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T a n u lm á n y o k

Beszámoló a II. Összkeresztyén Béke-világgyűlésről
J. L. HROMÁDKA professzor főreferátumának tételei 

a II. Keresztyén Béke-világgyűlésen

1964. június 28-tól július 3-ig több mint ezer résztvevővel ülé
sezett Prágában a II. összkeresztyén Béke-világgyűlés. Nemcsak a szo
cialista országokban működő egyházak képviselői jelentek meg, ha
nem igen sokan voltak ott a nyugati országok, valamint Afrika, 
Ázsia, Dél-Amerika egyházainak részéről is. Az Amerikai Egyesült 
Államokból 80, Nyugat-Németországból 120 egyházi személy jelent 
meg. Jelen voltak a katolikus egyház megfigyelői is. Sőt, láttunk 
Prágában zsidó rabbit, turbános mohamedán papokat, nepáli budd
hista szerzetest is. A magyarországi ökumenikus tanácsban tömö
rült egyházak több mint 40 tagú delegációja jelent meg.

A világ minden tájáról egybesereglett egyházi képviselők jelen
léte azt mutatja, hogy az egész világkeresztyénségre kiható ökume
nikus jelentősége van a II. Összkeresztyén Béke-világgyűlésnek. Az 
egyházi nemzetközi életben messzeható jelentősége lesz mindannak, 
ami Prágában történt. Világszerte jelentkezik Krisztus egyháza öku
menikus összetartozásának gondolata. Ezt a helyes és az evangé
liumból eredő gondolatot nem lehet az egyházhoz méltatlan, vissza
húzó politikai erők szekerébe fogni. Ezzel a kísértéssel szemben a 
II. Összke resztyén Béke-világgyűlés alkalmas arra, hogy a világ ke
resztyénéinek lelkiismeretét ébren tartsa, az emberiség jövőjét illető 
kérdések iránti felelősség terén. Minden bizonnyal hatni fognak a 
II. Összkeresztyén Béke-világgyűlés gondolatai mind a protestáns 
és ortodox egyházak világszervezetére, az Egyházak Világtanácsára, 
mind a különböző felekezeti egyházi világszervezetekre, mind a II. 
vatikáni zsinatra, a II. Összkeresztyén Béke-világgyűlés eredményei 
tehát arra alkalmasak, hogy a viláekeresztyénség lelkiismeretét éb
ren tartsák és áthassák. Az ott kifejtett teológiai munkálatok gon
dolatai be foana.k kerülni mind hazai gyülekezeteink köztudatába, 
mind a nemzetközi egyházi fórumok vérkeringésébe.

Ezért folvóiratunk a gyűlés jelentőségéhez mérten kíván fog
lalkozni annak bőséges anvaffával.

A  történelmi nevezetességű prágai Betlehem kápolnában, ahol
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egykor Husz János működött, tartották az ökumenikus meqnyitó 
istentiszteletet, amelyen az ortodox egyház szolgáltatta a liturgikus 
elemeket, az igehirdetést pedig D. Niemöller Márton hessen-nassaui 
egyházi elnök tartotta háromezer főnyi gyülekezet jelenlétében. 
Textusa egybeesett a világgyűlés főtémájával „Szövetségem élet és 
béke” . Igehirdetésében többek között ezt mondta: „Ez a malakiási 
ige felbátorít minket arra, hogy bizalommal higgyük, hogy Isten 
maga van velünk, amikor mi embertársaink szolgálatában azért fá
radozunk, hogy a béke útját keressük a háború katasztrófájával 
szemben, s ezzel minden nyomorúságot, gondot, félelmet elhárít
sunk a jelen és a jövő nemzedéke felől.”

A  világgyűlésen a főreferátumot a gyűlés köztiszteletben álló 
s immár világhíres elnöke, Hromádka professzor tartotta, amelyet 
az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk.

I.
Bizonyára tudjátok, kedves Testvéreim, hogy a világtörténelem egyik 

végzetes évfordulójának küszöbén állunk. Éppen ezekben a napokban 
van ötven éve annak, hogy a szarajevói merénylet következtében eltoló
dás állt be a nemzetközi rendben s Európa olyan lázas politikai és dip
lomáciai tevékenységbe kezdett, melynek következményeiről és végéről 
aligha lehetett akkoriban bárkinek is világos elképzelése. Csak utólag 
értették meg a felelős európai államférfiak, hogy kialudt a fény Európa 
fölött. 1914 júliusának végén és augusztusának kezdetén elkezdődött az 
első világháború tragédiája. Felbomlott a korábbi nemzetközi egyensúly 
s a felhalmozott politikai, szociális és kulturális robbanóanyag néhány 
év alatt szétrombolta előbb Európa, majd meg az egész világ akkori 
építményét. Az első világháború egy mély társadalmi világforradalom 
kezdete volt s kétségtelenül annak a folyamatnak is kezdete, amely 
csak a mi korunkban teljesedett ki az ázsiai és afrikai népek politikai 
és gazdasági függőségből való felszabadulásával. Az 1917-es év szervesen 
kapcsolódik az első világháborúhoz és utat nyit Európa és Ázsia sok 
népének szociális és kulturális átalakulásához. Úgy véljük, ez a többi 
világrészre is érvényes.

Itt állunk azonban a II. világháború kitörése 2'5-ik évfordulójának 
előestéjén is. Ez a világháború az emberi élet és az anyagi javak meg
semmisítése tekintetében felülmúlt mindent, ami eddig a világtörténe
lemben lejátszódott. Megsokszorozta az emberi áldozatokat, s közben 
felszabadultak az emberi indulatok, a faji borzalmak, és hatmillió zsidó 
testvérünk megsemmisítését okozták. A II. világháború azért tört ki, 
mert a vezető népeknek nem volt elég éleslátásuk, energiájuk, bátor
ságuk és erkölcsi felelősségük ahhoz, hogy megoldják az 1918 óta kelet
kezett problémákat. Ugyanakkor nem hallgattak azoknak szavára, akik 
keleten és nyugaton figyelmeztettek a különösen Európában jelentkező 
káros áramlatokra. Ezek az áramlatok a világ más területein is veszélyes 
irányzatokat segítettek elő.

Ezen a gyűlésen is elgondolkozunk azon, megértettük-e az 50 és 25 
évvel ezelőtti események értelmét, van-e elég bátor látásunk és hitünk 
ahhoz, hogy megküzdjünk azokkal a következményekkel és megoldatlan 
problémákkal, amelyeket a II. világháború hagyott hátra. Ha igaz az, 
amire néhányszor már utaltunk, hogy ti. a világháborút 1918-ban a
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győztesek megnyerték, de a következő 'húsz esztendőben elveszítették 
a békét, akkor éppen ma kell elgondolkoznunk azon, hogy a II. világ
háború után nem vagyunk-e hasonló helyzetben és megteszünk-e min
dent, hogy megnyerjük a békét. A második világkatasztrófa befejező
dése óta már húsz év telt el. Végéhez közeledünk annak az időszaknak, 
amely 1939-ben (vagy talán már 1938-ban) új világszerencsétlenségbe 
torkollott. Valóban komolyan el kell gondolkoznunk erről! Hóra ruit. 
Vestigia terrent. (Az idő rohan. A romok rémítenek.) Az elmúlt fél év
századra, az elmúlt 25 évre, különösen pedig az 1945 óta eltelt időre 
vetett pillantásunk emlékeztessen bennünket felelősségünkre, egyházaink 
és népeink felelősségére s minden gondolatunkat, erkölcsi és érzelmi 
erőnket indítsa arra, hogy legyőzzük a háborús katasztrófák minden 
maradványát és eltávolítsunk minden akadályt, ami az igazi békének 
és együttélésnek útjában áll. Ha ez alkalommal is elveszítjük a békét, 
akkor ennek következményei meghaladják az emberi elképzelés határait. 
Éppen ezért ijesztő, hogy vannak még a világon emberek, akik bizal
matlanul válaszolnak a népek békéje és együttélése érdekében hangzó 
hívásra és egyoldalú politikai jelszónak tekintik. Gyülekezeteinkben és 
egyházainkban még rendkívül nehéz munkát kell folytatnunk. Arról 
van szó, hogy fel kell ébresztenünk az emberi szívet, nyugtalanítanunk 
kell az emberi lelkiismeretet, hogy az emberi szellem erőteljesen fog
lalkozzék a mai kérdésekkel, államférfiaink és politikusaink minden 
megengedhető eszközt felhasználjanak a  tárgyalásra és megbeszélésre 
és hogy az egyházak hivő tagjai egész emberi létükkel belenyúljanak 
a mai történelem eseményeibe.

Mai ülésünket nem kezdhetjük másképpen, mint azzal, hogy vissza
pillantunk a három évvel ezelőtt tartott első Keresztyén Béke-Világ- 
gyűlésre. Az evangélium hitvallóiként gyűltünk akkor egybe és a meg
feszített és feltámadott Krisztus üzenetének fényében vetettünk pil
lantást önmagunkra, egyházainkra és a világra, amely tele van zavar
gással, nyugtalansággal, békevággyal és a félelemtől meg a rettegéstől 
való szabadulás vágyával. Minden megnyilatkozásunkat az a tudat 
hatotta át, hogy a földi békéért folytatott harcunkat a hitnek és az 
evangéliumi szeretetnek a mélységével, a jövőbe vetett reménykedő 
tekintettel kell megvívnunk. Minden hiányosságunk és gyöngeségünk 
ellenére bátorítottuk egymást annak az útnak a követésére, amelyen a 
názáreti Jézus jár előttünk. Bátorítottuk egymást, hogy ne nézzünk 
hátra, a nehézségek és veszedelmek ne bénítsák meg erőnket, hogy 
keressünk olyan eszközöket, amelyekkel segíthetnénk népeinknek és az 
egész emberiségnek a kölcsönös megértésre, együttmunkálkodásra és 
békés együttélésre való törekvésben. Már akkor elmondottuk és minden 
további tanácskozásunk alkalmával megismételtük, hogy mozgalmunk 
állandó harc kell hogy legyen a hit tisztaságáért, az egyház megúju
lásáért és megtisztulásáért, s hogy ezt a harcot Jézus Krisztusnak a 
zavargások, az emberi rosszakarat és bizalmatlanság, valamint az em
beriséget új katasztrófába taszítani akaró minden kísérlet feletti végső 
győzelmébe vetett reménykedő bizonyosságnak kell irányítania. Tudtuk, 
hogy tevékenységünknek az evangéliumba vetett hit síkján kell folynia 
és hogy mind a jelenért, mind a jövőért azokban a mélységekben kell 
küzdenünk, amelyekből pusztító betegség támadhat és terjedhet el, 
ahonnan azonban a megértés és az alkotó együttmurikálkodás útjára 
is ráléphetünk.

Most ismét szép számmal gyűltünk egybe és ahhoz akarunk kap-
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csolódni, amit már korábban elmondtunk, amire az elmúlt években 
elköteleztük magunkat és ami a következő években is küldetésünk és 
feladatunk kell hogy legyen. Talán szabad azt mondanom, hogy való
ban prófétai és apostoli üzenet hitvallóinak közössége vagyunk, és hogy 
minden felekezeti vagy nemzeti, politikai vagy kulturális különböző
ségünk ellenére a lelkünk mélyén valahol egységben vagyunk. Ha ezt 
az egységet még nem értük el, akkor életünk és halálunk Ura adja 
meg nekünk azt a kegyelmet, hogy e gyűlés alkalmával jobban meg
értsük egymást, nyíltan és bizalommal beszéljünk egymással és találjuk 
meg együtt a földi béke megszilárdításának eszközeit és módjait. A  hit
vallóknak (vagy mint néha mondják: Isten népének) egysége nem 
magától értetődő. Személyes tapasztalatból tudjuk, hogy gyakran mennyi 
bizalmatlanság és félreértés halmozódik fel olyanok között is, akik közel 
állnak egymáshoz. Mozgalmunk fennállásának korántsem hosszú idő
tartama alatt már nekünk is meg kellett birkóznunk az egyet-nem-értés, 
sőt az elidegenedés nem egy kritikus pillanatával. Az elmúlt évek meg
győztek bennünket arról is, hogy a népek és államok körében egy 
szempillantás alatt mennyi minden megsemmisülhet abból, amit szel
lemi és kulturális, politikai és gazdasági téren évszázadokon át alkottak, 
és hogy a háborús konfliktusok leküzdhetetlen előítéleteket és gyűlöl
ködést, vagy legalábbis a bizalmatlanságnak és a gyanakvásnak válasz
falait hagyják maguk után. Feladatunkul tűztük ki, hogy valamivel 
hozzájárulunk a leszereléshez és annak békés eltávolításához, amit a
II. világháború hagyott ránk, de kezdettől fogva tudatában voltunk 
annak, hogy az igazi békéért és a népek együttéléséért (koegzisztenciá- 
jáért) türelemmel és bizakodással kell munkálkodni az emberi élet 
olyan helyzeteiben, ahová a felelős államférfiak politikai, gazdasági 
vagy diplomáciai ügyessége már nem érhet el. Minél tovább dolgoztunk, 
annál inkább meggyőződtünk arról, hogy az evangélium fényénél és 
az evangélium erejével önmagunkat kell formálnunk annak a tisztaság
nak és igazságnak az elérése érdekében, amely nélkül lehetetlen az 
embereknek a szív és a munka igazi közösségébe lépniök. Most, hogy 
újból egybegyűltünk, valóban szintén arról van szó, hogy összekapcsol-e 
bennünket embervoltunk mélységében a hit és a kölcsönös megértés, 
hogy megvannak-e nálunk az előfeltételei annak, hogy erősítsük és 
gazdagítsuk egymást és le tudjuk-e győzni a világ eseményeivel és 
helyzetével kapcsolatos felfogásbeli különbségeinket annyira, hogy így 
közösen magasabb szintre jussunk el és mindent magunk mögött hagy
junk, ami elválaszt bennünket egymástól, ami elveszi erőnket, ami 
akadályozza lelki növekedésünket és lehetetlenné teszi gyakorlati tevé
kenységünk eredményességét.

