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T anulm ányok

A magyar evangélikus hozzászólás a Lutheránus Világszövetség 
helsinki konterenciájának anyagához

Észrevételek az „ Űber die Rechtfertigung“ 
című tanulmányhoz

Az Evangélikus Világszövetség Teológiai Bizottságának a meg- 
igazulásról szóló tanulmánya (a következőkben: „T” ) nagy körül
tekintéssel készült. Céljául tűzi ki, hogy ezt a „néhézkes és homá
lyos tanítást” közérthetővé tegye, és éríelmét, jelentőségét hitünk 
és életünk számára megvilágosítsa, annak hangsúlyozásával, hogy 
a megigazulásnak „döntő jelentősége van Istenhez való viszonyunk 
és a világban való életünk számára” (90). A kérdés mindenesetre 
az. hogy a T ezt a célkitűzést elérte-e. (A zárójelbe tett számok a T 
szakaszszámait jelölik meg.)

1.
A T a megigazulásról szóló tanítást úgy, amint azt egyházunk 

vallja, „nehézkesnek és homályosnak" mondja. A T szerint a mai 
ember számára lényegileg négy körülmény teszi azt nehézzé:

Az első a róm. kát. egyház megigazulás-tanával való konfron
tációban rejlik. 400 évvel ezelőtt a reformátorok abban a megdöntő 
heteiden meggyőződésben éltek, hogy bibliailag csak a hit által való 
megigazulás tanítása igazolható. Ma másnak látjuk az exegetikai 
helyzetet. Másnak látjuk a katolikus egyházat is. A T itt nagyon 
bizonytalankodó hangot üt meg! Az igaz, hogy a katolikus egyház 
megigazulástana, ahogy azt a Tridentinum megfogalmazta, nem 
olyan nyíltan „pelagianus” jellegű, mint ahogyan azt az evangélikus 
polémia sokszor állította. A valóságban azonban sok katolikus lel
kész és a hívek erősen pelágiánus módon gondolkodnak. Ehhez 
hozzá kell tenni: ma éppen úgy, mint a reformáció korában, áll az, 
hogy az egyedül Krisztusban adott váltságot a katolikus egyház ta
nításában és kegyességi gyakorlatában egyaránt elhomályosítja a 
Mária-kultusz, a szentek tisztelete, a kegyesség misztikus kiformá- 
málása stb. Ha a T nem is akart a II. Vatikáni Zsinat időszakában 
a katolikus egyházzal polemizálni, ez még nem ok arra, hogy saját 
hitünk szempontjából olyan bizonytalankodó hangot üssünk meg, 
amilyen a 3. pontban megszólal.

A következő mozzanatként a T a Szentírás történetkritikai ér
telmezése következtében előállott helyzetet említi. Itt nem lehet
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minden további nélkül elfogadni azt a tételt, hogy „a megigazulás 
olyan kép ugyan, amely megjelenik a legrégibb keresztyén hagyo
mányban, de csak az egyik kép a sok között, amely arra szolgál 
hogy Isten Jézus Krisztusban véghezvitt művének jelentőségét ki
fejtse.” (4) Az kétségtelen, hogy a „megigazulás” a jogi élet foga
lomköréből vett „kép”-nek tekinthető, és hogy más „képek” (áldozat 
kiengesztelés, megváltás) is előfordulnak az Újszövetségben Jézus 
Krisztus művének megjelölésére. Nem szabad elfeledni, hogy Isten
ről s a hozzá való viszonyunkról általában csak képszerű kifejezé
sekkel tudunk beszélni. De tévedés azt gondolni, hogy ezért a meg
igazulás „egyik képpé válik a sok között” . Az áll ugyanis, hogy az 
egész Újszövetség számára alapvető tény Jézus Krisztus halálában 
és feltámadásában létrejött váltság, és az a „tanítás is” , hogy Isten 
előtt egyedül ennek a váltságnak az alapján, egyedül Isten kegyel
méből, tehát „hit által” állhatunk meg. Ha erre figyelünk, ma is 
igazat kell adnunk Luthernek,- aki a hit által való megigazulásban 
ismerte fel az evangélium tengelyét. Sajnos, hogy a T ebben az ösz- 
szefüggésben (5) egész sor bizonytalankodó kérdést vet fel, de a 
világos felelettel adós maradt. Ez méginkább áll az Ószövetség kri
tikai értelmezése által adott kérdésekre, amelyek egyébként egé
szen kiesnek a T vonalvezetésének összefüggéséből!

A T hosszan beszél arról a „klíma-változásról”, amely a refor
máció óta eltelt 400 év alatt ment végbe a világban, és kedvezőtlen 
helyzetet teremtett a megigazulástan megértése szempontjából (8—  
13). A vázlatban rejlő helyes meglátások elismerése mellett rá kell 
mutatnunk arra, hogy a mai világ emberéről rajzolt kép 'hiányos és 
egyoldalú. Az a kiábrándultság és félelemérzés, amellyel a T 12. 
pontja a mai kor emberét jellemzi, inkább csak a nyugati emberre 
és ott is a polgári életformában élő emberre lehet érvényes. Amikor 
a mai ember képét rajzoljuk meg, akkor feltétlenül figyelembe kell 
vennünk az emberiségnek azt a számbelileg sokkal nagyobb részét, 
amely tele van reménységgel, nagy célokkal, tetterővel, és készsé
gesen vállalja a munkát és a harcot az egész emberiség emberibb 
életéért.

2 .
A 2. főrésznek a T ezt a címet adja: „Megigazulás -— ma” . En

nek a résznek a feladata, hogy a mai ember számára világosan ki
fejtse, mit jelent a hit által való megigazulás, és hogyan alakul 
ennek alapján életünk a világban és viszonyunk a világhoz. Ez a 
rész az Ágostai Hitvallás első négy cikkelyét teszi gondolatmeneté
nek vezérfonalává. Nem veszi át a cikkelyek fogalomkincsét Istenre, 
eredendő bűnre, emberre és Krisztusra vonatkozólag. Helyette a 
modem teológiai gondolkodásnak megfelelően emeli ki azokat a 
mozzanatokat, amelyek a mai ember számára fontosak. Láthatólag 
a T nem akar polemizálni a különböző teológiai nézetekkel, ame
lyek a két világháború között és azután bekövetkezett teológiai esz-
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mélesben jelentkeztek. Mégis tanácsos lett volna kiemelni a külön
féle modem idealista filozófiai áramlatokkal szemben a keresztyén 
Istenhit sajátos jellegét: mindenekelőtt azt, hogy Istenben nem 
..istenbizonyítékok” alapján hiszünk, hanem azért, mert Isten maga 
nyilatkoztatta ki magát, és szól hozzánk az Igén keresztül. Jó lett 
volna hangsúlyozni azt is, hogy Isten a természet világának és világ
mindenségnek éppen olyan feltétlen Ura, mint a /történelem erői
nek, a népeknek és az egymást váltó emberi nemzedékeknek. Azt 
joggal hangsúlyozza a T 19. pontja, hogy saját emberi exisztencián- 
kat is csak akkor értjük meg, ha megismerjük Istent, mint a mi 
világunk és életsorunk szuverén Urát. De ez nem -elég, ha nem 
ismerjük fel ugyanakkor azt is, hogy éppen ez az Isten úgy nyilat
koztatta ki magát Jézus Krisztusban, mint szerető mennyei Atya. 
Mindkét mozzanat — Isten feltétlen szuverenitása, és Atyajellege —  
élesen elválasztja a keresztyén istenhitet a filozófiai idealizmus kü
lönféle áramlataitól.

3.

A T döntő része mindenesetre a következő fejezet, amely „Ki
nek van igaza — Istennek vagy az embernek?” címen a megigazu- 
lás kérdését tárgyalja. A fejezet a hit által való megigazulást lénye
gileg három vezényszó alatt tárgyalja: önigazság, Isten igazsága, hit. 
Helyes az, hogy a T az önigazság kérdésének tárgyalásánál szélesebb 
keretet vesz szemügyre, mint amit általában az egyházban meg
szoktunk. Ezzel a T túlmutat a katolikus egyházzal folytatott fele
kezeti polémia keretein. Viszont a katolikus egyház felé tekintő po
lémia teljesen elsikkad ebből a fejezetből. Ez talán érthető az olyan 
országok evangélikus egyházai számára, ahol a lakosság többségé
ben evangélikus. Viszont az evangélikus diaszpóra-egyházak szá
mára a katolikus egyházi ,,szokások”-ban megnyilatkozó kegyesség 
ma is jelentős probléma. Bármennyire is hangsúlyozza a T, hogy 
ma nem lehet szó arról, hogy felújítsuk a reformátorok által elítélt 
vallásos szokásokat, jó lett volna, ha a T erre több figyelmet fordí
tott volna.

Az „önigazság” elutasításának konkrét megvilágítására a T szer
zői felvázolják az önigazság ma előforduló néhány alakját. Ezek: a 
„kommunista” , „néhány nyugati emberbarát” , „némely ortodox lu- 
teránus” , „az evangélizáció hívei” , „az egyházi aktivista” és végül 
az, aki „keresztyén” akar lenni. Az első két példától eltekintve a fel
sorolás főként az evangélikus egyházon belül é;>ilelihető helyzetre 
van tekintettel. Ez — amennyiben a más felekezetek felé irányuló 
polémiától eltekintünk — érthető is. Ha azonban félretesszük a fe
lekezeti polémiát, akkor mit keres ebben a felsorolásban a „kom
munista” és a „néhány (sic!) nyugati emberbarát” ? Különösen is 
hibáztatni kell azonban, hogy ebben az összefüggésben megjelenik 
a „kommunista” is mint az „önigazság” típusa, éspedig nagyon el
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rajzolt alakban. Azok a mozzanatok, amelyeket e rajz felvázol, nem 
tartoznak mind hozzá „a” kommunista egyéniségéhez. Ügy tűnik, 
hogy a1 T e ponton megfeledkezik Mt 7,3 intelméről. A többi típus 
megrajzolásánál is az az ember érzése, hogy a T ítélg%t, holott nem
csak az egyes evangélikus keresztyéneknek és teológusoknak, hanem 
az egész evangélikus egyháznak van komoly szüksége önvizsgálatra, 
bűnvallásra és megtérésre. Az önigazságról tehát nem típusok meg
rajzolásával, hanem csak mélységes bűnbánattal lehet írni. Ehhez 
járul, hogy a „nyugati emberbarát” nagyon is elmosódott képével 
a „kommunistá”-nak elég szerencsétlenül megrajzolt képét szembe
állítva hamar adódik az a benyomás, hogy a T-t ezen a ponton na
gyon is egyoldalú nyugati — sőt, ha úgy tetszik: nyugati politikai 
ressentement-ból táplálkozó — szemlélet vezette.

A „hit”-ről szóló részben szükséges lett volna nyomatékosab
ban hangsúlyozni, hogy újszövetségi értelemben a „hit” döntően a 
Szentlélek műve, és hogy az mindenkor nem „hit” általában, még 
kevésbé egyszerűen Istenben, vagy Isten gondviselésében, illetőleg 

• jóságában való hit (ahogyan azt a népes evangélikus kegyesség is 
vallani szokta), hanem döntő módon Krisztuöhit, vagyis Krisztusnak 
hívő bizalommal való megragadása.

4.

A „Hit. egyház nélkül?” című fejezetben a T megemlíti, hogy 
a reformáció bal szárnya katolizáló tendenciával vádolja Luthert 
az igeihirdetői hivatal fogalmának a 'bevezetésével. T szerint ezt 
Úgy látják, hogy Luther eredetileg helyesen állította szembe a 
pápasággal és a római hierarchiával a hívek egyetemes papságát, 
de azután a papságot mégis „visszacsempészte” az egyházba, az 
igeihirdető hivatalról szóló tanítással. A T azonban a továbbiakban 
egyáltalában nem ad világos választ erre a vádra, s a teológiai szak
ember is alig olvashatja ki, hogy mi a T álláspontja ebben a kér
désben. Ügy gondoljuk, hogy ha már felvetjük ezt a kérdést, akkor 
meg kell mutatnunk, miben különbözik az igehirdetői hivatal a 
katolikus papi hierarchiától. Ha pedig a T itt is kerülni akarja a 
polémiát a római egyházzal, akkor legalább pozitív módon kellett 
volna világosabban kifejteni az igéhirdetői hivatal evangéliumi ér
telmét. Emlékeztetnünk kell arra, hogy ez a „hivatal” olyan szol
gálat, amelynek mindig Krisztus marad az Ura. Mindig az ő kezé
ben marad ennek a szolgálatnak az eredményessége is, mert általa 
a Szentlélek „ott és akkor támaszt hitet, ahol és amikor Istennek 
tetszik” .

5.
Az utolsó fejezet a „hit cselekedet nélkül?” cím alatt a meg- 

igazulásnak a keresztyén ember mindennapi életére való kihatásai
val foglalkozik. Itt kell véglegesen eldőlnie annak, hogy eléri-e a
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T célkitűzését: a megigazulásnak „döntő jelentősége van Istenhez 
való viszonyunkra és életünkre a világban.” A T megállapítja, hogy 
a keresztyén közösségben az új engedelmességet ma sok irányú ve
szély fenyegeti (85). Ilyenként említi a T a faji-kérdést és a kaszt
rendszert, továbbá a „nacipnalizmus”-t és a „materializmus”-t. Ez 
utóbbin általában az anyagiasságot és azt az életszemléletet érti, 
amely megreked az élet javainak anyagias értékelésében. Ha ezt a 
gondolatmenetet áttekintjük mai helyzetünk szempontjából, két 
irányban kell súlyos kifogást emelnünk. Az egyik az, hogy az új 
életre és az új engedelmességre vonatkozó szakaszok (83), megre
kednek az általánosságokban, holott az új élet és az új engedel
messég az egyes keresztyén ember és a keresztyén közösségek életé
ben nagyon is konkrét valósággá kell, hogy legyen. A keresztyén 
ember számára általában és ma különösképpen is, döntő módon je
lentkeznek azok a kérdések, amelyek az „új élet”-nek a folytatására 
vonatkozóan a munka és a munkaviszony, a hivatás, a társadalmi 
együttélés, az állam és felsőbbség stb. vonalán adódnak. Ezekre a 
viszonylatokra ma bajos megelégedni azokkal a feleletekkel, ame
lyeket a keresztyén erkölcstan abban az időben adott, amikor a hit 
által való megigazulást teljesen az individuális élét szemszögén ke
resztül nézték, és az embernek a világhoz való viszonya általában 
megoldódott az egyesnek a felebaráthoz való viszonyulásán keresz
tül. Ezek a régi feleletek ma már nem kielégítőek, mivel a régi .tár? 
sadalmi kereteket valami új váltotta fe l: az egyén ma sokkal inkább 
a közösségen keresztül viszonyul munkájához, hivatásához, feleba
rátjához stb. Ebbe az összefüggésbe tartoznak a modern technika és 
tudomány által adott nagy etikai kérdések is, amelyek 61 átformáló 
hatásukkal mindannyiunk életébe mélyen belenyúlnak. Mindany- 
nyian tudjuk, milyen mélységesen átalakította életünket a modern 
társadalmi fejlődés és technika az öltözködéstől és táplálkozástól 
egészen a családi életig (házasság, elválás, gyermekáldás, születés
korlátozás stb.) és a fentebb említett egyéb szoeiáletikai kérdésekig. 
Sajnálatos, hogy ezek a kérdések a T látókörén teljesen kívül ma
radnak.

De egy másik mozzanatot is meg kell említenünk ebben az ösz- 
szefüggésben. A keresztyén közösséget az új engedelmesség tekin
tetében veszélyeztető jelenségek között a T a faji kérdést, a kasz
tok problémáját, a nacionalizmust és a materializmust sorolja fel. 
Kétségtelen, hogy a felsoroltak valóban súlyos problémákat takar
nak. De ennek ellenére úgy érezzük, hogy nem kevésbé súlyos, sőt 
az  elmondottakat túlhaladóan döntő világproblémákat a T hallga
tással mellőzi. Gondolunk itt a háború és béke, valamint az ezzel 
összefüggő általános leszerelés nagy világproblémáira. Vagy ezek- 3 
problémák kívül esnek a megigazulásból fakadó új élet és új enge
delmesség körén? Nem, nem eshetnek ezen a körön kívül. A fegy
verkezés ellen és a leszerelésért, az atomháború és az ún. „kishábo- 
rúk ellen” nekünk nemcsak politikai, okosságból, vagy azért .kell
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küzdenünk, mivel a leszerelés megvalósítása és a háború kiküszö
bölése óriási gazdasági erőket szabadítana fel, és ezen a lakosság 
békés anyagi javakkal való ellátását, az életszínvonal igen nagyfokú 
emelését tennék lehetővé mindenütt, de főként az ún. gazdaságilag 
elmaradott államokban, hanem még inkább azért, mivel Isten gyer
mekei Mt 5,9 értelmében mindig a „békességszerzés”-sel vannak el
foglalva. A keresztyén új élet egyébként is mindig a felebarát, a 
„mások” javára szolgáló élet: így válunk annak a Krisztusnak köve
tőivé, aki nem a maga javára élt, hanem meghalt értünk, bűnö
sökért. Ilyen értelemben mondta Luther, hogy a keresztyén ember
nek felebarátja számára „krisztussá” kell lennie. Éppen ezáltal 
válik a keresztyén nyitottá a „világ” felé, és él többé nem önmagá
nak, hanem a felebarát javán való munkálkodásban az ő Urának. 
Sajnálatos, hogy amikor a T az új életről ír, akkor ezt a mozzanatot 
elhagyja gondolatmenetéből.

A tanulmánynak ez a jócselekedetekről szóló utolsó fejezete 
tele van figyelmeztetéssel és óvással. Állandóan kísértésekről és 
veszélyekről hallunk, amelyek a hit által cselekvő embert fenyege
tik az egyházban és a világban. Nem állítjuk, hogy nincsenek ilyen 
kísértések és veszélyek. De ennek túlzott hangsúlyozása miatt nem 
érezzük meg ebben a fejezetben a hitnek azt a bátorságát és lendü
letét, amelyet Luther úgy ír le, hogy a hit nem kérdezi, mit kell 
tennie, mert mielőtt kérdezné, már meg is tette. A Krisztusban hivő 
ember sokkal felszabadultabban élhet és szolgálhat a világban, 
tudva azt, hogy „ha vétkeztünk, van szószólónk” . Az is feltűnő, 
hegy a tanulmányban csak a kvietizmus veszélyéről nem hallunk a 
sek veszély között, pedig ez valóban komoly kísértése és gyakran 
hibája az evangélikus embernek.

6.

Végül megemlítjük, hogy feltűnő a különbség a tanulmány két 
fő részének a jellege között. A ,,400 év előtt” című rész tudományos 
szinten és élesen veti fel a megigazulástan mai kérdéseit, viszont a 
„Megigazulás —  ma” című nagyobb rész a teológiai terminológia 
mellőzésével népszerűén fejtegeti a megigazulástan tartalmát. Mind
két rész értékes önmagában, de az előterjesztés módjának külön
bözősége következtében még a szakember is nehezen állapíthatja 
meg, hogy az első rész kérdéseire, hol és hogyan ad választ a máso
dik rész. Ezenkívül az az érzésünk, hogy az első rész több kérdésére 
általában adós marad a T a felelettel. Mindenesetre jobb lett volna, 
ha a második rész után még egy, az első részhez hasonló stílusú 
részt is illesztett volna a tanulmány, amely világosan megmondta 
volna, hogy a második rész milyen választ adott az első rész kér
déseire.

Ezek az észrevételek nem akarnak semmit sem levonni a T ér
tékéből. Valóban sok érték van benne. De mindnyájunkra áll, amit

390



az apostol mond: „Rész szerint van bennünk az ismeret” . (1 Kor 
13,12) Kell, hogy egymáson gyakorolt kritikánk egymás megértésé
ből és megbecsüléséből, az igazság kereséséből és egymásért áldoza
tot is vállaló szeretetből fakadjon.

KRISZTUS MA — MEGIGAZULÁS MA 
BEVEZETÉS: FELADATUNK

1. A téma alakulása

Feladatunkat akkor tudjuk világosan átlátni és megfogalmazni, 
ha emlékezetünkbe idézzük, hogyan alakult a Lutheránus Világ
gyűlés témája.

Hitvallásaink érvényessége ma: ez volt a kiinduló kérdés. Mö
götte az a probléma feszül, hogy megoldhatja-e a világ evangélikus- 
sága mai feladatait a 400 évvel ezelőtt keletkezett hitvallásai alap
ján. Az evangélikusság ma is mélységesen meg van győződve arról, 
hogy hitvallásaink nagy értéket képviselnek: tisztán és igazán hir
detik az evangéliumot. Ugyanakkor azonban egyre nő azoknak a 
száma, akik mélységesen meg vannak győződve arról is, hogy az 
evangélikusság csak akkor töltheti be Istentől kapott sajátos kül
detését a mai világban, ha szoros kapcsolatban áll a mai világ kér
déseivel, és részt vesz azok megoldásában. Eközben sokakban fel
merül az a kérdés, hogy boldogulhatunk-e hitvallásaink alapján a 
ma kérdéseivel, s nem kell-e azokon túlmenő új utakat keresnünk.

Megigazulás ma: ez a téma következő megfogalmazása. Evan
gélikus szempontból következetes ez a lépés, mert az a közös meg
győződésünk, hogy hitvallásaink minket nem formálisan, nem lineá
risan szó- és betű szerint köteleznek, hanem fő tartalmukkal, a hit 
által való megigazulásról szóló tanítással. Ha tehát hitvallásos ala
pon keressük az evangélikusság helyét és feladatát a mai világban, 
akkor az evangélikus megigazulástan kapcsolatát kell keresnünk a 
mai világ kérdéseivel. A kérdés így már világos, a nehézség azon
ban semmivel sem csökken, 'mert keresve sem lehetett volna hitval
lásainkban olyan témát találni, amely távolabb állna a mai ember
től. Lényegileg ma is helytálló egy 30 éve megjelent lélektani mun
kának az a megállapítása, hogy evangélikus népünk alig érti a meg
igazulásról szóló tanítást.* Nem arról van szó, hogy ez a tanítás ön
magában homályos és érthetetlen, vagy hogy hitvallásaink nem 
fogalmaznak elég tisztán és közérthetően. A nehézség abból adódik, 
hegy a mai ember nem tudja érzékelni a megigazulás kérdéseinek 
összefüggését a mindennapi élettel.

Krisztus ma: ez a téma végleges, de nagyon tág megfogalma
zása. Érvényesül benne az a nagyon méltánvo’andó szempont, hogy 
a megigazulás ma nehezen érthető, és teológiai vitákkal agyonter

* V e tő  L a jo s , 1933.
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helt terminológiája nélkül talán közvetlenebbül hirdethetjük a Krisz
tust a mai embernek. Helyes ez a továbblépés hitvallásaink szem
pontjából, is, amelyek szerint a megigazulástan a Krisztusról szóló 
evangélium középponti tartalmát fejti ki. Viszont az áttérés a té
mának erre az általános megfogalmazására azt a benyomást is kelt
heti, hogy az evangélikus hitvallásos megigazulástan elavult vagy 
legalábbis használhatatlan, amikor a mai világban akarjuk meg
szólaltatni bizonyságtételünket Krisztusról. Ez egyúttal azt a benyo
mást is keltheti, hogy megigazulástanában az evangélikusságnak 
400 évvel ezelőtt volt sajátos mondanivalója, amely indokolta fele
kezeti különállását, ami azonban e tanítás elavulása miatt ma már 
nem tartható fenn.

2. A feladat körülhatárolása

Az elmondottak alapján következőképpen bontakoznak ki fel
adatunk körvonalai: 1. A téma kétféle megfogalmazását: „Krisztus 
ma” és „Megigazulás ma” szorosan együtt kell tartanunk, ha vilá
gossá akarjuk tenni, hogy a Krisztusról szóló mai bizonyságtételünk 
lutheri megigazulástan alapján áll, tehát egyezik .hitvallásainkkal. 
Bármilyen nehéznek látszik, meg kell találnunk az összefüggést a 
hitvallásos megigazulástan és korunk aktuális kérdései között, mert 
célunk mindkét témával nyilvánvalóan az, hogy hitvallásaink alap
ján tisztázzuk a lutheranizmus sajátos feladatát és helyzetét a mar 
világban.

Ezt a kettős feladatunkat nem oldhatjuk meg úgy, hogy félre
tesszük hitvallásaink „teológiai” terminológiáját, és felcseréljük mo
dernebbnek tűnő, „teológiailag le nem terhelt” , tehát közérthető 
terminológiával. A fő kérdés nem terminológiai kérdés. Sokkal in
kább az a feladatunk, hogy megtaláljuk és felmutassuk hitvallásaink 
fő mondanivalójának, a megigazulástannak belső összefüggéseit a 
mi korunk problémáival. Viszont ehhez előbb fel kell derítenünk a 
lutheri megigazulástan belső összefüggéseit saját korának problé
máival.

Ha ígv látjuk feladatunkat, akkor azt is észre kell vennünk, 
hogy a lutheri megigazulástan és a reformáció kora közötti összefüg
gések tanulmányozására legkevésbé látszik alkalmasnak az Ágostai 
Hitvallás. Melanchthon köztudomásúan óvatosan fogalmazott. Egye
bek között azt a gyanút is el akarta hárítani, hogy a lutheri tanítás 
felforgatja az egyház és a világ rendjét, tehát inkább elfedte, mint 
feltárta az összefüggéseket a kor problémáival. Ez a folyamat ké
sőbb egyre inkább előrehaladt, míg a Formula Concordiaé-ben és az 
ortodoxia korában a megigazulástan valóban a teológusok kér
désévé lett, amelynek felfedezhetetlen az összefüggése a min- 
. dennapi élettel. Mind a mai napig jelentékeny mértékben megnehe
zíti a mindennapi kérdések és a megigazulástan összefüggéseinek 
felismerését az a tény, hogy tudva vagy tudatlanul az ortodoxia és
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a Formula Concordiae felől közelítjük meg a hitvallásos megigazu- 
lástant. De egészen más képet kapunk, ha hitvallásainkat Luther 
felől, mégpedig az ő iratai és az általa fogalmazott hitvallási iratok 
felől közelítjük meg. Nála világos az összefüggés a kor kérdéseiveh 
Luther nem hallgatja el a Schmalkaldeni Hitcikkekben, hogy a meg- 
igazulásról szóló tanítása alapjaiban érinti a pápaságot. Azt is tud
juk. hogy Luther fellépése világizgalmat keltett. Nem azért, mert 
a reneszánsz kor embere jobban érdeklődött teológiai témák iránt, 
mint a mai ember. A Kis- és a Nagykáté bevezetéséből közismert 
tény az, hogy az akkori nép bibliai és teológiai műveltsége messze 
elmaradt a mai átlagos evangélikus ember egyházi ismeretei mö
gött. Mégis érdeklődtek a reformáció ügye iránt, mert tudták érzé
kelni annak kapcsolatát mindennapi életükkel. Ma is volna érdek
lődés és megértés a megigazulástan kérdései iránt, ha látnánk kap
csolatait a mi korunk kérdéseivel.

Még egy szempontot is érvényesítenünk kell, ha feladatunkat 
reformátoraink és hitvallásaink alapállásához híven akarjuk meg
oldani. Hitvallásaink mai mondanivalójának megkeresésénél feltét
lenül vissza kell nyúlnunk a Szentíráshoz, legalábbis Pálhoz. Azt 
kell vizsgálnunk, hogyan függött össze Pálnál a megigazulás kér
dése saját korának aktuális kérdéseivel. Nála is fel kell tételeznünk,, 
hogy meg volt ez az összefüggés, mert egyébként elképzelhetetlen, 
hogy a megigazulásról szóló fejtegetései érdeklődést keltettek volna,.

Feladatúnkat tehát hármas lépéssel próbáljuk megoldani: vizs
gáljuk a megigazulástan összefüggését a kor problémáival Pálnál* 
Luthernél és ma.

I. PÁLNÁL

1. A kegyelem teológusa

Nem állítjuk, hogy Pál damaszkuszi „élményéből” le lehet ve
zetni egész teológiáját. De tudjuk, hogv több mint két évtizeddel 
később is belső megindultsággal szól róla leveleiben, s ez a megin- 
dultság bizonyítja ennek az eseménynek alapvető és maradandó 
jelentőségét életében és teológiájában. Biztos történeti tény az, hogy 
Pál először kapta apostoli elhívását, és azután tért meg. Döntő ez a 
sorrend Pál számára, mert ebben éli át személyesen Isten kegyelmé
nek nagyságát. A Krisztust és egyházát üldöző Pál kap apostoli el
hívást: megtérése nem előzménye, hanem következménye az elhí
vásnak. Az apostol saját magán, mint világra szóló példán tapasz
talja meg, hogy Isten kegyelmének semmi pozitív előzménye nincs 
az emberben: lTim 1,15— 16. így látott bele Pál az evangéhym tit
kába. talán mélyebben, mint nem egy apostoltársa, aki földi életé
ben követte az Urat. így részesült Pál „Krisztus mindent meghaladó 
ismeretében” (Fii 3,8), és így lett a feltétel nélküli ingyen kegyelem
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{teológusává. Ezzel felismerte a keresztyén megigazulástan alapté
telét.

Pál apostol az ingyen kegyelem által tért meg, ismerte fel el
veszett állapotát, kapott bűnbocsánatot, vette a Szentlelket és lett 
új emberré. Ezért teológiájában mindaz, ami a hívőt jellemzi, Isten 
ajándéka és cselekvése az emberben. Nála hit által annyit jelent, 
mint kegyelem által. Az ingyen kegyelemre való tekintettel írja le 
az ember megújulását, mint új teremtést a Krisztusban. Az ingyen 
kegyelmet prédikálja, amikor arról szól, hogy Krisztussal meghal
tunk a bűnnek, hogy feltámadjunk és éljünk Istennek. Szerinte 
Isten kegyelmes cselekedete az emberben a jó akarása és végrehaj
tása is. Még az imperatívuszok alapja is a kegyelem: járjunk méltón 
a vett kegyelemhez, elhivatásunkhoz! Pál apostol számára ez az in
gyen kegyelem Krisztusban jelent meg: látta az Urat, tőle kapott 
kegyelmet és apostolságot. A kegyelmet ezért mindig Jézus Krisz
tusra nézve hirdeti. Evangéliumában a Krisztus prédikálása egyet 
jelent az ingyen kegyelemmel, és megfordítva: az ingyen kegyelem 
egyet jelent Krisztussal.

2. A megigazulás teológusa

Pál apostol azt vallja magáról, hogy megtérése előtt buzgó fari
zeus volt. Ez azt is jelenti, hogy a zsidó megigazulástan híve volt. 
Eszménye az igaz ember, aki gyönyörködik Isten törvényében, min
den erejével törekszik a törvény rendelkezésednek és az atyák ha
gyományainak megtartására és érvényesítésére, s ezért reméli, hogy 
igazságát Isten is elismeri és jutalmul részesíti a messiási üdvös
ségben. Pál Jézust törvényszegőnek tekintette, ezért üldözte egyhá
zát. Azt hitte, hogy Isten ügyét képviseli. Krisztus megjelenésekor 
azonban kitűnt, hogy a törvényért lelkesedve Isten és Messiása ellen 
harcol. így saját példáján tanulja meg, hogy a törvény által nem 
igazul meg az ember Isten előtt, hanem még inkább szembekerül 
vele. Isten feltétlen kegyelme megsemmisíti a kegyes ember igazsá
gát és áthúzza a farizeusi megigazulástan tételeit. A farizeusi rneg- 
igazulástannal éles ellentétben alakulnak ki Pál teológiájában a 
keresztyén megigazulástan tételei: nem a törvény, hanem a kegye
lem, nem a cselekedet, hanem a hit, nem az ember igazsága, hanem 
az Isten igazsága.

Sok vita folyt arról, hogy Pálnál a megigazulástan harci teoló
gia-e. vagy az evangélium közepe. Az elmondottakból világossá vál
hatott, hogy a megigazulás terminológiája zsidó eredetű, de proble
matikája nem választható el a Krisztusról szóló evangéliumtól. Mert 
az a problematika nem a zsidó kegyesség belső problematikája, ha
nem a farizeusi törvényszerű kegyességnek az evangéliummal való 
találkozásából adódik. Pál apostol megigazulástanában az éles szem- 
beálítások az ingyen kegyelem evangéliumának a tisztaságát védik 
a törvényszerű kegyességgel szemben. Megigazulástana tehát nem

394



minősíthető harci teológiának abban az értelemben, hogy az csak 
periférikus és előkészítő jellegű. Benne Pál az evangélium lényeges 
tartalmát, a Krisztusban nyert kegyelem értelmét fejti ki, és ugyan
ezt az evangéliumot hirdeti akkor is, amikor nem használja a meg- 
igazulástan jellegzetes terminológiáját és szembeállításait. Harci jel
legűnek megigazulástana csak abban az értelemben mondható, hogy 
általa az evangélium tartalmát a törvényszerű kegyességgel szembe
állítva fejti ki. Ez a kegyesség pedig nemcsak a Pál korabeli zsidó
ságot jellemezte, hanem a keresztyénségen belül is jelentkezett. Pál 
a Galáciai és a Római levélben sem a zsidósággal, hanem a pogány- 
keresztyénséget fenyegető keresztyén törvényszerű kegyességgel 
hadakozik. Mivel pedig a törvényszerű kegyesség a keresztyénség 
állandó kísértése és kísérő jelensége marad, a Pál féle megigazulás- 
tan alaptételei is maradandó értékű megfogalmazása a Krisztusról 
szóló evangéliumnak.

3. Az emberiség egységének a teológusa
Akkor tudjuk érzékelni Pál megigazulástanának összefüggését 

saját korának problémáival, ha meggondoljuk, milyen szorosan ösz- 
szenőtt a mindennapi élettel az a farizeusi kegyesség, amelyet Pál 
megigazulástana alapjaiban támadott. A zsidóság és a fogságban 
kritikát gyakorolt korábbi hűtlensége felett, és ettől kezdve őszinte 
elszánással törekedett Isten szövetségének, a. törvénynek megtar
tására. Ezért élesen elhatárolták magukat a többi néptől. Gondolko
dásmódjukra jellemző az az elbeszélés, hogy Isten a sinai szövetség
kötés előtt felajánlotta törvényét minden népnek, de csak Izrael vál
lalta magára Isten országa igáját. Ügy látták, hogy megérdemelték 
választottságukat, s ezért joggal dicsekedhetnek a népek előtt. Ön
tudatosan képviselték vallásuk felsőbbrendűségét. Szembeállították 
egyistenhitüket a hellenizmus sokistenhitével. A körülmetélkedés, a 
szombatnapi munkaszünet, étkezési szabályok és sajátos tisztasági 
szokások megtartásával hangsúlyozták különállóságukat a helle
nista világban. Magatartásuk, elkülönülésük sokszor kínos feszült
séget támasztott körülöttük a közéletben, a hadseregben, a keres
kedelmi és a magán érintkezésben. De ezeket a nehézségeket is vál
lalták abban a tudatban, hogy igazságuk Isten előtt elismerésre és 
jutalomra talál.

Amikor Pál megismerte Jézus Krisztusban Isten ingyen ke
gyelmét, akkor nem csak a törvényszerű kegyesség tört össze benne, 
hanem azok a határok és válaszfalak is leomlottak, amelyek ezt a 
kegyességet jellemezték. így lett Pál az emberiség egységének a teo
lógusa. Ha Isten nem a törvény cselekedetét, hanem a kegyelmébe 
vetett hitet fogadja el igazságul, akkor vége a törvényen alapuló 
kegyesség dicsekedésének, megszűnt a különbség zsidó és ppgány 
között, egyformán szabad és közvetlen az út Isten kegyelméhez min
den ember számára. A törvény elválasztott, határokat vont ember

395



és ember közé: Isten szabad kegyelme a Krisztusban újra egyesít. 
Nincs különbség, mindnyájan egyek a Krisztusban — ez a tétel lé
nyeges eleme Pál evangéliumának és megigazulástanának. Az em
beriség egységének ez a teológiája egyértelműen a megigazulás teo
lógiáján alapul. Jól megfigyelhető ez az összefüggés a Galáciai és a 
Római levélben.

A Galáciai levél azok ellen szól, akik a zsidó elkülönülést a 
pogánykeresztyének számára is fenn akarják tartani. Nem vitat
ható, hogy ebben vallásos elgondolások vezetik őket. Szerintük Isten 
Izraelnek adta az üdvösség ígéretét, és a Megváltót is közülük tá
masztotta.' Pál tehát fél munkát végzett, amikor csak a Krisztusról 
szóló evangéliumot hirdette. Aki részesülni akar a Jézus által hozott 
üdvösségben, annak szerintük csatlakoznia kell a választott néphez: 
körül kell metélkednie, és meg kell tartania a törvényt. Pál élére 
állítja a kérdést: aki törvény által akar megigazulni Isten előtt, az 
elszakadt Krisztustól, kiesett a kegyelemből (5.4). Ellenfelei nem 
viszik teljességre az ő munkáját, hanem lerontják. Ennek bizony
sága az, hogy visszaesnek azokba a kötöttségekbe, amelyektől Krisz
tus által megszabadultak: kezdik megtartani azokat a megkülönböz
tető szokásokat, amelyek a zsidóságot elválasztották környezetétől 
(4,8— 11). Pál szembeállítja ezzel azt a tényt, hogy Krisztusban mind
nyájan egyek vagyunk, mindnyájan Isten fiai a hit által, úgyhogy 
nincs különbség zsidó és görög, szolga és szabad, férfi és nő között 
(3,23— 28). A kegyes elzárkózás .etikájával szembeállítja a szolgáló 
szeretetre felszabadító kegyelem etikáját (5,13kk).

A Római levél nem ennyire harciasán fejti ki a megigazulástan . 
alapján az emberiség egységének a teológiáját. A római gyülekezet 
a levél megírásakor bizonyára még zsidókeresztyén befolyás alatt 
állt, és közösséget tartott a zsinagógával, ami csak Pál Rómába ér
kezése után szakadt meg. A gyülekezethez csatlakozó pogányoYat 
valószínűleg körülmetélték, és felvették a zsidóság kötelékébe. Pál 
tehát számíthatott arra, hogy a hit által való megigazulásról és az 
emberiség egységéről szóló tanítása nem csak érdeklődést fog kel
teni Rómában, hanem mélyen bele is vág a gyülekezet gyakorlatába 
és a hívek mindennapi életébe. Fejtegetéseinek sajátos élt ad az, 
hogy a farizeusok teológiai érveit használja,, de ebből saját tételeit 
igazolja. Vallották, hogy az egész emberiség ítélet alá kerül, de Isten 
akkor majd igazolja népét, és elmarasztalja a pogányokat. Pál is 
vallja, hogy Isten az egész emberiséget megítéli, de szerinte első
sorban azokat, akik ismerik törvényét, és dicsekszenek választott- 
ságukkal. A kegyesek naponként kétszer hangosan mondták el azt 
a hitvallást, hogy egy az Isten, s ezzel fejezték ki felsőbbségüket a 
pogányokhoz képest. Pál pedig azt mondja, ha egy az Isten, akkor 

*  egyformán üdvözít mindenkit (3,30). A zsidók büszkén vallották 
magukat Ábrahám fiainak, és viselték a vele kötött szövetség meg
különböztető jelét, a körülmetélkedést. Pál találó írásmagyarázattal 
mutatja ki, hogy Ábrahám minden Krisztusban hivő atyja, sőt első-
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sorban a körülmetéletlen hívőké (4,lkk). A zsidóság történetszem
lélete szerint a világtörténelem döntő eseménye a sinai törvényadás. 
Pál szerint ez mellékes és átmeneti mozzanat az emberiség történe
tében, mert két nagy esemény foglalja egységbe az emberiséget: 
Ádám engedetlensége, aki által a bűn és a halál terjedt el az egész 
emberiségre, és Jézus engedelmessége, aki által méginkább elterjedt 
az egész világra az igazság és az élet. Pál a zsidóság átmeneti hitet
lenségét is úgy magyarázza,, hogy Isten így akarja eljuttatni evan
géliumát minden emberhez. Az utolsó fejezetékben pedig kifejti azt 
az etikát, amely az önigazság, az ítélkezés, a gyűlölködés és a kegyes 
elzárkózás erőivel szembeállítja Krisztus szeretetét: ,,Fogadjátok be 
egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket Isten dicsőségére!” 
(15,7) Látjuk tehát, hogy az egész levélen végigvonul az önigazságá
ban elzárkózó, törvényszerű kegyességgel szemben a Krisztusban 
megjelent kegyelem univerzalizmusa.

II. LUTHERNÉL 

2. Az evangélium tisztaságáért

A megigazulástan Luthernél is személyes kérdéssel kezdődik. 
Honnan szerzek magamnak kegyelmes Istent? Hogyan igazulok meg 
Isten előtt? Mi az Isten igazsága? Ez a, kérdés a középkor kegyessé
géből adódott. A középkori hívőket mélységesen izgatta a túlvilág 
és az üdvösség kérdése, mert az egyház homloktérbe állította a tisz
títótűz és az utolsó ítélet rémségeit. A megrettent ember számára 
az egyháznak az volt a tanácsa, hogy az ember tegye meg a tőle 
telhetőt, s akkor Isten begyeimé tovább segíti. Luthernél ez a tanács 
önkínzásban és kétségbeesésben végződött, mert éber lelkiismerete 
sohasem nyugtatta meg a tekintetben, hogy eleget tett Isten ke
gyelmének elnyerésére.

Luther a megoldást Pál megigazulástanában kapta. Amikor 
megértette, hogy Isten igazsága azonos az ő üdvözítő kegyelmével, 
akkor egyszerre megnyílt előtte a páli megigazulástan értelme, és 
meglátta, hogy az üdvösség kérdésével vívódó emberen egyedül 
Isten ingyen kegyelme segít. Pál megigazulástanának jellegzetes ki
fejezéseit és ellentétpárjait Luther is magáévá tette: nem a törvény, 
hanem a kegyelem, nem a cselekedet, hanem a hit, nem az én igaz
ságom, hanem Isten igazsága. Mivel a középkori teológiában és gya
korlatban nagy szerepet játszott az érdemszerzés, ezek az ellentét
párok még egy jellegzetes ellentétpárral egészülnek ki: nem az én 
érdememért, hanem Krisztus érdeméért. Luther ezzel újra felfe
dezte a Krisztusról szóló evangélium igazi értelmét, s ezért az evan
gélium tisztaságáért folytatott harc áll reformátort munkájának kö
zéppontjában.

Luther megigazulástanára jellemző, hogy egészen Jézus Krisztus 
megváltó személyén és munkáján tájékozódik. Jézus Krisztus ma-
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gára vette bűneinket, meghalt értünk, így szerzett bűnbocsánatot 
életet és üdvösséget: ez az alapja egész tanításának. Ebből vezeti le 
mindenekelőtt az emberről és bűnösségéről szóló tanítását. Jellemző 
tanítására, hogy a Schmalkaldeni Cikkekben is előbb szól Jézusról, 
azután az ember bűnösségéről. Krisztus világba jövetele a legvilágo
sabb bizonyítéka az ember teljes elveszettségánek, Ha az ember csak 
valamit is tudna tenni üdvösségére, akkor nem kellett volna Jézus
nak meghalnia. Jézus halálának az érdeme kizár minden más lehe
tőséget az ember üdvösségére. Az igaz ember bűnösségéről szóló, 
sokat idézett és vitatott tétele is innen érthető. A hit által megiga- 
zult ember is Krisztus kegyelméből él. Ha pedig q is kegyelemre 
szorul, akkor nyilvánvalóan bűnös, Isten ítélete szerint és a való
ságban, Luther szerint ezért a bűnvallás a hit állandó kísérőjelen
sége. Ezt így fogalmazza meg: accusatio sui est justitia; szabad for
dítással: az az igaz ember, aki vádolja önmagát.

Luther a megigazító hitet is Jézus Krisztus megváltó munkájára 
nézve határozza meg. Szerinte a hit az a bizalom, amelyet Jézus 
megváltó haláláról szóló evangélium ébreszt bennünk Jézus és Isten 
iránt. Ezért Luther tanításában alapvetően fontos az evangélium és 
annak tisztasága. Ha nem szól az evangélium, akkor nincs hit, és ha 
nem szól tisztán, akkor téves a hit is. Az evangélium tisztaságának 
a kritériuma pedig az, hogy csorbítatlanul hirdeti Krisztus érdemét, 
és egyedül neki tulajdonít minden pozitív szerepet az ember üdvö
zlésében. Egyszóval: az evangélium tisztaságának a mértéke a ke
gyelemből való megigazulásról szóló tanítás.

2. Az egyház megújulásáért
Luther megigazulástana mélyen összefügg korának életével és 

problémáival. Kiinduló kérdése: „Hogyan szerzek magamnak kegyel
mes Istent?” — személyes kérdése volt, de abból a világból adódott, 
amelyben élt. Ez a kérdés természetesen akkor sem izgatta az egész 
világot. Nem volt ez kérdése a reneszánsznak és a humanizmusnak: 
ennek híveit jobban érdekelte az ember és a földi élet, mint Isten 
és a túlvilág. Viszont abban a világban is érdekelte az a kérdés a 
kegyes embereket, az egyházat. Az egyház válasza ez volt: aki üd
vözölni akar, szerezzen jócselekedetekkel érdemeket Isten kegyel
mére. Erre az egyszerű válaszra azonban az egyházi szokások és in
tézmények egész rendszere épült, amely ráütötte bélyegét az egész 
kor életére és társadalmára. Jól látta Luther, hogy az érdemszerzé
sen áll a pápaság egész lelki és világi hatalma. Fárasztó az össze
függések vázlatos áttekintése is. Az érdemszerzés szolgálatában ál
lottak a misék, az imádságok, böjtök, fogadalmak, vezeklések, búcsú
járások, szerzetesrendek, alapítványok stb. Az egyház, közelebbről 
a pápa rendelkezett a szentek érdeméből származó felesleges jócse- 
lekedetekkel, „az egyház kincsével” , s ezen épül fel Mária és a szen
tek tisztelete, a búcsújáróhelyek és a búcsú egész rendszere. A gyón
tatószék és a pápai átok ezzel a rendszerrel összefüggésben tartotta
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felügyelete és uralma alatt a népeket és vezetőiket. Kétségtelen, hogy 
ez a lelki hatalom volt a pápa politikai hatalmának is fő támasza.

Amikor Luther megtanulta Páltól, hogy az ember nem saját 
erejéből, nem jócselekedeteiért, hanem egyedül Krisztus érdeméért 
igazul meg, akkor megrendült ennek a középkori kegyességnek az. 
alapja. Ha nem kell érdemeket szerezni az üdvösséghez, akkor nem 
kellenek azok az intézmények és szokások sem, amelyek ezt a célt 
szolgálják. Ha Isten Krisztus érdeméért ingyen ad bocsánatot, akkor 
felesleges a vezekléssel vagy pénzen szerzett búcsú, és nem kell félni 
a pápai átoktól. Ezen az alapon tömegesen hagyják el a kolostorokat, 
megszüntetik a misék jelentékeny részét, elnéptelenednek a búcsú
járóhelyek, felosztják, vagy közcélra fordítják az alapítványokat stb. 
Ma már alig tudjuk felmérni, milyen mélyreható változásokat ho
zott Luther felismerése. De megértjük, ha ezekre az eseményekre 
gondolunk, hogy a megigazulástan nemcsak a tudósok és teológusok 
kérdése volt a reformáció korában, hanem az emberiség széles kö
reit is megmozgatta.

Luther megigazulástana nyomán azonban nemcsak megrendült 
a pápaság, hanem meg is újult az egyház. Luther megigazulástaná- 
nak megfelelően az egyháznál is Krisztusra nézve beszél. A földi 
egyház feje is egyedül Krisztus. Az egyház az ő nyája, amely hall
gatja a pásztor szavát. Ezért igaz egyház csak ott van, ahol Krisztus 
evangéliumát hirdetik és hallgatják. Az egyháznak pedig mindért 
más földi közösségtől és intézménytől megkülönböztető rendeltetése, 
hogy tisztán hirdesse az evangéliumot igében és szentségben, mert. 
egyedül ez által ébred és marad meg a Krisztushit. Nemcsak a régi 
egyházi rend megrendülése, hanem az egyház megújulása is any- 
nyira szembeötlő volt, hogy az egyszerű ember is érzékelni tudta, 
és így a valóságos életben tapasztalta a megigazulástan következmé
nyeit.

3. A világi hivatás becsületéért

Jelképes cselekedet volt az, hogy Luther kilépett a kolostor 
visszavonultságából a világba. Ez dokumentálta, hogy a hivő ember 
nem a világtól elvonulva, hanem a világban él. Ez is a megigazulás 
reformátori tanításából következett. Értelmét vesztette a világtól el
vonuló kegyesség, mert nem lehet általata érdemeket szerezni Isten 
előtt. Egyidejűleg visszanyerte becsületét a világban végzett munka. 
Kettős összefüggés figyelhető meg. Egyrészt az ingyen kegyelem fel
szabadít az érdemszerzés gondja alól, s ezért az ember önmagára 
tekintés nélkül — még az üdvösségszerzés kifinomult önzésétől is 
mentesen — kizárólag embertársaiért teheti a jót. Másrészt nem kell 
olyan különleges jócselekedetekre törekednie, amelyek többnyire tá
vol álltak a világtól, és nem voltak az embertársak hasznára. Isten 
a hivő embertől nem vár mást, mint parancsolatainak teljesítését. 
Isten parancsolatai pedig az embert a mindennapi életre állítják be.
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A  szülők tisztelete a gyermekek részéről, a szülők gondosko
dása gyermekeikről, az elöljárók atyai gondoskodása, az emberi élet 
védelme, a házastársak kölcsönös megbecsülése és segítése, a munka 
szeretete, egymás emberi megsegítése, az igazság érvényesítése, a 
becsület védelme: ezek azok a jócselekedetek, amelyek az igazi hit 
gyümölcsei, és amelyek Isten tetszésével találkoznak.

A kor hangulata változott meg Luthernek e felismerése nyo
mán, amely mint látjuk, megigazulástanának szerves része. Az anya, 
a  politikus, a földműves, a kereskedő azzal a meggyőződéssel vé
gezhette hivatásos munkáját, hogy Istennek tetszőbb dolgot cselek
szik, mint a legszentebb szerzetes. Itt is megfigyelhető az az össze
függés, hogy a törvényen alapuló középkori kegyesség felsőbbrendű
sége tudatában elkülönítette magát a világtól, megvetette a világ 
mindennapi életét, azt alacsonyabbrendűnek tekintette Isten szem
pontjából. Viszont az Isten ingyen kegyelmén alapuló reformátort 
kegyesség átlépi ezekét a határvonalakat, és teljes odaadással akar 
szolgálni a világban.

III. Ma

1. Krisztus ma

A  megigazulástan rendeltetése az, hogy biztosítsa a Krisztusról 
szóló evangélium tisztaságát. Megállapítottuk, hogy ez a szerepe 
Luthernél és Pálnál is. A megigazulástan negatív formulái: nem a 
törvény által, nem a cselekedetekből, nem az én érdememből, nem 
az én erőmből — biztosítják, hogy tisztán érvényesüljön az evan
gélium pozitív tartalma: Krisztusért, Krisztus érdeméért, ingyen ke
gyelemből, hit által igazítja meg Isten az embert. Az evangélium 
tisztaságáért tehát ma is nélkülözhetetlen hitvallásaink megigazulás- 
tana. De világosan kell látnunk, hogy a megigazulástan nem önma
gáért, hanem az evangélium hirdetéséért van. Hitvallásos igehirde
tésünk gyakran követi el azt a hibát, hogy az evangélium helyett 
egyszerűen a megigazulástan tételeit hirdeti. Így rendszerint na
gyobb hangsúly esik a negatív tételekre, mint az evangélium pozitív 
tartalmára. Sok evangélikus igehirdetés szólt már arról, hogy az 
ember képtelen üdvözülni a maga erejéből, képtelen jót cselekedni, 
nem szerezhet érdemet Isten előtt, nem igazulhat meg cselekedetei 
által, mert teljességgel bűnös és elveszett. Ez.persze igaz. De sok
kal inkább kell hirdetnünk Isten ingyen kegyelmét, azt, hogy Krisz
tus eljött a világba, magára vette a világ bűnét, új életet támaszt 
szeretetével, hogy jót cselekedjünk ebben a világban. A megigazu
lástan azért van, hogy ezt az evangéliumot megszólaltassuk. Ha ezt 
helyesen hirdetjük, akkor magától ébred az ember egyrészt elve- 
szettsége tudatára, másrészt bizalomra Jézus Krisztus iránt, tehát 
krisztushitre.

Ha a lutheri megigazulástan irányvonalában akarunk maradni,
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akkor nekünk sem egyes formulákon vagy igehelyeken, hanem Jé
zus Krisztus megváltó személyén és munkáján kell tájékozódnunk. 
A megigazulástan mai megfogalmazásához tehát akkor jutunk el, 
ha így tesszük fel a kérdést: Mit jelent a mai ember számára az, 
hogy Jézus Krisztus eljött a világba, meghalt és feltámadt a világért, 
és újra eljön ítélni a világot?

Jézus Krisztus magára vette az egész világ bűnét, meghalt az 
egész világért, megszerezte a bűnbocsánatot és az ítélet halasztását 
az egész világnak, úgyhogy a mai világ is Őérte teljes egészében ke
gyelem alatt áll. így kell megfogalmaznunk az evangéliumot ma, ha 
nem akarjuk Jézus Krisztus megváltó érdemét kisebbíteni, ami ellen 
hitvallási irataink harcolnak. Nem kívánjuk ezzel elhomályosí
tani azt a reformátori felismerést, hogy a megigazulás Isten és az 
egyes ember személyes ügye. Láttuk, hogy Luther megigazulástana 
az Istennel folytatott személyes tusakodás közben született. Pál is 
a maga személyén élte át Isten ingyen kegyelmének a nagyságát, 
ami megigazulástanának kiindulópontjává lett. Azt is tudjuk, hogy 
Melanchthon hangoztatja az Ágostai Hitvallásban: az ingyen kegye
lem a megrettent lelkiismeret egyetlen menedéke. Számontartjuk, 
hogy Jézus az egyet is felkereső pásztor. De a Krisztus kegyelmének 
ez a személyes megtapasztalása mindig egy-egy részlete annak a 
összképnek, hogy Jézus Krisztus engesztelést szerzett nemcsak a mi 
bűneinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Az individualizált 
megigazulástan szűk köréből ki kell emelkednünk arra a világtáv
latra, hogy az egy Jézus Krisztus igazságából életet adó megigazulás 
lett minden ember számára (Rm 5,18).

A világpersepktívában élő és gondolkodó mai ember nem nél
külözheti a kegyelemnek ezt a világoerspektíváját.

Divattá vált annak emlegetése, hogy a mai ember szekularizá
lod ott: nem érdekli az üdvösség ügye, nem törődik az emberi lét 
transzcendens összefüggéseivel, és ezért egészen távol áll tőle a re
formátori megigazulástan kiinduló kérdése: Honnan szerzek magam
nak kegyelmes Istent? Ebből azután az következnék, hogy a meg- 
igazulástán problematikája is meghaladottá vált a mai ember szá
mára. Nem vitatjuk, hogy változott a világ a reformáció kora óta. 
Bár lehetne utalni arra, hogy akkor sem volt egyformán mindenki 
problémája az Isten előtt való megigazulás, és a mai emberiség nem 
kis részét is izgatja az Istenkérdés. De egyszerűen megállapítjuk, 
hogy hitvallásaink alapján nincs mit csodálkoznunk azon, ha a mai 
ember, nem törődik Istennel, nem hisz benne, nem ismeri és nem 
kívánja kegyelmét. Hitvallásaink szerint ez az ember természetes 
állapota, és ezt az állapotot az eredendő bűn teológiai fogalmával 
jelölik. Egyúttal a lutheri megigazulást bevezető tétele is az, hogy 
az ember önmagától nem képes Jézus Krisztusban hinni, sem őhozzá 
eljutni, önmagától nem ismeri és nem szeretheti Istent. Csak a meg- 
igazulástanunktól idegen antropológia alapján várhatnánk mást.a 
mai világtól. Amikor tehát megállapítjuk, hogy a mai ember szeku-

2 Lelkipásztor 401



larizált ember, akkor az eredendő bűnről szóló hitvallásos tanításunk 
igazságát állapítjuk meg. Lehet, hogy néha csak elvont teológiát 
láttunk ebben a tanításban, de a világ mai állapota igazolja, hogy az, 
eredendő bűn, ahogyan azt hitvallásaink leírják, nem üres teológiai 
fogalom, hanem valóság.

A mai ember szekularizáltságával számolva sokszor vetődik fel. 
a kérdés, hogyan hozzuk közel a mai emberhez Jézus Krisztust. 
Megint hitvallásunk alapján csak azt felelhetjük erre, hoigy nem. 
hozhatjuk közel, nem is tudnánk közel hozni Krisztust a mi vilá
gunkhoz. Ellenben ő ma is közel van hozzá, sőt benne él, és ő maga. 
vonja magához á mai embert is, ahol és amikor akarja. Nem kell 
külön igazolnunk, hogy ezek a mondatok az elénk jövő kegyelem 
(gratia praeveniens) lefordítása mai nyelvre. így kell értenünk a 
megigazulástannak azt az alaptételét, hogy Isten kegyelme megelőzi 
hitünket, és hogy Krisztus jött a világba, nem mi közeledünk hozzá, 
mert arra saját eszünkkel vagy erőnkkel nem is volnánk képesek.

Fel kell ismernünk, hogy az evangélium számára Jézus készíti 
elő' az utat ma is a világban. Tény az, hogy a mai embert nem fog
lalkoztatja az a kérdés hogyan igazulhat meg Isten előtt. Ellenben 
annál inkább izgatja az a kérdés, hogy hogyan jut,el az igazi ember
ségre. A mai ember megsokallta a közelmúlt embertelenségeit, és ag
gódik attól, hogy valami újabb, még nagyobb embertelenség áldoza
tává lehet. Ezért izgatja a mai embert az igazi emberség kérdése. 
Ez az a pont, amelyen nyitva áll az út a mai világban az evangélium, 
előtt, amely arról szól, hogy Isten valóságos emberré lett. A meg- 
dicsőült Krisztus munkája az a mai világban, hogy igaz emberségé
vel vonja magához a mai embert! S vajon nem az-e a lutheri meg- 
igazulástan vége is, hogy Krisztus által megigazul az ember, vagyis, 
igazán emberré lesz? Ezzel nem vitatjuk, hogy a lutheri megigazu- 
lástan elsősorban az ember Isten előtti igazságáról szól. De az is 
jellegzetessége ennek a tannak, hogy az Isten előtt megigazult em
ber nem ismer más jócselekedetet, mint emberi hivatása betöltését. 
Vagyis azt, hogy igazán emberré legyen. így értjük azt, hogy a lu
theri megigazulástan is az ember emberségével végződik.

Jézus nemcsak utat nyit a mai világban evangéliuma előtt, ha
nem embereket is állít szolgálatába, akik ezt az evangéliumot hir
detik. Ez megfelel annak, hogy hitvallásaink szerint az igehirdetői 
hivatalról szóló tanítás szerves része a megigazulástannak: a meg
igazító hitre csak az evangélium által juthatunk, ezért rendeltetett 
az igehirdetői hivatal. Nagyon fontos, hogy ezt a tanítást is kiemel
jük teológiai elvontságából. Teológiailag teljesen igaz, hogy az evan
gélium érvényessége nem az igehirdető. személyén fordul meg: a 
méltatlan szolga szájából is ige az Isten igéje, és Krisztus teste és 
vére a szentség. De ezt kivételnek kell tekinteni. Jézus Krisztus 
szándékának kétségtelenül az felel meg, ha az evangélium hirdetője 
az evangéliumhoz méltóan él és szolgál. Ennél a kérdésnél is előbbre 
visz, ha az egyházi hivatalt Jézus Krisztus megváltó személyével és

402



munkájával hozzuk közvetlen kapcsolatba. Ahogyan ő szolgálni jött 
a világba, úgy az általa rendelt igehirdetői hivatal is szolgálat. (A 
görög diakónia és a latin ministerium jelentése is szolgálat!) Ezt a 
szolgálatot csak az a tanítvány végzi helyesen, aki nem akar na
gyobb lenni Mesterénél. Ahogyan tehát Jézus magára vette a világ 
bűnét, és viselte minden terhét, úgv kell vállalnia az evangélium 
hirdetőjének is a közösséget a mai világgal. Együtt kell végigküz- 
denie a mai ember aggodalmait és törekvéseit, kételkedéseit és nagy 
célkitűzéseit: csak így tudja igazán hirdetni az evangéliumot arról 
a Jézusról, aki a mai világban is jelen van megbocsátó és szolgáló- 
szeretetével. Az a tapasztalásunk, hogy az ilyen módon hirdetett 
evangélium mellett a mai ember sem megy el közömbösen.

