az em- 
bérért — pozitív magatartással és kétes neheztelés nélkül. A reakciós 
körök hallgatnak népünk körében. Reánk, ún. haladókra nehezedik min- 
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den teher —, és mi nem vagyunk néma ebek.” Hromádka kijelentését 
azután alkalmazza a hazai helyzetre, s kijelenti, hogy bizonyos irányú,, 
kritizáló egyházi közvélemény ellenére a „haladó lelkészeknek” vállal
niuk kell a kiállást. Semmiféle bántó megállapítás „se térítsen el ben
nünket a felismert igazságok bátor és félelem nélküli megvallásától”.

1961 májusában azzal foglalkozik, hogy a hívők félelme a tudomány
nyal szemben és aggodalma a teológiát illetően alaptalan. Persze az egy
házi „azt a kritikát, amivel a teológia illeti, nem spórolhatja meg, 
magának.” .

1961 szeptemberében a reformáció felfedezéséből azt mutatja ki„ 
hogy Isten előbb ad és ajándékoz, mielőtt kérne és követelne. Isten leg
nagyobb ajándéka: Krisztus. De Luther a világban is felfedezte az aján
dékozó Istent. A világ tele van Isten adományaival: szülők, barátok, 
egészség, szépség, tudományok, művészetek —, hogy csak néhányat em
lítsünk Luther felsorolásából. „így formálódik meg lassanként Lutherben 
a felismerés, hogy mindaz, amit mi morálnak és erkölcsnek nevezünk, az 
etika minden kérdése abban foglalható össze, hogy az ember Isten aján
déka az ember számára” . És itt mutat rá a cikkíró a szeretetben tevékeny 
hitre.

Korén Emil 1959 júniusában a lelkész nyári pihenési lehetőségét 
összekapcsolja a fraternitás gondolatával, s megállapítja, hogy a lelké
szek közül vannak, akik évek óta nem vették ki szabadságukat, mert 
nincs, aki helyettesítse őket. „Mikor gyakorolunk egymás iránt is diakó- 
niát úgy, hogy közös szervezéssel minden lelkésznek lehetővé tesszük a 
nyaralást?”

1961 februárjában a dolgok összefüggésére mutat rá. „Egész életünk 
minden szálával alapvetően összefügg azzal a társadalmi átalakulással,, 
amely népünkben végbement s az egész világon folyik. Hogyan lehet el
képzelni, hogy mi ettől függetlenül éljünk a paróchiákon, presbitérium! 
üléseken, bibliaórákon és szószékeken?”

Két, lelkészeknek szóló áhítat is megjelent e rovatban. 1959 szeptem
berében Friedrich Lajos az egyetértésről szólt, a rákövetkező hónapban, 
1959 decemberében pedig Benczúr László két ádventi intelemnek adott 
hangot: Örüljetek; legyetek szelídlelkűek!

Végül ismét egy tanulmány, Groó Gyulától, az 1961 júniusi szám
ban. Az egyház a diakónia magatartásában végzi szolgálatát. Ezt a maga
tartását az agapé formálja. Ha vállaljuk a szolgáló egyház magatartását, 
ez megszabadít az öncélúság kísértésétől: „az egyház érdekéről jó érte
lemben csak úgy lehet beszélni, ha ezen az egyház szolgálatának érdekét 
értjük”. Kifejti a szolgáló magatartásból következő szolidaritást az em
berekkel: Igyekezzünk megérteni az embert, úgy amint van, a maga való
ságos helyzetében! Ne akarjuk igehirdetésünkkel úgy megközelíteni az 
embereket, hogy őket az emberi lét határhelyzeteire való utalással (beteg
ség, halál, Ínség stb.) zsaroljuk. Mintha bizony Isten igéjét csak ezekben 
az élethelyzetekben hallhatná meg az ember! Ne akarjuk minden áron 
bebizonyítani: csak a hivő ember lehet erkölcsös s a nem hivő ember 
szükségképpen erkölcstelen — mert ez egész egyszerűen nem igaz.

*
Azzal a meggyőződéssel fejezem be e rovat közel 5 esztendejének 

értékelő összefoglalását, hogy az így kapott kép hasznos lesz. Hasznos 
lesz azok részére, akik egyetértéssel nézik egyházunk mai irányvonalát, 
mert itt az utóbbi évek közben adódó kérdéseit és megválaszolásukat egy
szerre tekinthetik át. De bizonyára hasznos lesz azon kevesek részére is,
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akiknek kételyeik vannak egyházunk mai útjával kapcsolatban, mert ez 
a nagy vonalakban történt felmérés újra gondolkozásra készteti őket, 
mégpedig nem periférikusán, hanem az egész látásra és magatartásra 
nézve. Talán határainkon túl is hasznos lesz az egyházunk életét figye
lemmel kísérők számára, s ez a gyorsröptű áttekintés remélhetőleg több 
megértést és rokonérzést kelt bennük a mi utunk iránt.

Azt hiszem, mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy tökéletes és 
hibátlan megoldások nincsenek a földön, az egyéni keresztyén életben 
sem, az egyházban sem. Igazságunkkal mi sohasem kérkedhetünk, mert 
egyikünk sem mentes a bűntől és tévedéstől. De ez a szükséges és reális; 
alázatunk nem csökkentheti annak bizonyosságát, hogy lényegében hazai 
evangélikus egyházunk helyes úton jár. Ezt nemcsak azoknak a tapasz
talatoknak nyomán mondjuk, amelyek az elmúlt 18 esztendőben gyakor
latilag is megmutatták, hogy más irányú evangélikus egyházvezetési pró
bálkozások a valóságos életben megfeneklettek. De mai útunk szükséges
ségét annak mély megfontolásával is valljuk, hogy ez az út lépésről-lé- 
pésre így adódott, amint Isten az események között utat nyitott egyházá
nak a szolgálatra.

Veöreös Imre

M o zaik
Imádságunknak és igehirdetésünknek csak akkor lesz hitele, ha dol

gozunk a békéért és nem sajnáljuk a munkát érte. Munkánk csak 
akkor nem céltalan, ha szívesen és örömest áldozzuk oda magunkat a 
népek megértéséért, barátságáért és békéjéért.

G. Bickelhaupt (1963)
*

Amikor az egyház nem vállalkozik és nem végzi már a prédikálás 
prófétai szolgálatát? akkor e világ pusztulásának a hordozójává válik.

Martin Stoch
*

A két nagy konfesszió között kétségtelenül javult a légkör nap
jainkban. Dogmatikai szempontból azonban nincsen változás a katolikus 
egyházban, elsősorban a kizárólagossági igény szempontjából.

D. Dietzfelbinger (1963)
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De coena Domini
A dogmatika nem holt területe az egyháznak, ahol csupán törté

nelmi érdekességű dolgokról lenne szó, s ahol a régi merev tanokhoz 
nem lehetne nyúlni az „eretnekség” gyanúja nélkül. A dogmatika is. 
él, fejlődik, alkot, mint az egyház életének szerves része. Ennek bi
zonysága, hogy napjainkban is felvetődött, eleven kérdésként az Űr
vacsora problémája. Hitvallási irataink régi patinás tételei („De coena 
Domini” ) újra megelevenednek s égető kérdéssé válnak.

A német evangélikus egyház egyes területein uniált egyházkerüle
tek is vannak, ahol a lutheri, kálvini és uniált keresztyének élnek kö
zös egyházi szervezetben. Ezeknek az uniált egyházaknak a kezdemé
nyezésére vetődött fel az Űrvacsora teológiai problémája.

1947—1957-ig dolgozott egy vegyes hitvallási összetételű bizottság a 
lutheri és kálvini úrvacsorai tanítás összeegyeztetésének kísérletén. Mun
kájuk eredményét az ún. „arnoldshaini tételekben” publikálták. Azonban 
maga a bizottság sem tudott egységes véleményt kialakítani. A neves 
lipcsei lutheri dogmatikus, D. Ernst Sommerlath, bár 10 évig tagja volt 
a bizottságnak, a tételeket nem fogadta el, s nem írta alá. A tételek 
közlése után számos kiváló lutheri teológus részesítette bírálatban a 
tételeket. Közegyházilag sehol sem váltak hivatalosan elfogadott állás- 
foglalássá az arnoldshaini tételek, még az uniált egyházi szervezetben 
sem. Azonban széles körű vita kerekedett az arnoldshaini tételek körül, 
s a Jézus Krisztus testéről és véréről szóló úrvacsorái tanítás újra a 
teológiai érdeklődés középpontjába került.

Magyarországi evangélikus egyházunk szilárdan áll a lutheri teoló
gia, a Szentírás teológiájának alapján, nálunk nem aktuális a német 
uniált egyházak kérdés-felvetése. De mégis érdekes számunkra az, mi
lyen teológiai viták hangzanak a reformáció egyházaiban. A tájéko
zódás és információ kedvéért érdemes elővenni az arnoldshaini téte
lek ügyét.

A bizottság „az újabb exegetikai eredmények” figyelembe vételé
vel kísérelte meg az evangélikus és a református hitvallási iratokba 
foglalt úrvacsorai tanítás egyeztetését és új formula kialakítását. Nyolc 
tételben foglalták össze munkálataik eredményét.

Először bemutatjuk a nyolc arnoldshaini tételt az Űrvacsoráról, 
majd a lutheri teológusok bírálatának főbb szempontjait ismertetjük.

Nyolc tétel az Úrvacsoráról

1. tétel
(1) Az általunk ünnepelt Űrvacsorát az érettünk meghalt és fel

támadt Jézus Krisztus rendelte és parancsolta.
(2) Az Űrvacsorában a megdicsőült Űr hívja övéit asztalához, hogy 

máris részeltesse őket Isten országának eljövendő közösségében. 2

2. tétel
(1) Az Úrvacsorában, mint az ige és a Szentlélek által jelenlévő 

Űr, ugyanazt cselekszi Jézus Krisztus, mint az egyházban.
(2) Az Űrvacsora az igehirdetéssel, a keresztséggel, s a  személyes 

bűnbocsánat hirdetésével együtt, arra a területre tartozik, ahol Krisztus 
a megmentő evangélium ajándékát nyújtja.
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3. tétel

(1) Az Űrvacsora a Jézus Krisztus nevében egybesereglett gyüle
kezet istentiszteleti cselekménye.

(2) Az Űrvacsorában az evés elválaszthatatlanul hozzátartozik Jézus 
váltsághalálának hirdetéséhez, amit a szóban elhangzó bizonyságtétel
közöl.

(3) Imádság, hálaadás és dicséret között vesszük a kenyeret és bort, 
miközben a szereztetési igéket halljuk, s a gyülekezetnek a kenyeret 
és bort evésre és ivásra nyútjuk.

(4) Az Úrvacsorában Krisztus halálára emlékezünk, amely által Isten 
egyszer s mindenkorra kiengesztelte magát a világgal. Az Úrvacsorában 
a feltámadt Úr köztünk való jelenlétét fedezzük fel, és várjuk örömmel 
visszajövetelét, mint akiket elhívott Isten országa dicsőségére.

4. tétel
Az Úr Jézus Krisztusnak a kenyér és a bor nyújtásakor mondott sza

vai azt jelentik számunkra, amit ő ennél az alkalomnál mindenkinek 
ajándékoz, aki oda járul: a megfeszített és feltámadt Űr nyújtja min
denkiért halálra adott testét és mindenkiért kiontott vérét az evangé
lium ígéretével, a kenyérrel és borral, s ezzel a Szentlélek erejét 
árasztja ránk, beavat bűnt legyőző dicsőségébe, hogy a hitben az ígé
rete szerint elnyerjük a bűnök bocsánatát, az örökéletet és üdvösséget.

5. tétel
Nem felel meg mindannak, ami az Úrvacsorában történik,
a) ha valaki azt tanítja, hogy az Űr szereztetési igéi által a kenyér 

és a bor természetfeletti szubsztanciává lényegül át, -s ezáltal a kenyér 
és á bor megszűnik kenyérnek és bornak lenni;

b) ha valaki azt tanítja, hogy az Űrvacsorában az üdvtörténet is
métlése valósul meg;

c) ha valaki azt tanítja, hogy az Űrvacsorában akár csupán terríié- 
szeti, vagy akár ellenkezőleg természetfeletti anyagot veszünk;

d) ha valaki azt tanítja, hogy a testi és lelki. evés közt párhuzam 
(parallelizmus) van, mint két egymástól különböző folyamat között;

e) ha valaki akár azt tanítja, hogy a testi evés és ivás önmagában 
üdvözít, akár azt, hogy a Krisztus testének és vérének vétele kizáró
lag lelki folyamat.

6. tétel
(1) Az a Jézus Krisztus, aki minket Isten kárhozatba taszító ítéleté

től megmentett, ugyanakkor az új teremtés kezdete és befejezője.
(2) Általa mindnyájan, akik az ő testét és vérét vettük, az egyház

hoz, az ő testéhez tartozunk, s részesei vagyunk — ígérete szerint — 
az új szövetségnek, amelyet Isten a Jézus vérével szerzett.

(3) Az Űrvacsora testvéri közösségbe fűz egymással, s azt tanúsítja, 
hogy minden egymástól elszakító válaszfal Krisztusban leomlik, s a 
megkegyelmezett bűnösök közt az Űr úgy jelenik meg, mint egy új 
emberiség kezdete.
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(1) Az Úrvacsora a Krisztus keresztjével fűz össze minket s mu
tatja azt utat, amelyen járnunk kell. Ahol mi gyengék vagyunk, Isten 
kegyelme erős. Halandóságunkkal szemben, ott az általa adott örökélet. 
Ennek a dicsőségét ugyan még elrejtik az élet nehézségei és gondjai. 
Azért táplál minket az Űr az Űrvacsorában, hogy megőrizzen minden 
rajongástól és tévhittől, hogy sem hamis reményekben ne ringassuk 
magunkat, se kishitűen el ne csüggedjünk.

(2) Abban a gyülekezetben, amelyben az Űrvacsorát vesszük, mind
nyájan testvérek vagyunk. Ezt a közösséget kizárólag a szeretet táp
lálja, amely előbb szeretett minket (ti. a Krisztusé). Amint önmagát 
adta értünk, hogy az igazság híjával lévőnek megigazulást ajándékoz
zon, a bűn megkötöttjének kegyelmet nyújtson, a porba hüllőt fel
emelje, úgy kell nekünk is megosztanunk mindenünket embertár
sainkkal, amink van.

8. tétel
(1) A hit befogadja az ígéretet, sőt egyedül erre az ígéretre épít, 

s nem a saját érdemére.
(2) Isten igéje megőriz minket az Űrvacsora megvetésétől, vagy a 

vele való visszaéléstől, amivel vétkeznénk e felséges ajándék ellen s 
magunkra vonnánk Isten haragját.

(3) Isten gazdagságából telik mindenkinek, aki hisz őbenne, hiszen 
ő a gyülekezet minden tagját hívja az Úrvacsorához, s kész mindenki 
bűnét megbocsátani, aki igényli az Isten igazságában való részeltetését.

Az evangélikus álláspont

Az úrvacsorai tanításnak sok évszázados múltja van a teológia 
történetében. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert minduntalan 
előbukkannak azok a klasszikus kifejezési formák, amelyek szabatosan 
és világosan jelölik meg a teológiai fogalmakat. Ezek nélkül nem lehet 
eligazodni a különböző egyházak, különböző úrvacsorai tanítása között.

Az arnoldshaini tételeket éppen azért éri bírálat, mert megpró
bál határozatlan, homályos fogalmakat használni.

Olyan kifejezésekhez folyamodik, amelyek többértelműek. Különö
sen az alapvető fontosságú 4. tételnél lehet megfigyelni a kifejezések 
homályosságát, a logikailag nem egészen összefüggő mellékmondatokat, 
amelyek éppen nem szolgálják az úrvacsorai tanítás egységét. Az uni- 
ált teológusok megpróbáltak kommentárt fűzni a 4. tételhez, hogy el
fogadható értelmet adjanak, annak, s megkedveltessék a lutheri teoló
gusokkal is. Azonban a tételek önmagukban érvényesek s önmagukért 
szólnak.

Voltak, akik megkísérelték úgy feltüntetni a dolgot, hogy a tételek 
„az újszövetségi tudomány legújabb exegetikai munkálatainak eredmé
nyeként jöttek létre” . Kétségtelen, hogy a tételekben érvényesülnek az 
Újszövetség korszerű tanulmányozásának szempontjai, azonban a leg
újabb exegetikai eredmények sem változtattak semmit az Úrvacsora 
értelmezésén. Ezen a téren semmi újabbat sem lehet felfedezni ahhoz 
képest, amit hosszú évszázadok teológiájának története már feldolgo
zott. Sommerlath professzor szerint az utóbbi évtized úrvacsorai exege
tikai munkája sokkal inkább igazolta a lutheri álláspontot, mint ahogy 
azt az arnoldshaini tételek feltüntetik. Semmiképpen sem igaz az a né-

7 tétel
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zet, hogy az újabb exegetikai kutatás kimutatta volna, hogy a refor
máció kérdésfelvetése helytelen, s a dolog félreértését jelenti. Ennek 
.éppen az ellenkezője igaz. Az egyes exegéták munkája nem mentes a 
teológiatörténeti, hitvallásos, vagy pedig valamely egyház tanítására jel
lemző vonásoktól, sőt, ezek önkéntelenül is, de tudatosan is, befolyásol
ják az exegetikai munkát. A reformátorok és a hitvallási iratok úrva
csorái teológiája annyira kimunkálta ezt a területet, hogy úgyszólván 
lehetetlen ezekhez képest újat mondani anélkül, hogy önkéntelenül is 
ne ismétlődnének a klasszikus teológiai formulák. Ez azt mutatja, hogy 
lehetetlen konfesszionális jellegzetesség nélkül megszólalni ezen a téren. 
Hogyan lehetne akkor azt gondolni, hogy idejét múlta a reformáció kér
désfelvetése? Sőt inkább az az igazság, hogy a reformáció teológiájá
nak ismerete nélkül nem lehet ezek közt a kérdések közt eligazodni. 
Bárhogy próbálkozzék is valaki, csak ismétli — szándékosan, vagy szán
déka nélkül — a lutheri, a kálvini, ^vagy a közvetítő irányzatok klasz- 
szikus teológiai képleteit.

De nemcsak lutheri oldalról nyilvánult meg a következetesen hit
vallásos teológia igénye. A kálvini teológia sem hagyja elalkudni a maga 
tanítását. Nem is lehet csodálni, hogy aki komolyan veszi egyháza taní
tását, az belső, szent meggyőződéssel is vallja azt, mégpedig nem csu
pán formailag, vagy Illendőségből, hanem hittel. Ezért á hit nem adhat 
fel olyan értéket, amelynek háttérbe szorításával az Ürvacsora kegyelmi 
ajándékából valami is veszendőbe menne. Mivel nem teológiai iskolák 
íróasztal-problémáiról, hanem a hit drága kincséről van szó, ezért lénye
gesek olyan megkülönböztetések is, amelyek •« kívülállók számára talán 
érthetetlenek, de a hit számára fontos éltető erőt jelentenek. Amikor 
pl. Krisztus valóságos, úrvacsorái jelenlétéről van szó, ezzel nem a 
lutheri tanítás pozícióját vagy tekintélyét akarjuk mindenáron védel
mezni, ami egyébként csupán emberi elgondolás védelme lenne, hanem 
Jézus Krisztus szavát vesszük komolyan, aki valósággal akarja adni tes
tét és vérét az Úrvacsorában. Tehát nem a lutheri keresztyénség vagy 
az evangélikus egyház védelme a vezető szempont, hanem Jézus Krisz
tus szavának és adományának a komolyan vevése. Hiszen éppen az az 
igazi lutheri tanítás, hogy akár Luther Márton, akár az evangélikus egy
ház, akár az evangélikus egyház hitvallási iratai: mind a Szentírás te
kintélye alatt állnak, attól függnek. Csak annyiban van szó az evan
gélikus egyház tanításának igazságáról, amennyiben a Szentírás igaz
ságát képviseli és szolgálja. Ha más egyház tanítana leghűségesebben 
a Szentírás alapján, akkor oda kellene mennünk, s azt kellene követ
nünk. A mi evangélikus lutheri egyháziasságunk tehát mindenestül az 
igéhez kötött, közelebbről: az ige középpontjához, Jézus Krisztushoz
kötött egyháziasság. Mivel nem találunk más egyházat, amely követke
zetesebben, hűségesebben, eltökéltebben követné Jézus Krisztust, azért 
a Krisztus-követésünk egybeesik az evangélikus egyházhoz tartozásunk
kal.

Erről a teológiai bázisról elindulva, kell ezekben a kérdésekben el
igazodnunk.

Az arnoldshaini tételek részletes elemzése

A tételek helyesen szólnak arról, hogy Jézus Krisztus a tulajdon 
vérével váltott meg minket. Azonban, amikor arról van szó, hogy mit 
ad Jézus Krisztus az Úrvacsorában, már nincs szó arról, hogy a tulajdon 
testét és vérét adja, s kifejezetten az úrvacsorái elemek, az ostya és a
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bor azok, amelyekben az Úr nyújtja az úrvacsorai ajándékot. A tételek 
óvakodnak minden „dologi” értelmezéstől.

Nem kétséges, hogy Krisztus maga áll az úrvacsorai cselekmény kö
zéppontjában. Az Úrvacsora kincse magának az Urnák az adománya. 
Őhozzá járulunk, vele lépünk közösségre. Magát ajándékozza nekünk, s: 
minket igényel a maga számára. Ezért a Krisztus személye a hordozója, 
az úrvacsorái ajándéknak. Ő a „príma causa”, vagy a „primus causator”.'