Gyűlésünk igéjét: „Szövetségem élet és béke” (Mai 2,5) az arról 
folytatott megbeszélések során választottuk, hogy mi a mi munkánk 
alapvető feltétele, mi kapcsol össze bennünket és mi mutat irányt 
számunkra. Ezt az igét akkor érthetjük meg teljesen, ha összekapcsoljuk 
az első Keresztyén Béke-Világgyűlés igéjével vagy témájával: .. és a
földön békesség” . Arról a békességről van szó, amely annak a názáreti 
Jézusnak az eljövetelével lép be az emberiség történetébe, a népek és 
minden egyes ember életébe, Akiben az Ige testté lett. A béke az, ami 
elénk tükrözi Isten örök dicsőségét és ami azáltal nyeri el igazi mély
ségét és hatékonyságát, hogy benne teljesedik be az, amit Isten, Jézus 
Krisztusnak Atyja az örökkévalóság óta előkészített a földön az egyes 
embernek és az emberiségnek. Vitáink során egyre nyomatékosabban
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emlékeztettük egymást arra, hogy nem csupán véletlenül összesereglett 
emberek csoportjaként dolgozunk, akik érdekeiket, nézeteiket és esz
ményeiket követve csatlakoztak egymáshoz. A közös munka és a hosszú 
viták során abban a meggyőződésben erősödtünk meg, hogy olyan em
berekként állunk itt, akiket a mennynek és a földnek, az életnek és a 
halálnak Ura elhívott és belevont abba a szövetségbe, amelyet az em
beri történelem kezdete óta, sőt már azt megelőzően kötött az emberrel 
s amelyet most külön-külön mindannyiónkkal is megköt. E szövetség 
világos, alázatra indító, de meg is elevenítő és fel is emelő fényében 
látjuk magunk előtt az emberiség történetét, valamint saját életünk, 
saját lelkünk és elkötelezettségünk történetét is. A világ léte és az 
emberi élet nem véletlen, de nem is a természet vagy a társadalmi 
rend hideg, mechanikusan működő törvényeinek az eredménye. A föl
dön, mint Isten jóságos és szerető kezének alkotásán élünk. Olyan 
lényekként élünk rajta, akiket Isten a maga képére teremtett és akikkel 
a bizalom és a szeretet szövetségében akar élni. A próféták és az evan
gélium fényében az embert és az emberiséget a maguk nagy és örök 
rendeltetésében látjuk magunk előtt. Isten követi az embert a földi 
életbe. Szövetségét mindegyre megújítja vele. Még akkor is utána 
megy, amikor az ember eljátssza ezt a bizalmat és elbizakodottan saját 
kezébe veszi élete irányítását, hogy saját kívánsága szerint botorkáljon 
át ezen a világon, hogy akaratát és önző céljait érvényesítse. Isten 
visszahívja az embert és újból biztosítja szent szeretetéről. Az igazság 
és a béke közösségébe hívja és igéje által emlékezteti arra, hogy a 
felebarátja iránti szolgálatra hivatott, miként Isten maga is az ő irgal
masságában az embert, az ember javát és békéjét szolgálja szüntelenül. 
Isten hűségével elkötelezte magát az embernek és hűségétől még akkor 
sem téríthető el, ha az ember elbizakodottan saját romlásába rohan 
s amikor az emberi türelem már rég kimerült vagy elhalt volna. Mun
kánkban is minduntalan megaláztatunk, amikor úgy tekintünk vissza 
történelmünkre, mint az Istennel való szövetség történetére, amely szö
vetség' akkor is érvényben marad, ha mi magunk lábbal tapossuk és 
meggyalázzuk. Hasonlítunk az egyiptomi rabszolgaságból megszabadított, 
a pusztaságon át az ígéret földjére vezetett Izráel népéhez, ahhoz a 
néphez, amely oly gyakran megérezte Isten igéjének és a törvénynek 
felszabadító erejét, amely azonban újból és újból visszaesik az enge
detlenségbe és lázadásba. A szövetség azonban rendíthetetlen marad, 
mert olyan szövetség, amelyet Isten hűsége és szeretete kötött s amely 
éppen az emberi hűtlenség, engedetlenség és lázadás mélységéban újul 
meg. Olyan szövetség ez, amelynek alapján Isten maga veszi újból és 
újból magára az emberi bűn és az emberi ellenszegülés minden követ
kezményét. Izráel népéhez gyakran jöttek próféták, hogy megmutassák 
hitetlensége mélységét és Isten irgalmasságának nagyságát. A próféták 
azonban ugyanakkor azt is meghirdették, hogy Isten maga újítja meg 
azt a szövetséget, amelyben teljes szentségével és szeretetével leszáll az 
emberi nyomorúság és emberi bűn mélységébe. Két egymástól teljesen 
elütő fél közötti szövetség ez. Az egyik oldalon szent szeretet és tiszta 
igazságosság, a másik oldalon tehetetlenség és romlás, amelyet az ember 
maga okoz magának. E szövetség csúcspontját és győzelmét ott éri el, 
ahol Isten a názáreti Jézusban magára veszi az emberi romlást, halált 
és kárhozatot, hogy a bűnt a bűn helyén, a halált a halál helyén, a sírt 
a sírban s a kárhozatot a gyalázatos keresztfán győzze le. Isten hű 
marad szövetségéhez, mert Ő magát meg nem tagadhatja.
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II.

Mit jelent mindez számunkra és miért beszélünk a bibliai törté
netnek ezekről az eseményeiről ezen a gyűlésen is? Azért tesszük, hogy 
emlékezetünkbe idézzük tevékenységünk legmélyebb alapjait és hogy 
megértsük, mit jelent számunkra az élet és a béke, milyen drága áron 
vétettek meg ezek és hogy az emberi életnek és az ember békéjének 
értéke semmilyen emberi mértékkel vagy érdekkel nem mérhető. Azért 
is beszélünk ezekről, hogy megkérdezzük, egymásra találtunk-e ott, 
ahol Isten a názáreti Jézusban ma is megújítja szövetségét velünk. 
Feledkezzünk meg most egy pillanatra a bennünket. elválasztó különb
ségekről. Legalább egy pillanatra felejtsük el, hogy miért jöttünk erre 
a gyűlésre, mit szeretnénk ezen a gyűlésen érvényesíteni. Gondoljunk 
arra, hogy olyan emberekként kell összegyülekeznünk, akik szövetségre 
hivatottak, a szövetséget szüntelenül megszegik, de akiket Isten hűsége 
éppen azáltal hív el az emberek szolgálatára, hogy megszabadította 
őket saját énjüktől, személyes érdekeiktől és hajlamaiktól, elbizako
dottságuktól és önzésüktől, mivel a názáreti Jézusban mindezt magára 
vette és szolidáris volt velük ínségük és gyarlóságuk mélységében. Nem 
lesz visszhangja gyűlésünknek, ha önelégült és önigaz keresztyének 
összejövetele lesz, akik úgy vélik, hogy életüket saját kezükben tart
hatják és másokat kioktathatnak vagy inthetnek. Az a szövetség, amely
ről az Ö- és Üjtestamentum bizonyságot tesz, csak akkor érthető meg 
a maga lényegében, ha az ember, személy szerint mindegyikőnk és 
közösen ez az egész gyűlés szíve mélyén felismeri, hogy e szövetségben 
való közösségünket semmivel sem érdemeltük meg, hogy elbizakodott
ságunk ellenére hívattunk el erre a szövetségre, hogy valóban testvérek 
vagyunk a bűnben azért, hogy azután munkatársak legyünk azokban 
a feladatokban és kötelezettségekben, amelyek nagy kiváltságként és 
nagy megtiszteltetésként bízattak ránk. Az emberi élet igen értékes, 
de ez az érték azzal arányban csökken, ahogy az ember önmagát akarja 
érvényesíteni és ahogy megfeledkezik felebarátja életének értékéről. 
Viszont ez az érték olyan mértékben növekszik, ahogy az ember meg
tagadja önmagát és életét ajándéknak, a többi ember felé végzett szol
gálat alkalmának tekinti. „Mert aki meg akarja tartani a maga életét, 
elveszíti azt, aki pedig elveszti az ő életét énérettem, megtalálja azt” 
(Mt 16,25). Amikor Pál apostol ezt írja: „Mert közülünk senki sem él 
önmagának és senki sem hal önmagának, mert akár élünk, az Úmak 
élünk, akár meghalunk, az IJrnak halunk meg” (Róm 14,7), ugyanakkor 
emlékeztet: „Te pedig miért ítéled meg a te atyádfiát? Vagy te miért 
veted meg a te atyádfiát?” (Róm 14.10). Az élet ajándék és szolgálat 
mindazzal, ami hozzátartozik. Ajándékul kapjuk az életet a szerető 
Isten kezéből, hogy- életünkkel azoknak szolgáljunk, akik mellettünk 
és körülöttünk élnek.

Az a szövetség, amelyet a názáreti Jézusban köt velünk Isten, a 
hívők közösségéhez vezet. Az egyház a legrégebbi idők óta vallja a 
szentek egyességét (koinonia, communio). Ez olyan közösség, amelyben 
eltűnik minden földi különbség és ahol a mindennapi életben tel
jesedik ki az ember rendeltetése: azaz az élet teljessége csak a fele
barátért érzett felelősség tudatában lehetséges, hogy ti. egymással együtt 
állunk, vagy együtt bukunk. Csak a szeretetben gondolható el az élet 
teljessége, abban a szeretetben, amely az élet súlypontját az önmeg
tagadó szolgálatban látja, amely megszabadítja az embert az önzés
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és éppen ezért a félelem, a rettegés és a szorongás bilincseitől (1 Ján 
4,18). A Róma 12-ben az apostol megrajzolja a teljes élet képét. Ott, 
ahol a hívők Istenükkel szövetségben élnek, azzal a tudattal haladnak 
át ezen a világon, hogy bűneik megbocsáttattak és ez a tudat a leg
szorosabb testvéri közösségben kapcsolja össze őket azokkal, akik szintén 
így nyerik el bűneik bocsánatát és akik tudják, hogy a körülöttük élő 
emberek semmivel sem tartoznak nekik, ők azonban mindennel adósok 
azoknak, akikkel érintkezésbe lépnek. Az élet teljességéhez hozzátartozik 
a hála azért a bűnbocsánatért, amelyet Istentől, az élet adományo
zójától, valamint felebarátainktól is nyerünk, akik mellettünk dolgoz
nak, küzdenek, halnak meg és hívatnak el új életre. Isten megbocsátó 
szeretete hozza el a békét, a megbékélést Isten és az ember között, 
de az emberek közötti megbékélést és szolidaritást is. Ebben a meg
világításban ismerjük fel mi is, akik itt egybegyűltünk, közös felelős
ségünket mindazért a borzalomért, am i' az utóbbi évtizedekben történt. 
S ezzel a tudattal széliünk le arra a síkra, amelyen egyedül képzelhető 
el a kölcsönös felelősség a bűnben és ínségben, de a világ külső béké
jéért és az emberi közösség magasabb szintjéért vívott küzdelemben is. 
A bűnbocsánatnak és a bűnben való kölcsönös felelősségnek a tudata 
hozza el az igazi szabadságot, mert nincs szabadság ott, ahol hiányzik 
annak töredelmes ismerete, hogy bűneink megbocsáttattak és egész 
életünkkel felebarátunkhoz köttettünk. Amíg az ember csak magára, 
saját érdekeire és előnyeire gondol, addig a többi embertől való rette
gésben él. Ha nem él a saját és embertársai bűneiért viselt felelősség 
bűnbánó tudatában, akkor nincs meg a bátorsága ahhoz, hogy újra 
kezdjen, hogy felszabaduljon a múlttól és örömmel tekintsen a jövőbe, 
új tennivalóira és új lehetőségeire. Amikor vallást teszünk a szentek 
közösségéről és a bűnök bocsánatáról, amikor hitben és szeretetben 
élünk, akkor értjük meg azt is, hogy mi a teljes élet, az az élet, amely
ben jelenleg élünk, amelynek teljessége azonban meghaladja a tér 
határait és azt a rövid időt, ameddig élünk. Az örökélet, amelyről 
vallást teszünk, valamilyen kifejezhetetlen, de közben mégis teljesen 
reális kegyelemnek az ajándéka, ahogyan ezt újra és újra felismerjük 
az evangéliumból. Olyan ajándék ez, amelyben Istenünkkel való szö
vetségben és a többi embernek végzett áldozatkész szolgálatban része
sedünk; olyan ajándék, amelynek ragyogását és dicsőségét földi bajaink 
és harcaink, bűneink és bukásaink közben éljük meg, amely azonban 
nem ér véget a testi halállal, földi vándorutunk befejeződésével.