2. Az egyház ma

A megigazulástan nemcsak az evangélium tisztaságát, hanem az 
egyház megújulását is szolgálja, sőt az az eredeti rendeltetése, hogy 
az egyházat helyes útra terelje. Láttuk, hogy Luthernél a megigazu
lástan az egyház bírálata volt, és az egyház reformációjához veze
tett. Pál megigazulástana is az egyházon belül támadt hamis kegyes
ség ellen fordult. Meg kell tehát találnunk azt a pontot, amelyen ma 
az evangélikus megigazulástan az egyházat támadja. E célból túl 
kell mennünk azon az ortodox lutheránus szokáson, hogy amikor 
szólunk az egyházról, idézzük az Ágostai Hitvallás meghatározását: 
,,Az egyház a, szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisz
tán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.” — s ezzel 
az egyház kérdését lényegileg elintézettnek tekintjük. Pedig a kér- . 
dés még csak ez után kezdődik. Mert az az evangélium, amelynek 
tanítása jellemzi az egyházat, és amelyet tisztán, tehát a megigazu
lástan értelmében kell hirdetnie, nem valami semleges tanítás, 
amelyet kötelezettség nélkül lehet fejtegetni és tanítani. A megiga- 
zulástan szerint az ingyen kegyelemről szóló evangéliumnak éle van, 
amely szembefordul azokkal, akik kegyesnek gondolják magukat, 
és elkülönítik magukat másoktól. Márpedig ilyenek az egyházban 
vannak, és nem azon kívül. Az egyházban keresendők azok, akik 
Isten előtt megigazulni szeretnének, akik erre érdemessé akarnak 
lenni, akik magukat másoknál különb keresztyéneknek tartják, akár 
hitük, akár különb tanításuk, akár különb életük alapján, s ezért 
éles határvonalat húznak önmaguk és a többi keresztyének és a világ 
közé. Ezek után döntő kérdés^ hogy hol találjuk ezeket közelebbről.

Hitvallásaink megigazulástanának éle a római egyház hamis ta
nítása és kegyessége ellen fordul, és azt támadja. Nem ismételjük 
Luther szenvedélyes kifakadásait a római egyház ellen, és örülünk, 
ha a római egyház is testvéribb hangot üt meg irányunkban., Elis
merjük, hogy a népes polémia eltorzította a római egyház tanítását 
és gyakorlatát a mi köreinkben, bár ugyanez történt a másik fél ré
széről is. Mégis készek vagyunk az eltorzított képet a római egyház-
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ról a valóságnak megfelelően helyesbíteni. Azt is látjuk és elismer
jük, hogy van evangélium és krisztushit a római egyházban, bár ezt 
a reformátorok is elismerték saját koruk római egyházáról. Lénye
gileg azonban nem változott a 'helyzet hitvallásaink keletkezése óta. 
Az érdemszerzést a római egyház hivatalos tanítása sem zárja ki, a 
római egyház gyakorlatát pedig az óvatos fogalmazású dogmán túl
menően is az érdemszerzésre törekvés hatja át. Ez jelentkezik ma is 
a misérejárásban, a felajánlásokban, a böjtökben, fogadalmakban, 
búcsúkban, a szentek segítségül hívásában. Mária kultuszában és sok 
felsorolhatatlan szokásban, végül abban is, hogy a római egyház ön
magát tartja az egyedül üdvözítő egyháznak, amely talán moderni
zálásra szorul, de reformációra nem.

Tévednénk azonban, ha azt gondolnánk, hogy a megigazulástan 
élét ma elsősorban vagy kizárólag a római egyház ellen kell fordíta
nunk. A lutheri megigazulástan szerint Isten igazsága az ember ön
igazságával fordul szembe, s ez abban jut kifejezésre, hogy az ember 
önmagát vádolja. Ezért az evangélikus egyház saját megigazulástanát 
is csak úgy képviselheti igazán és helyesen a világban, ha első he
lyen önmagát vádolja és • önigazságát bírálja. Luther nem vétett ez 
ellen, amikor a római egyházat bírálta, mert saját egyházát bírálta. 
Ellenben gyökeres félremagyarázása az evangélikus megigazulástan- 
nak, amikor a Lutheránus Világszövetség részéről a megigazulásról 
kiadott tanulmány első helyen bírálja a kommunista önigazságát, de 
azután a különböző kegyességi típusok között csak egyes ortodox 
lutheránusok önigazságát említi. Ismételjük: első helyre kell tenni 
önmagunkat, ahogyan Pál is első helyre áll a bűnösök közé, amikor 
Isten kegyelméről szól. Mi evangélikusok meggyőződéssel valljuk, 
hogy hitvallásaink tartalmazzák legtisztábban a Krisztusról szóló 
evangéliumot. Ez azt jelenti, hogy mi látjuk és hirdetjük legvilágo
sabban Jézus Krisztusnak azt a szeretetét, amellyel eljött a világba, 
és magára vette bűnét, terhét. Ugyanakkor az evangélikus egyház 
az, amely legkevésbé vette magára a mai világ súlyos problémáinak 
terhét, és legkevésbé hajlandó tanácskozni róluk. Tudjuk, hogy nem 
mindenkit ér egyformán ez a vád. Mégis együtt vagyunk felelősek 
az evangélikus egyháznak ezért az elzárkózásáért a világ kérdései 
elől. Tisztán és igazán hirdetjük az evangéliumot Krisztus világot 
átfogó szeretetéről, de nagy ívben kerüljük ki a világ problémáit — 
mint a példázatbeli pap az útszélen fekvő embert —, hogy valami
képpen tisztátalanná ne legyünk a világ kérdéseitől. Nekünk, evan
gélikusoknak, először ezt a gerendát kell kihúznunk szemünkből, 
azután gondolhatunk arra, hogy kihúzzuk a szálkát a többi keresz
tyén közösségek és talán egyes nem keresztyének szeméből. 3

3. A jó cselekedetek ma

Nem lehetne gyökeresebben félreértenünk a lutheri megigazu- 
lástant, mint ha azt gondolnánk, hogy nincs szükség jó cselekede
tekre. Éppen az a célja a megigazulásnak, hogy az ember jót csele-
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kedjék. Teljesen értelmetlen volna részünkről a megigazulástan kér
déseinek a taglalása, ha nem jutnánk el addig a kérdésig, hogy mik 
azok a jó cselekedetek, amelyeket Isten tetszése szerint ma cseleked
nünk lehet és kell.

Erre a kérdésre abban az irányban kell feleletet keresnünk, 
amelybe a lutheri reformáció és hitvallásaink mutatnak. Ezek sze
rint nem valami különleges vallásos vagy egyházi tevékenységre kell 
gondolnunk, hanem azokra a szolgálatokra, amelyeket Isten a min
dennapi életben kíván tőlünk. Az Ágostai Hitvallás a jó cselekede
tekről szóló cikkben utal a tízparancsolat reformátori magyaráza
taira. Valóban ma is tanulságos, ahogyan a Nagykáté saját kora szá
mára utat mutat a mindennapi élet jó cselekedeteire. Jelentős mon
danivalója van ma is a lutheri hivatás-etikának, különösen akkor, ha 
elkülönítjük a későbbi polgári társadalom hivatás-etikájától. Óriási 
jelentőségű Luther munkaetikája is, amellyel egyebek között alap
jaiban bírálja a kezdődő kapitalizmust az uzsoráról szóló irataiban. 
Általában követésre méltó Luthernek az a bátorsága, amellyel hozzá
nyúlt' kora kérdéseihez. Nem szégyene, hogy néha tévedett, sőt pél
dás az, hogy inkább vállalta a tévedés kockázatát, mint az óvatos 
elzárkózást kora nehéz kérdéseitől. Sokat tanulhatunk tehát ma is 
Luthertől, de nem másolhatjuk le etikáját, mert más világhelyzet
ben és más életkörülmények között élt.

Azt szokták mondani, hogy a technika nagyfokú fejlettsége kü
lönbözteti meg a jelen kort az előző koroktól. Ez azonban talán nem 
egészen kielégítő jellemzése korunknak, mert ez a technikai fejlett
ség nem is áll egyenlő fokon a világ minden részén. Inkább azt le
hetne a jelen kor jellemző vonásának mondani, hogy a technika fej
lődése következtében érzékelhetővé vált az emberiség egysége. Ma a 
világ legelrejtettebb zugában élő ember sorsa is belekapcsolódik az 
egész emberiség sorsába. Vagy helyesebben az jellemzi a mai vilá
got, hogy nincs elrejtett zuga. Minden ember és minden nép együtt 
él az emberiség egészével. Ma a legkisebb háború is az egész emberi
ség békéjét fenyegeti, az atomháború lehetősége pedig az egész em
beriség létét veszélyezteti, sőt az atomrobbantások máris ártalma
sán fertőzik az egész emberiség levegőjét. Az elmaradott népek fel- 
szabadulása és gyors haladása az egész emberiség ügye. A fegyver
kezési hajsza vagy békés verseny olyan alternatíva, amely nemcsak 
az egész emberiség békéjét, hanem minden egyes ember jólétét is 
érinti a fegyverkezésbe vetett hatalmas szellemi és anyagi erőkre 
való tekintettel. A népek békéje és a fegyver nélküli világ a mai em
beriség létkérdése. Valljuk, hogy ma is érvényes a lutheri hivatás
etikának az a tétele, hogy minden embernek a maga helyén, a maga 
hivatásában kell becsülettel és odaadással szolgálnia. De ma minden 
ember hivatása valamiképpen összefügg az egész emberiség sorsával. 
Ezért minden embernek, tehát az evangélikusságnak is részt, kell 
vennie az emberiség nagy kérdéseinek a megoldásában. Sem Isten, 
sem emberek előtt nem igazolható felelőtlenség volna, ha ezekben 
a kérdésekben némák és közömbösek maradnánk.
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Az emberiség egységének a modern valósága mindennapos kér
déssé teszi a hivők és nem hivők együttműködését. Az egyházi téren 
jelentkező hidegháborús feszültségek jelentős mértékben ennek a 
kérdésnek a tisztázatlanságából adódnak. Ezen a ponton is tovább 
segíthet a lutheri megigazulástan, amelynek éle a hivők önhittsége 
és ítélkező elzárkózása ellen fordul. Emlékezünk arra, hogy az ingyen 
kegyelem alatt élő ember számára leomlanak a választófalak. Az 
összefüggés egyszerű és világos. A kegyelem alatt élő ember bűnös
nek vallja magát, s ezért egynek tudja magát a többi bűnösökkel. 
Az igaz ember bűnösségéről szóló lutheri tétel nemcsak Istenhez, ha
nem az emberekhez való viszonyban is érvényes, és megnyitja az utat 
a nem hivőkkel való őszinte emberi együttműködésre a világ ügyei
ben.

A hivők és nem hivők együttműködésében ma is gátlásokat okoz 
egyeseknél a lutheri hitvallásoktól idegen biblicizmus, amely az egész 
bibliát minden igéjével kötelezőnek tekinti, és az élet minden kér
désében útmutatást és igazolást keres benne. Itt is segítséget nyújt a 
lutheri megigazulástan biblia-szemlélete, amely szerint az írás- nem 
betű szerint, hanem evangéliumi tartalmával, Krisztusról szóló bi
zonyságával kötelez, ahogyan azt a megigazulástan kifejti. Viszont 
egyáltalában nem vagyunk kötve a bibliai kor társadalmi rendjéhez 
vagy világnézetéhez. Ez a lutheri megigazulástanból folyó biblia
szemlélet felszabadít arra, hogy teljes nyíltsággal tekintsünk a tár
sadalmi rendszerek változására, és gátlás nélkül vegyünk részt bár
milyen, az emberiség haladását szolgáló társadalmi rend felépítésé
ben. Ha pedig ezek után azt kérdezzük, hogyan tájékozódjunk a 
mindennapi élet konkrét kérdéseiben, akkor az ész szerepére uta
lunk. Amikor a lutheri megigazulástan helyreállította a világi tevé
kenység isteni becsületét, egyúttal visszaadta az emberi ész becsüle
tét is a világi ügyekben. Igaz, hogy ezt közben elfelejtettük, de éppen 
ezért rehabilitálnunk kell az emberi észt a keresztyén ember világi 
szolgálatára nézve. Luthert sokszor bírálják ma is azzal, hogy a két 
birodalomról szóló tanításában a világi rendet kiszolgáltatta az ön
kénynek, amikor ezt az evangélium uralma helyett az emberi ész alá 
rendelte. Nem fogadhatjuk el azt a szemléletet, amely az emberi észt 
azonosítja az önkénnyel. Az önkény sohasem volt ésszerű, és az ész
szerű rend sohasem lehet önkényes. Ezért igen nagyra értékeljük a 
lutheri két birodalomról szóló tanítást, mert teológiai szempontból 
is megalapozza azt a tényt, hogy a világi szolgálatokban egy platt- 
l'ormon áll a hivő és a nem hivő, amikor mindketten az ésszerű rend 
felismerésére és megvalósítására törekszenek.

összefoglalóan mondhatjuk, hogy Istennek tetsző jó cselekedet 
az, ha a keresztyén ember betölti a teremtő Istentől kapott rendel
tetését, ha uralma alá hajtja a földet; vagy modernebb megfogalma
zásban: ha munkájával az emberiség technikai kulturális, társadalmi 
és tudományos haladását szolgálja.

406



4. Hit által ma

Az előző pontban azt próbáltuk érvényesíteni, hogy a hit nem 
igazi, ha nincsenek cselekedetei, most pedig azt hangsúlyozzuk, hogy 
a cselekedetek a hit által jók és Istennek tetszők. Ennek értelme ak
kor nyílik meg, ha arra gondolunk, hogy a hit bizalom Jézus Krisz
tusban. Hiszek Jézus Krisztusban, vagyis bízom benne. Ez a bizalom 
teszi cselekedeteinket Istennek tetszővé. Mit jelent ez?

Bízunk Jézus Krisztusban, amikor önmagunkra nézünk. Hisz- 
szük, hogy ő értünk is meghalt, és nekünk is bűnbocsánatot, üdvös
séget szerzett. Ezért bűneink, és üdvösségünk gondjától felszabadul
tan élhetünk és szolgálhatunk embertársainknak.

Bízunk Jézus Krisztusban, amikor az egyházra nézünk. Hisszük, 
hogy ő az egyház feje és együtt van egyházával. Ez szabaddá tesz 
minden egyházmentő akciótól, mert tudjuk, hogy ő zárja el egyháza 
előtt a mai világban az uralkodás útját, és ő nyitja meg egyháza előtt, 
a szolgálat lehetőségét a világban.

Bízunk Jézus Krisztusban, amikor a világra nézünk. Hisszük, 
hogy ő szereti ezt a világot. Ezért nem mint idegenben, hanem mint 
az ő világában élünk s szolgálunk benne az ő világot átfogó szerete
dével. A Jézus Krisztusba vetett bizalom ilyen értelemben feltétele 
és alapja a világban végzett szolgálatunknak.

EREDMÉNY:
NINCS MAS KRISZTUS — NINCS MÁS EVANGÉLIUM!

A  lutheri megigazulástan mai összefüggéseinek áttekintése után 
megállapíthatjuk, hogy megigazulástanunk nem szorul revízióra: he
lyesen hirdeti a Krisztusról szóló evangéliumot, és jól alapozza meg 
az evangélikus egyház helyét és szolgálatát a mai világban. Luther
rel együtt valljuk, hogy megigazulástanunkból semmit nem enged
hetünk, és ahol a keresztyénségben helyesen hirdetik az evangéliu
mot Krisztusról, ott ennek a megigazulástannak a lényege szerint 
hirdetik. Mert nincs más Krisztus, és nincs más evangélium, mint 
amelyet megigazulástanunk tisztán és igazán hirdet. Viszont annál 
inkább van szüksége az evangélikusságnak önrevízióra saját meg- 
igazulástana alapján: ki kell lépnie hűvös elzárkózásából, Jézus Krisz
tusért vállalnia kell a közösséget a mai világgal, és vállalnia kell 
a részvételt a világ mai nagy kérdéseinek a megoldásában. Mert aho
gyan igaz a2, hogy nincs más Krisztus, mint az, aki szereti ezt a mai 
világot, úgy igaz az is, hogy az evangélikusság csak akkor hirdeti és 
képviseli helyesen az evangéliumot Krisztus szeretetéről, ha szere
iéiben odaszánja magát szolgálatra a mai világért.
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2. A feladat körülhatárolása.

I. Pálnál.

1. A kegyelem teológusa.
2. A megigazulás teológusa.
3. Az emberiség egységének a teológusa.

II. Luthernél.

1. Az evangélium tisztaságáért.
2. Az egyház megújulásáért.
3. A világi hivatás becsületéért.

III. Ma.

1. Krisztus ma.
2. Az egyház ma.
3. A jó cselekedetek ma.
4. Hit által ma.

Eredmény: nincs más Krisztus, nincs más evangéliumi
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A II. Keresztyén 
Béke Világgyűlés jegyében

Prágában ülésezett június 4—9-ig a Keresztyén Békekonferencia ICO 
tagú T a n á c s a d ó  B i z o t t s á g a .  A világ minden tájáról érkezett ta
gokra az a feladat hárult, hogy a Keresztyén Békekonferencia eddig vég
zett munkájának, eredményeinek és nemzetközi visszhangjának a meg
mérése alapján, a nemzetközi helyzet aktuális kérdéseinek a megvizsgá
lása után döntsön a II. Keresztyén Béke Világgyűlés időpontjának és he
lyének a kérdésében. A Tanácsadó Bizottság úgy döntött, hogy a II. Világ
gyűlést 1964 júniusában tartják meg Prágában. Az alábbiakban ismertet
jük a Tanácsadó Bizottság ülését megelőző előkészítő munkát, az ülést 
megelőző doktoravatást és annak dokumentumait, a Tanácsadó Bizott
ságén elhangzott előadásokat és annak lefolyását, valamint a világ ke
resztyénéihez intézett Üzenet és Határozat szövegét.

Előkészítő munkák

Lényegében az előkészület jegyében folyt le 1962-ben Karlovy Vary- 
ban a Tanácsadó Bizottság első tanácskozása is, amely javaslatot tett a 
10 Nemzetközi Teológiai Bizottság felállítására annak érdekében, hogy 
állandó munkabizottságok folyamatosan dolgozzák fel a béke kérdésével 
kapcsolatos keresztyén bizonyságtételt. Ezekről a bizottságokról a Lelki- 
pásztor 1963. 1—2. számában már beszámoltunk. Most csak annyit jegy
zőnk még meg, hogy az állandó bizottságok közül ülésezett már a béke 
és a hidegháború, a béke és az igazság, a béke és a szabadság, a béke és 
a német kérdés, a béke és a leszerelés, valamint a béke és az ökumerié 
kérdéseit vizsgáló bizottság. Ezeknek a jelentését a Tanácsadó Bizottság 
tagjai a mostani prágai ülésen megkapták és tanulmányozták. Igen sok 
függ attól, hogy ezek a kisebb létszámú munkabizottságok elmélyedt és 
részletes munkát végezzenek, mert ezeknek, valamint az eddig elhang
zott nagyobb referátumoknak a tartalma, iránya és célkitűzései, szabják 
majd meg a Második Világgyűlés egész mondanivalóját.

A 16 tagú Munkabizottság, tehát a békemozgalom elnöksége Magyar- 
országon. Prágában, Moszkvában és Hollandiában tartotta üléseit. Ezek 
közül különösen is fontos volt a moszkvai ülés, ahol behatóan foglalko
zott az elnökség a prágai békemozgalom teológiai alapkérdéseivel is.

A Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsának a tanulmányi 
bizottsága is megalakította annak idején a prágai témákat feldolgozó 
munkacsoportokat, amelyek a maguk munkáját el is végezték. Jólesett 
most látnunk és tapasztalnunk, hogy a magyar tanulmányi csoportok 
munkáját mennyire pozitívan értékelik külföldi testvéreink.

A Tanácsadó Bizottság tagjai mennyiségileg és minőségileg is érté
kes tanulmányi anyagot kaptak kézhez ezen az ülésen, ami arról tanús
kodik. hogy az Első Keresztyén Béke Világgyűlés óta eltelt két esztendő 
termékeny alkotó munkában volt gazdag. Ezt annál inkább mondhatjuk, 
mert míg az Első Keresztyén Béke Világgyűlés tanulmányi' előkészítő 
munkáját csak a csehszlovákiai és magyar tanulmányi bizottságok, vala-

409



mint a béke és a hidegháború kérdéseinek a tanulmányozására 1959-ben 
kiküldött egyetlen nemzetközi teológiai bizottság végezte, az elmúlt esz
tendőkben csatlakoztak ezekhez a Német Demokratikus Köztársaság és 
a hollandiai egyházak regionális bizottságai is.

Doktoravatás

A Tanácsadó Bizottság ülését megelőző napon, azaz június 4-én, ke
rült sor a Prágai Keresztyén Békekonferencia két alelnökének, NIKO- 
DIM érsek és H. KLOPPENBURG egyházfőtanácsos tiszteletbeli doktorrá 
avatására a Comenius Fakultás részéről a Károly Egyetem dísztermében. 
Kelet és Nyugat testvéri kézfogását szimbolizálta ez a rendkívül ünne
pélyes aktus. Az alábbiakban közöljük Nikodim érseknek és Kloppen- 
burg egyházfőtanácsosnak a doktoravatáson elhangzott beszédét.

NYIKODIM ÉRSEK BESZÉDE DÍSZDOKTORRÁ AVATÁSA 
ALKALMÁBÓL

-Főtiszteletű Dékán Űr!
Tisztelt Tanári Kar!
Tisztelt Barátaim és Testvéreim a Krisztusban!
Lelkemben mélyen megindulva hallgattam a prágai Evangéliumi 

Comenius Fakultás tudós tanári kara arról szóló döntésének kihirdeté
sét, hogy teológiai díszdoktori címet adományoznak nekem.

Lelkemben mélyen megindulva léptem a Carolinum öreg boltozata 
alá, hogy részt vegyek a mostani avatáson. Ezt a megtiszteltetést nem 
tekinthetem a magam érdemének, mert tudom, hogy az én érdemem ki
csiny a keresztyén tevékenység, különösen pedig a teológia területén. 
Ezért most, midőn a teológiai díszdoktorátus elnyerésének nagy megtisz
teltetéséért köszönetét mondok a korunkban egyik legtekintélyesebb teo
lógiai fakultás tudós testületé tisztelt tagjainak, arra az orosz ortodox 
egyházra gondolok, amely újjászült és nevelt és ebben a megbecsülés és 
elismerés jelét látom a cseh testvéregyház részéről egyházamnak közös 
Urunk és Megváltónk ama parancsának engedelmeskedve folytatott nagy 
•ökumenikus fáradozásai iránt, amellyel a megosztott keresztyénség egy
ségének és a jelenleg megosztott emberiség megbékéltetésének szolgála
tára kötelezett el bennünket.

Hálás köszönetét mondok Kapuda közoktatás- és művelődésügyi mi
niszter úr igen tisztelt személyében a Csehszlovák Szocialista Köztársaság 
kormányának és Hrusa úrnak, a minisztérium Egyházügyi Osztálya igen 
tisztelt vezetőjének azért az irántam és szerény munkásságom iránt ta
núsított megbecsülésért, amelyet ebben az aktusban látok.

Főtiszteletű Dékán Űr engedelmével, ma az orosz ortodox egyház 
több évszázadig folytatott, lényege szerint ökumenikus tevékenységének 
jellegéről és fejlődéséről szeretnék Önökhöz szólni. Ezt szeretném, ked
ves Barátaim és Testvéreim, ebben a rövid előadásban kifejteni.

Előadásom nem tarthat igényt annak az így körvonalazott problé
mának akárcsak bizonyos mértékig alapos tanulmányozására sem, amely
nek általános vonásokban való felvázolását szeretném önök előtt meg
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kísérelni. És ez egészen természetes, hiszen az általam tárgyalandó téma 
oly mély és széles, hogy teljes kifejtése sokkal több időt venne igénybe 
mindnyájunktól, mint amennyi rendelkezésünkre áll.

Tudjuk, kedves Testvéreim és Barátaim, hogy a megosztott keresz- 
tyénség története a felekezetek viszálykodásának sok szomorú és egye
nesen tragikus jelentkezését mutatja, sőt az erre való emlékezés ma fáj
dalommal és szégyennel tölti el keresztyén szívünket. Tudjuk azt is, 
hogy a történelem eme sötét lapjai annak következményeként jelent
keztek, hogy megfogyatkozott azokban a keresztyénekben a szeretet, akik 
elsősorban hivatottak arra, hogy az isteni igazság világosságát elvigyék 
az emberekhez.

Péter apostol hív bennünket: „ . . .  ragasszatok . . .  az atyafiakhoz való 
hajlandóság mellé szeretetet. . . ” (2 Pét 1:7) és Pál apostol így tanít: 
„Egy test tagjai vagyunk” (Róm 12:5), majd kér bennünket: „Az atya
fiúi szeretet maradjon meg” (Zsid 13:1).

A testvéri szeretetet tekintjük a nem ortodox testvéreinkhez való 
viszonyunk alapjának és éppen ezt a szempontot érvényesítve, igyekszem 
röviden felvázolni az orosz ortodox egyház ökumenikus kapcsolatainak 
történetét.

Az orosz ortodox egyház nélkülözhetetlen része a világ ortodoxiájá
nak, az egy, szent, egyetemes és apostoli egyháznak, amelynek Krisztus 
az egyetlen Feje és amelyet az egy Szentlélek elevenít meg. Szakadatla
nul és változhatatlanul őrzi a tant, az apostoli hagyományt és a Szent
lélek adományainak a szent kézrátétellel őrzött apostoli szukcesszióját.

Az orosz ortodox egyház más felekezetekkel fenntartott külső kap
csolataiban szüntelenül és töretlenül a szent ortodoxia dogmatikai és 
kánoni nórmáit követi és tekintetbe veszi annak g missziónak mély meg
értését, amellyel a nem ortodox felekezetek irányában tartozik, vala
mint azokat az összkeresztyén feladatokat, amelyeket velük együtt kell 
betöltenie.

Az orosz ortodox egyház pozitív módon bontakoztatja ki a többi fele
kezet szeme előtt az ortodox hittannak és liturgikus egyházi életének 
gazdagságát, és feltárja sokoldalú tapasztalatát arról, hogy gyermekei, 
akik az egyházban és az egyház által áldott módon megszenteltetnek, 
elnyerik a Szentlelket.

Amikor az orosz ortodox egyház más felekezetekkel való kapcsola
taiban a türelem testvéri alapjára támaszkodik, akkor — a többi auto- 
kefál ortodox egyházhoz hasonlóan — tudatában van az interkommunió 
esetleges összekapcsoló jelentőségének a megosztott keresztyénség egy
ségkeresésének bonyolult folyamatában, ha majd erre az egyház isteni 
fejének, az Ür Jézus Krisztusnak jótetszése szerint elérkezik az idő.

Az orosz ortodox egyház testvéri kapcsolatokat épít ki, imádkozik a 
megoszthatatlan és megelevenítő Szentháromság iránti szeretetben az 
egész világ békéjéért, Isten szent egyházának javáért és mindenek egye
süléséért, valamint arra törekszik, hogy kiteljesedjék és megerősödjék 
az egész emberiség iránti szeretet közös keresztyén szolgálata.

Engedjék meg, hogy egészen röviden és általános vonásokkal halad
jak végig az orosz ortodox egyház más hitű egyházakhoz és felekezetek
hez fűződő kapcsolatain.

Mindenekelőtt ama kapcsolatoknak a történetét szeretném röviden 
feleleveníteni, amelyek létrejöttek az orosz ortodox egyház és a 
Cseh Testvéregyház között.

A cseh nép XIV. századbeli nemzeti-vallásos mozgalmának vezető
jére, Húsz Jánosra, az akkori ortodox egyház valószínűleg nem éyako-
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rolt hatást és' ha mégis volt ilyen hatás, akkor is csak igen relatív. Húsz 
azonban kétségtelenül nagy rokonszenvet tanúsított az ortodoxia iránt 
és valószínűleg követni akarta legközelebbi harcostársának és barátjá
nak, Prágai Hieronymus magisternek azt a döntését, hogy Litvániába és 
Oroszországba utazik. Húsz Jánosnak Siebart bécsi teológushoz intézett 
felháborodott levele azt bizonyítja, hogy helyeselte Hieronymus maga
tartását az utazás alatt. Siebart eretnekséggel vádolta az oroszokat és ezt 
Húsz „ördögi arcátlanságnak”, hazugságnak és ostobaságnak nevezte. 
Amikor Prágai Hieronymus 1414-ben Litvániába és Északnyugat-Orosz- 
országbá utazott, meglátogatta — miként ismeretes — Vitepszk és Pszkov 
városokat, ahol nagy figyelemmel tanulmányozta az ortodox tant, amely
ben valószínűleg azt a szellemiséget látta, amely leikéhez közel állt és 
amelyre Húsz János mozgalmának szüksége volt.

A Cseh Testvérek sokszor elküldték képviselőiket az orosz ortodox 
egyházhoz, hogy megismerkedjenek annak tanításával és gyakorlatával. 
E küldöttek mindig testvéri fogadtatásban és érdeklődésben részesültek 
az orosz egyház képviselői részéről.

A XV. század közepén az orosz ortodox egyház a legerősebb ortodox 
egyházzá lett, ami kétségtelenül különös érdeklődést keltett a más hitű 
felekezetekben.

1570-ben Moszkvába jött Jan Rokita prédikátor, a Cseh Testvérek 
képviselője. Amikor Rettenetes Iván cár meghallotta Jan Rokita Moszk
vába érkezését, elhatározta, hogy beszélgetni fog vele a hitről. Ez a tör
ténelemben ismeretes beszélgetés a bojárok gyűlésén folyt le, ahol a 
papság képviselői is összegyülekeztek. A vita fő kérdései a következők 
voltak: a megigazulás tana, a jócselekedetek, az igaz egyház fogalma, 
a böjt, a szentek imádá#a, az ikonok tisztelete, a szüzesség és a házasság. 
A vita feljegyzéseinek megőrzött része lehetővé teszi mindkét oldal vé
lekedésének világos megítélését.

Mivel a Cseh Testvérgyülekezet szenvedésekkel teljes történetével 
foglalkozunk, nagy megbecsüléssel hangsúlyozzuk Comenius János Ámos- 
nak, a szláv pedagógusnak, keresztyén humanistának és igazi ember
barátnak tevékenységét, akinek híres nevét annak az egyháznak teoló
giai fakultása viseli, amelyet életének legnehezebb szakaszában ő veze
tett. Igen nagyra értékeljük Comenius tudós művét, amely lelkének tisz
taságát tükrözi és polgártársai egész nemzedékeit szolgáló fennkölt esz
méit fejti ki.

Különösen elevenekké lettek az orosz ortodox egyház és a Cseh Test
véregyház hivatalos kapcsolatai a második világháború után. Ezeknek 
az ökumenikus jellegű kapcsolatoknak fejlődésében igen jelentős érdeme 
van a Cseh Testvéregyház tekintélyes képviselőjének, a jelenkor kiváló 
teológusának, népünk rfagy barátjának és a Comenius Fakultás dékánjá
nak. dr. Hromádkának. Egyházaink igaz testvéri kapcsolatai ma az Egy
házak Világtanácsában, különösen pedig a Keresztyén Békekonferenciá
ban folytatott munkában jutnak kifejeződésre. Nem csoda, hogy az össz- 
keresztyén békemozgalom eszméje éppen a nagy humanista, Comenius 
lelki utódai között született meg. Tudjuk, hogy mozgalmunk egyik ve
zető kezdeményezője dr. Josef Hromádka volt, aki sok fáradságot és szí
vének lelkesedését szentelte a megbékélés teológiája terjesztésének, 
amely ma minden keresztyénnek, a tartós és igazságos földi béke har
cosainak segítséget nyújt. A közöttünk ma gyümölcsözően fejlődő kap
csolatok szemléletes kifejeződése és bizonysága az, hogy a Comenius 
Teológiai Fakultás díszdoktori címmel ajándékozott meg.

Jól fejlődtek kapcsolataink a reformátori egyházakkal. E kapcsola-
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-tok kezdete a reformáció korára esik. örülünk a sok ország evangélikus, 
református, evangéliumi egyházaival fenntartott kapcsolatainknak.

Az anglikán egyházakkal, különösen pedig az angliai egyházzal, kap
csolataink sikeresen fejlődnek. Ezt bizonyítják a két egyház teológusai
nak megbeszélései és a delegáció cserék. E tekintetben különösen jelen
tős volt Michael Ramsey canterbury érsek múlt nyári látogatása az 
orosz ortodox egyháznál.

Érdekes az ókatolikus egyházzal való kapcsolataink menete. Álta
lánosan ismert egyházunk rokonszenve e mozgalommal szemben. A múlt 
nyáron igen hasznos találkozások történtek ókatolikus vezetők és egy
házunk képviselői között. Ez bizalommal tölt el a jövőre nézve.

A kalcedoni zsinat előtti egyházak, mint ismeretes, igen közel állnak 
az ortodox egyházak hittanához és vallási gyakorlatához. Egyházainknak 
ez a belső közelsége nem jelent lényeges akadályt kapcsolataink fejlő
désében, sőt ellenkezőleg: a további mélyülés szilárd reménységének le
hetőségét nyújtja.

Az orosz ortodox egyház és a római egyház viszonyának kérdése még 
a X. századba nyúlik vissza. A következő évszázadokban bonyolult és 
nehéz története volt e kapcsolatoknak. A nyugodt periódusok feszültek
kel váltakoztak, a jó légkör ellenségessé változott.

A római katolikus és az orosz ortodox egyház viszonyában új lapot 
nyitott XXIII. János pápa kormányzása. Ez a vezetés a történelemben 
először vett fel testvéri kapcsolatokat a római katolikus egyház részéről 
az ortodox és a kalcedoni zsinat előtti egyházakkal, barátságos kapcso
latokat kezdeményezett nem római katolikus keresztyén felekezetekkel 
és kinyilvánította, hogy a római egyháznak az emberiség nyomorúsága 
leküzdését, mindenekelőtt pedig a biztonság szent ügyét és a világbéke 
megszilárdítását kell szolgálnia. Ezért fogadta el az orosz ortodox egyház 
azt a meghívást, hogy küldjön megfigyelőket a római katolikus egyház
II. vatikáni zsinatára, amelyet az egész világ közvéleménye nagyra be
csül. Ha a római katolikus egyházhoz tartózó hatalmas államok vezetői 
fejük eme nyomatékos szavának engedelmeskedni fognak és megfelelő 
következtetéseket vonnak le abból, akkor ez kétségtelenül meg fogja 
gyorsítani a világ összes népei tartós és igazságos beikéj ének elérését.

Reméljük, hogy továbbra is jól fejlődnek a római katolikus és az orosz 
ortodox egyház kapcsolatai.

Ebben a rövid előadásban természetesen nem tudom teljes mérték
ben és elegendő módon illusztrálni annak az ökumenikus lelkűletnek 
a kibontakozását az orosz ortodox egyház történetében, amely mindig 
egyházunk lényeges és jellemző vonása volt. Ez a lelkűiét megkönnyíti 
a felekezetközi kapcsolatokat és segíti a felekezetek közeledése keresé
sének útján annak a testvéri együttműködésnek kialakulását, amelynek 
célja a keresztyénség közös szolgálata az egész emberi nemzetségért és 
legfőképpen annak megbékéléséért.

Ez az ökumenikus lelkűiét az elmúlt évszázadban egyre több keresz
tyén felekezetet hódított meg és azt a hatalmas ökumenikus mozgalmat 
eredményezte, amely a területi ökumenikus konferenciákban, a föld
részek egyháztanácsaiban, az Egyházak Világtanácsában és Keresztyén 
Békekonferenciánkban jut kifejezésre. -

Figyelemre méltó ma az az egész keresztyénségben elterjedt gon
dolat, hogy keresni kell a megosztott keresztyénség közeledéséhez vezető 
utakat a felekezeti egység érdekében. Figyelemre méltó az a ma vilá
gosan felismert kötelesség is, hogy a keresztyén világnak szolgálnia kell 
az emberiségért és — amint már említettem — az emberiség megbéké-
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léséért. A keresztyénségnek erre a jelenlegi fő irányára — mint isme
retes — nem kis fáradsággal találtak rá. És számunkra különösen jóleső 
érzés észlelni, hogy az orosz ortodox egyház hozzájárulása ehhez a bonyo
lult és első lépéseiben különösen nehéz folyamathoz méltó fogadtatásra 
talált azok részéről, akik kezdeményezői voltak ennek az irányzatnak 
abban a mozgalomban, amely egykor az Egyházak Világtanácsa meg
alakításához vezetett.

Mivel az idő sürget, elhagyom az orosz ortodox egyház részvétele 
érdekes folyamatának áttekintését az ökumenikus mozgalom korábbi 
fokain és áttérek a háború utáni esztendőkre. Ezt a szakaszt most saját 
szemünkkel látjuk. Ezért nem veszem igénybe az időt a részletek leírá
sára és csak a legjellemzőbb tények közül említek meg néhányat. A béke 
helyreállítása után azonnal, amikor normalizálták az „egyházak előké
szítés állapotában levő világtanácsának” tevékenységét, e tanács vezetői 
azzal a javaslattal fordultak az orosz ortodox egyház vezetőségéhez, 
hogy vegyék fel a hivatalos kapcsolatokat. Ezt a javaslatot érvényesí
tették is egészen az oi»sz ortodox egyháznak a Világtanácsba való 
felvételéig, ami — mint ismeretes — 1961-ben történt meg Üj Delhiben, 
az Egyházak Világtanácsa harmadik nagygyűlésén. A két fél rendszeres 
levélváltásban állt egymással, az Egyházak Világtanácsának genfi köz
pontja rendszeresen küldött anyagot folyamatos tevékenységéről a 
Moszkvai Patriarchátusnak és az orosz ortodox egyház köreiben mélyre
hatóan tanulmányozták az ökuihenikus problematikát. Az orosz ortodox 
egyház meghívást kapott, hogy vegyen részt a Világtanács alakuló ülésén. 
Többször kifejtettük már annak okait, hogy miért maradt távol egy
házunk és a helyi ortodox egyházak egész sora erről a nagygyűlésről. 
Ezeket az okokat az autokefál ortodox egyházak fejeinek és képviselői
nek 1948 júliusában tartott moszkvai konferenciája külön határozata fejti 
ki. 1958-ban, Utrechtben találkoztak először hivatalosan a Világtanács 
és az orosz ortodox egyház képviselői és ez a találkozás felrajzolta a 

' további kapcsolatok perspektíváit. 1959-ben az Egyházak Világtanácsának 
küldöttsége meglátogatta az Orosz Ortodox Egyházat. E delegációnak a 
Világtanács kimagasló vezetői voltak a tagjai, Dr. A. Visser’ t Hooft fő
titkárral az élén. Az orosz ortodox egyház 1961-ben lépett be az Egyházak 
Világtanácsába. Jelenleg részt vesz annak munkájában, hogy megvaló
sítsa az előtte álló feladatokat.

Az orosz ortodox egyháznak jelenleg igaz testvéri kapcsolatai vannak 
több nemzeti és ökumenikus egyháztanáccsal. Rokonszenvet tanúsít az 
Összafrikai Egyházi Konferencia és a Kelet-ázsiai Keresztyén Konferencia 
munkája iránt és testvéri kapcsolatokat tart fenn velük.

Az Európai Egyházak Konferenciájának az Orosz Ortodox Egyház 
egyik alapító tagja és aktívan részt vesz annak munkájában.

Végül az orosz ortodox egyház kezdettől fogva fáradozik a Keresz
tyén Békekonferencia munkájának terjesztésén. Nagy jelentőséget tulaj
donít a nemzetközi béke erősítését szolgáló Keresztyén Békemozgalom 
küldetésének és hisz annak hatásában, összkeresztyén békemozgalmunk
ban az ökumenikus szellem gyakorlati megtestesülését látjuk. És bár 
mozgalmunk közvetlen célja a népek tartós és igazságos békéjének 

szolgálata, mégis egyben a keresztyén egység ügyét is szolgálja. Ezáltal 
a Keresztyén Békekonferencia erősen hozzájárul a nagy ökumenikus 
munkához. Miközben az orosz ortodox egyház aktívan részt vesz a Ke
resztyén Békekonferencia munkájában, az a reménység tölti el, hogy a 
Konferencia fennkölt fáradozásait az egyházaknak, vallási közösségeknek, 
keresztyén köröknek és munkásoknak azok a konferenciái is támogatják
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szerte a világon, amelyek ugyan tudatában vannak a békeszerző tevé
kenységben való derekas részvétel szükségességének, de különböző okok 
miatt még nem egyesítették fáradozásaikat velünk.

Az orosz ortodox egyház testvéri szeretettel fordul az olyan keresz
tyén egyházak és vallásos közösségek felé, amelyek készek a szeretet 
és a béke érdekében szövetségre lépni vele.

Dicsőíttessék a mi Urunk Jézus Krisztus neve Benne és mibennünk!

H. KLOPPENBURG EGYHÁZI FŐTANÁCSOS ELŐADÁSA 
DÍSZDOKTORRÁ AVATÁSA ALKALMÁBÓL

AZ EGYHÁZ „MÁ-JA”

Főtiszteletű Dékán Úr!
Kedves Testvéreim!
Azért a rendkívüli megtiszteltetésért, amely osztályrészemül jutott, 

nem mondhatok akadémiai szakelőadás formájában köszönetét. Ebben. 
az értelemben nem vagyok tudós. Az azonban, hogy a keresztyénség 
történetében egy olyan jelentős fakultás, mint a Comenius Fakultás, 
mégis ebben a tiszteletbeli doktorrá avatásban részesít, mutatja, hogy 
tudományos szolgálatát úgy érti, ahogy azt egyedül érteni szabad: min
den tudománynak azzal való elszakíthatatlan összefüggésében, amit az 
életért végzett szolgálatnak lehetne nevezni. Ez-az összefüggés különös
képpen érvényes a teológiára,. amely kiváltképpen gyakorlati tudománya 
kell hogy legyen. Nem szükséges ezt itt megindokolnom. Emlékeztetek 
Dietrich Bonhoeffer híres keresztelési levelének erre a helyére: „Keresz
tyén voltunk ma két dologból áll: imádkozásból és a jó cselekvéséből 
az emberek között. El fog jönni az a nap, amikor újra emberek hívatnak 
el arra, hogy úgy hirdessék az igét, hogy a világ megváltozzék és meg
újuljon annak következtében. Üj nyelv lesz majd, talán egészen vallás
talan, de felszabadító és megváltó, mint Jézusnak a nyelve, hogy az 
emberek felháborodnak rajta, de legyőzi őket annak ereje, az új igaz
ságosság és igazság nyelve, az a nyelv, amely Isten emberekkel való 
békéjét és az Ő országának elközeledtét hirdeti.”

A teológia, mint kiváltképpen gyakorlati tudomány, gondoskodik 
arról, hogy az egyház élő egyház legyen. Az egyház csak a világgal való 
állandó konfrontálódásban, a világban és a világért végzett szolgálatra 
való szerető odaszánásában lesz és .marad élő.

Erről különösképpen az az ember tett előttünk bizonyságot, akinek 
a tiszteletbeli doktorrá avatását két évvel ezelőtt ünnepeltük ebben a 
teremben: Hans Joachim Iwand. Lehetetlen számomra, hogy ne gon
doljak erre a férfira és barátra, amikor itt állok és ugyanabban a meg
tiszteltetésben van részem. Benne olyan testvért kaptunk, aki mint 
korunk meggyőző magyarázója, élő marad közöttünk. Az ő bizonyság- 
tételén mindig tájékozódhatunk a saját utunk keresése közben. Bizony
ságtétele az emberek iránti szeretedről való bizonyságtétel volt, nem 
pedig az emberről szóló elméleti tan. Szeretete a másokkal szembeni 
nyitottságban állott. Mint a Kelet és Nyugat határán álló ember, látta 
a keleti és a nyugati embert. Szerette a keleti embert és meg volt győ
ződve azon a területen lefolyó történésnek a történelmi jelentőségéről, 
amelyet keletinek nevezünk. De ugyanakkor lelkesen tudott ’ beszélni az

415



amerikai emberekről is. Igen, azok nem kevésbé testvéreink, mint a 
többiek. Szívében élt az együttélés, mert átélte, hogy minden ember 
ugyanahhoz az emberiséghez tartozik, és ezért adottsága szerint az egy
mással és nem az egymás ellen való élésre hivatott. Ezt nem rajongóan 
értette. Bibliai felismerésként hirdette. Számára az atheista éppúgy 
testvér volt, mint a keresztyén. És ő gyakorolta ezt a testvériséget. Eny- 
nyiben a „béke partizánjává” lett — és mi mindnyájan arra vagyunk 
hivatva, hogy ilyen partizánok legyünk. Ha nincsenek már ilyen parti
zánok, akkor az egyházat az a veszély fenyegeti, hogy már nem az élet 
oldalán áll és nem veszi komolyan a mát. „Ma, ha az ő szavát halljátok, 
ne keményítsétek meg szíveteket.” Az egyházat mindig erősebben fenye
geti a veszély belülről, mint kívülről. Ha elveszti érzékét a ma feladata 
iránt, elveszti teljhatalmát, amelyből és amelyben egyedül élhet.

Ezen a ponton szólni kell. az egyház institucionális oldaláról. Luther 
szívesebben használta a gyülekezet szót, mivel az egyház szót nem sze
rette. A gyülekezet: laos — ez az élő Isten élő népe. Azonban ez a gyüle
kezet sohasem létezik anélkül, hogy ne lenne szociológiailag fogható és 
társadalmilag létező valóság is. „Az egyház societas, de nem természe
ténél fogva societas.” (H. I.) Az egyház megtartása a világ társadalmi 
rendszereinek változása közepette nem valami társadalmi hatalmi csoport 
önfenntartásért folytatott harcában megy végbe, hanem a meghallott ige 
iránti engedelmesség folyamatában.

Ezért az igehirdetés mindig az aktuális igehallgatásra van utalva. 
Ez az igehallgatás természetesen ma nem zárja ki a tegnapról és a hol
napról való tudást, hanem magában foglalja. Vannak közöttünk nagy és 
büszke hagyományú egyházak képviselői. (Nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy a díszdoktorság ajándékát egy büszke hagyományú egyház egyik 
legkiemelkedőbb szellemi képviselőjével egy órában és egy teremben 
vehetem át.) Mi, mai emberek az atyákkal égy térben és egy időben 
vagyunk. A hívők egyháza élő közösség, amely áthidalja az évszázadokat. 
Azonban csak akkor vagyunk valóban az atyákkal, ha a mánkat olyan 
komolyan vesszük, amint ők vették a magukét. Nem volnának „atyák” , 
ha nem világították volna meg korukat. A reánk bízott üzenet nem 
gnózis és az evangélium nem időtlen igazság. Az örökkévalóság a mában 
válik élő valósággá. Csak akkor állunk az igazi eschatologiai összefüg
gésben, ha Isten jövője határozza meg konkrétan a mai cselekedetünket. 
Vajon az e világi ember számára is, aki nem keresztyén és nem akar 
keresztyén lenni, nem függ-e össze a mával való megbirkózáshoz való 
erő gyakran azzal a látással, amelyet a jövőről alkot magának?

Ezzel a beteljesedett mával az evangélium hírnökei az egyház és a 
világ határán állanak. Az evangélium igéje „a társadalomban élő emberek 
beszédének és egymásra hallgatásának sokrétűségébe az Isten kegyelme 
jelenvalóságát viszi bele” . (Iwand.) Ezt az igét a földön élő minden em
berrel való mély szolidaritásban kell hirdetni, akárhol is éljenek ezek 
az emberek, akárkik is legyenek, és akármit is gondoljanak. Az evan
gélium a keresztyén embert nem bíróvá, hanem testvérré teszi, nem a 
másik ember urává, hanem szolgájává. Ez azt jelenti: az evangélium az 
embert az igazi szeretet szolidaritásába állítja. A szeretet több, mint 
puszta lojalitás. (Van a vélt keresztyén beszédnek egy fatális fajtája: 
az e világ számára való nyitottságot a diplomatikus elismerés hideg aktu
sává változtatja. Milyen irgalmas ezzel szemben az, ami a Pacem in terris 
encyklikában szólal meg.) De milyen gyakran öltözik ez az ige által 
diktált lojalitás a hideg fenntartás ruhájába. A szolidaritás, mint sze
retet nem maradhat meg a fenntartásban. Törekszik az igazságra, bátor
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az intésben, de örül az állammal és a társadalommal, ha ezeknek a terü
letén sikerül valami jó, és aktív segítésre hivatottnak érzi magát; keresd 
a város javát — ez az az ige, amely fülében cseng. És ha imádkozom 
az államért és azokért az emberekért, akik azt vezetik, akkor azt kívá
nom, hogy a világnak jól menjen dolga.

Éppen ezen a ponton szembesülünk azzal, ami a Keresztyén Béke
konferencia munkájára nézve is döntő; a mának a megértése Krisztus
iban cselekvésre késztet bennünket. Mivel ez Krisztusban való cselekvés, 
ezért benne van az öröm, a győzelemben való bizonyosság eleme,, ha 
tetszik, az optimizmus eleme, amivel az ún. prágai teológiában találko
zunk, de különösképpen e fakultás dékánjának az ebből a teológiából 
fakadó tevékenységében. Ebben az elemben van Hans Iwand Prága és e 
fakultás iránti különös szeretetének oka. Hadd idézzem még egyszer 
szó szerint Hans Iwandot:

„ . .  . A békesség evangéliumának követekre van szüksége, tovább 
akar jutni, el kell mennetek, el kell vinnetek ezt az üzenetet a gyűlölet 
és a harc színhelyeire. Isten nem azért gyújtotta meg ezt a világosságot 
nektek, hogy újra önelégült kegyességetek vékája alá rejtsétek, hanem 
azért gyújtotta meg, hogy fényljék mindazoknak, akik a házban vannak. 
Mindannyian a háború és a gyűlölet gyermekeivé lettünk, csak a barát 
és ellenség ellentéteiben tudunk gondolkozni, az a régi téveszme, hogy 
a háború minden dolgok atyja, újra világnézetünk alfájává és ómegá
jává vált. Ez nem maradhat így, ha az evangélium valóban evangélium, 
ha igaz az, amit Isten cselekedett, amiről karácsony és húsvét tesz bizony
ságot, hogy Isten békességet szerzett, békességet a mennyben és békes
séget a földön. Menjetek el, mint Isten békekövetei!”

Hogy mit jelent az, hogy Krisztust követjük, hogy keresztyénekkel 
és nem keresztyénekkel ilyen közösségben és kapcsolatban állunk, azt 
újra kezdjük érezni. Számomra személyesen abban a tényben, hogy mi
után egy amerikai fakultástól doktori fokozatot nyertem, most Prágá
ban kapok doktori fokozatot, utalás van a megbékélésnek arra a hídjára, 
amely Krisztusban adatott és amely a legnagyobb lehetőséget jelenti 
számunkra ebben a világban. Az, hogy én, mint a német népnek egyik 
tagja, a csehszlovák nép életének a középpontjában elnyerhetem ezt az 
ajándékot, mély jelentőségű szimbólum. Jel arra, hogy a megbékélés 
bűneink bocsánatán alapszik. Isten áldja meg egyházatokat, fakultásaival, 
lelkészeivel, gyülekezeteivel együtt. Isten áldja meg népeteket mindazok
kal a férfiakkal és nőkkel együtt a ti államotokban és társadalmatokban, 
akik a népek békéjét kívánják szolgálni.

HROMÁDKA J. L.:

BEVEZETŐ SZAVAK A TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN

I. Mozgalmunk immár néhány éves, így megvan a lehetőségünk arra, 
hogy kezdeti szakaszunkra és eddigi munkánkra történeti távlatból te
kintsünk ki. Olyan időben kezdtük munkánkat, amelyben a világ keresz- 
tyénsége teljes egészében ráébredt egy atomkatasztrófa veszedelmére. 
Az első években az atomfegyverek és a nukleáris fegyverek az egyház 
közvéleményét nem hozták izgalomba. Csupán egynéhány egyén és kisebb 
csoportok akadtak az egyházakban, amelyek közvetlenül a második világ
háború után felfogták azt, hogy az atomfegyverek a világtörténelemnek
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egy új korszakát vezetik be. A veszély nagyságának a tudata csak las
sanként született meg: akkor, amikor már az atomfegyvereket a nuk
leáris fegyverek egészítették ki és az is nyilvánvalóvá vált, hogy mindkét 
hatalmi csoport birtokában van ezeknek a fegyvereknek. Akkor szólaltak 
meg azok a hangok, amelyek a keresztyén egyházakat közös cselekvésre 
szólították fel e fegyverek megsemmisítése, további nukleáris kísérletek 
megszüntetése és a teljes lefegyverkezés biztosítása érdekében. Evanston- 
ban 1954-ben az Egyházak Világtanácsa is fogadott el hasonló nyilatko
zatokat. De még évekig tartott, míg az egyházak kezdték felismerni tulaj
don felelősségüket. Vajon valóban ráébredtek erre az egyházak? Az 
egyházak közvéleménye ma kétségtelenül jobban hozzáférhető azoknak 
a hangoknak a szempontjából, amelyek a keresztyéneket ennek a nagy- 
küzdelemnek az élére szeretnék állítani. De a Keresztyén Békekonferen
cia keretében folytatott munkánk során sem ringathatjuk magunkat áb
rándokban. Meg kell vizsgálnunk, hogy gyülekezeteink és tagjaik vajon 
nem csupán a nagy veszély ijesztő voltára ébredtek-e rá; vajon felismer
ték-e azt a felelősségüket is, amelynek indítására mindent meg kell ten
niük, hogy államférfiak, politikusok, tudósok és nevelők beható munkát 
végezzenek ebben az irányban. Tanácsadó Bizottságunk mostani ülése is 
arra van hivatva, hogy a plénum előtt is, de különösképpen a bizottsá
gokban behatóan tárgyalja ezt a kérdést: milyen a helyzet a keresztyének 
széles köreiben s lehet-e bizakodnunk abban, hogy a keresztyénség szava 
e tekintetben hathatós és eredményes lesz.

Az kezdettől fogva világos volt előttünk, hogy a lefegyverzés és a 
béke kérdése, különösképpen pedig a tömegpusztító fegyverek ellen foly
tatott harc nem szigetelhető el a többi olyan kérdéstől, amely ma a világot 
foglalkoztatja. Különösen beszélgetéseinkben — személyes vagy bizott
sági beszélgetésekben — ismertük fel kezdettől fogva, hogy nem sokat 
tudunk tenni, ha nem zárkózunk össze hitben és felelősségben egy közös
séggé. Munkásságunkat a külső feszültség és veszély határozta meg, de 
belenyúlt az emberi élet mélyebb dimenzióiba, a keresztyén hit és lelki 
közösség mélyebb távlataiba. Tudatára ébredtünk annak, hogy valósá
gosan szolidárisak vagyunk minden igazi békemozgalommal, amely kü
lönböző országokban, különféle politikai és társadalmi körökben indult 
meg, — akár hívők, akár hitetlenek is a hordozói. Az evangélium szün
telenül és sürgetően küld bennünket a szenvedő, veszélyben levő, téve- 
dező vagy hajótörést szenvedett emberhez. Aki vallást tesz az evangé
liumról, az minden olyan ember igyekezetét támogatja, aki oltja a tüzet, 
aki embereket ment árvíz vagy földrengés idején. Elmegy a betegekhez 
ott is, ahol járvány pusztít s felajánlja segítségét és együttműködését 
mindenkinek, aki kész a segítésre. Azonban nem magától értetődő az a 
szolidaritás, amelyet a szenvedő és dolgozó emberrel vállalunk, akár 
keresztyén, akár nem. Üjra és újra azt állapítjuk meg, hogy az átlag
keresztyének felébresztéséért folyó küzdelmünk e tekintetben nemcsak 
hogy nincs még befejezve, de egyre behatóbban kell tovább folytatnunk. 
Viszont küzdelmünket csak akkor folytathatjuk tovább az eddiginél 
eredményesebben, ha szívünk és lelkünk mélyén egybeköt bennünket - 
Jézus Krisztusban való szolidaritásunk. E tekintetben sem ringathatjuk' 
magunkat hamis ábrándokban, még legszűkebb munkaközösségünket ille
tően se. Az előző években Karlovy Varyban, bizonyos tekintetben Moszk
vában, Driebergenben és Drezdában is azt tapasztaltuk, hogy még egy
néhány alapvető teológiai nézetben sem értjük világosan egymást. Ez 
bizonyára hasznos felismerés. Mozgalom vagyunk s mint ilyen — nem 
állunk egy helyben, hanem minden újabb alkalommal közelebb kérülünk
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egymáshoz és jobban tisztázzuk álláspontunkat. Kérem, értsenek jól. 
A Keresztyén Békekonferencia rendeltetése nem az, hogy a legsúlyosabb 
teológiai és ekkleziológiai kérdéseket megoldja. Nem lehetnek megbeszé
lésünk tárgyai azok a lényegi különbségek, amelyek az egyház és lényege, 
a sákramentumok és hatékonyságuk kérdésében vannak köztünk. Viszont 
kötelességünk újra és újra megkísérelni azt, hogy az evangélium mély
ségében találkozzunk és itt, a hit mélységében nyújtsuk egymásnak a 
kezünket, minden köztünk levő különbség ellenére. Teológiai munka- 
csoportunk előtt nehéz és felelősségteljes munka áll: mindig újra és újra 
küzdenie kell közös alapvetésünkért, a hit és a bizonyságtétel kiinduló
pontjáért.

Én magam szakadatlanul gondolkozom arról, hogy mi köt össze 
bennünket és miben érthetjük meg egymást. A köztünk levő különbsé
geket nem akarom figyelmen kívül hagyni. De felteszem, hogy két ponton 
teljesen megértjük egymást és valóságos egységre tudunk jutni. Az első 
az a bizonyságtétel, hogy a Názáreti Jézusban Abrahám, Izsák és Jákob 
Istene jött el mindnyájunkhoz (de az egész világhoz is!) szent szerete- 
tének teljességében. Az egyházi, liturgikus és sákramentális alkat kér
désében lehetnek köztünk különbségek, de hitünk forrása, azaz a Názá
reti Jézus, az életünkben jelen levő Isten, mindnyájunk számára közös. 
Itt van az a forrás, amelyből valamennyien iszunk s itt a Szentiéleknek 
az a gazdagsága, amelyért mindnyájan könyörgünk. Mostani gyűlésünk 
alkalmával is arra kell törekednünk, hogy ennél a forrásnál találkozzunk, 
hogy valóban az élet tiszta vizét igyuk és hogy közösen nyújtsuk ki ke
zünket a Szentlélek ajándékaiért és gyümölcseiért.

A második olyan pont, amelyben valamennyien egyek lehetünk, az 
az ember, akihez küldettünk. A Názáreti Jézus a tehetetlenségben, bűn
ben, vágyaiban és reményeiben élő ember után indult el. De ebbe a 
világba is úgy jött el, mint Isten királyi uralmának a megtestesülése, 
enn^k a királyságnak az eljövetelét hirdette meg s tanítványainak az 
ezért könyörgő imádság szavait adta az ajkára. Nekünk is az a legfon
tosabb dolog, hogy az egyes hivők lelkében ott éljen annak az örvendező 
tudata, hogy Isten királyi uralma Jézus Krisztusban már itt van köztünk 
s hogy ebben a világban már láthatóvá válik jelenlétének a visszfénye. 
Munkánk a mai világban élő emberért folyó küzdelem s az azért folyó 
küzdelem, hogy olyan légkört biztosítsunk az emberek között, amelyben 
sikerrel jár közéleti képviselőinknek és államférfiainknak a békéért és 
a népek megbékéléséért folytatott küzdelme. Tárgyalásainkban a mai 
emberről fogunk eszmélkedni s azokról a politikai és szociális, erkölcsi 
és lelki nehézségekről, amelyekben a mai társadalom benne él. Mielőtt 
még rátérnénk a nemzetközi kérdésekről és veszedelmes eseményekről 
folytatandó vitánkra, előbb az lesz a célunk, hogy kölcsönös közösség
vállalásban (ismétlem: az evangélium világosságában) tegyük tudatossá 
az emberi nehézségekben és reménységekben fennálló szolidaritást, amely 
az egyházak, felekezetek, szociális, politikai és kulturális rendszerek ha
tárain túl van. Ki kell kerülnünk közben különféle félreértéseket is. 
Emlékszem: magam is okozója voltam egy félreértésnek, amikor a mai 
emberi társadalom közös betegségeiről és gyengeségeiről szóltam s sza
vaimat úgy értelmezték, mintha elemzésemet csak az egyik (a nyugati) 
fele ellen irányítanám a mai világnak. Az evangélium megértése nem 
vezet el erre az egzisztenciális szolidaritásra. Csak ezen a talajon és 
ebben a síkban beszélhetünk hathatós módon az egyes országok, a világ 
egyes területei helyzetében fennálló különbségekről. Csak így juthatunk 
közös cselekvésre és közös programra. Ha arra a két pontra koncentrá-
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lünk, amelyekben egyek lehetünk, akkor is felismerjük, hogy a meg
egyezés és a kölcsönös megértés nem egyszerű feladat és az evangélium, 
valamint a mai ember helyes megértéséért folytatott igyekezetünkben 
nehéz munka vár reánk. Teológiai és nemzetközi bizottságunk előtt 
felelősségteljes munka áll.