Az a vélemény, amely az úrvacsorai elemekre azért nem tesz hang
súlyt, mert attól fél, hogy ez a protestantizmuson belül nem legitim,., 
helytelen, mert a kinyilatkoztatás lényegéhez tartozik az, hogy Isten 
testté lett, földi formákba önti a maga isteni lényegét. Amint az örök: 
Logos, a valóságos Isten, emberré lett. s valóságos testi formát vett fel,, 
s mint valóságos ember vitte véghez a megváltás művét, ugyanúgy adja 
Krisztus sajátmagát testi formában az úrvacsorai elemekben, s összeköt' 
és egybefűz bennünket testével és vérével. Ezért a Krisztus személyére- 
utalás az Úrvacsorában, és az úrvacsorai elemek kihangsúlyozása, sem
miképpen sem mondanak ellent egymásnak, sőt szükségképpen össze
tartoznak.

Luther éppen nem hagyta figyelmen kívül Jézus Krisztus szemé
lyének jelentőségét az Úrvacsorában, de ugyanakkor erősen hangsú
lyozta az úrvacsorai elemeknek, a Krisztus testének és vérének a fon
tosságát. „Krisztus nem azt mondta, hogy én vagyok az az ember, aki 
érettetek adta magát, de az én testem bizony nem étel és ital” (WA 28, 
161,12), hanem „az oltárról osztja ki testét és vérét, hogy együk és igyuk”' 
(WA 23, 205,9).

A tételek helyesen hangoztatják az Űrvacsorában Jézus Krisztus
cselekvését. Ö az alanya az úrvacsorai cselekménynek. O szerezte. Ö cse
lekszik benne ma is (2/1). Öt vesszük a szentségben. Ö nyújtja aján
dékát. Önmagát adja (4/1). Arról azonban nem szólnak a tételek, hogy 
teste és vére az úrvacsorai elemekben van. Nem elég halálára emlé
kezni, hanem azt is hirdetni kell, hogy amivel odaáldozza magát éret
tünk, az az ő teste és vére. Hangsúly van azon a „dolgon” (res), amit 
nyújt nekünk. A Krisztusban való személyes hitet csak erősíti az a tény, 
hogy az úrvacsorai elemekben Krisztus valóságos testét és vérét veszi 
a hivő. A Krisztus testével és vérével való egyesülés döntő esemény 
a vele való személyes egyesülés, a tanítványság és a Krisztus-követés 
útján.

Az arnoldshaini tételekben megfigyelhető az elszellemiesítés törek
vése. Az Úrvacsorával kapcsolatban nem elég általában szólni Krisztus 
megváltói művéről. A tételekből nem derül ki, hogy Jézus Krisztus tes
tét és vérét eledelként és italként adja.

Kifejezetten a református kívánságra vették be a tételekbe azt, hogy" 
„Krisztus a Szentlélek által jelenlevő Űr” (2/1). Ehhez a 4. tétel azt fűzi 
hozzá, hogy „Krisztus a Szentlélek erejét árasztja ránk, beavat bűnt 
legyőző dicsőségébe” . Református tanítás szerint Krisztus úrvacsorái je
lenléte a Szentlélek által valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a Krisztus
szentségi jelenléte a Szentlélek műve. Itt tehát a tételekben világos: 
református hatás figyelhető meg.

Ennek megfelelően az Úrvacsora adományát a megmentő, üdvözítő
evangéliummal azonosítják a tételek. A 2/1. tétel és a 4. tétel is han
goztatja, hogy az Úrvacsorában ugyanazt cselekszi Jézus Krisztus, mint: 
az igében. De vajon ezzel az értelmezéssel mindent megmondtunk-e az: 
Úrvacsorára nézve? Kifejezi-e ez a formula az Űrvacsora specifikumát
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és tartalmi gazdagságát? El lehet-e tekinteni az Úrnak attól az Ígéreté
től, amelyet kifejezetten a teste és vére vevéséhez kötött?

Jellemző, hogy a tételek nem tárgyalják a konszekrálás kérdését 
(3 3). Pedig ez a probléma egészen újszövetségszerű, hiszen mind a szi
noptikus evangéliumok, mind Pál apostol, kifejezetten szólnak az úr
vacsorai elemek megáldásáról. A tételek azonban nem mernek ebbe a 
kérdésbe belemenni mintha attól kellene félni, hogy ez valami „kon- 
szekrálási teológia” felé vezetne. Ezért inkább eltekintenek a tételek az: 
Újszövetség tanításától.

Helyesen irányulnak a tételek (5/a) a reformáció által egyértelműen 
elvetett katolikus transzszubsztanciáció elmélete ellen. Azonban a szö
vegezés nem szerencsés, mert annyira a református álláspontot követi,. 
hogy lutheri alapról lehetetlen vele egyetérteni. A „természetfeletti 
szubsztancia” elvetése ebben a formában nem világos. Mert az is nyil
vánvaló, hogy nem valami holt, fizikai anyagot veszünk az Úrvacsorá
ban. Ennél többről van szó a szentségben.

Luther szerint: „Mikor a Krisztus testét eszed, nem csupán szellemi 
javakat veszel magádhoz. Mert az ő teste: lelki test (geistlich Fleisch), 
nem az; változik át, hanem azt változtatja át, aki veszi az ő testét” 
(WA 23, 205,9). „Krisztus teste teljes minden isteni kegyelemmel, élet
tel és üdvösséggel, aki csak kicsit is magához vesz abból, isteni kegyel
met, életet, üdvösséget és minden kincset vett magához, amit csak ez: 
a test jelent” (WA 23, 251,21). „Amikor mi Krisztus testét esszük tes
tileg és lelkileg, olyan hatékony táplálékot veszünk magunkhoz, amely 
belőlünk, testi, bűnös, haladó emberekből: lelki, szent, örökéletre elhí
vott embereket avat” (WA 23, 205,17). Ugyanezt Luther azzal a képies 
módszerrel is - kifejti, hogy amikor a Krisztus testét vesszük, ez a táp
lálék annyira hatékony, mintha a bárányt megevő farkasban megszűn
nének a ragadozó tulajdonságok, s a farkas a bárány természetét venné 
fel.

Luther tanítása tehát azt világítja meg, hogy az Űrvacsorában nem 
holt anyagot,, hanem valóban „lelki testet” (geistlich Fleisch) veszünk 
magunkhoz. Aki komolyan veszi a Krisztus testét és vérét, nem hagy
hatja figyelmen kívül, hogy itt'valóban isteni, mennyei „materia”-ról 
van szó (matéria coelestis), ez pnéumatikus „rés”. Amikor tehát az 5. 
tétel kifejezetten elveti az úrvacsorái elemek természetfelettiségét,. 
ezzel ellentétbe jut az Úrvacsora lutheri értelmezésével.

A 4. tétel szerint „a kenyérrel és borral” nyújtja az Űr a testét és 
vérét. Aki az úrvacsorái teológiában járatos, tudja, hogy ez a termi
nológia (mit Brot und Wein, cum pane et vino) a megváltoztatott Ágos
tai Hitvallás (Augustana variata) által használt kifejezés. Ez a formula 
azt jelenti, hogy a kegyelmi ajándékot evés és ivás által nyerjük el, de 
nem jelenti azt, hogy a Krisztus teste és vére az elemekben rejlik. Kál
vin is ezt a formulát (mit, cum, avec) tette magáévá.

Az evangélikus tanítás által használt formula (in, mit und unter: 
in, cum et sub), Luther véleménye szerint arra alkalmas, hogy á gyü
lekezet előtt ennek alapján tanítsunk. Azonban, ha teológiailag egészen 
pontosan és találóan akarjuk kifejezni magunkat, akkor ezt a formulát 
úgy kell értelmeznünk, hogy a kenyér (ist, est) a Krisztus teste, és a bor 
(ist, est) a Krisztus vére. Ez volt az a nevezetes „est”, amit Lujher a 
marburgi kollokviumon az asztalába vésett, a corporalis praesentia-hoz 
való ragaszkodása jeléül.

Arra a kérdésre, hogyan jelenik meg Krisztus teste és vére az úr
vacsorái elemekben, Luther nem akart választ adni, a „hogyan”-nak
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a kérdését nem firtatta. Éppen azért támadta olyan élesen a katolikus 
transzszubsztanciáció elméletét, mert az igei alap nélkül, emberi speku
lációval akarja megoldani azt, amit az ige nem nyilatkoztatott ki. 
A transzszubsztanciáció határozott elvetése szoros összhangban áll 
Luther pápaellenes harcával. Az Ürvacsora titkának önkényes „meg
oldása” is egyik jele a pápaság visszaéléseinek.

Ezen a ponton válik világossá Luther következetes igeszerű tanítása. 
Luther a titok zárját nem akarta erőszakkal feltörni. Amit Isten nem 
nyilatkoztatott ki, azt emberi mesterkedéssel úgysem lehet kispekulálni. 
Ezért volt kérlelhetetlen a katolikus transzszubsztanciáció elleni harc
ban s a római pápa önkényének visszautasításában. Viszont amit Isten 
kinyilatkoztátott Jézus Krisztus úrvacsorai szavaiban, az ún. szerez- 
tetési igékben, ahhoz mindvégig és következetesen ragaszkodott a svájci 
tanítással szemben, Ezért nincs más lutheri úrvacsorai tanítás, mint ez 
a következetesen bibliai tanítás: az úrvacsorai kenyér és bor Jézus 
Krisztus valóságos teste és vére.

Ezt a kérdést azonban a tételek nemcsak nyitva hagyják, hanem 
egyenesen a református tanítást tükrözik. Sehol sem érik el a tételek 
az úrvacsorai tanításnak azt a belső melegségét, amit Luther képiesen 
úgy fejezett ki, hogy a szentségben úgy egyesülünk Krisztussal, mint 
ahogy a tűzben izzó vas egyesül a lánggal, s miközben ez megtörténik, 
a tűz a vas új formáját hozta létre.

Joggal mondhatjuk, hogy az arnoldshaini tételekben Jézus Krisz
tus inkarnációja nem érvényesül eléggé. Az örök Logos testté léteiét 
a maga teljes gazdagságában akkor ragadjuk meg, ha rámutatunk 
Jézus Krisztus önmaga megalázásának teljességére, amelyben annyira 
lehajol az emberhez, hogy testét és vérét ételül és italul nyújtja, hogy 
ezzel egészen közel kerüljön a bűnös emberhez, őt felemelje és isteni 
dicsőségével megajándékozza. A szentség lelki tartalmát nem azáltal 
emeljük ki, hogy elszellemiesítjük. A szentség lelki jellege abban nyer 
kifejezést, hogy a hit teljes bizodalommal (fiducia) befogadja azt, amit 
Krisztus ajándékoz neki. Az ajándék jelentőségét csak növeli, ha tekin
tettel vagyunk a „res” testi oldalára is. Luther szerint: „Objectum non 
est semper spirituálé, sed usus debet esse spirituális” (WA 23, 185,6).

Mindezek természetesen nem a teológiai szőrszálhasogatás területére 
tartoznak, hanem a Krisztus-hit legbensőségesebb területére, vezetnek, 
ahol azért ragaszkodunk a lutheri tanítás következetes érvényesítéséért, 
mert ezzel közelítjük meg legjobban Jézus Krisztus úrvacsorai ajándé
kának nagyszerűségét. A hit nem akar elveszteni semmit sem abból 
a kincsből, amely — kegyelemből — övé lehet. Nem prédálhatjuk el az 
evangélikus egyház tanítását — Krisztusért. így és ezen keresztül ma
gasztosul fel előttünk igazán Krisztus ajándékának nagysága!

Az Úrvacsora lényege lutheri tanítás szerint az, hogy abban több 
ajándékot nyerünk, mint a hirdetett igében. Az igehirdetés Jézus Krisz
tus megváltói művéről tesz bizonyságot, azonban az Ürvacsorában 
 Krisztus valóságos testével és vérével egyesülünk. Luther patinás sza
vai szerint: „Wer dis brod isset und beisset, der isset und beisset das7 
so der rechte warhafftige leib Christi ist” (WA 26, 442—443). A Krisztus 
testének és vérének vétele nem szimbólum, sem jelkép, hanem a Krisz
tussal való egyesülésünk eseménye, általa az elveszett megtalálttá, az 
ígéret beteljesüléssé válik. Az arnoldshaini tételek azonban nem merí
tenek az úrvacsorái tanításnak ebből a kincséből.

Az evangélikus egyház hitvallási iratai az Ürvacsoráról egyértel
műen tanítják, hogy' az a Krisztus valóságos teste és vére. Luther a
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Kiskátéban is erre tanítja a gyülekezeteket. Máshol is egészen határo
zottan jelenti ki: „Darauf stehen, gleuben und leren wir auch, das mán 
ym abendmal warhafftig und leiblich Christus Leib isset und zu sich 
nympt” (WA 23, 87,30). Az Ágostai Hitvallás X. cikke tanítja, „quod 
corpus et sanguis Christi vere adsint et distribuantur vescentibus” , az 
Apológia pedig kijelenti „quod. . .  corpus et sanguis Christi et vere 
exhibeantur cum illis rebus, quae videntur, pane et vino” ; a Schmalkaldi 
Cikkek szerint (III., VI.): „statuimus panem et vinum in coena esse 
verum corpus et sanguinem Christi” . A Konkordia Könyv pedig meg
állapítja (Ep. VII, 6), „hogy az Ürvacsorában Krisztus teste és vére való
ságosan és lényegileg (wahrhaftig und wesentlich, vere et substantialiter) 
jelen van”. Másutt pedig azt mondja (VII, 34): „valóságos, de mégis 
természetfölötti étel a Krisztus teste (ein wahrhaftig, dennoch über- 
natürlich Essen des Leibes Christi) és ital a Krisztus vére” . A Solida 
Declaratio kiemeli (VII,' 37): „Amint Krisztus két különböző, át nem 
váltőzó természete elválaszthatatlanul egyesült, ugyanúgy az Ürvacso
rában a két különböző lényeg (duas diversas substantias), a természetes 
kenyér és Krisztus valóságos, természeti teste (panem videlicet naturalem 
et verum naturale corpus Christi) a szentség hivatalos kiszolgáltatásánál 
mindenütt a földön egyszerre van jelen” .

Az evangélikus egyház hitvallási iratai 400 év óta tanítják ebben az 
értelemben nemzedékről nemzedékre a gyülekezeteket. Minden evan
gélikus lelkész az ordináció alkalmával esküt tesz, hogy ezeknek a hit
vallás! iratoknak a szellemében fog szolgálni az evangélikus egyházban. 
Ezekre hivatkozva, a lutheri teológusok kiemelik — a német uniált egy
házak felől jövő próbálkozással szemben —, hogy csak akkor volnának 
elfogadhatók az arnoldshaini tételek, ha áldozatul odadobnánk az evan
gélikus hitvallási iratok tanítását. Az egységet célozták ugyan ezek a 
próbálkozások, de az eredmény az lett, hogy ki-ki a saját felfogása sze
rint értelmezte a tételeket, amire egyébként a homályos és többértelmű 
fogalmazás alapot is szolgáltat. A helyzet azonban éppen megfordított ja 
a szándékoltnak, mert egység helyett az egyenetlenséget tette nyilván
valóvá.

Mi, magyarországi evangélikusok, érdeklődéssel figyeljük ezeket a 
legújabbkori dogmatikai vitákat, de a mi helyzetünkben a kérdésnek 
ilyen felvetése nem aktuális, nálunk semmi ok sincs a lutheri hitval
lásoktól való eltérésre, mi nem élünk az uniált egyházak gondjai kö
zött. Annyiban tanulságos ennek a vitának a figyelemmel kísérése, mert 
arra indít, hogy megbecsüljük és tanulmányozzuk egyházunk úrvacsorái 
tanítását, s a ránk bízott kincset hűen megőrizzük.

Dr. Ottlyk Ernő
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A nemkeresztyén világvallások és a béke

Élet vagy halál
Ezernyi problémát felvető és feladat megoldását sürgető korunk leg

átfogóbb kérdése a háború és béke kérdése. Tudott dolog az, hogy ez ko
runkban a szó szoros értelmében az élet vagy halál problémája az egész,, 
emberiség számára. Hajdanában — mint mondani szokás — minden út 
Kómába vezetett. Ma egyre inkább rájövünk arra, hogy sok megoldásra 
váró társadalmi, gazdasági és kulturális probléma hátterében világszerte 
a meg-megújuló háborús feszültség áll.

Könyvtárnyi és ma már valóban áttekinthetetlen irodalma van an
nak, hogy a világkeresztyénség csoportjai, vezetői és testületéi hányféle- 
módon és formában foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Elmondható, hogy a 
sokszínű és sokárnyalatú világkeresztyénségnek közügye lett a béke ügye.

Tudjuk, hogy nem,, egységes a keresztyénség állásfoglalása sem eb
ben a tekintetben. Formailag — és itt a „forma” szót eredeti, filozófiai 
értelmében, mint az élet alapirányát értem — kétféle tendencia figyel
hető meg a világkeresztyénség béketörekvéseiben.

Vannak keresztyén egyének, csoportok és testületek, akik, illetve; 
amelyek a béke kérdésének megoldását csak a lélek belső rendezettsége, 
által tartják lehetségesnek, és vannak keresztyének, egyre növekvő 
számmal vannak, akik a lélek belső békességének szükségességéről el 
nem feledkezve, sőt annak gyümölcseként mindent elkövetnek azért,, 
hogy a külső békesség fennmaradjon és megerősödjön.

Ezeknek a keresztyéneknek felelőssége univerzális jellegű. Képmuta
tásnak tartják azt, a „lelki” békességet, amely szemeit húny háborús 
feszültségek és hidegháborús békétlenség előtt és feladatuknak ismerik 
fel azt, hogy együttmunkálkodjanak azokkal, akik bármiféle meggon
dolás alapján a béke minél teljesebb megteremtésén és megőrzésén fára
doznak. Egyházunk egységes állásfoglalását ebben a tekintetben a Prá
gai Keresztyén Békekonferencia feladata és munkája képviseli a, világ
keresztyénség körében.

Nemkeresztyének és a béke
Keveset tudunk azonban arról, hogy hogyan reagálnak a nemkeresz

tyén vallásos egyének és, csoportok; a nemkeresztyén világvallások ve
zetői és hívői, mohamedánok, hinduisták, buddhisták a háború és béke 
kérdésére.

Két okból is rendkívül tanulságos a nemkeresztyén világvallások. 
és a béke viszonyának kérdésével foglalkozni.

Egyrészt megszégyenít bennünket az az éleslátás, bátor állásfoglalás; 
és komoly felelősség, amellyel ezek a „pogányok” veszélyeztetett korunk 
nagy kérdésével foglalkoznak. Képviselőik nagy világgyűléseken, min
denekelőtt a moszkvai Leszerelési- és Béke Világkongresszuson félre
érthetetlenül hitet tettek a béke ügye mellett. A nemkeresztyén világ
vallások teoretikusai legjobb és sokszor általuk is elfelejtett tradícióikat 
újítják fel, amelyek meglepő egyöntetűséggel az élet tiszteletére és meg
becsülésére tanítanak.

Egyik-másik megnyilatkozásuk, amellyel őszinte segítőkészséggel 
nyúlnak a mai emberiség fájó sebéhez, az irgalmas samaritánus ezer-
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 szer elprédikált példázatát juttatja eszünkbe megszégyenítő és elgondol
koztató módon.

Másrészt biztatás számunkra a keresztyénségen kívüli vallásos béke
munka. Nem vagyunk egyedül. Még a keresztyénséggel elvileg kemény 
harcban álló vallások népe is tudja és ismeri Isten egyetemes békeaka
ratát. Az az Isten, akiről azt hisszük és hirdetjük, hogy a kövekből is 
támaszthat fiakat magának, meglepő és hálára indító módon gondot visel 
az élet fennmaradására.

Mohamedánok
A köztudat szerint erőszakosan hódító vallási imperializmusnak is

mert és elkönyvelt mohamedanizmus alaptanai között ilyen tanításokat 
találunk: „Tiltott dolog az ölés, a háború, mivel Allah tiltotta meg azt. 
Tiltott még akkor is, ha azt mondod, hogy az az igazságért történik. 
Ha valakit mégis megölnek, az igazhitűeknek segítőkészséggel oda kell 
állniok a visszamaradottak mellé."1

Vagy gondoljunk az ősi kínai népvallásra. Lao-tse Konfucséval ellen
tétben az állam értelmét nem abban látja, hogy egy jól megszervezett 
hivatalnok-állam alakuljon ki, hanem egy olyan államban, amelyben az 
emberek partikuláris közösségekben, egyszerűen és békességben élnek, 
teljesen fegyvertelenül, a háborút nem ismerve és éber gondossággal 
elhatárolva magukat a többi államok viszályaitól és háborúitól.1 2

Az izlám világához visszatérve itt említhető meg a következő: 
„Az egyik újabb mohamedán szekta, az ún. Ahmedijja felekezet, amely
nek alapítója Mizra Gulam Ahmed, és amely felekezet azzal büszkélke
dik — történetileg persze bizonyíthatatlanul —, hogy a sziklasírból 
Keletre menekült Jézus sírját ismeri és tiszteli, szigorúan tiltja a vér
ontás és a háború minden formáját és súlyos tévelygésnek minősíti a 
szent háborúnak a mohamedanizmusban általánosan elterjedt gondola
tát és gyakorlatát.”3

Persze azt, hogy az elv és a gyakorlat kettéválhat egymástól, azt 
sajnos, nekünk, keresztyéneknek, keresztes- és vallásháborúk és minden 
Isten nevével „megszentelt” vérontás k étes dicsőségű „hősei” utódainak 
nem kell külön bizonyítani.