III.

Csak néhány vonással kívántam jelezni, hogy milyen méretekben 
kell a munkánknak folynia. Ezen a gyűlésen is országaink polgáraiként, 
látható egyházaink tagjaiként vagyunk együtt. Mindannyian magunkon 
viseljük nemzeti, társadalmi, politikai és kulturális környezetünk pecsét
jét. Mindegyikőnk átéli saját népe gondjait és problémáit, fájdalmait 
és reménységeit. Megvan a saját elképzelésünk a jelenlegi világhely
zetről. Mindegyikőnk a maga országa és a maga környezete perspektí
vájából látja a mai emberiség fő nehézségeit, a jelenlegi nemzetközi 
nyugtalanság okait és azokat az utakat, amelyeknek el kell vezetniök 
a népek közötti béke és egyetértés megteremtéséhez. Mindegyikőnknek 
külön elképzelése van arról, hogy milyennek kellene lennie az emberi 
társadalomnak és hogyan kellene biztosítani az igazságosság és szabad-
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ság, az emberi méltóság és a valóban békés együttélés legfőbb javait. 
Ez nem is lehet másképpen. Kétségtelenül támadnak közöttünk eltérések 
elképzeléseink és céljaink tekintetében, sőt mozgalmunk lényegét ille
tően is. Döntő azonban az — s erről már gyakran beszéltünk az elmúlt 
években —, hogy mindegyikőnk nyíltan megvallja függőségét attól a 
környezettől, amelyben él, hogy elismerjük egyoldalúságunkat, közben 
azonban teljes bátorsággal feltárjuk lényünket a többi testvér előtt; 
hogy mindnyájan meghallgassuk és kiigazítsuk egymást és hogy azt 
a mértéket és legfőbb ítélőszéket, amely előtt felelősséggel kell meg- 
állnunk, abban az igében keressük, amelyet a próféták hirdettek nekünk, 
amely a názáreti Jézusban testté lett és amely nem szűnik meg hatni 
a Krisztus egyháza életében. Ezért beszéltünk az élet és béke szövetsé
géről is. És ezért mutattunk rá arra a síkra, amelyen egymásra kell 
találnunk — mégpedig felszabadultan, lelkünk mezítelenségében, a 
tiszta emberségben, a bűnért való kölcsönös felelősségünk tudatában, 
de abban a szabadságban is, amely a bűnbocsánatból születik, a szeretet 
közösségében erősödik és a reménység füzében, a Szentlélek új csodái
nak és ajándékainak várásában növekszik. Vajon képes lesz-e gyűlésünk 
betölteni ezt a küldetést? Szolgáljanak ezek a pillanatok, amikor meg
nyitjuk gyűlésünket, az öneszmélődés, az önvizsgálat és az önmagunkkal 
való leszámolás bátor lépése alkalmául. Nem pusztán külsőséges de
monstrációról van szó a világ efőtt. Nem határozatokról és nyilatkoza
tokról van szó. Mindenekelőtt arról van szó, hogy itt a szövetség valódi 
közösségében vagyunk együtt, hogy itt, ezen a gyűlésen és a következő 
napokon megérezzünk valamit lelkűnknek Isten előtti békességéből és 
a közöttünk levő valóban békés közösségből. Az a döntő, hogy az evan
gélium fényénél valóban tudatosuljon bennünk, mi az élet, az igazi 
élet, az élet teljessége, melyek az élet méretei, milyen módon ismer
hetjük fel látható és megfogható életünkben a valódi élet ajándékát 
a bűnbocsánatban és a szeretetben, Istennel és emberrel megbékülve, 
annak az életnek az ajándékát, amelyet rettegés és hisztéria nélkül, 
Isten gyermekeinek szabadságában és a reménység valódi örömében 
élünk.

Ismétlem: a jelent és a jövőt illetően különböző nézetekkel és 
elképzelésekkel gyűltünk egybe. Különbözőképpen tekintünk a múltra, 
a nemrég átélt katasztrófák és a jelenleg élő emberiség nyugtalansá
gának okaira. Lényeges ellentmondások is vannak közöttünk annak 
megítélésében, hogy mi folyik a nemzetközi életben, hol legnagyobb 
a veszély és milyen módon kell fárádoznunk a békés együttélés (ko- 
egzisztencia) érdekében. Munkánk során nem egy válságon mentünk 
keresztül és minden bizonnyal ezen a gyűlésen is több konkrét kér
désben lesz közöttünk viharos véleménykülönbség, talán még nehezen 
legyőzhető ellentmondás is. De az a tudat, hogy az élet és a béke szö
vetségére hívattunk el, arra késztet bennünket, hogy társadalmi és 
politikai, kulturális és felekezeti különbségeink szintjéről leszálljunk 
arra a síkra, ahol a názáreti Jézus újból és újból megújítja velünk 
a szövetséget, ahol feltárja tiszta emberlétünket, ahol megszabadít 
bennünket az előítéletektől és a megmerevedett nézetektől, a rettegéstől 
és a hisztériától, ahol lerontja a közöttünk levő válaszfalakat és aka
dályokat, ahol eltávolít minden függönyt, ahol bevonul velünk az igazi 
nyugalomba és valódi békét szerez közöttünk és a többi ember között, 
ahol megmutatja nekünk azt a felelősséget, amelyet nemcsak az egyház 
tagjaiért, az evangélium hitvallóiért hordozunk, ahol feltárja előttünk,

520



hogy milyen nagy az Ö országa, kegyelme és szeretető, szabadsága és 
igazságossága a látható egyházak és az ún. keresztyén nemzetek hatá
rain túl is. Országa határtalan, mert behatol az emberi lét mélységeibe 
és minden nép és faj, minden tudományos vagy technikai vívmány és 
minden kultúra tagjainak egységét jelenti. Ha sikerül leszállnunk erre 
a síkra, vagy — jobban mondva — ha engedjük, hogy felemeljen ben
nünket oda, akkor megtörténhetik az a csoda, hogy valóban beszélni 
kezdünk egymással és ki tudjuk fejezni azt, ami a szívünkön van, meg 
tudjuk érteni a másik embert, megtaláljuk a közös utat s értékelni 
tudjuk azokat a közös célokat is, amelyekre törekednünk kell.

Az első Keresztyén Béke-Világgyűlés óta az emberiség újabb válto
zásokon ment át. Az elmúlt három esztendő megmutatta, hogy mennyire 
szüntelen mozgásban van a világ és mily sokáig fog még tartani, amíg 
elérünk valami stabilitást és békés együttélést. Mögöttünk van a komoly 
kubai válság, amely egyrészt a világkatasztrófa közellétét, másrészt a 
vezető államférfiak bölcsességét és felelősségtudatát is megmutatta s 
ezért reménységeinket is megerősítette. Ázsiát még mindig komoly 
zavargások nyugtalanítják, s látjuk, hogy ebben a legnagyobb világ
részben lehetetlen elérni az igazi békét, ha nem törekednek arra, hogy 
a Kínai Népköztársaságot felvegyék az Egyesült Nemzetek Szervezetébe 
és ezzel megvalósuljon a Kínai Népköztársaságnak más nagyhatalmak
kal és kisebb államokkal együtt a nemzetközi alapproblémák megoldá
sába való bevonása. Az afrikai földrész hosszú felszabadulási folyamat 
kezdetén áll. Kötelességünk, hogy ennek a földrésznek a népeit támo
gassuk, nemzeti függetlenségükért vívott jogos küzdelmükben, s addig, 
amíg ezt a célt el nem érik, továbbra is segítséget nyújtsunk nekik a 
gazdasági élet függetlenségéhez és az önálló kulturális fejlődéshez. 
A dél-amerikai kontinens élete társadalmi és politikai felépítésének 
hatalmas átalakulásai előtt áll. A német kérdés folyamatos megbeszé
lések tárgya, s a mi feladatunk az, hogy békés megoldásához hozzá
járuljunk. Minderről békés és józan vitát kell folytatnunk, tárgyi isme
rettel és azon a szinten, amelyről az előbb szóltunk.

Ezen a gyűlésen is visszatekintünk mozgalmunk kezdeteire. Nem 
akarjuk megismételni, amit korábbi tanácskozásokon és konferenciákon 
már többször elmondottunk, fontos azonban, hogy tevékenységünket az 
eddig végzett munka, keretében lássuk és így megértsük az összefüggést 
a tegnap és a ma között, sőt bizonyos mértékig felmérhessük, hogy mi 
vár ránk holnap. Emlékszünk arra, hogy hat évvel ezelőtt az atom
pusztulástól való rettegés indította el tevékenységünket. Vizsgáljuk felül 
az egyes munkabizottságok eredményeit, a hidegháború és annak min
den következménye kérdésében, a valódi szabadság és igazságosság 
kérdésében, annak a problémának tekintetében, hogy miben engedték 
a keresztyének mint egyes emberek és egyházak, hogy hamis célok 
érdekében visszaéljenek velük. Vizsgáljuk meg, hogy milyen feladatok 
nehezednek a mai ifjú nemzedék vállára és vizsgáljuk meg az atom- 
kísérletek és leszerelés kérdését. Az általános és teljes leszerelésben 
való megegyezés elérése képezi mozgalmunk egyik alapcélját, s jelenlegi 
tevékenységünknek energikusan erre a célra kell irányulnia. Meg va
gyunk győződve arról, hogy csak az általános és teljes leszerelésben 
való megegyezés teremtheti meg az emberiség legértékesebb szellemi
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és anyagi javai megtartásának reális feltételét. Megállapítjuk tevékeny
ségünk egyes mozzanatait és azokat a fő kérdéseket, amelyek különböző 
korszakokban megfontolásaink és harcunk tartalmát képezték. Némely
kor örvendtünk a békés együttélés útján tett néhány, ha mégoly kicsiny 
lépésnek is, máskor a különböző földrészeken támadó új heves válságok 
nyugtalanítottak bennünket. Akkor is, mint ma is, megpróbáltuk, hogy 
figyeljünk a nemzetközi élet nyilvánvaló és rejtett megrázkódtatásaira.

Az elmúlt esztendőben többször tanácskoztunk arról, és ezen az 
ülésünkön is mérlegelni akarjuk, hogyan kell kiépíteni és megszilár
dítani a békés együttélést különböző társadalmi és gazdasági rendszerek, 
különböző földrészek^ között és hogyan küzdhetjük le azokat a mélyen 
gyökerező előítéleteket, amelyek faji, történelmi, egyházi és kulturális 
különbözőségekből adódnak. Az a tény, hogy a mai világban vannak 
jóllakott és éhező népek, elvezet bennünket az éhező népek megsegí
tésének szükségességéhez, hogy ezen a fontos ponton is megteremtőd
jenek a mai világ reális koegzisztenciájának feltételei. Ezen a gyűlésen 
is észre fogjuk venni, hogy a szó igazi értelmében vett tulajdonképpeni 
munkánk nemcsak hogy nem fejeződik be akkor, ha elmúlt az akut 
háborús veszély és ha a békekötések formálisan is befejezik a második 
világháborút, hanem még szélesebb távlatokat nyer.

Ezzel a háttérrel beszélünk meg a II. Keresztyén Béke-Világgyűlé- 
sen is minden fontos konkrét kérdést. Abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy ezen a gyűlésen a világ minden fő területének képvise
lőivel tárgyalhatunk és beszélhetünk. Meglesz tehát a lehetőségünk 
arra, hogy áttekinthető módon fogalmazzuk meg a mai nemzetközi élet 
legfontosabb kérdéseit. Néhány kérdésben örömmel könyvelhetünk el 
haladást. A Karib-tenger térségében 1962 végén kitört veszélyes válság 
után a világ közvéleményének legnagyobb részét meg lehetett nyerni 
a nukleáris fegyverkezés megszüntetésére. A világpolitikának éppen a 
legfelelősebb körei fokozzák ebben a tekintetben tevékenységüket. Az 
emberiség legalábbis túlnyomó többségében megkönnyebbüléssel köszön
tötte az 1963 augusztusának végén létrejött moszkvai egyezményt, amely 
kimondja az atomfegyver-kísérletek részleges leállítását.