II. Minden figyelmes hallgató észrevehette, hogy eddigi fejtegeté
seimen végighúzódik a kölcsönös bizalom hangsúlyozása. Ennek ellenére 
is szeretném ezt még külön is megemlíteni. Űjra meg újra szorongat az 
a kérdés, hogy vajon elértük-e a kölcsönös bizalomnak és megértésnek 
azt a légkörét, amely nélkül elképzelhetetlen a hatékony és eredményes 
munka. Lehet, hogy olykor időről időre fontos teológiai, politikai és 
nemzetközi kérdésekben is eltérések lesznek közöttünk; de nincs veszve 
semmi, ha teljes nyíltsággal és bizalommal kezdünk beszélgetésbe egy
mással. Ha régi jelszavak és intelmek ismételgetésének hat is, mégis 
úgy áll a dolog, hogy nem hangoztathatjuk eléggé nyomatékosan a még 
nagyobb bizalom és az egymás iránt való feltétlen nyíltság fontosságát. 
Mozgalmunk nem ravasz taktikázásra épül. Tudjuk ugyan, hogy terveink
ben külső körülményeket is számításba kell vennünk, amelyek közt 
dolgozunk, — hogy kerülnünk kell mindent, ami országaink közéletében 
helytelen benyomást, vagyis hamis értelmezést idézhet elő. A bizalomhoz 
és a nyíltsághoz az is hozzátartozik, hogy bölcsesség legyen bennünk a 
körülöttünk élő emberek iránt. Mégis teljes bizalomra vagyunk elköte
lezve mozgalmunkban s ellenállásra minden' olyan kísérlet ellen, amely 
a munkatársakat ügyes taktikázással oda juttatná él, ahova ők nem 
akarnak eljutni. Ezért alapelveink közé tartozik az, hogy addig beszé
lünk, hallgatunk, magyarázunk, addig igyekszünk a másikat újra meg 
újra megérteni, amíg csak egy értelemre nem jutunk. Bizonyos technikai 
és szervezési kérdésekben zárulhat a dolog szavazással is, azonban a 
lényeges, alapvető akciókban az a hivatásunk, hogy — ha gyakran meg
erőltető módon is —, belső megegyezést érjünk el s így szilárdítsuk a 
bizalom légkörét. Nem tudom: megtettünk-e mindent e tekintetben s 
hogy mi magunk is, akik mozgalmunk élén állunk, betöltöttük-e ezt az 
alapkövetelményt. Csak azért emlékeztetem magunkat erre, mert egyné
hányszor már az történt velünk, hogy felhangzottak köztünk a gyanú 
és a bizalmatlanság szavai, még ha nem is súlyos formában. Ne felejtsük 
el, hogy nem politikai parlament vagyunk, amelyben a taktika sokszor 
nagy szerepet visz. Hivő emberek testvéri közössége vagyunk, akik egy 
közös akcióra egyesültek egymással s akik közül mindegyik teljes becsü
letességgel és igazlelkűséggel tartozik a másiknak. Elmondhatom, hogy 
az előző években Karlovy Varyban egy bizonyos válság után a kölcsönös 
bizalom elmélyülésének az érzésével oszolhattunk el. De ez a bizalom 
sem magától megmaradó, sztatikus valóság. Minduntalan újra meg újra 
meg kell dolgoznunk, meg kell küzdenünk érte. Ehhez mindenesetre az 
szükséges, hogy ki-ki közülünk kérdezze meg önmagától: vajon igazi, 
tiszta nyíltsággal, ravasz taktikázás nélkül fog-e neki a munkának, min
den olyasféle törekvés nélkül, hogy csalárd eszközökkel érje el a célját. 
Ki-ki közülünk kérdezze meg önmagától, hogy vajon készek vagyunk-e 
munkatársainkat valóban bölcs és lelkileg tiszta okokkal meggyőzni i  
magunk álláspontjáról.

III. Ezzel jutunk el mostani ülésezésünk voltaképpeni témájához. 
Tárgyalásaink középontjában a koegzisztencia, a népek békés együtt
élésének kérdése fog állani. Teljes körültekintéssel feltételezzük, hogy 
a felelős államférfiak lelkiismeretükben és népek előtt készek megtenni 
mindent egy világkatasztrófa elhárítására. Ismerjük a jelenlegi világ
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feszültség valamennyi rejtett forrását: a német kérdést, a Kínai Nép- 
köztársaságnak a nemzetközi közösségben való részvételét, a teljes le
fegyverzést, a nukleáris fegyverekkel folytatott állandó kísérletezést, az 
arab világban folyó zavargásokat, a Latin-Amerikában jelentkező nyug
talanságokat, Kuba biztonságának a kérdésével együtt, a délkelet-ázsiai 
viszonyok konszolidálatlanságát és így tovább. Nemzetközi bizottságunk
nak éppen elég munkája lesz, ha a mai nemzetközi helyzet valamennyi 
problémáját regisztrálni akarja s intelligens és felelős módon akarja 
megérteni. Viszont az is igaz, hogy sok jele mutatkozik a kulturális 
együttműködésnek, örülünk minden olyan akciónak — tudományos, iro
dalmi, kozmikus téren és a sport területén —, amely erősíti a mai ha
talmi csoportok határain túlmenő együttműködést, örvendező figyelem
mel hallgattuk azt, ami Addisz Abebában történt az összafrikai Konfe
rencián, a legmagasabb szinten. A mai nemzetközi élet negatív jelenségei 
nem nyugtalaníthatnak bennünket. Bölcsességgel és türelemmel kell 
rögzítenünk a világhelyzet enyhülésének — akár legcsekélyebb enyhülé
sének is! — minden lépését és minden jelét. Mégis tudatában vagyunk 
annak, hogy a békés együttélés kérdése rendkívül súlyos politikai és 
gazdasági, kulturális, erkölcsi és lelki kérdés. Ha belátható időn belül 
sikerül is diplomáciai megegyezést elérni minden vitás kérdésben, ha 
nagy méretekben-létrejönne is a lefegyverzés és a nukleáris fegyverek 
megsemmisítése, ha az Egyesült Nemzetek Szövetsége a nemzetközi élet 
tekintélyes és hatékony szervévé válnék is, az alapvető kérdés még akkor 
is hosszú időre a beszélgetések és az akciók tartós tárgya maradna: ti. 
a különböző hagyományú, kulturális fokon álló, különféle gazdasági jóléti 
fokon élő, faji hovatartozandósága és ideológiai felfogása szempontjából 
is eltérő népek közti valóságos koegzisztencia. Ezért emlékeztetem ma
gunkat arra, hogy nézetem szerint ez a Keresztyén Békekonferencia nagy, 
mondhatnám: történeti feladata. Kezdettől fogva tudatában voltunk 
annak, hogy ez így van. De minél régebben végezzük munkánkat, annál 
világosabban ismerjük ezt fel. Semmiképpen sem engedhetjük magunkat 
félrevezetni azáltal a nézet által, hogy nem lesz többé értelme munkánk
nak. amint a világkatasztrófa veszedelme megszűnik. (Mindenesetre 
mondottam már, hogy a veszély még egyáltalában nem múlt el.) Nem 
szabad nyugtalanítania bennünket annak a benyomásnak sem, hogy más 
nagy békeszervezetek (a Béke Világtanács, az Egyházak Világtanácsa, 
a II. Vatikáni Zsinat) jóval hatékonyabb eszközökkel avatkozik bele a. 
világ közvéleményébe s a mi munkánkat árnyékba borítja. Felteszem, 
hogy maradandó, munkánk és tartós küldetésünk éppen a koegzisztencia 
kérdésében van. Itt mindenesetre az előtt az alapvető kérdés előtt állunk: 
mit értünk koegzisztencián.

Talán éppen mostani Tanácsadó Bizottsági ülésünk van hivatva arra, 
hogy súlyos és meggyőző szót mondjon ki ebben a kérdésben, ökume
nikus tapasztalataimból tudom, hogy még felelős egyházi munkatársak 
is csak vonakodva használták ezt a kifejezést, sőt: sokan közülük nem 
szívesen beszéltek a hidegháború megszüntetéséről. Azt állították, hogy 
elvégre is a világ nem állhat meg, hogy a világszerte folyó versengés 
útjából nem lehet kitérni, tehát a hidegháborút nem lehet teljesen elfoj
tani és nem lehet a koegzisztenciát a világ jövendő fejlődése szükség- 
szerű feltételéül elismerni. Az utóbbi időkben eleven vitát hallottunk 
arról, hogy lehetséges-e az ideológiai koegzisztencia; sőt, hallunk olyan 
hangokat is, hogy a népek közti koegzisztencia nem jelenthet koegzisz- 
lenciát az emberi társadalom felépítéséről, a szabadság, a jog és az 
igazság szociális és politikai feltételeiről, az osztályharc és az emberi
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társadalom dialektikus fejlődése kérdéseiről vallott alapvető ideológiai 
nézetekben. Hasonló nézetekre bukkanunk keresztyén körökben is: ezek
ben olyan hangok szólalnak meg, hogy nem lehetséges a megbékélés és 
az együttélés az ateista társadalommal vagy egy ateista állammal. Nem 
akarom itt a polgári demokratikus társadalom széles köreiben elterjedt 
ama nézetet említeni, amely a kommunista államokban halálos ellen
séget lát s óv minden olyan kísérlettől, hogy lemondjunk az ellenük 
folyó kíméletlen harc mindenféle: hatalmi-politikai, katonai vagy akár 
tudományos eszközéről. Mindezeket a tendenciákat és nézeteket számí
tásba kell vennünk mostani ülésezésünk alkalmával. Szükséges lesz 
részletesen szólani arról is, hogy mit értünk a „koegzisztencia” szón és 
hogyan akarunk érte dolgozni. Ez a kérdés csak most válik igazán teljes 
terjedelmében akuttá. Felteszem, hogy e kérdés helyes megértéséért 
folytatott küzdelmeinknek most nehéz időszakába értünk el, nehéz sza
kaszába a helyes megoldásra és helyes utak megtalálására való igyeke
zetünknek, a tekintetben, hogy a koegzisztenciát hogyan kell alkalmaz
nunk az egyház életének a körében, de különösképpen a nemzetközi 
kapcsolatok területén. Azt várjuk, hogy mozgalmunk minden egyes tagja 
saját tapasztalatai alapján mondja meg nekünk: hogyan érti ebből a 
szempontból a mai szituációt és hogyan válik lehetségessé az, hogy a 
részletekbe menően is együtt dolgozzunk a békés együttélésért.

A konferencia tagjait talán meglepik ezek a megjegyzések. Hát nem 
a koegzisztencia kérdésével foglalkozunk már évek óta? Nem ez ügy 
körüli fáradozásainkra összpontosult egész eddigi munkánk? Igen is, 
meg nem is. Eddig elsősorban a lefegyverzés és a tömegpusztító fegyverek 
megtiltása voltak a fő kérdéseink. Abban a meggyőződésben folytattuk 
munkánkat, hogy a békés együttélés feltételei automatikusan biztosítva 
vannak, ha túl vagyunk a háborús katasztrófa veszélyén. De a dolog 
nem így áll. Ma már vannak a világban olyan nézetek, hogy mindent 
meg kell tennünk ugyan az atomháború megakadályozására s hogy a 
nagyhatalmak ebben a kérdésben valószínűleg megegyezésre is jutnak. 
De ugyanakkor felelős államférfiak szájából — vagy legalábbis politiku
sok és a közvélemény képviselői szájából — azt halljuk, hogy annál 
nagyobb elszántsággal válik majd szükségessé minden gazdasági, pénz
ügyi, lélektani és propagandaeszköz felhasználása abból a célból, hogy 
a másik oldalt engedékenységre, meghátrálásra bírjuk. Ez azt jelenti, 
hogy tökéletesíteni kell a hidegháború fegyvereit s hogy a világ jelentős 
részének a közvéleményét meg kell nyerniök a maguk tábora számára. 
Ennek a stratégiának már mutatkoznak is a jelei. Nem mondhatjuk azt, 
hogy alábbhagyott volna a lélektani háború, amely időről időre rend
kívül rafinált alakot ölt. Időnként a másik tábor — vagy legalábbis egy 
része — rendszeres gyengítésének a stratégiája a kulturális és sport- 
rendezvények, illetve kapcsolatok területére is benyomul.

A koegzisztencia, ahogyan mi értjük, és ahogyan mostani ülésezé
sünkön részletesen fogunk tárgyalni róla, valami egészen mást jelent. 
Olyan népek kapcsolata, amelyek megpróbálják alkotó tudományos és 
kulturális, erkölcsi és szellemi, gazdasági és politikai, szociális és nem
zetközi munkájuk révén bebizonyítani befolyásukat és igyekeznek köl
csönös poztív versengésben megállani a helyüket. A cél az, hogy az em
beren és az emberiségen mint olyanon segítsünk, hogy magasabb élet- 
színvonalat érhessen el s hogy minden szellemi erejét és kulturális érté
két kibontakoztáthassa. Mindaddig, míg a gazdagok arra használják 
előnyeiket, hogy politikai vagy szociális győzelmet arassanak a szegé
nyeken, míg az egyik oldal a másikat tudatosan meg akarja károsítani
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é s gyengíteni akarja, nincs békés együttműködésben megnyilvánuló 
koegzisztencia. Inkább az eddigi háborús kísérletek folytatásáról lehet 
beszélni, még akkor is, ha a pusztító fegyverek közben ki vannak zárva 
.a harcból.

De vajon hogy lehet a békés koegzisztenciának ezt a diszharmóniáját 
mindenki javára egyesíteni a mai emberiség politikai-szociális és ideo
lógiai megosztottságával? Nem jutunk itt valami circulus vitiosus-ba, 
valamilyen zsákutcába? Vajon nem állunk-e éppen megoldhatatlan fel
adat előtt? Nem úgy áll-e a dolog, hogy az emberiség története és az 
emberi társadalomban tapasztalható minden haladás különféle szellemi 
eszmék, politikai rendszerek és művelődési koncepciók küzdelmének az 
^eredménye? Nincsen-e eleve kudarcra ítélve' a mi koegzisztenciáról val
lott felfogásunk? Nem válik-e annak az eszközévé, hogy a népek életét 
minden dinamikájuktól, teremtő erejüktől és szellemi küldetésüktől 
megfosszuk? Vajon a történelem mint olyan nincsen-e a legszorosabb 
kapcsolatban, éppen lényegét tekintve, egy eszme győzelméért folytatott 
küzdelemmel, egy szociálpolitikai programnak, egy kulturális koncepció
nak a másik felett való győzelméért folyó küzdelemmel? Beszéljünk 
egészen kézzelfoghatóan: vajon nem az-é a célja az ún. keresztyén, 
nyugati civilizáció egész körének, legbelső lényege szerint, társadalom
jogi és politikai rendje következtében, hogy az emberi társadalomról 
és civilizációról vallott egész felfogását békés vagy háborús úton rákény
szerítse a többi népre? Vajon azok a népek, amelyek a munkásosztály 
forradalmi harcában formálódtak ki, nem kényszerülnek-é lényegük 
szerint arra, hogy szociális-forradalmi és humanista programjukat las
sabban vagy gyorsabban belevigyék az egész emberiség életébe? Milyen 
mértékig lehet itt valóban békés koegzisztenciáról beszélni? Hogyan 
illeszthetjük bele ebbe a képbe az ázsiai és afrikai népek vágyát, ame
lyeknek megvannak a maguk sajátos történelmi tradíciói és megvan a 
maguk sajátos szellemi struktúrája? Mindezek olyan kérdések, amelyek, 
nézetem szerint, nem csupán mostani ülésezésünknek, hanem hosszú 
évekre szóló munkánknak és más — keresztyén vagy szekuláris béke
csoportokkal folytatandó beláthatatlanul hosszú párbeszédünknek a tárgya 
lesznek. Megismétlem azt, amit már mondottam; s ami egynéhányszor 
már — ha csak utalásszerűén is — konferenciánkon is felhangzott: hogy 
ti. a keresztyéneknek a békés koegzisztenciáért s a népek igazi együtt
működéséért végzendő legnehezebb munkája még előttünk áll.

Nem az én feladatom az, hogy bevezetést adjak a megoldáshoz. 
Olyan feladat előtt állunk itt, amely kollektívánktól hosszan tartó mun
kát és más csoportokkal való beható tanácskozásokat fog megkívánni. 
Én csak két megjegyzést szeretnék ehhez hozzáfűzni. Éppen a legutóbbi 
időkben halljuk, hogy az amerikai és a szovjet tudósok találkoztak 
tapasztalataik kicserélésére és munkaeredményeik átadására, magának 
a nukleáris energia felhasználásának a kérdésében is. Ebben az évben 
a nyugalom napfénye süt reánk. Olyan korban élünk, amikor minden nép 
részt vesz azokban a tudományos megfigyelésekben és abban a tudomá
nyos munkában, amelynek az egész emberiség szolgálatába kell állnia. 
Művészek és irodaimáink jönnek össze különböző területekről, hogy 
együtt tárgyaljanak azokról a kérdésekről és jelenségekről, amelyekben 
még egynéhány évvel ezelőtt aligha értettek volna egyet olyan sponta
neitással, mint ma. Ezt kiegészítésnek szánom ahhoz, amit fentebb egy 
sóhajjal mondottam el: hogy ti. az együttműködésnek még a sport terü
letén is mindig állanak akadályok az útjába. A koegzisztencia' távolról 
sem jelenti tulajdon meggyőződésünk, világnézetünk, ideológiánk elve
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lését. Inkább azt a vágyat jelenti, hogy tulajdon meggyőződésünket és 
ideológiai határozottságunkat az ember és az emberiség szolgálatába 
állítsuk. Azután azt jelenti ez, hogy összes belső erőnket, képességeinket, 
képzettségünket és egész műveltségünket egy célra fordítsuk: arra, hogy 
belső fölényünket, küldetésünket az egész emberiség javára bizonyítsuk 
be, s hogy a világban ne hatalmi-politikai módon, hanem a szellemi
kulturális vagy a szociális-politikai téren meglevő kvalitásaink révért 
álljuk meg a helyünket. Hosszú történelmi folyamat az, amelyben az 
ideológiai különbségek letisztulnak és az igazi emberség síkjában for
málódnak.

Második megjegyzésem ez: már utaltam arra, hogy a hivő keresztyén 
ember Jézus Krisztus tiszta evangéliumába vetett hitéből semmit sem 
vethet el és „ideológiai” tekintetben semmiféle más eszmei vagy vallásos- 
képletekhez nem alkalmazkodhatik. A koegzisztencia neki sem tulajdon 
hitének és bizonyságtételének valamilyen ellaposítását jelenti. De a hivő 
keresztyént éppen az evangéliumba vetett hite vezeti el oda, ahol az 
ember mint olyan önmaga méltóságáért, igazságáért, szabadságáért és 
magasabbrendű szociális-politikai rendért küzd. Az evangélium egye
temes. Az igazi emberségre irányul és minél tisztább, bensőségesebb, 
mélyebb a hitünk, annál nagyobb az a vágyunk is, hogy az emberiségnek 
nemzetiségi, faji, vallási vagy politikai határain túl szolgáljunk. Ezzel 
azt akarom mondani, hogy hamis az a nézet, mintha a koegzisztencia 
tulajdon meggyőződésünk elvetését, megtagadását jelentené vagy azt a 
törekvést, hogy saját akaratunkat és nézeteinket nem háborús eszkö
zökkel rákényszerítsük a másik emberre. A koegzisztencia — lényege 
szerint — a történelem új korszakának a küszöbén az emberiség egyik 
magasztos feladatát jelenti. A hivő keresztyéneknek ott kell államok 
azoknak az első soraiban, akik ezt a feladatot komolyan veszik. Azt 
kívánom mindnyájatoknak s magamnak is, hogy ülésezésünk e tekin- 
letber ki tudja mondani a maga súlyos szavát.

Ha ez sikerül nekünk, ti. az, hogy ebben a kérdésben tegyünk egy 
lépést előre, akkor tárgyalásaink minden más kérdésben is előbbre jutnak 
belső egyetértésben s abban a törekvésben, hogy az egész keresztyénség- 
nek szolgálatot tegyenek.

GEORGES CASALIS professzor:

A MEGBÉKÉLÉS KRISZTUS ÁLTAL,
MINT A MÁSOKKAL ÉS MÁSOKÉRT ÉLÉS ALAPJA

Előzetes megjegyzések

Legyen szabad annak egyszerű és komoly hangsúlyozásával kezde
nem, mennyire hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk. Ezek a meg
megújuló csehszlovákiai találkozások életünk legfontosabb mozzanatai 
közé tartoznak. Ami engem illet, én mindig érzem Prága távolságát vagy 
közelségét: a különlét néhány hónapja után szinte még a lélegzetvétel 
is nehezebben esik, s minél közelebb jutunk évi találkozónkhoz, annál 
vidámabbnak érzem magam, még akkor is, ha — miként most — olyan, 
előadással bíztak meg, amelyre alig tudtam előkészülni. Az a tárgyalási- 
alap, amely itt megteremtődött, valóban megelevenítő, és az itt minden- 
alkalommal nyert gazdaságon mérhetjük le, mennyire szegények lennénk,.
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ha megszűnnék ez a lehetőség. Ezért szeretném nyilvánosan kifejezésre 
juttatni személyes köszönetemet mindazoknak, akik eredményesen meg
szervezték és tovább viszik ezt a konferenciát. Ugyanakkor és elsősorban 
Istennek adunk hálát, a szentséges Istennek, aki adta a kezdeményezők 
szívébe ezt a jó gondolatot, ezt a valóban pünkösdi eszmét, amely köze
lebb hozott, hoz és fog is hozni bennünket egymáshoz.

De vigyáznunk kell arra. hogy itt nem egymás kölcsönös dicsérgeté- 
sére, hanem feladatunk betöltésére gyűltünk egybe. Ezt'a feladatot két
féleképpen szeretném megjelölni:

1. Adja Isten, hogy ne valamilyen magasabb renjlű keresztyén klub 
legyünk, amely a mi különleges, közös, de mégis magánügyünket akarja 
előbbre vinni. Adja meg nekünk, hogy ebbén a mai világban élve, újból 
és újból meglássuk: sokkal mélyebb és sokkal tágabb ügyben vagyunk 
itt együtt, mint ahogy azt akár magunk is fel tudjuk fogni. Fenyeget 
ugyanis az a kísértés, hogy néhányunk számára — magamat sem kivéve 
— valamilyen keresztyén mentséggé váljék ez a konferencia: puszta itt
létünk által megnyugtatjuk lelkiismeretünket azzal, hogy Isten nevében 
valami jó dolgot végzünk a békéért. Pedig talán koránt sincs így, mert 
az, hogy itt együtt imádkoztunk és tárgyaltunk, még nem kötelez el ben
nünket feltétlenül ez ínséges világ, a mindennapi szükségeikben szenvedő 
emberek komolyan vételére, egyszóval Isten jelenvalóságának komolyan 
vételére, annak minden következményével együtt. Fenyeget az a veszély 
is, hogy talán jó, vagy éppenséggel kitűnő szervezési munkát végzünk, 
anélkül azonban, hogy az változtatna valamit személyes életünkön, vagy 
az általunk képviselt gyülekezetek konkrét életén. Ezért ne legyünk ma
gunkkal túl gyorsan és túl könnyen megelégedettek, s ne felejtsük el, 
hogy hosszú út van még odáig, amíg e világ valamennyi gyülekezete fel
ismeri és a gyakorlatban is megvalósítja az Urunk által adott feladatot 
és ígéretet, hogy ti. a világban, a világgal együtt és a világért éljünk.

2. Az is megtörténhetik, hogy gyűlésünk mintegy két front között,, 
valamilyen senki földjén való találkozássá válik. Tudjuk, hogy közvet
lenül a második világháború után gyakran hangoztatták ezt a jelszót: 
„Az egyházak Kelet és Nyugat között állnak.” Ez helyesen ezt jelen
tette: az egyházak helye sem nem Keleten, sem nem Nyugaton van, ha
nem Isten szeretetében és hűségében. De éppen ezért ezeknek az egy
házaknak, melyeket Isten az első pünkösdkor egybe hívott és azóta is. 
fenntart és gyarapít, megvan a helyük Keleten is, meg Nyugaton is, 
életük és igehirdetésük itt is és ott is folyik, s mindnyájan tudjuk, hogy 
egyéni keresztyén és egyházi életünket milyen különbözőképpen színezi 
az, hogy hol élünk, s ezt nem szabad elfelejtenünk. De ezért azzal sem 
szabad megelégednünk, hogy csupán megfigyeljük és tanulmányozzuk 
egymást, hogy megismerkedünk egymással és megértjük egymás lélek
tani és emberi természetét, valamint politikai és teológiai gondolkodását. 
E helyett keresztyénekként kell összejönnünk Keletről és Nyugatról, fel
ismerve, hogy az az ügy, amely összehozott bennünket, minden ember 
ügye. Akár tudják, akár nem, akár elismerik, akár nem, akár elhiszik, 
akár nem, amikor mi kimondjuk a „megbékélés” ~szót, az az egész emberi 
világot érinti. Egy évvel ezelőtt azzal a kétes dicsérettel illettük egy
mást, hogy akár óhajtjuk, akár nem, egyoldalú keresztyének vagyunk. 
Ugyanakkor azonban világossá vált, hogy minden bennünket elválasztó 
egyoldalúságon túl Istennek az evangéliumban meghirdetett egyoldalú
sága azt az egyoldalú következtetést vonja maga után, amelyet ő maga 
vont le és érvényesített, hogy minden embernek az ő szeretete által kell 
megbékélnie. Valóban kérdés, hogy komolyabban tudjuk-e venni a Szent-
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lélék által ezt az isteni egyoldalúságot, mint minden egyéb e világon 
tapasztalható egyoldalúságot, hogy komolyan tudunk-e törekedni arra, 
hogy az egyház, azaz minden gyülekezet, minden keresztyén ember szív- 
,ből szeresse és a szívében hordozza az egész világot.

Tudjuk, hogy ez nem volt mindig így, hogy minduntalan elfordul
tunk az evangéliumnak ettől a páratlan egyszerűségétől, hogy újból és 
újból propagandistákká és pártharcosokká váltunk ahelyett, hogy test
vérek és felebarátok, segítők és hidak, békességszerzők és megbékéltetők 
lettünk volna. Az evangélium és az életünk közötti eme távolság állan
dóan bűnbánatra hív bennünket, ezért úgy gondolom, jó lenne, ha itt 
közös bűnbánattal kezdenék a megbékéltetés ügyében vallott kudar
cainkért. S Isten bűnbocsánatát kérve nemcsak a népek, nemzetek és 
egyházak közötti koegzisztenciára szabadulhatunk fel, hanem — mint Jé
zus Krisztus népe — a proegzisztenciára is. Ez azt jelenti, hogy életünket 
visszavonhatatlanul odaszenteltük Istennek és rajta keresztül embertár
sainknak, atheistáknak és keresztyéneknek egyaránt, igazán az egész 
világnak.

I .

Hadd mondjam el ezután, egymásnak az Írás jobb megértésében 
való megsegítése végett, hogy az evangélium üzenetében az a bizonyos
ság n csodálatos, hogy az a megbékélés, amely eszmélkedéseink központja 
kell legyen, tökéletesen egybe esik Jézus Krisztus személyével és mun
kájával. Mielőtt bármire is vállalkozhatunk a megbékélés érdekében, 
kétség nélkül elhihetjük és továbbadhatjuk, hogy az tökéletesen végbe 
ment esemény: elvégeztetett a Jézus Krisztusban, az élő Isten Fiában, 
aki itt a Földön élt, szenvedett és mennybe ment, hogy kiengesztelést 
szerezzen az egész világnak. Bármit teszünk is, minden munkánk és 
fáradozásunk csak azt jelentheti, hogy arra az alapra építünk, amely 
minden időkre megvettetett. Most pedig ebben a felszabadultságban és 
ebben a feszültségben kell élnünk a világban: a Krisztus egyszer s min
denkori tette és az ő követésének szakadatlanul megújuló parancsa kö
zötti feszültségben, valamint azoknak szabadságában, akik életük értel
mét és feladatát a megbékéltetésben ismerték fel.

Higgyük tehát erősen, hogy a megbékélés egyszerre ajándék, csoda, 
befejezett történelmi valóság is, de állandóan feladatnak, kockázatnak 
és sohasdm kész dolognak is értelmezendő. Hogy ma tapasztaltuk a pün
kösdöt, azaz hogy elnyertük a Lélek ajándékát és Ígéretét, azt az igazolja, 
hogy életünk megújul és új módon tudunk találkozni, tudiuk megérteni 
és szeretni egymást. Ezt pedig semmiképpen sem elméletileg vagy esz
meileg kell felfognunk, hanem egészen egyszerűen és konkrétan. Ha 
valaki példát keres arra, hogy mit jelent a megbékélés a gyakorlatban, 
az olvassa el a Filemonhoz írt levelet, amelyben az úr és rabszolga kö
zötti fatális viszonyt átalakítja és végeredményben teljesen megszünteti 
az a körülmény, hogy Filemon és Onézimusz közé lépett egy Harmadik 
(Pál apostol üzenetében), maga Jézus Krisztus, aki szolgai formát vett 
magára és ezzel az egész világ megbékéltető]e lett. Az Üjszövetségnek 
ezt a rövid, döntő levelét azért hallgathatjuk és adhatjuk tovább mai ko
runk számára, mert itt most a megbékélésről beszélünk.

Tudjátok, hogy az Üjszövetségben a megbékélést jelentő görög szó, 
a katallagé, egészen különleges szó, amelynek nincs közvetlen gyökere 
sem az Ószövetségben, sem a görög vallásos nyelvezetben. Ezt talán jel
nek kell tekintenünk arra, hogy Istennek a Jézus Krisztusban végzett
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munkája olyan gyökeresen új esemény, amelynek jellemzéséhez egész 
új szóra volt szükség, öt pali szakaszban fordul elő: a Róma 5:10—11, 
1 1 :5-ben, a 2 Kor 5:18—20-ban, a Kol 1:20—22-ben és az Ef 2:16-ban. 
E szó középpontjában az „allos” szó áll, ami azt jelenti: „a másik” . 
A másik ember az én életem súlypontja és mértéke. A hozzá való új 
viszonyulásra hívattam el és tétettem képessé. A katallagé szó első jelen
tése a megváltozás, kicserélődés, azután pedig ennek folytatásaként a 
megbékélés. Amikor ez a szó előfordul, az mindig azt jelenti, hogy Isten 
olyasmit tesz, amit csak Ö tud tenni, mely cselekedetnek Ö a teljes és 
egyedüli kezdeményezője. Igen, Ö nem vár arra, hogy készek-e partne
rei, hanem végbe viszi a tettét, úgy hogy az apostol elmondhatja: „Mindez 
pedig Istentől van” (2 Kor 5:18).

A partnerek mi vagyunk, szemben Isten ellenségeivel, a világgal, 
mint Isten elutasításának és a hitetlenségnek a helyével, a bűn járma 
alatt levő egész emberiséggel és teremtéssel. Az is világos, hogy a meg
békélésnek egyetemes jelentősége van és olyan mélyre hat, hogy Isten 
e'lenségeit is elérheti.

Ez a megbékélés úgy jött létre, hogy Jézus Krisztus vitte végbe ezt 
a nagy kicserélődést (s itt találjuk meg ismét a szó eredeti értelmét) az 
ő tökéletes, szent, bűntelen élete és Isten ellenségeinek élete között. Mi
vel ő emberré lett, azonosságot vállalt' nemcsak az egész teremtéssel, 
hanem Isten ellenségeivel is. Ezt a páratlan eseményt Pál merész módon 
fogalmazta meg: „Bűnné tette értünk” (2 Kor 5:21). Ez a teológiai kife
jezés pontosan tükrözi azt, ami nagypénteken történt, amikor Jézust ke
zelték úgy, mint Barabbást, Barabbást pedig úgy, mint Jézust. Itt telje
sedett be az ószövetségi ígéret:' „Hívom a nem én népemet én népemnek, 
és a nem szeretettet szeretettnek” (Hős 2:22, Róm 9:25).

Isten ez egyedüli tettének eredménye az, hogy a megbékélés által 
minden valóban megváltozik. Isten a maga szuverén kezdeményezésével 
megváltoztatta a helyzetet a világban. Bár még nem tisztult meg minden, 
a mennyből való leszállás által mégis hittel tekinthetünk minden teremt
ményre és az egész kozmoszra. Pál el merte mondani azt, hogy, aki a 
Krisztusban van, új teremtés az (2 Kor 5:14—17). A megbékélés által a 
béke beletartozik a világegyetembe, azaz Isten hűséges szeretetéből fa
kadva, ez az adomány már minden népé (Róm 11). Ezért lehet a keresz
tyéneknek máris teljes az örömük és a hálájuk az által a kegyelem által, 
amely Krisztusban adatott nékünk és az egész világnak (Róm 5:11).

Hogy ezt mindenütt felismerhessék és örömmel fogadhassák, Isten 
elválasztotta a maga hírnökeit, akikre rábízta a megbékéltetés szolgá
latát, amellyel a felmagasztalt Ür tovább folytatja munkáját a Földön 
és minden embernek odakiáltja: békéljetek meg Istennel! (2 Kor 5:20). 
Ez az üzenet azonban elválaszthatatlan a megbékélt ember és felebarátja 
közötti új viszonytól. A Hegyi beszéd (Mt 5:38—45) és a kegyetlen szolga 
példázata (Mt 18:23—35) bizonyítja, hogy a megbékélést az egész evan
gélium nem merő kijelentésként, nem hangzatos beszédként kezeli, ha
nem hogy az igen konkrét és látható életet rejt magában.

II.

Jézus Krisztus egyházának léte, a maga állandó feladatával, a meg
békélés tökéletes munkájának első konkretizálódása. Ügy értem, hogy a 
Jézus Krisztus egyháza szakadatlanul felismeri a megbékélés' csodáját, 
mivel ezen az alapon egyház és ezen az alapon marad is az. Ez azt je
lenti, hogy olyan gyülekezet, amelyben imádják az Urat, könyörögnek
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az egész világért és hirdetik az evangéliumot. Semmiképpen sem feled
kezem meg arról, hogy itt a béke érdekében gyűltünk össze, vagy hogy 
annak gondját az egész világért szívünkben hordozzuk. Csupán azt sze
retném hangsúlyozni, hogy ezt a Jézus Krisztus testének tagjaiként vé
gezzük, s hogy a világ békéjéhez azzal járulhatunk hozzá legjobban, ha 
egyházaink Jézus Krisztus igazi egyházai. Tudom, hogy itt most, mint 
református teológus, kissé másképpen beszélek, mintha ortodox vagy 
katolikus lennék. De miként teológiai megállapításaink is mondják, nem. 
tudjuk-e egyöntetűen azt, hogy ha egyházaink elveszítik lényegüket és 
tartalmukat, ha a só megízetlenedik, akkor jelentéktelenné válik minden 
békefáradozásunk? Jobb lenne bezárnunk ezt a konferenciát és komo
lyan beleelegyednünk a világ politikai mozgalmaiba, amelyek szintén ko
molyan törődnek a béke ügyével, mint a keresztyénség címkéjére igényt 
tartanunk. Nem szabad konferenciánkkal megtörténnie annak, ami sok 
keresztyén párttal történt, hogy a keresztyén szó puszta formává vagy 
jelszóvá válik, amelynek semmi köze sincs programjához vagy módsze
reihez. Ezért mondom, még ha kissé oktatónak hangzik is, fontos állan
dóan tudatában maradnunk annak, hogy a békéhez legfőképpen .azzal 
járulhatunk hozzá, ha segítünk egymásnak egyháznak lenni és ebben meg
újulni.

Amikor Isten imádásáról beszélek, akkor azt hangsúlyozom, hogy az 
egyházi életnek ez az első nagy megnyivánulása. Az egyház olyan gyü
lekezet, amely az ő Urában való öröm, az Ö magasztalása és az Iránta 
való hála állandó megnyilatkozásában él, s jól tudom, hogy mindnyájan 
mennyire hiányosak vagyunk ebben, keresztyénségünk' mily gyakran 
válik konvencionálissá, kiszámítottá és hideggé. S itt, ortodox testvéreim 
előtt elmondhatom, mily sokat tanultam tavaly nyáron a Szovjetunióban 
a? ő gyülekezeti istentiszteleteiken, mennyire megértettem ott, hogy a 
csend is, de a hangos imádat is az igazi egyházi élet középpontja, kezdete 
és vége. Ezen keresztül az írás új megértésére tettem szert, valamint meg
értettem ízt is, hogy Isten imádása nem a történelem időtlen kikerülését 
jelenti, hanem sokkal inkább az élő Istennek boldog felismerését, biza
kodó megszólítását, kétségektől mentes elismerését az emberi történelem 
kezdetének, közepének és végének, valóban a történelem Urának. Isten
hez való viszonyunkat minduntalan vertikálisan akarjuk értelmezni, s 
ebből ered az, hogy eláruljuk az embert. Ahol helyesen imádják Istent, 
valahogy úgy, ahogy Izráel prófétái, vagy ahogy Pál (Róm 9:11), vagy 
János a Jelenésekben, ott mindig horizontális dimenzióval találkozunk: 
„Izráel Ura, a mennybemenetel Istene az, aki célt és teljességet adott 
a történelemnek.” Azt hiszem ez, a forradalmárnak bélyegzett Teilhard 
de Chardin nagy felismerése, aki mindig azon fáradozott, hogy kifeje
zésre juttassa Jézus Krisztus keresztjének kozmikus jelentőségét, mint 
a megbékélés tettét.

Isten imádásában két dolgot látunk meg: az örökéletet, amely a meg
békélés jegyében már most a mi életünk is, valamint az egyedüli biztos 
jövendőt a Jézus Krisztusban, aki a jelennek is Ura. Itt megállók, hogy 
hangsúlyozzam: békefáradozásunkat Isten imádása fogja megtisztítani. 
Ez a gondunk megszűnik tragikus gond lenni és megtelik reménységgel 
és ígérettel. Tudja, hogy semmilyen emberi esemény, a legrosszabb sem, 
még egy harmadik világháború sem, amelyben nem hiszek, nem lehet 
a végső esemény. Isten és az Ö szeretete-a vég s ennek a világnak a jö
vője és a jelene is.

Továbbá, amikor közbenjáró imádságot mondok, ezt úgy értem, mint 
a békemunka legfőbb idegét. Mivel pedig a könyörgő imádság, mint a
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békéhez való hozzájárulásunk, megoltalmaz bennünket az illúzióktól és 
megerősíti alázatosságunkat, a könyörgő imádságok azzal a bizonyosság
gal kapcsolódnak össze, hogy azt, amit kérünk, nem emberi erővel és 
belátással nyerjük el, hanem éjjel-nappal, állandóan Isten segítségét kell 
kérnünk hozzá, miként a Lk 11:5—8 rövid példázatában szereplő barát, 
aki belátta, hogy semmivel sem tudja megkínálni éhező barátját, ezért 
egy harmadikhoz, egy gazdag baráthoz fordult és mindhárman, a kenyér 
híján szűkölködő is, megelégíttettek. így kell az egyháznak is szívében 
hordoznia az egész világ nyomorúságát és megtöltekezve is, Istenhez 
kiáltania abban a bizonyosságban, hogy ezt nem hiába teszi.

Ez természetesen azt jelenti, hogy megismerkedünk ezzel a nyomo
rúsággal, hogy nem élünk úgy ezen a világon, mintha valamilyen mes
terséges boldogok szigetén lennénk, hogy ismerjük a világ problémáit 
és konkrét kérdéseit, hogy szeretjük a mai embert nagyságában és sze
génységében, lázadásában és reménységében, atheizmusában és minden
napi életében, s így vele és érte állunk Isten elé. Ezt, akárcsak Isten 
imádatát, nagyon döntőnek látom. Meg vagyok győződve arról, hogy amit 
itt tehetünk, annak csak akkor van értelme, ha mi magunk személy sze
rint és gyülekezeteink is állandóan könyörgésben visszük Isten elé a 
béke gondjait.

Végül, amikor az evangélium hirdetéséről beszélek, ezen azt értem, 
hogy mi, mint egyházak, tartozunk a mai embereknek a jó hírrel, Isten 
közelségének boldog üzenetével, hogy minden embernek meg kell mon
danunk és bizonyságot kell tennünk arról, hogy a béke, szabadság, igaz
ságosság, megbékélés és a jövendő mind Jézus Krisztus által adatott, 
hogy az életnek értelme van és érdemes embernek lenni, S itt újból 
hangsúlyozom, hogy egész békemunkánk kérdésessé válik, ha nincsen 
a szívünkben ez az üzenet, ha minden emberhez, a legnagyobbaktól a 
legkisebbekig, a legtávoliabbaktól a legközelebbiekig, nem visszük el a 
tiszta ^evangéliumot, Isten könyörületességének és megbékélésének igé
jét. S méltán illet itt mindnyájunkat a megrovás: oly gyakran hirdet
tünk evangélium-pótlékot, szigorú törvényt vagy időtlen igét, embereket 
megvető üzenetet, hogy a Jézus Krisztus nevében kenyér helyett ópiumot 
adtunk. Ezért az evangéliumnak állandóan meg kell elevenednie közöt
tünk, mint reménységnek, örömnek és felszabadulásnak, különben hiába 
gyűltünk össze, mint keresztyének.

Imádat, könyörgés, igehirdetés csak úgy érthető, mint felelősség ezért 
a világért, mint Istentől vett küldetés, mint elkötelezettség, hogy olyan 
emberekként éljünk ebben a világban, akik tőlük telhető módon meg
tesznek mindent a jelenért és a jövőért, egyaránt törődnek a földi dol
gokkal és az örökkévalóság dolgaival. Ezzen azonban korántsem akarunk 
elbizakodottan beszélni magunkról, hanem állandóan tudatában kell len
nünk annak, hogy tudtukon kívül mások is megbízattak Istentől fele
lősséggel ezért a világért: gondolok itt az államférfiakra, és mindenféle 
hivatalnokokra, akik a Róma 13 szerint az apostollal együtt osztoznak 
a „Diakonos Theou” szép címében. Keresztyén felelősségünkben hálásak 
is lehetünk azért, hogy vannak, és tudnunk kell, hogy ők éppen úgy ránk 
vannak utalva, mint mi őreájuk. Tftdnunk kell, hogy az ő munkájuk, meg 
a miénk kölcsönösen kiegészítik egymást, s ha ők nem ismerik is el fel
tétlenül a mi szolgálatunkat, nekünk el kell ismernünk és támogatnunk 
kell az ő felelősségüket. Valóban megtörténhetik, hogy kötelességüket 
nem helyesen látják el, miként mi is gyakran elhanyagoljuk a miénket 
ebben a világban. Ebben a pillanatban tehát nem csökken, hanem még 
nagyobb lesz a felelősségünk, s bizonyos körülmények között, négyszem
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közt vagy nyilvánosan, még azt is elmondhatjuk egymásnak, hogy „fele
lős vagyok népemért” . Ez minden esetre azt jelenti, hogy mi, keresztyén 
gyülekezetek, egyáltalán nem csupán önmagunkért vagyunk, hanem Is
ten megbékélésének jegyében az egész világért. Azt jelenti, hogy a nem. 
keresztyénekkel való együttélésünk semmiképpen sem merülhet ki a 
puszta békés koegzisztenciában, hanem — ismételjük — egyre inkább 
lojális és pozitív proegzisztenciává kell válnia.

III.

Eddig is hangoztattuk, hogy a Jézus Krisztus közössége csak akkor 
tölti be feladatát a világban, ha szolgál. De sajnos, igaz az, amit mind
untalan szemünkre vetettek, hogy gyakran voltunk embertársaink kárára 
hatalmaskodó egyház. Szükségtelen példákat idéznem, mivel mindnyá
jan emlékszünk ilyen esetekre. De nem felejthetem el, mennyit vétkez
tek s vétkeznek talán néhol ma is az egyházak a munkások ellen azzal, 
hogy a munkáltató segítségével igyekeztek kényszeríteni őket: legyenek 
keresztyének és ugyanakkor helyeseljék az.igazságtalan társadalmi ren
det. Ha olvassuk a Bibliát, abból világosan látjuk, hogy csak az segíti 
az embereket az életben és csak az cselekszik a megbékélés értelmében, 
aki feláldozza a maga érdekeit az emberek szolgálatában. Az uralkodás 
elválaszt egymástól, a szolgálat összeköt egymással. Minden esetre ez az 
értelme a Fii 2:5—11 nagy krisztusi himnuszának. Ebben Ádám, az Isten 
ellensége van szembe állítva Krisztussal: az egyik egyenlő akart lenni 
Istennel és ezzel szerencsétlenséget hozott az egész világra, míg a másik,. 
Krisztus, nem tekintette rangadománynak azt, hogy Istennel egyenlő,, 
hanem amikor Istennek formájában volt, megüresítette magát, emberek
hez hasonlóvá lett. Ezért Ő ember maradt az emberek között, sokak kö
zött nem az első, hanem ellenkezőleg, megalázta magát, szolgai formát- 
öltött, hajlandó volt másnak a tulajdona lenni, feláldozva a maga érde
két és életét. Mivel Ő Isten Fia, Ö a megbékélés, a szabadság és az evan
gélium az egész világ számára. Íme, a két vonal — Ádámé és Krisztusé 
—, az egyik a gyűlölködő elkülönülés útján a halálba visz (Kain és Ábel), 
a másik új életre és őszinte közösséghez vezet.

Most pedig az a kérdés, hogy e két vonal közül melyik jellemzi a 
mi egyéni és egyházi életünket. Talán nem érdektelen, ha elmondom, 
hogy egyházunkban az egész idei tél folyamán azon elmélkedtünk, mit 
jelent a Fii. 2, 5—11. ekkléziológiai magyarázata. Sokan jutottunk arra a 
következtetésre, hogy Jézus Krisztus követésében a „kenoso” nemcsak 
az Úrra vonatkozik, hanem a szolgákra és a gyülekezetre is, úgyhogy az, 
imádatban, könyörgésben és igehirdetésben foglalatoskodó egyház éle
tében az a döntő, hogy láthatóvá válik-e a szolgáló gyülekezet megaláz
kodásában ez a teljes evangélium. Ez azt jelenti, hogy arra hívattunk el, 
hogy hagyjuk el egyházi létünk védelmezését és mentegetését, ha ez gátol 
bennünket a hivő életben, hogy minket, gyülekezeteket Urunk a világ
nak ajándékozott és embertársaink szolgálatára rendelt. Hosszadalmas 
és bizonyára félre érthető is lenne, ha itt most meg akarnám mutatni, 
mennyiben akadályozta a múltban az uralkodó vagy a gazdag egyház 
léte az embereket a hitben. Nemcsak az elidegenedettek bizalmát kell 
visszanyernünk, hanem új ébredésre van szükség, annak megértésére, 
ami nem is annyira a keresztyénekre, mint inkább magára az evangé
liumra vonatkozik. Csupán azt szeretném megjegyezni, hogy ezen a téren 
igen sokat tanultunk a katolikus egyház munkáspapjainak erőfeszítései
ből és áldozatából.
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Ha János 17-et olvassuk, hamarosan észrevesszük, hogy Jézus halála, 
előtt mondott imádsága* bár először úgy látszik, hogy kizárja a világot, 
tulajdonképpen csak ezt a világot tartja szem előtt: ez az imádság ha
sonlít egy olyan körhöz, amely egy középpont körül egyre tágul, míg 
végül mindent magába zár. Először az Atyáról van szó és az Ö dicsősé
géről, aztán a Fiúról, akit meg akar dicsőíteni, és azután azokról, akiket 
az Atya a Fiúnak adott, és aztán azokról, akik hisznek az ő szavuknak, 
és aztán végül a világról, amely az által, hogy látja a tanítványok életét 
a gyülekezet jelszerű egységében, elhiszi, hogy az Atya küldte a Fiút 
a világba. Talán túlságosan bonyolulttá tesszük: az evangélium nagyon 
egyszerűnek, csaknem banálisnak látszik. így'hangzify: éljetek egymással 
ebben a sajátos közösségben, amelyet az Atya Fiú iránti szeretete hív 
létre az emberek között is és akkor a világ csaknem magától és szinte 
szükségszerűen hitre jut. Üjra meg újra visszatérek ugyanerre a pontra, 
mert nagyon könnyen elfelejtkezünk erről, ezért igyekszem állandóan új 
szempontból megvilágítani: ha az emberek egymás közötti megbékélé
séről beszélünk, akkor szinte bumerángként tér vissza hozzánk e kér
dés: végső sorban arról van szó — ha pietisztikusan hangzik is, nem 
tudok segíteni rajta! —, hogy személy szerint komolyan kell vennünk a 
megbékélésnek ezt az üzenetét éspedig kettős értelemben:

1. Hogyan élünk mint keresztyén emberek egymás között, azaz a 
világ megbékéléséről szóló nagy üzenet mennyiben válik konkréttá és: 
láthatóvá közöttünk, keresztyének között? Azaz, hogyan állunk a szemé
lyes életünkben a megbocsátással és megbékéléssel, hogyan győzzük le 
Jézus Krisztus nevében a gyűlöletvágyat és a gyilkos gondolatokat? Még 
egyszer, ha János 17-et olvassuk, úgy tűnik előttem, hogy minden azon 
dől el, hogy Krisztus megszenteli magát a tanítványokért és a tanítványuk 
a többiekért és így tovább. Készek vagyunk-e elhinni, hogy a világ meg
békéléséhez az egyik fontos hozzájárulás abban áll, hogy személy sze
rint megszenteljük magunkat, ami egyáltalán azt jelenti, hogy saját lel
künket ápoljuk egészen privát módon, hanem, hogy naponként az önfel
áldozást gyakoroljuk. Mert az Ótestamentum szerint elsősorban ez a 
megszentelés legkézenfekvőbb értelme: a valóban igazi élet önfeladása. 
Anélkül, hogy bizonyítani tudnám, hangsúlyozni szeretném itt, hogy so
kak tanúvallomása szerint XXIII. János pápa hallatlan munkásságának 
a titka abban állott, hogy ez az ember állandó és igen közvetlen módon 
közösségben élt az Űrral. Ügyhogy mindazok, akik kapcsolatba kerültek 
vele, úgyszólván közvetlenül kapcsolatba jutottak az élő Istennel, eny- 
nyire transzparens volt ez az ember! Ezen a ponton bizonyára sokat kell 
tanulnunk a katolikus és ortodox hagyománytól. Gondolok pl. arra az 
állandó felhívásra, amely nagy honfitársamnak, Georges Bernanosnak az 
egész munkáját áthatja, és amely körülbelül így hangzik: „Uram, ha 
szereted "ezt a világot, adj szenteket a te egyházadnak!” Nekünk, evan
gélikus keresztyéneknek és teológusoknak meg kell vallanunk, hogy túl
ságosan statikusan értettük Luther Mártonnak ezt a tételét: „Simul pec- 
cator ac iustus et semper poenitens” és nem úgy, ahogy Luther akarta, 
dinamikusan, abban az értelemben, hogy á belső élet állandóan elmélyül 
az ige vezetése alatt.

2. De amennyire hangsúlyoztuk ezt, tovább is kell mennünk és m ej 
kell mondanunk, hogy megbékélt életünk egyik fontos vonása az, hogy 
mi magunk megbékélünk a világgal. Ez azt jelenti, hogy mi, mint olyan 
emberek, akik életének eredete nem ebben a világban van és akiknek

IV.
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ugyanakkor ebben a világban kell megélniük a Krisztusban nyert új 
életet, arra vagyunk hivatva, hogy igent mondjunk erre a világra. Azaz, 
végre fel kell hagynunk azzal, hogy a világot a gonosz terének, idegen 
és veszélyes területnek tekintsük, állandóan elhatároljuk magunkat tőle, 
mintha a keresztyén gyülekezet csak valamilyen keresztyén kínai fal 
mögött tudna élni. Mindez nem egyezik meg a bibliai üzenettel: bár a 
vilíg az Istennel szembeni ellenségeskedés helyett, bár az ördög az „e 
világ fejedelme” nevet viseli, azonban Isten éppen a vele szembeni el
lenségeskedés középpontjában aratta a szeretet győzelmét. A világ a meg
békélés színterévé vált és az ördög hasonlít ahhoz a sakkjátékoshoz, aki
nek van ugyan még lehetősége arra, hogy néhány gonosz lépést húzzon, 
de alapjában véve már matt helyzetben van. Mert Krisztus azáltal, hogy 
megszentelte magát a halálig, győzött és most mint feltámadott uralko
dik az Atya jobbján. Öt követni azt jelenti, hogy úgy látjuk és fogadjuk 
el ezt a világot, amint ö  látja és fogadja el, mint legyőzött és megbékél
tetett világot. Mennyivel másképpen nézne ki az emberek közötti meg
békéléshez való hozzájárulásunk, ha kevésbé félnénk a világtól és job
ban bíznánk a mi Urunkban, aki nem árvákként küld bennünket ebbe a 
világba, hanem az Ö testvéreiként, akiknek Öt kell követnünk minden
hová, ahol előttünk jár; ha készek lennénk felismerni munkája kozmikus 
távlatát és meglátni uralmának jeleit a népek között. A keresztyén ha
gyományban van néhány olyan ember, akinek nyitva volt a szeme és a 
szíve ez iránt, gondolok például Johann Christoph Blumhardtva, aki 1900 
körül, amikor ő maga ideiglenesen otthagyta a lelkészi állását, hogy szo
ciáldemokrata képviselő legyen,' mintegy 120 lelkigondozói levelet írt 
vejének, Richard Wilhelmnek, aki misszionárius volt Kínában és ezek
ben újra meg újra a következőt hangsúlyozta: egy nagy proletár nép kö
zött hirdeted az evangéliumot és valószínűleg nagyon magánosnak érzed 
magad őrhelyeden. Ez azonban illúzió. Krisztus sokkal azelőtt munkál
kodott már a nép körében, mielőtt te kínai talajra léptél volna, ez azt 
jelenti, hogy meg kell hallgatnod ezt a népet és kaphatsz valamit ettől 
a néptől, mielőtt szólhatnál hozzá és adhatnál neki valamit. Nem tudok 
jobb olvasmányt a keresztyén ember számára a világtörténelem bárme
lyik szakaszában ezeknél a leveleknél, amelyeket „Krisztus a világban” 
kifejező cím alatt összegyűjtöttek. És ha igaz az, amit Blumhardt a Szent
írás sok könyvének megfelelően ír, akkor ez azt jelenti, hogy ebben a 
világban, éppen az atheista és istentelen világban, láthatjuk az élő Isten 
jelenlétének és cselekedetének sok jelét és megnyilatkozását, úgyhogy 
életünket, mint keresztyén gyülekezet, az Urunk iránti háládatosságban 
élhetjük, aki szorosan tart bennünket a Szentírás és az egyháztörténelem 
hivő bizonyságtevői között és hatalmának hitetlen követei között, akik 
bizonyságot tettek az ö  hatalmáról a múltban és a jelenben. Ez tehát 
azt jelenti, hogy lemondunk minden gőgről és fölényességérzésről a vi
lággal szemben és alázatosságban, Isten mindenhatóságának csodálatá
ban visszük végbe szerény munkánkat az O világméretű uralmának ke
retében.

V.

A mondottak után aligha szükséges aláhúznunk, hogy különösen 
fontos az az út, amely a különböző egyházakat Krisztus követésében az 
egység felé vezeti. Világos azonban, hogy ez az út csak akkor igazi, ha 
kölcsönösen hozzásegítjük egymást ahhoz, hogy megértsük Krisztust és 
az Ö munkáját az egyházban és ugyanakkor a világban, ha tudatában
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-vagyunk annak, hogy ebben a megértésben, ebben a megbékélésből való 
élésben mindegyikünk csak részletigazságokat ismerhet fel, ha egyedül 
marad. Ügyhogy kölcsönösen kell buzdítanunk egymást a teljes igazság 
megragadására és elfogadására. Ez két dolgot jelent:

1. Ha mi ma össze akarunk gyűlni és tovább akarunk jutni, az em
berek egymással és egymásért élésének gondjával az egész világon, ak
kor az első és döntő dolog az, hogy készek legyünk a testvér szavát és 
kérdését minden tekintetben komolyan venni. Áll ez természetesen 
azokra, akik a legtávolabb vannak tőlünk és a legidegenebbek számunkra. 
Vajon nem úgy van-e, hogy éppen a távoliak és az idegenek tekintete 
és hangja éppen az az eszköz, amely által Isten az ö  igazságának jobb 
megismerésére vezet el bennünket. Érvényes ez azoknak a testvéreknek 
a szavára is, akik olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek zavarba hoznak 
bennünket, akik megkérdőjelezik keresztyén hűségünket. Jó lenne, ha 
senki sem venne fel védékező állást, hanem ellenkezőleg, mindegyikőnk 
azt kívánná, hogy a másik megkérdezze a saját környezetében való en
gedelmessége és bizonyságtétele felől, ha mindegyikőnk azon fáradozna, 
hogy, az önigazolás elkerülésével, engedje felülvizsgálni a másiknak sa
ját állásfoglalását, a dolgoknak az értelmezését és magyarázza meg azt 
a másiknak. Én, személy szerint, bizonyságot tehetek itt arról, hogy ne
kem, de sok tekintetben egyházamnak is, nagy segítséget jelentett az, 
hogy ilyen találkozások során a testvérek megkérdeztek bennünket és 
hozzásegítettek ahhoz, hogy jobban megértsük helyzetünket és az enge
delmesség útját.

2. Az ilyen nyitott, testvéri és keresztyén eszmecserének a keresése 
az ökumenikus közösségen belül nem vonhat határokat. A nehézség az, 
hogy nagyon gyorsan meghúzzuk a határokat és az ökumenikus közös
séget felcseréljük a politikailag vagy teológiailag hasonló gondolkozá- 
súak körével. Azonban nyitottaknak kell maradnunk és meg kell őriz
nünk a reménységet, feltétlenül nyitva kell tartanunk az ajtót, amelyet 
magunkból kiindulva, újra meg újra szeretnénk bezárni. Itt egész konk
réten a római katolikus egyházra gondolok: ha 1961-es konferenciánk 
általános üzenetének fogalmazványára gondolok és a Vatikánnak arra 
a.summás elítélésére, ami abban volt, vagy ha csak üzenetünk végleges 
szövegét is elolvassuk újra, amely a Vatikánt a hidegháború fővárosának 
nevezi, akkor Isten egészen különös humora velünk szemben, hogy most, 
alig két évvel később, megállapíthatjuk, milyen nagy visszhangra talált 
a Pacem. in terris encyklika éppen a szocialista országokban. Nem tu
dom, hogy megbízható-e az a hír, amelyet tegnapelőtt Franciaországban 
hallottam, amely’ szerint a Moszkvai Patriarchátus egyik képviselője ki
jelentette, hogy Nyikita Szergejevics Hruscsovnak a haldokló pápához 
intézett távirata minden szovjet polgár őszinte érzéseit fejezte ki, közöt
tük a keresztyénekét is. Ennyire jutottunk. És úgy látom, hogy ez annak 
bizonysága, hogy a Szentlélek ott is munkálkodik, ahol mi előzetesen 
nem volnánk hajlandók felismerni munkáját. Vagy, legyen szabad meg
említenem, hogy a két héttel ezelőtti vasárnapon azon a nagy atomelle
nes tüntetésen, amelyre Párizsban ötvenezer ember gyűlt össze egy sta
dionban, a fő referátumot egy dominikánus szerzetes, egy zsinati szak
értő tartotta, éspedig Feltin párizsi bíboros-érsek kifejezett engedélyével. 
Az, hogy ilyen dolgok történnek, meg kell hogy tanítson bennünket arra, 
hogy Isten még sokáig megőrzi türelmét, reménységét és hűségét, miután 
mi ezeket már régen feladtuk, ökumenikus közösségünknek ezért sokkal 
többet kellene várnia, mernie és több bizalmat tanúsítania, ámint ez 
általában történik.
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VI.