Mindez nem változtat azon a tényen, hogy legősibb tradícióit te
tekintve, az izlám is a békét látja és ítéli meg az ember Istentől, illetve 
Allahtól rendelt igazi létformájának. A Mohamed eredeti szavai hiteles 
reprodukciójának igényével fellépő ún. „Hadith” irodalomban ilyen fel
jegyzéseket találunk: „Mi az izlám legfőbb tanítása és törvénye? Így 
felel erre a próféta (Mohamed): Igazhivő az, aki az éhezőnek eleséget, a 
szomjazónak italt ad, aki fő gondjának tekinti azt, hogy a békét ki
terjessze az egész világon az igazhivők és a hitetlenek között is. Mert 
fgy szól Allah: irgalmasságom felülhaladja haragomat.”4

Már az említett néhány példa is elég arra, hogy fenntartással fogad
juk még az olyan, egyébként tárgyilagos és elfogulatlan szerző vélemé
nyét is, mint Alfred Bertholet, aki vallástudományi szótárában „béke” 
címszó alatt a következőket írja: „A béke igazi megvalósulását a vallá

1 Korán. Sur. 17,35. Id.: Helmuth von Glasenapp: Die nichtkristlichen Reli- 
gionen, 188. 1.

2 Helmuth von Glasenapp i. m. 112. 1.
3 Szimonidesz Lajos:: A világ vallásai II. 248. 1.
4 Helmuth von Glasenapp 1. m. 182. 1.
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sok az ősidőben (paradicsom) vagy a végső időben (üdvösség) tudják 
csak elképzelni. A magasabbrendű világvallások mind bélátják, hogy a 
világ békétlenségén segíteni nem lehet, és a világbéke megvalósítása 
lehetetlen, ezért az ember belső békességét, a lelki békességet (az isten
séggel való megbékélést) kívánják elérni és híveikkel megtaláltatni.”5

Hinduizmus

A keresztyénségen kívüli világvallásokban igen komoly és szerve
zett békemunkát találunk a hinduisták, illetve buddhisták körében. A 
hinduizmus mai képviselői ismételten hivatkoznak arra, hogy legősibb 
tradíciójuk, a Védák kifejezetten életigenlők.

Az ortodox hinduizmus a létet két élesen elhatárolható és elhatáro
landó tartományra osztja, a Brámán és a Maya világára. Ez szerint a 
Brámán az időtől és a történettől eloldott, isteni lét, ez az egyetlen igazi 
valóság. A Maya pedig a tapasztalati, az időhöz és a történethez kötött 
lét. Ez a látszatlét világa. Ezt az ősi és alapvető tanítást, amely erkölcsi 
konzekvenciái" szerint az élet tagadását és a szenvedések jegyében folyó 
látszatléttől való szabadulást és menekülést tűzi ki céljául, a modern 
hinduizmus gyökeresen reformálja, illetve — mint mondják — a kor
szerűségnek megfelelően reinterpretálja.

A modern hinduizmus mai, nagy tanítómestere, S. Radhakhrisnan, 
a Brámáról és Mayáról szóló ősi tanítást úgy magyarázza, hogy a Brámán 
valóban az- örökkévaló lét. Ez azonban nem független és nem is függet
leníthető a világtól, hanem szüntelenül munkálkodik abban. Alakítja, 
formálja, az örökkévalósághoz méltóvá teszi azt. A  modern hinduizmus 
tanítása szerint a Maya nem látszatlét, hanem az empirikus lét világa, 
amelyet egyre inkább áthatnak az örökkévalóság erői. A modern hin
duizmus így tanít: „Aki elfogadja, hogy minden lélek az Istené, az nem 
is tud mást tenni, mint a világ divinációjában részt venni és segítségül 
lenni. A lemondás, amelyet végrehajtott, nem követelheti tőle azt, hogy 
a tevékeny munkálkodás világából meneküljön, hanem csak az önzés le
győzését.”6

A modern hinduizmus mélységes meggyőződése az, hogy tanítása 
alkalmas a világ égető kérdéseinek megoldására. Büszkén hivatkoznak 
a hinduizmus valóban meglevő és köztudott vallási toleranciájára és 
arra a meggyőződésükre, hogy az élő hitnek nincs szüksége semmiféle 
dogmatikára. Valóban: a modern hinduizmusban kifejezetten dogma- 
ellenes tendenciákat találunk. Sajátos hinduista vélemény az, hogy a 
világ vallásainak és vallásos népeinek nem dogmákban és hitvallások
ban, hanem az igazság közös keresésében kell keresniük és lehet meg is 
találniuk egymást.7

Radhakhrisnan új korszak kezdetét látja és ünnepli a mai hinduiz
musban. Erre a korszakra az jellemző, hogy a hinduizmus az élet tisz
tele jegyében öleli magához az egész világot. A mi nemzedékünk fő fel
adata Radhakhrisnan szerint az, hogy ennek a világméretű élet-tisztelet
nek a jegyében úgy bontakoztassa ki képességeit, hogy az egész emberi
ség békés életén és előmenetelén hathatósan tudjon munkálkodni. A 
hinduizmus nagy gondolkozója úgy látja, hogy a többi, nagy keleti

5 Alfréd Bertholet: Wörterbuch dér Religionen, 152. 1.
6 S. Radhakhrisnan: Die Gemeinschaft des Geistes, 45. 1.
7 s . Radhakhrisnan: The Hindu View of Life, 58. 1.
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világvallás is sokat tehet ebben a tekintetben. Hiszen mind háta mögött 
tudja az univerzális miszticizmus gazdag örökségét. Vagyis vallásos, 
életük mindig is inkluzív volt és soha nem exkluzív jellegű. A nagy ke
leti világvallások mindig is az emberiség egysége, a béke és harmónia 
érdekében munkálkodtak. Az emberiesség és az egymás iránt érzett köl
csönös felelősség képviseletében és hordozásában Radhakhrisnan szerint 
a nagy világvallások együttműködhetnek és együtt is kell működniük 
Politikailag a világ megérett arra, de korunk is sürgetően követeli, hogy 
életét a kölcsönös megértés és bizalom jegyében élje. A nagy világ
vallásoknak pedig mintegy parlamenti közösségben kellene élniük az. 
egész emberiség javára egymást segítve és támogatva harmonikus együtt
működésben.8

Buddhizmus
A buddhizmus univerzális jellegű, illetve igényű világvallás. Az 

egész világot formálni és megváltani akarja. Élet-tisztelete közismert. 
„Egyik ágazata, a dsainizmus, szerzetesei számára a következőket írja 
elő: A dsainista szerzetesnek húst ennie egyáltalán nem szabad. Még 
a növényi eledelt is csak úgy eheti meg, ha a növényt (amely szintén él} 
nem az ő kedvéért készítették el. Vizet csak szűrve, esetleg forralva 
ihat, hogy élőlényt ne igyon meg vele. Tilos fürdenie és tüzet gyújtania. 
A száját és orrát kendővel kell eltakarnia, hogy a levegővel együtt valami 
parányi élőlényt be ne szívjon. A dsainista szerzetes vándorol szerte az 
országban. Vándorlása közben az útját állandóan egy seprűvel tiszto
gatja maga előtt, hogy valami élőlényt el ne taposson.9

Természtes, hogy a mi látásunk, gondolkozásunk és meggyőződésünk 
számára idegen ez a világ. Hiszen emberi létünkhöz elválaszthatatlanul 
hozzátartozik az, hogy életünket csak más életek (állatok vagy növények) 
elpusztításával tudjuk fenntartani. Mégis tiszteletre méltó az életet féltő 
szeretetnek az a náivan-odaadó megnyilvánulása, amely e különc szer
zetesek életszabályaiban így fejeződik ki.

Ebből az élet-tiszteletből következik az, hogy a mai buddhizmus leg
fontosabb misszióját a világbéke ügyének szolgálatában látja. A budd
histák Rangoonban a közelmúltban felépítették a „béke templomát”  
annak jelképéül, hogy a buddhizmus hoz igazi békét a világnak. Béke
törekvéseik erkölcsi alapját és komolyságát bizonyítja az az ősi. szabály 
is, amely szerint a buddhisták a gyülekezetei támogató laikusoktól öt 
parancsolat megtartását követelik meg. Ezek közül az első így hangzik: 
élőt megölni nem szabad.10

1961 nyarán a Buddhista Világszövetség elnöke, V Chan Thoort láto
gatást tett a Német Demokratikus Köztárasságban.11 Útjáról és a Budd
hista Világszövetség célkitűzéseiről nyilatkozott a Neue Zeit munkatár
sának. Ebben a nyilatkozatban U Chan Thoon szólt arról, hogy korunk
ban szükséges és gyümölcsöző a különféle vallások erkölcsi erejének 
egyesítése a világbéke megőrzése érdekében. Hangoztatta: a vallásos erők 
összefogásával a világbéke könnyebben és gyorsabban valósítható meg. 
mint csak politikai célókkal és eszközökkel.

8 s . Radhalthrisnan: Eastern Religion and Western Thought, 21. 1. I d .: H . . 
Kraemer: Religion and Christian Faith 131. 1.

9 Szimonidesz i. m. II 265. 1.
10 Szimonidesz i. m. 278. 1.
11 Neue Zeit 1961. 178. sz. 3. 1.
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A burmai U Chan Thoon szólt arról, hogy erre az összefogásra al
kalmas és kész az 1950-ben alakult, kétévenként világgyűlést tartó, és csak
nem egymilliárd hívőt magában foglaló Buddhista Világszövetség, hiszen a 
buddhizmus minden tanítása az egyetemes szereteten és türelmen alapul. 
Korunkban parancsoló szükség az, hogy a nagy világvallások hívei és 
vezetői, tanításbeli sajátosságaiktól el nem szakadva a maguk módján 
együttes erőfeszítéssel mindent megtegyenek azért, hogy az emberiség 
nagy családjában megmaradjon és megerősödjön a béke — fejezte be 
nyilatkozatát az elnök.

A nemkeresztyén villágvallásök újabb, a második világháború utáni 
.békemunkájával kapcsolatban külön is szólni kell Gandhi békével kap
csolatos nyilatkozatairól és állásfoglalásairól, a Gandhi nevéhez fűződő 
békemozgalom munkájáról és a japán Kyotöban a buddhisták rendezé
sében megtartott vallásos béke-világkonferenciáról.

Gandhi
A Gandhi nevéhez fűződő mozgalom már az első', atombomba ledo- 

básával kapcsolatban határozottan szembeszállt azokkal a hamis ábrán
dokkal, amelyek szerint az (akkor még egyoldalú) atomütőerő a béke és 
biztonság garanciája. Maga Gandhi az első atombomba ledobásának per
cétől, erőszakos, haláláig, 1948 januárjáig, számtalanszor emelte fel sza
vát a nukleáris fegyverkezés ellen. Sajátos, és hozzánk, keresztyének
hez meglehetősen közelálló gondolkozását, amelyet a gonoszságot es 
igazságtalanságot elszenvedő, az éleibe erőszakkal be nem avatkozó 
magatartás (non-violence) jellemzett, 1946 májusában, a Harijan című 
folyóiratba írt cikkében „a béke atombombájának” nevezte.12

Gandhi szembehelyezkedett azokkal a második világháború után 
közkedvelt gondolatokkal is, hogy az első atombomba egyszer és min
denkorra, magától értetődően elrettenti az emberiséget az atomháború
tól, és így a rossz jóra fordul. Hangoztatta: Istennek valóban van hatalma 
arra, hogy a rosszat jóra fordítsa. Ez azonban nem csökkentheti fele
lősségünket és nem altathatja el lelkiismerétünket. Az emberi bosszú
vágy és gyűlölet ismeretében annak tudatában kell gondolkoznunk és 
cselekednünk, hogy a jó kezdeményezéseknek jó, a bűnös kezdeménye
zéseknek gonosz következményei lesznek.

A nemzetközi békemozgalom megindulása előtt, 1946-ban Gandhi 
már arról írt, hogy az atombomba pusztulással fenyegeti az emberiség 
minden jó igyekezetét és célját. 1945. augusztus 6-ig az emberiség abban 
a képzelgésben élt, hogy bizonyos nemzetközileg elfogadott törvények 
betartásával a háború az egyes emberközösségek között fennálló konflik
tusok lezárásának végső, de legitim eszköze, illetve lehetősége.

Az atombomba harcba vetésének első évfordulóján, 1946. augusztus 
6-án így ír Gandhi a Harijan hasábjain: az atombomba által okozott 
tragédia erkölcsi következményének annak kell lenni, hogy az emberi
ség rájön a további fegyverkezés értelmetlenségére. Az atomháború 
lehetősége rá kell, hogy vezesse az emberiséget arra, hogy az erőszakot 
erőszakkal, a gyűlöletet gyűlölettel legyőzni nem lehet. Az erőszak és a 
gyűlölet felett nem az egyszerű semmitmondó semlegesség, hanem csak 
az aktív és segítőkész szeretet győzhet. „Meggyőződésem, hogy békétlen
ségünk gyökere az élő Istenbe vetett hitünk hiánya. Szörnyű tragédia,

12 Mahatma Ghandi on Nuclear Arms, 4. 1,1

352



hogy azok a népek, amelyek a Jézusról szóló üzenetet hirdetik és vall
ják, és amelyek úgy írják le Öt, mint a Békesség Fejedelmét, oly keve
set mutatnak meg ebből a hitből az élet aktuális problémái között. A 
háború vagy béke megteremtésének felelőssége rajtunk van. . .  Igazi 
béke csak akkor lesz, ha a nagyhatalmak népük követelésére elhatároz
zák és végre is hajtják a teljes leszerelést.”13

A  „Gandhi Peace Foundation"
Gandhi egykori tanítványai, a mai India vezető államférfiai, tudó

sai, írói, művészet, „Gandhi Peace Foundation” címmel békemozgalmat 
hoztak létre. Ez a mozgalom 1962 júniusában Űj-Delhiben konferenciát 
tartott. A  konferencia tárgyalási anyagát könyvalakban jelentették 
meg.1'1 E konferenciának az indiaiak olyan nagy jelentőséget tulajdoní
tottak, hogy , azon elnökölt és előadást tartott dr. Rajendra Prasad állam
elnök, dr. S. Radhakhrisnan, és Jaivaharlal Nehru miniszterelnök. A ven
dégelőadók között volt a katolikus Abbé Pierre Franciaországból, a 
buddhista Nichi Datsu Fujii Japánból és Niemöller Márton is.

A Gandhi Peace Foundation konferencia előadásaiban kifejezésre 
jutott a nemkeresztyén világvallások békeakarata és határozott állás
foglalása a béke ügye mellett.

Sri U. N. Dhebar, a konferencia ügyvezető elnöke bevezető szavai
ban utalt az ó-indiai mitológia egyik legendás hősére, Bhasmasurára. 
Bhasmasura kegyessége elismeréséül sérthetetlenséget kapott isteni aján
dékul. Sérthetetlensége és legyőzhetetlensége zálogául pedig azt a képes
séget, hogy amihez hozzáért, az hamuvá változik. Sérthetetlensége tuda
tában felelőtlenné lett. Elfeledkezett kötelességeiről embertársai iránt. 
Ezért Isten szigorúan megbüntette. Egy óvatlan pillanatban Bhasmasura 
átkot hozó, az életet hamuvá változtató kezével önmagát érintette. Ettől 
a halálos érintéstől önmaga, a nagy ajándékot semmibevevő pusztult el.

Sri U. N. Dhebar itt utalt arra, hogy félelmetes hasonlóság van a mi 
korunk és a régi mítosz között. Hosszas és fárasztó munka és kísérle
tezés után az emberiség megtalálta az atomenérgia áldott ajándékát. 
Ez az áldás kivezetheti az emberiséget Ínségéből és nyomorúságából. Sért
hetetlenné és legyőzhetetlenné teszi az embert éhezés, természeti csapá
sok, betegség hatalmával szemben. Kezünkben van az áldott és átkozott 
érintés ajándéka, az élet és a halál. Mindazoknak, akik felelősséget érez
nek az emberiség életéért, jövendőjéért, mindent el kell követnünk azért 
— legyen bár bármilyen hitük vagy világnézetük —, hogy az emberiség 
megszabaduljon az atomháború borzalmaitól.

Indiának gazdag a vallási és kulturális hagyománya — fejezte be 
megnyitó szavait Sri U. N. Dhebar. — Emjek a hagyománynak legdrágább 
kincse a Gandhi által újra napfényre hozott erőszak-nélküliség (non- 
violence) gondolata és gyakorlata. Ennek- az örökségnek a birtokában tisz
títsuk meg magunkat és segítsük megtisztítani a világot a gyűlölet, bosz- 
szú, erőszak, fegyverkezési verseny szörnyű hatalma alól, hogy a világ 
megszabaduljon a pusztulástól.

Dr. Rajendra Prasad elnök beszédes és általánosságban ismert szám
adatokkal jellemezte a hatalmas, és az emberiség békés fejlődését jelen
leg is bénító fegyverkezési verseny és a minden erőnkkel elkerülendő 
atomháború borzalmait. Szólt arról, hogy az erőszak-nélküliség vallásos

13 Ghandi i. m. 8. 9. 1.
14 A t  the  A n tl-N u cle a r  A rm s  C onverltion , N ew -D elh i,
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gondolata nem ábránd és eszmény, hanem gyakorlatilag megvalósítható 
cselekedet, amint azt India felszabadulásának példája ékesen bizonyítja. 
Az emberi történés kereke — hangoztatta dr. Rajendra Prasad elnök —„ 
amely évezredek óta a bosszú és megtorlás útján járt, a nukleáris fegy
verek harcbavethetőségével teljes kört írt le. Az erőszak politikája ön
maga lehetetlenüléséhez vezetett. Filozófiai kifejezéssel élve — mondta 
az elnök — ez a „reductio ad absurdum” helyzete. Minden erkölcsi erőt.
— természetesen a különféle vallásokban levőket is —, latba kell vetni, 
hogy a kerék tovább ne forogjon, mert az egész emberiséget maga alá. 
temetheti.

A már többszörösen idézett és hazánkban is járt dr. S. Radhakhrisnan 
nemcsak elismerten a legkitűnőbb modern hinduista vallásfilozófus, ha
nem hazájának egyik vezető államférfia. Nagyszabású beszédet mondott 
az Üj-Delhi antinukleáris konferencián. Hangoztatta: Azok az eszmék, 
amelyeket a legkülönfélébb vallásos csoportok tanítanak és hirdetnek a 
béke megtartásáról és megőrzéséről, alkalmasak arra, hogy mai, nukleáris 
korunkban is eligazítsák az emberiséget a béke útjára. Tanúi vagyunk 
annak — és ez rendkívül örvendetes tapasztalat —, hogy az emberiség: 
egyetemes veszélyeztetettsége korában lazulóban vannak a tanbeli merev
ségek, amelyek a különféle vallásokat elválasztották egymástól és szem
beállították egymással. Ne azt keressük egymásban, ami elválaszt, hanem 
azt, ami összekapcsol. A hinduisták inkább hisznek azoknak és megbíz
nak azokban, akik keresik az igazságot, mint azokban, akik gőgös büsz
keséggel azt állítják, hogy megtalálták azt. Sok fanatikus — vallási és 
politikai fanatikus — úgy akar a mennybe jutni és juttatni másokat is„ 
hogy közben pokollá teszi a földet. . .  A Legfőbb Hatalom, Erő és Szeretet 
ismeri az ember szívét és vágyait. Előtte nincs titok. Mindenkit elfogad, 
aki bízik benne, és életét akarata teljesítésére szenteli. Mindazok, akik 
erről a nagy misztériumról, az élet és szépség forrásáról írnak vagy taní
tanak, mind olyanok, akik az élet zarándokai számára készítik az utat 
a legfőbb Szentély felé.

Plotinos szerint — folytatta Radhakhrisnan — az élet útjáról való 
tanítás csak abban igazíthat el, hogy merre visz a helyes út. A vágy, 
amely a helyes út megtalálására sarkall és a látás, amely fel is ismeri a 
helyes utat, azoké lesz, akik járni és látni akarnak. Buddha, Jézus, Mo
hamed, az Upanisádok és minden igazán nagy vallási személyiség ezen 
a nézeten van. A különféle nagy világvallások képviselői különféle meg
fogalmazásban mondják el korukban mindazt, amelyet ősi tradícióik 
hirdetnek a szeretet és gyűlölet hatalmáról. Az indiai vallásfilozófia ké
pes arra, hogy egyesítse a szétágazó látásokat, mert minden ilyen igyeke
zetben meglátja azt, ami egyetemesen emberi.

Korunkban — amelyre rányomja bélyegét a Kelet és Nyugat közötti 
feszültség, az indiaiak örömmel látják és értékelik az emberséges törek
véseket, bárhonnan is induljanak ki azok — mondta dr. S. Radhakhrisnan.

A nemkeresztyén világvallásokról általánosságban elmondható, hogy
— bár természetszerűleg különféle formákban — képviselőik felveszik és 
magukénak tudják a béke fenntartásának és megőrzésének feladatát. Az: 
is megfigyelhető, hogy a keresztyénségen kívüli vallásos béketörekvések
ben is két irányzat áll egymás mellett, részben kiegészítve és korrigálva 
egymást, részben vitában egymással. Az egyik irányzat képviselői véle
ményükkel, gondolkozásukkal, hozzászólásaikkal tágas körben mozognakr 
fontosnak tartják a politikai, társadalmi, gazdasági kérdések megoldását. 
Szerintük a földön megvalósítandó és megvalósítható béke csak ezeknek 
a problémáknak a megoldásával reális. A másik csoport képviselői —
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afféle nemkeresztyén pietisták — a béke kérdését a személyiség belső 
megbékélésével igyekeznek megoldani, és e mellett másodlagosnak; vagy 
akár elhanyagolhatónak látják a külső béke megvalósítását. A szőkébb,, 
belső kör emberei ők.

Ez utóbbi csoporthoz tartozott az Üj-Delhi-i Antinukleáris konferen
cia japán résztvevője, Nichi Datsu Fujii. Nagy általánosságban elfogadta 
a konferencián elhangzott referátumokat. Azonban arról szólt, hogy hite 
arra ösztönzi, hogy pesszimista módon ítélje meg az emberiség jövőjét. 
Mint Buddha hű tanítványa, úgy érzi, hogy korunk nukleáris fenyege
tettségében a megoldás egyetlen útja az, ha lelkünket megszabadítjuk 
bűnös indulataitól, szánalmat érzünk és gyakorolunk minden szenvedés 
iránt, ha sokat imádkozunk és a kegyesség gyakorlásával készítjük fel lel
künket az egyre tisztább és szentebb életre.

A konferencia záróreferátumát Sri Javaharlal Nehru miniszterelnök: 
tartotta. Az idő sürget — mondta Nehru. — Az emberiség sem testileg: 
sem lelkileg nem élhet sokáig egészségesen atomkísérletek között és má
sodpercről másodpercre abban a veszedelemben, hogy a nukleáris túltelí
tettségben egy téves gombnyomás, egy elhamarkodott mozdulat az egész 
emberiség pusztulásához vezethet.