Azt lehet mondani, hogy ez csak kicsiny lépés volt a leszerelés és 
a béke felé. A világ mai atmoszférájában azonban mindenki tudja, hogy 
még a legkisebb lépés is reménységet jelent az emberiség számára. 
Teljes határozottsággal támogatjuk azt az igyekezetei, hogy a moszkvai 
szerződést a föld alatti kísérletekre is kiterjesszék. Sajnáljuk, hogy 
ilyen kísérletek még mindig folynak, és különösen sajnáljuk, hogy még 
vannak olyan jelentős nagyhatalmak, amelyek vonakodnak az említett 
szerződéshez csatlakozni. Ezért keresni fogjuk annak útját, hogyan le
hetne megnyerni ezen a területen való együttműködésre minden felelős 
államférfit és minden világpolitikai kört.

Megelégedéssel állapítjuk meg, hogy a három legnagyobb világ
hatalom megegyezett a hasadó anyagok katonai célokra való gyártá
sának korlátozásában. Köszöntjük azt á felhívást, amelyet az emberi
séghez intéztek és amely szerint az államoknak kötelezniük kell magu
kat, hogy a komoly nemzetközi kérdések (különösen a határkonfliktusok) 
megoldására semmilyen erőszakos eszközt nem alkalmaznak. Ugvanígy 
köszöntjük a nemcsak Európában, hanem más területeken is léteseí- 
tendő atommentes övezetek kérdésében megnyilvánuló egyre növekvő 
igyekezetei és megértést. Ügy látszik, hogy a világ légköre fokozatosan 
megérik a rendszeres béketörekvésre.
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Nem leplezzük el azonban azt a tényt, hogy a teljes leszerelésre, 
az atom- és nukleáris fegyverek megsemmisítésére és a békeszerződés 
megkötésére irányuló igyekezet nehézségekbe, értetlenségbe és gyakran 
a nemzetközi feszültség enyhítésével szemben megnyilatkozó tudatos 
ellenállásba is ütközik. Németország kérdéséről (azaz a két német állam
mal kötendő békeszerződésről) és Nyugat-Berlinről úgyszólván minden 
munka- és tanácskozó ülésünkön tárgyaltunk. Ezen a gyűlésen is tár
gyalni fogunk erről. Németország kérdése azonban nem az egyetlen 
fontos problémája a mai világpolitikának, ahogy az még néhány évvel 
ezelőtt látszott. Nyugtalanul figyeljük, hogyan válnak egyre komolyab
bakká az ázsiai események és mennyire válhatnak új, végzetszerű 
veszély forrásaivá. Bizonyára nem tévedünk akkor, amikor a délkelet- 
ázsiai háborús zavargások okát népi Kínának immár 15 év óta meg
oldatlan problémájában, népi Kína egységének kérdésében és a nem
zetközi konferenciákon, különösen pedig az ENSZ-ben való részvétele 
megtagadásában látjuk. Felvetődik itt a kérdés, hogy valóban abban 
a helyzetben vannak-e a nyugat-európai államok és Amerika, hogy ezt 
a kérdést megnyugtatóan megoldhassák. Bölcs kísérleteket tesznek arra, 
hogy népi Kínát bevezessék a nemzetközi közösségbe. Véleményünk 
szerint a Kínai Népköztársaság mielőbbi felvétele az Egyesült Nemzetek 
Szervezetébe hozzásegítene a béke kérdésének eredményes megoldá
sához és ilyen módon a Kínai Népköztársaság a nagy és kis államokkal 
együtt részt vehetne az alapvető nemzetközi problémák megoldásában. 
Mert csak így vállalhat Kína felelősséget a nemzetközi együttműkö
désért és rendért. A helyzet azonban továbbra is égető, veszélyes, és 
nekünk most az a feladatunk, hogy ezen a területen is megtegyük az 
ázsiai helyzet alapos tanulmányozásával mindazt, ami elkerülhetetlenül 
szükséges a robbanás új veszélyének elhárítására. Várjuk, hogy az ázsiai 
országokból való barátaink és munkatársaink részvételükkel segítenek 
a helyzetet mélyebben megérteni és főként azt megtalálni, hogy milyen 
helyes, hatékony utak vezetnek a békés egymás mellett éléshez az ázsiai 
földrész hatalmas területein is.

Ugyanezt mondhatjuk az afrikai helyzetről is. Számos afrikai test
vérünk van közöttünk. Bizonyára hallunk tőlük a portugál gyarmatokon 
folyó súlyos küzdelmekről és a megrendítő dél-afrikai helyzetről. Külö
nösen mi, akik keresztyén egyházak tagjai vagyunk, nem tehetjük meg, 
hogy ne gondolkozzunk el azon, hogy keresztyének azok, akik a faji 
kérdésben lábbal tapossák az emberi méltóságot, szabadságot és az 
emberi jogokat. Félünk, hogy a faji egyenlőség kérdésében tanúsított 
hanyagság, sőt a vele szemben megnyilatkozó ellenállás borzalmas vér
ontásra fog vezetni. Ugyancsak félünk attól is, hogy továbbra is meg
marad a szociális igazságtalanság. A béke és a békés együttélés kérdése 
az emberi méltóság, szabadság és egyenlőség problémája, amely messze 
túllépi a fajok és a népek határait.

A szociális viszonyok és a szociális forradalmi mozgalom értékelése 
továbbra is eleven kérdés marad, sőt sokszor égetővé válik. Nyugtalanul 
figyeljük a latin-amerikai eseményeket. Barátainktól és munkatársaink
tól hallunk arról, hogy a szociális átalakulást nem lehet feltartóztatni 
ezekben az országokban, és ez zárná le a valóságos politikai és nemzeti 
függetlenségért vívott küzdelmet. Egyáltalán nem akarjuk lebecsülni 
a politikai szabadság, függetlenség és önkormányzás jelentőségét, m eg- 
győződésünk azonban, hogy ezeket a nagy javakat nem lehet sokáig 
megtartani akkor, ha ezek nem járnak együtt a társadalmi méltósággal,
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a gazdagok és szegények, jóllakottak és éhezők közötti ellentétek ki* 
egyenlítésével. Az a kísérlet, különösen pedig az az erőszakos kísérlet, 
amely arra irányul, hogy megállítsák a szociális átalakulást, a gazda
gokat még gazdagabbá, a szegényeket pedig még szegényebbé tegyék, 
csak ideiglenesen lehet eredményes. A történelmi folyamat feltartóztat
hatatlan, sőt minden ilyen kísérlet csak halmozhatja a robbanóanyagot 
és véres, megsemmisítő zavargásokra vezethet. A békés egymás mellett 
élés kérdése éppúgy kérdéses a szociális igazságosságnak, mint a faji 
egyenlőségnek. Ezért a békére való igyekezetünknek egyben arra irá
nyuló törekvésnek is kell lennie, hogy ezekben a dimenziókban végez
zük a keresztyén szolgálat és felelősség munkáját. Ide tartozik a békés 
együttműködésért folytatott fáradozás is a kultúra, a művészet, a tudo
mány és a technika területén, sőt az üzleti életben is. Érdeklődéssel és 
megértéssel kísérjük a Genfben folyó nemzetközi kereskedelmi tárgya
lásokat, különösen azt a törekvést, amely meg akar akadályozni minden 
olyan kísérletet, hogy embargóval és különböző közvetlen és közvetett 
eszközökkel korlátozzák az üzleti kapcsolatokat a különböző rendszerek 
országai között, valamint azt a törekvést, amely a népek közötti kapcso
latokat akarja elmélyíteni. Mély értelme van annak, hogy a világkeres
kedelemről folytatott tárgyalásokkal egyidőben a békés együttműködésről 
is tárgyalnak a 18 hatalmi konferencia keretében. Ez egyben a békés 
együttélés lehetőségének egyik bizonyítéka, amely állandóan felbátorít 
bennünket, hogy jobban és mélyebben igyekezzünk a népek együttélésé
nek elérésére.

Ezért foglalkoztunk és foglalkozunk annak megállapításával, hogy 
miben áll a valódi békés együttélés milyen módon kell rendezni a tár
sadalmi, politikai és kulturális különbségeket az emberi társadalom 
építése érdekében. Semmiképpen sem kívánjuk figyelmen kívül hagyni 
vagy lebecsülni a valódi különbségeket, megosztottságokat és látszólag 
legyőzhetetlen ellentéteket. Realisták akarunk lenni a szó teljes értel
mében. Tudjuk, hogy a mai megrendült világot csak a több nemzedéken 
át folyó türelmes munkával lehet ismét rendbehozni. Nemcsak a Kelet 
és Nyugat közötti különbségekről van szó, hanem arról is, hogy meg
valósuljon a valóságos békés együttélés minden nép és minden társa
dalmi, politikai rendszer között, amelyek a szabadságért, igazságosságért 
és az igaz emberségért küzdenek.

Az emberiség állandó mozgásban van, s ezen a gyűlésen is fel kell 
mérnünk azokat a tennivalókat, amelyekről tegnap vagy tegnapelőtt 
még nem is tudtunk. Emlékezetünkbe akarjuk idézni, hogy a világhely
zet kiértékelése, a politikai és gazdasági hatalom megoszlása, de a jelen
legi emberiség jövendő fejlődése és mai konkrét feladatai is sokszor 
másképp mutatkoznak a különböző földrészekről származó megfigyelők 
előtt.

De feladatunk, hogy megértsük a mai^emberiség zűrzavarát, tago
lódását és megállapítsuk valamennyi földrészen a latens betegségeket, 
hiányosságokat, nehézségeket és ellentéteket. Mint Keresztyén Béke- 
Világgyűlés, nem vagyunk a közép-európaiak vagy amerikaiak vita
klubja. Olyan platform vagyunk, ahol minden oldalról és minden, egy
házi csoportosulásból való testvéreinknek azonos joguk és kötelességük, 
hogy rámutassanak a veszélyes kérdésekre és előterjesszék saját meg
oldási javaslataikat. Mennyi önmegtag'adás, mennyi belső szabadság, 
mennyi bátorság és előrelátás kell ahhoz, hogy helyesen értsük meg, 
miben rejlik alkotó közreműködésünk a népek közösségében. Mennyi
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bűnbánatra való készség és a hit milyen szuverenitása szükséges ahhoz, 
hogy teljes mélységéig megértsük a keresztyének vétkességét a mai 
helyzetben, de az evangéliumba vetett hit megújult és megtisztult 
közösségének nagy küldetését is.

Itt kapcsolódunk ahhoz, amire fentebb utaltunk: a koegzisztencia, 
az emberek békés együttélése arra késztet bennünket, hogy foglalkoz
zunk az ember kérdésével, lényével és élete igazi tartalmával. Feszülten 
és reményteljes várakozással figyeljük, hogy az ember, lényege és ren
deltetése az egész világon, keleten és nyugaton a filozófiai, irodalmi 
és politikai párbeszédek főtémájává válik. A keresztyéneket ez arra 
hívja fel, hogy a prófétai és apostoli üzenet világosságában mondják 
el saját véleményüket. Az evangélium, amelyben hiszünk és amelyet 
hirdetünk, egyszerre és elválaszthatatlanul jelenti ki az irgalmas, szent 
Isten tetteit és az ember lényegi méltóságát és küldetését. Az Ige, Isten 
örök Igéje testté (emberré) lett. Egyetlen szót sem szólhatunk Istenről 
anélkül, hogy ugyanakkor meg ne ragadnánk az embert, aki Isten kép
mására teremtetett, a maga bűnében, megújulásában és dicsőséges kül
detésében. A modem emberiség mély válságának közepette élünk, amely 
halál helyett életre fordulhat, ha vállaljuk az evangéliumban gyökerező 
feladatainkat és kötelességeinket. Minden bámulatra méltó tudományos 
és technikai vívmány mellett, a jelenlegi politikai, társadalmi és nem
zetközi világrend minden mélyreható átalakulása közben figyelmünk 
az emberre összpontosul, akiről elsősorban van szó. Mi az ember? Miben 
rejlik életének, méltóságának, szabadságának és küldetésének lényege? 
Miben van az emberi lét mély dimenziója, amelyből mint üdítő for
rásból fakad minden alkotó és nagyszerű érték és amelynek sohasem 
szabad kiapadnia? Mély megértéssel vagyunk a mai kor minden olyan 
kísérlete iránt, amely erre a kérdésre igyekszik feleletet adni. Ha 
azonban gyűlésünket 'a „szövetségem élet és béke” jelmondat jegyében 
tartjuk, akkor nem kerülhetjük ki az emberre vonatkozó kérdést. Mit 
kell tennünk e prófétai ige vezetése mellett az ember jelenlegi problé
máira nézve?