Az éppen most mondottakat kiterjeszthetjük a Jézus Krisztus meg- 
békéltetésének a szolgálatában a nem keresztyénekkel való találkozá
sunkra és együttmunkálkodásunkra is. Bár, mindkét vonatkozásban vi
lágosan kell látni: amint az ökumenikus közösségben kölcsönösen meg
kérdezhetjük egymást evangélium-értésünk felől, úgy meg kell kérdez
nünk egymást a világ minden embere megbékéléséért való felelősségünk 
tekintetében is. A megbékélés szolgálatában állni, bizonyára nem azt 
jelenti, hogy bármely propaganda minden szavát készpénznek vesszük, 
hogy feltétlenül békét hallunk, amikor a másik békét mond, vágy igaz
ságot, vagy szabadságot. Tudjuk, hogy ebben a világban, ameddig ez a 
világ fennáll és a Jézus Krisztusban való megbékélés ellenére is, minden 
kétértelmű marad. Ez bizonyára nem azt jelenti, hogy sötétben járunk, 
ahol minden tehén fekete. Jelenti azonban azt, hogy közöttünk, embe
rek között, nincsen abszolút igazság és nincsen abszolút jog, és nincsenek 
olyan abszolút értékek, amelyek felhatalmaznának bennünket arra, hogy 
a világ egyik részét egészen fehérnek, a másikat egészen feketének tün
tessük fel. Bizonyára vannak értékbeli különbségek szavaink, tetteink, 
szociális berendezéseink és politikai rendszereink között. Nem minden 
közömbös és állandóan döntenem kell az igen és a nem, a helyes és a 
helytelen között. És ha a választás eredménye 51% 49 ellenében, ez nem 
ment fel a felelősségem alól. Ez azonban nem jelenti, hogy nem látom 
saját gyengeségemet, saját tévedéseimet: amennyiben megkísérlünk em
bertársainknak segíteni ázzál, hogy velük együtt a jövő számára a mai
nál jobb világot akarunk építeni, akkor saját munkánkat és saját kisebb 
környezetünket állandóan önkritikával kell hogy nézzük. És emellett 
azt is meg kell gondolnunk, hogy Isten szíve és Isten szeme messzebb 
ér, mint a miénk.

Az emberek közötti megbékélésért való felelősség nehézsége abban 
áll, hogy utolsó erőnkkel megpróbálunk előbbre jutni egy jobb rend fel
építésében az emberek között, a társadalmi igazságosság előmozdításá
ban, a béke biztosításában, mindezt azonban illúzió nélkül tesszük, azaz 
az emberrel szembeni optimizmus és pesszimizmus nélkül: minden rend
szernek, minden népnek és minden helyzetnek a belső gyengesége mi va
gyunk, mi emberek, mivel kettős lények vagyunk, egyszerre fenyegetők 
és fenyegetettek. Nemcsak a rossz, vagy egyenesen bűnös társadalmi 
rend jelent veszélyt a világra, hanem az ember maga. És nekünk, mint 
keresztyéneknek, az a feladatunk, hogy ezt megmondjuk és számoljunk 
azzal, hogy a világban mindenütt lehet az egoizmusnak, a hatalomvágy
nak és a meg nem engedett érdekeknek valami egészen mély szolidari
tása: a tegnapi rabszolga, holnap tirannus lehet. Ezt minden elégtétel ér
zése nélkül mondom; elég nehéz dolog ez saját népünk körében és saját or
szágunkban megállapítani és azt hiszem, hogy nekünk mindnyájunknak, 
Keleten és Nyugaton és a csak éppen most felszabadult fiatal ázsiai és afri
kai népeknek is többé vagy kevésbé ugyanez a kínos tapasztalatuk. Azt 
hiszem, nem szükséges ezt tovább fejtegetnem: mindegyikőnk pontosan 
tudja, miről van szó. Konkréten ez azt jelenti, hogy miközben ember
társainkkal minden erőnk megfeszítésével mai munkával egy jobb vilá
got készítünk elő holnapra, nem szabad áldozatául esünk annak az ideo
lógiának, mintha végleges megoldást találtunk volna és döntő előrehala
dást tettünk volna. Minden nehéz és törékeny marad, mert emberek 
vagyunk. Csak Isten megbékélése őriz meg bennünket bűneink végső
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következményeitől. Csak az ő megbocsátása teremt valóban újjá. A világ 
egészségéhez, illetve gyógyulásához hozzátartozik, hogy mi keresztyének 
nem szűnünk meg bizonyságot tenni az örömüzenetnek erről az elvitat
hatatlan részéről.

Azonban éppen azért, mivel tudunk az emberek minden előrehala
dásának és vívmányainak a kétértelműségéről és ideiglenes voltáról, 
döntő feladatunknak fogjuk tartani, hogy igyekezzünk megérteni máso
kat, akik más világból jönnek és próbáljuk magunkat megértetni velük. 
Elég hosszasan fejtegettem ezt gráci előadásom harmadik tézisében és 
most is vállalom azt, amit akkor mint egy nyugati ember mondottam a 
Szovjetunióban tett utazásom után. Itt csupán hangsúlyozni szeretném, 
hogy a kölcsönös megértésnek és megértetésnek ez a szolgálata, a köl
csönös karikírozásról és egymás summás elítéléséről való lemondás, az 
arra való törekvés, hogy a másikat megismerjük és gyengéivel együtt 
keressük, akkor is, ha teljesen idegennek és ellenségesnek látszik is, a 
keresztyének egyik legfontosabb szolgálata, amit az emberek békés 
együttéléséért a Jézus Krisztus megbékéltetésének jegyében végezniük 
kell. Ezzel nem azt mondom, hogy mindent le kell nyelnünk és el kell 
tűrnünk, csak azt szeretném, ha óvakodnánk a számunkra ismeretlen 
helyzetnek a summás elítélésétől és ha a másikkal szemben nem alkal
maznánk szigorúbb mértékeket, mint magunkkal szemben. Jó lenne, ha 
nem kívánnánk többet a másiktól, mint amit magunk készek vagyunk 
megtenni és ha nem felejtenénk el, hogy a próféták sohasem mondanak 
egy szót sem úgy a nemzetekről, hogy az legelőször ne Izraelt érintené 
és ne rá vonatkozzék.

VII.

Az utolsó pont ugyanakkor azt jelenti, hogy nekünk, keresztyének
nek, a megbékélés szellemében meg kell látnunk és meg kell hallanunk 
az egész emberiséget a maga egészében és nemcsak saját környezetün
ket: mert ma egy a fontos, nevezetesen az, hogy szűnjünk meg naciona
lista módra, vagy saját táborunk, illetve saját kontinensünk kategóriái
ban gondolkozni. Nem helyes, ha csupán francia vagy cseh, afrikai vagy 
ázsiai, kapitalista vagy szocialista módon gondolkozunk. Igaz, hogy konk
rét rendeltetésünk és életünk az, ami arra indít bennünket, hogy úgy 
gondolkozzunk és úgy éljünk, amint tesszük, de előfordulhat, hogy ez 
keresztyén szempontból és történelmileg ugyanakkor túlhaladott: még 
egyszer hangsúlyozom — és ezt az ótestamentumi prófétákkal együtt 
mondjuk —, ma arról van szó, hogy olyan tetteket vigyünk végbe, ame
lyek holnap megmutatják az utat. Világos, hogy a holnapi világ a gyors 
népszaporulattal olyan problémákat fog felvetni, amelyek megoldhatat- 
lanokká válnak, ha ma nem oldják meg őket. Ennek a felismerését olyan 
sürgető szükségességnek tartom, amely összefügg mind az evangélium
mal, mind a realista gondolkodással. És ebből le kell vonni a következ
tetéseket a józan emberek felelősségére nézve. Azok a szakemberek, 
akikkel az utóbbi időben beszéltem, egy bizonyos relatív optimizmussal 
ítélték meg az atomfegyverkezés helyzetét és az azzal kapcsolatos ve
szélyeket, azaz azon a véleményen voltak, hogy elkerülhető a harmadik 
világháború, amely a megsemmisülést vonná maga után, éspedig azért, 
mert senki sem robbanthatja ki anélkül, hogy maga is'ne kerülne abba 
a végső veszedelembe, hogy elpusztul. Az elmúlt őszi kubai k'rízis egy
szerre bizonyította be, hogy milyen közel jutottunk a pusztuláshoz és
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hogyan vált be bizonyos államférfiak bölcsessége. Lehetne tehát azzal 
számolni, hogy a háború, ha nem történik baleset félreértésből, vagy 
rosszakaratból, vagy őrültségből, elkerülhető. Ugyanazok az emberek 
azonban, akik így ítélték meg a helyzetet, rendkívül kritikusnak látták 
a világhelyzetet, mivel ezt a diagnózist állapították meg: ha a következő 
huszonöt évben nem oldjuk meg a holnapi világ fő problémáit, akkor az 
emberiség 1990 körül az elmaradottság, a rosszultápláltság és az elsze
gényedés állapotába kerül, amelyből nem lehet felemelni. Ahhoz azon
ban, hogy meg lehessen oldani az ipar, a mezőgazdaság, a lakásépítés 
és az iskolarendszer döntő problémáit, amelyek holnapra nézve döntő 
fontosságúak, a mostani fegyverkezési költségvetéseket azonnal mini
mumra kell redukálni és az így nyert összegeket békés célokra kell for
dítani. Mély benyomást tett rám, hogy ugyanazok az emberek, akik a 
harmadik világháború tekintetében bizonyos örvendetes szkepticizmust 
mutattak, a másik dologban teljesen meg voltak győződve és hangsú
lyozták: ma még minden megoldható, még minden esélyünk megvan, 
még minden lehetőségeink területére esik, de holnap, azaz: nagyon ha
mar, végérvényesen késő lesz.

Ügy látom, hogy Jézus Krisztus megbékéltetésének a szellemében 
cselekszünk, ha komolyan vesszük az ilyen prognózisokat és nem vigasz
taljuk magunkat túl könnyen az Isten országáról szóló üzenettel, ami 
ebben az összefüggésben tipikus vallásos menekülésnek tűzzék. Ezért 
hangsúlyozni szeretném, hogy a keresztyén realizmus, azaz a mára és a 
holnapra nézve döntő kérdések és problémák józan felismerése, nélkü
lözhetetlen következménye a Jézus Krisztus megbékéltetéséről szóló üze
netnek. Ha a megbékéltetés azt jelenti, hogy Isten együtt élni engedi 
azt, ami széthullott, kivezet a zsákutcákból és megoldásokat ad ott, ahol 
úgy látszik, hogy nincs kiút, akkor ez reánk nézve azt jelenti, hogy a vi
lágban való munkánk mértékéül a mai és holnapi szenvedő emberiséget 
kell vennünk. Előfordulhat, hogy Máté 25:31kfct ma kevésbé individua- 
lisztikusan és inkább kollektivisztikusan kell értenünk, úgyhogy nem
csak a kis egyént kell szem előtt tartanunk, hanem a kisembereket min
denütt, akik a maguk egészében ma és holnap a gazdagok és hatalmasok 
áldozatai, vagy azokká válnak. Előfordulhat, hogy a szegények arculata 
megváltozik a mai világban, és hogy inkább szegény népekről beszélni 
a gazdag népekkel szemben, mint szegény emberekről, a gazdag embe
rekkel szemben. Ismételten arról van szó, hogy az evangélium fényé
ben felismerjük jelenlegi helyzetünket a holnap perspektívájában és eb 
ben a helyzetben megtegyük a szükségest, hogy szolgáljunk Jézus Krisz
tus legkisebb atyjafiainak.

VIII.

Az előttünk álló munka határtalan és sürgős. Isten megbékéltetésének 
szellemében, amellyel Jézus Krisztusban megbékült az egész világgal, 
idegesség és hamis buzgóság, de tartózkodás és lustaság nélkül is hozzá 
merhetünk kezdeni. A világon mindenütt emberek munkálkodnak, akik 
bámulatos erőbevetéssel, nagy önzetlenséggel próbálják megtenni az ah
hoz szükségest, hogy a holnapi emberiséget a mai ne ítélje éhezésre és 
az anyagi és szellemi nyomorúságba való visszatérésre, hogy az évezre
des kultúrát és haladást ne semmisítse meg a tanácstalanság, a félelem 
és iszonyat, az egoizmus és a mai nemzedék vak konkurrencia szelleme. 
Mindenütt, ahol erre törekszenek, felhívással fordulnak a Jézus Krisz
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tus gyülekezetéhez. Gondolok annak a fiatal keresztyénekből álló cso
portnak a munkájára, amely jelenleg Algériában 25 millió facsemetét 
plántál. Ügy látszik, hogy Ben Bella miniszterelnök rendkívül nagyra 
becsüli ezt a munkát és szívesen beszél „azokról a keresztyén erdőkről” , 
amelyek mohamedán országa talaján nőnek. Ez nagyon szép példaadás 
lehetne és egy kicsit olcsó befejezése referátumomnak, de ezzel egyálta
lán nem akarom azt mondani, hogy a leszerelés, Kína és az NDK elis
merése, a faji diszkrimináció leküzdése a világon mindenütt, az emberi
ség éhínségének a leküzdése nem követeli teljes erőbevetésünket. Ellen
kezőleg, már többször mondottam, és újra hangsúlyozom: semmi sem 
végérvényes és minden relatív dolog mégis döntően fontos. Legyünk 
mindenütt ott és munkálkodjunk mindenütt, ahol segíteni akarnak az 
embereknek abban, hogy jobban élhessenek. Azzal, hogy az emberek la
kást, kenyeret, könyveket, munkát és békét kapnak, még nincs minden 
probléma megoldva. Azonban az emberi együttélés eme legegyszerűbb 
feltételei nélkül egyáltalán semmilyen probléma nincs megoldva. Ha 
készek vagyunk arra, hogy Krisztus követésében mindent, igen, valóban 
mindent eltűrünk az evangéliumért és a testvérekért, akkor egyet bizo
nyára nem fogunk eltűrni, nevezetesen azt, hogy embertársaink ember
telenül szenvedjenek.

Nem említhetem meg a Pacem in terris pápai encyklika utolsó részét 
megindultság nélkül: önök tudják, hogy az encyklikának egy olyan része 
uián, amelyoen az egy nagyon kétértelmű teológia alapján, de minden 
ember számára érthető nyelven az államok közötti kapcsolatot és az em
berek és államok világközösséggel váló kapcsolatát tárgyalta, a pápa saját 
kezéből származó utolsó rész, amely nem ment át a Szent Officium cen
zúráján, következik. Ebben a pápa nemcsak az ideológiák és azok kép
viselői közötti fontos különbségtételt végzi el, hanem különbséget tesz 
az ideológiák és bizonyos szükségszerű történelmi fejlemények között is 
és felhívja a keresztyéneket arra, hogy munkálkodjanak együtt bármely 
meggyőződésű emberekkel annak érdekében, hogy egyengessék az em
beriség útját a jövőben. A bizalmatlanság, a pesszimizmus és a lemon
dás leküzdésére való erőteljes felhívást, a világszervezeteknek ez a pró
fétai követelését, amelyek megvédhetnék az emberiséget a nacionalista 
és ideológiai érdekek minden veszélyétől, minden ember úgy értette, 
mint mára érvényes szót. Ez jel kell hogy legyen nekünk arról, hogy ha 
Jézus Krisztus nevében beszélünk és cselekszünk, a megbékélés szava 
meghallgatásra talál és egyesíti azt, ami kibékíthetetlenül kettészakadt- 
nak látszik.

Ügy tűnik, hogy ma minden függőben van, mintha egy új barbár
ság, vagy ellenkezőleg, az emberiség felnőtt korának a küszöbén állanánk 
és érdekes módon a legkülönbözőbb meggyőződésű emberek találkoz
nak az embériség szolgálatában. Ha túl jutunk ezen a döntő krízisen, 
akkor mindnyájan föllélegzünk és .hálásak leszünk. Sok címke és sok 
sorompó le fog hullani és sok helyen, mint valami veszélyes hegymászás 
után, a frontokon és ideológiákon, a politikai és szellemi meggyőződése
ken át kezet nyújtunk egymásnak. Addig még sok mindent le kell győzni, 
azonban a megbékéltetés üzenete bizonyára azt is jelenti, hogy a keresz
tyén gyülekezet nem bátortalanodik el, amikor nehezen mennek a dol
gok és nem menekül az örökkévalóságba, hanem minden felelős ember
rel együtt reménykedik a világra vonatkozóan és a történelem, közepette, 
együttmunkálkodik, előítéletek és aggályok nélkül, minden emberrel. Ezt 
a krízist kell most legyőzni; azután más problémák vetődnek fel. Meg
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vagyok győződve arról, hogy nem kerülünk megoldhatatlan feladatok 
elé, ha emberekként, azaz felelősséggel cselekszünk.

Az a feladatunk tehát, hogy türelemmel és elszántsággal végezzük 
napi munkánkat, abban a szilárd bizonyosságban, hogy Isten uralkodik 
a világ felett és hogy az Ö országa eljön.

AZ OROSZ ORTHODOX EGYHÁZ KÉPVISELŐJÉNEK, 
PARISZKIJ L. N. PROFESSZORNAK AZ ELŐADÁSA 

A KBK TANÁCSADÓ BIZOTTSÁGÁNAK AZ ÜLÉSÉN

Teológiai előzmények

Legmélyebb lényegét illetően Isten szeretet (1 Jn 4,8). Az egész ke
resztyén tanítás a határtalan isteni szeretetem alapszik. A szeretet hozta 
le a mennyből Isten egyszülött Fiát, ez tette őt Emberfiává (Jn 3,18! 
éltünk, emberekért és a mi szabadításunkért. Ez a lényege az inkarnáció 
dogmájának. A szeretet szolgáltatta ki őt a szenvedésnek és az egész 
emberiség bűneiért elszenvedett halálnak, hogy „valaki hiszen őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16). Ez a lényege a kien
gesztelés dogmájának.

Mind az inkarnáció, mind a kiengesztelés a legnagyobb áldozatos 
könyörület tényei. Az az Úr Jézus Krisztus, aki „mikor Isten formájában 
'  o lt ... , megüresítette magát, szolgai formát vett fel és emberekhez lett 
hasonlóvá . . ., megjelent emberi ábrázatban, megalázta magát és enge
delmes volt haláláig, mégpedig a keresztfán elszenvedett halálig” (Fii 
5!,6—8).

Az isteni hőstett eredménye egy emberi élet értékének a rendkívüli 
felmagasztalása volt. Biztos út tárult fel az emberben levő istenképűség 
eredeti szépségének az újjászületésére, amely „szenvedéllyel enyészett 
el” az emberben. A Krisztusban alapított egyház nagy bőséggel kapta 
rneg a Szentlélek szabadító kegyelmének a drága ajándékait (Ács 2,23. 
Fi 2,5) s így mindenki megnyerte azt a lehetőséget, hogy „felöltözze az 
új embert, aki Isten szerint teremtetett megigazultságban és igazi szent
ségben” (Ef 4,24).

Az ősi egyházatyák közül sokan határozták meg az inkarnáció és a 
kiengesztelés célját és eredményét. „Az ige emberré lett, hogy mi még
is tenülhessünk” (Nagy Szent Athanáziusz). „Isten emberré lett s az ember 
Istenné lett” (Szent Gergely, a Theológus). Az ég megnyílt az ember előtt 
ás az emberi természet a Krisztusban — ebben az új Ádámban — isteni, 
mennyei magasságba, Isten, az Atya jobbjára emelkedett.

Így az emberiség erőteljes ösztönzést kapott a szüntelen szellemi- 
erkölcsi fejlődésre, mert szellemi szeme elé kirajzolódott a megfeszített 
Istenember mennybevezető, legmagasabb erkölcsi tökéletességének a pél
dátlan alakja.

Az inkarnáció és a kiengesztelés révén a szeretet és irgalmasság 
Istene minden embernek világosan megmutatta, hogy milyen véghetet- 
lenül drága neki minden emberi élet. Isten Fia nemcsak az igazakért és 
„barátaiért” halt meg a kereszten, hanem mindenkiért, kivétel nélkül 
(1 Tim 2,6), mégpedig akkor, amikor „elidegenültek és gonosz cselekede
teink miatt ellenséges érzületűek voltunk” (Kol 1,21). Tetszett Istennek 
a Krisztusban, „hogy az ő egész teljessége őbenne lakozzék és hogy ő
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általa békítsen meg magával mindent, akár a földieket, akár a meny- 
ryeieket, hogy békességet szerezzen a keresztfán kiontott vére által” 
<Xol 1,19—20). A békesség isteni fejedelme (És 9.6) senkit sem vetett 
el magától, amikor megölte az ellenségeskedést (Ef 2,16) és békességre 
hívott el bennünket (1 Kor 7,15), hanem békességet hirdetett nektek, 
akik távoliak voltatok és azoknak is, akik közel voltak: őáltala van me
netelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához (Ef 2,17—18).

A kereszt magaslatáról lett osztályrészévé a keresztyéneknek örök 
időkre a szeretet szent tanítása. „Szeretteim, ha így szeretett minket az 
Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást” (1 Jn 4,11). Ha „ő a mi békes
ségünk” (Ef 2,14), akkor nekünk az a hivatásunk, hogy békességszerzők 
legyünk és mindenkihez eljuttassuk a megbékéltetés ránk bízott szol
gálatát (2 Kor 5,18). Ha drága Istennek az ember élete a földön, mint 
az az idő, amely a szabadításra a legalkalmasabb, akkor minden ember
gyűlöletnek és testvérgyilkosságnak az útját el kell torlaszolnunk.

Az igazi szeretet gyümölcse a türelemben mutatkozik meg (Lk 8,15). 
Ezt mutatta meg nekünk Isten a Golgotán is, ahol hitünk elkezdője és 
bevégzője, aki „az előtte levő öröm helyett, nem törődve a gyalázattal, 
keresztet szenvedett” (Zsid 12,2). Krisztus keresztje Istennek az ember 
iránt tanúsított szeretetének, legnagyobb szeretetének a jelképe, amely 
azért jön létre, hogy minden élőt tökéletesen megbékéltessen Istennel 
(Kol 1,20). A kereszten egyesült egymással a megbocsátó igazság (Lk 
23,34) és a megvesztegethetetlen igazság.

A kereszt két kötelességükre emlékezteti a keresztyéneket. Az egyik 
Jézus Krisztus türelmének a követése (1 Pét 2,21), az értelmes engedé
kenység minden ember iránt (Rm 12,18). A másik azt követeli tőlük, 
hogy szüntelenül emlékezzenek arra, hogy Isten jósága, türelme és hosszú
tűrése (Rm 2,4), gazdagságának mindenféle megvetése, amely megcsú
folja Isten Lelkét, a kegyelem Lelkét (Zsid 10,29), és megrontja a békes
séget (Ef 2,15—16), súlyos vétek, Isten Fiának újra való megfeszítése 
(Zsid 6,6) és Isten rettenetes ítéletét hozza le az emberre (Zsid 10,31).

Tehát a keresztyéneknek mint békességre igyekvő embereknek nem 
csupán azt kell megmutatniok, hogy türelmesek az igazságtalanság és 
az ellenségeskedés iránt, hanem az Isten türelmével való kárhozatos 
visszaélést is meg kell akadályozniok azzal, hogy leleplezik az igaz- 
talanságot és kioltják az ellenségeskedés tüzét.

Az emberiséget életre, nem halálra hívta el Isten s nem Isten aka
rata nélkül van az, hogy az ember „kívánja az életet és szeretne jó na
pokat látni” (Zs 34,12). Minden nép gyűlöli a háborúnak már magát a 
gondolatát is, a maga borzalmas következményeivel s azzal a lehető
séggel, hogy emberek millióit pusztítja el. A népek békét akarnak és 
barátságot, testvéri kapcsolatokat követelnek, szabadságra és igazságos
ságra törekszenek.

Ezek közt a jó feltételek közt egyengeti az Isten hosszútűréséről 
szóló helyes tan a termékeny párbeszéd útját, amelynek célja a békés 
koegzisztencía elérése a megosztott emberiség körében, mert ez az em
beriség az atomháború lehetséges pusztításától való félelemben és aggo
dalomban él.

Az értelmes kompromisszumok békére vezető utat jelentenek
A világháború a jelenben, amikor a nukleáris technika és a rakéták 

előállításának olyan magas fokára jutottunk, az egész emberiséget még 
soha nem tapasztalt szenvedésekbe sodorná. Következményei pusztító
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hatással volnának számos nemzedék életére. Ezért nem lehet semmiféle 
igazolása azoknak a kísérleteknek, amelyek a nemzetközi kérdések meg
oldását háborús úton keresik. A háborút feltétel nélkül el kell ítélnünk 
és el kell utasítanunk, mint a legnagyobb bűnt, istentelen, keresztyé- 
nietlen és a nemzetek ellen irányuló dolgot.

Az államrezon és az egyén józan értelme egyaránt azt követeli, hogy 
ismerjük el axiómának azt az eszmét, hogy a jelenlegi viszonyok közt 
egyetlen vitás nemzetközi kérdés sem oldható meg másként, csak türel
mes és értelmes tárgyalások útján, jóakarattal, a felek készséges jóindu
lata révén, arra nézve, hogy megtegyék a szükséges engedményeket, úgy 
azonban, hogy ezek ne érintsék az illető országok állami szuverenitását, 
becsületét és méltóságát. A keresztyéneknek meggyőződéssel kell védel
mezniük ezt az eszmét, mert nincs más út az igazságos és tartós békéhez 
ma az ilyen értelmes tárgyalásokon kívül.

A lefegyverzés szükségessége

Ennek az axiómának a természetes következménye az, hogy szük
ségszerűen véget kell vetni az értelmetlen és veszedelmes fegyverkezési 
hajszának. A pusztító fegyverek szakadatlan halmozása egyáltalában 
nem jelent segítséget a tárgyalások szempontjából s nem szolgál semmi
féle békés érdekeket, a „nukleáris félelem” elmélete képviselői hamis 
állításainak ellenére sem, akik beszélnek továbbá „nukleáris elretten
tésről” , a háború szakadékán való balanszírozásról stb. Sőt ellenkezőleg: 
ez ilyesmi nagy kísértésekbe vezet a tekintetben, hogy a megfelelő pil
lanatban mégis a háborúhoz folyamodjunk, vagy legalábbis növeli a 
nukleáris világkonfliktus keletkezésének a valószínűségét, esetleg valami 
előre nem látott véletlennek vagy provokációnak a kipattanását.

A háborús potenciál növelésével együttjár az, hogy irtózatos, teljesen 
terméketlen kiadások keletkeznek. Ez nagymértékben akadályozza a 
népek jólétének az előbbrehaladását, különösen azoknak a népeknek a 
gazdasági és kulturális fejlődését, amelyek még csak most léptek állami 
függetlenségük elnyerésének az útjára s rászorulnak más, gazdasági téren 
fejlettebb országok segítségére.

A háborúnak minden nappal növekvő veszélye minden jóakaratú 
embert arra ösztönöz —- köztük Krisztus tanításának a követőit is —, 
hogy tartsanak ki amellett, hogy ne szűnjenek meg a tárgyalások: hogyan 
lehetne kiküszöbölni egy világkonfliktus kitörését radikális módon. Ezek
nek a tárgyalásoknak tovább kell folyniok, míg csak eredményes be
fejezésig nem jutnak el.

Világos, hogy a legjobb és leggyökeresebb eszköz ezen az úton a 
szigorú nemzetközi ellenőrzés alatt végrehajtott teljes és'általános lesze
relés. Mivel azonban ez a kérdés bonyolult, ezért a végleges megoldásra 
való várakozástól függetlenül más fontos intézkedések megvalósítását 
kell szorgalmaznunk, amelyek a háborús veszedelmet legalább részben 
csökkentik, különösképpen mindenféle nukleáris kísérletezés megszün
tetését.

A közvéleménynek mindig ébernek kell lennie és résen kell lennie, 
hogy a tizennyolc-hatalmi leszerelési bizottság tárgyalásait követhesse, 
minden őszinte lépést örömmel üdvözöljön s akadályozza azt, hogy e 
fontos kérdés megoldásában jogosulatlan késedelem keletkezzék. A ke
resztyéneknek mindent el kell követniük azért, hogy megakadályozzák 
ezeknek a tárgyalásoknak a szétrobbantását, vagy azt, hogy ezek egy
szerűen a tárgyalás látszatává váljanak csupán, mert ez a látszat csupán
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arra volna jó, hogy a háborúk előkészítése folytatásának a kísérletét
álcázza.

A hidegháború fék a békéhez vezető úton

A háború leghűségesebb szövetségese az ún. „hidegháború”, amelyet 
azok a katonai körök támogatnak, amelyek közvetve vagy közvetlenül 
érdekelve vannak a fegyverkezési versenyben s még annak sincsenek 
ellene, hogy hozzájáruljanak az ellenséges háborús-politikai tömb fegy
veres megtámadásához. Minden elfogulatlan ember előtt világos, hogy 
a háborús propaganda, amely igyekszik rákényszeríteni a népekre a 
hidegháború legyőzhetetlenségének a végzetes gondolatát, gonosz és meg
bocsáthatatlan hazugság.

A hidegháború a legkártékonyabb fék a népek barátságáért és a békés 
koegzisztenciáért folytatott harc ügyében. Tájékozatlanná teszi a közvé
leményt, komoly akadályokat idéz elő a nemzetközi politikai vitakér
dések tárgyalásában és csökkenti a termékeny tárgyalások lehetőségét, 
A hidegháború rászolgált a kizárólagos elítélésre s a keresztyén embe
reknek minden igyekezetükkel a hidegháború ellen kell lenniük.

A német kérdés

Nemzetközi viszonylatban a legélesebb s mindeddig megoldatlan 
kérdések közé tartozik a második világháború eredményeként keletke
zett német kérdés. A kérdés voltaképpen az, hogy Németországnak egye
sített, demokratikus és békeszerető hatalommá kell lennie, a két való
ságban létező szuverén német állam részvételével folytatandó konstruk
tív tárgyalások eredményeként.

Ennek a tételnek a helyessége valójában teljesen világos, ha ezt a 
kérdést az általános béke szemszögéből vesszük fontolóra.

Meg vagyunk győződve arról, hogy a két német állam semlegesítése 
és mindkettőjüknek az ENSZ-be való felvétele nagy jelentőségű tény 
volna a német kérdés konstruktív és gyors megoldása szempontjából.

Ebben az esetben sokkal könnyebbé válnék az NSZK és az NDK 
számára a megértésre vezető út, a szoros együttműködés, majd pedig a 
szabad demokratikus fejlődés és belső életük alapján bekövetkező egye
sülés útja. Ezzel ellentétben: az erőszakos egyesítés kísérlete a német 
nép belső ügyeibe való igazolhatatlan beavatkozást jelentene s annak 
a kísérletét, hogy minden német emberre rákényszerítsék a régi szociális 
és politikai rendszert. Ez viszont elkerülhetetlenül maga után vonná 
egy ilyen mesterségesen megalkotott „egyesült” államnak a belső bizony
talanságát, stabilitásának a hiányát, emellett pedig Közép-Európában 
a militarizmus és a revansizmus legveszedelmesebb tűzfészkét idézné elő.

A német kérdés helyes megoldása, a Nyugat-Berlin-i helyzet nor
malizálásának a kérdését is beleértve, mélyen realisztikus módszert kö
vetel meg. Csak az érdekelt nagyhatalmak között folyó tárgyalások létre
hozásával és a két német állam közt létesítendő közvetlen kapcsolatok 
útján érhető el.

Az európai biztonság egyéb kérdései

A béke ügye Európában csakúgy, mint az egész világon, a kővetkező 
intézkedések megvalósításának az útján nyerhetné a legnagyobb támo
gatást:

441



a) atommentes övezetek teremtése az európai kontinens különböző 
 helyein (Közép-Európa, Földközi-tenger stb.);

b) minden külföldi katonai bázis legsürgősebb feloszlatása, amelyek 
az európai államok területén vannak;

c) megnemtámadási szerződés megkötése egyfelől a NATO-államok, 
másfelől a Varsói Szerződés tagállamai között;

d) dologi, gazdasági és kulturális kapcsolatok létesítése Kelet éj 
Nyugat között, amelyek nem hagyják figyelmen kívül a többi résztvevő 
érdekeit, hanem mindkét fél részéről, kivétel nélkül valamennyi európai 
ország gazdaságának és kultúrájának a kedvező fejlődését célozzák.

A gyarmati rendszer, a neokolonializnius és a fajelmélet 
ellensége a békének, vétek Isten és az emberek ellen

A tartós és igazságos békéhez vezető üt a nemzetközi kapcsolatok 
és viszonyok területén található meg. Ezek így vagy úgy a jelen politikai, 
gazdasági, szociális és egyéb kérdéseit érintik. A szociális és nemzetközi 
élet minden jelensége vagy eseménye vagy növeli, vagy csökkenti a béke 
esélyeit.

Helyesen kell fogadnunk a római katolikus egyház fejének, XXIII. 
János pápának azt a nyilatkozatát, hogy az általános és teljes lefegyver
zésnek az emberek lelkét is bele kell vonnia ebbe a kérdésbe (Id. a pápa 
„Pacem in terris” enciklikáját). Ha a „lelkek lefegyverzését” tágabb 
körben értelmezzük és tovább fejlesztjük ezt a gondolatot, akkor azt 
mondhatjuk, hogy minél inkább jelentkezik a világban az igazi huma
nizmus, nem csupán személyes, hanem szociális és nemzetközi viszony
latban is, — annál közelebb van hozzánk és annál valóságosabb minden 
nép számára a megkívánt békés koegzisztencia. És megfordítva is: minél 
élesebben és állhatatosabban jelentkeznek a szívtelen viszonyok önző 
szeszélyei, annál mélyebbé és veszedelmesebbé válnak azok a szaka
dások, amelyek emberek, nemzetek és államok között keletkeznek s 
súrlódásokat és összeütközéseket vonnak maguk után.

A feszültségek egyik legveszedelmesebb és legszívósabb forrása a 
nemzetközi kapcsolatok terén a kolonializmus eddig még ki nem küszö
bölt, lényegét tekintve mélyen keresztyénellenes politikája, amelyet hol 
nyíltan, hol rejtve folytatnak.

Keresztyén szemszögből nézve nem lehetséges semmiféle igazolása 
a kis és gyengébb népek iránt való ilyen embertelen magatartásnak. Az, 
hogy egy profitot a gazdasági és kulturális viszonyok terén meglevő 
•egyenlőtlenségből folyóan kizsákmányolunk, éppen annyira bűnös dolog, 
mint az, ha önző céllal kihasználjuk egy másik ember szükséghelyzetét 
vagy megsértünk egy védtelen embert. Krisztusban azonban nincs kü
lönbség görög és zsidó, barbár és szkytha, rabszolga és szabad ember 
között (Gál 3,28. Kol 3,11): minden ember és minden nép, akikért Krisztus 
 ontotta drága vérét, egyképpen jogosult az emberi méltóságra, szabad
ságra és becsületre.

Minden keresztyén ember, bármely felekezetből való legyen is, öröm
mel üdvözli a nagygyűlés által elfogadott nyilatkozatot, amelynek címe 
 ez: „Nyilatkozat a gyarmati népek és nemzetek függetlenségéről” . Mivel 
azonban számos állam reakciós kolonialista körei aktív ellenállást tanú
sítanak a gyarmati rendszer végleges megszüntetése ellen, ezért a keresz
tyéneknek szüntelenül támogatniok kell minden olyan nemes igyekezetét, 
amely arra irányul, hogy az említett nyilatkozat a lehető leggyorsabban 
megvalósuljon a népek életében.
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Határozottan el kell ítélnünk a fajelmélet természetellenes agyrémét, 
amely még számtalan országban menedékre talál, így az Amerikai Egye
sült Államokban is. Ez Istennek az emberben levő képén erőszakot követ 
el, meggyalázza. Ez az istentelen gyűlölet, amely az emberben a másik 
fajta iránt él, amely Urának és Mesterének egyenjogú és egyenlő értékű 
teremtménye.

Az egész keresztyénség lelkiismerete a világ minden népének a;; 
egyenjogúságát és egyenlő értékelését követeli. Afrika, a Közel-Kelet, 
Latin-Amerika és Délkelet-Ázsia országainak meg kell kapniok a teljes 
lehetőséget arra, hogy szabadon és harmonikusan fejlesszék ki gazda
ságukat, természeti kincseiket mindenekelőtt saját népük javára hasz
nálják fel, amely évszázadok óta szegénységben, gazdasági rabszolga
ságban és megaláztatásban élt. A gazdaságilag elmaradott népek szé
gyenletesen embertelen kezelése, akik a kizsákmányolás objektumaivá 
és a könnyű profit forrásaivá váltak, végre meg kell hogy szűnjék 
Ebben a valódi barátság igazán emberi magatartásának és az önzetlen 
testvéri segítségnek kell segítségül sietnie. A keresztyének sokat tehetnek 
e tekintetben, ha minden államot becsületes gazdasági együttműködésre 
szólítanak fel s lelepleznek minden arra irányuló kísérletet, hogy a 
gazdasági segítés színe alatt némelyek neokolonialista célokat köves
senek.

A keresztyének feladata a békés együttélés érdekében

Nagy elégtétellel hangsúlyozhatjuk, hogy a béke keresztyén védel
mezőinek a frontja az utóbbi időben megerősödött. Fennállásának öt éve 
alatt a keresztyén békemozgalom sok eredményt ért el azon a téren, hogy 
keresztyén személyiségek és egyesülések elszigetelt fáradozásait, amelyek 
a megbékélés és az emberség ügyének voltak szentelve, egyesítette. 
A keresztyének növekvő egyesülése segít a népeknek a béke megvédé
sében s a jövendő nemzedék megerősítésében.

Örülünk az Egyházak Világtanácsa ama fáradozásának, amelyet a 
lefegyverzésért folytatott harc terén, a nukleáris kísérletek megszünte
tése érdekében, a világűr békés felhasználása érdekébep s a békés együtt
élés elvének érvényre juttatásáért tett.

Nagy jelentősége van a béke megszilárdítása tekintetében a római 
katolikus egyház állásfoglalásának, örvendetes e téren XXIII. János 
pápa realisztikus állásfoglalásának a hangoztatása. Elégtétellel húzhatjuk 
alá békeszerető megnyilatkozásainak a szavait, különösen pedig a „Pacem 
in terris” kezdetű enciklikájának egy sereg konstruktív mondatát. Re
méljük, hogy a II. Vatikáni Zsinat közelgő második ülésszaka tovább 
viszi az első ülésszak békés jellegét, ezt el is mélyíti és jelentős munkát 
végez majd a béke megszilárdítása terén a népek körében.

A KBK egyik legfontosabb feladata az, hogy továbbra is türelmes 
erkölcsi hatást fejtsen ki az olyan keresztyénekre, akik mostanáig nem 
ébredtek tudatára az egész világ békéje ügyének sikeréért való felelős
ségükre, vagy nem mutattak kellő aktivitást békességszerző kötelességük 
betöltésében. Mindig emlékezetünkben kell tartanunk és minden módon 
meg kell értetnünk, hogy az ember megbékéltetésének a szolgálatában 
tanúsított passzivitás súlyosan megkárosítja a keresztyén elhivatást, mert 
— mint ahogyan az Úr mondotta —: „Aki nem gyűjt velem, az szétszór” 
(Mt 12,30).

Miközben kiharcoljuk az emberiségnek a világháború veszedelméből 
való megszabadulását és kiküszöböljük a nemzetközi feszültség enyhülése
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útján jelentkező akadályokat, feladatunkat abban látjuk, hogy a népek 
békés koegzisztenciájának a magasztos eszméjét a tömegek körében érvé
nyesítsük s minden erőnkkel rajta legyünk ennek a koegzisztenciának 
a megvalósításán. Éppen a koegzisztencia egyengeti minden ember békés 
életének útját, tekintet nélkül politikai, szociális és vallásos meggyőző
désükre. Csak a koegzisztencia teremtheti meg az államok széles körű 
gazdasági és kulturális együttműködését különböző szociális és politikai 
struktúrákkal. Csak ez egyesítheti értelmesen és igazságosan a nemzeti 
és általános emberi érdekeket s csak ez hozhatja meg ennek az együtt
működésnek a jó gyümölcseit bolygónk egész népességének a javára. 
Midőn ezt az értelmes türelmet tanúsítjuk és mindenkit arra kérünk, j 
hogy ne éljen vissza Isten hosszútűrésével, mivel Isten az emberiségtől 
az igazság és a békesség gyümölcseit várja, imádkozzunk a világ béké
jéért s. keressük még buzgóságosabban azt, ami a békességet szolgálja.

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal (Rm 
16,24).

J. N. ONDRA főtitkár jelentése
(A PKBK Tanácsadó Bizottságának 1963. június 4—9-ig 

Prágában tartott ülésén)

1. A mozgalom, helyzete

Ha végigtekintünk a Tanácsadó Bizottság múlt évi ülése óta végzett 
tevékenységünkön, elmondhatjuk, hogy azt a KBK egyes állandó bizott
ságainak és az egyes regionális bizottságoknak intenzív tanulmányi mun
kája jellemezte. Az e bizottságok ülésein részt vevők munkájának ered
ményeképpen a KBK összmunkája azzal a törekvéssel folyik, hogy teoló
giai állásfoglalásunk döntő erővel érvényesüljön valamennyi részletkér
désben. Az az elhatározásunk, hogy munkánkat az evangélium mélységé
ből és Jézus Krisztus szenvedésének és győzelmének fényében végezzük, 
nem válhatik címkévé, sem utólagos kegyes szólammá. Nagyon nehéz 
munka ez, mert minden előrevivő lépést egyénileg és közösségileg a hit 
és a komoly személyes döntés síkján kell kiharcolni. De munkánknak 
éppen ez a jellege biztosítja az evangélium nekünk adott üzenete által, 
hogy egyes döntéseink, ha nem mentesek is a hibáktól és tévedésektől, 
eredményesek legyenek. Ez ülésre való előkészületünket két lényeges 
vonás alakította: egyrészt a názáreti Jézusban való megbékélés átformáló 
erejére tett nyomaték, másrészt az a tudat, hogy a próféták és apostolok 
üzenete bepillantást enged a Jézus Krisztus Atyjának az emberek iránti 
hosszan tűrő szeretetébe. Az első nyomaték arra emlékeztet bennünket, 
hogy a názáreti Jézusban való megbékélés az emberek és népek egymás 
közötti megbékéltetéséért végzett fáradhatatlan munkára kötelez ben
nünket. Akit belsőleg nem rendítenek meg a népek közötti mély ellent
mondások, előítéletek és ellentétek és aki lelke mélyén nem élte át azt 
az elkötelezettséget, hogy a legmélyebb ellentmondások legyőzésére is 
mindent megtegyen, az a valóságban nem hisz Krisztus kiengesztelő 
munkájában. Aki megértette az evangéliumot, az nem fog vonakodni a 
legnehezebb akadályoktól, csalódásoktól, vereségektől és sikertelensé
gektől sem, hanem töretlenül halad tovább, megerősítve és felbátorítva 
attól a bizonyosságtól, hogy Isten hű, hogy Ö tisztogató munkájával sza-
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badságunkat is munkálja és hogy az Ö hosszútűrő jósága bennünket 
türelmes, kitartó tevékenységre indít. Nem leplezzük a mai helyzet nehéz- 
5égeit az egyes országokban és az egész világon. Nyíltan beszélünk egy
mással és kölcsönösen erősítjük magunkat az evangéliumnak a megbé
kélésről és Isten meg nem érdemelt kegyéről szóló bizonyságtételével.

Ha a KBK teológiai munkáját nézzük, azt látjuk, hogy semmi ok 
.sincs a kisebbrendűségi érzésre, annak ellenére, hogy mozgalmunk fiatal 
és a gyors növekedés egyes nehézségeit mutatja. Amit eddig végeztünk, 
szilárd alapot jelent munkánk számára. Tudatában vagyunk annak, hogy 
hamis lenne az önelégültség érzése. Még mindig nagy számban vannak 
előttünk a feladatok ezen a területen is. Feladatunk az alapvető teológiai 
vonalnak mozgalmunk egyes tematikai pontjaiban a legkonkrétabb rész
letekig való kidolgozása, abból a szempontból, hogy mi szolgálja közös, 
alapvető célunkat, a béke fenntartására irányuló keresztyén fáradozást.

A KBK már ülésezett hat bizottságának eddigi munkája ebben a te
kintetben igen biztató s csak kívánhhatjuk, hogy ez a munka a többi ál
landó bizottságban és az egyes regionális csoportokban is intenzívebben 
fejlődjék tovább.

A bizottságok munkája mellett az egyes regionális bizottságok és re
gionális konferenciák, valamint a Munkabizottság, vagy a Tanácsadó Bi
zottság egyes tagjainak némely országban végzett munkája mutatja, ho
gyan növekszik a legkülönbözőbb területeken a való érdeklődés a KBK 
munkája iránt. A regionális bizottságok nagy segítséget jelentenek az 
egyes országokban élő keresztyének számára és gyakran kifejezésre jut
tatják azt, amire számos keresztyén ember magányosan már korábban 
is törekedett. A KBK létével, különösképpen pedig regionális munkájával 
nagy lehetőséget teremt a keresztyén békemunka területén a különböző 
nagyobb, vagy kisebb csoportokkal és egyes emberekkel a legkülönbö
zőbb országokban végzendő együttmunkálkodáshoz.

A Munkabizottság hollandiai ülése után lefolyt regionális konferen
ciák nagymértékben hozzájárultak a KBK munkája iránti érdeklődés 
kiterjesztéséhez Hollandiában. Igen hálásak vagyunk a hollandiai regio
nális bizottságnak azért, hogy megalapítása óta már három nagy regio
nális konferenciát rendezett meg és nagy örömmel vettük azt a közlést, 
hogy ez év novemberében fog lefolyni a negyedik regionális konferen
cia. A holland regionális bizottság ezzel növekvő aktivitásról tesz bizony
ságot, de azzal is, hogy kiszélesíti a munkatársak körét.

A holland regionális bizottság mellett meg kell említeni az NSZK- 
ban működő regionális bizottság munkáját is, amely ez év április 30-án 
és május 1-én ült össze legutóbbi regionális ülésére. Ezzel kapcsolatban 
sajnálatos az, hogy a Munkabizottság két tagja, akiket meghívtunk erre 
az ülésre, nem kapták meg vízumukat idejében az NSZK kormányától 
és így részvételük lehetetlenné vált. Az ottani regionális bizottság ez év 
őszén nagy regionális konferenciát fog rendezni.

Igen aktív az NDK-beli regionális bizottság. Regionális albizottsá
gokat hozott létre, amelyek ugyanazokkal a témákkal foglalkoznak, mint 
a KBK állandó bizottságai. Az NDK-beli regionális bizottság legtöbb 
tagja rendszeresen és aktívan működik ezekben a bizottságokban, ame
lyek azután értékes anyagot szolgáltatnak a nemzetközi bizottságok mun
kája számára. Az NDK-beli regionális bizottság volt a Munkabizottság 
és 3 állandó bizottság ülésének vendéglátója.

A svájci regionális bizottság legutóbbi ülését március 13-án tartotta, 
amelyen megbeszélte svájci tevékenységének kiszélesítése lehetőségeit, 
továbbá a Második Keresztyén Béke-Világgyűlés előkészítésében való
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ideális együttműködést és a teljes KBK munkájában való pénzügyi rész
vétel lehetőségeit.

Az olaszországi regionális bizottság ez év szeptemberének elején 
tartja regionális konferenciáját, a Munkabizottság ülése előtt, amely ez 
alkalommal az ottani regionális bizottság vendége lesz.

Nagy örömmel vettük a hírt Ullmann alelnöktől a nagy-britanniai 
regionális bizottság megalakításáról, amely tevékenységét a Nagy-Britan- 
niában kedvező viszonyokhoz mérten kifejleszti.

Tanácsadó Bizottságunk tagjának, Thamy testvérnek a kezdeménye
zésére ez év áprilisában ökumenikus konferenciát rendeztek Indiában, 
amely a béke fenntartásáért viselt keresztyén felelősséggel foglalkozott. 
Ezen az ülésen a KBK Tanácsadó Bizottságát dr. H. Kloppenburg alelnök 
képviselte.

Ha sikerülne, hogy a Tanácsadó Bizottság tagjai különböző orszá
gokból hasonló aktív kezdeményezéseket indítsanak el, kiderülne, hogy 
minden országban nagy számmal vannak olyan keresztyének, akik nem
csak érdeklődnek a keresztyén békemunka iránt, hanem akik készek is 
azt aktívan támogatni. Bizonyíték erre a japáni regionális bizottság mun
kája, ahol Inoue professzor, a Tanácsadó Bizottság tagja igen aktívan 
munkálkodik. Az ottani Tanácsadó Bizottság képviselője részt vesz a mi 
mai ülésünkön.

Szeretném kiemelni ezzel kapcsolatban, a KBK jövendő munkája 
perspektíváinak azt a részét valósítja meg, amelyet az Első Keresztyén 
Béke-Világgyűlés határozott el. Ez mozgalmunk fejlődésének további 
fontos lépése, mivel a regionális bizottságok megalapítása előtt ez a munka 
sok tekintetben csak a mozgalom székhelyén, azaz Csehszlovákiában tar
tott konferenciák alkalmával folyt.

Csak kívánhatjuk, hogy az egyes országok regionális bizottságainak 
tevékenysége egyre több gyümölcsöt teremjen, abban a tekintetben, hogy 

^sikerüljön nekik kiszélesíteni azok körét, akik megértik a közös keresz
tyén felelősséget a jelenlegi világhelyzetért és akik keresik az utakat a 
háborús veszély legyőzésére, a hidegháború megbénítására és a népek 
kölcsönös bizalmához és békés együttéléséhez az előfeltételek megterem
tésére. Kívánatos, hogy további regionális bizottságokat alakítsanak más . 
országokban is.

Magyarországon, Csehszlovákiában és Lengyelországban a KBK regio
nális munkáját a Nemzeti Ökumenikus Tanácsok végzik, melyeknek egy
házai a KBK tagegyházai. Ez a regionális munka is nagy segítséget jelent 
a bizottságokban folyó munkánk teológiai tanulmányi anyagának elő
készítéséhez. Azokban az országokban, amelyekben nincs ökumenikus 
tanács, a KBK regionális munkáját a tagegyházak végzik. Így van pl. a 
Szovjetunióban, Romániában és Bulgáriában, A leszerelési bizottság ülé
sezése alkalmával a Lengyelországi Egyházak ökumenikus Tanácsának, 
az ökumenével foglalkozó bizottság az orosz ortodox egyháznak, a béke 
és a német kérdéssel foglalkozó bizottság a Magyarországi Egyházak 
ökumenikus Tanácsának volt a vendége. A román egyházak a Munka- 
bizottságot ez év novemberében Romániába hívták meg ülésezésre. Há
lásak vagyunk a regionális bizottságoknak, az ökumenikus tanácsoknak 
és az egyes tagegyházaknak mindezekért a meghívásokért, amelyek nagy 
segítséget jelentenek nekünk és örülni fogunk minden további meghívás
nak, amelyet olyan országokból kapunk, amelyekben még nem üléseztek 
a KBK grémiumai.

Különös figyelmet fog érdemelni mozgalmunk afrikai munkája. Az 
etiópiai egyház a munkánkról folytatandó előzetes megbeszélésre meg-
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hívta mozgalmunk egy küldöttségét. Hromádka elnök, Nyikodim érsek 
jeinök, a Tanácsadó Bizottság tagjai, valamint D. Martin Niemöller egy

házelnök látogattak el ez alkalommal őfelségéhez, az etiópiai császárhoz 
és átnyújtottak egy meghívást őszentségének, az etiópiai patriarchának 
egyháza képviselői számára erre az ülésre.

Sokolowsky, nemzetközi titkárunk, a KBK ifjúsági békeszolgálatának 
elnökével, M. Obocenskyvel (mint folyóiratunk képviselőjével), részt vett 
az afrikai keresztyén ifjúság Nairobiban tartott konferenciáján s ez alka
lommal mindketten meghívtak néhány jelentős afrikai testvért a Tanács
adó Bizottság ülésére. Mivel mozgalmunk küldöttsége nem vehetett részt 
az Össz-Afrikai Egyházi Konferencián Kampalában, ez a konferencia üd
vözlő üzenetet küldött s a konferencia főtitkára mozgalmunk elnökéhez 
intézett levelében kifejezte a velünk való kapcsolatok lehetősége iránti 
reményét az Össz-Afrikai Egyházi Konferencia megalapítása után. Az 
Afrikából itt jelen levő testvérektől szívesen veszünk tanácsokat és ja
vaslatokat, amelyek segíthetnek bennünket abban, hogy szorosabbra fűz
zük kapcsolatainkat afrikai testvéreinkkel.

örülünk annak, hogy a Tanácsadó Bizottság legutóbbi ülése óta eltelt 
időben sikerült megvalósítanunk e bizottság határozatát és megalakíta
nunk mozgalmunk folyóiratát, amely kéthavonként jelenik meg és platt- 
formot teremt a jelen konkrét, fontos keresztyén feladatairól folytatott 
széles körű vita számára. A jövőben szeretnők a munkatársak körét lehe
tőleg a Tanácsadó Bizottság valamennyi tagjára és a legkülönbözőbb 
területekről való további munkatársakra kiterjeszteni. Akik Önök közül 
szorosabban szeretnének együttmunkálkodni folyóiratunkkal, jelentkez
hetnek sajtóosztályunk vezetőjénél, dr. Smoliknál, vagy a folyóirat szer
kesztő bizottságának vezetőjénél, Kloppenburg alelnöknél,. vagy dr. Broz- 
főszerkesztőnél.

II. Az ökumenikus helyzet

Különböző ökumenikus grémiumoknak és egyházi vezetőségeknek 
a keresztyén békemunka szükségességének kérdésével kapcsolatban tett 
legutóbbi megnyilatkozásai kezdettől fogva igazat adnak a KBK-nak. 
A pozitív megnyilatkozások egész sorát hozhatnánk fel, amelyek a Ta
nácsadó Bizottság legutóbbi ülése óta különböző ökumenikus szervezetek
ben elhangzottak. Megemlítjük legalább a leszerelésről tartott genfi kon
zultációt, amely a CCIA patronátusa mellett mozgalmunk elnökének kez
deményező javaslata alapján jött létre és amelyen világosan kimondtákr 
hogy hamis a keresztyének hallgatása olyan fontos kérdésekben, mint 
a leszerelés kérdése. A legégetőbb jelenlegi problémák megoldásában 
keresztyén együttmunkálkodásra való eme felhívás pozitív szó volt, ame
lyet az Egyházak Világtanácsának és a KBK-nak a munkatársai mondtak 
ki ezen a tanácskozáson. Pozitív hozzájárulás volt az Egyházak Világ
tanácsa vezető képviselőinek nyilatkozata a karib-tengeri válsággal kap
csolatban. Ugyancsak igen pozitívan értékeljük különösképpen a Za- 
gorszkban az elmúlt év júliusában lefolyt Moszkvai Leszerelési és Béke
kongresszussal kapcsolatban tartott keresztyén ülést is.

Mindnyájan nagyon örülünk annak, hogy a Tanácsadó Bizottság je
lenlegi ülésén közöttünk lehetnek különböző ökumenikus szervezetekből 
való testvéreink. Itt vannak az Egyházak Világtanácsának, az t Európai 
Egyházak Konferenciájának, a Lutheránus Világszövetségnek, á Réfor- 
mátus Világszövetségnek, az Európai Baptista Szövetségnek, a Mennonita 
Világszövetségnek megfigyelői, a Quekerek Szervezetének, a Pouidoux:
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Konferenciának, a Brit Egyháztanácsnak, a Francia Protestáns Szövet
ségnek, az Amerikai Megbékélési Szövetségnek, az EKD-nak, a Lengyel- 
országi Római Katolikus Szervezetnek és további szervezeteknek a kép
viselői. Mindeme testvéreknek megfigyelőkként való részvétele a moz
galmunk munkája iránti növekvő érdeklődésről tanúskodik. Elmondhat
juk, hogy sikerült kivívnunk számos keresztyén és ökumenikus kör el
ismerését. Kötelességünk azonban arra törekedni, hogy munkánkat ne 
csak elismerjék, hanem hogy a béke fenntartásáért viselt közös keresz
tyén felelősségre szólító felhívásunk hatásos legyen. E célból szükséges 
a legkülönbözőbb akciókra vállalkozni. A mozgalom jelenlegi szakaszá
ban fő feladatként a Második Keresztyén Béke-Világgyűlés előkészítése 
áll előttünk. Ez az előkészítés minden munkatársunktól eddigi tevékeny
ségének fokozását követeli meg. Ezekben az előkészületekben részt kel
lene vennie a Tanácsadó Bizottság, a regionális bizottságok, a regionális 
konferenciák és valamennyi bizottság minden tagjának és a Második 
Keresztyén Béke-Világgyűlés előtt minden ülésnek a konkrét közös fel
adat előkészítése jegyében kellene állnia. Ez vonatkozik a Munkabizott
ság olaszországi ülésére, az olaszországi, az NSZK-beli konferenciára, a 
Munkabizottság romániai ülésére, a hollandiai regionális konferenciára, 
a bizottságok üléseire, és valamennyi konzultációra, amelyek előttünk 
állnak. Ez vonatkozik folyóiratunk munkájára és minden nemzetközi 
kapcsolatra ökumenikus és egyházközi téren.

b) A keresztyén békemunkához jelentős ökumenikus hozzájárulást 
jelent XXIII. János pápa Pacem in Terris encyklikája. Ez encyklika je
lentőségét a második vatikáni zsinatnak, előkészületeinek és lefolyásá
nak hátterében fogjuk fel teljesen. Az encyklika különleges gyakorlati, 
erkölcsi, szociális, gazdasági és politikai kérdésekkel foglalkozik. Egész 
felépítéséből látható, hogy itt határozott lépésről van szó, amellyel a 
pápai tekintély pozitív megértéssel fordul a mai világhoz, a keresztyén 
és a nem keresztyén világhoz s azzal a törekvéssel, hogy segítséget nyújt
son a mai világnak és a mai embernek. XXIII. János pápa már a zsinat 
előkészületei közben különös érdeklődést mutatott gyakorlati kérdések 
iránt és kijelentette, hogy a zsinat eszköz kell legyen az egyház meg
újulásához és a mai világba való beavatkozáshoz. Már 1962. október 11-én 
elhangzott bevezető szavaiban megemlítette a békés együttélés szüksé
gességét és kétségkívül képviselte a zsinatnak 1962. október ’2'0-i ama 
nyilatkozatát, amely valóban békemanifesztum volt. A Pacem in Terris 
encyklika tovább megy ezen a vonalon és szervesen összefügg a pápa 
tevékenységével, főpapi hivatalának kezdete óta. különösen azonban a 
zsinat előkészítésével. Figyelemre méltó, hogy az encyklika pozitívan 
értékeli a modern kor alapjellemvonását: a munkásosztályok belépését 
a közéletbe, a nők részvételét a közügyekben és a népek felszabadítását 
a politikai függőségből. Bár a kolonializmus szót nem mondja ki, az egész 
szövegből mégis látható, hogy az encyklika örömmel üdvözli a gyarmati 
uralom bukását, összefügg ezzel az a nyomaték is, amellyel sürgeti, hogy 
tűnjék el a faji megkülönböztetés és az emberek a népi és faji határokon 
túl egyenlő méltóságot és egyenlő értéket nyerjenek. Egy másik bátorító 
jelensége az encyklikának az ama változások iránti megértés, melyeken 
az emberiség átmegy és amelyekhez kell alkalmazni a jogi, gazdasági és 
politikai rendszereket és intézményeket. Látni lehet, hogy az encyklika 
az ember lényének és jogainak természetjogáról való hagyományos és 
tematikus gondolkodásmód keretében meg akarja érteni az egyetemes 
történelmi mozgalmat és emlékeztetni akarja a közélet felelős személyi
ségeit arra, hogy nyitott szemmel kell nézniök a változásokat és megér-
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téssel kell lenniük az emberek mai szükségletei iránt a társadalomban. 
Egyaránt törekszik belátásra és az emberi méltóság lelkiismeretes tisz
teletben tartására az emberi élet minden külső és belső területén. Az 
egész encyklikán végigvonul ez a gondolat: a társadalomnak készen kell 
lennié arra, hogy felelős emberek vezetésével a társadalmi történéssel 
összhangban változtassa meg az eddigi jogi és politikai rendet.

Különös hangsúlyt helyez az encyklika az ENSZ küldetésére, az 
alapvető emberi jogokról szóló alapokmányára és az államok közötti kap
csolatokra. A katolikus egyház tagjait figyelmezteti, legyenek tudatában 
a közélet iránti felelősségüknek, valamint az igazság, jogosság és a többi 
keresztyénekkel, sőt minden jóakaratú emberrel való békességük iránti 
felelősségüknek, hogy velük együtt munkálkodjanak. Semmi nyoma 
nincs itt a katolikusok és keresztyének többi emberek fölé való emelé
sének. Az encyklika mindjárt bevezető szövegében a lelkészek, az egész 
hivői és minden jóakaratú ember számára szól. Küldetésével és egész be
állítottságával a pápai tekintély jelentős cselekedete. Az emberiséget nem 
választja szét hívőkre és hitetlenekre, katolikusokra és nem katoliku
sokra, keresztyénekre és nem keresztyénekre. Mindenkit együttmunkál- 
kodásra szólít fel, még ha hallgatólagosan feltételezhető is, hogy a kato
likusok hívek maradnak egyházuk tekintélyéhez, hagyományához és hit
vallásához. Míg korábban a pápák és egyházi fejedelmek inteni szoktak 
minden együttműködéstől más keresztyénekkel és különösen nem keresz
tyénekkel, míg akkoriban a hívők a másokkal való közös akció miatt a 
kiközösítés veszedelmének tették ki magukat, a Pacem in Terris encyk
lika a mái világ mélyre ható változásainak, a fenyegető háborús veszély
nek és más társadalmi betegségeknek tudata jegyében áll s az igazság
ban, igazságosságban, szeretetbén és szabadságban való világbékéért ki
fejtett felelős törekvésre szólít fel. Alapmotívumként az ember elvitat
hatatlan és megsérthetetlen jogainak, méltóságának és szabadságigényé
nek tiszteletben tartása csendül ki belőle.