Az indiaiak Buddha és Gandhi nevét írják zászlójukra, amikor őseik
től örökölt szívükben a békéért küzdenek.

Buddha és Gandhi nevére azonban, mint a közelmúlt és távolmúlt két 
csodálatos küldötte nevére, nem elég hivatkozni. Felelőtlenségünkkel és 
hibáinkkal nem rejtőzhetünk el érdemeik mögé, mint azok a keresztyé
nek, akik Krisztus nevében véres és hódító háborúkat vívtak. Buddha és 
Gandhi életpéldája serkentsen arra, hogy mindent elkövessünk a béke 
megvédése érdekében — fejezte be előadását Nehru miniszterelnök.

A kyotói konferencia
Kyotóban, Japánban, 1961. július 25—28-ig vallásos békekonferencia 

volt a keresztyénségen kívüli nagy világvallások képviselőinek részvéte
lével.15 E konferencia zárónyilatkozata leszögezi: Kyotóban különféle 
hitű és hitvallású kiküldöttek voltak jelen a vallásos béke-világkonferen
cián. A legkülönfélébb világvallások képviselői: buddhisták, mohamedá
nok, shintoisták egyek voltak az élet iránti megbecsülés, szeretet és tisz
telet jegyében. Meggyőződésünk az, hogy a vallásos gondolkozásban, ér
zésben és cselekvésben elválaszthatatlan egymástól a lélek belső békes
ségére és a külső békességre való törekvés. A lélek belső békéje csak 
akkor lehet igazi, ha mindent elkövetnek a vallásos emberek azért, hogy 
a világ népei boldogan és békében éljenek. A konferencia résztvevői lelki 
testvérüknek tekintenek mindenkit, aki bármilyen hit vagy világnézet 
alapján az emberiség békés jólétére törekszik.

A kyotói vallásos béke-világkonferencia tizenhét tételben foglalta 
össze a béke megőrzésének legfőbb és legsürgősebb feladatait. E tételek, 
amelyek ugyanazokat a törekvéseket fejezik ki, mint a Prágai Keresztyén 
Békekonferencia, síkraszállnak az atomfegyver kísérletek, a fegyverkezési 
verseny, a japán területen létesítendő amerikai rakétatámaszpontok, a 
gyarmati kizsákmányolás és faji megkülönböztetés ellen, és követelik a 
berlini kérdés mielőbbi és békés rendezését.

A kyotói vallásos béke-világkonferencia alapreferátumát Ven. Ryokey

15 Kyoto Declaration and the Basic Report of World Religionistics Confe- 
rence fór Peace, Kyoto, Japán, 1961.
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O hnishi buddhista főpap, a kyotói Kyiomizu templom főpapja tartotta. 
Szólt annak jelentőségéről, hogy a jelenlevő különféle vallások meg
bízottai mind egyek abban, hogy a lélek és a társadalom békességét egy
mástól elválaszthatatlannak ítélik meg. Ez abból következik, hogy a val
lásos igazság és a gyakorlati (és így szociális) igazság egymástól elválaszt
hatatlan, sőt, a vallásos igazság a gyakorlati igazság útjára vezet és kény
szerít, A világ vallásainak útja azonban — folytatta Ohnishi —, hogy 
voltak olyan vallásos csoportok a múltban, sőt lehetnek a  jelenben is, 
amelyek saját eszméiket látszólag ugyan tiszteletben tartva, azoktól azon
ban lélekben elszakadva véres háborúk kirobbantásának szellemi elő
készítésében és kivitelezésében munkálkodtak, sőt, talán munkálkodnak 
ma is. Az alaptételen azonban (ti. azon, hogy a vallásokban a külső és 
belső békesség keresése összefügg), sem ez nem változtat, sem az a másik 
lehetőség és gyakori kísértés, hogy a különféle vallások és vallásos cso
portok képviselői csak a lélek belső körére vannak tekintettel és szemü
ket behunyják a külső világ tényei előtt. Az ilyen vallásos emberek — 
tévesen — lényegtelennek minősítik korunk nagy problémáját, a háború 
és béke kérdését, és a világ minden nagy és égető problémáját imádság
gal és vallásos gyakorlatokkal akarják megoldani. Ezek ti. az imádság és 
vallásos gyakorlatok nem terelnek el á megoldandó kérdésektől, hanem 
arra késztetnek, hogy minden erőnkkel legyünk készek azok megoldá
sában segítségre lenni.

Ohnishi mindkét kísértést úgy ítéli meg, hogy ezek méltatlanok ah
hoz, aki igazán vallásosnak tartja magát.

Az igazi vallásosságot el kell határolni attól a végzethittől is, amely 
szerint az ember sorsához elválaszthatatlanul hozzátartozik a háború, 
hiszen háborúk mindig voltak és lesznek is. Ez az igazi vallásosságtól 
távolálló pesszimista végzethit azt tanítja, hogy mivel senki sorát ki nem 
kerülheti, nem tehetünk mást, mint hogy reménytelen tehetetlenséggel 
várjuk az élet és a világ teljes és elkerülhetetlen pusztulását. Vissza kell 
utasítani ezt a kísértést és vallásos élet-szer etetünk erejével mindent 
meg kell tennünk egy új, végzetes háború megakadályozására.

Olyanok is vannak közöttünk, vallásos emberek között is — folytatta 
Ohnishi —, akis az említett pesszimizmussal homlokegyenest ellentét
ben, alaptalan optimizmussal azt hiszik és hirdetik, hogy a modern em
ber van olyan értelmes, hogy el tudja kerülni a nukleáris háború öngyil
kos őrületét. Akik így gondolkoznak — mondotta az előadó —, azoknak 
nagyon felszínes az ismeretük az emberi természet gonoszságáról, és se- 
kélyesen mérik csak fel a világunkban levő politikai, gazdasági és társa
dalmi feszültségeket.

Szembe kell szállnunk ugyanebben az összefüggésben egy ósdi poli
tikai teóriával is, annál is inkább, mert ennek vallási képviselői is van
nak. E teória szerint a népeknek biztonságuk és a béke fenntartása érde
kében rendelkezniük kell fenyegető, és az ellenséget elriasztó fegyve
rekkel. Ezzel az érveléssel próbálják — mondta Ohnishi — persze nem 
sok sikerrel, erkölcsileg igazolni a hazájuk földjén létesítendő amerikai 
rakétatámaszpontokat. Ma, azonban végleg anakronizmus arra gondolni, 
hogy az erő-egyensúly megakadályozhatja a háborút. Tökéletes egyensúly 
ugyanis gyakorlatilag megvalósíthatatlan és az erre való törekvés a való
ságban fegyverkezési versenyt jelent.

Romboló nukleáris erőkkel túltelített korunkban félmegoldások nem 
sokat érnek. Az atomfegyver kísérletek teljes betiltására és teljes lesze
relésre kell törekednünk.

Mindez a mi számunkra nem politikai, hanem vallási feladat —
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mondotta az agg buddhista főpap. — Az istenségtől nyert világosság fé
nyében kell analizálnunk a háború lelki okait, az uralomvágy, a faji 
megkülönböztetés, a felsőbbrendűségi érzés lelki hátterét. Mennyei böl
csességgel megláthatjuk azokat a lappangó, de hatalmas szellemi erőket, 
amelyek a történések kulisszái mögött valóban irányítják az esemé
nyeket.

E célokat a vallásos emberek az „élni és élni hagyni” elv alapján, 
türelemmel és megértéssel akarják elérni. Az atomkor egész világunkat 
arra tanítja, hogy erőszakkal, elnyomással, háborúval célt érni nem le
het. Világméretben lett nyilvánvalóvá a buddhistáknak az az ősi erkölcsi 
elve, hogy aki mást megöl, azzal magát is elpusztítja.

A világbéke megőrzéséért folytatott küzdelemben a vallásos embe
rek szolidaritást vállalnak minden jó igyekezettel. A nagy cél, a teljes 
leszerelés érdekében a vallásos emberek nem megelégedéssel és meg
nyugvással, de mégis ö römmel fogadnak minden részleges eredményt 
(meg-megújuló nemzetközi tárgyalások a bármiféle formában ellenőriz
hető leszerelésről vagy az atomenergia békés felhasználásáról, az atom
fegyver kísérletek legalább időleges szüneteltetése stb.) mert tudják azt, 
hogy van igazság abban a régi mondásban, hogy aki időt nyer, életet 
nyer, és szilárd meggyőződésük, hogy az idő múlása csakis a békére tö
rekvők táborának növekedéséhez vezethet.

A békéért való fáradozás — folytatta Ohnishi —, termékenyítőleg 
hat a különféle vallások hitéletére is, amennyiben e nemes, emberséges; 
törekvések saját hittételeik világosabb kifejtésére sarkall, közelebb hozza 
egymáshoz az egymástól távolálló, sőt, egymással szembenálló vallások 
hívőit és növeli a vallástól távolállókban a bizalmat és érdeklődést a val
lások iránt.

Persze nagy hiba lenne, ha a vallások képviselői csak ezért, csak 
saját — végső értelemben önző — céljaik érdekében foglalkoznának a 
háború és béke kérdéseivel, taktikai megfontolásból, remélvén ez által 
saját pozíciójuk megerősödését.

Nem minden vallásos emberrel vagyunk egy véleményen a háború 
és béke kérdésében, és a vallástalanok között sokan vannak, akikkel e 
tekintetben teljes az egyetértésünk, bár gyökeresen mások gondolkozá
suk előfeltételei.

Bárhogy álljon is a dolog, bárki is álljon mellettünk vagy ellenünk, 
a mi kötelességünk az, hogy minden erőnkkel és igyekezetünkkel a béke, 
és a napjainkban ezzel egyértelmű élet megőrzéséért kell dolgoznunk, 
isteni felelősséggel, bölcsességgel és őszinteséggel — fejezte be a Kyotói 
Vallásos Béke-világkonferencia alapreferátumát Ryokei Ohnishi.

*

Mindnyájan ismerjük Jézusnak azt a rövid példázatát, amely arról 
a gazdáról szól, aki két fiát munkába, szolgálatba küldi (Mt 21, 28—31), 
Az egyik készséggel vállalja a megbízatást, de amikor annak végrehaj
tására kerül sor, nem teljesíti azt, amit vállalt. A másik vonakodik, de 
meggondolja magát és elmegy.

Ha erre a példázatra gondolunk, megszégyenít bennünket az az igye
kezet, amellyel — mint láttuk — a keresztyénségen kívüli vallásos világ 
igyekszik hozzájárulni a békeszolgálat istenáldotta munkájához. Adja 
Isten, hogy mi, akik mögött nemcsak gazdag tradíciók állnak, hanem hi
tünk szerint a feltámadott és élő Jézus Krisztus, mindent megtegyünk 
azért, hogy a béke és az élet ügye diadalmaskodjék.

Schreiner Vilmos
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W erner Danielsmeyer:

A liturgia és a prédikáció
Szóhasználatunk az istentiszteletben megkülönbözteti a liturgiát 

és a prédikációt. Ez a megkülönböztetés nem egészen szerencsés, mivel 
az istentisztelet két részét helytelen módon állítja egymással szembe. 
Ha már a nem egészen biblikus és nem is egészen helytálló „liturgia” 
kifejezést használjuk, akkor ezzel a „szolgálat”-tal — hiszen „liturgia” 
am. szolgálat — az egész istentiszteletet kellene jelölnünk. Ugyan miért 
is nem akarjuk a prédikációt is szolgálatnak tekinteni?

Egy pontatlan szóhasználat magában véve még nem izgalmas dolog. 
Úgy tűnik azonban, hogy annak a bizonytalanságnak a jele ebben az 
esetben, ami a liturgia és a prédikáció viszonyának a meghatározásában 
valóban fennáll.

Talán ez a bizonytalanság az oka annak, hogy a gyülekezet számos 
tagja — lelkészek és nemlelkészek — számára a liturgiai kérdésekkel 
való foglalkozás eleve tehertétellel indul. Tekintettel arra, hogy az isten- 
tisztelet két lényeges alkotóeleme, a prédikáció és a liturgia szorosan 
összetartozik, az a veszély fenyeget, hogy az egyikről való téves véle
kedés maga után vonja a másik félreértését is.

Ha teszem fel, a prédikációt úgy tekintjük, mint a lelkész szubjek
tív megnyilatkozását, vallásos intuíciójának a kifejezését, vagyis mint 
szónoki teljesítményt értékeljük, akkor viszont az állítólag objektív 
szentségekben, továbbá a liturgia kötött szövegében véljük a — félre
értett — prédikáció korrektívumát megtalálhatni. Ha ugyanis a prédi
kációban a vallásos egyén önkifejezését látjuk, akkor a liturgia csak
ugyan jó óvszer lehet az istentisztelet privatizálása és individualizálása 
ellenében. Persze, nem szabadna mindenféle liturgikus törekvés hátteré
ben a prédikáció antropocentrikus félreértését keresnünk.

Vagy: a prédikáció emberi szavában maga az Úr akar megszólalni 
itt és most. A liturgiában viszont a kötött egyházi nyelvezet érvényesül. 
Nos, alkalmilag valóban úgy tűnhet, mintha az élő ige igénye elől a 
liturgia vélt objektivitásába menekülnénk. Ennek a téves benyomásnak 
azonban nem szabad uralkodóvá lennie, mintha a liturgia volna a 
semlegesség mentsvára, ahová a felelősségvállalásra felhívó ige elől 
vissza lehetne húzódni.

A helyzet gyakran eléggé összekuszált: az egyik oldalról az isten- 
tisztelet eltúlzott objektivizálását, elsemlegesítését s ezzel romanizálását 
róják fel; a másik oldalról: elprivatizálását, intellektualizálását és 
individualizálását.

Ezért tisztáznunk kell a prédikáció és a liturgia viszonyát, hogy a 
hamis nézeteknek elejét vegyük, amelyeket az egyház és az istentisztelet 
érdekében mindenképpen el kell kerülnünk.

Igehirdetés és liturgia
Jézus Krisztus egyházában kezdettől fogva nemcsak a prédikációban 

hirdették az igét, hanem az istentisztelethez hozzátartozott a liturgia is. 
Az ÜT-i gyülekezetek istentiszteletének rendjét és menetét ugyan rész-

* Tanulmány, megjelent a „Kirche in der Zeit” 1962. évi 12. számában. 
— W. Danielsmeyer a soesti Predigerseminar igazgatója.
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Jeteiben ma már nem tudjuk rekonstruálni; valószínűleg többféle ilyen 
rend is volt használatban az egyház akkori területén. Az ŰT-ban minden 
esetre egész sereg liturgikus formulával találkozunk. Az ŰT-i gyülekezet 
ezekkel az ÖT-i gyülekezet gyakorlatához kapcsolódott, amelynek isten- 
tiszteleti rendje egyes ÓT-i iratokban határozottabban körvonalazott, 
mint az ÜT-i gyülekezeté.

Ismeretes, hogyan alakult ki az egyház története folyamán az 
istentisztelet, amíg mostani alakját elnyerte, melynek legszínesebb for
máját a római és a keleti egyházakban ismerjük. Azt is tudjuk, miként 
fáradozott a reformáció — nemcsak Luther — az istentisztelet rendjé
nek kialakításáért. Nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus egyháza kezdettől 
fogva az istentisztelethez tartozónak vélte nemcsak a prédikációt és a 
szentségeket, hanem az imádatot, a dicséretet, a könyörgést, a hitval
lást, stb. is.

Mi ennek az oka? Vajon a Biblia Istene nem beszélő Isten-é? Az 
igében jelentette ki magát. Ezért Izraelnek hallgató népnek kell lennie, 
és az ÜT is hivő hallgatásra hívja fel a keresztyéneket.

Ez azonban a dolognak csak egyik oldala. A másik az, hogy az Írás 
bizonysága szerint a gyülekezet sem néma nép, hanem felelettel tartozik 
Urának. Isten, aki Jézus Krisztusban kilépett hallgatásából és igévé 
lett, visszhangot vár szavára. Így az írás arra hív minket, hogy vallást 
tegyünk bűneinkről, hálát adjunk Isten kegyelméért, dicsérjük az ő 
nevét s szót fogadjunk neki azzal, hogy szeretjük felebarátunkat és 
irgalmasságot cselekszünk. Mindez a keresztyének egész életére nézve 
is érvényes, hiszen a keresztyén élet mindenestül istentisztelet. Érvé
nyes azonban arra is, amit sajátos értelemben istentiszteletnek neve
zünk. Ezért parancsunk van arra, hogy az evangéliumot hirdessük, 
kereszteljünk, az úrvacsorában Jézus Krisztus engesztelő halálát hir
dessük, : s a Szentírás értelmében járunk el, ha az istentiszteletben 
hitvallást teszünk, adakozunk, dicsérjük Isten nevét, bűnbocsánatért 
könyörgünk s az írást olvassuk.

Az igében és a szentségben a kiengesztelő és megváltó Isten cselek
szik népével. Az imádságban, a hitvallásban, a dicséretben felelünk 
Isten megszólítására. Az igében és a szentségben Isten cselekedeteiben 
részesülünk; a liturgiában hálát adunk ezekért. Így az istentisztelet 
Isten dicsérete a Szentlélek erejében a megbékéltető ige feltétele alatt.

Prédikáció és liturgia összetartoznak, mint megszólítás és felelet; 
azt is lehetne mondani, hogy megfelelnek egymásnak, s így végső
képpen ugyanarról az eseményről van szó. Mégis félreismerhetetlen a 
különbség. Azonosságuk és különbségük abban van, hogy a liturgia 
követi1 a prédikációt; a liturgia visszhang, felelet Istennek, aki kilépett 
hallgatásából, Jézus Krisztusban emberré lett s magát az ige szolgai 
formájában kijelentette.

Ez a „követés” a liturgia egészére és részeire egyaránt érvényes. 
A gyülekezeti imádság, hitvallás, dicséret nem időben, de értelem 
szerint követik az igét, amikor a megszólító igét Isten népe a maga 
szavaival megismétli és utána mondja.

Azzal azonban, hogy kimondjuk: a liturgia konzekutív jellegű, még 
nem határoztuk meg egyértelműen a prédikáció és liturgia viszonyát. 
Kétségtelen, hogy a liturgia egészen a prédikáció felől indul, másfelől 
 a liturgiának is van jelentősége a prédikáció számára. Amikor a litur
gia követi a hirdetett igét, emlékeztet a prédikációra; amikor a prédiká
ció egészen átszűrődik az igehirdető egyéniségén s egészen az ő 'mun
kája lesz, meghatározva emberi mivolta és létvalósága által, a liturgia
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viszont arra emlékezteti a prédikációt, hogy nem légüres térben, hanem-, 
egy konkrét gyülekezetben hangzik el. Aki prédikál, ezt azért teszi,, 
mert reábízatott, hogy az egykor a tanítványoknak adott igét tovább
mondja, másfelől erre a prédikálásra feleletet is kell kapnia azoknak 
közösségétől, akik vele együtt a Krisztus testének tagjai.

Vonatkozik ez a liturgia egyes részeire is. Az imádság arra emlé
keztet, hogy a prédikáció a jelenvaló Űr imádására akarja indítani 
hallgatóit. A hitvallás arra emlékeztet, hogy a prédikációt hallgató' 
gyülekezet hitvallástételre elhívott gyülekezet. A dicsérő éneklés arra 
emlékeztet, hogy annak nevében prédikálunk, aki arra vár, hogy a 
magunk nyelvén és szavaival dicsérjük.

Miközben a liturgia a prédikációt követi, másfelől arra emlékeztet 
is, kitágítja annak határait. Az evangélikus prédikálás megtisztul és. 
gazdagodik az által, hogy állandóan vonatkozásban van a gyülekezet 
liturgikus szolgálatával.

Liturgia és egyház

Ebben a fejezetben azt a kérdést vizsgáljuk, minő jogon emlékez
tetheti a liturgia az igehirdetést, jóllehet követi azt. Azon a jogon, hogy 
a liturgiában az egyház szólal meg. A liturgia az istentisztelet formája,, 
ahogyan az egyházban kialakult.

Innen nézve a dolgot, az. istentisztelet egysége az egyház jó rendjé
hez hozzátartozik. Bizonyos ugyan, hogy az istentisztelet rendjének 
külső egyformasága még nem biztosítja az egyház egységét. Mivel 
Krisztus az ő jelenlétét az igéhez és a szentséghez kötötte, azért az 
ő cselekvése az egyház egységének egyetlen valósága s ezért nem voltak 
hajlandók a reformátorok az istentisztelet rendjéből kötelező törvényt 
csinálni.

Mégis súlyt helyeztek az istentiszteleti közösségre. Ügy vélték,, 
hogy az istentiszteleti közösségért való fáradozás még nem jelent evan
géliumellenes törvényeskedést. Ennek keresésére a szeretet kell hogy 
indítson minket. Ha az egység kérdését a jogilag körülhatárolt egyház, 
keretei között vizsgáljuk, ez még csak a könnyebbik oldala a dolognak. 
Nehezebb a kérdés sikkor, ha az egyház ökumenicitása és katolicitása. 
felől nézzük.

Tudvalévőén Luther liturgikus fáradozásaiban csatlakozott az addigi 
hagyományhoz. Nagyon is lényeges pontokon való változtatás mellett,, 
megtartotta az istentisztelet történeti kontinuitását. Ugyanezt mond
hatjuk a református egyházról is. Sokat vitatkoztak Luther idevonat
kozó magatartásának indítékairól. Tartózkodásának és óvatosságának 
ebben a dologban nem tehetetlenség, vagy éppen kudarc volt az oka. 
Nem is változatlanul vette át a rendelkezésére álló istentiszteleti anya
got, hanem eljárásában egyházértelmezésének lényeges mozzanata 
jelentkezett. Luther nem akart szektát alapítani, hanem Jézus Krisztus 
egyházáért küzdött; ezért fontosnak tartotta annak kiemelését, hogy 
egyház éppen akkor van jelen, amikor a gyülekezet egyházként van 
együtt, ti. az istentiszteletben. A liturgia a maga módján tesz arról 
bizonyságot, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. 
A liturgiában az egyház. múltja és jelene találkozik. Vajon a múltnak 
és a jelennek ez az érintkezése legitim? Nem arról van szó az egyház
ban, hogy Istenről ma tegyünk bizonyságot?