Ezzel fejtegetéseim végéhez értem. Hadd mondjam el röviden, mi 
lebeg előttünk. Továbbra is érvényes az az irány, amelyben mozgal
munk kezdetén elindultunk és amelyben az első Keresztyén Béke-Világ- 
gyűlés óta folynak munkálataink. Néhány nappal ezelőtt részt vettünk 
egy tanácskozáson a 18 állam képviselőivel, akik leszerelési tárgya
lásokra gyűltek össze Genfben, s ezért is szabad hangsúlyoznunk e 
leszerelési konferencia jelentőségét és felelősségünket annak sikeréért. 
Küzdeni fogunk azért, hogy az államok a vitás határkérdések megoldá
sában mondjanak le a hatalmi eszközökről és az erőszak alkalmazásáról. 
Atomfegyvermentes övezetek létesítéséért, minden atomfegyver-kísér
let (tehát a föld alatti kísérleteknek is) teljes beszüntetéséért szállunk 
síkra. Továbbra is ellenezzük azt, hogy nukleáris fegyvereket más álla
moknak adjanak tovább. Követeljük az idegen területeken levő katonai 
támaszpontok megszüntetését. Támogatunk minden olyan fáradozást, 
amely megnemtámadási szerződés megkötésére irányul. Kezdettől fogva 
kívánságunk, hogy népi Kína bekapcsolódjék a_ nemzetközi tárgyalá
sokba, különösen pedig bevétessék az Egyesült Nemzetek Szövetségébe. 
Támogatjuk ama népek teljes függetlenségét, amelyek még mindig -gyar
mati uralom alatt élnek. Mindez benne foglaltatik abban a tervünkben, 
hogy intenzíven fáradozunk a népek békés együttéléséért, amíg csak 
tart a fegyverkezés, s a jövőben is, amíg meg nem valósul a teljes
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leszerelés. Küzdelem ez az emberiesség győzelméért minden személyes, 
politikai és nemzetközi kapcsolatban. S az emberiességért, az ember 
javáért folytatott eme fáradozás mély lelki meggyőződést kíván meg, 
még erősebb belegyökerezést az evangéliumba és a prófétai felhívásba, 
amely Istennel, a Jézus Krisztus Atyjával való szövetségben a béke 
és az emberi élet teljességére szólít.

Véleményem szerint erről a gyűlésről üzenettel kellene fordulnunk 
minden egyházhoz — nemcsak azokhoz, amelyek együttmunkálkodnak 
velünk —, minden keresztyénhez és a keresztyének minden csoport
jához, mely üzenet összefoglalja tanácskozásaink szellemét és célját. 
Hasznos lenne továbbá felhívást intézni minden kormányhoz és néphez, 
amelyben összefoglaljuk követeléseinket és biztosítjuk támogatásunkról 
és bizalmunkról az államférfiakat és nyilvános fórumokat a leszere
lésért, a békés együttélésért s az igazságos és emberies nemzetközi rend 
megteremtéséért kifejtett fáradozásaikban. Talán sikerül egyszerű és 
tömör szavakban kifejezésre juttatni gyűlésünk légkörét, valamint konk
rét követeléseink sürgősségét.

Bizonyára valamennyi itt összegyűlt testvérem szívéből beszélek, 
amikor azt mondom, hogy ezt a II. Keresztyén Béke-Világgyűlést nem
csak eddigi munkánk manifesztációjának, hanem újabb feladataink kez
detének is tekintjük. Fejtegetéseimet az első világháború 50 és a második 
világháború 25 évvel ezelőtti kezdetére való visszatekintéssel kezdtem. 
Ez csak figyelmeztető ujj volt, hogy mi keresztyének tisztában legyünk 
a felelősséggel azért, ami mögöttünk van. Munkánk azonban a jövőnek 
szól. Az evangélium mélyebb megértésére, a kölcsönös bizalom és sze
retet bensőségesebb közösségére és annak bátrabb felismerésére vágyunk, 
ami ma történik, meg ami holnap és holnapután fog eljönni. A törté
nelmi fejlődés óriási iramban halad. Néha attól félek, hogy nem lesz 
elég lelkierőnk feladatainknak hitben, szeretetben ps reménységben való 
végzéséhez, valamint ahhoz, hogy bátran nézzünk szembe a világ új 
eseményeivel, változásaival és megrázkódtatásaival. A Jézus Krisztus 
győzelméről és az ö  világ feletti kegyelmes uralmáról szóló evangélium 
azonban a jövőbe utal bennünket. Ezért mozgalmunk keretében még 
intenzívebben akarjuk megszervezni a teológiai munkát, még behatób
ban akarjuk tanulmányozni a nemzetközi kérdéseket, még inkább igyek
szünk kapcsolatokat keresni azokkal, akikkel eddig nem sikerült össze 
jönnünk és meg akarjuk teremteni a feltételeket a békés megegyezés, 
valamint az egyházak és népek közötti nagyobb megértés és együtt- 
munkálkodás számára.

E gyűlésnek, főként pedig a munkacsoportoknak feladata lesz, hogy 
hozzászóljanak az ember felé végzett szolgálatunk kérdéséhez. Hozzá
szólásunkat nem önigaz módon, hideg moralizálással vagy polémiával, 
hanem alkotó szellemben, teljes megértéssel és alázattal úgy kell meg
tennünk, ahogy azt az evangélium „igen”-je világítja meg előttünk és 
kívánja meg tőlünk. Az együttmunkálkodásra, az ellentétes politikai, 
társadalmi, filozófiai és egyházi csoportok közötti folyamatos elmélyült 
párbeszédre szólító felhívásunk semmi esetre sem jelent hamis relati
vizmust a hit és a meggyőződés alapkérdéseiben. De minél mélyebbre 
hatolunk az evangélium gyökereihez és minél határozottabban az ember 
szolgálatába állítjuk életünket, annál érzékenyebben és fogékonyabban 
értjük meg más emberek, hivők vagy hitetlenek, európaiak vagy más 
világrészbeliek fájdalmait és szenvedéseit, nyomorúságát és félelmét, 
reménységét és vágyait. S annál világosabban ismerjük meg mindazokat

526



az utakat és törekvéseket, amelyek az embert meg akarják erősíteni 
és szilárdítani valódi emberségében.

Az élet és az igazi békesség teljessége mindig ajándék marad. Nem 
állítjuk magunkról, hogy tökéletesen megértettük és megragadtuk ezt 
a teljességet. De meg vagyunk győződve arról, hogy Isten, a názáreti 
Jézus Atyja minden gyarlóságunk, bűnünk és tévelygésünk ellenére 
megerősíti velünk szövetségét és elvezet bennünket az igazi életre és 
békességre. Legyen munkánk és hitben való közösségünk segítség a mai 
ember számára az igazi életért és a valódi békességért folytatott küz
delmében — Isten dicsőségére és minden embernek áldására.

Vitalij BOROVOJ ortodox főlelkész, leningrádi teológiai 
akadémiai professzor korreferátumának címe:

A  KOEG ZISZTENCIA PROBLÉM ÁJA 
ÉS A Z  „ÉLET ÉS BÉKE SZÖVETSÉQE"

A II. Összkeresztyén Béke-világgyűlés főtémájához kapcsolódva ki
fejtette, hogy „Szövetségem volt vele életre és békességre” (Mai 2,5) — 
így hangzik ma Krisztus bizonyságtétele, az ö  egyházának bizonyság- 
tétele és a mi bizonyságtételünk, s ez a mi mai üzenetünk minden 
emberhez, aki békére vágyik és szabadságban, igazságosságban és min
denki számára egyenlő emberi méltóságban kíván élni.

Hogy azonban ez a bizonyságtétel meggyőző és ez az üzenet gyümöl
csöző legyen, mindenekelőtt konkréten, reálisan és tárgyilagosan kell 
megfogalmaznunk és számot kell vetnünk mind a kor sürgető paran
csával, mind a mai emberiség szükségleteivel.

Ennek láttán őszintén, becsületesen és nyíltan kell a jövő felé tekin
tenünk. Le kell mondanunk az egyházi retorikáról és az elavult sko
lasztikus szóhasználatról, amelyek idegenek a mai kor valóságától. 
XXIII. János pápa, a nagy igaz és realista, aki nemrégiben töltötte be 
a Szentszéket, meggyőző példáját szolgáltatta az ilyen reális bizonyság- 
tételnek és a jelen ilyen konkrét felfogásának. Mint a pestist, úgy kell 
kerülnünk a közhelyek unalmas ismételgetését és az érdektelen, álta
lános deklarációkat, amelyek senkihez sem szólnak konkréten és sem 
konstruktív, tárgyilagos határozottságuk, sem reális kilátásuk nincs a 
megvalósításukra.

Csak így lehet gyümölcsöző és hasznos most következő párbeszédünk 
Istennek életre és békességre szóló szövetségéről és így lehet gyümöl
csöző és hasznos keresztyén bizonyságtételünk a modern világban.

Borovoj professzor a nyugati egyházi emberek előtt tekintélynek 
számító teológusok gondolataival támasztotta alá szavainak igazságát: 
„A modern keresztyénség fejlődéstörténetében már régóta látható egy 
egyre közelebb kerülő, igen drámai és egyben nagyon veszélyes kritikus 
pont — írja Yves Congar, korunk egyik kiemelkedő francia teológusa —, 
mégpedig az evangéliummal és az egész Szentírással ellentétben álló 
szakadás Isten legfontosabb parancsolatának első és második része
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között: az Isten iránti és az ember iránti szeretet között, a teológia és 
az antropológia között. Ezért vannak még mindig olyan emberek, akik 
nem sokat törődnek embertársaik szenvedéseivel, a világ szenvedéseivel, 
csak az istentiszteletek szabályos megtartása fontos nekik” (Yves Congar, 
Le Salut, qu’ est ce que c’est? Témoignage Chrétien, 1959. 777. sz.).

Megrázó erővel szólt erről annak idején Dietrich Bonhoeffer: „Egy
házunk, amely ezekben az esztendőkben csak önmaga fenntartásáért 
harcolt, mintha öncélú valami lenne, képtelen arra, hogy a megbékél
tető és megváltó Ige hordozója legyen az emberek és a világ számára. 
Ezért kell a korábbi szavaknak elerőtlenedniök és elnémulniok” (Wieder- 
stand und Ergebung, 206. 1.).

Mai gondolkodásunk számára nemcsak az egyes ember, hanem az 
egész emberiség megváltás utáni vágya a fontos, az egész földgömb, 
vagy éppen az egész világmindenség mértékével mért megváltásé. íme 
egy jellemző részlet Yves Congar-nak e témával kapcsolatos gondola
taiból (egy a mai hitről a „Témoignage Chrétien” című katolikus folyó
iratba írt cikksorozatából):

„Manapság sokan állnak idegenül a megváltás tökéletlennek és kor
látozottnak érzett képével szemben, az egyébként igen nemesen hangzó 
formula antropológiai elégtelenségével szemben: a lelkek megváltója . . .  
— De mi van a testtel? Sértődötten fordulnak el sokan az ilyen kicsi
nyesnek látszó individualizmustól: nekem csak lelkem van, azt akarom 
megmenteni. Újból és újból felmerül ilyen vagy olyan formában a teljes, 
kozmikus megváltás gondolata és ébreszt szolidaritásérzetet, amely min
den embernek és minden értéknek a megváltását követeli.” — Közösen 
kell megjelennünk Isten színe előtt. „Szükséges, hogy ott mind együtt 
legyünk. Nem szabad megtörténnie annak, hogy egyesek a többiek nél
kül járulnak Istenhez — írja Charles Peguy” (Y. Congar, Le Salut, 
qu’est ce que c’est?, „Témoignage Chrétien” , 1959. 777. sz.).

Ilyen kérdés tömegesen hangzik el s a bírálat teljesen helyes és 
jogosult. Ezt mindnyájunknak el kell ismernünk.

Közös és szent feladatunk, hogy hozzájáruljunk az emberiség meg- 
békéltetésére irányuló összkeresztyén szolgálat nagy művéhez. Ezt a célt 
kell szolgálnia a „Szövetségem volt vele életre és békességre” tételről 
szóló megbeszélésünknek is.