III. Nemzetközi helyzet

Ha mi, keresztyének átgondoljuk a béke veszélyeztetésével kapcso
latos kérdéseket, akkor éppen az evangéliumba vetett hitünk arra köte
lez bennünket, hogy levonjuk ebből a konzekvenciákat, el egészen a 
konkrét, világi, politikai ügyekig. Alapelvünkhöz hűen arra törekszünk, 
hogy a közérdekű események és viszonyok megbízható ismeretében be
széljünk erről. Tudatában vagyunk annak, hogy a megbeszélt problémák 
figyelmes tanulmányozása nélkül vagy a levegőben maradunk, vagy pe
dig propagandisztikus jelszavak és üres frázisok foglyai leszünk. Az evan
gélium hitéből következő felelősségünk arra késztet bennünket, hogy 
megszerezzük a szükséges tanulmányi anyagot, meghallgassuk egymást, 
közös beszélgetéseinkben elmélyítsük ismereteinket és így megbízható 
következtetésekre jussunk. Mozgalmunk kezdettől fogva ilyen beszélge
téseknek helye, olyan párbeszédekre nyújt teret, ahol emberek valósá
gosan beszélnek egymással, kölcsönösen komolyan veszik egymást és egy 
akarattal közös megoldást keresnek arra, hogy miként lehet a béke való
ságos légkörét megteremteni és miként lehet politikai, diplomáciai, nem
zetközi szerződéseket lehetővé tenni. Tudatában vagyunk annak, hogy 
e mai idő minden nehéz kérdése mély szakismeretet igényel. Meg va
gyunk győződve (és e meggyőződésünket csaknem minden ülésünk meg
erősíti), hogy az evangélium közös alapja megkönnyíti a beszélgetéseket 
és az evangélium világossága nagy segítséget nyújt ahhoz, hogy eljussunk
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a mai nehézségek, veszélyek és ellentmondások valóságos gyökereiig. 
A szent és szerető Isten minden emberi nyomorúságban, tehetetlenség
ben, bűnben és vétekben való jelenlétének hite, azaz az evangéliumba 
vetett hit közvetlenül a mai kor bonyolult viszonyaiba vezet el bennün
ket és felelős bátorsággal ruház fel bennünket olyan helyzetekre is, ahol 
elérhetetlennek látszik minden megértés a népek között. Felelősség és bá
torság jellemzik megbeszéléseinket és lépésről lépésre elvezetnek ben
nünket a könnyebb jelenségektől és feladatoktól a nehezebbekig. A sok
szor legyőzhetetlennek látszó akadályok próbakőként hatnak hitünk szá
mára, amely éppen ilyen akadályokon keresztül és a gyengeségeinkkel, 
valamint a külső világ rosszindulatával folytatott küzdelemben csak 
növekszik.

A népek békés együttélése, a koegzisztencia kérdése az az alapvető 
probléma, amellyel a Tanácsadó Bizottság mostani ülésén foglalkozni 
fogunk és amely minden más részletkérdés hátterében áll. Ez a téma 
már kezdettől fogva (1959) vörös fonalként húzódik végig minden tanács
kozásunkon és konferenciánkon. Ennek ellenére megállapítjuk, hogy ma
napság egészen akut jellegű lett. A világ minden felelős államférfin be
látta már, milyen abszurd dolog lenne egy új yilágkonfliktús kirobban
tásának szándéka. Minden felelős és tájékozott ember előtt világos, hogy 
egy világméretű konfliktus szükségszerűen elképzelhetetlen katasztrófá
hoz vezetne. Sajnos, a népek és államférfiak még nem egyeztek meg ab
ban, hogy milyennek kell lenni a békés együttélésnek és mit kell érteni 
a népek békés versenye programján. Még mindig vannak államférfiak 
és népek, amelyek bár feladják az atomháború gondolatát és becsülete
sen visszaborzadnak tőle, mégis meg vannak győződve, hogy ellenfelüket 
legyőzhetik fokozott hidegháborúval, vagyis gazdasági háborúval és olyan 
eszközökkel, amelyek politikai, gazdasági, vagy kulturális fölényt bizto
sítanak. Ezért ezen az ülésen arra a kérdésre akarunk összpontosítani, 
hogy miben áll az igazi békés koegzisztencia. Itt nem arról van szó, hogy 
miként lehet legyűrni az ellenfelet, konkurrenst, vagy ellenséget, hanem 
a pozitív, dinamikus és alkotó verseny útjának lerögzítéséről. Az a véle
ményünk, hogy talán éppen ez az esztendő, ezek a hónapok és napok je
lentik a háború utáni történelemnek azt a döntő pillanatát, amikor meg., 
kell tenni az előrevezető döntő lépést.

Nem elegendő az ellenfél katonai és hatalmi erőszakkal való legyő
zésének gondolatát feladni. Sürgetően szükséges megteremteni a népek 
olyan kapcsolatainak alapját, amelyekben a legjobb emberi tulajdonsá
gok szabadon bontakozhatnak ki a szellemiek, a gazdasági élet és a tech
nika területén és amelyekben az egyik nép a másiknak segítségére lehet. 
Csak ilyen versenyben juthatnak kifejezésre és nyerhetnek igazolást az 
egyik, vagy másik társadalmi és politikai rendszer előnyei. Csak itt mu
tatkozik meg valamely ideológiai irányzat mélysége és ereje és magától 
értetődően az arra való képessége is, hogy segítséget nyújtson azoknak 
a népeknek és országoknak, amelyek önhibájukon kívül történelmileg 
elmaradottságban élnek és nyomorral, éhínséggel kénytelenek küzdeni. 
Meg vagyunk győződve, hogy egy ilyen együttélésben és békés verseny
ben el lehet érni az emberiség valóságos egységét, hogy így azután idő
vel minden faji, nemzeti, kulturális és szellemi gőg eltűnjék. Ennek során 
— erről meg vagyunk győződve — az ilyen békés együttélés nem vezet 
az emberek nivellálására és a népek uniformizálására. Ellenkezőleg, ép
pen ekkor fog igazán az egyes népek tulajdonságaiból és adományaiból 
minden egyéni és jellemző vonás valóságosan kibontakozni.

Mivel eddig még nem sikerült elérni azokat a célokat, amelyeket
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a KBK kezdettől fogva feladatául tűzött ki, energikusabban kell dolgoz
nunk addig az adott pillanatig, amíg az atomkísérletek megszüntetésének, 
az atomfegyverek megsemmisítésének és a teljes leszerelés elérésének 
kérdése megoldódik. Bár meg vagyunk győződve, hogy a világ felelős ál
lamférfi ai is tudatában vannak az atomháború lehetetlenségének, még
sem ringatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy ez a veszély már meg
szűnt. Felszólítjuk az Egyesült Nemzetek Szervezetét és bizottságait, 
folytassák még erőteljesebben a teljes leszerelésért vívott harcukat. Fe
lelőtlen minden kísérlet, amely megpróbálja állítani, hogy fegyverkezés 
mélyreható korlátozása és végül a teljes leszerelés olyan legyőzhetetlen 
gazdasági nehézségeket hozna létre, amelyek esetleg az egyes országok 
gazdasági struktúráját veszélyeztetnék. Mi úgy tudjuk, hogy éppen ellen
kezőleg, hatalmas gazdasági erők szabadulnának fel, amelyek azután ál
dásosán hatnának, így pl. különösen a gazdaságilag elmaradott országok 
javát szolgálnák. Ezért újra felszólítjuk az ENSZ minden tagállamát, 
valósítsák meg az ENSZ atomfegyver-kísérletek megszüntetéséről hozott 
határozatát és hogy semmi esetre se növekedjék azoknak az államoknak 
a száma, amelyeknek atomfegyverek vannak tulajdonokban, vagy ame
lyek atomfegyverek fölött rendelkeznek.

A nemzetközi helyzet enyhüléséhez és a békés együttélés jobb elő
feltételeinek megteremtéséhez egészen fontos hozzájárúlásnak tekintjük 
az atommentes területek létrehozását, nem csupán Európában, hanem 
más világrészeken is. így minden javaslatot köszöntünk, amelyet e té
mával kapcsolatban az utóbbi időben tettek. Ezzel áll összefüggésben 
ama korábbi követelményünk megismétlése is, hogy fel kell számolni 
minden idegen területen levő katonai támaszpontot. Amíg eme első alap- 
*'e+ő lépéseket nem teszik meg, addig nem lehet szó a békés együttélés 
feltételeinek megteremtéséről és kényszerítve érezzük magunkat köve
teléseink állandó megismétlésére.

Mozgalmunk kezdettől fogva foglalkozott a világ biztonságának prob
lémáival és az európai biztonság ezzel összefüggő kérdésével. Az egész 
eltelt idő alatt sem sikerült azonban lényeges lépést tenni Németország 
kérdésének békés megoldása felé, amellyel Európa biztonsága a legszo
rosabb kapcsolatban áll. Nekünk, különböző országokból való keresztyé
neknek eddigi döntéseinket bizonyos konkrét lépésekkel kellene kiegé
szítenünk, amelyek hozzájárulnának ennek az életkérdésnek végleges 
megoldásához. A Munkabizottság szeptemberi ülése ezért megbízta a 
Nemzetközi Titkárságot, hogy készítsen elő egy találkozást Németország 
kérdésének békés megoldásáról. Ezzel kapcsolatban a Munkabizottság 
folyó évi áprilisi ülésén történt meg az első lépés, amikor a Munkabizott
ság a két német állam parlamentjeinek elnökeihez, valamint a két ország
ban -élő egyházak vezetőségeihez leveleket fogalmazott: ezek az ilyen 
tanácskozás feltételeit adják elő. Az NSZK Szövetségi ülésének elnöke, 
dr. Gerstenmayer, javaslatainkkal Kapcsolatban negatívan nyilatkozott, 
míg az NDK Népi Kamarájának elnöke, Dieckmann, a maga és a népi 
kamara nevében készségét fejezte ki arra, hogy bármikor részt vegyenek 
ilyen tanácskozásokon. Várjuk még a két német állam egyes tartományi 
egyházainak válaszát leveleinkre és el vagyunk szánva arra, hogy meg
tegyük a szükséges lépéseket egy ilyen tanácskozás megvalósítása érde
kében, amit mi igen kívánatosnak tartunk.

A Németország kérdésének békés megoldásával foglalkózó anyagot 
a Tanácsadó Bizottság tagjai ezen az ülésen megkapják. A KBK Munka- 
bizottságának irányelveiről van szó a Németország kérdésének békés 
megoldására. Ezeket az irányelveket ez év februárjában javasolta a Béke
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és Németország Bizottsága és a Munkabizottság ez év áprilisi ülésén 
kerültek elfogadásra. Továbbá a két német állam parlamentjeinek elnö
keihez és a két ország összes egyházához intézett levelekről van itt szó. 
Az anyag között találják mozgalmunk elnökének a német kérdéssel kap
csolatos memorandumát, amelyet a Munkabizottság úgy köszöntött, mint 
jelentős hozzájárulást e problematika megoldásához.

A béke kérdésével legszorosabban összefügg a kolonializmus és a 
neokolonializmus problémája is. Nem mehetünk el szó nélkül amellett 
a veszély mellett, amelyet a gyarmati uralom új formákban történő fel
újításában látunk. Ezért minden erőnkkel azon leszünk, hogy munkánk 
hozzájáruljon annak a határozatnak megvalósításához, amelyet az ENSZ 
a bármely formában folyó gyarmatosítás megszüntetéséről hozott.

Céljaink elérésének káros akadálya a hidegháború állandóan mérgező 
légköre, amely mélyrehatóan zavar minden nemzetközi kapcsolatot. Fel
hívunk minden jóakaratú embert a világon, járuljon hozzá a hideghá
ború minden jelének eltávolításához és a bizalom olyan légkörének meg
teremtéséhez, amelyben minden vitás nemzetközi kérdést békés tárgya
lások és ésszerű kölcsönös kompromisszumok útján oldanának meg.

IV. A Második Keresztyén Béke-Világgyűlés előkészítése

A  Tanácsadó Bizottság mostani ülése az utolsó a második KBVGY 
előtt. A Tanácsadó Bizottság hivatott a második KBVGY tevékenysége 
tematikájának, helyének és idejének meghatározására. A Munkabizott
ság megbízta a Nemzetközi Titkárságot konkrét .javaslatok előterjesz
tésére. A Második KBVGY számára a következő témát javasoljuk: Az 
ember megmentése. A Tanácsadó Bizottság teológiai csoportjától azt vár
juk, hogy ezen az ülésen gondolja át a javasolt témát, a KBK eddigi 
teológiai alapjából kiindulva, amely az evangélium ama alaptételében 
gyökerezik, hogy Isten Jézus Krisztusban mindent megtett az ember ha
láltól való megmentéséért. Felszólítást nyertünk Jézus Krisztus követé
sére, ami ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy minden keresztyén 
erőnket latba kell vetnünk az emberiség katasztrófától váló megóvására. 
A Tanácsadó Bizottságnak a teológiai csoportban részt vevő tagjaitól 
ösztönző javaslatokat várunk a részlettémákkal és az előadók kijelölé
sével kapcsolatban. A Második KBVGY tematikáján kívül a teológiai 
csoport munkájától azt várjuk, hogy teológiailag értékelje az egyes bi
zottságok üléseinek eddigi anyagát és tárgyalja meg az előbb hallott két 
főreferátumot.

A nemzetközi csoport feladata az, hogy teológiai alapunkból azokra 
az egészen időszerű és konkrét politikai feladatokra következtessen, 
amelyek a jelenlegi helyzetben előttünk, keresztyének előtt állnak. Szin
tén ettől a csoporttól várunk indítványokat a Második KBVGY előké
szítésével kapcsolatban a Tanácsadó Bizottság ülése minden referátu
mának és a bizottságok eddigi munkájának megbeszélése alapján. Tőlük 
várjuk a második KBVGY előkészítésének perspektíváit is.

Az operatív csoport hivatott a Második KBVGY egybe hívása ter
minusának és formájának mérlegelésére. Optimális terminusként 1964 
első féléve végét és az ülés helyeként Prágát javasoljuk. A Nemzetközi 
Titkárság javasolja, hogy a Tanácsadó Bizottság fogadjon el a Második 
KBVGY összehívásával kapcsolatban egy üzenetet, amelyet minden egy
házhoz és ökumenikus szervezethez eljuttatnánk a KBK tagegyházaiból, 
tagcsoportjaiból és egyéni résztvevőkből álló delegációk közvetítésével. 
E küldöttségek nemcsak átadnák a meghívást, hanem előkészítő mun-
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kára is felszólítanák a meghívottakat a Második KBVGY-vel kapcso
latban. Ezt az üzenetet különböző ökumenikus konferenciák alkalmain 
is át kellene nyújtani, így pl. az EVT Központi Bizottságának ülésén, a 
Lutheránus Világszövetség és más ökumenikus testületek konferenciáin, 
valamint a Hit és Egyházalkotmány Világkonferenciáján.

A résztvevők tervezett számának 1000 és 1500 között kellene mozog
nia. Az ülés tartama 5 nap lenne. Négy referátum lenne és egy beszá
moló a mozgalom munkájáról. A fő témáról egy referátumot és korrefe
rátumot kellene tartani Afrika, Ázsia és Latin-Amerika képviseletében. 
A Második KBVGY munkájának súlypontja az egyes munkacsoportokban 
lenne.

Ismét szükséges az operatív csoportban átgondolni a különböző, nem 
speciálisan keresztyén békeszervezetekkel való együttműködés lehető
ségét és a velük való viszonyunkat. Az Európai Békeszövetségre, a Meg
békélés Világszövetségére, valamint annak területi és nemzeti ágazataira, 
a különböző pacifista szervezetekre, a Béke-Világtanácsra és a japán 
vallásos békeszervezetre gondolunk. Várjuk, hogy a Tanácsadó Bizottság 
tagjaiból alakított operatív csoport javaslatokat fog előterjeszteni további, 
hasonló szervezetekkel való együttműködésünk lehetőségével kapcsolat
ban. Ezek a nem keresztyén szervezetek természetesen nem a Második 
KBVGY egybehívásáról szóló, keresztyének számára fogalmazott üzene
tünket kapnák meg, hanem olyan leveleket kapnának, melyekben meg
hívás lenne a Második KBVGY-n való részvételre és felhívás az előké
születekben való részvételre és amelyeket akár egyénenként is, a Munka- 
bizottság fogalmazna meg.

A Munkabizottság Drezdában elhatározta az ENSZ munkatársainak 
meghívását is a Második KBVGY-re.

Az operatív csoportnak alaposan át kell gondolnia és meg kell vitat
nia a KBVGY-vel kapcsolatos feladataink és így a KBVGY finanszíro
zásának igen fontos kérdését is. Ezeken a pontokon is várjuk kezdemé
nyező javaslataikat és konkrét pénzügyi segítségüket.

V.

A keresztyén egyházak és az egyes keresztyének feladata a népek 
megbékélésével kapcsolatban a mai világban nem csökken, hanem éppen 
ellenkezőleg növekszik. Tudatában vagyunk^ annak, hogy még mindig elég 
sok olyan egyház és keresztyén ember van, aki még nem érti a világ 
jelenlegi helyzetéért hordozott keresztyén felelősséget. Vágyunk arra, 
hogy mozgalmunk járuljon hozzá a békéért érzett keresztyén felelősség 
elmélyítéséhez és egy olyan légkör megteremtéséhez, amelyben az állam
férfiak nyíltan, valóban elveikhez hűen, de közben a bölcs és elkerül
hetetlen kompromisszumok iránti érzékkel tárgyalnak egymással. Ha az 
egyházak és tagjaik kérdéseiket, különbségeiket és különbözőségeiket az 
evangélium normája alá állítják, akkor igazi példává válnak a népek és 
azok államférfiai előtt arra, hogy különbözőségeiket, különbségeiket, 
ellentéteiket a béke, a megbékélés és a békés légkör követelményeinek 
rendeljék alá.

Munkánk nem nélkülözheti az eleven kritikai vitát. De éppen ez 
járul hozzá hitünk és teológiai alapunk elmélyüléséhez, valamint testvéri 
közösségünk és kölcsönös bizalmunk megszilárdításához.

A világban mutatkozó jelenlegi fejleményeket az jellemzi, hogy 
nagyon komplikáltak és hogy az emberek nagy része őszintén vágyakozik 
a béke fenntartására. E fejlemények újra meg újra nemcsak a KBK
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létének jogosultságát mutatják, hanem munkánk erőteljesebbé tételének 
szükségességét is. Nem olyan mozgalmat alkotunk, amelynek örökké 
kell tartania, de semmi esetre sem csökkenthetjük munkánk során törek
véseinket és erőfeszítéseinket addig, amíg a béke nincs biztosítva, amíg 
ily nagymértékben hat mellettünk a hidegháború, amíg nincs meg a 
jelenlegi problémák békés úton való megoldásának készsége, amíg nem 
jönnek létre a reális békés koegzisztencia feltételei, amíg atomfegyver 
kísérletek folynak, amíg nincs meg az általános és teljes leszerelésben 
való megegyezés készsége és amíg nem kezdődnek tárgyalások a két 
német kormány között azzal a céllal, hogy minden közös problémára 
közös békés megoldást találjanak.

A KBK által végzett munka nem volt, nem lesz és most sem egy
oldalú propaganda a szó negatív értelmében, de egyoldalú munka marad 
abban az értelemben, hogy mindig az egyik oldalon akarunk állni, éspe
dig a béke oldalán a háborúval szemben. Eme egyoldalúság miatt egyi
kőnk sem szégyenkezik és nemcsak vallást teszünk mellette, hanem még 
nagyobb kezdeményező erővel, mélyebben és energikusadban el kell 
köteleznünk magunkat mellette.

Amikor most befejezésül és összefoglalásként néhány olyan szót kell 
mondanom, amelyek eddigi munkánk legfontosabb pontjainak vázát hiva
tottak felrajzolni, akkor mindenekelőtt azt szeretném megállapítani, hogy 
eddigi munkánkban azon az alapvető vonalon haladtunk, amelyet az Első 
KBVGY határozott meg. Mozgalmunk gyűlései alkalmával, különösen 
pedig bizottságaink munkaülésein, mélyebben és behatóbban foglalkoz
tunk azzal az üzenettel, hogy Isten megbékéltetett bennünket Jézus 
Krisztusban, megszabadított a halálfélelemtől és testvérekké tett ben
nünket. Ö bízott meg bennünket azzal a szolgálattal, hogy minden embert 
békére hívjunk, hogy így ne becsüljük le restül és közömbösen a háború 
katasztrófájának veszélyét, amely az utóbbi években fenyegetően jelent
kezik; hogy így Tőle nyert szolgálatunkat egészen konkrét feladatokban 
lássuk; hogy így előmozdítsuk a világ feszültségének megszüntetését, a 
hidegháború légkörének eloszlatását és a tárgyalások számára előnyös 
légkör megteremtését; hogy így olyan konkrét intézkedéseket érjünk el, 
amelyek a következőkhöz vezetnek: atommentes övezetek létrehozása a 
világban, mindenféle atomfegyverkísérlet megszüntetése, a tömegpusztító 
fegyverek egész állományának megsemmisítése, az összes vitás kérdés 
tárgyalásokkal és ésszerű kompromisszumokkal való megoldása.

Elmondhatjuk, ezen a vonalon, ebben a munkában és ezen az úton 
eddig jó eredményeket értünk el abban az értelemben, hogy közös beszél
getéseinkben megtisztult látásunk mindezekkel a problémákkal kapcso
latban, mélyebben látunk és intenzív módon feldolgoztuk a kérdések 
megoldásához való hozzájárulásunkat. És. ezáltal, amint feltételezhetem, 
e problémák megoldásához is hozzájárultunk. Példaként a leszerelés 
problémájával kapcsolatos közös munkánkat szeretném megemlíteni, 
amely elnökünk, J. L. Hromadka kezdeményezéséből egészen konkrét 
akcióig vezetett, az ezzel kapcsolatos tanácskozásig, amely a CCIA síkján 
ment végbe a KBK képviselőivel 1962-ben Genfben. Továbbá a nehéz 
német problematikát szeretném megemlíteni, amelynek területén bizott
ságaink tevékenységében és a Munkabizottságban azzal a céllal dolgo
zunk, hogy olyan lépések szülessenek meg, amelyek hozzájárulhatnak 
eme Európában még mindig veszélyforrást jelentő probléma végső meg
oldásához. Továbbá szólhatnék arról a munkánkról is, amelyet a hideg
háború, az új államok, a békeszolgálat és az ifjúsági munka értelme 
kérdéseiben végeztünk.
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Mindez azt bizonyítja, hegy munkánk iránya helyes. Most arra van 
szükség, hogy fáradhatatlanul és szorgalmasan folytassuk ezt a munkát. 
Nem könnyű munka ez és a beszélgetések sem mindig egyszerűek, össze
kapcsol bennünket az a szolgálat, amelyet Jézus Krisztus mint Űr és 
mint a Béke Fejedelme bízott ránk, hogy így minden akadályon túl 
testvéri közösségben vegyük ki hathatós módon részünket abból, hogy 
a béke és az élet e földön megmaradjon és megszilárduljon,

E munkára hívunk minden jóakaratú embert. Né riasszon vissza 
semmiféle akadály és fáradtság bennünket, hanem dolgozzunk mindany- 
nyian együtt azoknak az ajándékoknak és ama megbízatásnak megfele
lően, amelyeket Krisztus népeként most és ebben a korszakban nyertünk

JANUSZ MAKOWSKI,
a Lengyelországi Keresztyén és Szociális Egyesület főtitkára: 

FELSZÓLALÁS
a Keresztyén Békekonferencia prágai ülésén, 1963. június 5-ér

Elnök Úr! Főtisztelendő Atyák! Drága Testvé-eki
Először is engedjek meg. hogy mindnyájukat köszöntsem a lengyel- 

országi római katolikusok milliói nevében, akik vágyódnak a világbékére 
és kívánják, hogy az Ür békessége uralkodjék minden ember lelke fölött.

Mélyen megindultan fordulok e gyűléshez és veszek részt első alka
lommal a hívők egyik nemzetközi konferenciáján, amelyet a békének 
ezentelnek.

Hangsúlyoznom kell, hogy nem a lengyelországi római katolikus 
egyház küldötteként vagyok itt. A Keresztyén és Szociális Egye-sületet, 
a laikusoknak ezt az egyesületét képviselem itt, amely ugyan legnagyobb 
részben katolikusokból áll, de más keresztyének is tartoznak hoz^á. 
Egyesületünk már hat év óta részt vesz Lengyelország közéletében. Az 
Égyesült Lengyel Munkáspárttal és két másik párttal dolgozik együtt a 
szocializmus megvalósításáért, a gazdasági élet, a politika területén és 
szociális téren is. Hitünk és a bennünket a marxistáktól megkülönböztető 
filozófiai nézeteink nem jelentenek akadályt számunkra abban, hogy egy 
ügyért dolgozzunk velük.

A katolikusok, egyesületünk tagjai, a hit, a dogma és az erkölcs 
kérdéseiben Lengyelország katolikus hierarchiájának vannak alárendelve. 
Készt veszünk azonban, a magunk kezdeményezésére és felelősségére, a 
politikai és szociális életben is.

Különösen boldogok vagyunk tehát, hogy igazolja álláspontunkat az 
erkölcsi és politikai rendnek az a megfogalmazása, amelyet XXIII. János 
őszentsége enciklikáiban — mindenekelőtt a „Pacem in' terris”-ben — 
adott. A katolikus világ legmagasabb lelki tekintélye felemelte szavát 
a hívők és hitetlenek, minden jóakaratú ember együttműködéséért. „Min
denben, ami önmagában véve jó és jóra vezethet” (Mater et Magistra) 
És a pápa hozzáteszi: „megtörténhetik tehát, hogy most reális előnyöket 
hozhat sok olyan találkozás, amely ezelőtt alkalmatlannak és haszonta
lannak látszott, amennyiben a gyakorlati megvalósításról volt szó. . . ” 
(Pacem in terris). Úgy tűnik, hogy a pápának ez a pacifista és humanista 
üzenete pozitív visszhangra talált minden szocialista államban.
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Az 1961 júniusában Prágában ülésező Keresztyén Béke-Világgyűlés 
alkalmából megemlítették, hogy önök között nincsenek jelen „a legna
gyobb egyháznak tagjai, amely az apostoli bizonyságtételből származik, 
a római katolikus egyház tagjai” . És kijelentették: „A  mi részünkről 
nyitva van és marad az ajtó” (Hromádka professzor beszédéből).

A Lengyelországi Keresztyén és Szociális Egyesület főként római 
katolikusokból áll, Néhány hónappal ezelőtt kifejezésre juttattuk, hogy 
csatlakozni szándékozunk a Keresztyén Békekonferencia munkájáho.z. 
amelynek székhelye Prágában van. Mozgalmuk és munkájuk igen fontos 
a megosztott világ jövendője szempontjából. Remélem, hogy elfogadják 
jelentkezésünket.

Hálásak vagyunk, hogy meghívtak bennünket a Tanácsadó Bizottság 
eme ülésére. Meg vagyunk győződve, hogy XXIII. János főpapságának 
utolsó két esztendeje sok nehézséget megszüntetett és szétoszlatta azokat 
az aggodalmakat, hogy a római egyház ellenséges álláspontot támogat a 
szocialista világgal szemben. Ezeket az aggodalmakat az Első Keresztyén 
Béke-Világgyűlés különböző résztvevői mutatták.

Meg vagyok győződve, hogy jogom van a lengyel hivők millióit kép
viselni — mindenekelőtt azokat a katolikusokat, akik folyamatosan dől 
goznak országuk szocialista jövőjéért.

Az a megtiszteltetés ért, hogy a Keresztyén és Szociális Egyesületet 
képviselhetem. Ez az egyesület a felebaráti szeretet szellemében része
sedik munkájukból.. Közösen akarunk dolgozni a béke megvédéséért és 
a béke megőrzéséért az emberi szívekben. Törekvésünket egyesíteni 
akarjuk az önökével a békés koegzisztencia érdekében és azzal a céllal, 
hogy minden keresztyén, hivő és hitetlen ember, a különböző felekezetek 
tagjai közös vonásokat találjanak.

Ez a mi közös feladatunk.
Meghalt az a nagy XXIII. János, akinek főpapsága történelmi jelen

tőségű volt és aki minden ember szívét megnyerte. Ügy hiszem, min
denkinek az érzését fejezem ki, amikor azt mondom, hogy a fájdalom
nak emez órájában az egész keresztyén világgal közösségben kérjük 
Istent, hogy folytatódjék az ő műve a békesség és a szeretet javára.

A TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG HATÁROZATA 

Élni ma együttélést jelent

A Tanácsadó Bizottság 1963. június 4—9-ig tartott prágai tár
gyalásait a tanulmányi csoportok készítették elő és annak tudatá
ban folytattuk őket, hogy minden egyes kérdésnek és határozat
nak teológiai munkánk a hordozó ereje. Ismét emlékezetünkbe idéz
tük, hogy meg kell nyíltan és önkritikát gyakorolva vizsgálnunk, 
vajon valóban hitbeli és teológiai indítékok mozgatnak-e bennün
ket és vajon nem vagyunk-e külső politikai és hatalmi-politikai 
előítéletek igézete alatt. Megbízatásunkat az evangélium mélységei
ből nyerjük és Jézus Krisztus szenvedésének és győzelmének fényé
ben akarjuk betölteni.

Ez nem teszi egyszerűvé a helyzetet, mert minden egyes előre
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vezető lépést a hit és a legkomolyabb személyes döntés síkján kell 
egyenként és közösen megharcolnunk. De munkánknak éppen ez a 
természete fordítja tekintetünket újra meg újra arra az ígéretre, 
amely azokra érvényes, akiknek van bátorságuk Isten iránti biza
lommal cselekedni.

Megbékélés és Isten türelme

Tárgyalásainkat két irányelv vezette: egyfelől az Isten Fiában, 
a názáteri Jézusban szerzett megbékélés teremtő hatalmára esik a 
hangsúly, másfelől pedig annak tudatára, hogy a prófétai és apos
toli igehirdetés ama türelmes szeretet meglátására nyitja meg sze
münket, amelyet a mennyei Atya az emberek iránt Fiában megmu
tatott. Az első arra emlékeztet, hogy a názáreti Jézusban nyert 
megbékélés fáradhatatlan munkára fűz össze bennünket az embe
rek és a népek megbékélése érdekében. Nem hisz Krisztus megbé
kéltető művében az, aki nem rendül meg belsőleg a népek közötti 
mély ellentmondások, előítéletek és ellentétek láttán és nem érzi 
magát elkötelezve, hogy mindent megtegyen még a legmélyebb el
lentmondások leküzdésére is. Aki azonban helyesen értette meg az 
evangéliumot, az nem riad vissza a nehéz akadályoktól, nem bátor- 
taianodik el a csalódások, időleges vereségek és sikertelenségek 
miatt, hanem tovább folytatja munkáját megerősödve és felbáto
rodva abban a bizonyosságban, hogy hű az Isten és hogy „munkánk 
nem hiábavaló az Úrban”  (1 Kor 15:58).

Türelmes kegyelrriével kitartásra és türelmes munkára vezet el 
bennünket Isten. Nem lepleztük el magunk előtt az egyes országok 
és az egész világ mai helyzetében mutatkozó nehézségeket. Nyíltan 
beszéltünk egymással és Isten meg nem érdemelt türelme és meg
békélése evangéliumáról bizonyságot téve vigasztaltuk egymást.

Propaganda helyett párbeszéd

Ezen az alapon egészen világi jellegű kérdéseket is megbeszél
tünk. Megkíséreltük a közérdekű események és viszonyok megbíz
ható ismeretében megvitatni ezeket. Tudjuk, hogy a tárgyalt kér
dések figyelmes tanulmányozása nélkül a levegőben maradunk vagy 
propaganda jelszavakba és frázisokba jutunk. Az evangélium hité
ből következő felelősség arra késztet bennünket, hogy tanulmányi 
anyagot gyűjtsünk, meghallgassuk egymást, közös beszélgetésekkel 
mélyítsük ismereteinket és így használható következtetésekre jus
sunk. Mozgalmunk — kezdettől fogva — alkalmul szolgál ilyen 
megbeszélésekre, arra a párbeszédre, amelyben emberek tárgyalnak 
egymással, ahol egyik a másikat komolyan veszi és együtt törek
szenek megoldásra, a békés légkör megteremtésére és. a politikai, 
diplomáciai, nemzetközi megértés megkönnyítésére. Tudjuk, hogy 
a mai kor nehéz kérdései mély és szakszerű ismereteket igényelnek. 
Meg vagyunk azonban győződve (és e gyűlés alkalmával is meg
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győződtünk arról), hogy az evangélium közös alapja megkönnyíti a 
beszélgetéseket, az evangélium világossága pedig elsegít bennünket 
a mai nehézségek, veszélyek és ellentmondások gyökeréig. Az a hit, 
hogy a szent és szerető Isten jelen van az emberi nyomorúság, tehe
tetlenség, bűn és vétek között, vagyis az evangéliumba vetett hit 
közvetlenül a bonyolult mai viszonyokba vezet bennünket és fele
lősségre bátorít fel ott is, ahol elérhetetlennek látszik a népek kö
zötti megértés. Felelősség és bátorság határozzák meg beszélgeté
seinket és lépésről lépésre elvezetnek bennünket az egyszerűbb je
lenségektől és feladatoktól a nehezekig. A legyőzhetetlennek látszó 
nehézségek úgy hatnak vissza, mint hitünk próbája, amelyet az 
akadályok, a belső tehetetlenség és a külvilág ellenállása ellen foly
tatott harc növel.

A z  együttélés lemondást jelent a hidegháborúról

A népek békés együttélésének, a koegzisztenciának kérdése volt 
az a fő probléma, amelyet megvitattunk és amely minden további 
megvitatott probléma hátterében állt. Ez a kérdés kezdettől fogva 
(1958) vörös fonalként húzódott végig tanácskozásainkon és konfe
renciáinkon. Ennek ellenére meg kell állapítanunk, hogy ma külö
nösen időszerű. Remélhető, hogy minden felelős államférfi felis
merte a világkonfliktus gondolatának abszurd voltát. Minden fele
lős és józan ember előtt világos, hogy egy világkonfliktus elképzel
hetetlen rombolásokhoz vezetne. Sok nemzet és sok államférfi azon
ban még nem tudja elképzelni, hogy milyen lenne a békés koegzisz- 
tencia és mit kell értenünk a nemzetek békés versenyének program
ján. Még mindig vannak államférfiak és hatalmi csoportok, akik 
ugyan feladták a háború gondolatát és visszariadnak attól, de úgy 
vélik, hogy ellenfelükre kényszeríthetik saját akaratukat propagan
da nyomással (a hidegháború fokozásával), gazdasági harccal (em
bargóval vagy blokáddal), és minden más eszközzel, amely politi
kai, gazdasági és kulturális uralom elérésére szolgál. Ezért arra a 
kérdésre összpontosítottunk, hogy miben áll az igazi békés koegzisz- 
tencia. Ennek nem az a lényege, hogy az ellenfeleket, a konkurrenst 
vagy az ellenséget legyőzzük, készségességre kény szentsük. A békés 
koegzisztencia a pozitív és alkotó verseny útja. E tekintetben még 
nem jutottunk nagyon messzire. Az a benyomásunk, hogy talán ép
pen ez az esztendő, ezek a hónapok, amelyekben élünk, jelentik a 
háború utáni történelemnek azt a pillanatát, amikor meg lehetne 
tenni az előrevezető döntő lépést. Nem elegendő, ha feladjuk az el
lenféllel szemben folytatott hatalmi és katonai harc gondolatát. Arra 
van szükség, hogy megvessük a nemzetek közti kapcsolatoknak azt 
az alapját, amelyen a legjobb emberi, szellemi, gazdasági és techni
kai képességek növekedhetnek és az egyik nemzet segíthet a másik
nak. Csak ilyen versenyben mutatkozhatik meg valamely szociális és 
politikai rendszer fölénye a másikkal szemben. Így ítélheti meg az 
ember az ideológiai irányzatok .mélységét és erejét és a többi nem-
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zeteknek és országoknak nyújtandó segítség készségét is, — azoknak 
a nemzeteknek és országoknak, amelyeknek történeti fejlődését kí
vülről fékezték és amelyeknek nyomorral és éhséggel, tudatlanság- 
gel és elhanyagoltsággal kell küzdeniök. Meg 'vagyunk győződve, 
hogy csak ilyen versenyben lehet megteremteni az emberek igazi 
egységét, és hogy a faji, nemzeti, kulturális és lelki uralom érzésének 
lassanként el kell tűnnie. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a békés 
kcegzisztencia nem jelenti az emberek nivellálásít és a nemzetek 
-uniformizálását, ellenkezőleg: az egyes nemzetek egyéni képességei 
és adományai hatékonyabban jelentkeznek majd.

Teljes leszerelés, az atomkísérletek megszüntetése, 
a nukleáris fegyverek megsemmisítése

Mindeme mérlegeléseink során nem felejtettük el, hogy tovább 
kell folytatnunk azt a munkát, amelyet a leszerelés, az atomfegyve
rek megsemmisítése, az atomkísérletek megszüntetése tekintetében 
eddig végeztünk. Bár kifejeztük azt a reménységünket, hogy a világ 
felelős államférfiai tudatában vannak az atomháború lehetetlenségé
nek, mégsem ringatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy már a 
hátunk mögött van ez a veszély. Felhípjuk az Egyesült Nemzetek 
Szervezetét és bizottságait: folytassák tovább intenzív harcukat a 
teljes és ellenőrzött leszerelésért. Nem felelős tett egyetlen kísérlet 
sem annak állítására, hogy a fegyverkezés lényeges csökkentése kö
vetkeztében oly nagy gazdasági nehézségek keletkeznének, amelyek 
megrendítenék a nemzetek gazdasági struktúráját. Ellenkezőleg, tud
juk, hogy nagy gazdasági erők szabadulnának fel, amelyek áldásos 
módon, különösen a gazdaságilag fejletlen nemzeteknek jelentenének 
előnyt. Ezért felhívjuk az Egyesült Nemzetek minden tagállamát, 
valósítsák meg az ENSZ nagygyűlésének az atomfegyverkísérletek 
beszüntetéséről hozott határozatát és gondoskodjanak arról, hogy m  
növekedjék az atomfegyverekkel rendelkező államok száma.

Az atommentes övezetek, a katonai támaszpontok megszüntetése

Ismét hangsúlyozzuk az atommentes övezetek szükségességét, 
nemcsak Európában, hanem más földrészeken is. Éppen így meg va
gyunk győződve arról is, hogy fel kell számolni az idegen területe
ken vagy a nemzetközi vizeken levő szilárd vagy úszó katonai tá
maszpontokat is. Továbbra is állandó feladatunk marad az, ami öt 
évvel ezelőtt munkánk megkezdésének indítéka volt. Szó sem lehet 
a népek közötti igazi békés együttélésről addig, amíg nem teljesül
nek e követelések.

Nemzetközi feszültségi gócok
Átgondoltuk a nemzetközi problémákat, és kifejezzük azt a re

ménységünket, hogy tartós béke születik Laoszban, Vietnámban, In
dia és Kína között, hogy a Kínai Népköztársaságot felveszik az 
ENSZ-be, hogy megoldódik a kubai kérdés, a gazdasági hlokádok és
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minden olyan kísérlet megszüntetése következtében, amelyek za
varják az új társadalom építését. Tudatában vagyunk annak, hogy a 
világ biztonsága nagy részben a Közel-Kelet és Európa biztonsága 
problémáinak békés megoldásától függ. Itt különösen a két német 
állammal kötendő békeszerződés még mindig megoldatlan kérdése 
és Nyugat-Berlin nemzetközi státusának kérdése az, ami sürgősen 
türelmes és halaszthatatlan megoldást kíván olyan tárgyalások se
gítségével, melyeket a világhatalmak, a két német állam kormányai
nak, illetve az NDK kormányának és a nyugat-berlini szenátusnak 
kell folytatniok egymással.

A kolonializmus vége
Olyan problémákkal is foglalkoztunk, amelyek a régi gyarmati 

rendszer felbomlásával függnek össze. Minden olyan gazdasági se
gítséget köszöntünk, melyet politikai feltételek nélkül nyújtanak az 
új, független államoknak. Nem mehetünk el szó nélkül ama veszély 
mellett, amelyet a gyarmati uralom új formákban történő létrehozá
sában látunk. Minden erőnket latba akarjuk vetni, hogy ne csak 
munkánkkal segítsük az ENSZ-nek a gyarmatosítás minden formája 
végleges megszüntetéséről hozott határozatának teljes megvalósítá
sát, hanem azért is síkra szálljunk, hogy fel lehessen építeni és meg 
lehessen erősíteni minden nép szociális és gazdasági szabadságát.

A népek kapcsolatának megjavítása

Az eddig elmondottakkal függ össze az a követelésünk is, hogy 
normális kereskedelmi kapcsolatokat kell létrehozni a nemzetek kö
zött úgy, hogy olyan árucsere jöjjön létre, amely végül minden nem
zetnek segítséget jelent. A békés koegzisztenciához vezető hasznos út 
a kulturális és gazdasági együttműködés, a látogatók cseréje, a tu
risztika, sport, művészet és az egyházi élet területén. Az e cél eléré
séhez vezető úton nagy akadályt jelent a hidegháború állandóan 
mérgező légköre, amely mélységesen zavaróan hat minden nemzet
közi kapcsolatban. Felhívjuk a föld minden jóakaratú emberét, tá
volítsák el a hidegháború minden tünetét és segítsenek megterem
teni a bizalomnak azt a légkörét, amelyben minden vitás nemzetközi 
kérdést a tárgyalások és a kölcsönös ésszerű kompromisszumok békés 
útján lehet megoldani.

A z  egyházak feladata ma

Lényegesen összefügg mozgalmunk jellegével, hogy súlyt helye
zünk az egyházak ökumenikus kapcsolataira és mindennek örülünk, 
amit az Egyházak Világtanácsa, a felekezeti világszövetségek és az 
egyházi területen szervezett egyes békecsoportok az ilyen kapcsola
tokért az egyházak között és az egyházakon kívül is tesznek, Az ilyen 
kapcsolatokat inkább, mint eddig a béke szolgálatába kellene ál
lítani.
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Figyelmesen foglalkoztunk a Második Vatikáni Zsinat eredmé
nyeivel, amelyeket a maga egyháza megújulása és a más egyházak
kal való új viszonya iránti törekvésében elért. XXIII. János pápa 
nemrég kiadott „Pacem in terris” című enciklikájában a világos 
békeszándékot és a barát-ellenség-gondolkozásra kimondott nem-et 
köszöntjük. Köszöntjük a szoros együttműködés minden előfeltéte
lét a római katolikus egyház csoportjai és miközöttünk.

A  keresztyén egyházak feladata a nem zetek megbékélése tekin
tetében a mai világban nem csökken, hanem ellenkezőleg, növekszik. 
Szeretnénk, hogy mozgalmunk vegye ki részét a föld békességéért 
gyakorolt keresztyén felelősség elmélyítéséből és egy olyan légkör 
megteremtéséből, amelyben az államférfiak nyíltan, a bölcs és nél
külözhetetlen kompromisszumok iránti érzékkel tárgyalhatnak egy
mással.

Ha az egyházak és tagjaik kérdéseiket, különbségeiket és nézet- 
eltéréseiket alárendelik az evangélium szavának, akkor a nemzetek 
és államférfiaik példaképeivé lehetnek abban, hogy nézeteltérései
ket, különbözőségeiket és ellentmondásaikat a béke, a megbékélés és 
a békés együttélés igényének rendeljék alá.

Tárgyalásaink nem nélkülözhették az eleven kritikai vitákat. De 
éppen ezek a viták járulnak hozzá hitünk, teológiai felismeréseink 
elmélyüléséhez és testvéri közösségünk, valamint egymás iránti bi
zalmunk megerősödéséhez, és nagy reménységekkel tekintünk a Má
sodik Keresztyén Béke-Világ gyűlés elé.

Megmutatkozott, mennyire szükséges egy olyan munka, mint a 
mienk a világon ma minden ember között. Ezért felszólítunk minden 
őszintén békére vágyó embert, különbségtétel nélkül, egyesítsék erői
ket az egész világon a nemzetek békéjének fenntartása és megerősí
tése érdekében. Mindenkit közös munkára bátorítunk, akinek drága 
az emberek boldog földi életéért vívott küzdelem.

Nem várhatunk, amíg a könnyű megegyezés reményében tudunk 
szót érteni egymással. Számolnunk kell azzal, hogy komoly ellent
mondásokra és kemény vitákra kerül sor. De ha hiszünk az evangé
liumban, akkor nem szabad félnünk a nehézségektől és konfliktu
soktól sem . . .

Hromádka (1963)

Ne feledjük, hogy a iustific'atio impii a lutheri hagyományban 
mint viva vox evangelii élt. Az a tény, hogy a keresztyénség tuda
tában igen sok esetben púra doctrina-ként ment be a késői ortodox 
értelemben, tartalmi meggyengülését jelentette, ami nagyobb bajt 
jelentett, mint bármilyen nem egészen korrekt megfogalmazása.

W. Dantine (1963)
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A  Tanácsadó Bizottság ülései
A Tanácsadó Bizatlság munkája június 4-én este 8 órakor kezdődött 

el. A. WANTULA lengyel evangélikus püspök szolgálatával. Máté 5, 14. 
alapján tartott igehirdetésében többek között ezeket mondta: „Azért 
mondhatta Jézus hallgatóinak és tanítványainak a hegyen »Ti vagytok 
a világ világossága ,̂ mert Ö  maga ott volt, mert Ö maga volt Isten igéje 
és a világ világossága. Jézus nélkül ezeknek a szavaknak semmi értel
mük nincs. . .  Közösségben lenni Jézussal azt jelenti, hogy tőle vesszük
a világosságot és az C világosságával világítunk a világban__Nekünk,
a Prágai Keresztyén Békekonferencia keretében csszegyülekezetteknek is 
éppen ezt a feladatot kell elvégeznünk a világban... Nem szabad meg
hátrálnunk . . .  Ha Jézus tanítványainak tartjuk magunkat, akkor meg 
kell felelnünk ezeknek a szavaknak.”

Az istentisztelet után több ország küldöttei köszöntötték a Bizott
ságot. Magyar részről KALDY ZOLTÁN püspök adta át a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsának és a magyar protestáns gyülekezetek
nek az üdvözletét és jókívánságait a Bizottságnak. Ugyanezen az estén 
hangzott el HROMÁDKA prágai dékánnak a bevezető előadása. Majd 
június 5-én G. CASALIS párizsi professzor „A Krisztusban történt ki
engesztelés mint az együttélés és egymásért-élés bázisa” és L. N. PA- 
RIJSKI leningrádi professzor „Isten irgalma az ember iránt dialógusra 
és munkára szólít fel bennünket az emberi együttélés erősítésére az atom- 
században” címen tartották meg referátumukat, miután a Tanácsadó 
Bizottság fő témája ez volt: Az élet annyi, mint együtt élni. Ezt követte 
J. N. ONDRA főtitkári jelentése a mozgalom eseményeiről és célkitű
zéseiről.

AZ ALBIZOTTSÁGOK MUNKÁJA

A Tanácsadó Bizottság a referátumok és a főtitkári jelentés elhang
zása után három albizottságban végezte munkáját: a teológiai, nemzet
közi és operatív albizottságokban. Munkájuk lefolyását, illetve eredmé
nyét az alábbiakban részletezzük: >,

Teológiai Albizottság

A Teológiai Albizottságban Vogel berlini professzor emlékeztette a 
tagokat arra, hogy a Prágai Keresztyén Békekonferenciával kapcsolatban 
egyes nyugati teológusok szemünkre vetik az eszchatológiai aspektusnak 
az elhanyagolását, bizonyos történetfilozófiai szempontoknak az erős 
hangsúlyozását s általában azt a gyanúsítást, hogy a teológiai tanítás és 
a politikai felelősség (politikai igehirdetés) laza kapcsolatban lennének 
egymással. A mintegy két és félnapos vita eredményeként ez az albizott
ság a következőkben fogalmazta meg jelentését:

1. Ügy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy va
laki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

A bennünket szerető Isten szeretete hív és ösztönöz bennünket a sze
retet gyakorlására.
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Amikor Jézus megalázta magát a kereszten, véghez vitte a kiengesz
telés munkáját a világgal. Most azért mindazok, akik a Jézus Krisztus
ban vannak, benne bíznak és őt követik, „az ő új teremtése” (2. Kor. 
5, 17.).

Isten ajándéka, amellyel nekünk életet adott, nem ruházza fel a ke
resztyéneket előjogokkal, amelyeket igényelhetnének és másokkal szem
ben kijátszhatnának.

A kereszten meghalt örökkévaló Urat akkor tisztelik az emberek, ha 
szeretik egymást és élnek egymásért. A testvéri szeretetben és kölcsönös 
szolgálatban manifesztálódik az a méltóság, amivel megajándékozta Isten 
az emberfiákat. Csak akkor lesznek igazi keresztyének a keresztyének,, 
ha ezt a szeretetet és szolgálatot teljesítik. Nem járnak m ír az Űr köve
tésében, akik megtagadják ezt a testvéri szeretetet és elmulasztják az 
emberek szolgálatát. Krisztusért érvényes a gyülekezet és minden tanít
vány számára az apostol szava: „Az én erőm erőtlenség által végez
tetik el” .

Ez pedig lehetetlenné teszi az egyház számára, hogy az emberek át
fogó szolgálata helyett uralkodni akarjon, a felebarát jogainak a védelme 
helyett saját jogait és kiváltságait védje.

Mert Isten megmentő munkája teremtményeinek a cselekvő szerete- 
tében tükröződili. Aki ezt az isteni cselekedetet ragadományként akarja 
kezelni, máris elveszítette azt.

Krisztusban reménységünk van teremtésének a teljességére. Ezért 
felelősek vagyunk minden teremtményének a jövőjéért, javáért és meg
mentéséért. Múltunkat illetően pedig, amelyet bűn és rémület terhe nyom, 
a bűnök bocsánatában hiszünk. „Mivel keyelmet nyertünk, nem csügge
dünk el” (2. Kor. 4, 1.).

2. A világ jelenlegi helyzetében, amelyben sok nyomorúság és ve
szély, gyűlölet és elnyomás, háború és háborúval fenyegetés, éhség és 
faji megkülönböztetés uralkodik, arra az alázatos felismerésre jutunk el, 
hogy naponként olyan döntéseket hozunk mi bűnös emberek, amelyek 
nem tudnának megállni az időtlen erkölcsi zsinórmérték előtt.

Minthogy azonban bízunk Isten irgalmában és mert reménykedünk 
Isten minden gyermekének a dicső szabadságában, örvendező szívvel cse- 
lekedjük a béke, a megbocsátás és szeretet cselekedeteit.

S közben nem félünk attól, hogy tökéletlen célokat tűzünk ki ma
gunk elé és olyan lépésekre szánjuk el magunkat, amelyeket félre lehet 

'érteni s amik végett azzal gyanúsíthatnak meg bennünket, hogy ún. 
..utolsóelőtti” döntéseket hozunk, amelyekre ma az ember miatt van 
szükség.

Minthogy az Űr Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, akkor is bízunk 
egymásban, ha mindenki a maga helyén olyan döntéseket hoz, amelyeket 
a másik testvér nem ért. De egyetértünk a menteni akarás szándékában 
és azokban a célokban, amelyeket a Prágai Kér. Békekonferencián tűz
tünk ki magunk elé.

A keresztyén ember szabadságához tartozik, hogy az emberek szol
gálatát közösen végzi mindazokkal, akik szívükön viselik az emberiség 
megmentését, még ha mások másként okolják is meg segítésüket a másik 
emberen.

Az emberek javáért végzett munkákhoz bizodalmát, reménységet és 
erőt a világot átfogó ökumenikus közösségen belül abban a keresztyén 
gyülekezetben kapunk, amelyben élünk és amellyel egyre közelebb ju
tunk ahhoz a naphoz, amikor megérkezik az Űr.
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A Nemzetközi Albizottság
A Nemzetközi Albizottságban arra törekedtünk, hogy megbizonyít

suk: keresztyén konferenciaként vagyunk együtt és Jézus üzenete a béké
ről indít bennünket arra, hogy összejöjjünk. Eközben kell választ adnunk 
arra a kérdésre, hogy milyen feladataink vannak a jelenlegi nemzetközi 
helyzetben.

a) A fő témával kapcsolatban (élni ma annyi, mint együttélni), 
a koegzisztencia fogalmával általában s ezen belül az európai biztonság 
kérdésével, vele összefonódva a német kérdéssel, a leszerelés és kolonia- 
lizmus problémájával foglalkozott az albizottság. Mindezt abban a tudat
ban tárgyaltuk ebben a sorrendben, hogy ezek a kérdések szorosan össze
függnek egymással. Az volt a vélemény, hogy a koegzisztencia annak a 
ténynek az elismerése, hogy 1917 óta, tehát az orosz forradalom óta kát 
különböző rendszer létezik. A koegzisztencia azt jelenti, hogy ennek a 
ténynek az elismerésével azt is elismerjük, hogy ez a két rendszer béké
ben tud és kell élnie egymás melett, mivel a háború semmilyen politikai 
problémát nem old meg.

b) A politikai kérdéseket csak tanácskozásokkal lehet megoldani. 
A keresztyének és a gyülekezetek feladata, hogy olyan légkört igyekez
zenek teremteni, amelyben az államok vezető férfiad ésszerű kompro
misszumokra jutnak el saját államuk presztízsének a feláldozása nélkül.

c) A koegzisztencia azonban nem statikus állapot, hanem eleven fo
lyamat, amelyben sokféle békés versengés (gazdasági, kulturális, sport
beli stb.). keretében folyik. A koegzisztencia már csak azért sem statikus 
dolog a keresztyének számára, mert nekik az igazság oldalán kell áll
mok. A koegzisztencia azt jelenti a keresztyének számára, hogy más em
bereknek és más népeknek igazságot szolgáltat, a meglevő igazságtalan 
helyzetek megváltoztatását óhajtja (Angola stb.).

Miután Hromádka bevezető előadásában a koexistencia keresztyén 
fogalmát elmélyítette és Casalis referátuma azt a kiengesztelődés oldalá
ról kiegészítette, fölvetődött az albizottságban az a kérdés, hogy a ko- 
egzisztencián túl mi mint keresztyének nem azt a feladatot kaptuk-e, hogy 
a proegzisztenciáig kell eljutnunk. A koegzisztenciával kapcsolatban tehát 
sok -szempont fölmerült és azon a véleményen volt az albizottság, hogy 
a koegzisztencia kérdését sürgősen meg kell még tárgyalni és elmélyí
teni. Erre a feladatra elsősorban a Tanulmányi Bizottságok hivatottak.

d) Az európai biztonság kérdésével kapcsolatban arra a véleményre 
jutott el az albizottság, hogy olyan zónákat kell teremteni, amelyek alkal
masak a feszültségek csökkentésére. A  helyzet komolysága miatt azt a 
javaslatot fogadta el az albizottság, hogy a Keresztyén Békekonferencia 
intézzen felhívást a keresztyénséghez, elsősorban az európaihoz, hogy 
ismerje fel, milyen veszélyt jelent a fölfegyverkezés Európa biztonsága 
ellen. A keresztyének ne vegyenek részt ebben, hanem szánjanak szembe 
vele. Az a vélemény is elhangzott, hogy a Konferencia mondja meg az 
egész keresztyénségnek, hogy a háború és a háborús készülődés bűn 
Istennel és emberiséggel szemben.

Az európai biztonság érdekében szükségesnek és helyesnek tartja az 
albizottság a NATO és a Varsói Szerződés államai között szerződés meg
kötését és különböző atommentes övezetek megteremtését. Egyetértet
tünk abban, hogy a meg nem oldott német kérdés állandóan veszélyez
teti Európa békéjét és biztonságát.

Az a kérdés vetődött föl, hogy üzenetet kellene intézni Németország
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keresztyénéihez s álltaiéban a német néphez, amelyben a Keresztyén 
Békekonferencia teljes szeretettel felszólítja a németeket, ismerjék el a 
háború következményeit összes konzekvenciáival együtt (tehát a mai 
határokat, a két Németországot stb.) és mondjanak le minden olyan 
vágyálomról, amely az európai biztonság veszélyeztetésével kívánja a két 
Németország egyesítését.

Ezzel összefüggésben egyhangúlag elfogadta az elnökségnek a német 
evangélikus egyházhoz és a két német állam parlamentjéhez intézett 
levelét, mint amelyek a feszültség csökkentését akarják előmozdítani.

e) A mai nemzetközi helyzetben egyik döntő kérdés a gyarmati kér
dés. Az albizottság azonban figyelmeztet arra is, hogy rendkívül komplex 
kérdésről van itt szó, amely szoros kapcsolatban van a világbéke kérdé
sével. Az ENSZ határozatát a gyarmati rendszer felszámolásáról öröm
mel üdvözöljük s reméljük, hogy ezt a határozatot teszi munkája alap
jává.

Nekünk keresztyéneknek pedig meg kell tennünk mindent ennek a 
megvalósításáért. A kolonializmus kérdésével kapcsolatban azonban 
— a dolog természeténél fogva — arra van szükség, hogy 1964-ben az 
érdekelt országok képviselői ismertessék hitelesen a gyarmati kérdés 
különböző és számunkra sokszor nehezen hozzáférhető vonatkozásait.

Örömmel vettük tudomásul az addis-abebai határozatokat s azon 
belül is azt a határozatot, hogy egész Afrika atommentes övezet legyen. 
A Második Világgyűlés jó előkészítése érdekében azt kéri általánosság
ban ez az albizottság, hogy az Állandó Teológiai Bizottságok alaposan 
foglalkozzanak a fenti kérdésekkel és vonjanak be munkájukba laikuso
kat és szakértőket.

Operatív Albizottság

Ez az Albizottság kimondottan szervezési kérdésekkel foglalkozott. 
Munkájának és javaslatainak a tömkelegéből az alábbi fontosabb része
ket emelem ki:

1. Az elnökség összesen öt ülést tart még a Második Világgyűlés előtt 
az alábbi helyeken: Olaszország, Románia, NDK, Hollandia, Prága.

2. Javaslatot tett az Albizottság az Állandó Teológiai Bizottságok 
üléseire vonatkozólag és az a döntés született, hogy mindegyik legalább 
két munkaülést tartson a második Világgyűlés előkészítésének a jegyé
ben.

3. A Második Keresztyén Béke Világgyűlés helye és ideje: Prága, 
1964. június 28—július 3-ig. A résztvevők száma 900 lesz a szervezést 
irányító munkaerők nélkül. Lesz egy főelőadás és három korreferátum 
Ázsia, Afrika és Latin-Amerika részéről.

4. A világgyűlés tagjainak a foglalkoztatására vonatkozólag (az ed
digi tapasztalatok kiértékelése alapján) azt javasolja az Albizottság, hogy 
az egyes bizottságoknak ötvennél több tagja ne legyen és minden bizott
ságban legyen bibliatanulmány is. A megnyitó istentiszteletet Gollwitzer 
professzor tartja.

5. Érdekes javaslata volt ennek az Albizottságnak, hogy a Második 
Világgyűlésen javasol még két ad hoc bizottságot is. Az első az éhség 
problémáival foglalkoznék, a második pedig a Közel-Kelet problémáival.

6. S végül foglalkozott ez az Albizottság a pénzügyi kérdésekkel is 
és Turnsky professzor jelentése alapján örömmel vette tudomásul a
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Tanácsadó Bizottság plénuma, hogy a mintegy 2 650 000 cseh korona ki
adása a Prágai Kér. Békekonferenciának erre a tervezett Második Világ
gyűlésre a tagegyházak és személyek adományaiból biztosítva van.

Redakciós Bizottság

A fenti három Albizottság munkájának, vitaanyagának és javaslatai
nak a megfogalmazására mindjárt az első plenáris ülés megválasztotta 
a héttagú Redakciós Bizottságot, amelynek magyar részről Pálfy profesz- 
szor lett a tagja. Ennek a bizottságnak a feladata lett végül a Második 
Világgyűlés fő témájának is a megállapítása, amely végül is ez lett: 
Az én szövetségem élet és békesség (Mai. 2, 5.1. Ez a bizottság fogalmazta 
meg a világ keresztyénéihez intézett Üzenet és a munka összegezését tar
talmazó Határozat szövegét, amelyet itt szintén közlünk.