Azonban, ha a mának szóló bizonyságtevésről van is szó, nem 
tehetjük hallatlanná az egyházban az atyák tanúságtételét. A „mai’”
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bizonyságtevés szándéka nem zárja ki annak készségét, hogy hallgas
sunk a múltbeli helytálló bizonyságtevésre s azt felhasználjuk.

Az a körülmény, hogy a liturgia igen régi, még nem igazolja tanú
ságtételének igazságát. Hiszen lehetséges, hogy ami jó bizonyságtevés, 
volt a múltban, az már nem helytálló a jelen számára. Ezért meg kell 
vizsgálnunk, vajon a liturgia a ma számára is érvényes bizonyság- 
tétel-e. A Jézus Krisztus uralma alatt való meghajlás, azért, mert ő 
minden idők ura, nem kell, hogy abban nyilvánuljon, hogy őt hagyo
mányos liturgikus formákban magasztaljuk. A hit nem tiltja azt, hogy 
új istentiszteleti formákat keressünk, há ilyenekre szükség van; persze; 
azt se feledjük, mily tanulságos lehet a földön vándorló egyház szá
mára az atyák tanúságtételére való figyelés. Luther nem ok nélkül 
ragaszkodott a liturgiái kontinuitáshoz.

Ezért nem kifogásolhatjuk, ha a liturgiában ősi keresztyén anya
got őrzünk meg és adunk tovább, mint a kyriét, a glóriát, a sanctust,, 
a kollektaimádságot s más imádságokat. Ehhez jön- az a liturgikus 
anyag, ami a reformáció idejéből való. Általában többet kellene arra 
gondolni, hogy az atyák az egyháztörténet minden korszakában benne 
élték. Az óegyházban egészen bizonyosan. Bizonnyal a 16. században is,, 
de ugyan miért nem a 19-ben is? Semmiképpen nem lehet elfogadni 
azt, hogy. a liturgia némely barátai számára az istentisztelet fejlődése 
a 16. századdal véget ért. S az sem evangéliumi vonás, ha valaki csak 
a saját felekezetének a hagyományaiban akar megmaradni.

Az egyház katolicitása és ökumenicitása egymás mellett kell hogy 
álljanak. Ma azt hirdetjük, hogy mily tágas és szerteágazó Jézus 
Krisztus egyháza. Akkor azonban az atyák mellett a testvérekről, sem 
szabad megfeledkeznünk. Ha örülni tudunk annak, hogy a keresztyénség, 
találkozott az ökumenében s itt mindig újra találkozik — s ennek 
Krisztusért kell így lennie —, akkor ennek az örömnek nyoma kell 
legyen az istentiszteletben is. Nem volna reformátori magatartás, ha 
csak az atyákhoz akarnánk iskolába járni, a testvérekről ellenben 
megfeledkeznénk. Az evangélium egyházában nem szabad a magunk 
történetét a dolgok mértékévé tenni.

Ha az istentisztelet lényegéhez tartozik, hogy benne a múlt a 
jelennel találkozik, akkor az is helytálló, ha benne ősi és modern 
elemek egymás mellett érvényesülnek. Éppen a réginek az újjal való 
kapcsolatában fejeződik ki az egyház valósága a liturgiának megfelelő 
niódon. Miért ne állhatna egymás mellett valamely istentiszteletben 
Chrysostomosznak egy imádsága és az ifjú egyházak egyik imádsága, 
ha mindkettőben a kinyilatkoztatásnak megfelelő módon imádkoznak?'

Tekintély és mérték
A liturgia túlutal az egyes istentiszteleten a mindenkori-s világ

szerte élő egyház valóságára. Amikor az egyház katolikus és ökumenikus 
közösségnek tudja magát, az egy igaz egyházról tesz ezzel vallást.
A liturgia tekintélye abban van, hogy az egyház bizonyságtevése.

Ízetlen dolog, ha alkalmilag s fellengzően liturgikus stílustörvény
szerűségekről és liturgikus öntörvényszerűségről beszélnek. Így nem 
lehet megtalálni azt a mértéket, amit a liturgia dolgaiban használnunk 
kell. Az sem felelet, ha azt mondjuk, hogy mivel a liturgiában az 
egyház szólal meg, ezen túl már nem lehet tovább kérdezni. A mérté
ket csak a kinyilatkoztatott igében találhatjuk meg.

A liturgia, mikor lényegszerűen konzekutív jellegű, a kijelentett 
igét követi. Lényegében az egyház felelete a minden időben hirdetett

361



igére. Nem lehet tehát azt várni, hogy a liturgia egy bizonyos prédiká
cióra való felelet legyen. Az az elképzelés, amely egy időben eléggé

 elterjedt volt, hogy az egész istentiszteletnek kell egy vezérgondolatá
nak lennie, amely azon végighúzódik, méltán nem jutott végül is 
érvényre. Ez privatizálná még csak igazán az istentiszteletet.

A liturgia abban az értelemben objektív, hogy az istentiszteletnek 
az egyház által megadott rendje. Mivel a liturgia helyzete némiképpen 
analóg a hagyományéval, röviden ki kell térnünk itt az írás és a hagyo
mány viszonyára. Az evangélium terében a hagyomány feltétlenül alá 
van rendelve az írásnak. Itt is meg kell azonban hallgatni az egyház 
.hűséges tanúságtevőit. A bizonyságokat nem pusztán azért tarthatjuk 
hívnek, mivel reánk maradtak; hanem akkor ismerhetjük fel hálásan     
az igaz egyház hangját e hagyományokban, ha ez csakugyan így van.

A liturgia számára ez azt jelenti, hogy formai kérdéseit nem lehet 
közvetlenül az írás alapján eldönteni. Mivel az írásban e dolgok felől 
nem találunk általános érvényű törvényeket, nem lehet közvetlenül 
határozni arról, hogy vajon énekeljük-e a responsóriumoikat vagy nem, 
az istentisztelet a kezdőigével kezdődik-e, vagy az introitus-zsoltárral, 
a bűnvallás az elejére kerül-e vagy a Kyriehez csatlakozik. Fennáll 

.azonban annak a szüksége, hogy a liturgiát mindig újra felülvizsgáljuk 
az írás világosságában. Régi liturgikus formákba nem temetkezhetünk 
úgy, hogy fel ne vessük az írásszerűség kérdését ezekkel a leletekkel 
szemben.

Hogy a liturgia követi az igét, az egyes részeire nézve is érvényes.
Az istentiszteleti imádság legyen bibliai megalapozottságú. Ez nem 
azt jelenti, hogy az imádságban bibliai szavakat kell használni. Bibliai 
idézet még nem imádság. Az imádság Isten segítségül hívása s ezért 
ennek saját nyelve van. A bibliai megalapozottság azt jelenti, hogy az 
írás ígéreteit magunkévá kell tennünk és dicséretben, könyörgésben és 
kérésben kell kifejeznünk.

Az igét mint írott igét kapjuk a Bibliában, ezért azt magyaráznunk 
kell. Nem tagadhatjuk, hogy ma egy bizonyos konkrét teológiai helyzet
ben vagyunk. Ezt a helyzetet nem szabad abszolutizálnunk. Éppen, ha 
liturgiáról van szó, kell bátran hozzászólnunk a kérdésekhez; s ha a 
liturgia helytálló alkar lenni, el kell viselnie, hogy az írás fényében 
kiigazítjuk, különben gyenge lábakon állana a tekintélye. Elsietett 
exegetikai leletekkel szemben óvatosaknak kell lennünk. Ha azonban az 
írás igazságát a liturgiában is érvényesíteni akarjuk, akkor nem szabad 
tarthatatlan exegetikai pozíciókat a liturgia segítségével összetákolni - 
akarni. Ezért nem szabad abból olyan nagy kérdést csinálni, vajon a 
liturgia átveszi-e a Luther-Biblia revízióját vagy nem. Végül is nem 
lehet a biblia olvasását és a liturgiai szövegeket kétféle mértékkel 
mérni. A liturgikus szöveg kérdését hasonló módon kell kezelni, mint

 ahogyan ezt a Luther-Biblia esetében már régóta tesszük. A prédikáció
hoz való viszonyára nézve azt kell mondanunk, hogy nem szerencsés 
dolog, ha ugyanabban az istentiszteletben a liturgiát ünnepélyes, emel
kedett, „szakrális” nyelven tartják, a prédikáció viszont valamely 
modern zsargonban történik. A kettő nyelvezetét össze kell hangolni.

A liturgia nem kultusz. A kultuszban az ember tesz kísérletet arra, 
hogy hatalmába kerítse az Istent s igazolja önmagát. A prédikációban 
viszont Isten cselekedeteiről tanúskodunk. Istentiszteletet tartani annyi, 
mint magunkat az ige alá állítani, a kegyelemnek alávetni és hitben 
élni. Nem a liturgia rendtartásszerű elvégzése, hanem az ige hivő 
befogadása teremt kultuszunkból istentiszteletet, vagyis részesít bennün-
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két abban a szolgálatban, amit Isten végzett az emberért, amikor 
Krisztust a világba küldötte.

Ha a liturgiát kultusszá torzítjuk, akadálya lehet az evangélium 
munkájának. Csak az lehet az igazi értelme a liturgiának, hogy elmélyít 
bennünket az evangéliumban s a Jézus Krisztussal való közösségben.

Ford. G. Gy.

Alapvető különbség az ótestámentomi káhál és az újtestámentomi 
ekklésia között, hogy amazt az Isten üdvösséges Ígérete és törvénye 
konstituálta gyülekezetté, ezt pedig az eljött Messiás (Mt 2,6) és egyedül 
az általa véghez vitt üdvtény (Csel 20,28; Tit 2,14) konstituálta az új 
szövetség gyülekezetévé a törvény nélkül.

Ernst Kinder
*

Az igét hirdetni és magyarázni, benne bízni és neki engedelmeskedni, 
szituánciónkat vele konfrontálni, elmélyedve .követni a tudományok szé
les területén és kozmikus gazdagságát fölfedni, egyházat és gyülekezetei 
egyedül vele építeni és megtartani, — erre kell törekednünk a reformáció 
nyomdokain', ezt a be nem fejezett feladatot hagyta ránk a reformáció.

Martin Storch
*  

A Prágai Keresztyén Békekonferencia olyan mozgalom, amely teo
lógiailag gondolja át a mai kor legaktuálisabb problémáit, hogy helyes 
módon tudjon megbirkózni velük. Az intenzív teológiai eszmélkedés 
területe ez, ahol az evangéliomba vetett hit állandó dialógusban van a 
világi élet problémáival. Minden munkánk latens kiinduló pontja a 
totális leszerelés kérdése. De. . .  az általános leszerelést és a világbékét 
szellemileg, etikailag, politikailag, kulturális téren és társadalmilag elő 
is kell készíteni.

D. Hromádka
*

Dániában filmet mutatnak be ősszel Jehova tanúiról. A filmet igen 
nagy érdeklődéssel várják a többi skandináv országok is. A film le akarja 
leplezni a szekta vezetőinek az üzelmeit, akik ezt meg is érdemlik — 
mondta a film rendezője, Paul Vedal. Ök felelősek azért, hogy ma száz
ezerszámra vezetnek félre embereket ezzel a vallástalan módszerrel. 
A legroszabb fajtájú szellemi diktatúra uralkodik ebben a szektában, 
amely nagyon is megérdelmi, hogy végre leleplezzék.

Evang. Pressedienst, Schweiz
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Jólét és életszínvonal, 
mint etikai kérdés

Bevezetés

Amint az élő szervezetben áramlik az éltető vér a bonyolult érrend
szerben, úgy érzékelhetjük a munka lüktető ütemét, vérkeringését, 
amint napról napra betölti az ember, a társadalom életét. Traktorok 
dübörgése, gépek zakatolása, csákányok csapásai, vagy tollak sercegése 
adják e keringés kísérőhangjait — ez a munka ritmusa, „szimfóniája” 
évszázadok, évezredek óta.

Az eszközök sokat változtak közben, az ember hozzáállása és erő
kifejtése is, létünk fenntartásának egyetlen módja mégis minden időben 
ez maradt: a munka. A keresztyén ember óhatatlanul hallja a jólismert 
szavak csengését: „Szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a föl
det és hajtsátok uralmatok alá . . (Gen. 1, 28.) Akár ismeri egy-egy nép 
ezt az isteni parancsot, akár nem, a parancs él és hat, mind sűrűbb lesz 
földünk lakossága, benépesülnek az addig lakatlan vidékek is és lázas 
ütemben folyik a természet „leigázása”, uralom alá hajtása. Hogy ez 
a lázas ütemű tevékenység soha nem áll meg, nem válik unalmassá vagy 
szükségtelenné, azt a munka eredménye, gyümölcse biztosítja. Mert a 
föld, amelyet gondoz művelője, nem egyformán adja vissza a beléhintett. 
magot, a különféle gépek kései napról napra új formákat hasítanak 
a természettől elvett anyagokból. Változik tehát a munka gyümölcse, 
mert változik az ember is, aki a munkát végzi. Gazdagodik az értelme, 
új elgondolásokat és módszereket fedez fel. Változik a társadalom is 
közben és új törvényeket alkot a munkáról. A munka maga azonban 
minden változás közben megmarad, mint az emberi élet tartalma és 
előbbre vivője. Az eredmények mindig a holnap felé mutatnak és így 
juthatunk el a címben jelölt állandó mozgásban levő két szónak kimon
dásáig: jólét és életszínvonal.

A föld gazdagabb termése, a gépek tökéletesebb munkadarabjai új 
lehetőségeket nyitnak az emberek előtt. Testi és szellemi erejét most 
már ezen új lehetőségek szüntelen gazdagítására fordíthatja és fordítja 
is az ember. így válik a címben felvetett kérdés életkérdéssé, melyben 
a ma elért eredményeiről és a holnap lehetőségeiről beszélünk.

A mi korunkban fokozottan nagy jelentőséget tulajdonítunk a 
munka eredményességének és mindennapi életünkre gyakorolt hatásai
nak. Ha vezető államférfiak beszédeket mondanak, mind gyakrabban idéz
nek a gazdasági életre és az életszínvonalra vonatkozó adatokat. A hall
gatók vagy újságolvasók pedig mohó érdeklődéssel kutatják éppen azokat 
a szakaszokat, amelyekben ezekről van szó. Érdeklődésük ezeket a kér
déseket takarja: Hol tartunk, mit értünk el ma és mit kell holnap meg
hódítanunk, elérnünk? A népek közötti verseny, amely évezredek óta 
mindig a kard élén, a nyíl vagy a golyó célbatalálásán dőlt el, most arra 
irányul, hogy ki épít több lakást, kinek a földjén nagyobb a termés
hozam, ki talál fel újabb technikai vagy tudományos eredményeket,, 
tökéletesítéseket az egész közösség javára. És ez a verseny beláthatat
lan távlatot nyit előttünk, hiszen a természet gazdagságához képest az: 
ember uralma még mindig csekélynek mondható, van még mit „ u r a l o n v
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alá hajtani” ! Boldog az a kor, amely ilyen versenyben él és használja 
fel képességeit.

Őseinknek egy ideig jó volt a cölöpház és bőröv, táplálékul pedig 
gyökerek és sült hús.. Természetesnek érezzük, hogy nekünk ez már 
nem jó, nem elég. Számunkra az élet egyik alapvető célja az, hogy 
minél szebb és kényelmesebb lakásunk legyen, modern öltözékben jár
junk és változatos legyén az étrendünk. Ez a vágyunk, illetve ennek 
eléréséért végzett minden becsületes fáradozásunk helyes és jó, Isten 
akaratával megegyező.

Amikor ezt kimondjuk, annak kell következnie, hogy az életszínvonal 
és jólét kérdéseiben is van az egyháznak szava, tanítása. Földi életünk 
legnagyobb részét mindnyájan munkával, fáradozással töltjük. Azonban 
ez idő alatt is keresztyének vagyunk és Isten akaratának megfelelően 
szeretnénk élni. Bátran állíthatjuk tehát, hogy az az állapot, amelyben 
élünk, családtagként, valamely munkakört, betöltőként és munkatárs
ként, keresztyén életünk és szeretetünk gyakorlásának kiváltképpen 
való lehetősége és területe.

Így válik előttünk világossá a cím második felének jelentősége, és
pedig, hogy a jólét és életszínvonal kérdése etikai kérdés is egyúttal. 
Az etika az egyes embernek és a közösségnek a cselekvése után kérdez. 
Kinek-kinek az az erkölcsi magatartása, ahogyan él és cselekszik. Nos, 
ha mindennapi életünk „munkaterületein” keresztyén felelősséggel te
szünk meg a munka gyümölcséért, mindnyájunk holnapjának szebbé 
tételéért valamit, akkor ezzel erkölcsi magatartásunkról adunk számot.

A munka bibliai értelmezése

Foglaljuk össze röviden, néhány mondatban és idézetben teológiai 
és bibliai tanításunkat a munkával és életszínvonallal kapcsolatban. 
A munka Isten teremtésbeli ajándéka, amely egyúttal kötelező parancs 
is mindenki számára. Ehhez kötötte Isten az élet értelmét. Ezáltal tett 
közösségi lénnyé. Ezen keresztül méri hitünkkel párhuzamosan életünk 
értékét. A munka tehát hivatás és szolgálat, amelyet nem pusztán egyéni 
elhatározásunkból vagy kedvtelésünkből végzünk, hanem amely nélkül 
értelmetlenné válik ejjész életünk. A  bűn büntetése abban mutatkozik, 
hogy fáradságossá, verejtékesen terhessé válik sokszor a munka, a bűn 
rontása pedig abban, hogy megszámlálhatatlan a munkával való vissza
élés, annak mások kárára való kihasználása. Mind az Ö-, mind az 
Újszövetség gyakran .foglalkozik a munka és munkásélet kérdéseivel, 
hűen tükrözve mindig azon emberek helyzetét, akik között és akiknek 
a számára a megfelelő rész íródott. (Jézus maga különösen szerette a 
munkás élet képeit alkalmazni tanításaiban.) Néhány olyan helyet idéz
zünk, ahol a munka és életszínvonal kérdése szerepel.

A már idézett kultúrparancs mellett a Törvényben is figyelmeztet 
Isten a hat napon keresztül való hűséges munkára (Ex. 20, 9.), mert az 
ember csak így töltheti be Istentől rendelt hivatását. Ex. 1, 11-ben már 
a munkával való visszaélésre láthatunk szomorú példát, midőn az egyip
tomi rabszolgatartók kegyetlenül sanyargatják József utódait. Érezzük 
a szavak mögött ennek a sanyargatásnak az ítéletét is, hiszen a munka 
gyümölcsét — mondjuk itt életszínvonalnak —- csak a munkáltatók él
vezik, a gabonatartó városok felépülését, az építőanyag előállítását, a 
zsidók verejtéke teremti meg. Azok a „húsosfazekak” , amelyekre a 
pusztai vándorlás során annyiszor hivatkozik ez a nép, bizony alig ne
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vezhetők a nehéz munka eredményének, életszínvonalnak! Más helyen 
a hangya szorgalmára és előrelátó gyűjtögetésére tanít az ige (Péld. 6, 
6—8.), nagy szociális igazságot mond ki, amikor a dologtalan, jnások 
munkájának gyümölcsáréi számító magatartást elítéli, „aki nem dolgo
zik, ne is egyék!” (II. Thess. 3, 10.) A dolgozótól viszont nem szabad el
vonni a munka bérét, mert „méltó a munkás a maga jutalmára. (Lk. 
10, 7.) Isten igéjének világos és örökérvényű tanításai ezek, amelyek a 
munkának és a munkát végzőnek igazságot osztanak. Egész korszakok 
feledkeztek mea ezekről az igékről! Pál apostol a csendes dolgos életre 
hívja olvasóit (I. Thess. 4, 11.), mert ez a hivő ember számára „becsület
beli dolog” ! Végül még Préd. 3, 13-at idézzük: „De még az is, hogy az 
ember eszik és iszik és jól él az ő egész munkájából, az Istennek aján
déka” . Itt meg is állhatunk a számtalan munkával kapcsolatos igehely 
idézésével. Világosan megérthetjük, hogy a munka igazi célja, hogy ha 
fáradsággal és küzdelemmel is, de elérjük az emberi közösségben mun
kánk eredményét, gyümölcsét és azt Isten ajándékaként köszönjük meg 
Neki. Nem bűn tehát, ha a munkát ilyen előrevivő isteni ajándéknak 
látjuk, amely jólétet biztosíthat a benne fáradozóknak.

Hogy a munka felemelő értelmét még jobban megértsük, vizsgál
junk meg néhány negatív példát, ahol a munka gyümölcse értelmetlen
ség, vagy ahol a munka gyümölcse nem jut el a munkáshoz.

Az ókorban

A görög mitológiában két példát is találhatunk a gyümölcsléién, 
értelmetlen munkával kapcsolatban. Sisyphos, Korinthos királya életé
ben az idegeneket meredek szikláról a tengerbe löketi. Büntetése ezért 
az alvilágban az, hogy örökké visszagördülő sziklákat kell hegynek föl
felé görgetnie. A danaidáknak, Danaos gyilkos leányainak pedig ugyan
csak az alvilágban lyukas hordókba kell vizet hordaniuk örökké. Mind
kettő valóban elrettentőén súlyos büntetés, hiszen a legnagyobb értéket, 
a munka gyümölcsét veszi el. De ha a mitológiából a történelem való
ságába zökkenünk vissza, akkor is sok szomorú példát találhatunk a 
munkával és annak eredményével való visszaélésre. Az ókor rabszolga
társadalmában is természetszerűleg beszélhetünk életszínvonalról. A fá
raók udvartartása, a főpapok és papok életmódja, a tudományos meg
alapozottsága és méretei tekintetében ma is megcsodált piramisok, meg
mozgatott sziklaóriások, hatalmas áldozatokat követelő tengeri átjárók 
építése stb. — mind-mind csodálatos emlékei ennek a kornak (vagy pl. 
Róma, a ragyogó világváros!). A rabszolgának azonban, aki mindezt el
végezte, aki néhány év megfeszített munkája után a kövek között lelte 
halálát, nos annak az1 életszínvonala az egy tál ételig és a koibácsüté- 
sekig terjedt.