Ha felmerül a kérdés, hogy van-e jogunk Isten szövetségének témá
ját ilyen módon, mint az életre és békességre szóló szövetséget kezelni 
s ezt időben és térben egyetemesnek felfogni és ilyenné kitágítani, 
amennyiben jelenlegi feladatainkra alkalmazzuk, az ilyen aggodalmakra 
legmegfelelőbben az őskeresztyének példájával, tevékenységével és gon
dolkodásmódjával válaszolhatunk. Isten kijelentésével és megváltó- mű
vével teljes megegyezésben az „új Izraelnek” , Ábrahám fiainak és 
Isten szövetsége igazi örököseinek tekintették magukat, új „választott 
népnek” , és magukra meg a keresztyén egyházra vonatkoztatták az 
Ószövetség történeti és prófétai könyveinek valamennyi idegvágó helyét, 
mivel ők —> s következésképpen mi is — a „választott nemzetség, királyi 
papság, szent nemzet, megtartásra való nép” (1 Pét 2,9), akik számára 
„a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a meg
javításra, az igazságban való nevelésre” (2 Tim 3,16). A keresztyénség 
első századainak története, az egyházatyák és egyháztanítók valamennyi 
műve számtalan példával szolgál az Ószövetség ilyen egyetemes alkal
mazására. Ha valaki el akarja vitatni tőlünk ezt a jogot, vagy kétségbe 
vonja az Isten szövetségéről, mint az életre és békességre szóló szövet-
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ségről folytatandó vitánk jogosultságát, mégpedig azért, mert Malakiás 
prófétánál ezek a szavak a maguk történelmi kontextusában, a Lévivel 
kötött szövetségre vonatkoznak és az ószövetségi papokhoz szólnak, akkor 
az illető ezzel tagadja az első keresztyének jogát is és kétségbe vonja 
az őskeresztyénség egész történetét.

Nem szabad, hogy befolyásoljanak bennünket a bátortalanok és 
kicsinyhitűek panaszai, illetve a rosszindulatú opportunisták szemre
hányásai, amikor úgy vélik, hogy mozgalmunk, amely teljesen és kizá
rólag arra irányul, hogy minden ember számára kivívja és biztosítsa 
a békét, elfordulást jelent a keresztyén hit tiszta tanításától és taktikai 
kompromisszumot köt a „keresztyénietlen világi erőkkel” , amelyek saját, 
pusztán politikai céljaikat követik, s amelyeknek semmi közük nincs az 
egyházhoz és a keresztyénséghez.

Valóban úgy van, hogy a béke fenntartása és biztosítása kérdései
ben, az emberek közötti barátság és testvériség kérdéseiben megértést 
keresünk minden jóakaratú emberrel, tekintet nélkül felekezeti, poli
tikai, társadalmi vagy filozófiai beállítottságára, illetve hovatartozan- 
dóságára, és készek vagyunk mindenkivel mindabban együttmunkál
kodni, ami hasznot, megbékélést és egységet hoz vagy hozhat a jövőben 
a szenvedő, megosztott és viszálykodó emberiségnek.

Ha ez elfordulás, eltávolodás a tiszta keresztyén hittől, akkor ugyan
ezt az eltávolodást követte el XXIII. János pápa, amikor „Pacem in 
terris” enciklikájában kijelentette: „Ki tagadhatná egyébként, hogy ezek 
a nem felekezeti mozgalmak (egészítsd ki: amelyek gazdasági, szociális, 
kulturális és politikai célokra irányulnak) nem tartalmaznak pozitív 
és dicséretre méltó elemeket, amikor rrjegegyeznek az értelem normái
val és tekintetbe veszik az emberiség jogos törekvéseit? . . .  A hívők és 
hitetlenek közötti összejövetelek és világi természetű megállapodások 
alkalmat nyújthatnak az igazság megismerésére és tiszteletbentartásá- 
ra . . .  Ezért megtörténhetik, hogy az olyan gyakorlati jellegű közele
dések és találkozások, amelyek tegnap még értelmetlennek látszottak, 
ma már valóban gyümölcsözőek, vagy holnap azzá lehetnek” (Pacem in 
terris enciklika, Vatikán, 1963. 41. L).

Ha ez eltávolodás a hittől, akkor ugyanezt az eltávolodást követte 
el Montini bíboros (most VI. Pál pápa) már 1951-ben, amikor az Apos
toli Egyházi Akadémia 250. évfordulóján tartott beszédében a követke
zőket jelentette ki az egyházi diplomáciáról: „A diplomáciának a múlt 
formalista, konzervatív képleteitől vissza kell térnie tulajdonképpeni 
jelenlegi feladatához. Ha korábban lehetett dicsekedni azzal, hogy va
laki a más országokkal, illetve társadalmi mozgalmakkal szemben ta
núsított konkurrencia és szembeállítottság szellemében mesteri módon 
tudja védelmezni saját országa vagy szervezete érdekeit, akkor ma csak 
az tekinthető jó diplomatának, aki a legmesszebb tekintő és legátfo
góbb programot tudja nyújtani, olyan programot, amely minden érde
keltségű embernek hasznára van. A modern világnak, amelyben ma 
élünk olyanok az objektív körülményei, hogy az a legjobb diplomácia, 
amelyik a nemzetközi modus vivendi olyan tervezeteit dolgozza ki és ja
vasolja, melyekkel nem csupán saját országa, illetve csoportja érde
keit képviseli (ami reménytelen és igen káros is), hanem általánosan 
elfogadható megoldásokat javasol, amelyek az egyetemes jóléthez já
rulnak hozzá és vitathatatlan, egyetemesen elismert értékeken alapul
nak.”  (1963. 7, 8 sz. 5—6. 1.)
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Bizonyára megismételhetjük XXIII. János szavait, aki az ő „eltá
volodása” miatti ilyen vádaskodásokra egyszerűen és becsületesen azt 
felelte: „Azt mondják, túlságosan balra tolódtam. De hisz én minden 
ember atyja kell hogy legyek.’’

Az egyháznak Krisztust kell hirdetnie és minden embert kell szol
gálnia, nemcsak egy bizonyos csoportot. Éppen az ilyen konzervatív 
„buzgólkodókról” és „vádaskodókról” beszélt Emmanuel Mannier, fran
cia filozófus és az „Esprit” című ismert folyóirat megalapítója, amikor 
ezt írta: „Azt követeljük, hogy politikájukat katolikus palást alatt ne 
csempésszék be jogellenesen és ne kíséreljék meg rákényszeríteni az egy
házra politikai vonalukat, mivel az egyház minden hívőt felölel.” (Em
manuel Monnier, Esprit, 159. sz. 1949 szeptember, „De l’usage du mot 
Catholique” .),

Ezek a „buzgólkodók” nyakig belemerülnek az olyan, pusztán poli
tikai tevékenységbe, amely megfelel a korlátozott ultrakonzervatív be
állítottságuknak, de felháborodnak, ha az egyház azt az utat próbálja 
járni, hogy függetlenül együttmunkálkodjék minden jóakaratú ember
rel. Akkor azt mondják az egyházról, hogy „politizál” , s megtagadják 
az egyháztól azt a jogot, hogy ezekben az ügyekben hű maradjon egye
temes emberi missziójához.

Kinek a szabadságát veszélyeztette XXIII. János pápa, kinek a sza
badságát veszélyezteti az egyház önállósága, egyetemessége és (hogy 
emez emberek egyik kifejezésével éljünk) „megváltása” ? Az emberiség 
túlnyomó többsége örömmel üdvözölte a „Pacem in terris” enciklikát. 
Minden jóakaratú ember — mellékes, hogy az egyházhoz tartozik-e vagy 
sem — szolidáris a mi egyetemes keresztyén fáradozásunkkal, az embe
riség megbékéltetésének nagy munkájával és minden ember békés 
együttélése megszilárdításának szolgálatával. Világos, hogy ez csupán 
az R. Kraemer-Badoni úr féle emberek kicsiny csoportjainak, politikai 
kalandoroknak a szabadságát veszélyezteti. Az ő szabadságukat veszé
lyezteti, mert makacsul behunyják szemüket a mai valóság előtt s az 
egyházat és a keresztyénséget továbbra is engedelmes eszköznek tekin
tik a kezükben, amellyel a status quo fenntartásáért folytatott harcu
kat vívják ott, ahol az új aránylag még gyenge, vágy a régihez akarnak 
visszatérni ott, ahol az új történelmi folyamatok már megértek és dia
dalt arattak. Ezek az emberek azonban elfelejtik, hogy a keresztyénség 
a maga immanens lényege szerint — Emmanuel Mouniernek, a nagy ka
tolikus gondolkodónak találó kifejezésével — „nem akadály, hanem 
nagy megszállottság, erő, amely feltartóztathatatlanul változást és hala
dást hoz” ; (Emmanuel Mounier, Que c’est ce que le Personalisme? 77— 
78. 1.), bár az egyház, mint történelmi intézmény valóban gyakran a már 
fennálló hivatalos társadalmi jogrend őrzőjének szerepét játszotta.

Ami a keresztyénséget és a politikát illeti, az egymáshoz való vi
szonyukról feltett kérdésre a Helyes válasz attól függ, hogy mit értünk 
a „politika” szón és milyen politikáról' beszélünk. „A keresztyénség arra 
hivatott, hogy a politika szellemét alakítsa, de nem arra, hogy a d oIí-  
tikát irányítsa” — mondja E. Mounier („Feu la Chrétienté, 1948. október, 
159. 1.). Ami a keresztyén politikai pártokat illeti, Mounier hangsúlyozza, 
hogy e pártok gyors kifejlődése Európában nem a keresztyén újjászüle
tés iele, hanem inkább „a keresztyén világ beteg testén keletkezett ke- 
levénv” . . . ,  mert „a keresztyén demokrata pártok, amelyek azért ke
letkeztek hogy feloldozzák a keresztvén világot a reakcióhoz való kö
töttségeitől, valamilyen különös sorsnál fogva lassanként legjobb mene-
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dékhelyévé válnak” (ti. a politikai és a szociális reakciónak). (Feu la 
Chrétienté, 1946 május, 10—11. lap, Agonie du Christianisme?). Az ő 
„szabadságvédelmezésük” igen gyakran a társadalmi konzervativizmus 
támogatását jelenti, a ,.demokrácia védelme” pedig a demokrácia ama 
felfogásának védelmezését, amelyet a keresztyén demokraták képvisel
nek (Feu la Chrétienté, 1946 május, 24. lap).

A történelem egzisztencialista tagadása valóban semmiképpen sem 
gátolhatja vagy gyöngítheti a történelmi folyamat realitását. A történe
lem és üdvtörténet értelméről folytatott minden vita kitűnő anyagot 
szolgáltathat egy olyan megbeszélés számára, mint amilyet az Ökume
nikus Intézet rendezett „A történelem jelentőségéről” (On the Meaning 
of History, Papers of the Ecumenical Institute, Geneva, Oikoumene. 91. 
lap), vagy amilyet legutóbb az Egyházak Világtanácsa tervezett erről 
a témáról: „Krisztus művének végleges jellege és Isten cselekvése az 
egyetemes történelem korszakában” ; de nem akadályozhatja meg az em
bereket abban, hogy történelmet csináljanak. S ahogy a történelem to
vábbhalad, nagymértékben függ tőlünk, hogy milyen irányban fog fej
lődni: mint üdvtörténet-e Isten országa értelmében, vagy mint „az ér
telmetlenség' filozófiája” (E. Borne, Le Probléme du Mai, Paris, 1958); 
a minden ember testvériségének és békés együttélésének értelmében, 
vagy az ellenségeskedés, a meghasonlás és a konfliktusok, az erőszakos
kodások és háborúk állandóan fenyegető veszedelmének szellemében.

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk az idő tényezőjét és a tá- 
lentumokról szóló példázat szerinti lehetőségeinket. Milyen szépen fe
jezte ki ezt Jacques Loew katolikus lelkész, amikor 1959-ben ezt mondta: 
„Gyakran gondolok egy kis változtatással a tálentumok példázatára. 
Kezdetben nekünk, keresztyéneknek nagy szabad tevékenységi terüle
tünk volt. Isten mintegy tíz talentumot adott nekünk, hogy más tizet 
szerezzünk azokkal. A fejlődés folyamán azonban a tálentumok száma 
csökkent. Isten csak öt, három, most pedig nyilván csak egy tálentumot 
bízott ránk. De ha ezt még ránkbízza, akkor ettől az egyetlen tálentum- 
ról is olyan számadást fog kívánni tőlünk, mint amilyet a tízről köve
telne meg” (J. Loew, Fin de l’experience des prétres-ouvriers. Nova at 
Vetera, 1960. 1. sz.)

Teljes határozottsággal kell megmondanunk, hogy ezt az egyet
len, ideiglenesen még megmaradt tálentumunkat is elveszítjük, ha az 
eschatc/logikus események aspektusait és a Krisztus világába való tisz
tán lelki betekintést nem tudjuk összekapcsolni konkrét keresztyén kö
telességeinkkel a mai dinamikus, változó és feszültségekkel telített nem
zetközi helyzetben. Közülünk senki sem vitatja az eschatologiának és 
a Krisztus világáról meg Isten országáról vallott lelki felfogásnak je
lentőségét teológiánk és keresztyén etikánk számára.