Előkészítő Bizottság ülése

A Tanácsadó Bizottság üléseit istentisztelettel befejező szorgos napok 
után június 10-én ülésezett a Második Világgyűlést Előkészítő Bizottság, 
amelynek dr. Bartha Tibor püspök az elnöke, tagja magyar részről 
dr. Pálfy Miklós professzor.

Bartha püspök igehirdetéssel nyitotta meg a bizottság ülését s irányí
tásával a bizottság az alábbi fontos határozatokat hozta:

1. A Munkabizottság (elnökség) üléseivel együtt kell mindig meg
tartani az Előkészítő Bizottság üléseit is, hogy annak elgondolásai azon
nal praktizálodjanak az előkészítő munkában. Az első ilyen ülés szep
tember közepén Olaszországban lesz.

2. A Tanácsadó Bizottságnak a három albizottsága tovább folytatja 
munkáját, mégpedig a következők irányításával: a) Teológiai Bizottság 
(elnök: Dr. Schmauch, NDK, titkár: Bassarak, NDK); Nemzetközi Bizott
ság (elnök: A. Ziak, CSSR, titkár: Tóth Károly); Operatív Bizottság 
(elnök: R. Ullmann, Anglia, titkár: Sokolovsky, Szovjetunió).

Rövid értékelés

Világméretű mozgalommá lett a Prágai Keresztyén Békekonferencia. 
Ezt érzékelni lehetett a Tanácsadó Bizottságnak ezen az ülésén is. Ebben 
a megállapításban azonban még fontosabb az a tény, hogy nemcsak szám
szerűen, tömegében haladt nagyon sokat előre a mozgalom, hanem minő
ségében is. S ez a megállapítás nemcsak a teológiai munkára vonatkozik. 
A keresztyén felelősség szempontjából talán még nagyobb mérvű az 
előrehaladás. A tavalyi Karlovy Vary-i ülés óta nagyot lépett előre Nyugat 
a koegzisztencia felé, amint ez ezen az ülésen a nyugati testvérek felszóla
lásaiból ismételten kicsendült. S ha a teológiai elmélyedés és a keresz
tyén felelősség szoros kapcsolatának a jegyében dolgozunk a Második 
Keresztyén Béke-Világgyűlésig, akkor jó reménységeink lehetnek az 
eredmények tekintetében is 1964-ben a Második Világgyűlésen.
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A Második Keresztyén 
Béke- Világgyűlés összeh írása

Az egész világ egyházainak, ökumenikus testületéinek, keresz
tyén csoportjainak és keresztyénéinek.

A Keresztyén Békekonferencia Tanácsadó Bizottsága, amely 
1963. június 4—9-ig Prágában tanácskozott, elhatározta, hogy 1964-re 
összehívja a Második Keresztyén Béke-Világgyűlést, újra Prágába. 
Hisszük, hogy erre a döntésre közös Urunk, a Békefejedelem Jézus 
Krisztus iránti engedelmesség kötelez bennünket.

Már öt évvel ezelőtt világossá vált az egyházak, teológiai fakul-  
tások és ökumenikus testületek képviselői és az egyes keresztyének 
előtt, akik Prágában összejöttek az Első Keresztyén Béke-Világgyű- 
lésre, a megosztott világ mindkét feléből, hogy a keresztyének az 
atomkor küszöbén nem hallgathatnak a háború kérdésében. Aggódó 
keresztyén lelkiismeretünk arra indított bennünket, hogy konferen
ciákat hívjunk egybe, amelyeken a megfeszített és feltámadott Úr
ban való hit szolidaritásában, a Lélek egységében és az isteni békes
ség teljességében az egész emberiséget felszólítottuk, álljon ellene az 
onmegsemmisítés kísértésének, ismerje fel a fenyegető veszedelmet 
és fogjon össze a tömegpusztító fegyverek elleni tiltakozásban. Fel
hívtunk minden keresztyént, törekedjenek a háború kiküszöbölésére 
és ne vegyenek részt az atomháború előkészítésében.

Konferenciáink visszhangja felbátorított bennünket arra, hogy 
1961 júniusában megtartsuk az Első Keresztyén Béke-Világgyűlést. 
Ezen a világ minden részéből jött több rpint 600 keresztyén ember 
egybehangzóan vallást tett arról,, hogy nem tehetünk bizonyságot a 
kiengesztelődés, az igazságosság és a békesség evangéliumáról anél
kül, hogy személyesen ki ne állnánk az emberek és népek közötti 
biztonság és béke ügyéért, hogy ne keresnénk a megértés útjait es 
ne munkálkodnánk az igazságért minden ember, nemzet és faj szá
mára.

Nagyon örülünk annak, hogy sok olyan konkrét követelést, ame
lyet e magatartásból kiindulva az Első Keresztyén Béke-Világgyű- 
lésen megfogalmaztunk, más nagy keresztyén gyűléseken is hangoz
tattak. Gondolunk itt az Egyházak Világtanácsa 1961 decemberében 
Üj-Delhiben tartott nagygyűlésének sok eredményére és XXIII. János 
pápa „Pacem in terris”  című enciklikájának számos helyére. Gon
dolunk továbbá az ENSZ átfogó munkájára, Genfben tartott lesze
relési konferenciájára és mindazokra a rendezvényekre, amelyek 
azóta a béke és a nemzetek közötti megértés kérdéseivel foglalkoz
tak. Az 1962-ben Accrában tartott nagygyűlés, a Moszkvai Béke- és 
Leszerelési Világkongresszus ugyanabban az évben, különpöző béke
erők fokozott együttmunkálkodása Nyugaton, a tudósok szövetségei, 
például a Pugwash-konferencia és számos csendben munkálkodó cso
portnak a munkája megerősített bennünket abban a meggyőződé-
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síinkben, hogy a békemunka egyre nagyobb befolyást nyer a világ
ban, hogy a közvélemény aktívabbá válik és a népek közötti megér
tés napról napra erősödik. Az idő az összes békemozgalmak még 
szorosabb együttműködését követeli. Arra a sok konkrét kérdésre és 
nehéz problémára tekintettel, amelyek az utóbbi évek során előállot
tak, lehetetlennek látszik türelmes és kitartó munka nélkül olyan 
légkörnek a megteremtése, amelyben mindezeket a problémákat bé
kés úton meg lehet oldani.

Munkánk jelentőségének bizonysága az a visszhang, amelyre az 
Első Keresztyén Béke-Világgyűlés talált, ami abban is megmutatko
zott, hogy különböző országokban a Keresztyén Békekonferencia 
regionális bizottságainak sorát hozták létre és számos országban 
regionális konferenciákat tartottak. A Keresztyén Békekonferencia 
tanulmányi bizottságai alapos teológiai munkával vizsgálják a béke 
átfogó problémáit. Hisszük, hogy minden őszinte békemunkán Isten 
áldása van.

Munkánk visszhangja, de az a tény is, hogy fontos kérdések 
sora (az atomfegyverkísérletek beszüntetése, az úgynevezett új álla
moknak a problémája, a német kérdés stb.) még nem nyert megol
dást, arra indít bennünket, hogy összehívjuk a Második Keresztyén 
Béke-Világgyűlést. Szükséges, hogy még hathatósabban hangozzék 
a békesség és a megértés hangja, amely az evangéliumba vetett kö
zös hiten alapszik és amelyről személyes elkötelezőssel teszünk bi
zonyságot. Szükséges, hogy újra nyomatékosan emlékeztessük fele
lősségükre a kormányokat, amelyek ugyan az Egyesült Nemzetek
ben az általános leszerelésről tett nyilatkozat mellett foglaltak állást, 
de amelyeknek nincs bátorságuk a döntő lépések megtételére. Szük
séges, hogy újra felhívással forduljunk az egyházakhoz, az egyes ke
resztyénekhez és minden jó akaratú emberhez. Nem hallgathatunk, 
amikor halljuk a bizonyságtételre való elhívást.

A fentiek indokolják a Második Keresztyén Béke-Világgyűlés 
összehívását Prágába 1964-re. Meghívjuk Önöket, szeretett testvé
reink, hogy velünk együtt imádkozzanak az előkészítő munkálato
kért és a Második Keresztyén Béke-Világgyűlés sikeréért. Kérjük 
Önöket, támogassák az előkészületeket, hogy 1964-ben összegyűlhes
sünk Prágában közös feladataink betöltésére Malakiás 3:5 jegyében: 
Az én szövetségem élet és békesség.
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Bugenhagen, Luther munkatársa
Luther azzal jellemezte Bugenhagent, hogy Melanchthon után ő 

a második professzor „in űrbe et őrbe”, azaz Wittenberg városában és 
az egész világon. Luthernek ez a véleménye hűen fejezi ki Bugenhagen 
személyének nagyra értékelését. Valóban, Melanchthon után Bugen
hagen — vagy ahogy pommerániai származása után Luther gyakran 
nevezte, Dr. Pommerus, vagy Pomer — volt a reformátor legkiemelke
dőbb munkatársa. Bár azzal az állítással szemben, hogy Bugenhagen 
önálló tevékenysége és életműve csak azért nem jutott kifejezésre, mert 
szerényen Luther árnyékába húzódott, az igazság az, hogy Bugenhagen 
Luther nélkül jelentéktelen volna. Szerepe nem azért fontos, mintha 
Lutherrel egyenrangú, vagy őt megközelítő reformátor lett volna, ha
nem azért, mert leghamarabb értette meg a reformáció alapigazságát, 
a Szentírásnak a hit által való megigazulásról szóló tanítását, s leg
következetesebben képviselte és segítette a lutheri reformáció művét. 
Ebben döntő szerepe volt annak a ténynek, hogy évtizedeken át állandó 
baráti és munkatársi viszonyban állt Lutherrel. Alig van teológiai igaz
ság, amelyet Bugenhagen ne nagy barátjától vett volna át, vagy ne az 
ő közvetítésével tett volna magáévá.

De nem elég Bugenhagent kizárólag az elméleti, teológiai oldalról 
megérteni. Munkájának gyakorlati eredményei fontosabbak. Kiemel
kedő szerepe volt a reformáció művének terjesztésében. Észak- és 
Közép-Németország területei nagyrészt az ő szolgálatának köszönhetik 
a lutheri reformációhoz tartozásukat. Ugyanakkor Luther belső baráti 
és munkatársi körében tett szolgálatait is ki kell emelnünk. A refor
máció legnehezebb pillanataiban és éveiben Bugenhagen sok hasznos 
tanácsot adott Luthernek, szilárdan állott a reformáció, a Szentírás 
igazsága mellett, s mint Luther és Melanchthon lelkipásztora, sokszor 
erősítette és vigasztalta nagy barátait. A lutheri reformáció belső 
munkatársi körében is sok vita és töprengés húzódott meg, Luther, 
Melanchthon, Bugenhagen, Agricola, Jónás, Cruciger, Cordatus és a 
munkatársi gárda más tagjai nem könnyen és gond nélkül alakították 
ki a reformáció állásfoglalását. De Bugenhagen mindig nyugodt, meg
bízható maradt, s a belső viták idején Luther mindig számíthatott 
Dr. Pommerus támogatására, s ezt Luther nemegyszer igen hálásan 
ismerte el.

Azt szokták mondani, hogy Luther volt a reformáció prófétája, 
Melanchthon a tanítója és Bugenhagen a szervezője és első püspöke. 
Amikor Cranach Lukács a wittenbergi városi templom hatalmas szár
nyas oltárán a reformáció kiemelkedő alakjai közt Bugenhagent a kul
csokkal ábrázolta, ezzel azt is kifejezte, hogy benne látja a reformáció 
első főpapját, aki az evangélium alapján képes megszervezni az evan
gélikus egyházat. Bár Luther és Melanchthon is igen sokat fáradoztak 
az evangéliumi egyházszervezet kialakításán, ez a tény nem kisebbíti 
Bugenhagen érdemeit, hanem azt mutatja, hogy szoros munkatársi 
közösségben dolgoztak ezen a téren is.

Életrajza
Bugenhagennek ugyanúgy nem volt része Luther reformátori fel

fedezésében, mint Melanchthonnak. Mindketten a humanizmus felől 
jöttek Wittenbergbe, a nagy reformátor városába.

Bugenhagen 1485. június 24-én született a pommerániai Wollin-
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ban, az ottani városi tanácsos fiaként. Olyan kiváló eredménnyel tanult, 
hogy 17 éves korában, már 1502 óta a greifswaldi egyetem hallgatója 
lett. A neves westfáliai humanista, Hermann von dem Busche hatása 
alatt kedvelte meg a klasszikus ókor nyelveit és kultúráját. 1504-ben 
befejezte az egyetemi alapstudiumot, a „facultas artium”-ot anélkül, 
hogy valamilyen tudományszakban — mint pl. a teológia — tovább
haladt volna.

20 éves korában a treptowi városi iskola rektora lett. 16 évi itteni 
működése alatt gazdag pedagógiai tapasztalatra tett szert, amit azután 
reformátori szolgálata alatt gyümölcsöztetett. A közelben levő pre
montrei kolostor apátja felfigyelt a fiatal rektorra, s bevonta a szer- 
zetesek tanulmányi munkájába. 1517 óta lektorként magyarázta a Zsol
tárok könyvét, Máté evangéliumát, Timóteus első levelét, a Dekalógust, 
az Apostoli Hitvallást és a Miatyánkot. A teológia egyetemi tanulmá
nyozása nélkül szentelték pappá.

A hercegi udvar Pommeránia történetének megírásával bízta meg, 
1518-ban készült el első művével, amelynek értéke nem az önálló fel
dolgozásban, hanem az idézett anyag gazdagságában van. Ezeket az 
éveket szellemi gazdátlanságban töltötte. Egy-két nyoma annak is van, 
hogy a késői középkor skolasztikus teológiáját bírálta. Már itt jelent
kezik némi kapcsolópont a reformációhoz csatlakozása irányában.

A döntő fordulat akkor következett be Bugenhagen életében, ami
kor Luther iratai kerültek kezébe. A premontrei kolostorban is kézről, 
kézre jártak Luther iratai. De a treptowi városi plébános-lelkész is el
látta Bugenhagent Luther irataival. Eleinte Bugenhagen is „szemtelen 
eretnekségnek” tartotta azt, amit Luther írt, amint azt a többi paptól 
hallotta. Megváltozott azonban a véleménye, amikor Luthernek 
„Az egyház babyloni fogságáról” írt könyvét (1520) tanulmányozta. 
Ebben a művében Luther feltárta a katolikus teológia — s azon belül 
különösen — a szentségekről szóló tanítás alapvető tévedéseit. Bugen- 
hagenre a könyv olyan hatást gyakorolt, hogy — kijelentése szerint — 
eddig az egész egyház vakságban élt s csak akkor világosodott meg 
minden, amikor a wittenbergi ágostonos barát az igazságot újra fel
fedezte.

1521-ben elhatározta, hogy Wittenbergbe költözik. A treptowi iskola 
tanulóihoz megkapó búcsúlevelet intézett, amelyben máris kiütközik 
Bugenhagennek a reformációhoz való csatlakozása.

Wittenbergben hamarosan szoros barátságot kötött Lutherrel és 
Melanchthonnal. Működését a Zsoltárok könyvének magyarázatával 
kezdte, s azután három és fél évtizeden át megmaradt az exegetikai 
munka mellett. 1533-ban lett a teológia doktorává, s 1535-től működött 
az egyetem teológiai fakultásának rendes professzoraként.

Még mielőtt végleges állása lett volna az egyetemen, vagy a wit
tenbergi gyülekezetben, 1522-ben megházasodott. Feleségéről nem ma
radt fenn semmi lényeges adat, csak annyi tudható róla, hogy a ke
resztneve Walburga volt. ,

Luther közbenjárására 1523-ban Bugenhagen a wittenbergi városi 
templom paróchus lelkésze lett. Évtizedeken át szolgált ebben a minő
ségben, ami egyúttal azt is jelentette, hogy Luthernek is és Melanch- 
thonnak is a lelkipásztora volt. Wittenbergi lelkészi állásához akkor 
is hű maradt, amikor a dán király Schleswig tartomány püspökévé 
nevezte volna ki. Elhárította a pommerániai püspöki kinevezést is, 
amire a pommerániai herceg és a rendek kérték fel.

Lelkészi és egyetemi tevékenysége mellett, működésének egyik 
jelentős területét képezik az egyházszervező körutak. Luther gyakran
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helyettesítette Bugenhagent a lelkészi szolgálatban, hogy elvégezhesse 
a reformáció egyházának megszervezését. Bugenhagen személyes közre
működésével és tanácsával jöttek létre az egyes tartományok egyházi 
rendtartásai. 1528-ban Braunschweig, 1529-ben Hamburg, 1531-ben 
Lübeck, 1534-ben Pommeránia, 1537-berj Dánia, 1542-ben Holstein, 
1543-ban Braunschweig-Wolfenbüttel, 1544-ben Hildedsheim tartomány
ban jött létre új egyházi rendtartás a lutheri reformáció szellemében. 
Általában a braunschweigi rendtartás volt a minta a többi számára is. 
Bugenhagen kész volt egészen következetesen, a részletkérdésekig 
menően átalakítani a korábbi katolikus egyházszervezetet, a refor
máció tanításának megfelelően. A liturgia terén mindenütt Luther 
„Deutsche Messe”-je nyomán haladt.

Lutherrel való kapcsolata mindig bensőséges és meghitt volt. Mint 
illetékes paróchus lelkész, Bugenhagen volt Luther gyóntatója. A refor
mátor készséggel elfogadta Bugenhagen lelkipásztori tanácsait. Luther 
családi kapcsolatot is keresett Bugenhagennel, János fia keresztapjának 
kérte fel. 1527-ben olyan nagyméretű pestisjárvány dühöngött Wittenberg- 
ben, hogy az egész egyetem Jénába költözött, s a lakosság egy része is el
menekült Wittenbergből. Luther és Bugenhagen azonban Wittenbergben 
maradt, hogy a megszaporodott lelkipásztori feladatokat együtt lássák el, 
egyben pedig hősies példát mutattak arra, hogy a jó pásztor nem hagyja, 
el a bajba jutott nyájat.

Bugenhagen irodalmi munkásságára nem annyira az elméleti teo
lógiai munka, mint inkább a gyakorlati, építő szándék a jellemző. Lel
késztársai számára sok segítséget jelentett a vasárnapi perikopákhoz írt 
meditációja és vázlata, jelentős érdeme volt az igehirdetés színvonalának 
emelésében. Meggyőződése volt, hogy kora igehirdetésének elsősorban 
tanító jellegűnek kell lennie, hogy a reformáció által újra felfedezett 
evangélium alapigazságait megismerjék a gyülekezetek.

Már a kortársai is „a reformáció püspökének” tekintették Bugen
hagent, aki valódi „pastor pastorum”-ként szolgált Luther halála (1546) 
után is. Pásztorlevelei is mutatták, hogy tekintélyét és irányítását a hiva
talos püspöki rang nélkül is tiszteletben tartották a reformáció területein.

Késő öregségében már nem tudott lépést tartani viszontagságos kora 
követelményeivel. A német fejedelmek közötti villongások, a teológia 
mezején pedig a különböző irányzatok összecsapásainak idején jobbnak 
látta a visszavonulást. 72 éves korában Éber Pálnak adta át a witten
bergi lelkészi tisztet. Nem sokáig volt nyugalomban, mert egy év múlva, 
1558. április 20-ári meghalt'.

Bugenhagen nem volt eredeti egyéniség. Csaknem minden prédi
kációja és írása visszavezethető Luther gondolataira. De a reformáció 
ügyének egyik legkövetkezetesebb, leghűségesebb munkása volt. Ebben 
a szilárdságban és megbízhatóságban rejlett legfőbb jelentősége.

Teológiája
Teológiája szorosan Luther nyomán haladt. Ez nyomban szembe tű

nik, ha egyes gondolatait bemutatjuk.
A Szentírásról azt tanította, hogy Isten Szentlelke abban mindenre 

elegendő kinyilatkoztatást adott, ami a keresztyén hit és, élet számára 
szükséges. Aki az Írásnak nem hisz, Istenben sem hisz. Az igében rej
tette el Isten mindazt, ami az üdvösségre tartozik. A Szentlélek az ige
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alapján vezérel el minden igazságra (Jn. 16, 13.). Senki sem értheti meg 
a Szentírást a Szentlélek nélkül. Senki sem tulajdoníthatja a maga érde
mének vagy kiváltságának az ige megértését. Az ige minden emberi vé
lekedés fölött áll, ezért az egyházban minden tanítást az ige alapján kell 
lemérni. Ami az írással megegyezik, az szent és Istentől való, viszont ami 
ettől eltér, az nem a hit és nem Isten műve akkor sem, ha az egyházban 
hangzik el. Itt nyilvánvaló célzás történik a katolicizmus tanítására. De 
a reformáció híveit is inti Bugenhagen, hogy óvakodjanak a Szentírás 
tanításától való elhajlástól, mert ez az a legfőbb veszély, ami az egyház
ban nyilvánosan tanítókat fenyegeti. Isten Szentlelke azonban megóv 
a kísértésektől.

A Szentírásban az a leglényegesebb, ami arra indít, hogy a Krisztus
ban való hitünket ébren tartsa. Krisztus a középpontja (die Mitte, 
summa) a Szentírásnak. A benne való hit röviden annyit jelent, hogy 
minden bizodalmunkkal Krisztustól, Isten érettünk emberré lett, váltság- 
halált halt és feltámadott egyszülött Fiától, várjuk a bűntől és haláltól 
való megváltásunkat. Erre lehet azt mondani, hogy ez nem új, ezt már 
sokszor hallottuk, hiszen melyik keresztyén ne vallaná Krisztust meg
váltójának. De éppen az a fájdalmas Bugenhagen szerint, hogy bár sokan 
vallják magukat keresztyénnek, de mégsem aszerint élnek, hitük nem 
válik valósággá és láthatóvá. Nem is azért kell a hit által való megiga- 
zulást hangsúlyozni, mintha még sohasem hallottuk volna, hanem azért, 
Hogy hitünket ébressze s valóban a Krisztushoz folyamodjunk és Őbenne 
bízzunk. Ha viszont őt ismerjük el a Megváltónak, akkor mindazt követ
nünk kell, amit az evangéliumban mondott, s bíznunk kell mindabban, 
amit ígért.

Ehhez viszont az tartozik hozzá, hogy Krisztus ígérete szerint le
győzte a bűnt és a halált. Ezeken a keresztyén is győzedelmeskedhet 
Krisztus által, aki arra biztatott: „Kérjetek, és adatik néktek” (Mt. 7, 1; 
Lk. 11, 9.). Bugenhagen a Vulgata szövegét idézi: „Petite, et dabitur” . 
Ha valaki az igét hittel elfogadja, teljes bizodalommal kérheti bűnei 
bocsánatát, s az nem is fog elmaradni. Aki azonban kételkedik az ígéret 
beteljesülésében, nem igazi keresztyén. De aki nem akarja Krisztus sza
vát meghazudtolni, az higgyen ígéretének: „Hogyha ketten közületek egy 
akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, meg
adja nékik az én mennyei Atyám” (Mt. 18, 19.). Itt kiemeli Bugenhagen, 
hogy nem szükséges Rómába zarándokolni, száz „miserere”-t (az 51. zsol
tár recitálása) mondani, vagy szerzetesi csuhát ölteni, böjti életszabályo
kat betartani, oltárt vagy kápolnát emelni az érdemszerzés céljával, s 
nem szükséges bármiféle pápai kitalálást követni, hanem mindenre ele
gendő a Jézus Krisztusba vetett hit. 

Szemléletes tanításmódjára jellemző, hogyan fejtegeti a hit által való 
megigazulás bibliai tanítását. „Ezt a hitet tartsd meg szilárdan. Az ördög 
azt mondja: bűnös vagy, s ezért el kell kárhoznod. A lelkiismereted azt 
mondja: súlyos bűnöket követtél el, megérdemled a kárhozatot. Válaszold 
nyugodtan: bizony, így van. Sem az ördög, sem a lelkiismereted nem 
hazudott. De az ördög azt mondja ezután: nem kapsz bűnbocsánatot. 
A lelkiismeret pedig így szól: ha te nem cselekszed kiengesztelésül ezt 
meg azt, nem nyerhetsz bűnbocsánatot. Hazudott az ördög és a lelki
ismereted is, mert az történik, ami megíratott, hogy az igazság nélkül 
valónak adományoz Isten igazságot. Mindkettő hazuggá akarta tenni 
Krisztust, aki pedig bűnbocsánatot és megigazulást ígért, nem cseleke
detből, hanem hit által (non ex operibus, sed ex fide), amint erről Pál

472



apostol olyan világosan ír” . (Joachim Rogge: Johannes Bugenhagen,, 
1962. 21. o.)

Majd kifejti Bugenhagen, hogy Róma ezt a tanítást megvetette, s a. 
népet arra tanította, ami távol áll Krisztus tanításától, hogy ti. az ember 
saját jócselekedete, saját elégtétele árán igazulhat meg. Ezzel azonban 
a Krisztus érdemét szegényítette meg. Viszont a hit által való meg- 
igazulás bibliai tanítása Istenre hagyatkozik, a Krisztus ígéretében bízik, 
aki ezt mondta: „Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mind
azt megnyeritek, és meglesz néktek” (Mk. 11, 24.). Ez az ígéret egyenesen 
Krisztustól származik, akit nincs jogunk hazugnak, vagy csalónak gon
dolnunk. Az Atyánál kész a bűneink bocsánata. Jézus Krisztus szava sze
rint: „Mikor imádkozva megállótok bocsássátok meg, ha valaki ellen 
valami panaszotok van, hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa nek
tek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátótok, a ti mennyei Atyá
tok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket” . (Mk. 11, 25—26; Mt. 6, 14—15.> 
Ugyanígy tanít Jézus Krisztus a Miatyánkban is (Mt. 6, 12; Lk. 11, 4.). 
Ne gondoljuk, hogy ezt csak a katolikus egyház szerinti kis bűnökre, az 
ún. bocsánatos bűnökre érti Jézus Krisztus. Mert Isten előtt egyetlen bűn 
sem kicsi és jelentéktelen. Viszont egyetlen bűntől sem áll módunkban 
önmagunkat felmenteni, s önmagunknak megbocsátani. Isten előtt vi
szont ennyire egyszerű a bűnbocsánat. Mégha erőtlenek is vagyunk bű
neink miatt, Isten maga siet segítségünkre: „A Lélek is segítségére van 
a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem 
tudjuk, de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászko
dásokkal” (Róm. 8, 26.). Ezeknek az igéknek kell hinnünk s mindannak,, 
amit a zsoltárok, próféták, evangéliumok, apostolok tanítanak. Amint Pál 
apostol mondja (Gál. 1, 8.), még ha a mennyből alászálló angyal is mást 
hirdetne, akkor sem szabad ezektől az igéktől eltántorodnunk, hanem 
arra kell figyelnünk, amit az Ür mondott, hogy az ég és föld elmúlásá
val szemben is megáll az Isten igéje (Mt. 24, 35.).

Ha viszont Krisztusban megtaláltuk Megváltónkat, akkor nem szük
séges más módszereket igénybe vennünk, mint azt a katolikus egyház 
tanítja, hanem minden bizodalmunkat Krisztusba kell vetnünk. Akik 
a pápai hatalomban, vagyonban, jócselekedetekben, böjtölésben, zarán- 
doklásban, emberi vallási előírások megtartásában, érdemszerző tettek
ben bizakodnak, nem tekintik Krisztust egyedüli megváltójuknak. Ki 
tudná Istent kiengesztelni? Akik önmagukat, vagy bármit és bárkit al
kalmasnak tekintenek erre, nem hisznek Krisztusban, mint Megváltójuk
ban. Újra meg újra felcsendül Bugenhagen írásaiban a lutheri refor
máció klasszikus tanítása, amikor Krisztusra mutatva így ír: „Ex cuius 
solius gratia salvaris absque meritis tuis” (I. m. 27.1. Egyedül a Krisztus 
kegyelméből üdvözülsz, saját érdemed nélkül.” Ehhez nyomban hozzá
teszi, hogy a keresztyén hit teljes odaadást és engedelmesseget jelent 
Krisztus iránt (2. Kor. 10. 5.). Ennek a hitnek a gazdagsága nem ember 
műve, hanem Isten ajándéka (Róm. 9. 16.).

így érthető meg Krisztus követelése: „Legyetek tökéletesek” (Mt. 5, 
48.). Ez nem azt jelenti, hogy az embernek módja lenne tökéletessége 
tudatában valamiféle dicsekvésre, fölényre vagy gőgre, hanem azt ie- 
lenti. hogy Krisztusban kitárul előttünk a megváltott élet lehetősége, 
egyedül általa, egyedül kegyelemből üdvözölhetünk, övé minden dicső
ség. Annyiban vagyunk tökéletesek, amennyiben „felöltöztük” á Krisz
tust.

Isten azért adta a törvény követelését, hogy abból megismerjük bű-
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néin'ket, hogy Pál apostollal kiáltsuk: „Ó én nyomorult ember! Kicsoda 
szabadít meg engem e halálnak testéből?” (Róm. 7, 24.) Az apostollal 
válaszolhatunk erre a kérdésre, hogy ti. egyedül Jézus Krisztus által 
szabadulunk még. „Itaque lex, quae praecipitur, eogit ad quaerendam 
gratiam, qua sola salvat per Jesum Christum”. (I. m. 28.) Ezért Isten szá
munkra kiadott törvénye arra kényszerít, hogy ezt a kegyelmet keressük, 
amely egyedül szabadíthat meg a Jézus Krisztus által. Üjra kiemeli 
Bugenhagen a lutheri reformációnak a Szentírás igazságát hűen kifejező 
alaptételét, hogy egyedül Krisztus a megmentünk („Christus ergo solus 
salvator”), egyedül a benne való hit által igazulunk meg. E nélkül a 
Krisztus-hit nélkül lelkiismeretünk sohasem lehet nyugodt és vidám, 
sohasem lehetünk igazi keresztyének.

A megigazulásról szóló Pál apostoli tanítást Bugenhagen szorosan 
Luther nyomán fejti ki. 1521-ből való írásán meglátszik Luther 1513— 
1515-ben tartott zsoltármagyarázatának a hatása. Ugyanazokkal a bibliai 
idézetekkel dolgozik, mint Luther. Ez a zsoltármagyarázat döntő jelentő
ségű volt Luther számára, reformátori felfedezése ebben az időszakban 
alakult ki. Bugenhagen tehát a fiatal Luther egyik legfontosabb biblia
tanulmányát használta fel.

Ennek nyomán Bugenhagen kifejti, hogy amikor a kegyes így imád
kozik: „In tua iustitia libera me, Domine” (Zsolt. 31, 2.), ezzel azt fejezi 
ki. amit Pál apostol tanít. Ha viszont a megigazulásróí szóló reformátori 
tanítás a Szentíráson alapszik, akkor hogyan lehet támadni a reformá
ciót azzal, hogy tévtanítást hirdet — veti fel a kérdést Bugenhagen. „De 
higgy, amit akarsz. Azonban ha valaki önmaga igazságában és saját 
tócselekedeteiben bizakodik, és nem egyedül Isten irgalmasságában, 
akkor sohasem szerette őt.” (I. m. 35.)

„De én azt kérdezem: milyen módon akarsz a bűneidtől szabadulni? 
Erre te azt válaszolod: böjtölni fogok, naponta hét zsoltárt elolvasok, 
templomba megyek, Rómába zarándoklók. Van egy arany imakönyvem, 
az biztos használni fog. Napokon át csak vízen és kenyéren fogok élni. 
De ha ez sem segít, elmegyek Arrasba (belga város, ahol vezeklő ruhát 
készítettek), s vásárolok vezeklő ruhát, s ha kell, egész életemben abban 
fogok járni. Erre azonban azt mondom: legalábbis hálátlan vagy Krisz
tus iránt, ha nem istentelen vagy. Hát Krisztus hiába halit meg érted? 
De ha nem így gondolkozol, akkor miért nem érted meg, hogy nem keli 
segítened Krisztusnak, mintha ő, aki a világ bűneit elvette, nem volna 
elég erős ahhoz, hogy a te bűneidet is elvegye? Ha erre azt kérdezed: 
mit tegyek, hogy elnyerjem az Isten, előtti megigazulást, akkor én erre 
azt felelem: semmit sem kell cselekedned, mert egyetlen ember sem 
képes saját érdeméből megigazulni („ex operibus non iustificabitur omnis 
homo” i. m. 34.). Először azonban tekints magadba, s lásd meg, hogy 
a bűn által megkötözött vagy. Ismerd el lelki nyomorúságodat. Csak 
az érdeklődik orvosság iránt, aki kénytelen belátni, hogy beteg. Ezért 
fohászkodj teljes szívvel Istenhez, hogy segítsen rajtad. Ezt pedig teljes 
bizodalmas hittel cselekedd, vagy pedig imádkozzál ilyen bizodalmas 
hitért. Mert Isten maga az, aki az igazság nélkül valónak igazságot ado
mányoz. Szilárdan hidd, hogy elnyered bűneid bocsánatát, amiképpen 
te is megbocsátasz másoknak (Mt 18,32—35). Gondolj a farizeus és a 
publikánus imájára (Lk 18,10 kk). Az önigazságában tetszelgő farizeus 
büszkén emelte ki, hogy ő nem olyan, mint a többi ember. Gondolod, 
hogy csak akkor voltak ilyen vallásos emberek, s ma nincsenek ilyenek? 
De nézd az alázatos vámszedőt, aki így imádkozott: „Isten, légy irgalmas
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nékem, bűnösnek!” Jézus Krisztus ítélete szerint ez igazult meg. Figyeld, 
hogy cselekszik Isten: a vámszedő immár nem az, aki volt, mert Isten 
felmentette a vétkes tartozás alól, tisztán irgalmasságból, mert irgal
masságért esedezett. Viszont a farizeus kegyes gőgjében megvetette a 
kegyelmet, ezért az ő esetében elmaradt a felmentő és megigazító kegye
lem. Isten csak azok felé fordul irgalmas ítéletével, akik a zsoltáríró sza
vai szerint cselekednek: ^Vétkemet bevallóm néked, bűnömet el nem 
fedeztem. Azt mondtam: bevallom hamisságomat az Ürnak — és te el
vetted rólam bűneimnek terhét." (Zsolt 32,5.) így keletkezik igazi Isten 
iránti szeretet, egyúttal igazi felebaráti szeretet is, mert aki ilyen irgal
masságot kapott Istentől, az embertársaihoz is irgalmas lesz.” (I. m. 42.)

Ebből az idézetből is látható, hogy Bugenhagen a gyakorlat embere. 
A teológiai igazságokat nem elméletileg fejtegeti, hanem építő szándék
kal — szinte valósággal —, végigprédikálja a teológiát. Luther prófétai 
gondolatai nyomán így vált Bugenhagen a reformáció tanításának — egy
ben a Szentírás tanításának — prédikátorává.

Luther Bugenhagenről
Bugenhagen jellemzésében ki lehetne avatottabb szakértő Luthernél7 

Luther Asztali Beszédeiben gyakran emlékezik meg Bugenhagenről, még
pedig komoly formában ugyanúgy, mint tréfásan is. Egyúttal a refor
máció vezetőinek egymáshoz való emberi viszonyába is betekintést nye
rünk. A hírneves tudósok egymás barátai is voltak, akik egymás közt 
olykor vidáman ékelődtek is.

Luther 1531-ben, Asztali Beszédeinek gyűjteményében, arra az időre 
emlékeztetett, amikor 1527-ben a pestisjárvány idején az egész egyetem 
Jénába menekült. Még Melanchthon is ezt az utat választotta, csak Luther 
és Bugenhagen mertek Witteijbergben maradni.

„Mikor ti Jénában voltatok, egy alkalommal Pommeranus ennél az 
asztalnál vigasztalt meg 'engem, amikor nagyon szomorú voltam. Azt 
mondta: Isten bizonyosan így gondolkodik, mi többet tehetnék még ezért 
az emberért? Oly sok drága ajándékot adtam neki, és ő mégis kételkedik 
irgalmasságomban! — Ettől nagyon megvigasztalódtam. Mintha angyal 
szólt volna szívemhez, bár láttam, hogy maga Bugenhagen sem sejti, 
mekkora jót tett velem, s mekkora segítséget nyújtott.” (WA Ti, 1,47,25.)

„Pommeranus gyakran megvigasztalt engem közvetlen szavaival, 
amelyek még ma is erősítést jelentenek számomra. Így tanít és vigasztal 
a Szentlélek közvetlen és mesterkéletlen emberi beszéden keresztül.” 
(WA Ti. 2,469,37. 1532.)

Bugenhagen igehirdetésének módszeréről Luther véleményén keresz
tül nyerhetünk képet:

„A prédikátornak a témája mellett kell maradnia. Amikor Luther 
felesége arról beszélt, hogy Bugenhagen gyakran eltér a témától, Luther 
azt válaszolta, valóban, dr. Pomer kitér azokra, amik vele történtek. Egy
részt bolond ember az, aki azt gondolja, mindenről beszélhet, ami csak 
eszébe jut, az embernek a témánál kell maradnia, másrészt viszont a 
témától való eltérés is segítheti a téma megértését.” (WA Ti. 5,184,14. 
1542.)

„Minden főpapnak (pontifex) értenie kell az áldozathoz. Pommeranus 
a hosszú prédikációival feláldozza a hallgatóit. Mi vagyunk az ő áldozatai. 
Ma pedig ugyancsak feláldozott minket.” (WA Ti. 3,60,5. 1533.)

Luther anekdotát is mondott Bugenhagen hosszú prédikációival kap
csolatban: „Egy asszony a vasárnapi ebéddel nem tudott idejében elké-
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szülni, s ezért azzal mentegette magát a férje előtt: azt gondoltam, hogy 
ma Pommeranus fog prédikálni!” (WA Ti. 4,592,16. 1540.)

Ugyanakkor Luther elismeréssel nyilatkozott Bugenhagen munka
bírásáról és fáradhatatlanságáról:

„Dr. Pommeranus azt mondta, hogy őt a munka nem meríti ki, ha
nem új erőre serkenti. Erre dr. Luther Márton azt válaszolta, a munka 
életszükséglet, az embert megerősíti, így látjuk ezt a szorgalmas parasz
toknál is.” (WA Ti. 4, 436,21.)

Bugenhagen személyén keresztül betekintést nyertünk Luther és a 
reformáció munkatársi gárdájába. Emberek voltak, erényeikkel és gyen
geségeikkel. A történetírásnak sem az a feladata, hogy glorifikálja őket, 
hiszen egyértelműen tanították, hogy Jézus Krisztusé minden dicsőség, 
Ö munkálkodott hatalmasan a reformáció vezéralakjaiban is. A refor
máció munkaközösségének tagjai abban voltak nagyok, hogy Öreá mutat
tak: Jézus Krisztusra!

Dr. Ottlyk Ernő

A Lutheránus Világszövetség helsinkii világgyűlésén (júl. 30— 
aug. 11) részt vesznek a Vatikán hivatalos megfigyelői is. Az egyik, 
J. Witte atya, a Római Gregoriana Pápai Egyetem professzora, a má
sik pedig P. Blaeser, a Paderborni Teológiai Akadémia professzora.

Megalakult a német katolikusok Pax vobis munkaköre Bonnban. 
Céljául tűzte ki, hogy a szövetségi kormányt és a nyugatnémet tar
tományi kormányokat megnyerje a pápa békeköveteléseinek a támo
gatására, egyetértésben a nyugat-európai országokban működő ha
sonló mozgalmakkal.
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A „Tamás evangéliuma''
Egyiptom archeológiája nemcsak a fáraók korának a történetét és 

kultúráját dokumentálja, hanem fényt vet egyebek közt a korai keresz- 
tyénségnek az ottani életére és fejlődésére is. Nagy számban kerültek 
napvilágra régi bibliai kéziratok, vallásos szövegek, melyek a hitélet 
meglétét és — nem mindig egy irányú — fejlődését mutatják. Tudva
levő, hogy az első századokban sokféle hatás érte, befolyásolta és veszé
lyeztette a keresztyénséget, ezek között vallástörténetileg a legneveze
tesebb jelenség volt a gnoszticizmus. Jelen volt az egész Közel-Keleten, 
így Egyiptomban is, sőt a dél-egyiptomi Nag-Hamadi nevű falu közelé
ben 1945—46-ban talált paprirusz-kódexek révén gazdag új anyaggal 
bővült a gnózis irodalma. Mintegy ezer oldalra terjed az egész itt talált 
anyag s különböző gnosztikus iratokat találunk köztük ilyen címekkel, 
mint Jézus bölcsessége, Jakab jelenései, Filep evangéliuma stb. Közöt
tük a legnagyobb figyelmet a Tamás evangéliuma címet viselő irat kel
tette, mivel számos idézetet tartalmaz a kanonikus evangéliumokból s 
azonkívül egy csomó önálló — az eredetiség látszatát keltő — Jézus
mondást is ad.

A Tamás evangéliuma azonban mégis lényegesen különbözik az új- 
szövetségi evangéliumoktól. Formailag abban, hogy a Jézus életére vo
natkozó történeti leírást mellőzi; csupán Jézustól származtatott rövidebb 
mondások, logionok gyűjteménye. Tartalmilag pedig abban, hogy e mon
dások nagyrészt gnosztikus gondolatokat tükröznek; legtöbbször még a 
kanonikus evangéliumokból ismert jézusi mondások is át vannak for
málva úgy, hogy a gnosztikus hitgondolatok Jézus tekintélyének a hite
lesítése alatt szólaljanak meg.

Elöljáróban hadd emlékeztessünk még arra, hogy a gnózis igen sok
féle (görög, perzsa, zsidó, keresztyén) eszmei hatás keverékeként állt elő. 
Alapvető gondolatai között szerepel egy élesen fogalmazott dualizmus, 
ennek egyik vonatkozása az Isten és a világ közötti ellentét. Az anyagi 
világnak itt nem Isten a teremtője, hanem egy alsóbbrendű szellem, a 
demiurgos. Ez formálta az embert is a porból, akit aztán az Isten lelke 
tett élővé. Az ember az anyagi világban romlottá vált, mivel azonban 
lelkében vannak még szikrái az isteni világosságnak, ezért van számára 
Istenhez vezető út s ez a gnózis, az öneszmélés, a lét titkának, eredeté
nek és céljának a megismerése. Ebben a lelki megvilágosodásban telje
sedik ki az ember megváltása, amiben Jézus áldozatos halálának külö
nösebb szerepe nincs, Ő maga csak az életre vezető titokzatos ismeret
nek a legfőbb kijelentője. — Sok alkotóeleme van még persze a gnózis
nak, de legjellemzőbb az itt vázolt dualizmus és benne az ember exisz- 
tenciájának a kérdése. E gondolatok jelen vannak a Tamás evangéliu
mában is.

A Tamás evangéliuma pszeudonim irat, a szerző csak kölcsön vette 
a Jézus-tanítvány nevét. Eredetileg szír nyelven készült, valószínűleg 
a Kr. u.-i 3. sz. elején. Lefordították görögre, ennek töredékei ismere
tesek az oxyrynchusi papiruszokról, azonkívül kopt nyelvre, az ó-egyip
tomi nyelvnek e kései utódjára. A Nag-Hamadiban talált példány is kopt 
nyelvű. (Fordítását először a Theologische Literaturzeitung 1958. évf.-a 
közölte; idézeteink- során ennek a sorszámozását fogjuk követni. Több
nyelvű kritikai kiadása 1959-ben jelent meg Leidenben, Brill kiadónál.)

477



Először néhány olyan részletet közlünk a Tamás-evangéliumból, 
amelyek majdnem pontosan egyeznek a szinoptikusok megfelelőivel:

8. logion: „Mondotta Jézus: Íme, a magvető kiment, telemerítette 
a kezét és vetett. Egy rész az útra esett s jöttek a madarak és felkapkod
ták. Egy másik rész köves helyre esett s nem tudott gyökeret verni a 
földben és nem tudott kalászt növelni. A harmadik rész a tövisek közé 
esett s azok elfojtották a magot és a féreg megette azt. Egy rész azonban 
jó földbe hullott és jó termést hozott: termett hatvanszorosat és száz- 
hússzorosat.” (Vö. Mt. 13, 3—8. és párh.)

35. logion: „Mondotta Jézus: Ha vak vezeti a vakot, mind a ketten 
verembe esnek.” (Mt. 15, 14.)

90. logion. „Mondotta Jézus: Jöjjetek énhozzám, mert az én igám 
gyönyörűséges és az én uralmam könnyű, és nyugalmat találtok maga
toknak.” (Vö. Mt. 11, 28, 30.)

A mondások nagyobb része azonban rejtett értelmű és ha részletei
ben emlékeztet is a kanonikus evangéliumok kijelentéseire, gnosztikus 
gondolatokat ad elő. Néhány, a Tamás evangéliuma fő témáira jellemző 
részletet közlünk itt, a szükséges magyarázatok hozzáfűzésével.

2. logion: „Mondotta Jézus: Ha vezetőitek azt mondják nektek: Íme, 
az ország az égben van, akkor gondoljatok az égi madarakra. Ha pedig' 
azt mondják nektek: A tengerben van — akkor gondoljatok a halakra. 
Mert az ország bennetek és kívületek van. — Ha ismeritek önmagatokat, 
akkor megismernek benneteket és ti megtudjátok, hogy az élő Atyának 
á gyermekei vagytok. De ha nem ismeritek önmagatokat, akkor szegény
ségben lesztek, és ti magatok lesztek a szegénység.”

Magyarázat: A mondás kiindulópontját L. 17:21 gondolata képezi. 
Mig azonban Lukácsnál a ^bennetek” (tulajdonképpen „közöttetek” ) szó 
Isten országának az emberek közt ott levő Jézusban való közeljövetelére 
céloz, addig itt Jézus személyétől függetlenül a szubjektív megismerés
ben áll az Isten országa lokalizálása és megközelíthetése. Így kerül össz
hangba a mondás második felében a gnózis alaptétele, az önismerés, 
az Isten gyermekeivé létellel.

6. logion. „Mondotta Jézus: Boldog az az oroszlán, amelyiket az em
ber eszik meg, mert az oroszlán emberré lesz. De átkozott az az ember, 
amelyiket az oroszlán eszik meg, mert az oroszlán emberré lesz.”

Magyarázat: A Tamás evangéliumában gyakran fordulnak elő ellen
tétesen párhuzamos mondások, melyekben olykor ugyanaz a szó, vagy 
mondat az ismétlődésben nem ugyanazt jelenti. Itt is ez a helyzet. A reg
tett értelmű logion megfejtésénél első feladat az „oroszlán” szó azono
sítása. A gnózisban is ismert 1. Pét. 5, 8. hasonlata az ördögről, mint 
ordító oroszlánról. Ezt tartva szem előtt, a mondás értelme ez: Ha az 
ember legyőzi az őt megrontani akaró ördögi, démoni erőt, akkor az el
veszti hatalmát benne, az ember lesz az úr. De ha az ördög győz, akkor 
az kormányozza az embert és rajta keresztül érvényesíti démoni erejét.

12—13. logion. „Mondotta Jézus a tanítványainak: Hasonlítsatok va
lakihez és mondjátok meg, kihez vagyok hasonló! Simon Péter így szólt 
hozzá: Hasonló vagy egy igaz angyalhoz. Máté ezt mondta neki: Ha
sonló vagy egy bölcs filozófushoz. Tamás pedig ezt mondta: Mester, az 
én szám teljességgel alkalmatlan arra, hogy megmondjam, kihez vagy 
hasonló. — Akkor Jézus ezt mondotta: Én nem vagyok a te mestered, 
mert te már ittál, sőt megittasodtál a folyó víz forrásától, amelyet én 
ástam.
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Ezután (Jézus) visszavonult vele és három szót mondott neki. Mikor 
pedig Tamás visszatért a társaihoz, azok megkérdezték tőle: Mit mondott 
neked Jézus? Tamas igy szólt hozzájuk: Ha én megmondanék nektek 
csak egy szót is azok közül, amelyeket Ö mondott nekem, köveket fog
nátok és rám dobálnátok; de tűz jönne ki a kövekből és megégetne 
benneteket!”

Magyarázat: E hosszabb mondás a caesarea-filippi jelenet (Mt. 16, 
13. skv. és párh.) parafrázisa, de Tamás alakjának a felmagasztalása 
céljából. A tanítványok közti rangvita tovább élt a korai keresztyén- 
ségben. Tudvalevő, hogy míg nyugaton Péter elsőségét hangsúlyozták, 
addig a zsidókeresztyének Jakabot, a gnosztikus irány Tamást tartotta 
a legfőbb apostolnak. — Az élő, vagy folyó víz forrásából való ivás 
(vö. Ján. 4, 14; .7, 37—38.) az ige, mégpedig a titkon való bölcsesség igé
jének a megértésére és továbbtanítására céloz, ahogyan azt pontosan 
kifejezi a Tamás-evangélium 105. mondása: „Mondotta Jézus: Aki az 
én számból iszik, olyanná lesz, mint én, és én olyanná leszek, mint ő, 
és ami el van rejtve, az kijelentetik neki.” — Jézusnak a Tamást fel
magasztaló kijelentésében tehát már a Mester és a tanítvány közti kü
lönbség eltűnéséről van szó. — A három titkon mondott szó talán egye
nesen a mennyei dicsőségre vonatkozott, ami kibeszélhetetlen (vö. 2. Kor. 
12, 4.), . a tanítványtársakat pedig megbotránkoztatta volna.

44. logion. „A  tanítványok így szóltak hozzá: Ki vagy te, hogy eze
ket a dolgokat beszéled nekünk? — (Jézus így válaszolt:) Ha abból, ami
ket nektek beszélek, nem tudjátok meg, hogy ki vagyok, olyanok lette
tek, mint a zsidók; mert ők szeretik a fát, de gyűlölik a gyümölcsét, és 
szeretik a gyümölcsöt, de gyűlölik a fát.”

Magyarázat: A kérdés emlékeztet Ján. 8, 25-re. A válasz azonban a 
gnózis, az ismeret nagyra értékelése, ugyanakkor pedig a zsidóság le
becsülése. (Marcionita hatás!) A gnosztikusok az Ószövetség „alacso- 
nyabbrendű Istenének” a rovására írják, hogy a tudás fájától el akarta 
tiltani az embert s szerintük a kígyóból a világosság lelke szólt, amikor 
a tiltott gyümölcs élvezésére biztatta az embert. — Az éden-kerti törté
netre emlékezik e mondás befejező ellentét-párhuzama is, ahol az élet 
fája és a tudás gyümölcse valószínűleg kombinálódik: tudás (ismeret) 
és élet a gnózisban együvé tartozik. A zsidók bár szeretnék az életet és 
az ismeretet, nem fogadják el a gnózis-nyújtotta módon.

50. logion. „Mondotta Jézus: Boldogok az egyedüllevők és a kiválasz
tottak; bizony ti megtaláljátok az országot, mert onnan valók vagytok: 
és oda fogtok visszatérni.”

Magyarázat: A gnózis egyik tanítása, hogy az ember eredetileg egy
nemű (pontosabban androgyn) lény volt. Aki tökéletességre akar jutni, 
annak e felé az eredeti állapot felé kell törekednie, aminek a módja a 
házasságon kívüli élet, az aszkézis. Ezért ideálja a gnózisnak az „egye- 
düllevő” élet (e szó görög megfelelője: monachos, származéka a német 
Mönch). Az ismeret mellett a remete-élet is az Isten országába jutás 
tényezője a gnózisban.

57. logion: „Mondotta Jézus: Aki megismerte a világot, az holttestet 
talált; és aki holttestet talált, arra nem méltó a világ.”

Magyarázat: Antitetikus formájú, talányos értelmű mondás, amely
ben a „holttest” szót kétszeri előfordulása Során nem azonos értelmű, 
vö. a 6. lóg. magyarázatát. — A mondás alapértelmét meghatározza a
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gnózis világ-gyűlölete, a földi lét lebecsülése. Az első mondat azt jelenti 
hogy aki a világ ismeretét =  szeretetét választja, az a halált választja! 
A második mondat szerint pedig aki az aszkézisben, vagy éppen mártír- 
ságban feláldozza magát, azt lehet, hogy kigúnyolja a világ, de nem is 
méltó rá. Az egész a Mt. 10. 39. gnosztikus parafrázisa, Zsid. 11. 38. ki
egészítésével.

77. logion: „Mondotta Jézus: Én vagyok a világosság, amely min
denek fölött van. Én vagyok a mindenség és a mindenség belőlem szár
mazott és a mindenség hozzám érkezett el. Hasíts ketté egy fát és én 
ott vagyok; emelj föl egy követ és megtalálsz engem.”

Magyarázat: A világosság szó a gnózis egyik legfontosabb alap
fogalma, szorosan összetartozik az ismeret, a jó, az élet fogalomkörével. 
Mindenesetre elismeri, hogy Jézus mindezeknek a maximumát kép
viseli. — A mondás másik felét a panteizmus szó mintájára panchris- 
tizmusnak nevezhetnénk: Jézus mindenben megtalálható voltának a spe
kulatív kifejezése.

112. logion. „Simon Péter így szólt hozzá: Máriának el kell hagynia 
bennünket, mert az asszonyok nem méltók az életre. Jézus ezt felelte:. 
Lásd, én őt úgy vezetem, hogy férfivá tegyem és ő is élő lélekké váljon, 
hozzátok, férfiakhoz hasonlóvá. Mert minden asszony, aki férfivá lesz, 
be fog jutni a mennyek országába.”

Magyarázat: Az egyház régebbi történetében többször felvetődött 
gyarló vitatéma volt az, hogy az asszony ugyanolyan lelkes lény-e, mint 
a férfi, hiszen csak Ádám teremtésénél olvasható, hogy Isten lelket 
lehelt belé. E mondás hátterében is ott kísért ez a gondolat, a nők 
másodrendű teremtményként való kezelése, és az a kérdés, hogy bejut
hatnak-e ők is a mennyek országába. Ugyanakkor azonban a gnosztikus 
evangélium komolyan számot vet azzal, hogy Jézusnak voltak női 
követői is; úgy csinál tehát számukra helyet a mennyben, hogy föltéte
lezi: ők is megvalósíthatják az 50. lóg.-bán említett aszkézist, egyedül
létet, remeteséget, amely helyzetben nem számít többé a férfi és nő 
közti különbség. Ebben áll a „férfivá létei” jelképes említése, és így jut
hatnak el az asszonyok is az ismeret és az Istenhez visszatérés útjára, 
amelynek első példájaként a Jézus anyját említi ez a mondás.

*

Folytathatnánk tovább az idézeteket, de tovább is csak azt látnánk, 
amit az eddigiekből: a Tamás evangéliuma nem más, mint a bibliai' 
evangéliumok által is jobbára közölt Jézus-mondások speciális gnosz
tikus értelmezése vagy eltorzítása. Látszólag Jézus a tanító, a tanítás 
azonban messze áll az igazi evangéliumi tantól, a jézusi váltság öröm
hírétől és a tanítványoknak a Jézus ügyét szolgáló pozitív küldetésétől 
a világon. Félreérti Jézusnak a példázatokon keresztül tanító módszerét: 
Jézus kézzelfogható példákon át akarta bárki számára érthetővé tenni 
a . mennyek országa titkait, a gnosztikus evangélium pedig az egyszerű 
igazságokat is titokzatos kifejezésekbe öltözteti, hogy csak a beavatottak 
értsék. Az egésznek a hátterében egy alapjában véve pogány gondolat- 
világból, hellenista filozófiából kinőtt spekuláció áll, úgyhogy az egész 
Tamás evangéliumát, mint gnosztikus szellemű iratot, csak vallástörté
neti értékűnek és érdekességűnek tarthatjuk.
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Lukács mondja evangéliumának a prológusában, hogy „sokan pró
bálták megírni” a Jézussal kapcsolatos dolgokat. Apokrif evangéliumo
kat valóban ismerünk is szép számmal. Olvasásuknál ugyanaz az érzé
sünk, ami a Tamás evangéliumával kapcsolatban: nem ok nélkül külön
böztettek az atyák annak idején, amikor csak a négy evangéliumot fo
gadták el ihletett és kanonikus iratnak. A többiek túlontúl magukon 
viselik az emberi bölcsködés bélyegét.

Dr. Tóth Kálmán

A renaissance és a humanizmus hazánkban
Rövid áttekintés egyházunk történetéhez

A társadalom- és a kultúrtörténet fontos fázisát jelenti a renais
sance és a humanizmus.

A renaissance a XIV—XVI. századi Olaszországban kezdődött tár
sadalmi, politikai, de főleg művészeti mozgalom, amely a középkori asz- 
kézissel szemben az élet szépségét, a természethez, az emberhez való 
visszatérést hirdette és a fejlődő polgárság érdekeit tükrözte. „Renais
sance” volt a neve e korszak építészeti módjának is, amely a gót stílus 
helyébe lépve, a görög—római építészet elemeit fejlesztette tovább.

A humanizmus a renaissance-mozgalom irodalmi vetülete, a vilá
giasság elve az egyházzal szemben. A katolikus egyházban szellemi kis
korúságban tartott ember kitörési kísérlete a régi formákból, ember- 
központú élet- és világszemlélet. A nemzetközi öntudat, a kritikai ten
dencia jellemzi.

A renaissance hatására az antik világkép robbanásszerűen kitágult, 
a szellemi megújulás mellett a- találmányok, majd a felfedezések hatá
sára új ismeretekkel gazdagodott az ember.

Itáliában renaissance — humanista szellemben működött a világ- 
irodalom három nagysága: Dante, Divina Commediajával, Petrarca szo
nettjeivel, Boccaccio pedig a képmutatás kipellengérezésével állított ma
radandó emléket a középkori újat-keresésben. Műveikben a renaissan- 
ce-ot jellemző, a szabad egyéniség, és az eddig történeti tekintélyektől 
függetlenebb, szabadabb látás is megmutatkozott, ö k  kezdték meg kö
zölni műveikben a klasszikus ókor emlékeit.

A Keléttel való érintkezés különösen az unió ügyét tárgyaló firenzei 
zsinat (1439) óta volt élénkebb, majd Konstantinápoly eleste (1453) után 
jöttek keleti tudósok nagyobb számban Itáliába, akik magukkal hozták 
a görög—római világ szellemi értékeit, leginkább Rómába és Firenzébe.

Ami a humanistáknak az egyházhoz való viszonyát illeti, az nagy
jából ellentétes, sőt, ha nyíltan nem is, de többé-kevésbé leplezetlenül 
ellenséges volt. A középkor eddig csak egyházi műveltséget ismert, min
den tudományt — mint legfőbb tekintély — a katolikus egyház a maga 
számára foglalt le. Gyakran tőle távolálló kérdésekben (csillagászat, 
geofizika) hirdetett „tévedhetetlen” véleményt. Most, az egyházzal szem
ben a humanizmus, mint világi irányzat lépett fel, amely nem ismerte 
el az egyház parancsoló tekintélyét és különös nyomatékkai hangsú-

7 L e lk ip á sz tor 481



lyozta az egyéniség jogát, amelynek összhangzatos kiművelésére nagy- 
gondot fordított. Az egyházat bírálni kezdte a történelem fényében, és 
megállapította, hogy az „una, catholica, sancta, apostolica ecclesia” 
alakjában már nem ugyanaz, mint Jézus egyháza, az emberi vissza- 
élések miatt. Ez a megállapítás a múlthoz képest nagy haladás, és követ
kezményeit tekintve, nagyjelentőségű. A humanisták az egyházzal szem
ben a felvilágosodás és a haladás fiainak tekintették magukat.

Voltak humanisták, akik az egyház előtt nyíltan megváltották el
lentétes meggyőződésüket. Ezek egészen az antik világ kultuszába élték 
bele magukat. Életcéljuk a hédonizmus, az epikureizmus mellett a hír
névszerzés, a dicsőség volt. Az egyház tanait, szertartásait és a régi sko
lasztika képviselőit, különösen a szerzeteseket, éles gúnnyal támadták-

Olyanok is voltak, akik az egyházzal való barátságot legalább kül
sőleg és színleg fenntartották. A dogmákat, a hierarchikus rendszert 
nem támadták, közönnyel tűrték, mert vagy nem mertek az egyházzal, 
mint akkor még nagyhatalommal szembeszállni, vagy pedig hasznot is. 
élveztek az egyház részéről, stallumok, pápai kegydíjak stb. alakjában..

De találunk a humanisták soraiban komoly egyházi és világi férfia
kat, akik az egyház tévedéseit és hibáit belátva a tudományágak mű
velésével és terjesztésével igyekeztek a bajokat orvosolni és a refor- 

_ mációt elősegíteni.
Kiválóbb olasz humanisták voltak: Pletho, Bessarian (mindkettő az: 

ortodox egyház tudósa, akik a firenzei zsinatra jöttek Itáliába, utóbbi 
bíbornok lett Rómában), Marsilius Ficinus (orvos és filozófus), Valla 
Lőrinc (a Credo apostoli eredetének kétségbevonása miatt majdnem az 
inkvizíció áldozata lett). Az Itálián kívül működött, külföldi humanisták 
közül a legjelentősebbek: Reuchlin János (heidelbergi, majd tübingeni 
professzor, a kitűnő hebraista), Hutten Ulrich (lovag, Luther lelkes híve), 
és Rotterdami Erasmus. Erasmus egyetemes theismusról tanított, bírálta 
Róma tanrendszerét, a bibliakutatás és a bibliafordítás terén pedig ki
adta a jelszót: „ad fontes!” Nála az exegesis elsősorban filológiai jel
legűvé vált. Megemlítjük még az angol Morus és Colét, és a francia 
Budaens nevét és munkásságát.