A középkorban

Ugorjunk egy újabb történelmi korszakba. A középkor hűbéri tár
sadalmában is beszélhetünk magas életszínvonalról. A gúla tetején állt 
a császár, mint legfőbb hűbérúr, alatta lépcsőzetesen lefelé a kisebb 
hűbérurak. Rangjuknak megfelelően alakult életszínvonaluk is. Ennek 
az életszínvonalnak megint csak sok ragyogó bizonysága maradt ránk 
Pompás várak és paloták, kincsekkel, képzőművészeti és a kézművesség 
által alkotott remek alkotásaival. A legalsó lépcsőfokon azonban i s m é t

366



azoknak a tömege (jobbágyság!) látható, akiknek tulajdonképpen nin
csen életszínvonaluk, mert nincsen nyomorúságos viskójukon kívül egv 
talpalatnyi földjük, egyetlen valamit érő értéktárgyuk. A munkát ők 
végzik, a jobbágyok. Eredménye munkájuknak mégis csupán a vegetál 
lás, amely éppen csak a másnapi munkához való erőt biztosítja. Az egy 
ház ebben az időben kettős képet mutat. Egy része a hűbérurak nagy
stílű, gazdag, gondtalan életét éli, más része viszont a „szent szegénység” 
tanítását hirdeti és valósítja meg. Házaló, kolduló szerzetesek és pusz
tákba vonuló remeték mutatják a mi számunkra az újabb példát a mun
kával való visszaélésre. Így nem lehet uralom alá hajtani a földet, ígv 
nem lehet a munka gyümölcsét Istennek megköszönni!

Luther
Ezért forradalmi ezen a téren is Luther fellépése, pki tanításával 

visszaadta a munkának és a munkáséletnek azt a helyét a keresztyén 
ember életében, amelyet Isten kijelölt. Immár klasszikusnak számító, 
példájában hasznosabbnak és Istennek tetszőbbnek mondja egy szolgáló
lány hittel és becsülettel elvégzett munkáját Antoniusnak, a híres reme
tének egész életénél. Prédikációiban az egyszerű emberek mindennapos 
kérdéseiről beszélt. Rávilágított, hogy mindenkinek Istentől nyert hiva
tása az a munka, amelyben él és felelőssé tette az embert e munkában 
való helytállásért. A keresztyén élet gyakorlati megvalósítása éppen 
ezekben a mindennapi helytállásokban dől el — gondoljunk például a 
parancsolatokhoz fűzött idevágó, életszerű magyarázataira. A modern 
társadalomtudomány is elismeri Luthernek és a reformációnak döntő 
szerepét abban, hogy a polgáriasodás megindulásában nagy szerepet ját
szik, és hogy a munkának a becsületét, az ebből fakadó jobb életkörül
mények lehetőségét és helyességét már a szószékekről is hirdették. Nagy 
haladás volt ez a középkori igehirdetéshez és egyházi tanításhoz képest,

A  ma
Amidőn már a mi korunkhoz közeledünk, néhány általános meg

jegyzés után külön kell beszélnünk magyarországi életünkről, majd a 
világ többi népeinek életéről, az életszínvonallal és jóléttel kapcsolatban.

Első általános megjegyzésünk, hogy a legújabb korban mindinkább 
kidomborodik a munka közösségi jellege. Évezredekre visszamenően igaz 
a megállapítás, hogy a természet „meghódításának” sokféle munkájában 
az emberek sokkal önállóbbak voltak, mint a mai ember. A technika 
fejlődésével differenciálódtak a munkafolyamatok s a közösségekben 
nem ezermesterekre volt szükség, hanem arra, hogy kiki p maga részlet- 
munkáját végezze lelkiismeretes felelősséggel. Ma már fokozottan érez
zük, mennyire egymásra vagyunk utalva, falun és városban egyaránt, 
és életszínvonalunk ennek következtében az egész „gépezet” jó munká
jától függ. Japánban például megvalósították azt, hogy egy-egy faluban 
üzemet létesítettek, amelyekben csupán egyetlen alkatrészt gyártanak. 
A másik alkatrész másik faluban készül, míg a harmadikban össze
szerelik a gépet. Ez a tény természetesen nem csökkenti az egyén fele
lősségét, mert tudjuk jól, hogy egy-egy csavar kilazulása, egy-egy hasz
nálati cikk bosszantó hibája szerencsétlenséget és kellemetlenséget okoz
hat. A munkának ez a közösségi jellege egyúttal azonban biztonságot 
és jó reménységet is jelent mindnyájunk számára, ismerve a közösség 
erejét és előnyét az egyéni fáradozással szemben.

367



Ezt a gondolatot vezetjük tovább, amikor az életszínvonal megíté
lésének kettős vonatkozásáról beszélünk. Egyénileg és társadalmilag le-
 het felvetni a haladás, életszínvonal mozgásának kérdéseit. De aki a 
kettőt élesen elválasztja egymástói, az nem jár jó úton. Egy-egy közös
ség életszínvonalának megítélésekor először azt kell megvizsgálni, hogy 
mi volt az az alap, amelyről elindult az a közösség, másrészt azt. hogv 
az egyén közvetlen szükségletei mellett az egész közösség miben gyara
podott, emelkedett.

Kétségtelen tény az is, hogy mind egyéni, mind társadalmi, közös
ségi téren óriási eltérések vannak az életszínvonal tekintetében földün
kön. Ezeknek okait éghajlati viszonyokban, háborús veszteségekben, ter
mészeti kincsek bőségében vagy hiányában, általános szellemi és tech
nikai elmaradottságban, más népek által történő elnyomatásban stb. 
kereshetjük. Ezeket a tényezőket már csak egyenként alkalmazhatnánk 
és elemezhetnénk a meghatározott országokkal kapcsolatban. Mc»it azon
ban csak azt az összképet vázoljuk, amely szerint vannak nagy jólétben 
és bőségben élő országok és vannak olyanok is, amelyekben az átlagos 
életkor megdöbbentően alacsony.

Ezek a különbségek az életszínvonal meghatározásának többi jel
lemző kritériumain is megmutatkoznak: lakásviszonyok, egészségügyi

 ellátottság, kultúra és civilizáció, technikai fejlettség és az ezzel járó 
munka-termelékenység kérdéseiben. Az emberiségnek és ezen belül a 
keresztyén embereknek nem lehet más céljuk, csak az, hogy még áldozat- 
vállalások árán is elérjük ezeknek az óriási különbségeknek a kiegyen
lítődését, és az életszínvonalban messze elmaradt népek is elérjék az 
embert, a dolgozó embert megillető alapvető követelményeket.

Ezek persze nem maradhatnak szépen hangzó, keresztyén színezetű 
szólamok csupán, hanem a népek közötti megértésnek kell aprópénzre 
váltaniuk, számokban kifejezhetően ezen igazságokat. És noha kevés 
szót ejtettünk eddig az etikum, az erkölcsi cselekvés gondolatáról, min
den adatban, minden kimutatott statisztikában benne van az erkölcsi 
követelmény: emberek, népek,  ahogyan fejlődik világszerte a technika 
és a tudomány, fejlődjék hasonlóképpen az emberi gondolkodás is! Kis 
közösségekben és országos viszonylatban csak úgy, mint a népek közötti 
kapcsolatban bizonyítsák be, hogy a munka valóban hivatás és szolgálat 
és a munka célja minden emberi közösségben az, hogy emelkedjünk, 
Isten szépnek és gazdagnak teremtett világát mind szebben és gazda
gabban élvezzük.

Néhány szó hazánk életszínvonaláról

Kiindulásképpen azzal kell kezdenünk, hogy hazánk a felszabadulás 
előtt az általános életszínvonal tekintetében mélyen el volt maradva az 
európai színvonaltól. Ez természetesen ismét nem egyesekre vonatkozik, 
hanem népünk egészére. Nem hiába nevezték „a 3 millió koldus or
szágáénak és nem hiába írja József Attila szomorúan a tényt: „kitán
torgott Amerikába másfél millió emberünk” . A felső tízezer fényűző 
élete mellett sokan voltak még jól kereső emberek, de még több volt 
azoknak a nincsteleneknek és munkanélkülieknek a száma, akiknek a 
„havi 20—80”, de még sokkal kevesebb sem tellett. Általános vonatko
zásokban is nagy volt az elmaradottságunk, technikai téren különös
képpen. Ha ehhez még hozzátesszük, hogy a mai kimutatások szerint is 
az egy főre eső energiaforrásokat illetően Európában az utolsó előtti
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 helyen álltunk, valamint azt, hogy vesztes háború után indultunk el 
1945-ben, akkor tudjuk igazán értékelni népünk nagy erőfeszítéseit és 
eredményeit az életszínvonal tekintetében. Egyéni vonatkozásban társa
dalmi rendszerünk 1945-ben az „egyenlő start” elvét igyekezett meg
valósítani. Alapvető törvény lett, hogy mindenki csak a munkája alap
ján juthat bérhez, munka nélkül, előjogok alapján senki nem élhet a 
közösség tagjaként. Természetes, hogy a különböző igények és nem egy
forma tehetség, rátermettség következtében ismét differenciálódott az 
egyes emberek életszínvonala, de az alapfizetések tekintetében nálunk 
nincsen olyan nagyfokú eltérés, mint a kapitalista országokban. Millio
mosok nem állnak szemben a munkanélküliek táborával, mivel nálunk 
mindkét fogalom ismeretlen. Statisztikai kimutatásokat közölhetnénk a 
különböző iparágakban dolgozók átlag-fizetéséről, ehelyett azonban le
gyen elég csupán az a megállapítás, hogy még a mérsékeltebb jöve
delműek is. normálisan étkezhetnek és takarékossággal lassanként ké
nyelmessé tehetik háztartásukat, áldozhatnak kulturális igényeik kielé
gítésére. Népbetegségek már nem pusztítanak hazánkban, a falusiak 
csak úgy, mint az ipari vagy bányavidékek lakói ..modernizálják ottho
nukat, színházi előadásokat néznek és könyvet vásárolnak.

De visszatérve ismét az egész közösség életére, említsünk néhány 
adatot általános életszínvonalunk tényezőiről.

A termelőeszközök döntő többsége társadalmi tulajdonba került. 
Ez lehetővé tette a központi irányítást, ezen belül a népgazdasági tervek 
elkészítését. (A jelenlegi 5 éves népgazdasági terven felül van még 
például 15 éves lakásépítési tervünk is.) A felszabadulás után főleg az 
ipar fejlesztésére helyeztek nagy gondot. Országszerte mintegy 100 új 
gyár épült, új ipari városok létesültek. A hazánkban mindig döntő mező- 
gazdasági termelést is gépi felszereléssel modernizálták. Az utóbbi tíz 
év alatt mintegy 300 ezer új lakás épült, ezen kívül nagyszámú szociális, 
kulturális, oktatási és egészségügyi intézmény. Az ipar egész területén 
nagymértékben nőtt a munka termelékenysége, lemaradásunkat igyekez
tünk minél hamarabb behozni. A magyar iparnak ma már jó híre van, 
amint azt a nemzetközi kiállítások díjai és külkereskedelmünk fel
lendülése bizonyítja. 1961-es adat szerint 53 országgal állunk diplomáciai 
kapcsolatban, 122 országra terjed ki árucsereforgalmunk. Élelmiszer- 
iparunk világhírét tovább öregbítette, mezőgazdaságunk áttért a nagy
üzemi gazdálkodásra. Sok tekintetben van még további emelkedésre 
szükség, de kilátásaink minden tekintetben biztatók. Mindezek csak 
mozaikszerű számok és adatok, de valamit érzékeltetnek egy nagy kö
zösség, egy n.ép emelkedő életszínvonalából.

Néhány szó más népek életszínvonaláról

Kétségtelen, hogy néhány országban kevesebb megoldandó' feladat
tal és nagyobb jólétben él a nép többsége. Az is kétségtelen viszont,- 
hogy indulásuk a két világháború után sokkal kedvezőbb volt a mienk
nél. Az is megállapítható, hogy általában, nyersanyagforrások tekinteté
ben is magasan előttünk vannak ezek az országok. A társadalmi beren
dezettség és szociális igazságosság terén azonban nincs szégyenkpzni 
valónk egyetlen országgal kapcsolatban sem.

Folytatnunk kell a vázlatos összehasonlítást, mely szerint vannak 
olyan országok és népek is, amelyeknek életszínvonala messze elmarad 
a mienktől. Számtalan olyan mód adódik majd az elkövetkezendő év-
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tizedek során, amikor ezeken az elmaradottabb népeken az előbbre levők 
segíteni tudnak, anyagilag csakúgy, mint szakemberek küldésével, ta
pasztalatok átadásával.

Fritz Baade nyugatnémet közgazdász lapunkban már idézett könyvé
ben („Versenyfutás a 2000-ik évig” Bp. 1961.) részletesen és szakértelem
mel elemzi azokat a lehetőségeket, amelyeket az emberiségnek ki kell 
használnia a 2000. évre előreláthatólag 6—6,5 milliárdra nőtt emberiség; 
ellátására és a mainál is magasabb életszínvonalának biztosítására. Ezek 
a lehetőségek reálisak és elérhetők, földünk elég gazdag ahhoz, hogy 
megnyissa tárházát az „uralkodó ember” hatalma előtt.

Egy közbevetés

Látszólag nem ide tartozó kérdés az, amelyet más összefüggésben 
nem győzünk eléggé hangsúlyozni: Mindezekről csak akkor van értelme 
beszélni, ha győz az emberiség békevágya és nem pusztítja el az elért 
eredményeket, a távlati szép terveket is egy szörnyű atomháború.

  Bizony a jólét és életszínvonal etikai vonatkozásához nemcsak az tar
tozik hozzá, hogy egyének és társadalmak végezzék becsülettel mun
kájukat, illetve biztosítsák a munka bérét, az életszínvonal emelkedését, 
hanem az is, hogy tegyenek meg mindent szóban és tettekben a mindent 
pusztulással fenyegető rém, a háború ellen. Isten uralmat adott az ember 
kezébe a természet világában, de jaj annak az emberiségnek, amely ezt 
az uralmat egymás és önmaga ellen használja! A föld elég nagy ahhoz, 
hogy minden népet befogadjon, elég gazdag, hogy minden népet kielé
gítsen a maga területén. Az ember pedig elég tökéletes ahhoz, hogy 
háborúk nélkül is izgalmassá, tegye az életet, a fejlődést, a még kiakná
zatlan lehetőségeket, megfej te tlen titkokat. A történelem során mindig 
üres beszéd maradt a béke említése, mert a hódítás szelleme szomorú 
periodikussággal követelte áldozatait. Most döntően megváltozott a 
helyzet. Az ember élni akar, mind jobban, szebben élni. Hisszük tehát, 
hogy ez a vágy örökre legyőzi a háború fenyegetését.

Befejezésül és összefoglalásként idézzük a zsoltáríró reális tanácsát: 
„A  mi esztendeink napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan 
esztendő és nagyobb részük nyomorúság és fáradság . . . Taníts minket 
úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt. 90, 10, 12.)' 
A hamar tovatűnő emberélet sok küzdelmet, sok fáradságot rejt magá
ban. Naponként vizsgázunk feladataink teljesítése tekintetében, minden 
jó szándékunk és minden értetlenségünk vagy mulasztásunk Isten színe 
előtt nyilvánvaló. Kétségtelen, hogy szívünk gondolata, hitünk, szerete
tünk, bűnbánatunk és reménységünk is szerepelnek ezeken a vizsgákon, 
de az is kétségtelen, hogy ezeknek van a mindennapjainkban látható 
vetülete és ez éppen a munkánkban, emberek közötti jóakaratunkban, 
erőfeszítéseinkben válik nyilvánvalóvá. És végül az is kétségtelen, hogy 
lehet a fáradságos, munkás napokat úgy számlálni, hogy „bölcs szívhez 
jussunk” és ebben külső-belső életünk békessége, szolgálata, jóléte 
bennefoglaltatik. Mert azért éltet bennünket az Isten, hogy minél többen, 
megérezzük jóságát és minél többen juthassunk bölcs szívhez.

Szirmai Zoltán
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Az igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 6. VASÁRNAP
ZSOLTÁR 51, 9—11.

Méltán emelkedik ki a Zsoltárok könyve az egész Ószövetségből. 
A Biblia magyarázói mindig is igen sokra tartották s Üjszövetségünk 
mellé majdnem mindig odahelyezte a bibliakiadó gyakorlat.

Ez a zsoltár is méltán váltja ki lelkesedésünket. A bűnbánatnak, 
megalázkodásnak olyan példáit nyújtja, amelyekkel újszövetségi magas
latokat közelít meg. Az igehirdetőnek az Újszövetség felől kell néznie és 
hirdetnie. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy egyszerűen történetiet- 
lenítjük a zsoltárt, hiszen az 1—2. vers által megadott keret olyan szép 
történetre utal, amelyet kár lenne elhanyagolni vagy éppen elsikkasz
tani.

Azonban ennek a zsoltárnak a megszólaltatása azt a tévutat rejti, 
hogy igehirdetés közben megelégszünk a bűn hangsúlyozásával. Pedig az 
SÍ. zsoltárnak még a bűnről szóló versei is világosan hirdetik, hogy a 
zsoltáros mennyire tisztában van Istennek a kegyelmével. Nem remény
telen vergődésről hallunk! Nem veszti el a kiút reményét a zsoltáros! 
Makacsul ragaszkodik a kegyelmes Istenhez még a legmélyebb erkölcsi 
megalázkodás helyzetében is.

A zsoltár olvasásakor, s különösen kijelölt szakaszunk tanulmányo
zásakor a „Tisztíts m eg!. . . ” könyörgés, felkiáltás emelkedik ki (9. vers). 
A tisztíts meg szó már a magyar olvasáskor is megragadó. A magyar szó 
azonban csak halványan követi az eredetit. A szó gyöke (heth-teth-alef> 
különböző irányban hordozza magában a bűnözés fogalmát. Maga az alap
jelentés (kai) a bűn elkövetésével kapcsolatos. Bűnözni, hibázni, vétkes
nek lenni. Egyes igealakjai azonban éppen ellentétes jelentésűek. így pl. 
a piel-alakja (s ez fordul elő a 9. versben is) a bűnbánat, bűntelendés, 
kiengesztelés, „kipótolás” tartalmakat hordozza. Mondhatnánk, hogy a 
fogalom ugyanaz, csak itt ellenkező az iránya.

S ez az, amit ez a rövid zsoltárszakasz a többi verseiben is mondani 
akar. A Zsoltáros elhagyja az Isten szövetségét, elindul a bűn felé, az 
Istennélküliség útján. Gyanútlanul, gondtalanul indul el, sőt, még er
kölcsi magyarázatokat is ad. Maga a zsoltár is több versével érezteti, 
hogy tulajdonképpen nem érzi már magát méltónak a gyülekezetre. 
Nem érzi kiválasztottságát többé, hanem egész életéből kimutatja azt a 
vonalat, amely a bűnnel összeköti. Érdemes ezt a vonalat végig követni. 
Fogantatása (7. vers), ez a bűn kezdete, s ettől fova eszébe jutnak a hamis 
áldozatok (18. v.) az álnok gondolatok (4 .v.), s egyéb bűnei.

És mégis, e mellett a vonal mellett fel kell fedeznünk a másikat is.r 
Az igaz Isten vonala ez, aki kegyelmes, aki lehajol s aki megengedi, hogy 
újra elkezdhesse a választott gyülekezetben az Istennel kapcsolatban 
levő életet. Jól figyeljük meg, hogy első szavában a könyörületért 
könyörög (3. vers), hogy hányszor mondja (10. és 14. vers) és hányszor
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gondolja (8., 17, 21.) az örömet. Figyelmébe ajánlhatjuk ezeket a verseket 
s a zsoltár ilyen irányú tanulmányozását mindazoknak, akik a bűn ret
tenetét, a bűnbánat kínlódását akarják szószékükre fölvinni.

Mert ez a zsoltár valami hallatlan erőt akar adni. Nem összetör, ha
nem az összetörettetés előtt állóknak reménységet ad. Nem pusztít, ha
nem a halálra várónak az élet örömét ajándékozza. Nem bánkódik csu
pán, hanem a legnagyobb bánkódásban is ad egy kicsiny reménysugarat. 
Annak, aki magas lovon ül, igaz, nem tud adni semmit. De annak, aki 
kész, hogy életét mindig újra kezdje, annak meg akarja adni az újra
kezdés bátorságát.

S így jutunk el Luther híres mondatához: „ .. . Jézus Krisztus azt
mondva: Térjetek meg. . .  azt akarja, hogy a hívek egész élete megtérés 
legyen.” (1. tétel.) Ez a zsoltár félretol minden kegyességi gyakorlatot. 
Félretol minden metódust, szkémát. Egyedül a Mindenható Istennel állítja 
szembe a hívőt. Nincs befejezett keresztyénség, nincs tökéletes igehir
dető. Mindig van okunk, van alapunk az újrakezdésre. Mindig lehet re
ménységünk, hogy tudjuk is újra kezdeni életünket. Luthert tovább idéz
ve: „ . . .a zok  a bűnök, amikért kötelességünk könyörögni..., nem cse
kély bűnök. És ha mindjárt megbocsáthatok is, bizony, hogy ha azok 
nekünk meg nem bocsáttatnak, nem üdvözölhetünk.”

Hiba lenne, ha a mai világban, ahol annyi alkalmat kap az egyes 
ember az újrakezdésre, helyrehozásra, közben mi keresztyének elsikkasz
tanánk a bűnökből kiszakadó ember újrakezdési lehetőségéről szólni.