A történelmi események eschatologiai problémáival foglalkozó el
méleti tanulmányok kedvelőinek, akik szőrszálhasogató skolasztikus vi
tákat folytatnak a „beteljesülésről a történelemben” és a „történelem 
beteljesüléséről” (Fulfilment in History and the Fulfilment of History), 
szembe kellene nézniük az . eleven valósággal, mint ahogy azt például 
igen jól ábrázolta Luciano Rincon spanyol lelkész, egy katolikus folyó
irat szerkesztője, aki fiatal lelkészekkel és teológusokkal ellátogatott a 
madridi nyomornegyedekbe. Ez a csoport Madrid külvárosainak életét 
tanulmányozta és olyan valóságot látott meg, amely mélyen megrendí
tette őket, úgy hogy szégyenkezniük kellett korábbi teológiai akadémiz- 
musuk és eschatologiai tudományosságuk miatt: ,,Teológiai hallgatók és
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lelkészek, főként fiatalemberek, gyakorlati célból jöttünk ide . . .  Meg 
vagyunk elégedve magunkkal. Lelkészek, értelmiségiek vagyunk. Milyen 
csodálatos . . .  Micsoda reménység, milyen jövendő! Nagyon tetszünk ma
gunknak. Humanisták vagyunk az- egyszerűség életet szentelő keresz- 
telőmedencéjében. Visszatérés az evangéliumhoz.. . Milyen sokat tu
dunk mindnyájan: Krisztus azt mondta, Krisztus azt mondta . . .  Közben 
ott a nyomornegyedekben Krisztus újból és újból ezt ismételte meg előt
tünk: „Éheztem és nem adtak ennem. . .  A  kimondhatatlan szenvedé
sek külvárosaiból jöttem. Testemet darabokra szaggatták Spanyolország 
tövisei, azé a Spanyolországé, amelynek állítólagos keresztyen hithűsége 
éppen a keresztyénség életét oltja k i . . .  Véres könnyeket ejtettem Spa
nyolországért, az őrült luxus és a szörnyű ínség országáért, a tragikus 
és az örvendező Spanyolországért. . .  Szegény és megvetett voltam, s 
mint az emberiség szemetét vetettek be a garatba és felejtettek el a 
számon nem tartottak között..." S amikor Krisztus mindegyre ezeket 
a szavakat intézte hozzánk, mi, az apostoli tanítás nagy pozőrjei, zava
runkban csak dadogni tudtunk: „Urunk, jótékonysági sorsjátékot fo
gunk rendezni” , s ehhez még hozzátehetnénk: „Urunk, ezeket a te sze
gényeidet az eschatologiai reménység megfelelő adagjával és a paruzia 
történelmi eseményeiről szóló tudós fejtegetésekkel fogjuk vigasztalni.” 
S Luciano Rincon megrendítő riportját az egyetlen helyes és lehetséges 
következtetéssel fejezi be: „Mi, keresztyének Krisztus szégyene vagyunk. 
A kereszt, úgy tanították nekünk, csupa fájdalom és megalázkodás. Fő
városunk külvárosaiban valóban csupa fájdalmat és megaláztatást ta
láltunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, nekünk, akik vasárnapról vasár
napra merészkedünk részt venni a szent liturgiában" (Luciano Rincon, 
La Congregation d e . . .  Saint 28 Pésetes, Information Catholiques In- 
ternationales, 1959. 92. sz.). Rincon lelkészt ezért letartóztatták és bör
tönbe vetették.

Elismételhetjük ennek a bátor és becsületes lelkésznek az imádsá
gát, olyan emberét, aki saját tapasztalatából ismerte fel, hogy nekünk 
éppen eschatologiai kívánságainkért és reménységeinkért kell elsősor
ban küzdenünk a földön az éhség ellen, és ez lesz legjobb bizonyság- 
tételünk a paruzia történelmi eseményeiről. Felismerte, hoav Isten or
szága érdekében kell mindent megtennünk az emberek életének meg
mentéséért, s ez lesz a legjobb példa Istennel való békességünkre és 
Krisztus lelki országának bennünk való beteli esedésére.

Mi lehet szükségesebb és hasznosabb az emberek számára, mint az, 
ami oly egyetemesen elterjedt és minden ember sajátja, mint a békére, 
a békés együttélésre, minden embernek kényszer és fenyegetés nélküli, 
szabadságban, igazságban és az emberi méltóság tiszteletében való bé
kés koegzisztenciájára irányuló törekvés?

Ha ez eltávolodás a keresztény hittől, akkor ezt elkövette az Egyhá
zak Világtanácsa is, amelynek újdelhii harmadik nagygyűlése Üzeneté
ben ezzel a felhívással fordult minden keresztyén emberhez: „Meg kell 
tanulnunk, hogy a minden ember számára végzett szolgálathoz való ke
resztyén hozzájárulásunkat a világi szervezeteken keresztül is teljesít
sük.” Vajon nem ugyanerre hív-e fel az Összkeresztyén Békevilágkonfe
rencia és nem ugyanezt akarja-e tenni?

Amikor a keresztyének minden ember megbékélését szolgálják, nem 
bizonyos politikai pártok érdekeiből indulnak ki, hanem ama feladatok 
teljesítése végett teszik, hogv Krisztusról tegvenek bizonyságot és a bé
két szolgálják. Az ilyen „politika” nem választ el bennünket Krisztus-
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tól, hanem ez az Ö parancsolatainak közvetlen betöltése. Igen jól vi
lágítja meg ezt Dietrich Bonhoeffer teológiája. A hitnek a valósággal 
van dolga; az ő egész teológiáját ezért egyenlőképpen hatja át az egy
ház és a valóság fogalma. Egyház és valóság, egyház és világ nem olyan 
ellentétek, melyeknek kompromisszumos megoldásra van szükségük, a 
figyelmet Isten igéjére összpontosítva, közben azonban a reális világot 
is szemmel tartva. Isten igéié kiterjed e világ valóságára is. Így azután 
a keresztyén ember sem „az örök konfliktus embere” . A világban létele 
nem választja el őt Krisztustól, keresztyénsége nem szakítja el a világ
tól. Teljesen Krisztushoz tartozik, ugyanakkor azonban mindkét lábával 
ebben a világban áll. (Dietrich Bonhoeffer, Kritik an dér Kirche, 316. 
lap.)

Egy másik kérdés, amely vitáink során ismételten felmerül és amely 
a világban végzett keresztyén bizonyságtételünk erejére, különösképpen 
pedig konferenciánk munkájára negatív hatást gyakorolhat, a keresz
tyén történetfilozófia kérdése.

A Keresztyén Békekonferenciának nincs külön történetfilozófiája és 
nincs külön teológiája. Nem képvisel semmiféle monolit vallásfilozófiai 
rendszert és semmilyen teológiai iskolát. Mozgalmunkban egyenlő mér
tékben vesznek részt érdeklődéssel és konstruktív hozzájárulással orto
doxok, protestánsok, katolikusok, anglikánok és az ún. szabad egyházak 
képviselői. Nem lehet egységes teológiánk, hiszen különböző egyházak
hoz, hitvallásokhoz és felekezetekhez tartozunk, sőt még ugyanbban az 
egyházban, egy és ugyanazon hit keretében is különböző teológiai isko
lák és irányzatok vannak.

Vannak közöttünk keresztyének a szocialista és az ún. kapitalista 
társadalmakból, Keletről és Nyugatról, a NATO és a Varsói Szerződés 
országaiból, valamint az ún. semleges államokból. Egyszóval: konferen
ciánk a mai világ teljes politikai és társadalmi sokrétűségét tükrözi. Vi
lágos, hogy ilyen körülmények között nálunk nem lehet meg a bonyo
lult és ellentétes nemzetközi jelenségek megítélésében már kész poli
tikai vélemények eleve kidolgozott egysége. De egységesek vagyunk a 
keresztyén hit és morál alapjaiban, egyek vagyunk abban a jóakarat
ban, hogy szabad és őszinte párbeszédbe elegyedjünk egymással az egy
séges összkeresztyén bizonyságtétel, a viszálykodó emberiség megbékí
tésének szolgálata és a föld különböző politikai és társadalmi rendszerei
hez tartozó emberek, népek és államok békés együttélésének igenlése 
plattformján, amely mindnyájunk közös plattformja.

Ezen a plattformon közös nyelven beszélünk, párbeszédet folyta
tunk és előkészítjük a konstruktív együttműködést minden jóakaratú 
emberrel, függetlenül vallási, társadalmi, filozófiai és politikai nézetei
től. Ez csak nyereség lehet a keresztyénség jövője számára.

Az említett problémák ilyen vagy olyan felfogása legkevésbé sem 
befolyásolhatja a megbékélés szolgálatára vonatkozó keresztyén köte
lességünket és nem gátolhat bennünket a minden ember békés együtt
élésének megvalósításáért folytatott közös fáradozásainkban.

Nekünk konkrét politikai problémákkal van dolgunk, olyan problé
mákkal, amelyek egy világkatasztrófa veszélyeit rejtik magukban és 
felebarátaink millióinak okoznak fájdalmakat. Ez a veszedelem, amely 
ma vagy holnap érhet bennünket, nemcsak minket, keresztyéneket érint, 
ugyanúgy érinti a nem-keresztyének és hitetlenek millióit is. Minden 
embert, az egész emberiséget érinti, és gyors, energikus és konkrét tet
teket követel. Érdeklődhetik az ember az eschatologia problémái iránt,
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hódolhat Krisztus világának, mint az emberi lélek és Isten világa igen 
fennkölt és tisztán lelki fogalma előtt, munkálkodhatik valaki Isten or
szága megteremtésén önmagában, de az emberiség megbékéltetésének 
tettrekész szolgálata nélkül mindez csak „csengő érc és pengő cimba
lom” (1. Kor 13, 1).

Nem szabad azt kívánni, hogy a társadalom életében való részvéte
lünk, a nemzetközi ügyekre gyakorolt befolyásunk feltétlenül külső egy
házi, szakrális formákat öltsön. A dolgok mélyére kell hatolnunk, mert 
nem a forma, hanem az igazság szolgái vagyunk.

A dolgok ilyen megközelítése segítségünkre lesz abban, hogy min
den jóakaratú emberrel együttmunkálkodjunk azon, ami csak javára 
válik Krisztusba vetett hitünknek és Róla tett bizonyságtételünknek.

Hátra van még az ún. „egyoldalúság” kérdése. Jó az, vagy rossz? 
Ez attól függ, hogy mit értünk egyoldalúságon. Konferenciánk minden 
nézet és irányzat előtt nyitva tartja kapuját. Mindenki, aki hozzánk jön, 
bizonyos értelemben egyoldalú, azaz bizonyos véleményeket előnyben ré
szesít. bizonyos nézeteket képvisel, amelyek tetszenek neki, vagy ame
lyeket helyeseknek tart. Ha nem lenne határozott világnézetünk, ha nem 
lennének határozott meggyőződéseink és nézeteink, akkor semmi dol
gunk nem lenne itt. Jó és helyes „egyoldalúság” ez, mért nálunk sok érv 
tartalmában meg irányzatában igen különböző egyoldalúság van. Ez 
mindnyájunknak egyéni egyoldalúsága, s az egésznek, mint sok és kü
lönböző egyoldalúság összességének a sokoldalúsága. Ezekből az egy
oldalúságainkból indulunk ki, amikor közös megoldásokat keresünk. Itt 
helye van minden nézetnek, minden másként gondolkodóval való pár
beszédnek. Szabad és őszinte vita ez. Erre a vitára hívunk meg min
denkit, készek vagyunk rá és eleve senkire sem kényszerítünk semmit.

Próbaként írják ki maguknak a sajtóból a blokkmentes, azaz sem
leges államok 1964. március 26-i colomból konferenciája üzenetének egy 
határozatát, amely az államok soron következő második csúcskonferen
ciájának napirendjével kapcsolatos:

1. Biztosítékok a területi sértetlenségre.
2. A megosztott országok problémái.
3. Kolonializmus, neokolonializmus és imperializmus.
4. Faii megkülönböztetés és apartheid.
5. Minden konfliktus és vitás kérdés békés eszközökkel való sza

bályozása, erőszak alkalmazása és fenyegetés nélkül, az ENSZ alapok
mánya alapelveivel való megegyezésben.

6. Általános és teljes leszerelés.
7. Az atomfegyverkísérlétek teljes eltiltása.
8. Atomfegyvermentes övezetek létesítése.
9. Az atomfegyverek gyártásának eltiltása és a készletek megsem

misítése.
10. A katonai szerződések, illetve blokkok, valamint a más országok 

területén létesített külföldi támaszpontok és idegen csapatok stb. kér
dése.