Az egyetemi oktatásban a jogi karokon nagyobb részletességgel 
tanították a római jogot, az orvosi karokon pedig a tapasztalati-kísérleti 
módszer felé fordultak.

Savonarola, a fanatikus dominikánus szerzetes, a pápák és a papok 
feslett életét ostorozta és sürgette az egyház megtisztítását. Firenzében 
„Krisztus-királyságot” akart, önkényuralommal, amiért, mint lázongd 
eretneket, tűzhalállal büntették.1

A Medici és a Borgia családok uralma a tudomány fellendülését, de 
egyúttal az erkölcsi züllést is jelentette. A renaissance-pápák között V, 
Miklós volt az első (1447—1455). Az új szellemi irányt meghonosította 
Rómában és elősegítette a görög irodalom tanulmányozását: II. Pius 
(1458—1464) humanista nevén Aeneas Sylvius, kiváló tudós, költő és tör
ténetíró volt, aki trieszti püspök korában V. László királyunk számára 
neveléstant írt. Az érzékies hajlamú VIII. Ince (1484—1492) nyilvánosan 
is elismerte, hogy gyermekei vannak: 16 törvénytelen gyermekéről való 
túlságos gondoskodása miatt nevezték gúnyosan „a haza atyjának”. 
Olyan babonás volt, hogy a boszorkányok ellen külön bullát adott ki-

l N em rég  a zon ba n  a p áp ai u d v a r b e je len tette , h o g y  S av on a ro la  „ té v e d é s b ő l”  
k erü lt m ág lyá ra , és „n e m  v o lt  e retn ek  és tév ta n ító ” .(!>
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VI. Sándor (1492—1503) a legundokabb bűnöktől sem riadt vissza. Pén
zért mndent eladott. A közvéleményt cenzúrával akarta elhallgattatni. 
Savonarolát az ő idejében égették meg. Leánya volt Borgia Lucretia.és 
fia Borgia Cézár. II. Gyula (1503—1513) inkább hadvezérnek született, 
mint főpapnak. Legszívesebben lovon ült. Luther is így látta Rómában 
Művészetkedvelő volt, a Szent Péter templomot ő kezdte újraépíttetni. 
X. Leó (1513—1521) a művészetpártoló Medici családból származott. 
Fényűzése miatt állandóan pénzzavarokkal küzdött. Inkább humanista 
volt, mint theológus. Az egyházkormányzás iránt nem volt érzéke.

A középkori katolikus egyházban is érezhetővé vált tehát a renais- 
sance-szellem (templomok, szobrok, freskók, tudósok a pápai udvarban), 
de erkölcsi megnyilvánulásai már kihívják az antiklerikális kritikát.

Michelangelo és Leonardo da Vinci a homo universalis példái: a 
tudomány és kultúra sok ágában alkottak maradandót és mutatták meg 
kivételes képességeiket. Gutenberg felfedezésével elindult a nyomtatott 
betű világhódító útjára, hogy világosságót vigyen az ónkarikás ablakok 
mögé, a főnemesi és patrícius-hajlékokba. Amerika felfedezésével fel
lendült a kereskedelem és megkezdődött a gyarmatosítás.

Azt is világosan kell látnunk, hogy amikor a renaissance eredmé
nyeiről beszélünk, az eredmény csak a felső rétegekben mutatkozott 
meg. A jobbágyfalvak lakói alig-alig részesülhettek a renaissance aján
dékaiban. A szegényekre alig volt kihatással. Természetes, hogy e kor 
emberének életéből azért nem maradt el a babona, a boszorkányhit, és 
a fátumtól való rettegés.

A renaissance-humanista aspiráció rövidesen kinőtt az itáliai pol
gárság kereteiből, és más országok jellemzője lett. Nálunk, Magyaror
szágon — fejlett polgárság hiányában — a nemesség lett az új műveltség 
társadalmi bázisa.

Az új magatartás, az új világszemlélet az újkor hajnalát jelentette 
hazánkban is!

A renaissance és a humanizmus hazai eredményei

Ha az anyanyelvűséget is a humanizmus jellegzetességének tekint
jük, akkor már korán beszélhetünk a humanista szellem hazai nyomai
ról.2 Az ómagyar Mária-síralom olvasásakor pedig feltűnő, hogy Mária, 
az istenanya fájdalmai a kis vers szerint emberi (!) fájdalmak. A  szentek 
jámbor legendái, amelyek elsősorban á vallásos igényeket elégítették ki, 
szintén tartalmaznak olyan vonásokat, amelyek a humanista szellemű 
magyar gondolkodás korai kialakulására engednek következtetni. Egye
lőre csak vibrál a magyar lelkiség, az őszinte emberi érzés.

A kolostorok íróállványra görnyedt másolói és a középkori iskolák 
nem az eszményi embert rajzolták meg, hanem az aszkétát, bár az isko
lák a műveltség tűzhelyei voltak,3 és a magyar földről sarjadó praehuma- 
nista elképzelések mégis anthropocentrikusak voltak.

Eleinte, az ortodoxia közelségének hatására, a katolikus egyház ná
lunk is jobban kedvelte a festményeket, mint a szobrokat. A festészet 
felszabadult a bizánci irányzat szögletessége alól, és átalakulva, reális, 
élethű, természetes alakokkal díszítette a templomokat. Legrégebbi kö

2 K étségtelen , h o g y  a H alotti B eszéd  va llá sos  je lle g ű , d e  m a g y a r  n y e lv ű ! 
(1200 k ö r ., b e n cé s  m ise k ö n y v , „P r a y -k o d e x ” )

3 M é g  m in d ig  n in cs  p l. fe le le t arra , h o g y  az eg y e te m e k  tö rtén etében  h o l k e z 
d ő d ik  a ren a issa n ce?  S zázad ok , 1962. 1—2. 301.
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zépkori falfestményünk a veszprémi Gizella kápolnáé, amely a 12 tanít
ványt ábrázolja. De néhány protestáns templomban is megfigyelhetjük 
a falfestés nyomait.4 A fafaragások különösen a szárnyas oltárokon ma
radtak fenn.5 Különben a városi civilizáció még nem sok emelkedést 
jelentett a jobbágytelepülések életmódjához viszonyítva.

A megszokott vita antiqua magában hordozta a létfeltételeket a re
naissance élvezete és a humanizmus műveltsége, e korban a vita moderna 
számára. A királyi kegy, vagy a mecénáskodó dúsgazdag főpap csak elő
segítette. A renaissance, nem hosszú idő elteltével magyar vonásokat vett 
fel, de hosszú ideig csak a királyi udvar, a főpapok, és a fő- és közép
nemesség életét gazdagította.

Buda, Pozsony, Esztergom, Fehérvár, Sopron, Szombathely, Veszp
rém, Pécs, Nagyvárad jelentették a műveltségi centrumokat. Itt történ
tek figyelemre méltó kísérletek a haladó eszmeáramlat átvételére.

A renaissance és a humanizmus kibontakozása hazánkban
A szellemi mozgalmak általában elindulásuk első szakaszában je

lentkeztek legtisztábban, és ekkor alkotják meg klasszikus dokumentu
maikat. A hazai viszonyok között termékeny volt a renaissance és a hu
manizmus elterjedése.

Bizonyos mértékben a Rómával szembeni viszonylagos önállóságunk 
is előkészítő humanista vonás volt.6

A magyar főpapság elvilágiasodása és erkölcsi lazasága, egyházi tisz
tében tanúsított hanyagsága is segítette az itáliai eszméket a térhódítás
ban. A főpapok, mint kincstárnokok, kancellárok, sokszor és sokat adtak 
a művészetekre és nem egyszer maguk is tevékenykedtek a művészet 
valamelyik ágában. De a kiáltó ellentét a szimonia, az erőszakos foglalá
sok, a jobbágyok zsarolása, a kereskedés, az uzsora és a dorbézolás for
májában 'jelentkezett életükben. A szerzetesek sokszor túltettek a világia
kon.7

A katolicizmussal szembenállók megfékezésére küldte hazánkba IV. 
Jenő pápa Marchiai Jakab inkvízitort 1436-ban. A következő esztendő 
nagy, erdélyi parasztfelkelése a társadalmi hibákra figyelmeztette az or
szág vezetőit.

A tanításuk miatt hazánkba menekült Tamás és Bálint papok biblia- 
részlet-fordítása is humanista-reformációs hatásra jött létre.

A világi szemléletmód fejlettebb formában jelentkezett Küküllei Já
nos, Nagy Lajos király történetírójának krónikájában.

Masolino, a quattrocento kiváló festője, és Pier Paolo Vergerio, a XV. 
század elejének vezető olasz humanistája is megfordult hazánkban.

A Hunyadiak korában kiváló humanistáink voltak, leginkább törté
netírók: Vitéz János (1408—1472) esztergomi érsek, aki már nagyváradi 
püspök korában gazdag könyvtárt gyűjtött. Pozsonyban főiskolát alapí
tott, kiváló, humanista tanárokkal. Hunyadi János kancellárja és vezető

4 Íg y  pl. L ová szp a ton a  ev. és S za lon n a  re f. tem p lom á ba n .
5 A  S zep ességben , L ő cse , B ártfa , K assa  tem p lom a ib a n , a 14— 15. századból. 

E zek et k é ső b b  átvette a lu th eri re fo rm á c ió .
6 A  ius p iaceti re g ii; k irá ly a in k  soh a sem  ism erték  el m agu k a t a p á p á k  h ű 

b é re se in e k , sőt I. M átyás e lszakadássa l, és az o rto d o x iá h o z  v a ló  csa tlak ozássa l 
Is m e g fe n y e g e tte  R óm á t. E nnek  m egtörtén te  n em  m aradt vo ln a  k ihatás nélk ü l 
h a zá n k  történ etére  és a n em ze i k u ltú rá ra ! (T ú ltek in tve  az e g y h á zp o lit ik a i ö s sze 
fü g gések en .)

7 S om ló v á sá rh e ly e n  a B en ed ek -ren d  ap ácá in a k  zárd á já t — la k ó in a k  e rk ö lcs 
te le n  é le tm ód ja  m iatt — fe losz la tta  a k irá ly .
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diplomatája volt. Unokaöccse volt Janus Pannonius (Csezmicei János, 
j 434—1472). A klasszikus görög és latin ismeretében gyorsan fejlődött 
költői képessége. 1458-ban, Mátyás trónralépésének évében tért haza. Elő
ször nagybátyja mellett nagyváradi kanonok, majd pécsi püspök és kirá
lyi kancellár lett. Epigrammáival tűnt ki: Laus Pannóniáé című epigram
mája a nemzeti kultúra művelésében saját érdemeit mutatja be. Plutark- 
hoszt és Démoszthenészt fordította latinra. Királya elleni összeesküvésbe 
sodródott élete végén. Egyéniségére erős magányosságérzete rányomta 
bélyegét.

Báthory Miklós váci püspök még a papi gyűléseken is Cicerót olvasta. 
Karay Miklós budai prépost az első hazai nyomda felállításával sok euró
pai nemzetet megelőzött. Bakócz Tamás, Szálkái László és Szathmáry 
György fényes udvartartása és a humanista symposionok vonzották a 
külföldieket is.

A külföldről behívottak, legjelentősebbek: Gatti,S * * 8 Brandolini Ga- 
leotto, Bonfini — olaszok. A lengyeleket Sanochi, Ilkus képviselte. Niger 
(Schwarcz Péter) és Regiomontanus (Müller János) németek voltak.

Mátyás király különösen második felesége, Beatrix hatására tette 
Budát a külföldi és magyar humanisták kedvelt tartózkodási helyévé. 
Vitatkoztak, tanítottak, krónikákat, corvinákat készítettek, irányították 
az ország szellemi életét.

A Jagellók idejében kitűnt ifjabb Vitéz János, veszprémi püspök, 
akit a Celtis Konrád által alapított Sodalitas Literaria Danubiana9 elnö
kévé választott. Perényi Ferenc nagyváradi püspök Olaszországba készült 
kiköltözni, de Mohácsnál elesett: Erdélyi származású volt Piso Jakab, 
kiváló latin költő, Erasmus és II. Lajos király bizalmasa. Az idegenek 
közül az olasz E$albi pozsonyi prépostot, II. Lajos nevelőjét és az angol 
származású Coxe Lenárdot említjük meg. Coxe Lőcsén és Kassán taní
tott.

Segítette a humanizmus terjedését a közelebbi bécsi, krakkói, és ter
mészetesen, a pécsi egyetem, mert nem kellett már a humanista művelt
ségért a távoli Itáliába menni.

A korszak humanistáinak eredményét, általánosságban is, erősen le
rontja Werbőczi István Tripartituma. Serzője a Jagelló-kor egyik vezető 
humanistája. A Dózsa-parasztháború után, a parasztság röghözkötéséről 
írta.könyvét. Taurinus István (humanista nevén Stiröxel) gyulafehérvári 
kanonok Stauromachia című hőskölteménye a Dózsa-parasztháború ele
ven hangú, reális megéneklése, de tendenciája a parasztokat leverő ne
messég igazolása.

„Nemzeti nagy létünk nagy temetője, Mohács” humanistáink és al
kotásaik temetője lett. Egyre jobban megérezték az emberek a német és 
a török elnyomását. A független Erdély mentette nemzeti értékeinket, 
művészetpártoló fejedelmeivel.

Az özvegy királyné, Mária is művelt humanista volt. Különösen férje 
halála után rokonszenvezett a reformációval, amelyről már egyre gyak
rabban beszélgettek, írtak . . .

Oláh Miklós, mint a királyné titkára, Németalföldön töltött hosszabb

S M átyás k irá ly  G attinak adta fe l a k é rd é s t : Ján os v é g ig  hű séges  v o lt , P é te r
m egtagadta  Jézust, és m égis  m iért P éter  lett fö ld i  u tó d a ?  G atti n e m  tud ott
választ adni. E k k o r  a k irá ly  H ieron y m u s  m ű v é b ő l m egadta  a vá la szt — J á n o s
fiata lságát; de h ozzátette  m ég, h o g y  Jézus szá n d ék osa n  azért vá lasztotta  a b ű n ö s , 
h irtelen  haragú  P étert, h o g y  m ások  iránt e n g e d é k e n y sé g re  tanítsa.

9 E társaság tag ja i E rasm ussal leve leztek , b ará tk oztak  és tö b b s zö r  k ik é rté k  
vé le m é n y é t  egy es  k érd ések b en . K iad ták  Janus P a n n on iu s  verseit. »
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időt. Értekezéseiben a magyarság hajdani nagyságára emlékezett. Eras- 
mus köréhez tartozott. Brodarics István püspök, mint János király dip
lomatája, járta Európa országait. A lengyel király felhívására megírta a 
mohácsi csata történetét. Zsámboki János (Johannes Sambucus) tudós 
polihisztor, hosszú ideig Bécsben élt. Forgách Ferenc és Istvánffy Miklós 
történeti munkái zárják le a hazai humanista-jellegű, latinnyelvű iro
dalmi értékeket.

A latint tartósan felváltó magyarnyelvű kiadványok szerzői már a 
reformáció előfutárai: Komjáthy Benedek, Pesti Mizsér Gábor és Erdősi 
Sylvester János. Bibliai részeket fordítottak magyarra, Erdősi Sylvestei 
az első magyar grammatika (1539) mellett az Üjszövetség első, teljes for
dítását is elkészítette. Műveikben művészi módon csillannak meg, veretes 
magyarsággal, a lírai didaktikai és epikai részletek.

Ezután a nagyrészben magyarnyelvű, reformációs jellegű irodalmi 
alkotások következnek, prédikációkkal, énekekkel, zsoltárokkal, népies 
iratokkal, hogy az Ige továbbadása mellett tanítson a hazafiságra, az igaz 
emberségre.

A renaissance kultúra elemei szervesen beépültek hazánk történe
tébe: megtermékenyítette a magyar gondolkodást, a szép tér hódítása 
széppé tette a lakosság egy részének életét, hogy azután fokozatosan ter
jedjen. Evangélikus egyházunk hagyományszeretete és régi, kegyes egy
házi szokásokhoz való ragaszkodása lehetővé tette, hogy a renaissance 
hazai emlékei egyházunkban is megmaradjanak.

A szellemi megújulás, mint a reformáció előzménye
A renaissance és a humanizmus a reális életszemléletet hirdette. Az 

embert emberi méltóságra döbbentette rá. Az autonóm erkölcsi törekvé
sek is hatására, bontakoztak ki, felelevenítve az ókort.

A humanista irányzat és a reformáció közötti kapcsolópontok:
1. a filanthrop vonások megtalálhatók a humanizmusban és a refor

máció egyházainál is; a humanizmusban többé-kevésbé embertől-ember- 
hez vezet, a protestáns egyházak pedig Isten igéje alapján tanítják az 
Isten és az emberszeretet összefüggéseit;

S. függetlenség a katolikus egyházzal szemben; a katolikus dogmák 
és előírások halmazatával szemben az egyén szabadsága és hazájához, 
népéhez való viszonya dominál;

3. megindul az egézséges kritika az egyházi és társadalmi életben, a 
humanistáknak és a reformátoroknak van bátorságuk a n e m kimondá
sára, akkor is, ha a bátor kiállást büntetik;

4. a latin mellett az anyanyelvű műveltségért a humanizmus és a 
reformáció olyan sokat tett, „patvaros” nyelven hangzott a jó szó, hogy 
biztasson a jelenre és a jövendőre.

Jó arra gondolnunk és arra tanítanunk másokat is, hogy a refor
máció nem visszahúzó, hanem lendítő erő, humanista és reformátori vo
nások alapján a szolgálatban!

Barcza Béla
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A z igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG U. 11. VASÁRNAP
Jer. 9, 23—24.

ÍGY ÉRTEM AZ IGÉT:

A „hálál” igének, amely szinte kulcsszava textusunknak, sokkal 
gazdagabb a tartalma, mint a kezünkben levő, közhasználatú fordításban 
szereplő „dicsekedni” igének. Ha ezt a színes skálát magam elé sorakoz
tatom, akkor olyasmi bontakozik ki perikópánkból, mint amit Luther 
a Nagy Kátéban az első parancsolat magyarázataképpen elmond. Ne tedd 
Isten helyébe javaidat: sem ismereteidet, se erődet, se anyagi javaidat. 
Ezek mind Isten adományai sáfárságra. Akkor tudod őket helyükre tenni 
és velük jól gazdálkodni, ha ismered az adományozót és szándékát.

Hogy mi Isten szándéka, azt az egymás után következő „cheszed” , 
„mispáth” és „cödákáh” fejezi ki. Ezek a szavak Isten tevékenységét is
mertetik. Szövetséget kötött népével és az Ábrahámnak adott ígéret sze
rint az egész emberiséggel Jézus Krisztusban. Ehhez a szövetséghez hűsé
gesen gyakorol irgalmasságot, ad kegyelmet. De ragaszkodik törvényéhez, 
érvényt szerez kinyilatkoztatott akaratának, ítél és büntet. Ügy tesz igaz
ságot, hogy abban nyilvánvalóvá válik a bűn iránti gyűlölete, de ugyan
akkor még inkább az ember iránti szereteje.

Istent az ismeri jól, aki a vele való szoros közösségben (jáda) látja, 
tapasztalja, felismeri, hogyan munkálkodik az emberért kegyelemmel, 
ítélettel, igazsággal. Életének feladatát, a dolgok értékét és rendeltetésü
ket is az ítéli meg helyesen, aki ebben a közösségben eszközül adja magát 
és minden javát Isten akaratának megvalósulásához.

GONDOLATOK AZ IGEHIRDETÉSHEZ:
Isten újból és újból meg kell ismernünk. Öt nem lehet beleszorítani 

semmiféle megkövesedett „hittanba” . Hallgatnunk kell Öt, ahogy a ke
gyelem igéjét hirdetteti és ebből a kegyelemből kell élni napról napra.

Törvénye sem merev kazuisztika. Nem lehet kitanulni és jogszabá
lyokba önteni. Mindennap reá kelt figyelni, hogy a szeretet nagy alap
törvényét milyen napi feladatokra bontva adja elénk.

A szemünket'jól ki kell nyitnunk, hogy meglássuk: ígéretéhez hűsé
gesen miképpen áldja meg Krisztusban a föld minden nemzetségét.

Az igaz istentisztelet, istendicsőítés ott válik valósággá, ahol a ke
gyelem felold a bűn köteléke alól, a Szentlélek a régi igéket megmagya
rázva ráveti világát a következő lépésre és a hála azért szól, mert a bűn 
gyilkos indulata helyett diadalt aratott az Isten embert és életet mentő 
szeretete.

A hamis istentiszteletben a hivő és az egyház rosszul konzervált teo
lógiájában, betanult hittételekben, megszokott kegyességi gyakorlatok-
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SZENTHÁROMSÁG U. 12. VASÁRNAP
Ézsaiás 54, 7—10.

Történeti háttér: Második-Ézsaiás a babiloni fogság vége felé műkö
dött és népe vigasztalását tekinti küldetésének, mint textusunkban is. 
Örök irgalom és örök hűség. 7—8. v.

Egy rövid szempillantásig . .. Isten hallgatása és büntetése csak át
meneti, ideiglenes, rövid pillanat az Isten aspektusából nézve. Jahve a 
büntetést nem szenvedheti sokáig. A próféta osztozik a zsoltáríró opti
mizmusában: „mert egy pillanatig tart a haragja, de élethossziglan a jó
akarata” . Ps. 30, 6; Ps. 26, 10. Mondanivalója összecseng 1. Kor. 4, 17— 
18-cal, ahol Pál pillanatnyi szenvedésről és örök dicsőségről beszél. 
A kontraszt, a rövid szempillantás, amelyben Izrael elpártolt és az örök 
irgalmasság között, mely arra indítja Istent^ hogy ismét összegyűjtse 
népét, éles, megindító. E kontrasztban a próféta együtt-tartja a törté
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bán, időmai'ta törvényekkel összeabroncsolt egyházalkotmányban, vélt 
vagy lopott hatalomban, vagyonban, kierőszakolt közéleti pozícióban, kép
mutató felsőbbrendűség és küldetéstudatban bízik és azzal dicsekszik — 
míg a sok limlomból összetákolt hitélet és egyháziasság össze nem ros- 
kad az Isten ítélete alatt.

A kegyelemből élő, Lélek-vezette, hálátadó kegyesség lelhet rá a 
mindennapi helyes gyakorlat útjára, amely kedvességet talál Isten előtt.

Á kegyességnek a „gyakorlatiasságán” lehet lemérni, vajon meny
nyire jutott közel és mennyire maradt közösségben Istennel. Megismerte-e 
Istent úgy, mint aki most is e földön egészen gyakorlati módon, tehát 
tapasztalhatólag ad kegyelmet, tesz ítéletet és szerez érvényt igazságá
nak egyes embereknek, népeknek és az egyetemes emberiségnek az életé
ben. Ebből az ismeretből ugyancsak egészen gyakorlati, tehát a minden
napi életben megvalósuló döntések és cselekedetek születnek az egyes 
hivő és az egyház életében.

Akik Istenhez tartoznak, azok örülnek annak, amit Isten tesz. Szíve
sen és örömmel vállalnak részt Isten munkájában, örülnek, ha az irgal
mas samaritánus útján tehetnek valamit embertársaikért és szívesen he
lyeslik azt, amiből egy-egy embernek, vagy emberi közösségeknek jó 
származik. Megbocsátó türelemmel és szívóssággal munkálkodnak az em
ber javán. Istennel együtt ítélik el a bűnt magukban és a közösségi élet
ben, a társadalomban és a népek közötti viszonyban, amikor a kezdettől 
fogva életet ölő formájában jelentkezik. Egyetértenek Istennel, amikor 
ítéletével pontot tesz a bűn hatalmának végére. Megértik és helyeslik, 
hogy Isten akaratával egyezően az emberiség javarésze ma már felszá- 
molandónak tartja a kizsákmányolást, a gyarmati rendszert és a háborút. 
Az igazság pártján állnak, örülnek annak, ha a jogtalanság, hazugság, 
önkény és önzés nem tud teret nyerni. De mindig tettrekészen jelen van
nak, ahol a jóért, szépért, tisztáért, előrevivőért kell cselekedni.

Az igazi istenismerettel, mindig együttjár az igazi emberismeret is. 
Ez óv meg az öndicsőítéstől. A magunk sok tévedésének, gyengeségének 
és erőtlenségének tudatában megtanuljuk, hogy mindazért, amit felismer
hettünk és amiben Isten kedve szerint részt vehettünk, csak Öt illeti a 
dicsőség. „Aki dicsekedik, az Űrban dicsekedjék.”

Mezősi György



neti (idői) és az örökkévaló kategóriát. Egy generáció, sőt három is csak 
rövid korszak a nép életében. A száműzetés évtizedei, a bűnös állapot 
évszázadai, az Istentől távoliét évezredei, a gyülekezetnek egész eddigi 
története egy szempillantássá zsugorodnak össze az üdvösség idejének 
beköszöntésekor” (Pálfy).

8. v. Kiáradó haragjában . . .  Isten elhagyta Izraelt rettenetes harag
jában, de ismét csak egy szempillantásig rejtette el orcáját (vö. Ézs. 
8, 7.) Azok perspektívájából, akik várnak, ez az idő nagyon hosszú, de a 
beteljesedés perspektívájából rövid (Volz). Örök irgalmassággal. . .  
A hésedh gyakori jelentése a szeretet és hűség, mint itt is. A 8 b elő
készíti a 10 b verset és ott éri el csúcspontját, a nagy tetőződést. Figyel
jük meg, hogyan esik a hangsúly az Isten irgalmasságára a 7/, 8/b ver
sekben és hogyan éri el a nagyszerű kulminációt a 10/b-ben.

Megváltó Urad . . .  Az ötödik vers befejezéseképpen a megváltás alap- 
gondolatát hangsúlyozza. A héber eredetiben a Goel szót használja. Ez 
a szó kimentőt, bűnből szabadítót, felelősségvállalót, kezest, szószólót 
jelent Örök szövetség. 9—10. v.

Mint olyan gyakran Második-Ezsaiásnál, különösen pedig ezek a 
versek két részre tagozódnak. Vö. e fejezet 1—2, 3, 4, 5, 7, 8. versét. Mind
két verset bevezető kis mert szócska az eredeti szövegben arra szolgál, 
hogy a versek mondanivalóját a tetőpontra vigye. A 9. versben a pró
féta alkalmazza Izrael régi tradícióit,' hogy ezen keresztül kifejthesse 
saját gondolatait. Miként megesküvém . . .  A Genezis 8:21—22-re (J) és 
9 :1 1 —17 (P)-re utal. Sem a J., sem a P. nem említ esküt, csak egysze
rűen hírül adják az isteni ígéret ünnepélyességét. Amint Isten megeskü
dött (ünnepélyesen megfogadott) Noénak és teljesítette az ígéretét, úgy 
megesküszik most, hogy elfordítja haragját a népéről örökre. Amit a. 
próféta itt használ, több mint egy általános tartalmú ígéret. A küszöbön 
álló események ugyanazok: amit Isten ígért Noénak a vízözön után. A z  
egyik ígéret a másiknak alapja és garanciája.

Mert a hegyek eltávoznak. . .  A hegyek a teremtett dolgok legerő
sebbjei és legszilárdabbjai. (Ps. 46:2—3, — 114:6.) Ezzel a kozmikus össze
hasonlítással fejezi ki a próféta az üdvösség örökkévalóságát. Békessé
gem szövetsége... Ezékiel 34:25, Numeri 25:12, Malakiás 2:5. Szövetség: 
(börith) és béke (shalom) szorosan összetartoznak és felcserélve is hasz
nálhatók. Kétséges, hogy van-e itt utalás és célzás az Ezs. 53:5-re, de 
lehetséges, hogy az Ür szolgáját úgy tekinti a próféta, mint aki a szö
vetség közvetítője, úgy, mint a 42:6-ban vagy a 49:8-ban.

Igénkben a hűséges Isten ígérete hangzott el. Amit Isten ígért a 
választott népnek nagy megpróbáltatásakor, azt ígéri Jézus Krisztus: 
szövetséges népének, vele közösségben élő gyermekeinek. Ami ígéret 
volt a próféciában az idők teljességére, az nekünk ígéret a végső betel
jesedésre. Mi az ígéret tartalma és lényege? Isten örökkévaló irgalmas
sággal könyörül népén. Hogy az ígéretnek értelme legyen, Izraelnek meg 
kellett tanulnia Isten szándékainak dimenzióiban gondolkodni. Nem 
könnyű iskola. Rendkívül nehéz dolog. Számára sokkal kézzelfoghatóbb 
és látszat szerint sokkal reálisabb az ideigvaló irgalmasság. Izraelt meg 
is kísértette az a hitetlen gondolkodás, hogy kiválasztottságának való
ságát Isten ideigvaló irgalmasságának a maga javára történő minél 
gyorsabb és bőségesebb kamatoztatására használja fel. Ezt mondották: 
nem kétséges, hogy Isten kiválasztott bennünket, akkor pedig jogunk 
van az azonnali jótéteményére. Hogy mivé torzult ez a gondolat a Jézus 
korabeli zsidóság érzés- és gondolatvilágában, azt mutatja meg az a 
teljes értetlenség, amellyel az Űr magát megalázó szolgáját fogadták-
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A  szenvedő és meghaló szolgán keresztül kinyilatkoztatott irgalmat elve
tették. Viszont igaznak, helyesnek és jogosnak tartották a bosszúszomjas 
uralomvágynak, az érzékies üdvösségképzelgésnek, a minden más nénet 
megalázó és lekicsinyítő soviniszta gőgnek ábrándjait. Jézust, ha ezeknek 
a  vágyaknak a kiszolgálásával hajlandó lett volna felcserélni az Isten 
szolgálását, fanatikus lelkesedésükben még királlyá is tették volna

Isten irgalma és könyörületessége azonban örök irgalmasság. Atyánk 
az örökkévalóság perspektívájában gondolkodik, szeret és cselekszik. 
Isten előbb szeretett minket, öröktől fogva szerette az övéit. A megígért. 
Krisztus eljövetele ennek az örökkévaló szeretetnek a testtélétele.

Mi lesz a sorsunk, életünk? Hol végezzük? Mire jutunk elfelejtetten? 
^Lehullunk, mint rég elhervadt virág rég elszáradt imakönyvből kihullva? 
Isten nem mondotta, hogy betegség, bajok, megpróbáltatások alól men
tesít. Viszont örök irgalmassága Jézusra bízta az életünket, aki senkit 
sem veszít el azok közül, akit az Atya néki adott.

Most az örök irgalmasságra tegyük a hangsúlyt. Isten kegyelme, 
irgalma nemcsak belső érzületi tulajdonság, hanem cselekedet, tettéválás. 
aktus. A kegyelem az emberért való tettek sorozata. Isten örök szövetséget 
köt ama „Szerelmese”, Jézus Krisztus elküldése által. Jézus Krisztus 
hozta el a megváltást, a bűnbocsánatot, ö  adja ezek megismeréséhez szük
séges „bölcsességet és értelmet” is. Jézus Krisztus vére által, tehát en
gesztelő halálával szerezte meg a bocsánatot és az örök életet.

Jézus Krisztusban nyert kegyelem kizárólagos. Teljesen elégséges az 
ember megtartására. Kizárólagos, tehát nem működik együtt az emberrel. 
Mindent kizárva egyedül Isten ajándéka. Nem cselekedetekből, hanem 
ingyen kegyelemből. Ezt az igazságot a reformáció népének újra meg 
ú jra meg kell tanulnia, mert az önigazság állandó kísértésünk. Ott volt a 
zsidó-farizeus kegyességben, amellyel Pálnak kellett megküzdeni, ott volt 
a római katolikus szerzetesi ideálban, amellyel Luthernek kellett szembe
néznie. És itt van a mi vérünkben is: mi is jócselekedetekre és tisztes
séges életre akarjuk alapítani az Isten előtt való megállásunkat. Ezért 
is hangsúlyozza a Szthság u. 12. vasárnap igéinek a főcíme: Isten az, aki 
megigazít. Kegyelemből megigazítja a bűnös embert, az erkölcsileg rom
lottat, kit törvénye szerint csak kárhoztatni lehetne, mivel nincs semmi 
mentsége. Jogsérelemnek mondjuk azt, amikor az igazságszolgáltatás 
valakit ártatlanul elítél. Mi a visszájára fordított esettel állunk szemben 
Isten a nyilvánvaló bűnöst felmenti, irgalmaz neki. Bizonyíték van, a 
vádlott méltó a büntetésre. Isten mégis felmenti. Miképp? Irgalomból, 
kegyelemből.

Isten kegyelme nemcsak rajtunk kívül álló tettek sorozata. Kegyel
mének másik jellemzője: kívülről befelé hatoló. A kegyelem az emberben 
az Istenért és emberért élő embert teremti meg. Hogyan? Ügy, hogy az 
ember a feléje közelgő kegyelemmel találkozik. A kegyelem hatása az 
emberben abban mutatkozik meg, hogy a kegyelem eszközévé válik. 
A  befogadott kegyelem az emberben etikát teremt. Aki Isten irgalmát 
megismeri, az irgalmas ember lesz. Ha nem, akkor nem élte át Isten 
Irgalmát. A kegyelem az emberben új embert teremt. A megváltó Jézus 
elvezet a hegyi beszéd Jézusához. A kívülről befelé hatoló kegyelem 
belülről kifelé sugárzó kegyelemmé válik. Ez az isteni energia megma
radás törvénye.

Isten kegyelme békességet teremt Isten és az ember, ember és ember 
között. Teljes békességet. Az Istennel megbékélt és kegyelmet nyert em
ber a békesség munkálója a világban, mint Ura Jézus Krisztus.

Matuz László

490



Ez 18.1—9 

FORDÍTÁS
1 Ismét megragadott az ŰR igéje s azt mondta: 2 Ho
gyan példálózhattok ilyen példabeszéddel Izrael föld
jén: „Az apák ettek egrest és a fiák foga vásott el 
tőle?!” 3 Élek én — így szól az én Uram, az ÚR —, 
hogy nem fogtok többé ezzel a példabeszéddel példá
lózni Izraelben! 4 Mert minden lélek az enyém: az apák 
lelke is, a fiák lelke is az enyém. Annak a léleknek 
kell meghalnia, aki vétkezik.

5 Ha azért valaki igaz, a törvény szerint is igaz
ságosan cselekszik, 6 vagyis a hegyeken nem eszik, 
szemeit nem emeli föl Izráel házának a bálványaihoz, 
felebarátja feleségét tisztátalanná nem teszi és nem 
közeledik asszonyhoz tisztulása idején, 7 senkivel nem 
kegyetlenkedik, visszaadja adósának a zálogot, rabolni 
nem rabol, kenyerét odaadja az éhezőnek és a mezíte
lent betakarja ruhájával, 8 uzsorára nem ád, kamatot 
nem vesz, visszatartja kezét az álnokságtól, igaz ítéle
tet tesz a felek között, 9 az én rendeléseimben jár és 
törvényeimet megőrzi, igazán cselekedve: az ilyen em
ber igaz, bizonnyal élni fog — így szól az én Uram, 
az ÚR.

A PÉLDABESZÉD

2. Kir. 24, 10—17-ben olvassuk, hogy Nebukadneccar babilóniai király 
ostrom alá vette Jeruzsálemet. Jójákin, Juda királya azonban nem vette 
íöl vele a harcot, hanem megadta magát. Bábel királya fogságba vitte 
őt magát, az arisztokráciát, a mesterembereket és a fegyverfogható em
bereket. Jójákin helyett Zedékiást tette meg Juda királyává. Mindez 
597-ben történt. Ekkor került Ezékiel próféta is Babilóniába a foglyokkal 
együtt.

Azóta már öt esztendő telt el. Az a reménység, hogy a fogságnak 
hamarosan vége lesz, egyre halványabb lett. Ezékiel nagyon belesegített 
ennek a hiú reménységnek a szétfoszlásába. Viszont most meg a rezig
náltság jelentkezett mint veszély Ezékiel kortársai körében. Egy példa
beszédre, vagy szállóigévé vált mondásra hívja föl Isten a figyelmét. 
Ennek a mondásnak a tartalma annyira és olyan mértékben kétségbe 
vonja Isten cselekedetének a módját a választott néppel, hogy Isten eskü
vel fogadja meg (3. v.) ennek a mondásnak a kiirtását a gyülekezet kö
réből.

Jeremiás is ismerte ezt a mondást (31,29). Lényege, hogy a mostani 
nemzedéknek kell bűnhődnie az ősök bűneiért. Rezignáltság és elkese
redés beszél belőle. Eddig minden ellenkező látszat ellenére hitték, hogy 
Isten cselekedetei igazságosak. Most ennek a régi hitbeli meggyőződésnek 
a felbomlása fenyeget. Az isteni igazságba vetett hit értelmetlenségét 
azzal jellemzi, hogy az ősök ettek egrest (a másodvirágzásból való szőlő
szemek, amelyek rendszerint nem érnek be), amelytől elvásik az ember 
foga és most az utódoknak, a mostani nemzedéknek kell azért megbűn
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hődnie. Aki egrest eszik, számoljon azzal, hogy elvásik a foga. Abszur
dum, hogy annak a foga véssék el, aki nem ette meg azt az egrest. 
Ugyanilyen abszurdum az is, hogy az ősök vétkeiért az utódok feleljenek! 
Semmi közük nincs ugyan hozzá, mégis nekik kell meginniok a fekete 
levest. Hol van itt az isteni igazság?!

Ügy látszik tehát, hogy a királyság vége felé alapvető változás ment 
végbe az izráeli hitben. Már a dekalógushoz fűzött magyarázatokban 
megvolt (Ex 2'0,5k; Deut 5,9k) az eredendő bűn gondolata. Az Isten gyü
lekezetének, a választott népnek a tagjai nem egyedenként léteznek, 
hanem felbonthatatlan közösségben vannak s ebben a közösségben min
denki felelős a másik ember cselekedeteiért is. Ebben a közösségben 
megbonthatatlan egységben maradnak az egyes generációk is s ezért az 
előző nemzedékek bűne kihat az utódok sorsára is és az előző nemzedé
kekben felhalmozódó vétek pusztulásba dönti az utódokat.

Ez a kollektív viszonzástan eléggé elterjedt volt az egész akkori kelet 
vallásaiban. A választott népnek a jövőbe vetett hitét azonban nem tudta 
megrendíteni ez a tan, mert ugyanakkor erős volt az Isten kegyelmes 
vezetésébe vetett hit is. A hit abban, hogy Isten szövetségi hűsége jóra 
fordítja a büntető meglátogatást (vö. Ám 3,2). Másrészt az egyes ember
nek a sorsa eltörpült a közösségéhez képest. A közösség jövője érdekében 
tehát zúgolódás nélkül viselték el az egyéni büntetést és ítéletet és nem 
rendültek meg Isten igazságát illetően.

Az individuális hitélet szerepe azonban megnőtt a 7. században, 
amikor a közösségi élet belsőleg széthullt. A közösség léte kérdésessé 
vált és ha az egyén nem tudta eléggé szolidárisnak magát a közösséggel, 
annak sorsával, akkor az egyén igazságtalannak vélt sorsa vádat emelt 
Isten igazságával szemben. Nagyon jellemző, hogy ez a kérdés először 
éppen egy prófétánál, Jeremiásnál válik egészen akuttá (12,lkk). Kérdé
sére direkt választ azonban ő sem kapott. Végül is kénytelen volt meg
elégedni azzal, hogy kérdésére a választ majd az eszchatológiában kapja 
meg.

De nem mindenki volt Jeremiás! Akinek a hitét és bizalmát meg
ingatta Juda politikai tehetetlensége és a jahvizmust megrontó kanaáni 
szünkretizmus, az kérdéseinek a meg nem oldása miatt elidegenedett 
az ősök hitétől is. Egyre jobban idomultak a kérdés negatív oldalához, 
kritikájuk egyre negatívabb lett, bizalmuk megszűnt a szövetség Istené
ben tisztelőinek a vigasztalan helyzete miatt. Azzal a hittel szemben, 
hogy Isten ítélete mindig igazságos, szembeállították azt a tételt, hogy 
a vétek és felelősség kérdésében Isten kézzelfoghatóan igazságtalan. így 
vélekedtek elsősorban az 597-ben fogságba hurcoltak, akik sokkal „reá
lisabban” tapasztalták meg Isten büntetését, mint a jefuzsálemiek, az 
otthon maradottak. Sőt a száműzöttek úgy gondolkodtak, hogy az igazi 
vétkesek megmenekültek a büntetés elől. Ebben a szituációban vált egé
szen veszélyessé az igazi istenhit szempontjából a fenti gúnyolódó szálló 
ige és példabeszéd.

EZÉKIEL VÁLASZOL

Ezékiel komolyan veszi a hitükben megrendülteknek ezt a problé
máját. Jól ismeri, hiszen ő maga is részestársa annak a valóságos szituá
ciónak, amelyben a fenti szállóige (gúnyolódó példabeszéd) teret nyer
hetett. Viszont Ezékiel próféta a javából: tud Isten hatalmáról is és tud 
elsősorban az irgalmáról. S így tudja azt is, hogy Isten nem akarja ité-
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léteivel megsemmisíteni a választott népet. [Rendkívül tanulságos meg
figyelnünk, hogy Isten ún. tulajdonságai közül állandó az Ótestámentom 
hite szerint a szövetségi hűség (szeretet), amellyel népét kiválasztotta 
és az Újszövetség felé vezeti. Viszont haragja és abból folyó ítéletei 
mindig időlegesek. Az özönvíz után adott ígéret, hogy többé nem pusz
títja el a földet és az emberiséget, az Ótestámentom kegyesének a hite 
szerint mintegy megköti és megzabolázza Isten „indulatait” , ha még any- 
nyira emberiek is!]

Itt is arról van szó tehát, hogy Isten végső célja nem a gyülekezet, 
a választott nép pusztulása, hanem — hogy megtérjen és éljen. Bármikor 
jelent meg Ezékielnek Isten dicsősége, mindig azt kellett megtapasztalnia, 
hogy az isteni trónkocsi kerekeinek „szeme van” és amikor megmozdul
nak, mindig a Lélek irányában mozognak. A sors kereke nem a saját 
törvénye szerint forog, ahogyan azok elképzelik, akik itt ebben a bibliai 
szakaszban a savanyú egresről költöttek szállóigét. A történelem kerekét 
Isten akarata irányítja. Ezért kell megszégyenülnie a fenti szállóigének 
is és megbizonyosodik, hogy a benne rejlő igazság nem Isten igazsága. 
Ezékiel egészen bizonyos ebben, ezért száll szembe vele.

Ezékiel úgy válaszol a szállóigére, hogy utal Isten teremtő hatalmára. 
Minden lélek (emberi élet!) az övé. Ha akarja, a halálba küldi. Ha akarja, 
életet ajándékoz neki. Viszont nem önkényúr, akarata igazságos, mert 
mindenkivel szemben a saját felelőssége szerint jár el: „Annak a lélek
nek (embernek) kell meghalnia, aki vétkezik.” (v. 4.). Arra is figyeljünk, 
hogy a „lélek” szó itt az egész emberi létet jelöli: nemcsak az ember 
fizikai, hanem a metafizikai oldalát is. Isten ugyanis nem ott kezdi el 
formáló munkáját az emberen, ahol mi érzékeljük azt, tehát a születés
kor és nem ott szűnik meg, ahol a mi érzékelésünk megszűnik, tehát a 
halál pillanatában.

Azt várnánk, hogy a papi családból származó és igen sok próféciá
jában papi hangokat és teológiát megütő Ezékiel itt is papi módra ok
tatja ki a gyülekezetei: megfogalmaz egy theodiceát, hogy azután min
den ellentmondást zsákutcába szorítson és Isten igazságát közérthető 
módon fölragyogtassa a gyülekezet előtt. De nem ezt teszi. Nem vala
milyen tant fogalmaz meg, amelynek alapján Istennek minden cseleke
dete igazságosnak bizonyulna. Isten döntését abban a történelmi szituá
cióban hirdeti meg, amelyben a gyülekezet éppen van és amelyben éppen 
segítség után kiáltanak és erőre van szükségük, hogy hitük kísértéseit 
legyőzzék és új érőt kapjanak az élet akarásához. Ezékiel nem pap, ha
nem próféta a válaszadásban. Nem is teológus, hanem próféta, aki Isten
nek éppen abban a történelmi szituációban aktuális akaratát hirdeti 
meg.

De még egy fontos mozzanat van Ezékiel válaszában. Korábban arról 
beszélt, hogy olyan férfiak, mint Dániel, Jób vagy Noé sem tudják gyer
mekeiket mint atyák kimenteni az isteni ítéletből. Nemcsak azt jelenti 
ez, hogy mindenki a saját bőrét viszi a vásárra, hanem azt is, hogy a 
döntés az élet és halál dolgában ebben az életben dől el. Az üdvösség 
kérdését nem lehet az eszchatonba halasztani. „Boldogok a halottak, akik 
az Ürban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a Lélek. Mert 
az ő cselekedeteik követik őket.”  (Jel 14,13). Ezékiel úgy mondja ezt, hogy 
az a lélek, aki vétkezik, meghal. Ezékiel ajkáról nem új szó ez. Izráel 
népének a megszűntét is a nép bűnére vezette vissza. A  mérce azonos 
az egyes ember esetében is.
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A SZEMÉLYES FELELŐSSÉG BŰNEI
Jellemző azonban, hogy az egyes ember bűneinél nem a hitbeli fogya

tékosságot, nem a megtérés hiányát, nem az imádság meggyengülését, 
nem a bűn ún. vallásos jellegét hangsúlyozza, hanem a szociális oldalát" 
És ez egészen új dolog egy olyan prófétánál, akinek az érdeklődési köré 
egyébként annyira papi jellegű, mint Ezékielnél.

Egészen új Ezékiel prófétának ebben a próféciájában, ahogyan egy
más után leírja a nem igaz embert, azután az igaz embert és végül még 
egyszer az „igaztalan” (adikos — gazember) embert. Ebből a leirásból 
kitűnik, hogy a bűn nem két, hanem három irányú. Nem egyszerűen 
arról van szó, hogy bűn és így visszás helyzet van Isten és az ember 
között, hanem kitűnik, hogy a bűn „egyenetlen helyzetet teremt” Isten és. 
az ember, ember és a másik ember között is. Hűtlenségről nemcsak abban 
a vonatkozásban beszélhetünk, hogy az ember elszakadt Istentől és föl
lázadt akarata ellen. Hűtlenségről kell beszélnünk és prédikálnunk akkor 
is, ha az ember és ember között nem normális a viszony és kapcsolat. 
Néhány területen azután felsorolja az Isten- és felebarátellenes bűn ki
hatásait. Csak néhány területet említ.

Beszél Ezékiel a házasságról. A házasság szerinte Isten védelme alatt 
van. A házasság Isten rendje, ami azt jelenti, hogy férj és feleség „együtt 
élnek” kizárólagosan. Ha valaki ebbe a házasságba betör, mert annak 
az isteni jellegét nem veszi figyelembe, az nemcsak valamelyik embernek 
okoz fájdalmat, hanem Isten akaratát is megsérti. Az is Isten akarata, 
hogy a férj feleségét „társának” tekintse a házasságban és ne degradálja 
le nemi vágyai eszközévé. A házasság az a hely ugyan, ahol a két nem 
találkozik és egyesül a teremtő Isten akarata szerint (Gén 1), de a Te
remtő rendjei szentek, ami azt jelenti, hogy Isten fennhatósága alá tar
toznak. Nem csinálhat belőle az ember, amit akar. Különben nemcsak 
a felebarátja ellen vétkezik, hanem Isten akarata ellen is

Beszél azután Ezékiel az éhezőkről és mezítelenekről. Ezeket az a 
veszély fenyegeti, hogy a gazdagabb ember hálójába kerülnek, aki ke- 
gyetlenkedik velük és kizsákmányolja őket. Mindez nemcsak a felebarát 
emberségét sérti, hanem sérti Isten rendjeit is. így nyúlnak le Isten 
parancsolatai és rendelései olyan területekre, amelyeknek látszólag nem 
sok közük van Isten tiszteletéhez. Mégis úgy. van, hogy Ezékiel etikai 
követelményeinek szoros kapcsolatuk van az igaz istentisztelettel. Ami
kor ugyanis ezeket a bűnöket a bálványimádással együtt sorolja föl, 
akkor azt akarja mondani hallgatóinak, hogy az ilyen bűnöket elkövető 
emberek a bálványimádásnak a rabjai. Ezért ezek a bűnök Isten nélkül 
és Isten ellenére elkövetett bűnök.

De életben marad az az ember, aki ezeket a bűnöket nem követi el. 
Ez Isten kegyelme az ítélet közben. Nem általában ítéli népét, hanem 
tulajdonának tartja az egyes embert is.

ÖSSZEFOGLALÁS

1. Ezékiel nem azért mond ellent ennek a szólásmondásnak, hogy 
a fiák sorsának az összefonódását az atyákéval tagadja. Nemzeti szem
pontból igaza volt a mondásnak. De szembeállítja vele az egyén felelős
ségét. Ami a közmondásban sors, az Ezékiel szerint bűn (vö. 18,17.19.20). 
Mindenkinek közvetlen, személyes kapcsolata van Istennel (18,4) s ennek 
a kapcsolatnak a tisztaságáért, „igazságáért” ő maga felelős.

2. A személyes felelősség mércéje az igazság, a beleilleszkedés Isten
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erkölcsi rendjébe. De nem az igazság fogalmát tárgyalja Ezékiel, hanem 
az igaz élet kellékeit, katechizmusát írja le. ahogyan az a vallásos, er
kölcsi, társadalmi élet területén megmutatkozik.

3. Az igazságosan „élő” ember (5., 9. v.) az életet kapja jutalmuk 
Mert Isten nem gyönyörködik a bűnös ember halálában, hanem azt 
akarja, hogy megtérjen és éljen (33,10kk). Az ember mindig válaszúton 
áll: az élet és halál felé vezető út keresztútján. Isten erkölcsi világrend
jének a célja az élet. „Térjetek meg azért és éljetek!” (18,32)

Dr. Pálfy Miklós.

SZENTHÁROMSÁG U. 14. VASÁRNAP
Jób 32,4—9.

A TEXTUS HELYE

Alapvető homiletikai követelmény legalább magunknak feltárni az. 
az összefüggéseket a textus hátterében. Jób könyvénél szinte egészen isme
retlen a történeti és a földrajzi színtér, amiből adódna az „ott és akkor” 
s az „itt és most” párhuzama. Mégse egyszerűen oktató-költemény ez »  
könyv. Nem száraz bölcselkedés. Az élet lüktet benne. Nem teória. Jób 
fölénye barátaival szemben a megélés fölénye egy teória ellenében.

Jób barátainak a teóriája a viszonzás. Isten á jót úgy jutalmazza é* 
a bűnt úgy bünteti, hogy az embert a sorsa mintegy kvalifikálja isten
félelme vagy erkölcsisége szempontjából. Feltételezhető szavaikból, hogy 
nézetük volt az akkor általánosan elfogadott hangnem. Szemmel látható
lag rossz néven veszik, hogy Jób nem ezen a hangnemen jajgatja el a- 
gyötrelme helyett a bűnvallását. Valamikor, úgy látszik, Jób is egy lehe
tett velük a szenvedő vétkessé minősítésében, de a tulajdon szenvedése- 
során más dallamot tanult. Ez a barátok megítélése szerint hamis, Jób 
meglátásában viszont igaz.

Ahogy fejezetünkből is kitűnik, a fő panasz az Jób ellen, hogy „igaz” - 
nak állítja magát. Ez azonban nem azonosítható azzal, amikor a Jézus 
korabeli magukat-elkülönítők tették ezt. Kitűnik a könyv nem egy részé
ben, hogy Jób tud a bűneiről, de ha a barátai szavainak a prése sajtolna 
ki belőle bűnvallást, ez nem lenne igaz. Az istenkáromlás határán járó 
szavak az ő helyzetében „igazabbak” , mint lenne a bűnvallás a baráti 
receptnek megfelelően.

Jóbnak azért kell kitartania abban, amiben van, hogy kitűnjön Isten
ről, hogy ő élő Isten, nem pedig egy matematikai vagy jogi formula. 
A könyv dramatikája ez: Isten vezeti Jóbot mind mélyebbre az önisme
ret, a helyzete felismerése és Isten megismerése terén. Az ember hasz
talan próbálkozik a magáéval Isten előtt. De Isten kínál fel lehetőséget 
az embernek arra, hogy élhessen.

így bontakozik ki az összefüggésből a vasárnap témája a Lélekről, 
aki megelevenít.
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EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK
A 32—37. fejezetek, tehát az ún. Elihu-beszédek sok problémát ad

nak a tudományos exegézisnek. A könyv prológusa és epilógusa nem tud 
Elihuról. Az ő fellépése és mondanivalója nem viszi előbbre a drámai 
kifejlést. Idegen testnek tűnik fel az egész mű összefüggésében. A fel
tevés szerint a zsidó ortodoxia látta nélkülözhetetlennek ideiktatásukat.
A Jób barátai nem képviselték az igaz tant, Jób nyilatkozatai is szak

szerűbb etikai elítélést igényeitek, mint amilyenben eddig részesültek. 
S idekerült az igazhitű álláspont az Elihu-beszédekben.

Maga a textus csak bevezetése az Elihu-beszédeknek. Elihu indokolja 
benne a megszólalását. Hisz benne a fiatal vállalkozik az idősebbek és 
tapasztaltabbak helyreigazítására. De már nem tudott hallgatni felhábo
rodva azon, amiben passzív résztvevő volt: a barátok tehetetlenek érvelé
sükben, Jób pedig makacsul és fölényesen önigaz.

A felháborodás mellett szólásra ösztönzi és jogosítja a bölcsesség is. 
Ez, úgy érzi, megvan nála. Ennek a birtokában kötelessége is a többieket, 
elsősorban Jóbot meggyőzni.

A bölcsesség alapkövetelmény volt azokban a körökben, ahonnét 
sok más irattal, az ún. bölcsességirodalommal együtt Jób könyve is ki
került. Dicsőített volt a bölcsesség Szíriában csakúgy, mint Egyiptomban 
és Görögországban. Megtalálható az irodalmi termékekben Salamon korá
tól a késői zsidóságig. A bölcsesség nem annyira kvalifikált funkciója az 
emberben az értelemnek, mint inkább egy bizonyos szellemi tartalom. 
Bölcsen jár el az ember, mert van bölcsessége. Eligazodott a dolgok hal
mazában s erről az eligazodottságáról tanúskodik etikai magatartása. 
A  bölcsesség „a szellemtörténet morfológiájában tipikus felvilágosodási 
jelenség, amelynek ismertetőjele az emberi gondolat és akarat emanci
pációja az élet gyakorlati kialakítására” . (A. Weiser: Das Buch Hiob.) 
A bölcsesség vezérlő csillaga az ésszerű, ellensége, ami irracionális. Az 
ember saját kézbe akarja venni a szálakat, amelyekből életének a szöve
déke készül.

Ennek a bölcsességnek a jogán, nevében és szellemében szólal meg 
Elihu. Nála nem szekularizálódott a bölcsesség, hisz biztosítéka az Isten
nel való kapcsolat annak a léleknek a formájában, amely a Mindenható
nak lehelése az emberben. A MISPÁT, amelybe belát így az ember, ki
fejezetten isteni igazságot és jogosságot jelent.

A SZENTLÉLEK ÉS A BÖLCSESSÉG 
(A meditációhoz) -

Az embert csak emberi lélek értheti. Ha lennének az emberrel fej
lettségben egy fokon álló, egyébként azonban más természetű lények, ak
kor is elképzelhetetlen, hogy úgy megértenének minket, mint ahogy egy 
másik ember megért. „Ki ismeri az ember gondolatait, hacsak az ember 
lelke nem . . . ” Így az Isten gondolatait sem ismeri senki, csak az Isten 
Lelke.” (I. Kor 2,11.) Isten felé az embernek más nem nyithat utat, csak 
maga Isten.

A Szentlélek-hit bő tere az enthuziazmusnak, ahogy nem egy szekta 
mutatja. Ennek a távoltartása érdekében is hangsúlyoznunk kell, hogy 
a Szentlélek ténykedése nem jelent külön, üdvösségünk ökonómiájától 
függetlenedett, vagy azzal csak laza összefüggésben álló tevékenységet.

Vannak titkai Istennek. Ezek emberi fogalmainkkal csak többé-
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kevésbé fejezhetők ki. Azokban, amelyek üdvösségünkre lettek, számol
nunk kell egy olyan eseménysorral, ar»ely felettünk és kívülünk ment 
végbe — talán mondhatnám úgy —, magában Istenben. Ezek által vált 
üdvre a kárhozat — ahogy egyik énekünk mondja. Isten igazságot tesz 
s közben kegyelmet gyakorol a megtérő bűnössel a Krisztusra néző hit
ben. Az Isten titkait ismerő Lélek úgy tárja fel az említetteknek a reánk 
tartozó részét, hogy Krisztust dicsőíti, az övéből vesz, hogy kijelentse 
nekünk üdvösségünkre (Ján 16,14). Azok, akik kegyes passzióikat sajátos 
Szentlélek-vallásban élik ki, gondolják meg, vajon a Szentlélek riválisa 
Krisztusnak? Luther szerint a Szentlélek szegény lenne Krisztus nélkül, 
valójában azonban gazdag, mert módjában van Krisztusra mutatni s 
benne Isten titkából a ránk tartozót föltárni. Ügy igazít meg és békéltet 
meg Istennel, hogy a Krisztussal való kapcsolatunkat teszi élővé.

Pál a fent idézett helyen elismeri egy bizonyos bölcsesség létjogosult
ságát. Hálás érte, hogy ennek birtokában van és prédikálja is, habár nem 
mindenütt és nem elsőként. Krisztus szerepét azonban semmiféle böl
csesség el nem homályosíthatja. Ahol ennek a veszélye fennáll, ott az 
apostol azt hirdeti, hogy Krisztus adatott nekünk bölcsességül. Krisztus
ban karolt fel minket az Isten.

Elihu a bölcsességet a lélekkel kapcsolja össze, „a Mindenható lehe- 
let”-ével az emberben. Ez a maga módján utal arra a megoldásra^ amelyet 
Jób kísértése közepette fellel. Ez a megoldás nem valami szenvedéselmé
let, mint amilyent képviselnek a barátai. Nem recept, amelyet hasonló 
panaszok esetén át lehet adni egy másiknak. Jóbnak Istenhez való vi
szonyában történik meg az, ami új viszonyba hozza szenvedésével, sőt 
az emberekkel. Isten és az ember kapcsolata a Lélek cselekvésének a 
tere.

Szabó Lajos

SZENTHÁROMSÁG U. 15. VASÁRNAP

Ámos 6,1—7

AZ IGE ÉRTELMEZÉSE
A kijelölt igeszakasz nem sokkal a fogságba menetel előtt hangoz

hatott el. Erre utal egyrészt a 3. vers első fele és a 7. vers „moot” szava. 
A  prófécia szinte utolsó figyelmeztetésképpen hangzik Izráel politikai és 
vallási vezetői 'felé. Népükért való felelősségteljes gondoskodás elmulasz
tásával vádolja őket. A nép boldogításának eszközei biztosítva lennének. 
Az ország természeti gazdagsága bő kenyeret biztosíthatna a nyomorban 
élő nép számára. Ök azonban nem töltik be Istentől rendelt hivatásukat, 
nem gondoskodnak a nép széles tömegeinek kenyeréről és megelégedésé
ről. A kiváltságosok hatalma erőszak eszközévé lett a kezükben. Az or
szág gazdagsága szertelen fényűzésüket szolgálja. Isten ítélete hamarosan 
eléri ezeket a felelőtlen vezetőket. Nem menekülnek meg az ítélettől azok 
a vallási vezetők sem, akik az elnyomásban, kizsákmányolásban részt 
vettek és a szent eszközöket (4., 5., 6. v.) is a megtévedt vezetők rendel
kezésére bocsátották.
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MEDITÁCIÓ
Megdöbbentő időszerűséggel hangzik ma ez a régi prófécia. Igazsá

gának felismerői, beteljesedésének tanúi voltunk.
Reformációi örökségünkként valljuk, hogy a vezető emberek Isten 

akaratából, mint gondos családfők állíttatnak a nép élére. Tisztük, hogy 
népük minden gyermekének része legyen a kenyérből, a földadta javak
ból, a megelégedésből. Azt is valljuk, hogy telve ez a föld Isten gondviselő 
szeretetének ajándékaival. Ezért van „élettere” minden embernek és minr- 
den népnek ezen a földön. Hűséges munkával, jó társadalmi renddel, egy
más iránti felelősséggel egyforma boldoggá lehet tenni minden embert. 
Nem nehéz erről ma nékünk vallást tennünk. A világnak abban a részé
ben élünk, ahol a józan ész és a becsület útján (megszégyenülésünkre isi 
a nem hivő emberek is, vezetők és vezetettek, eljutottak ennek az igaz
ságnak a felismerésére. A mi hazánkban is törvény lett az embernek 
nemcsak a munkához való joga, de az élet javaihoz, a kenyérhez, a békés 
otthonhoz, a megérdemelt pihenéshez való joga is. A mi társadalmunknak 
az a rendje, hogy az egész nép előtti felelősség és számadás szellemében 
gondoskodnak a „nép elei” a nagy családról. A hatalmat pedig nem a 
kiváltság, hanem a nép megbízása és bizalma alapján gyakorolják a 
vezető emberek.