S hogy ennek mennyi újszövetségi tartalma is van, hogy ez az üze
net mennyire kapcsolódik Jézus Krisztushoz, azt talán nem szükséges 
további mélységekben is kifejteni.

Drenyovszky János

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 7. VASÁRNAP
EZSAIÁS 55, 1—3.

Alapvető kérdésként itt is magának az igének, mint olyannak a 
problematikája van adva. Értem ezen azt, hogy ezek a versek „világos” 
versek, olyanok, mint amelyeket bizony nem kellene magyarázni. Sőt ép
pen maguk e versek jelentettek egy bizonyos irányban magyarázatot és 
gyújtottak világot. S éppen ebben jelentkezik a különbség is a két kor 
között, a régmúlt és a ma között: mi ma azt magyarázzuk, amivel a rég
múlt magyarázott! Ez pedig adott esetben igebeli különbséget is jelenthet: 
e világos mondatok egy adott helyzetben magyarázat nélküli erővel tel
jes és ható, érthető igék voltak, ma pedig csak magyarázattal lesznek e 
mondatok érthetőkké; és kérdés, hogy ezzel igékké lesznek-e? . . .

Hasonlóképpen e legegyszerűbb materiális képek ma —  meggyőző
désünk szerint — tudományos magyarázatot igényelnek; illetőleg meg
fordítva: a felettük és bennük való kétkedés tudományos megalapozott
ságú s ezért van szükség „életbentartásukhos” tudományos igényű teoló
giára is. A kor-különbség érzékeltetéséhez ennél ragyogóbb motívum nem 
kell: tudományt kell csinálni abból, ami nem (volt) tudomány, hogy meg
érthessük annak nem-tudományos — de viszont annál sokkal mélyebb 
jelentőségű és igényű — lényegét! . . v:
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1. E versek lényegében a mindenkori (s így a modern) ember szá
mára materiális vonatkozású képeket használnak fel, annak érzékelteté
séhez, ami teljes mértékben lelki-szellemi vonatkozású dolog. Ebből pe
dig kézenfekvőén adódik egy pillantás egy „rázós” területre: mennyire 
közel fekszik az egyház és a matéria. Sőt: itt úgy látszik, hogy az egy
ház embere önmagát és mondanivalóját még kifejezni sem tudja e ma
téria nélkül.

2. Ezzel hangsúlyozódik ki az, hogy a materiális kép feltétlen össze
függésben van egy belső, szellemi világgal. E kapcsolat felhasználása for
dított irányú: a hasonlatszerűség abban jutna jobban kifejezésre, ha a 
szellemiből indulna ki a materiális alakítása céljából; azonban megérzi,, 
hogy a dolgok sokkal mélyebben gyökereznek: szellemi-lelki jelentősége 
sokkal jobban domborodik ki, ha materiális megfogalmazás keretében 
hívja fel a figyelmet a lelki-szellemire. Így a materiálisban fogalmazódik 
meg a szellem, abban pedig formálódik maga a materiális .. .!

S milyen ragyogó kifejezést kap mindez ebben a három versben!
3. A probléma ugyanis ott is, akkor is ugyanaz volt, mint ma. Két

kedés az immateriális jelentőségében.
4. Az általános meghívás az Isten kegyelmi szövetségébe — ami e ver

sekben erőteljes megfogalmazást kap — lényegében a teremtéssel kezdő
dik. Ebbe minden ember beletartozik. Ez azonban mint formai keret el- 
ködösödik a belőle kivesző lényeg — az Isten és a vele való kapcsolat, az 
ígéret és- a hit — elszíntelenedése miatt. Ez a lényeg, melynek tartalmat 
különböző korok különbözőképpen adnak.

5. A meghívás: lényegében a teremtés, nem emberi produktum.
Ez alapállásban döntő. Ugyanis ez egy sereg függési viszony realitásának 
és megállapíthatóságának kezdete! Lényegében még az Istennel való vi
szony utáni kérdezés és kétkedés alapja is

6. Jól tudjuk, hogy a kegyelmi szövetség Jézus Krisztusban ígér rend
kívüli dolgokat, földi és ítélet utáni üdvösség dolgában is. Azonban a ke
gyelmi szövetség lényegében „aprópénzből” tevődik össze. Ez az inkább 
„emberinek” nevezhető gondolkodás erőteljesebben jelentkezik az ÓT 
lapjain, mint az ÜT világában. Az ÜT-ban a kenyérnek és víznek effektív 
jelentősége sokkal jobban elpneumatizálódik, ami egyben azt is jelenti, 
hogy talajt veszt lába alatt a kenyér és víz üdvösség-iránya. Az ÓT-ban 
a kenyér és víz üdvösségre mutató jellege az embert még nem viszi el 
az üdvösség fellegeibe, hanem ellenkezőleg: visszahozza a földre a ke
nyér és víz üdvösség-igazságát felismerő vagy megsejtő embert. Ez nagy 
különbség, bár az ÜT-nak sem az a szándéka, hogy ilyen differenciákat 
produkáljon a két testamentum között. Jézus Krisztus maga sem ezt 
akarta elmélyíteni. Egy téves irányba futó rajongás azonban már 
Jézus környezetében elszórta magvait az ilyen differenciáknak, éppen 
azért, mert az ember sokszor csak szélsőségekben hajlandó és tud gondol
kodni, sőt még inkább: hinni. Itt az emberi és mérséklő dialektikának 
van némi szerepe és mondanivalója. (Különösen ha arra gondolunk, hogy 
értelmünk, mint eszköz is Isten keze munkája, s éppen mint ilyennek, 
megvan a maga feltétlen és közvetlen jelentősége a hit kérdéseiben is.)

7. A „szomjazás” is jelképes kifejezés. Jelenti elsősorban a termé
szetes szükséget, az élet fenntartásához elemi feltételt. Itt azonban töb
bet jelent: azt, ami a meglévő rend viszonylagosságán túl lévőre vonat
kozik. Valami stabil világ, valami elmúlhatatlan, valami örökérvényű és 
megingathatatlan jellegű dolog ennek a szomjazásnak a tárgya. Valami
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olyan, amit az ember az „idők folyamán” szükségesnek és nélkülözhetet
lennek ismer fel. Verseink értelmében: ez felette áll az emberi elképze
léseknek, mert ingyenvaló, s ebben benne rejlik a sejtetés is: a „klasz- 
sziskülönbség” a szükséglet emberi oldala és isteni „ajánlata” között!

8. A „vizek” és a „pénz” is hasonlóan szimbolikus kifejezés. A víz az 
előbbivel összefüggésben az élet vizével való abszolút, közelséget jelenti. 
A pénz pedig nemcsak a vásárlóeszközre utal, hanem arra az akaratra is, 
mely ennek kiadása vagy visszatartása lehetőségét is jelenti. Olyképpen, 
hogy a pénz hiánya nem akadálya annak, hogy az ember ezeknek a kínált 
javaknak a birtokába jusson. Vagyis: az emberi akaratot, mely a jó felé 
törne, nem akadályozhatja az eszköz — pl. a törvény megtartásának — 
hiánya, mert a birtokon belülre kerülés nem az emberi eszközök meg
létének kérdése, hanem az Isten kegyelmének abszolút értékű ténye!

Ez a pénz-forgalom a legközelebbi viszonyban áll különben a tör
vényfogalommal; a farizeusi kérdéssel is egyúttal, hogy ti. mit csele
kedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Azaz: miképpen vásárolhatnék 
üdvösséget (Tetzel). Ha pedig ezen az alapon nézzük a „pénz” szerepét, 
van valami elgondolkodtató abban, hogy míg nemzetgazdasági és áru- 
forgalmaztatási szerepe rendkívüli, társadalmi és etikai (a mi szempon
tunkból vallási) szerepe széthullajtó és züllesztő jellegű. E tekintetben 
a világ gondolkodásának vannak figyelemreméltó megállapításai.

9. Végeredményben nagy lehetetlenség felé hív e néhány vers: ve
gyetek — ingyen! Ez totálisan ellentétben áll minden jól berendezett em
beri és társadalmi renddel, főképpen akkor, ha az „emberin” elsősorban 
az önzés motívumát értjük. A teremtés rendjében élő, de azt már felis
merni nem tudó emberről van itt szó; mert ha a teremtésrendet fel 
tudná még ismerni, akkor nem lenne szüksége semmiféle önzésre sem: 
ekkor ugyanis a teremtésbe tartozók egymást ismernék fel mint olyant, 
akik Isten teremtményeként összetartoznak és egymásért vannak; tehát 
az önzés motívuma ebben az esetben magától kapcsolódna ki. Ekkor az 
„ingyen” természetes lenne. De nem az! Ez pedig azt is jelenti, hogy va
lahol valami összedőlt s az embernek egyszerre szüksége lett valamire, 
hogy a „lelke élhessen” .

10. A hívás rendkívül bőséges. Többszörösen ismétli önmagát. Egész 
szívvel kínálja „áruját” . Ez egyenes irányban vezet Jézus Krisztusig, aki
ben az Isten mindent nekünk adott, ingyen. Itt pedig kérdés, hogy ennél 
mi lehet még több. Ez pedig maga a kenyér, a víz, a bor, a lélek gyönyö
rűsége, a változhatatlan 'örök szövetség a megváltozhatatlan kegyelem 
szerint.

11. Végül: a lélek élése és kövérségben gyönyörködése abban a ke
gyelemben valósul meg, mely végső fokon az Isten országát jelenti. Ebbe 
hív kivétel nélkül mindenkit az élő és kegyfflmes Isten.

*

A fentiek alapján a gondolatok iránya:
1. A kenyér és a víz — mint a teremtettség egy mozzanata — „anyagi” 

ige, mely az élet feltétele.
2. E feltétel biztosítása Isten kegyelme és naponként újra jelentkező 

szeretete.
3. „Ingyen” jellegében üdvösségre szóló ígéret van. Itt s odaát.
4. A kenyér és víz (Krisztus teste és vére) a teremtettségből — a 

bűnt áthidalóan — az üdvösségbe teremt számunkra utat.
Csengődy László
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 8. VASÁRNAP

JER 2,1—9.

A BEVEZETÉS

Jeremiás első nyilvános igehirdetésének a bevezető címét találjuk az 
1.2a. versekben. A fejezetben föltételezett külső és belső viszonyok (2,18 
szerint az Asszír birodalom még létezik; a deuteronomiumi reform nyo
mait még nem lehet fölfedezni arra engednek következtetni, hogy ennek 
a fejezetnek az egyes próféciáit 626 és 621 között mondta el Jeremiás. 
Abban az időben tehát, amikor valláserkölcsi szempontból megdöbbentő 
képet mutat Jeruzsálem. Sión hegyén az idegen istenek bálványképei- 
nek hódolnak, elsősorban a nép vezető emberei. Jeruzsálemet az asszír 
csillagistenségek szobrai és oltárai „díszítik” . Az asszonyok Istarnak, a 
Venus-csillag megszemélyesítőjének, a termékenység és szerelem isten
nőjének állítanak föl oltárokat a lapos háztetőkön. Meleknek, az Ég ki
rályának elsőszülött gyermekeiket áldozzák föl a Ben-Hinnon völgyében. 
Az egyszerűbb nép baólt, a kanaáni termékenység istenét tisztelte. Val
lásuk tele volt érzéki erkölcstelenséggel. Az egész pogány bálványimádás 
csattanója pedig az a tévhit volt, hogy mindezzel és mindebben magát 
Jahvét, a szövetség Istenét tisztelik.

Meglepő, hogy nem az elhivatási vízió alkalmával megadott téma, 
az Északról az országot fenyegető „rossz” foglalkoztatja első igehirdeté
sében, hanem az a reménység, hogy Izráel üdvtörténetének a pregnáns 
megjelenítésével meg tudja talán győzni a gyülekezetei a járt „út” hely
telen, „veszedelmes” voltáról és következményeitől. Tudja ugyan, hogy 
mi Isten véleménye és szándéka gyülekezetével, de — nem adja föl a re
ményt: hátha mégis a jó útra tér a gyülekezet és Isten megkönyörül rajta 
(V. ö. 18,lkk).

Ez a beszéd nyilvánosan hangzott el Jeruzsálemben. Elképzelhető, 
hogy valamelyik ünnepet választotta ki Jeremiás erre az alkalomra, hi
szen beszéde nem csak Judára, hanem „Izráelre” , tehát az ótestámentomi 
.gyülekezet múltjára és jelenére vonatkozik.

IZRAEL „MATKAKORA”

(2—3). A próféta hallgatóságának a szívét és eszét akauja megnyerni 
azzal a képpel, amellyel próféciáját bevezeti: Mi volt a gyülekezet egykor 
és mi most? Hóseáshoz (2,21k) és más prófétákhoz hasonlóan Jeremiás 
is a pusztai vándorlás korában látja Izráel gyülekezete vallás-erkölcsi 
életének a virágkorát, amikor Isten és a gyülekezet zavartalan közösség
ben voltak egymással.

Isten jól emlékszik még erre'az eszményi közösségre, sőt ineg is em
lékezik róla, tehát nem törli ki emlékezetéből azt a fiúi szeretetet (che- 
szed), rajongó hűséget és menyasszonyi szerelmet, amellyel az egész gyü
lekezet rajta csüngött (Hós 2,17; Ez 16; 22,60; 23,3,8; V. ö. Ex 3,15; Zsolt 
98,3; 11,4; Hós 12,6). Istent követte a pusztában (a hálák acharé a vallá
sos és kultikus tisztelet terminus technicusa. Processióknál a hordozott 
istenség után vonul a nép. Lásd a körmeneteket a katolikus egyházban’), 
mint egyetlen szeretett férjét követte, aki kiválasztotta, magáévá tett és 
teljes odaadást kívánt tőle. Hóseáshoz hasonlóan alkalmazza Jeremiás is 
a házasság képét (Jahveszövetség =  házassági szövetség Hós 2,4kk és
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többször, valamint Ez 16,8kk); Isten és a gyülekezet kápcsolatának (szö
vetségének) a megjelölésére, ahogyan mi is beszélünk arról, hogy a ke
resztyén gyülekezet Krisztus jegyese és Ö a vőlegény.

A 3. vers mondja meg, hogy milyen volt ez a viszony Isten és a gyü
lekezet között. Alapvető tétele az ótestámentomi hitnek, hogy Isten kü
lönleges tulajdonává tette Izráel népét. „Szent volt Izráel, az ÜRé”, azaz 
elkülönítette, kiválasztotta a maga számára, a maga szent körébe vonta. 
(A qádós [hagiosz] az egész Bibliában „vallásos” és nem „etikai” foga
lom. V. ö. Ex 19,5k; Deut 26,19 és 7,6kk). Akkor a Pusztában valóban 
szent volt ilyen értelemben Izráel: Isten tulajdona és egyetlene volt, (V. ö. 
Ex 28,36), termésének a zsengéje, ahogyan még képiesebben körülírja a 
qádós tartalmát. Ahogyan a mező zsengéjét Jahvenak kellett tartalékol
ni és senki sem nyúlhatott hozzá, hanem „félre tették” , hogy Jahve ünne
pén a szentélybe vigyék (Ex 23,19), ugyanúgy volt a gyülezet Isten zsen
géje a világban. Isten féltékeny szeretete vigyázott épségére és biztosí
totta létét (Lev 22,9). Nem azért, mert az Istennek is szüksége lett. volna, 
reá (ez a nép tévhite volt, ami -ellen a próféták szakadatlanul harcol
tak!), hanem mert Isten szeretetét szeretettel viszonozta. „Követte” őt, 
ment utána, tehát teljesítette mindazokat a kötelezettségeket, amelyek 
ráhárultak a kiválasztás következményeként.

Szeretnék itt utalni arra, hogy Jeremiás (és Hóseás) szemében, nem: 
azért volt a pusztai vándorlás kora a „mátkaság” kora, mert akkor még 
pásztor-életformájuk volt és nem szólt bele az ember és nép életébe a 
„kultúra”. Voltak ugyan Izraelben olyan szektás mozgalmak (pl. rechabi- 
ták), amelyek a nép hűtlenségét Isten iránt a földművelő életformával 
hozták kapcsolatba és a pusztai életforma újrafölvételét követelték. 
A próféták azonban sohasem voltak kultúra ellenesek. Ők abban a tör1 
téneti szituációban ismerték meg Isten jelenvalóságát, amelyben éltek és 
abban a helyzetben hirdették meg Isten akaratát: A kiválasztás érvé
nyes ebben az új történelmi szituációban is, függetlenül attól, hogy a gyü
lekezet maga hűséges maradt-e Istenéhez vagy sem. Persze a hűtlenség
nek, a cheszed megtagadásának is megvannak a maga következményei. 
Erről szól Jeremiás a következőkben.

ELPÁRTOLÁS JAHVÉTŐL

A 4. versben megismétli Jeremiás a beszédét megelőző megszólítást,, 
hogy ezzel is jelezze a törést a nép múltja és jelene között. A kép most 
megváltozik. A bensőséges, meleg hang dörgedelmes prédikációba csap 
át. A próféta nem apologetikusan, hanem a felelősségre vonó bíró szere
pében abból indul ki, hogy a múlthoz képest a jelen egészen más kénét 
mutat. S ennek nem egyszerűen a jelenlegi nemzedék az oka. A gyüle
kezet mai hűtlenségének megvannak a maga történeti előzményei. A pusz
tai vándorlás, az exodus utáni nemzedékben elhidegült az első szeretet 
melege, nem Jahve után jártak, „eltávolodtak tőle” és a „chebel” után 
jártak.

Ez a Jeremiásnál gyakran előforduló kedvenc szó (8,11.19; 15,22;: 
16:19k) azokat az isteneket jelöli, akiket a gyülekezet Jahve mellett tisz
telt s azután magát a kanaáni baál módjára tisztelt Istent is. Tehát a 
helyi (lokális) istenségeket, a régi szent fák, hegyek, források és s z i k l á k  
szellemeit, a szenteket, akiknek a sírját tisztelték, a házi és családi iste
neket, az asszír csillagistenségeket stb. A gyülekezet nem akart ezzel el
szakadni Istentől. Azt hitte, hogy a helyi istenek tiszteletében ö t  sze
reti.
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A próféták elutasították ezt a keverékvallásosságot. Minden szünkre- 
tista Jahve-kultuszban a mózesi istenhit meghamisítását látták, hűtlen
séget, bálványimádást. A népvallás Jahve-tisztelet az ő szemükben épp
úgy más Isten imádása (Ex 20), mint Jahve mellett más istenség va|y 
szellem-démon tisztelete. Jeremiás tehát nem a hitetlenekhez, hanem a 
„rosszul” vagy „rosszban” hívőkhöz fordul felelősségre vonó igehirdeté
sével. Jahve igazi tisztelete romlott meg a gyülekezet hitében: érzéki, 
babonás, pogányos vallásosság csak a gyülekezeten belül érdekli a pró
fétát és ítéli el azt.

Nem véletlen azután, hogy a haszontalan dolgok tisztelete magát a 
hitet aknázta alá és vált „haszontalanná” (2 Kir 17,15), nem dogmatikai
lag, hanem gyakorlatilag: amit Izráel gyülekezete ezeknek az isteneknek 
a tiszteletével elért, az egyenlő a „nullával” . Abban a pillanatban, amikor 
a hit nem tisztán fogalmazódik meg, amikor a hit tárgya (Isten) az em
beri fantázia és kezek eszközévé válik, abban a pillanatban bekövetkezik 
a hit belső megüresedése, elsekélyesedése és halála. Nem azért, mert nem 
hit, hanem mert tévhit. A tévhit jellemző vonása, hogy mindig igazolni 
akarja önmagát. Nem saját maga megüresedésében látja az eredményte
lenség okát, hanem Isten vonja felelősségre, ahogyan itt is. Még arra is 
képes a tévhit, hogy — ha kell — Isten tehetetlenségével igazolja igazát. 
Ezt a fonákjára fordított hitet utasítja vissza Jeremiás: Nem Isten vált 
nem-istenné, hanem a hit lett tévhitté. Nem Isten változott meg, nem 
Isten szeretete lett kisebb (a), hanem inkább elhalmozra a gyülekezetei 
jótéteményeivel.

És most (6—7. v.) felsorolja Jeremiás Isten alapvető üdvtényeit,. 
amelyek a tiszta ótestámentomi istentiszteletben mindig csúcspontjai az 
Isten-drámának: A kivonulás, illetve kivonultatás Egyiptomból, vezetés: 
a Pusztában, amelynek borzalmait mindig eleven színekkel szokták meg
festeni a próféták, hogy Isten nagyságát és csodálatos vezetését még job
ban kidomborítsák (v. ö. Deut 8,15; És 30,6; Ám 2,10; Mik 6,4: Hős 12,14); 
bevitel a megígért földre, mert — az Isten hű és ígéreteit megtartja.

Mindezért a nép hálával tartozott volna Istennek. Ehelyett azzal vá
laszoltak jóságára, szeretetére és hűségére, hogy hátat fordítottak neki az 
ígéret földjén. Ott már nem keresték az ÜRat, hanem a kézenfekvőkkel 
helyettesítették: a baálokkal, lényegében önmagukkal.

PAPOK, PÁSZTOROK ÉS PRÓFÉTÁK

A 8. versben részleteiben is felelősségre vonja azokat, akik elsősor
ban 'felelősek a történtekért. Persze anélkül teszi ezt, hogy az eddig el
mondottakat egy pillanatra is gyengíteni vagy semlegesíteni akarná, vagy 
a gyülekezet egészének a felelősségét, illetve hűtlenségét kisebbíteni 
akarná. Jeremiás azonban azt is meg meri mondani, hogy a gyülekezet 
eltévelyedésében mennyire vétkesek a pásztorok: Ezek között is elsősor
ban azok, akikre Isten a tóráját (tanítását, kijelentését) rábízta, akik ki
nyilatkoztatásának a hordozói voltak: a papok.