Ha ez már megszokottá és természetessé lett is számunkra, el ne 
feledkezzünk a hálaadásról és a könyörgésről.

Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy milyen úton érkeztünk el 
idáig. S itt különösen azért tartozunk hálával Istennek, hogy egyház le
hetünk a szocializmus világában. Mindannyiunk számára ismert tény a 
hivatalos egyháznak a felszabadulás előtti összeforrottsága a népet el
nyomó, kizsákmányoló, az ország anyagi javait és a nép munkáját le
fölöző és elpocsékoló vezető osztályokkal. Azt sem felejthetjük el, hogy 
a kegyelem eszközei miképpen váltak sok esetben az erőszak eszközeivé.

Az ige időszerűségét fenntartja az a tény, hogy a felelősség gondo
lata nem vált ma még világméretűvé. Sőt, azt kell tapasztalnunk, hogy 
sokszor éppen a magukat keresztyénnek valló országok vezető körei 
folytatnak világméretű pusztulás veszedelmét magában hordozó politi
kát. S ebben sokszor találnak kiszolgálókra az egyházak vezetőinek tá
borában. Szinte oázisként hat ebben a saját népeiket és különösen a még 
gyarmati sorsban élő népeket kiuzsorázó és az emberiség létét fenyegető 
„félvilágban” egy-egy olyan magatartás és hitünk és emberségünk igaz
ságait fedő megnyilatkozás, mint a közelmúltban elhunyt XXIII. János 
pápáé volt.

Az Isten igéjét jól megértő, az Isten ítélete alatt meghajtó és az új 
szolgálatokat örömmel fogadó egyházaknak és hivő embereknek mér
hetetlenül sok feladatot és felelősséget ad a fenti tény. Fáradhatatlan
nak kell lenniük a felelősség ébresztésében, az emberi élet értékének fel
emelésében, a munka és a bér igazságos arányának érvényre juttatásá
ban, egy új, békés, igazságos, megelégedett emberi élet kialakításában. 
S itt különösen is jelentős a világ különböző részein és országaiban élő 
egyházak egymással való érintkezése és egymás intése és tanítása a sze
retet szolgálatában.

Végül mindig időszerű marad ez az ige, mert ébren tartja az egyes 
embernek az egyes emberért való felelősségét is. Isten az emberiség nagy 
családjában úgy kötötte össze a sorsunkat, hogy van lehetőségünk egy
más kenyerének megkurtítására és megnövelésére is. Úgy leszünk gond
viselő mennyei Atyánk hűséges gyermekei, ha az igazságos társadalmi
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rend jó lehetőségeit felhasználva meg nem lankadó szeretettel és fel nem 
lazuló felelősséggel munkálkodunk, hogy szép hazánk sok természeti kin
cse és közös munkánk gazdag termése egyaránt boldoggá és megelége
detté tegye népünk minden tagját.

Mezősi György

SZENTHÁROMSÁG U. 16. VASÁRNAP

Ámós 5,21—24

A kortörténeti háttér legjellemzőbb vonása: mintha visszatérőben 
volna a dávidi birodalom fénykora. II. Jeroboám jelentős katonai sike
reket ér el, nem utolsósorban azért, mert a rivális Damaszkuszi Asszíria 
leigázta, de Izráelt és Júdát még nem bántja. „Amacjáhunak, Jehóás fiá
nak, Júda királyának tizenötödik esztendejében lett királlyá Jeroboám, 
Jehóásnak, Izráel királyának fia Samáriában, negyven esztendeig. (787— 
746.) És azt cselekedte, ami rossz az ÚR szemében; nem tágított Jero- 
boámnak, Nebát fiának semmi vétkétől, aki vétekbe vitte Izráelt. Ö sze
rezte vissza Izráel határát onnan, ahol Hamátba mennek, az Arábá ten
geréig (vagyis a legészakibb, izráelinak számított várostól a Holt-ten
gerig) . . . ” 2 Kir 14,23—25 így summázza a fényt és árnyékot, amiből 
akkor a fény tűnt erősebbnek. De Ámós prófétai fenyegetésében már 
előreveti árnyékát a szír—efraimi háború (733), majd Izráel állam vég
leges összeomlása- (722). Ámós, aki 750—740 körül működött, nem tud 
tapsolni a virágzásnak: „ . . .  örültök a hiábavaló dolognak . . .  ezt mond
játok: Nem a magunk erejével szereztünk-é magunknak szarvakat? Imé. 
bizony népet indítok ellened . . .  és az sanyargat titeket a hámáti úttól 
az Arábá patakjáig.” (6,13—14.) Mintha csak ironikusan idézné Ámós a 
Királyok könyvének íródeákját, aki tárgyilagosan regisztrálta II. Jero
boám impozáns országgyarapító haditetteit. Északtól délig hódított Iz
rael, s északtól délig ver végig rajta az Űr, aki jobbára csak cégér lett 
számukra. Négy évtizede kerültek elő ásatások nyomán azok az osztra- 
kon-ok (cserép-levelek), amelyek valószínűleg ebből a korból származ
nak, s amelyeken a királyi kincstár olaj- és borszállítmányokat rendel. 
(Ezek az eddig ismert legrégibb izráeli írásos emlékek, mármint ere
detiben.)

A próféta személye ilyen „virágzási” szituációban lesz Isten fölemelt 
ujjává. Nem volt ő céhbeli, hivatásos próféta, s nem azért emelt szót, 
mintha egyéni ambíciók, túltengő lelki önbizalom ragadta volna el. „Nem 
voltam én próféta, sem prófétanövendék (ez a helyes fordítós!) — de el
hívott az Úr a nyáj m ellől. . . ” (7,14—15.) A júdeai származású prófétát 
igen nyomatékosan igyekszik „visszatanácsolni” szülőföldjére Amáziás, 
Béthel főpapja, s a királynál is följelenti. Ámós a bétheli kultuszközép
pontot sem kímélte irgalmatlan próféciáiban. Nyilvánvaló, hogy Ámós 
helyzete nem volt túlságosan irigylésre méltó. Textusunkra is „nyugod
tan” rámondhatták Amáziásék, hogy botrányosan ünneprontó. .Megtor
pedózta ugyanis a jól szervezett kultusz hamis biztonságát. „Kollégái” 
nyilván képtelenségnek találták, hogy Ámós nem sietett lelkendezni az 
ünnepekre tóduló vallásos tömegek láttán s nem tapsolt elragadtatottan
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a szenzációs erkölcsi és anyagi sikernek. Ezt a prófétát kizárólag egy do
log „izgatta” : Isten igaz tisztelete s az abból fakadó igaz magatartás. Őt 
ugyanis az Úr ragadta meg, hogy a szelíd barmok mellől vad okosok közé 
vesse be szolgálatra. S Izráel önigaz bölcsei úgy találták, hogy ezt az 
üzenetet egyáltalán nem az ő testükre szabta a Mindenható. Ők „a maguk 
fazonja szerint” szerettek volna kegyeskedni. Ebben azonban tapintat
lanul megzavarta őket az Úr, aki — Lüthi szavaival élve — inkább en
gedi, hogy saját háza pusztuljon, semhogy nyugodtan nézze, mint szenved 
elnyomást a legkisebb kunyhó, annyira pártját fogja a szegényeknek, 
hogy inkább lemond valamennyi emberi istentiszteletről, semhogy tűrje: 
egyetlen szegényen is büntetlenül kövessenek el jogtalanságot.

Textusunk szövegében az „ünnep” általános megjelölés, a „nem gyö
nyörködöm’’ viszont agyonszelídített fordítás; tkp.: „nem szagolhatom”, 
vagyis az Űr kibírhatatlannak találja az ünnepi összejövetelek áldoza
tának „jó illatát” . Penetráns kegyesség! Az első két verssel kapcsolatban 
jusson eszünkbe az a pogány áldozati képzet, amely az izraeliták Jahve- 
tiszteletébe is behatolt, s amely szerint a bemutatott áldozat füstje köré 
úgy gyűlnek az égiek, mint hússzagra a legyek, mivel éhezik és szom
jazzák az áldozatot, meg sem lehetnének nélküle, tehát áldozatmegvonás
sal akár ki is éheztethetők. Ha nem is okvetlen ilyen durva formában, 
de bizonyára megvolt Izraelben az a „kultikus illúzió” , hogy az Űr alkal
masint meg van hatva gyermekeinek szorgalmas vallásoskodásától.

Az „egyházi ének és zene” sem tölthette be azt a feladatát, hogy az 
Urat jóindulatra hangolja: előtte artikulátlan zagyvaságnak minősül. 
Nem mintha művészietlen lenne — a zenekultúra elég fejlett lehetett, 
;s méghozzá programszerűen dávidi alapon („azt hiszik, hogy hangszereik 
Dávidéi” , 6,5), csak éppen a dávidi szellem hiányzott belőle —, hanem 
mert az Urat valóban dicsőítő éneket csakis az általa birtokolt s neki 
engedelmes szív „artikulálhatja” helyesen. A „távoztasd el tőlem”  az ere
detiben kissé erősebb: nem mimmenni, hanem mé’ álaj =  „rajtam-tól” : 
az ’al különben ellenséges, fenyegető közeledést, közellétet is jelent. Tehát 
a tartalmatlan hallelujázás úgyszólván merénylet Isten ellen, teher rajta, 
lelöki magáról. Nem hallgatja meg: a sámó’a az elfogadás, meghallgatás 
momentumát is magában foglalja. Isten nem akceptálja a profánná ön
állósult lantolást, mert az már nem kifejezője és segítője a hódoló enge
delmességnek, hanem hangfüggönnyel fedezi a gyakorlati engedetlensé
get. Annál valósabb azonban az a vaskos realitás, amellyel az Űr reflek
tál címzetes tisztelőinek istentisztelet-karikatúrájára: „Hanem zúduljon 
az ítélet, mint vízár, s az igazság, mint bő vizű (vagy: kiapadhatatlan) 
patak!” ’

A záróvers két kulcsfogalma (ítélet és igazság, mispát és cödáqáh) 
mintegy summázza Isten válasz-magatartását s annak várható gyakor
lati konzekvenciáit. Röviden szólva, a mispát Isten kijelentett bírói sza
vát s ítéletet foganatosító cselekvését jelenti, a cödáqáh pedig alapve
tően Isten tökéletes, igaz mivoltát, emberszerető cselekvését, ebből kö
vetkezően pedig, mint származtatott fogalom, az ehhez igazodó emberi 
magatartást, jogosságot, szellemben és tettben egyaránt, ennek elmara
dása esetén viszont a büntető igazságosságot is. (Ámós 5,7!) Tehát Isten 
bíróként (séfét) igaz döntést (mispát) hoz, de ahol nem cselekszenek igaz
ságot (’ászáh cödáqáh =  igazságot „alkotni”, vagyis mintegy tevékeny
séggel, magatartással kiformálni, szinte alkotássá tenni), ott éppen ennek 
a sérthetetlen cödáqáh-nak a jegyében vonja kérdőre annak méltatlan 
letéteményeseit.
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Mindez persze már egzegézis is. Perikópánk egészéhez azonban meg 
kell jegyeznünk, hogy Ámós semmi esetre sem magát a kultuszt s annak 
tartozékait akarja mindenestül s radikálisan kiseprűzni Isten népének 
életéből. Nem az volt a baj, hogy volt kultusz, áldozatot hozó ember
tömeg, kultikus zene, hanem az, hogy éppen az az engedelmes hit, Isten 
munkálta tartalom hiányzott ezekből, amelyekre — magukon túlmutatva 
— utalniuk kellett volna. Nem a forma volt a probléma, hanem a menta
litás. De az annál inkább. Miben konkretizálható Izráel népének az el
pártolása? 1. Beérték a külsőleges prosperitással, politikai és vallási te
kintetben egyaránt. 2. „A  Jahve-vallás kultusz-vallássá süllyedt” (Duhm), 
vagyis a kultusz az emberi autonomitás Istent behangolni akaró eszkö
zévé lett, tehát nem az volt már benne az „érdekes” , hogy mit akar az 
Isten, hanem, hogy mit szeretnék én tőle. Szekularizálódott az istentisz
telet! 3. Szinte törvényszerűen vezetett ez a paganizálódott istenesség a 
szociális érzéketlenséghez, a kisemberek, a jogfosztottak, az ’ám há’árec 
semmibevételéhez, elnyomásához. Gavalléros, de'önhitt vallásosság, s 
ragadománynak tekintett jólét — ez ellen harsant meg az Ür ítélő szava.

NÉHÁNY g o n d o l a t  a z  ig e h ir d e t é s h e z

1. Szívünk alapbeállítottsága nem az alázatosság. Ugyan ki teszi ezt 
életprogramjává? Tulajdonképpen Isten előtt is szeretnénk kihúzni ma
gunkat, mint akiknek van is okuk így tenni. „Íme, Uramisten, ezt tesz- 
szük mi!” Vallásosak; erkölcsösek, áldozatkészek vagyunk! (L.: lekció!) 
Megadjuk Istennek, ami az Istené! Nélkülünk ugyan mivé is lenne az 
egyház? Kik járnának élen templomozásban, egyházfenntartásban, a 
vallásos élet fellendítésében, ha mi nem lennénk?

Csakhogy nem a legyek tartják a mennyezetet — nem a mi kegyes 
karakánságunkból „sikerül” Istennek fenntartania egyházát „ebben a mai 
világban” . Az, hogy Neki egyháza van, kegyelmének csodája. Az ti., hogy 
magunkfajta kövekből is hajlandó és képes egyházat építeni. A hivő em
ber számára a legkevésbé sem magától értetődő dolog, hogy van egyház, 
s még kevésbé az, hogy annak ő tagja lehet. „Kegyes kezeinkkel eltaka
runk téged” — mondotta Rilke. Istennek sose is volt könnyű dolga — 
emberileg szólva —, amikor egyházat teremtett. Éljenzőt és cégérhordozót 
talált ugyan eleget, de követőt annál kevésbé.

2. Istentiszteleteink, imádságaink, egész „vallásgyakorlásunk” vajon 
földöntúli Síkra kivetített vágyainkból adódnak-e, vagy Isten életünkbe 
zúduló erejének csatornái? Gyújtópontjai-e annak, amit Ö akar bennünk 
és általunk? Engedelmes eszközeivé szentel-e bennünket a bibliaolvasás, 
vagy például az egyházi sajtó olvasása? Szenvedélyesen érdekel-e ben
nünket a közeli és távoli embertárs elesettsége, vagy jóléte, hite, Vagy 
vergődése? Izgat-e a „tömeg-testvér” e földi és örökkévaló sorsa? Az igazi 
ünnep az, amikor Krisztus cselekedni kezd bennem, hétköznapi önma
gam ellenére is.

3. Boldog az, akit Isten kemény, de irgalmas ítéletei ezen a földön 
szolgálatra józanítanak ki — boldog az ilyen ember és az ilyen pgyház!

Bodrog Miklós
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SZENTHÁROMSÁG U. 17. VASÁRNAP
Ézsaiás 2, 1—5.

Alapigénk teljesen egyértelműen beszél a békéről. Mégpedig a béké
ről ezen a földön. Ügy látszik azonban, hogy ezzel az igével sok biblia- 
magyarázónak baja van. Nem is érthető meg és nem is magyarázható 
helyesen, csak akkor, ha valóban hisszük, belátjuk, hogy a béke, amely
től itt szó van: szükséges, lehetséges; hogy érte cselekedni nemcsak el
képzelhető, hanem megtehető is.

Sajnos, a magyarázók nagy részét nem hatja át ez a 'hit, ez a tudat. 
Ügy látszik, hogy egyes magyarázókat egészen áthat valamilyen milita- 
rizmus, mert teljesen elképzelhetetlennek tartják, hogy ez az ige — akár
csak részben is — megvalósulhasson e földön.

Ezek a magyarázók —- szinte majdnem mindegyik többé-kevésbé 
ide tartozik —, bibliakritikai eszközökkel próbálják elutasítani az ige 
igényét.

A legáltalánosabb magyarázati irány az, hogy Ézsaiás 2, 2—4. azonos 
Mikeás 4, 1—3-mal. Tehát nem önálló egység és ezért nem is hiteles. 
Másik magyarázati lehetőséget szolgáltat az a tény, hogy szakaszunk 
bibliakritikai meggondolások alapján a könyv más helyén is elképzel
hető. Ebből a megfigyelésből is hajlandók egyes magyarázók arra az 
eredményre jutni, hogy az ige megkérdőjelezhető. Olyan vízió, amelynek 
nincsen hitele.

A magyarázók másik nagyobb csoportja az „utolsó idő” (2. vers) 
fogalmából indul ki és azzal érvel, hogy mindaz, amiről itt szó van, csu
pán eszkatológikus valóság, amelyért csak imádkozhatunk, s amely majd 
egykor, a túlvilágon valósul meg. Erre a magyarázatra az ad alkalmat, 
hogy a Septuaginta ilyen értelemben fordítja a szöveget, s ezt a fordí
tási típust átveszi többek között a kezünkben levő Károli-átdolgozás is.

*  /

Mindkét magyarázati irányt élesen el kell utasítani. A szöveg nem 
az utolsó időkről beszél (ha .tartalma eszkatologikus vonatkozású is). 
Az eredeti szöveg: „böaharít haj járnírn” szavakat hoz, azaz: az idők után, 
mögött. A héber szemléletben mindaz, ami eljövendő, megvalósulásra 
kész, a hátunk mögött van. Teljesen fordított szemlélet ez az európaihoz 
képest! (Vö. Boman: Das hebráische Denken im Vergleich mit dem Grie- 
chischen. 1954.) Az ige valódi értelme tehát nem az, hogy a földön meg
valósuló békesség bekövetkezését a túlvilágra halászijuk, hanem már itt, 
ezen a földön várjuk.

Igaz, teljes mértékben csak „az idők végén” valósul meg. De ez nem 
azt jelenti, hogy már itt és most nem valósulhat meg belőle valami, vagy 
éppen jelentős rész. Minden eszkatologikus valósággal így vagyunk. 
A bűnbocsánat, új élet, feltámadás és több más eszkatologikusan meg
valósuló valóság már itt ezen a földön a gyülekezet, a hivő osztályrésze, 
esetleg rész szerint. Teljesen helytelen lenne az az álláspont, hogy éppen 
a béke ne valósulhatna meg ezen a földön.

Éppen így helytelen azt állítani — de ez az előbbiekből már követ
kezik is —, hogy az ige érvénye meggyengül, mert kritikailag kétségbe
vonható eredetisége. Legújabban Ottó Kaiser nyíltan ismeri ezt el. Bár 
a kritika formailag megtámadhatja a szöveget — mint megállapítja —, 
de tartalmilag ez mit sem von le az ige érvényéből.
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Az igének igen szép vonása: a béke úgy valósul meg, hogy a népek 
egy akarattal összegyűlnek. Igaz, hogy a történelmet idézve sok ellenkező 
példát lehet fölhozni, igaz, hogy rendkívüli erőfeszítést igényel ezt az 
általános békét itt e . földön létrehozni. Az ige bejelentése elől azonban 
nem térhetünk ki.

A próféta gyülekezetközéppontúan lát. Megállapítja, hogy a népek 
mind egy irányba özönlenek. Megállapítja, hogy ennek az egy irányba 
özönlésnek a középpontja az Űr.. Ezt azonban nem gőggel teszi, mert 
(5. vers) ez az Isten-középpontúság a számára éppen azt jelenti, hogy 
„jertek, járjunk az Úrnak világosságában” ! Azaz: a béke nem sült ga
lambként érkezik el s mintegy mennyei ajándék veszi körül egyszercsak 
a gyülekezetei. Isten adja, de a gyülekezet is megtesz érte mindent, amit 
megtehet. Nem bízhat abban, hogy ő Jákob háza, s ezzel nem érezheti 
magát bebiztosítottalak. Igaz, hogy Isten elhozza a békét erre a földre, de 
„Jákob házának” járnia, fáradoznia kell, hogy az Űr világosságában 
megmaradjon.

Lehet, hogy a szavak divatosaknak tűnnek. De a kétkedőknek éppen 
a szövegmagyarázat történetét idézhetjük. Ez az ige világosan kifejezi, 
hogy ennek a világnak nem a fegyverek hoznak megoldást, hanem az, ha 
a népek békében találkozhatnak. Elsősorban tetteket vár ez az ige az ige
hirdetőktől és az igehallgatóktól egyaránt. Mert a „világosságban járás” 
nem kvietivum, hanem szüntelen feladat életünkben. A béke is valami 
olyan, amelyért újra meg újra küzdeni méltó feladat a keresztyén ember 
számára. Lehet, hogy e téren az ember újra meg újra elbukik. Lehet, hogy 
a történelem maga sem igazolja eddig, hogy a küzdelemnek lenne értelme. 
A  keresztyén ember azonban újra meg újra elkezdi a fáradozást a béke 
érdekében. Mint ahogyan a bűn is egyre-egyre körülveszi, s mégsem fá
radhat el a bűnök elleni küzdelemben. A bűnnel szemben is csak az esz- 
katonban remél teljes megoldást. De már itt, ezen a földön küzd ellene. 
Éppen így kell küzdeni a békéért is.

Ném az a kérdés, mennyire tudom elképzelni a békét. Az a kérdés: 
mit tettem érte. S hogy mennyire tudom elképzelni, erről csak akkor 
nyilatkozhatom, ha már tettem érte valamit. Minél többet!

Drenyovszky János

Hinni annyit jelent, mint állást foglalni Isten mellett, aki igéjé
ben, kinyilatkoztatásában, parancsolatában és evangéliumában mun
kálkodik bennünk. Hinni annyit jelent, hogy Isten mellett döntök, 
irgalmát, megbocsátását, akaratát, gondolatait megragadom és felfo
gom, tényleg igazat adok Istennek, és nem a tannak, a dogmának, 
csodának, vagy valami metafizikai ténynek . . .  Istennek igazat adni 
pedig éppen ezért azt is jelenti, hogy nem adok igazat magamnak, 
úgy hogy valóban „önmaga vádlója lesz elvileg az igaz ember” (ius- 
tus enim in pYincipio est accusator sui).

H. Iwand
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SZENTHÁROMSÁG U. 18. v a s á r n a p

Mikeás 6, 6— 8.

Az utóbbi években a próféták iránti érdeklődés egyre fokozódik. 
Egyre általánosabb az a felismerés, hogy a prófétai igehirdetés nem egy
szerűen egy szín a sok közül az Ószövetségben, hanem: Isten igéje job
ban, tökéletesebben, mélyebbrehatóan szólal meg a próféták szavában. 
Perikóparendszerünk összeállításában is tükröződik ez a felismerés. 
A próféták közül terjedelmükhöz képest a kispróféták aránylag igen sok
szor szerepelnek. Érthető ez, hiszen rövid könyveikben határozott voná
sokkal fejeződik ki egy-egy magatartás, s magatartásuk ma is példát 
nyújt. Ahogyan Ámás az igazságot hirdeti, ahogy Hóseás szavában fel
csendül a szeretet, ahogyan Jónás küzd az Istennel — mindezek sokkal 
inkább példáinkká válnak, mint ahogyan azt a könyvek rövid terjedelme 
első pillanatban valószínűvé tenné.

így kell hozzáfognunk Mikeás olvasásához is. A rövid alapige a rövid 
könyvnek mintegy kivonata, Mikeás itt ér föl igehirdetése csúcsára. Amit 
hirdet, a prófétáknál igen sokszor előfordul. De értékessé teszi az, ahogy 
Mikeás ezt a sokszor hallott üzenetet az adott helyzetben és az adott 
helyzetből kivezetően megszólaltatja. A Kr. e. 8. évszázad mozgó, át
alakuló nemzetközi helyzetében él és hirdeti az Isten igéjét. Országok 
határai, birodalmak összetétele változik köröskörül a választott nép 
földje körül; sőt: maga a választott nép is belekerül az állandó átalakulás 
helyzetébe. Mikeás Ézsaiás kortársa (vö. Ézsaiás 1, 1. és Mikeás 1, 1.). 
Jó tudni ezt, mert mélyreható összehasonlító tanulmányok nélkül is hasz
nos tanulságok meríthetők a két próféta igehirdetésének párhuzamba ál
lításából. Ézsaiás Isten felségének hősies hirdetője, Mikeás látja a poli
tikai körülményeket, azaz a.történelem alakulását, de ebből a kis egyént 
sors számára vonja le a tanulságot. A kicsinyek felé, az egyszerűek felé 
fordul. Megállapítja, hogy „napok múltával” (pontatlanul: az utolsó idő
ben) minden nép egybe seregük és fegyvereikből földművelési eszközöket 
alakítanak, nép nem támad népre (előző vasárnap Ézsaiásból prédikál
tunk róla). Mikeás azonban ezt a vonalat tovább viszi. Látja az összefüg
géseket, így vonja le az összefüggések tanulságát az egyes ember felé.

Ha csak az egyes embernek szóló üzenetet keresné, ha ebbe mene
külne, nem volna helyes úton. Ha igehirdetésének nem is súlypontjában,, 
de lényeges helyén áll a nagy összefüggések szemlélete, a nép sorsának 
alakulása élénken érdekli. De utána következik — s ez Mikeás egyéni 
színe — : „De te, Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy . . .  belőled szár
mazik . . Mikeás tehát a kicsinyek, az észre nem vettek felé fordul és 
őket biztatja — helytállásra.

*

Így érünk el alapigénk néhány verséhez. A hatalmas történelmi át
alakulásban szerinte nem mindegy, hogy milyen az egyes ember maga
tartása. Minden változik, alakul, de az ember erkölcsi magatartása nem 
oldódhat föl. Lehet, hogy más körülmények között máshogyan cselek
szik. Lehet, hogy új feladatok új módon biztatják helytállásra. Az új kér
déseket, meglehet, új módon kell megoldani. De az új, megváltozott kö
rülmények között is meg kell tartania emberségét. (Gondoljunk azokra* 
akik zavarossá vált helyzetekben egészen levetették addig gondosan vi
selt erkölcsi álarcukat, meglepetést okozva környezetüknek.) Van valami 
az emberben, amit mindig meg kell tartani, amiről soha nem mondhat le.

Mikeásnál a kérdés így vetődik föl: Mivel menjek az Úr elé? Haj
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longjak? Égőáldozatot adjak? Mi az, amit most megkíván tőlem? Első- 
szülöttemet adjam talán?

Mikeás erre egyszerűen felel. Kíséreljük meg feloldani szavait? 
Válasza — feloldva — ez; A kérdés felvetése nem jogos. Kérdezni akkor 
lehet, ha valaki tanácstalan, tájékozatlan. Isten népe azonban tájékozott 
kell legyen. Isten akaratát számtalanszor hallotta, számtalanszor látta, 
mit kell cselekednie. „Igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmassá
got . . . ” — ezek a szavak tartalmilag és szó szerint így annyiszor szere
peltek már az igehirdetésben, az istentiszteleti életben, hogy Isten népé
nek tudnia kellene róla. A kérdés felvetői tehát el akarnak bújni saját 
vélt, elhitetett tudatlanságuk mögé. „Megjelentette néked, ó em ber..
— halljuk a nyomatékos szót.. Az eredeti szöveg „ngd” gyöke az itt elő
forduló hif. alakban körülbelül olyan tudósítást fejez ki, mint amilyen 
ma pl. egy hírszolgálati iroda, vagy hasonló szerv végez, mikor egy-egy 
kényes, titkos kérdésről tájékoztat. Mondhatnánk: lehet, hogy van, aki 
a kérdésre szóló felelet tekintetében tájékozatlan, de Isten népének 
tudnia kell a helyes utat, még ha nem is vallja be! Ki vonná kétségbe 
Mikeás szavainak időszerűségét?

Mikeás azonban felel is: Isten megmondta, közölte, hírül adta, hogy 
mi a helyes út. Ez az út: az igazságos cselekedetek (mispá: a helyes, mér
ték szerinti döntés, jogi ítélet), az irgalmasság szeretete (irgalmasság: 
heszed: ugyanaz a könyörület, amellyel Isten szerette a világot, Jn. 3, 16), 
alázatos élet.

Mikeás próféta szaván nyolc évszázaddal Krisztus halála előtt 
ugyanaz az ige csendül föl, amely később János apostol levelében is 
betűbe formálódik: „ . . . h a  azt mondja Valaki, hogy szeretem az Istent 
és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug a z . . .  aki nem szereti a maga atyja
fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát. . ( 1 .  János 4, 20.) 
Igehirdetésünk alkalmat találhat arra, hogy ma hirdessük a szószékünk 
alá ülő gyülekezeti tagoknak ezt az üzenetet.

Ez az üzenet talán egyénenként változik. Szószékenként máshogy 
szólal meg ennek a szeretetnek hangja, mert gyülekezetenként talán más
más helyzet veszi körül híveinket. Mások az emberek, mások a vérmér
sékletük. De a szeretet hirdetéséről, sőt követeléséről nem mondhatunk le. 
Mert emberek helyzete, problémái, körülményei változhatnak. De nem 
változik Isten igénye irántunk. Emberséget, szeretetet követel tőlünk. 
S ha ez a követelése bennünk naponta más-más módon valósul is meg, 
de a szeretet és emberség iránti igénye változatlanul követelőleg fordul 
felénk. Követelőleg is ugyan, de — és ez a mi nagy újszövetségi többle
tünk — szeretetével is. Nemcsak követeli a szeretetet tőlünk, hanem 
Jézus Krisztusban világosan megmutatta, hogy mennyire szeret ben
nünket. Erről megfeledkezni, ezt elfelejteni, úgy tenni, mintha nem tud
nánk róla — jóval súlyosabb bűn, mint a Mikeás korabeli gyülekezeté 
volt!

Drenyovszky János
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Prédikátor 4,8—12

A Magyar Bibliatanács Ószövetségi Szakbizottsága próbafüzetének 
szövegfordítása: „Van ember, aki egymaga van és nincs vele más, sem 
fia, sem testvére; még sincs vége fáradozásának és szeme meg nem elég
szik a gazdagsággal, de nem mondaná: »vajon kinek fáradozom és fosz
tom meg lelkemet a jótól?" Ez is hiábavalóság és rossz foglalkozás. Jobb 
a kettőnek, mint az egynek, mert nekik jó jutalmuk van fáradozásukért. 
Mert ha elesnek, az egyik fölemeli barátját. De jaj az egynek, ha elesik, 

mert nincs másik, aki talpra állítsa. Épp úgy, ha ketten fekszenek 
együtt, megmelegszenek; de az egy hogyan melegedhetik meg? Ha az 
egyiket megtámadja valaki, mind a ketten ellene állnak; és a hármas 
fonál nem szakad el egyhamar.”

1. Ál t a l á n o s  m e g j e g y z é s e k

A Prédikátor (kóhelet) könyve az ószövetségi „hokmá”-irodalomba 
tartozik. Luther nagyon sokra értékelte mondanivalóját, bár nem csinált 
titkot abból, hogy értelmezése és alkalmazása nem egyszerű és magától 
értetődő. Megemlítem azt a két szélsőséget, amely között nekünk a teljes 
szentirás összefüggésében kell az eredeti és annak alapján a mai üzenetet 
keresnünk. Heinrich Heine „Katechismus des Pessimismus”-nak nevezte 
ezt a könyvet. Ez az egyik szélsőség. A másik az, ha ennek a könyvnek 
e gy-egy kis szakaszát önmagában véve alkalmazzuk és csinálunk belőle 
pedagógiai evangéliumot, vagy inkább pedagógiai törvényt.

A könyv babiloni fogság utáni viszonyokat tételez fel, akkor is, ha 
egyes részek, mondatok és gondolatok jóval korábbi időből valók. Vagyis, 
a  mondanivalója akkor szólalt meg időszerű tanításként, amikor a nagy 
próféták elhallgattak ugyan, de Isten szeretetének, akaratának és ígére
tének bizonyosságában a valóságos élet felé kellett vetni tekintetét'a 
választott népnek, új kezdetképpen. Nem arról van szó tehát ebben a 
pesszimistának tűnő könyvben sem, hogy az Isten akaratára és ígéretére 
figyelés hiányában az addigi kegyesség csődöt mondott, nem vált be és 
mintegy attól függetlenül más vágányon indul meg vagy folytatódik az 
 élet. De nem is arról, hogy Istennek egyszerűen csak az instrukciói érvé
nyesülnek tovább. Inkább arról, hogy a már megkapott üzenet érvényé
vel, bálványimádás nélkül, józanul és felelősséggel találjanak helyükre 
a  választott nép tagjai a mindennapi életben. Nem a mindenből kiábrán
dult cinikus ember bizonyságtétele ez a könyv a bizonytalanságról és 
minden dolog értelmetlenségéről, hanem az ótestámentomi kegyes ember 
mindennapi életszemlélete, A szerint az élet csak Isten felől és a közös
ség felől igazán értelmes. A csak önmagára tekintő ember igyekezete, 
törődése, vágyakozása, dúskálása vagy nyomora értelmetlen. A fenti 
alapige nézőpontja is az lehet csak, amivel a könyv befejeződik: „Az egész 
dolognak, amit hallottunk, a foglalata ez: az Istent féljed és parancso
latait őrizd meg, mert ez minden embernek feladata! Mert Isten minden 
cselekedetet ítéletre von, minden rejtett dologért, akár jó, akár rossz az.” 
(12, 13—14.) Másodsorban az a nézőpont, ami a fenti perikópában buk
kan föl: „Jobb a kettőnek...” „...hárm as fonál nem szakad el egy
hamar” .

Az Üjtestámentom felől pedig azt kell mondanunk: „Nem minden,

SZENTHÁROMSÁG U. 19. VASÁRNAP

506



aki azt mondja nékem Uram! Uram! megyen be a mennyek országába, 
hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát” (Mt. 7,21). ,.Aki azért 
tudna jól cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak” (Jak. 4,17).

2. MEGJEGYZÉSEK AZ ALAPSZÖVEGHEZ
A 8. vers lutheri fordításától annyiban tér el a Károlyi-féle és az új 

fordítás, hogy kisegítő szövegként használja a „hogy azt mondaná”, ille
tőleg „de nem mondaná” betoldást. E szerint az egyedül álló ember se 
vége, se hossza önző törődése és szerző önhajszolása felett kívülről, a 
prédikátor felől hangzik el fáradozása értelmetlenségének leleplezése. 
Az eredeti szövegnek jobban megfelel a kisegítő szöveg elhagyásával, 
magának a csak önmagáért vesződő embernek „drámai” önleleplezése: 
„Vajon kinek fáradozom és fosztom meg lelkemet a jótól?” Ennek a to
vábbiak szempontjából is jelentősége lehet. Csak amikor az ember maga 
is felismeri pusztán önmagára tekintő fáradozása céltalanságát és ilyen 
irányú szerzésének értelmetlenségét, válik kézenfekvővé, értelmessé az 
együtt, egymás mellett és egymásért Istentől akart és áldást ígérő való
sága. Érvényesül továbbá az az értelem, amelyet az Újtestámentom így 
fejez ki: „Az élet több mint az eledel és a test több mint az öltözet” 
(Lk. 12,23; Mt. 6,25). Az anyagi, szellemi javak és az értük egyenként és 
együttesben végzett munka célja az élet. Nem kerekedhetnek az élet fölé, 
úgy, hogy azok váljanak céllá, bálvánnyá, miközben az élet kárt vall. 
A munkálkodóé is, meg a felebarátaié is. A 10. versben — ezt indokolja, 
az eredeti szöveg a „chábér” általánosabb jelentésével — többet mond 
a régi fordítás társ (embertárs, munkatárs stb.) szava, mint az új fordí
tásé, a barát. Ez a társas élet szélesebb területére, mondhatnám egészére 
utalóbb kifejezés. Viszont a 12. versben helyénvaló a fonál szavunk és 
többet mond, mint a kötél, mert jobban kifejezi az egynek önmagában 
való elégtelenségét és az együttesben arányosan, vagy éppen progresszív 
módon jelentkező nagyobb lehetőségét.

3. EXEGÉZIS
8. v. Az „egymaga van” kifejezés itt elsősorban a családtalant jelöli 

meg, de nem kizárólagosan. A családban is lehet valaki nagyon egyedül, 
viszont család nélkül is — különösen mikor az utóbbi eset adottság és 
nem keresett állapot, vagy egyéni életfolytatás következménye — lehet 
valaki társas beállítású, abban a biblikus és egészséges értelemben, hogy 
közösséget kereső, azzal törődő és azért felelős. Gondoljunk a háborúból, 
vagy egyéb eredetű halálozásból adódó egyedül maradásokra! De arra is, 
amikor valaki maga keresi az egyedüllét kényelmét, olyan áron is, hogy 
cserben hagyja a rábízottakat. A szorgalmas munka mindig rendjén való 
dolog annál, aki teheti. Nem az esik kifogás alá és hiábavalóságként, 
haszontalanságként való meg- és elítélés alá. Ítélet alá a telhetetlenség, 
az öncélú halmozás és harácsolás esik. De lehet öncélú és azért ítéletes 
az önsanyargató nélkülözés is. Mindkét esetben hiányzik, mint következ
mény, a józan megelégedés.

9. v. Az egyéni élet és munka értelmetlenségének gyógyulását a kö
zösség irányában kínálja és adja meg Isten. A közösséget viszont,felelőssé 
teszi a magára maradottért. A telhetetlenség és a hiábavalóság a közös
ségi magatartásban számolódik fel és tűnik el. A közös munka közös 
eredménye nemcsak több és jobb, hanem sokkal célratermettebb, örömet
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szerzőbb. Az „árnál” (=  fáradságos munka, fáradozás, a munka gyümöl
cse, szerzemény, baj, vesződség, nyomorúság) olyan megvilágításba kerül 
a közösségben, hogy negatív jelentései elhalványulnak, a pozitív, életet 
szolgáló és örvendeztető oldala pedig kidomborodik. Nemcsak azért, mert 
,,szákár”-ként (=  jutalom, kereset) gyümölcsöző, hanem főként azért, 
mert közösségformáló ereje ajándékká és a szolgálat alkalmává avatja 
azt. Isten által a közös életbe utalt munka az Ö ígéretének és áldásának 
hordozója. Az Ö szeretete és akarata felől jut ilyen látásra népe. Az evan
gélium új embere meg különösen kell, hogy kész legyen erre a látásra.

10—11. v. „Mert ha elesnek” — úgy értendő, hogy bármelyik eleshet,, 
vagy hol egyik, hol a másik esik el, válik elesetté. Az egyik elesése a 
másiknak alkalom a szolgálatra. A megsegített pedig, aki így többet ta
pasztalt meg a közösségben a puszta részvétnél, saját életével prédikál 
a közösségi élet Istentől akart és megáldott voltáról. Nyitva az út az ilyen 
istentiszteletre. Isten kegyelme újat teremthet és teremt ezen a téren. 
Az egyedülvalónak baj, ha elesik és nincs felsegítője. A közösségnek meg 
jaj, mert Isten számon kéri a mulasztást. A gonosz el nem követése csak 
egyik oldala Isten akaratának. A jónak megcselekedése a szeretet igazi 
tanújele és így a hité is. A „segíts magadon, Isten is megsegít” lehet bizo
nyos esetekben érdekes és egy kicsit találó figyelmeztetés. Nem lehet 
azonban a segítségre szorulók evangéliuma és a segítésre rendeltek ki
búvója.

12. v. A közösség, a társas élet nemcsak feladat, hanem védelem is 
az egyes számára. A mindennapi élet eseményei mutatják, hogy ami 
egyedüllét esetén katasztrófával végződnék, az a közösségben gyakorta 
megoldással záródik. „A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” Az 
egyedüli élet és közösségi élet differenciáját szemléletesen prédikálja ez 
a kép.

Az egész szakasz alaposan kidomborítja a közösség Istentől való 
ajándékát és általa akart nagy ügyét. Mindkettő jellemző a közösségre 
Isten igéje felől, a Krisztus felől. Ajándék, amelyiket meg lehet találni. 
Ügy, amelyikért és amelyikben fáradozni kell. A hitből fakadó szeretet 
ilyen irányba fordítja a munkát. A közösségben nyeri el nagyszerűségét 
a hivatásként végzett munka. Az egyenként, vagy nagyobb tömegben 
magukra hagyott, segítség után kiáltok szavát is segíti hallani az alapige.

Szabó Gyula

Dél-Amerika gazdasági és társadalmi helyzete egyre többet foglal
koztatja az ottani protestáns és katolikus egyházi köröket. Ez a föld
rész rendkívül gazdag ásványi kincsekben s mégis szegénység és éh
ség dühöng ezen a földrészen. Ezért protestáns részről az egyház és 
társadalom kérdéseinek a tanulmányozására konferenciát készítenek 
elő Buenos Airesben 1965-re. Főtémája így hangzik: „Krisztus és 
népe a dél-amerikai forradalmi szituációban.”  A konferenciát előké
szítő bizottság Argentína, Brazília, Chile, Mexikó és Uruguay ke
resztyén nemzeti tanácsaiból tevődik össze.
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Ézsaiás 29, 19—24.

Legutóbb három vasárnappal előbb szólalt meg Ézsaiás szavában az 
i ge szószékeinken. Az az igeszakasz is a „keresztyén” optimizmust hir
dette a gyülekezetnek — ha szabad ezt a kortörténetileg nyilván hibás 
jelzőt, idézőjelben Ézsaiás prófétának ajándékozni.

Mostani igénk is csak így érthető meg. Az eddig előfordult igeszaka
szok kifej tői már bőven tárgyalták azt a történeti helyzetet, amelyben 
Ézsaiás élt és szólt. Egyáltalán nem voltak rózsás körülmények s a nép
nek egyáltalán nem volt oka reménykednie. A nép a legelesettebb hely
zetben is az Ürra néz; a legelesettebb helyzetben is van oka remény
ségre.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy csak akkor van oka derűlátó
nak lenni, csak akkor nézhet boldogan előre, ha nyomorult körülmények 
veszik körül. Ellenkezőleg: az ige arra tanít, hogy a keresztyén ember 
körülményeitől függetlenül, bár nem elszakadva azoktól, jár az Űr útján.

„Megszentelik nevemet” — ebben foglalhatjuk össze az ige tartalmát. 
„Isten neve amúgyis szent, mégis azt kérjük. . .  hogy nekünk is szent 
legyen” — magyarázza Luther Mártonunk az 1. kérést. S ha az igét to
vább is a Kis Kátéval akarjuk megvilágítani, akkor tovább idézhetjük 
ugyanennél a kérésnél: ez úgy történik, hogy „Isten igéjét tisztán és iga
zán tanítják és mi aszerint szentül élünk Isten gyermekeihez illően.”

Ézsaiás szavai szinte ugyanezt mondják — évszázadokkal előbb. 
A szent életet kísérli meg több oldalról megvilágítani. Nem valami dog
matikai felosztás érdekében. Azért, mert az Isten cselekedett. Mit is te
hetne mást a gyülekezet, mint hogy betölti Isten akaratát, azaz szentül él. 
Szentül: azaz emberségesen, szeretet.ben, bízva — és így tovább...

*

A bizalom: talán a legnehezebben ezt adjuk embertársainknak. Né
melyik nagy áruházban látjuk a táblát: óvakodjunk a zsebtolvajoktól! 
Ez ott helyes lehet, de megkeseredik, tönkremegy az emberi élet ott, ahol 
nincsen bizalom. Ha csak annyit engedek megtenni, amennyit én magam 
tudok, ha. mást nem engedek szóhoz, cselekedethez jutni, ha bizalmatlan
ságból levegőhöz sem engedem a másikat, lassanként én magam is be
záródom és én magam is elvesztem mindenki bizalmát. Az előlegezett 
bizalom, ez az egyik legnagyobb dolog életünkben. Milyen nehéz eljut
nunk rá! Mennyi keserű csalódás, hány rossz tapasztalat állja útját! 
Hogy félünk, hogy akiben bízunk, becsap! Hogy félünk, hogy akiben bí
zunk, talán túl is szárnyal minket sok dologban! S mégis: milyen nagy
szerű eredmények követik még a legkisebb bizalmat is!

„Kik az embert elítélik egy szóért. . . ” — kinek ne lenne tapasztalata 
erről az igéről. Gyanútlanul mondott szavaink félreértve milyen viharo
kat válthatnak ki. S mégis: milyen jó, ha a szavunkat nem magyarázzák 
félre, milyen jólesik, ha prpbálnak megérteni. S nemcsak nekem esik ez 
jól. Felebarátomnak is jólesik, ha én megértem őt.

A megértés: nemcsak egymás iránt, hanem általában a dolgok meg
értése, a világos látás. Hányszor küszködünk, amikor a legjobb akarat, a 
legmélyebbre ható magyarázat ellenére sem képesek embertársaink meg
érteni azt, amit akarunk. Kitesszük a lelkünket, próbálunk valakit meg
győzni, helyes irányba elindítani. De ő nem érti, nem látja 'be, meg-
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győzésre vár, vagy talán közömbösen hallgatja meggyőző érvelésünket. 
Sőt: „elejtik csalárdul az igazat” — nemhogy megérteni nem akarják, 
inkább ellene törnek. *

Két fogalom, kiragadva az igéből. Többet is lehetne, de ez a kettő 
is elég az igehirdetőnek, hogy Ézsaiás belső helyzetét megérthesse. Igen, 
mindezek így vannak — állapíthatná meg. De én mégsem azt mondom, 
hogy ilyen a világ, mit is tehetnénk. . .  Ennek ellenére, mégis próbálok 
szentül élni. Azaz: bízni az emberben. Megérteni. Melléje állni. Kis em
beri dolgaiban segíteni. Országos méretű, sőt világméretű emberi kérdé
sekben is haladó módon megállni. Segíteni azt, aki egy hiten van velem 
és jó ügyekben együtt járni mindazokkal, akiktől bizalmat várok és akit 
megajándékozok bizalmammal. Embernek lenni.

*
Néhány szaggatott gondolat mindössze. ,;Megszentelt életben!” — 

mondja vasárnapunk témája. Ez a néhány szaggatott gondolat szolgálja 
azt, hogy az igehirdetés a szent életbe indítva hallgatóinkat ne ki az élet
ből, hanem inkább be az életbe vezesse. Bele a legnehezebb feladatokba, 
p leghelytállásosabb helyzetekbe. „Ügy .fényljék a ti világosságotok, hogy 
az emberek látván jócselekedeteiteket, dicsőítsék mennyei Atyátokat!”

Lehet bennünk bizalom arra, hogy mindezt megadja nekünk a Jézus 
Krisztus Atyja!

Drenyovszky János

SZENTHÁROMSÁG U. 21. v a s á r n a p

Hóseás 2,17—22

Talán pontosan ugyanarra az évre esik II. Jeroboám izráeli király 
halála, III. Tiglat-Pileszer (Pul) trónralépte Asszíriában — és Hóseás 
fellépése az északi birodalomban. A három dátum mindenesetre igen 
közel esik egymáshoz, s ezt akár jelképes jelentőségűnek is vehetjük.

E kor jellemzője: 1. II. Jeroboám izráeli, majd Azária júdai király 
halálával mintegy lezárult a két zsidó állam utolsó fénykora. (Erre nézve 
lásd a Szth. u. 16. v. kortörténeti vázlatát.)

2. III. Tiglat-Pileszer személyében rendkívül erős kezű, kemény had
vezér került az asszír uralkodói székbe, s őt hasonlóan eredményes ka
tona-királyok követték. így Asszíria elég rövid idő alatt világhatalommá 
nőtte ki magát, ami elengedhetetlenül együtt járt a szíria—palesztínai 
terület kisebb államainak meghódolásával, illetve bukásával.

3. Noha a történelem alakulása a zsidó államokra nézve tragikus 
volt, az ez időtől datálható ún. klasszikus prófétaság hatalmas erővel 
hirdette, hogy Isten súlyos csapásokkal bünteti engedetlen népét („Izráel 
törzsei ellen kijelentettem a változhatatlan ítéletet”, Hős. 5,9), s az orszá
gon végigdübörgő hadak Isten ítéletvégrehajtói, viszont mind ez által kül
sőleg jelentéktelen népének megnevelését célozza az Ür, aki — immár 
hangsúlyozottan — a világtörténelem Ura.

745-ben került a trónra az asszír militarizmus első nagy alakja,
III. Tiglat-Pileszer. 740-ben már hódított: Észak-Szíriát asszír tartomány-
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nyá tette. Két évvel később leverte a Damaszkusz bukása óta megerősö
dött hámáti birodalmat, feldarabolta s asszír provinciákká tette, csupán 
egy jelentéktelen államocskát hagyott meg belőle „önállónak” — vazal
lusaként. (Ezt szinte rendszeresen így csinálták az asszír hódítók.) A kör
nyékbeli államok siettek hódolatuk jeléül adót fizetni. Mivel „Pul” Iz- 
ráelbe is betört, a trónbitorló Menáhemnek is inába szállt a bátorsága és 
ezer tálentum ezüstöt fizetett (közel 600 mázsa), „hogy erősítse meg a 
királyságot kezében” . A meghódolt Menáhemet Tiglat-Pileszer meg is. 
hagyta a királyságban (738), de az asszír hódítás ezzel nem állt meg. Az 
adófizetésről különben az asszír följegyzések és 2 Kir 15,19 egyaránt 
megemlékeznek. 734-ben egy újabb asszír hadjárat már a filiszteus Gázáig; 
elér s királyát megfutamítja. 733-ban ellenállási szövetséget próbál össze
hozni néhány állam, főként Szíria (Arám) és Izráel, s megtámadják az 
együttműködni nem óhajtó júdai Áház királyt. Így tör ki az ún. szír—- 
efraimi háború (Ézs. 7,2. Hós. 5,8—11. 2 Kir. 16,5—9.), melynek az lesz a 
vége, hogy a szorongatott Áház kérésére Tiglat-Pileszer szétüt a rebel
lisek között, akik 732-ben már a lába előtt hevernek. Izraelt 3 tarto
mányra darabolja, az új — s persze vazallus — királynak csak magát 
Samáriát és az efraimi hegységet hagyja meg, adófizetési kötelezettség
gel együtt. A városok lakosságának felsőbb rétegét elhurcolja, s helyet
tük asszír hivatalnokokat telepít be. A „kis király” , Hóséa azonban nem. 
okult a leckéből, beszüntette az adófizetést, mire V. Szalmanasszár ost
rom alá vette Samáriát, s 3 évi küzdelem után az asszír sereg — ekkor 
már Szargon az uralkodó — bevette Izráel fővárosát. Így 722-ben Izráel 
állam végleg megszűnt. (2 Kir. 17,1—6.) Az eddigi három mellé „Same- 
rina” lesz a negyedik asszír tartomány.

Hőseás működése a 745—725 közötti időre esik, vagyis megéri baljós 
próféciáinak beteljesedését, de legalábbis a végkifejlés kezdetét.

A nábik működéséhez találunk formai párhuzamot a vallástörténet
ben, de a klasszikus prófétaság fellépése, mondanivalója teljességgel 
egyedülálló a népek történetében. Szembeszállnak a nemzeti önigazság 
haszonelvű vallásosságával.

Hőseás személyéről vajmi keveset tudunk. Bizonyára az északi biro
dalom polgára volt; némelyek feltételezik, hogy papi körökhöz tartozott, 
mások inkább — nyelvezete és eszmevilága alapján — úgy vélik, hogy 
kisparaszt, vagy állattenyésztő volt, aki azonban később belépett egy 
nábi-rendbe. Könyvének szinte refrénje Isten hűséges szeretete; a pró
féta számára szerencsétlen házasélete is ezt példázza.

Textusunk a Biblia Hebraicában a 2. rész 20—25. verseiben található 
Nézzük csak végig a szöveget!

20. Akkor szövetséget szerzek javukra mezei vaddal, égimadárral, 
földi férgekkel (csúszómászókkal), s íjat, 'kardot, hadakozást (háborút, 
haditudományt) összezúzok szerte a földön (szó szerint: kitördelek a föld
ről), s békés életet adok nekik (szsz: biztonságban lakatom őket).
21 Örökre eljegyezlek: igazságos döntésemmel (böcedeq ubömispát,
fogalompár =  igazsággal s — ez esetben irgalmas — ítélő döntéssel), 
szeretettel, irgalommal (cheszed =  szövetségi hűség, szeretet; racha- 
mim =  könyörületesség) 22. és hűséggel (’emuná, megbízhatóság is, 
amelyre lehet építeni) jegyezlek el, s megismered az Urat. (Ti. ebből adó
dóan. Megismerni: életközösségbe kerülni vele.) 23. Akkor aztán — ez az 
Úr kijelentése — jóakarattal leszek az éghez, az ég a földhöz, 24. a föld 
a búzához, borhoz (musthoz), olajhoz, ezek pedig „Isten Vetéséhez” . 
(A termékeny Jezréel itt egész Izraelt jelképezi.) 25. Elvetem magamnak

511



a földbe, s megkegyelmezek „Nincs irgalom’ -nak és így szólok „Nem 
népem”-nek: Népem vagy te, ő meg így felel: Istenem!

A „akkor” (bajjóm hahhu’) olykor még az immanenciában bekövet
kező, pontosabban meg nem határozott „dátum”, minősített „időpont”, 
melynek üdvtörténeti jelentősége van; máskor az eszkatonra utal. Itt 
képszerűen beszél ugyan a próféta az ígéretes üdvkorról, de azért szavait 
nem szabad oly módon spirituális és eszkatológikus vonatkozásokba szű
kíteni, mintha azoknak immanens kategóriákban jelentkező gyümölcsei 
nem is lennének. E fonal felvétele előtt azonban nagyobb figyelmet ér
demel perikópánk egzegézisének egyik fogalmi köre:

ISTEN SZERETETE

A régibb idők igeközlése hűvös józansággal tartózkodott attól, hogy 
túllépje az isteni ígéretek és ajándékok objektív tolmácsolásának hatá
rát: még kifejezéseiben sem engedett meg magának semmi olyat, ami 
az érzelmi kilengés benyomását kelthette volna. Ezt a szűk ruhát azon
ban szétfeszítette a prófétai igehirdetés, éspedig elsőként éppen Hóseás 
révén, akit nem ok nélkül tettek meg a próféták közt is Minnesángernek: 
 az Ószövetségben Hóseás fogalmazza meg a leggazdagabban és leg
mélyebben az Isten szeretetéről szóló örömüzenetet. A kultikus-jogi ka
tegóriák elégtelennek bizonyultak a túláradó valóságnak csak megköze
lítő kifejezésére is. Ennek a maga korában egyedülállóan megragadó 
kérügmának középponti illusztrációja az Ül „házassága” méltatlan népé
vel. Hóseás szíve vérével rajzolhatta meg ezt a képet: egyéni életében 
fájóan közeli volt az analógia. Ezzel a meghökkentő mondanivalóval 
azonban a szövetségi viszony legmélyebb alapjára mutat rá: a szeretet 
irracionális hatalmára, Isten irgalmasságának paradox megmagyarázha- 
tatlanságára.

Szinte már groteszkké válik a kép: a minden tiszességét eljátszott 
s minden szeretetre végképp méltatlanná lett asszony után mégis „töri 
magát” a férje: ez minden önérzetnek, jóízlésnek, szokásnak, jognak a 
félredobása. Teljes grandiózusságában viszont csak akkor bontakozik ki 
előttünk e prófétai üzenet, ha azt képszerűségéből „lefordítjuk” , ugyanis 
az még csak elképzelhető, ha fejcsóválás közepette is, hogy egy férj er
kölcsi nullpontra süllyedt feleségét mindenképpen vissza akarja szerezni, 
hiszen — hogy csak egy lélektani szempontot említsünk — ő volt és ma
radt is álmainak letéteményese s a megcsúfolt hűség kínokkal teljes 
vágyakozását, „megalkuvását” ha akarom, érthetőnek vehetem, azzal, 
hogy annak a szerencsétlen férfinak — nem tehet róla — mégis pont az 
a semmi nő kell. Az Úr azonban nincs rászorulva népe viszontszeretetére, 
hűségére — tehát szemünkben érthetetlennek tűnik ez a végletekig ra
gaszkodó hűség, mely haragjával is az elveszett önös szempont nélküli 
visszaszerzését akarja. Isten felfoghatatlan szeretetének ezt a szent kép
telenségét állítja tényként a hűtlen partner elé Hóseás. Az Isten szeretet!

A másik kulcsfontosságú témakör a prófétai eszkatológia. Egészen 
más, mint a mítoszok világának ciklikus gondolkozása: nem valami örök, 
misztikus körforgás keretében történő világmegújulásról van szó. Isten 
fölemeli mélybe zuhant népét, de „házával”, a teremtett világgal együtt 
újítja meg. A prófétai igehirdetés Isten „vonalvezetését” igyekszik be
mutatni: ebben az applikációban az eszkatológia az üdvtvörténet parabo
lájának fölmenő ága, s mint ilyen, „kifut” az immanenciából a végte-
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be vagyis az anyagi világ időileg is korlátozott létén, a véges törté- 
6 tiségen túlmutat. Nemcsak hogy a tapasztalati világ történéseinek iga- 

n„lására nem törekszik, de a teodicea sem célja, hogy ti. „tisztára mossa” 
Istent, mint „világfelelőst” . (Ez érdekes jellemző vonása a prófétai eszr 
patológiának.) A prófétai igehirdetés sohasem valamiféle spirituális de
fenzíva Isten védelmében, hanem egész egyszerűen Isten teljes igéjének 
meghirdetése, mivel 6 nemcsak azzal reflektál az embervilág pártüté
sére, hogy ítélő szavát hallatja fölötte s rákattant ja a múlandóság lakat
ját, hanem sokkal inkább azzal, hogy inaugurálja az újjáteremtést. Isten 
tehát nem afféle ideges mesterember, aki földhöz csapja félresikerült 
munkáját, hanem Teremtő: képes művét újjáalkotni. De mivel az új 
korszak” meghirdetése nem puszta szó, a teremtő ige a végső, isteni 

kibontakozás csíráit alkotja meg már itt a földön, a „mozdíthatatlan or
szág” előjeleiként. Ennek kettős jelentősége van: egyrészt elmoshatatlan 
határvonalat húz az immanencia s az eljövendő szent új világ közé, más
részt mintegy feltárja, hozzáférhetővé teszi az elkövetkezendő tökéletes
ség erőit, vagyis bevet az engedelmesség sodrába.

Ebben az összefüggésben érthető helyesen a paradicsomi állapotot 
idéző idillikus kép, amely ha a népies-naiv „eszkatológia” palettájáról 
veszi is egyes színeit, tartalmában, jelentésében a Legnagyszerűbbre mutat 
előre, vagyis: a kártevő állatok és emberek generális „megszelidülése” 
s a paradicsomi bőségképek, szimbólumok, de nem véletlen, hogy tartal
muk a bűn által elszabadított romboló erők megfékezése; bekövetkezésük 
nem várható úgy, mintha a majdani immanens történelem tartalom- 
jegyzékébe iktatta volna be őket Isten, azaz amit Hóseás mutat, nem 
„prófétai fénykép a jövőből”, de feltétlenül s igen erőteljesen utal arra, 
hogy a történelem Ura mit készít elő, s merő képtelenség és hitszeg és 
nem válni ennek az újjáteremtő erőnek tevékeny eszközévé. Ha tehát 
a prófétai eszkatológia szellemében hangsúlyozzuk, hogy a legtágabb ér
telemben vett jövendő Isten uralmának végső és tökéletes kiteljesedését 
hozza s igénk középpontjában ennek a meghirdetése áll, azzal nem meg
gyengítjük, hanem a legszilárdabb belső tartással erősítjük meg azt a 
textusunkból szükségszerűen következő mondanivalót, hogy Isten iránti 
engedelmesség nem képzelhető el másként, mint etinek a minden emberit 
meghaladó Békességnek odaadó szolgálatában.

MÉG NÉHÁNY GONDOLAT AZ IGEHIRDETÉSHEZ
A keresztségben mindannyian Krisztus eljegyzettjei lettünk: ma

gáévá emelt. Bűneinket halálában hordozta el, s ezzel a végsőkig menő 
szolidaritással élte valósággá hűségét. Ezért viszont a keresztyén életen 
meg kell látszaniuk az eljegyzettség jeleinek. „Istent megismerni” egész 
életet betöltő program. Ez számunkra akkor lehet valósággá, ha Isten 
megindokolhatatlan szeretete naponta újra megnyerhet, alakíthat, szol
gálatba Vethet.

Bodrog Miklós