Jeremiás szerint csak azért lehetett ilyen messzemenő és szerteágazó 
a gyülekezet hűtlensége, mert a papok nem teljesítették kötelességüket. 
A vidéki papi családból származó Jeremiás megdöbbenéssel látja, hogy 
Jeruzsálem papjai elkápráztatják az embereket fényes papi szolgálatuk
kal, de ez csak formális, külsőleges, felszínes, a tartalom, a gyülekezet 
Isten mellé állítása hiányzik. Azok, akik rendelkeznek a tórával, Isten 
írott és szóbeli utasításaival, nem akarnak tudni Isten kizárólagos igényé-
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TŐI. A kultusz és a mindennapi élet így elszakadt egymástól az emberek 
életében és a tóra nem töltötte már be eredeti szerepét. (Öizráelben az volt 
a rend, hogy az emberek döntéseik előtt megkérdezték a paptól Isten 
akaratát. Mégpedig nemcsak nagy horderejű döntések előtt, hanem a 
mindennapi élet minden vonatkozásában. Az ilyen isteni tekintéllyel 
adott döntést és tanácsot, eligazítást és útmutatást nevezték „tórának” ; 
v. ö. Hős 4,6 és Mik 3,11.)

A papok mellett a pásztorokat, tehát a felső vezető réteget, az arisz
tokráciát vonja Jeremiás felelősségre. Ez az arisztokrácia mindig nagy 
szerepet játszott a királyi udvarban és elsősorban volt felelős azért a vég
zetes politikáért, amely Judát pusztulásba döntötte.

És a próféták? Megdöbbentő róluk Jeremiás véleménye. Illés próféta 
jut eszünkbe és mindazok a karizmatikusok, akik Mózes után annyit har
coltak a mózesi hit tisztaságáért (v. ö. Ám 2,11). Utánuk a próféták — és 
itt Jeremiás valószínűleg az üdvprófétákra gondol — már nem Istenben, 
hanem a baálokban látták és hitték inspirátorukat. Persze itt Jeremiás 
megint nem egyszerűen a kanaáni istenségekre gondol, hanem a kanaáni 
módra elsekélyesedett Jahve-vallásra. Valószínű, hogy ezek mind Isten 
prófétájának tartották magukat, de Jeremiás szemében nem azok, mert 
a mózesi kor Istenét már nem ismerték, hanem csak a népvallásnak majd
nem a természeti istenség fokára lesüllyesztett. Jahveját.

Ezeknek az irányításával és rossz példaadása nyomán szükségszerűen 
esett bele a gyülekezet a bálványimádásba (8bb már nem a prófétákra, 
hanem az egész gyülekezetre vonatkozik!). Tehetetlen bálványok a gyü
lekezetben az élő Isten helyett!

S az apák bűne folytatódik a fiákban. Ezért Isten büntetése nem ma
rad el. Mert Isten most is kitart szövetsége, kiválasztása mellett. Üdvös- 
séges céljait nem adja föl a gyülekezettel annak minden hűtlensége elle
nére sem, de ez a törődés most ítéletben folytatódik az elkövetkező nem
zedékekben is. Érvénybe lép az, amit Ámos próféta így fogalmazott meg 
annak idején: „Csak titeket ismertelek a föld minden nemzetsége közül. 
:Ezért látogatom meg rajtatok minden bűnötöket” (3,2).

Dr. Pálfy Miklós
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 9. VASÁRNAP

EXODUS 32, 4—10.

A PERIKÓPA SZÖVEGE ÉS EXEGÉZISE

Az Ószövetség új fordításának füzetenként megjelenő próbakiadásá
ban textusunk így hangzik:

4 Ö pedig átvette kezükből, mintát készített neki és csinált abból 
öntött borjút. Akkor ők ezt mondták: Ez a te istened, Izráel, aki felho
zott Egyiptom országából. 5 Amikor ezt Áron látta, oltárt épített eléje; 
Aztán kihirdette Áron, hogy: Jahve-ünnep lesz holnap! 6 Másnap tehát 
korán felkeltek, és égőáldozatokat áldoztak és békeáldozatokat vittek. 
Azut^h a nép leült enni és inni, majd felkeltek vigadozni. 7 Ekkor az 
ŰR így beszélt Mózeshez: Indulj és menj le, mert romlásnak indult a 
néped, amelyet felhoztál Egyiptom országából. 8 Hamar letértek arról az 
útról, amelyet megparancsoltam nekik, borjút öntöttek maguknak és az 
előtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják: Ez a te istened, Iz
rael, aki felhozott Egyiptom országából. 9 Ezt is mondotta az ŰR Mózes
nek: Látom, hogy ez a nép bizony kemény nyakú nép. 10 De most hagyj 
békén engem, hadd gerjedjen haragom ellenük és hadd emésszem el 
őket. Téged azonban nagy nemzetté teszlek.

A Károlyi-fordításban a „véső” aligha helyes: lásd a 4. v. fenti szö
vegét. Alkalmasint agyag-, esetleg faminta segítségével készült a bika
borjú. Ami különben az előzményeket illeti: a nép úgy érezhette, hogy 
Mózes érthetetlenül elhúzódó távolléte megcsúfolja őket, s ez több a sok
nál. Maguk veszik kezükbe az ügyet. Nem tudni, hogy szervezett, vagy 
spontán akció történt-e — minden esetre nem éppen fenyegető jelleg 
nélkül özönlöttek Áron köré, (az ’al prepozíció személyre alkalmazva több
nyire ellenséges értelmű), s bejelentették vallásos igényüket: kiábrázolva 
akarják látni jótevőjüket, az Urat. Tehát nem új istent kívánnak, hanem 
az őket Egyiptomból kivezető Istent, de a maguk egyiptomi lelki „pro
filjának” megfelelően. Megfogható, rendelkezésre álló, teremtmény-szerű 
istent akartak, teljesen a maguk fazonja szerint. S mivel nem voltak val
lásilag képzetlenek s főként Áron széleskörű szakismeretekkel rendelke
zett, nem volt kétséges, mit kell tenni.

Külön figyelmet érdemel a bálványozás mannequin-je, o bikaborjú, 
az ellenállhatatlan hatalom és a teremtő életerő szimbóluma. Testhez
álló teológiához választottak testhezálló modellt. A Szent és Megközelít
hetetlen nem felelt meg vallásos ízlésüknek. Valamiképpen ki kellett tán
colniuk magukból a Sinai félelmét, föl kellett lazítani a féltőn szerető és 
tökéletes Isten komolyanvételének lidércnyomását. Mi sem természete
sebb — a natura corrupta alapján.

5 az antroponóm és antropocentrikus teológia nyomán megtörtént a 
törvényszegés nagyszabású premierje. Az Élő Isten szolgálatában józan
ság, fegyelem, alázat és szolgáló mentalitás jelentette volna, az életet és az 
er°t, ezt azonban „leszavazta” Izráel: nem akart mássá lenni, kényelme
seb volt az Urat megtenni olyannak, amilyennek a maguk képére és 
hasonlatosságára, indulataik terülj asztalkám-jául akarták tudni, a féléi- 
rnetes Isten sinai bemutatkozása úgyis megviselte pogány idegeiket.

Es jött a boldog feloldódás. Miután eleget tettek vallásos köt.elezett- 
segeiknek, s gavallérosan áldozatot hoztak az ügy érdekében és tisztes-
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ségtudóan jókor föl is keltek s annak rendje-módja szerint bemutatták a  
különféle áldozatotkat, a vallásos ember tisztult tudatával ültek le — 
enni, aztán meg „vigadozni” , kedvüket tölteni amúgy egyiptomiasan, 
mivel hogy nem feledték a különféle ottani kultuszok kiadós orgiáit. Né
hány erőteljes szó megdöbbentő plaszticitással érzékelteti, hogy miként 
bújik ki a szög a zsákból egyik óráról a másikra s a tettleges erkölcste
lenség hogyan jelzi tünetként, mi történt benn a szívben. Elvágták élet
vezetéküket, amit biztosítani szerettek volna, s megfosztották magukat az; 
örömtől, amelynek pedig akkora hévvel vetették magukat utána. Aki meg 
akarja tartani életét, elveszíti.

Romlásnak indult néped! — riadóztatja az Úr Mózest, s az utolsó 
szó tulajdonragja nyilván elmarasztaló és vészt jelez. A „romlást” ki
fejező ige másutt sokszor a halál romlását fejezi ki, itt pedig intenzív 
törzsben szerepel, mintegy a gyors sorvadás megindulását adván hírül. S a 
mentőorvosnak, Mózesnek ki kell állnia á próbát, hogy népével — mi
után a radikális ítélet elhangzott — vállalja a szeretet szolidaritását (s 
nem a bűnét, mint Áron) s még a végtelen magánosságot is; de inkább 
van Istennel „egyedül” , mint nélküle megalkuvásban.

Az emberszabta vallás éles kritikája ez a történet, illetve annak leg
drámaibb szakasza, perikópánk. Az első és nagy parancsolat egyidejű,, 
tragikusan valóságos, klasszikus negatív illusztrációjával van dolgunk. 
Átfogó témája nehezen is lehetne más:

ISTENT MINDENNÉL KOMOLYABBAN KELL VENNI

Komolyan venni, hogy
1. Isten — Isten. Kifejezhetetlen minőségi távolságban áll fölöttünk. 

Nem bízza magát a kegyesek kényére-kedvére, legsikerültebb kenetes 
gondolataikat is kikérheti magának, mert nem köteles akceptálni vallá
sos elképzeléseinket és igényeinket. Egyedül az Igében „hozzáférhető” ; de 
nem is tűri, hogy másnak higgyük őt, mint amilyennek kijelenti magát. 
Minden hamis teológia Isten megrágalmazása. Nem az hát a keresztyén- 
ség, hogy Istennél valamiféle általános szavatossági biztosítást kötöttünk 
volna, amelynek keretében ő vallásosságunk ellenében „megsegít” ben
nünket hol ebben, hol abban, s mintegy protekciós elbánásban részesít,, 
hanem az, hogy Isten a mi életünkben is teljhatalmú Úrnak bizonyul s 
napról napra mindinkább alkalmas eszközévé magasztosig olyan módon,, 
ahogyan az neki éppen tetszik.

2. Felelős emberei vagyunk. Nem mindenki Mózes, vagy Áron, de 
felelősségen kívüli sem lehet senki, annál kevésbé, minél közelebb vonta 
magához a szolgálatba állító Úr. Méltatlanságunk ellenére is reprezen
tánsainak tekint az Isten („Ti vagytok a világ világossága”), s ez nem 
mindig kényelmes feladat, hiszen a hit harcára kötelez, mindenekelőtt a 
bennünk magunkban lakozó bűn ellen. Ennek az elkötelezettségnek a 
jegyében kell megalkuvás nélkül szembefordulnunk minden „vallásos 
istentelenséggel” , amely a Kijelentést, az egy igaz Istent szeretné fel
használni óemberi indulatainak igazolására. „Örizői” vagyunk tehát 
atyánkfiainak, nem a vállat vonó, mindent „elkenő” felelőtlenség, hanem 
a határozott s egyben felelős szeretett jegyében.

3. Engedelmességünk gyakorlati kell, hogy legyen. Isten nem tűri, 
hogy hitünk megrekedjen elméleti síkon s „praxisunkat” az öntörvényű- 
ség jellemezze. Különösen két ponton int vigyázásra. a) A hatalomvágy
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éppúgy kísértése az egyháznak, mint a gyülekezet tagjainak egymással 
sz e m b e n , vagy családjukban, esetleg munkahelyükön. Csak a szolgálat 
sodrában győzhető le! b) A szekszualitás nyomorúsága komoly őszintesé
get igényel és nem önigaz képzelgést rejtő szólamokat. Krisztus szere- 
tetét és tisztaságát kell fölragyogtatnia életünknek!

Mindez pedig azért lehet valósággá életünkben, mert Krisztus halá
losan komolyan vett bennünket s ereje ma sem tétlen övéiben.

Bodrog Miklós

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 10. VASÁRNAP

HABAKUK 2, 1—4.

Az igaz ember hitből él! Nem a saját kegyességéből, nem abból, hogy 
az egyházban milyen csoportba tartozik, milyen a vallási meggyőződése, 
hanem hitből.

Mert prófétánk nem az ember magatartását állítja a középpontba, 
hanem a kegyelmes Istent. Igaz, azzal kezdődik a szakasz, hogy a könyv 
írója őrhelyére áll; igaz, hogy teljes erővel figyel, vigyáz; igaz, hogy ké
szen van arra, hogy feleljen panasza dolgában (1. vers). De a 2. vers ele
jén gyökeres fordulat történik. Ha csak konvencionális társalgásnak fog
juk föl a leírt eseményeket, ez a fordulat nem domborodik ki. De rög
tön érezzük, mi történt, ha a két „felel” szót alaposabban megvizsgáljuk. 
Az első versben a próféta szót alaposabban megvizsgáljuk. Az első vers
ben a próféta akar felelni panasza dolgában. Felelni: de ez a felelés vé
dekezés, felvilágosítás, visszautasítás. Van valami kissé vitaszerű jellege 
és hordozhat olyan vonásokat is, amelyek az ellenállásra, vagy éppen a 
szemtelenségre emlékeztetik az olvasót (v, ö. Koehler—Baumgartner, Le- 
xicon VT). A visszabeszélés, visszafeleselés lenne talán találó a hely for
dításához. (Sin-váv-bét gyök, hif.)

Erre következik az ŰR válasza. Szövegünk szerint felel ő is, csak
hogy a próféta héber szövegében ez a felelet más szóval fordul elő (ain- 
nun-hé gyök). Ez a felelet a csendes felvilágosítás fogalmát hordozza. 
Luther Mártonunk hitvallás-magyarázata jut eszünkbe, amelyben a Szent
iélekről azt valljuk, hogy ajándékaival ő világosít meg minket.

Tehát a próféta dacosan, öntelten szemébe akarja vágni URának 
ügyében elfoglalt látását. Az ÜR azonban csendes atyai türelemmel vilá
gosítja föl szolgáját. A próféta látásáról nem is tudunk meg semmit, az 
ÚR igéjét a prófétának azonban nyomban írásba kell rögzítenie, mégpedig 
közérthető módon.

E nélkül — azt hiszem —, nehéz lenne igazán hirdetni „az igaz em
ber hitből él” igéjét. Mert ebben az igében az ember elnémul és Isten 
beszél. Ebben az igében az ember meg kell, hogy szabaduljon régi, hibás 
látásától és új, más látásokra kell jutnia. Ebben az igében arról van szó, 
hogy a saját igazában megrögzött ember, aki semmiképpen nem akar el
szakadni „kipróbáltnak” hitt addigi útjától, most új látást, új utat kap, 
új irányba halad.

„Az igaz ember hitből él.” Még két nagy pillanata volt ezeknek a 
szavaknak az egyház történetében. Legközelebb egészen más helyzetben 
csendül föl ismét, amikor Pál apostol a római gyülekezetbe írja levelét. 
A Római Birodalom fővárosában, a pezsgő életű „örök városban” is van
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értelme a szónak: az igaz ember hitből él. Róma neve azóta az egyházban 
mennyi felfuvalkodottsággal kapcsolódott össze! Hányszor eszébe kellett 
volna jutnia sokaknak, hogy az „igaz ember hitből él” .

„Az igaz ember hitből él.” Harmadszor Luther felfedezésében kél új 
életre az ige. Most már mindkét előbbi helyzet megváltozik s az ige új 
történeti helyzetben hangzik újra. De most nem árt, ha arra figyelünk, 
hogy Lutherral kapcsolva hányszor idéztük üresen, tartalmatlanul. Hány 
reformációi ünnepélyen csendült föl, s mennyire jelszóvá aljasítottuk (v. 
ö. Jer. 7,4.). Pedig benne volt az igében a hatalmas tartalom: az igaz hit
ből él. A hitet itt ugyanaz a gyök fejezi ki, atnelyből az „ámen” szavunk 
is származik (amelyet szintén eléggé elkoptattunk). Ráhagyatkozást, a 
szív bizodalmát fejezi ki. Reménységet, s valami olyant, amely mellett 
nincs helye semmilyen felfüvalkodottságnak, semmi önteltségnek.

Mert a keresztyén ember életútján éppen ez a hamis önteltség a leg
nagyobb akadály. Aki azt hiszi, hogy tart a markában valamit, az nem 
nyitja ki, hogy befogadhasson újra. S ha csak hiszi, hogy van valamije, 
üres marad a marka. Hányszor akadályoz embereket — minket — va
lami új elkezdésében, meghallásában az, hogy bízunk saját elképzeléseink
ben. Készek vagyunk a visszafelelésre, „visszabeszélésre” , de nem va
gyunk készek arra, hogy a helyes, utat mutató igét meghalljuk.

Habakuk próféta ritka szép élményt élt. Bár vissza akart „feleselni”, 
az ÚR mégis megszólalt, fölvilágosította, irányt mutatott neki. A szándé
kot el kellett ejtenie s elindulnia egy magasabb rendű úton. Pálnál és 
Luthernál — ha egészen más helyzetben is —, szintén megvan ez a pár
huzam. Valamit föl kellett adniuk sajátjukból s el kellett indulniuk va
lami új irányban.

Mind a három helyzetben új helyzet születésekor hangzik föl ez az 
ige. De ez nem azt jelenti, hogy mi is kiprovokálhatunk ilyen új helyze
tet. „Nem az énekes szüli a dalt: a dal szüli énekesét” . — nem a próféta 
szólaltatja meg az ÜRat, hanem az ŰR szólaltatja meg igéjével a pró
fétát.

Nekünk is az a dolgunk, hogy csendesen figyeljük az Űr szavát. De 
ez a csendes figyelés nem' a tétlenség csendjét jelenti. Figyelés, de tette
ket is von maga után. Milyen jó lenne, ha az igehirdetők szava nyomán 
ilyen figyelő, de tettekre is kész keresztyének távoznának el szószékeink 
alól. Mert ez az ige nemcsak a három régi, klasszikus történelmi hely
zetben szólal meg hatékonyan. Mostani fejlődő, formálódó társadalmunk 
keresztyénéi is gazdag hasznot nyerhetnek belőle.

Drenyovszky János



Felvétel a Teológiai Akadémiára
Evangélikus Egyházunk leendő lelkészeinek kiképzése 

a budapesti Teológiai Akadémián történik.
Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, fel

vételi kérvényüket — az Akadémia Felvételi Bizottságához 
címezve — legkésőbb július 15-ig küldjék be a dékáni hi
vatalhoz (Budapest, VIII., Üllői út 22—24. II. em.).

A felvételi kérvényhez a következő okmányokat kell 
mellékelni: a) születési bizonyítvány, b) a legmagasabb is
kolai végzettség bizonyítványa, c) helyhatósági vagy más 
olyan bizonyítvány, amely a kérvényező lakását, szociális 
helyzetét, szüleinek foglalkozását és keresetéi ill. szociális 
viszonyait feltünteti, d) orvosi bizonyítvány (részletes), e) ke
resztelési bizonyítvány, f) konfirmációi bizonyítvány, g) rész
letes önéletrajz, mely feltárja a kérvényező családi és társa
dalmi körülményeit, valamint a lelkészeti szolgálatra indulás 
okait, h) esetleges egyházi működésről szóló bizonyítvány. A 
felvételhez szükséges továbbá az illetékes lelkésznek és eset
leges vallástanító lelkésznek részletes bizonyítványa, minden
esetre annak a lelkésznek a jelentkezőt részletesen jellemző 
bizonyítványa a lelkészi pályára alkalmasságáról, aki a 
folyamodónak a legutóbbi években lelkipásztora volt. Ezt a 
lelkészi bizonyítványt a lelkészi hivatal a kérvénnyel egy
idejűleg levélben közvetlenül az Akadémia dékánja címére 
küldje meg. Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de 
indokolt esetben hiteles másolatban is lehet beküldeni. A má
solatokat „egyházi használatra” megjelöléssel egyházközségi 
lelkész is hitelesítheti. Az akadémiai tanulmányi idő öt esz
tendő.

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

Kérjük a lelkészeket, szíveskedjenek az érdeklődök fi
gyelmét erre a hirdetményre felhívni.
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Az Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók:

Biblia — — — — — — — — — — 60, Fi
Biblia (pegamoid kötésben) — — — — — 80,— Ft
Imakönyv — — — — — — — — — 12,— Ft
Keresztelési emléklap — — — — — — —,50 Ft
Esketési emléklap — — — — — — — —,50 Ft
Anyakönyvi kivonatok — — — — — — —,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány — — — — — 1,— Ft
Költségvetési nyomtatvány — — — — — 1,30 Ft
Istentiszteleti rend — — — — — — —- 4,— Ft
Kis Káté — — — — — — — — — 3,— Ft
Konfirmációi Káté — — — — — — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — 8.— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — —1 — — 1,60 Ft
Egyházfenntartási lap — — — — — — —,30 Ft
Korái I. — — — — — — — — — 55,— Ft
Koráliskola — — — — — — — — — 5?,— Ft
Konfirmációi emléklap — — — — — — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — 4,— Ft
Istentiszteleti meghívó — — — — — — —,10 Ft
Egyházfenntartási nyugtatömb — — — — 2,80 Ft
Passió füzet — — — — — — — — 3,— Ft
Imás lapok — — — — — — — — —40, Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe — — — 30,— Ft
Hitvallási iratok I. — — — — — — 45,— Ft
Hitvallási iratok II. — — — — — — 45,— Ft
Pálfy: Krisztus tanúja — — — — — — 5,— Ft
Groó: Az élet kenyere — — — — — — 5,— Ft
Prőhle: Ökumenikus imádságok — — — 2,— Ft
Karner: Testté lett Ige — — — — — — 45,— Ft
Lelkészi szolgálat — — — — — — — 18,— Ft
Karner: Bevezetés a teológiába.— — — — 35,— Ft
Ürvacsorai ostya — — —> — — — — 3,50 Ft
Agenda — — — — — — — — — 128,— Ft
Hétről hétre (áhitatoskönyv) — — — — 12,— Ft
Ottlyk: Istenszeretet — Emberszeretet — — 17,50 Ft
Megrendelhetők: Evangélikus Sajtóosztály címen, Budapest, 

VIII., Puskin u. 12.