Egyoldalúság-e ez? Ki vádolhatja egyoldalúsággal a semleges álla
mokat? De ugyanezeket a javaslatokat terjesztjük mi is minden keresz
tyén ember elé. Ázt javasoljuk, hogy vitassák meg ezeket és küzdjenek 
megvalósításukért.

Vagy nézzék meg az Egyházak Világtanácsának határozatát, amely 
örömmel üdvözli az atomfegyverkísérletek eltiltására vonatkozó moszk
vai egyezményt és a további leszerelési lépésekkel kapcsolatos megegye-
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zést, mely határozatot a Központi Bizottság rochesteri ülése elfogadott. 
Nézzék meg továbbá azt a határozatot is, amelyet ezekben a kérdések
ben a végrehajtó bizottság odesszai ülése adott lei.

Egyoldalúság-e ez? De hiszen ugyanezeket a kérdéseket javasoljuk 
mi is itt szabad testvéri megvitatásra, s mindenkit arra szólítunk fel. 
hogy e követelések megvalósítására törekedjék.

Nézzék meg XXIII. János pápa „Pacem in terris” enciklikáját, VI. 
Pál pápa egyes beszédeit, valamint a Vatikáni Zsinat atyáinak beszé
deit. Egyoldalúság-e ez? De hiszen a Keresztyén Békekonferencia is 
ugyanazokat a témákat javasolja a megvitatásra, csak néhol bátortala
nabb és elmosódottabb formában.

Itt személyesre fordult Borovoj hangja: „En, a Szovjetunióból való 
ortodox lelkész, ezt a jelentésemet sok tekintetben »nyugati« anyagra 
építettem fel. Nyugati társadalmi, teológiai és filozófiai gondolkodás do
kumentumai alapján, katolikus és protestáns tekintélyekre való hivat
kozással, a »keleti«, a »szovjet«, a »szocialista*> szociológiától néha igen 
távolálló vagy vele éppen ellenséges gondolkodású nyugati szociológusok 
tanítása nyomán mutattam meg, hogy a Nyugat legjobb teológusai és 
egyházi méltóságai — a nyugati társadalom szelleme és lelkiismerete — 
ugyanazokra a végkövetkeztetésekre jutottak el, mint mi a Keresztyén 
Békekonferencián, a jelen égető problémáinak keresztyén megoldását 
éppen úgy fogják fel, mint mi. S ez nem csodálatos, hiszen mozgalmunk 
nem valami mesterséges felépítmény a »keleti blokk« politikai kom
binációin, mint ahogy olykor még szemünkre vetik, hanem keresztyén 
mozgalom, amely megfelel annak a legmélyebb felismerésünknek, - hogy 
a szeretet és megbékélés szolgálata az egyház és a keresztyénség feladata. 
Mozgalmunk lényegében és potenciájában összkeresztyén, nem pedig 
keleti szocialista mozgalom. Ezt előbb vagy utóbb minden keresztyén 
meg fogja érteni, de minél hamarabb értik meg nyugati testvéreink, 
annál eredményesebb lesz békemunkánk.”

Hisszük, hogy békefáradozásaink — bármilyen keretek között foly
nak is, akár gyülekezeti vagy egyházi keretben, akár a regionális ke
resztyén szervezetek síkján vagy az Egyházak Világtanácsa területén, 
akár a máshitűekkel vagy hitetlenekkel szövetkezve, végül akár a mi 
Keresztyén Békekonferenciánkban — mindig Istennek jó, kedves és tö
kéletes akaratát (Róm 12, 2) nyilvánítják ki a világban, és jellemzőiük 
mindenkor Istennek a világ minden embere iránt tanúsított szeretete. 
De lelki vakok lennénk, ha Istennek ugyanezt a szeretetét és kegyel
mét nem látnok meg nem-keresztyén és hitetlen testvéreink békemun- 
kájában is.

Jelenleg csak a békés együttélés biztosíthatja a föld minden népé
nek előrehaladását és jólétét, mert csak minden állam őszinte és ki
tartó béketörekvése teszi lehetővé, hogy azokat az óriási összegeket, 
amelyeket ma a fegyverek halmozására és tökéletesítésére költenek, pro
duktív gazdasági versenyre fordítsák, azaz olyan anyagi, kulturális és 
szellemi értékek megszerzésére, amelyek mindnyájunk számára annyira 
szükségesek s amelyeknek még sok millió ember hiányát érzi.

Ez axióma egyik természetes következményeként felmerül annak 
szükségessége, hogy véget vessünk az értelmetlen és veszedelmes fegy
verkezési versenynek. A halálthozó fegyverek szakadatlan halmozása 
sem a tárgyalásokat nem segítheti elő, sem a béke érdekeit nem szolgál
hatja. még ha az ún. „nukleáris elrettentés” , „nukleáris megzabolázás’", 
„a háború szakadékénak peremén való egyensúlyozás” elvének képvise-
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lői az ellenkezőjét állítják is. Ez ma inkább megszámlálhatatlan szenve
déssel és nyomorúsággal, holnap pedig világháború és általános kataszt
rófa lehetőségével fenyegeti az emberiséget.

Világos, hogy ezt a veszélyt leggyorsabban és legalaposabban a nem
zetközi ellenőrzés mellett történő általános és teljes leszereléssel lehet 
elűzni. Mivel azonban a probléma, annyira bonyolult, ahelyett, hogy 
végleges megoldásra várnánk, más olyan fontos intézkedések megtéte
lén kell fáradoznunk, amelyek a háború veszélyét legalább részben csök
kentik. Az ilyen részletmegoldásokra jó példával szolgál a nukleáris 
fegyverkísérleteket eltiltó moszkvai egyezmény, az a megállapodás, 
hogy a világűrt nem használják fel háborús célokra, valamint egyes 
államok részéről a katonai kiadásoknak és a hasadóanyagok gyártásá
nak korlátozása.

Igen meleg helyeslésre kell hogy találjanak az Egyházak Világta
nácsa Központi Bizottságának rochesteri (1963 augusztus) és Végrehajtó 
Bizottságának odesszai (1964 február) ülésén elfogadott határozatok, 
amelyek az ellenőrzött, általános és teljes leszerelés megvalósítását és a 
nemzetközi feszültség csökkentését elősegítő további lépéseket és intéz
kedéseket javasolnak.

A békés együttélés nem jelent utópista kísérletet minden társada
lompolitikai kérdésben és ideológiai felfogásban való teljes egyetértés 
elérésére. *

A keresztyének nem mondhatnak le az igazságról és annak megval- 
lásáról, a hit területén semmiféle kompromisszumot nem köthetnek. 
De amikor ragaszkodunk jogunkhoz és kötelességünkhöz, azt a másként 
gondolkodóktól sem tagadhatjuk meg. A becsületes és nyílt ideológiai 
harcnak vagy versenynek azonban semmi köze sincs a más országok 
belügyeibe való beavatkozáshoz és nem tekinthető a békés együttélés 
akadályának sem.

A békés együttélés előfeltételezi a népek közötti szoros barátságot, 
valamennyi ország átfogó együttműködését a tudomány, a technika a 
gazdasági és kulturális élet különböző területein, valamint a fejletlen és 
rászoruló országok nyílt és önzetlen megsegítését a gazdaságilag fejlett 
és jómódú államok részéről.

Meg vagyunk győződve arról, hogy minden jöakaratú ember közös 
hozzájárulása az általános és teljes leszerelés megvalósításához, az ál
lamközi kapcsolatok gyakorlatában minden vitás kérdés kizárólag bé
kés megoldása elvének érvényesítéséhez, az egyes emberek és népek 
mindenféle elnyomásának megszüntetéséhez, valamint ahhoz, hogy az 
egész világon végérvényesen diadalra juttassák minden ember és nép bé
kés együttélésének és együttmunkálkodásának elvét, közelebb visz ben
nünket a világ tartós és igazságos békéjének óhajtott céljához.
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Andrimanjato madagaszkári lelkész 
Afrika hangját szólaltatta meg.

S Z A B A D S Á G ÉS EG Y S É G

című korreferátumában, amelyben hangsúlyozta: Isten arra hív bennün
ket, hogy gondolkozzunk el a mi világunk történetén és fejlődésén olyan 
pillanatban, amikor sok afrikai és ázsiai ország igyekszik megvalósítani 
új létének igazi dimenzióit, amelyeket évtizedes idegen uralom után újra 
felfedezett.

Állásfoglalását a mai Afrika dinamikus történelmére alapozta. Ki
emelte, hogy ennek következtében szükségszerűen szubjektív lesz látás
módja, amit nem lehet az egész világra álalánosítani.

Isten az ember szabadságának kezdettől fogva határt szabott, ame
lyen túl a szabadság hiúsággá, rabszolgasággá és halállá válik. Amikor 
Ádám és később Káin, még később pedig az emberiség többi része át
hágta ezt a határt, amelyet Isten az emberi szabadságnak szabott, akkor 
abból nyomorúság és az életért folyó elkeseredett harc keletkezett, 
amelynek során az ember embertársa számára veszélyes és ragadozó 
farkassá süllyedt. Jézus Krisztus eljövetele a világba újra jóra fordítja 
ezt a reménytelen helyzetet. Azáltal, hogy Isten Jézus Krisztusban 
megbékélt az emberrel, az ember újra képessé lett Isten igéjének a 
meghallására és akaratának megértésére, azaz arra, hogy felelősséget 
viseljen, mégpedig cselekvő felelősséget ott, ahol Isten megadja az em
bernek a szükséges erőt uralmának gyakorlásához a földön.

Külön ki kell emelnünk azt a tényt, hogy a Krisztus szabadításá- 
nak nincsenek határai, hanem Isten kiválasztottal egy családban és egy 
országban egyesülnek. A szabadságnak keresztyén szempontból nézve, 
van egy speciális dimenziója. Nem az ember változó akaratában gyöke
rezik, hanem annak a kimeríthetetlen szeretetében, ki „az Ö egyszülött 
Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen” Jn 3, 16 b). Ez az egység mindenki számára ugyanazt a feltételt 
biztosítja, akit Isten átvitt a halálból az életre. Egységet annak tudatá
ban, hogy újra Isten követei vagyunk a világban, ahol bizonyságot te
szünk az ő erejéről, hatalmáról és dicsőségéről.

Ha konkréten Afrikáról szólunk, nem érthetjük meg, miért talál ott 
olyan nagy visszhangra a „szabadság” szó, ha előbb nem szólunk jelen
legi helyzetünk különleges aspektusáról, nevezetesen a kolonializmus 
következményeiről.

A kolonializmus az afrikaiak számára elsősorban szabadságuk és 
lehetőségeik korlátozását jelentette. Ez a korlátozás minden területre 
kiterjed:

A tudomány területén: a nevelési rendszer nem engedte meg az afri
kai ember harmonikus fejlődését, hanem ellenkezőleg, elnyomását és 
befolyásolását szolgálta.

A vallás területén: az afrikai embert arra kényszerítették, hogy 
csatlakozzék egyik vagy másik felekezethez, ahelyett hogy lehetősége 
lett volna szabadon dönteni.
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A politika területén: az eredeti önkormányzás minden formáját el
fojtották, ha bármi módon akadályozta a gyarmati hatalom által történő 
kizsákmányolást.

Az egészség területén: a gyarmati uralom bizonyos vidékeken nyil
vánvaló károkat okozott az egészségügy területén.

Az afrikai embernek még arra sem volt szabadsága, hogy ember
nek tekintse magát, hanem a valóságban csak a nyugati gyarmato
sítók szabadságának feltételeit teremtette meg. Emlékezzünk csak az 
1884-es berlini konferenciára, amelyen az európai nemzetek úgy felosz
tották Afrikát, mint egy süteményt, hogy ezzel elleplezzék saját egye
netlenségeiket.

Ezek után a megegyezések után Afrika már,csak arra volt jó, hogy 
kedvére tegyen azoknak, akik mit tudom én, milyen keresztyén elvek 
alapján Afrikába jöttek.

Mire szolgált az afrikai ember? Katonailag kihasználták és azokba 
az országokba küldték, amelyek nem voltak képesek saját hazájuk meg
védésére. Gazdaságilag inkább az anyaországok nemzetközi piaci kon
kurenciájának egyik tényezője volt. Kulturális téren kiirtották saját 
afrikai kultúrájának gyökereit. Helyébe olyan nevelést tettek, amely elő
segítette a gyarmatosító hatalom még erősebb uralmát és ideológiai téren 
is egyre inkább az elnyomás áldozatává tette. Vajon egyáltalán komo
lyan vették-e az egyes afrikai munkások életét és halálát? A gyarma
tosítónak csaknem korlátlan hatalma volt a bennszülött felett és a fe
ketét csak félembemek tekintette. Tudják-e, hogy bizonyos amerikai ál
lamokban egy fekete ember meggyilkolásáért csak hét hónapi börtön 
jár, azaz hússzorta kevesebb, mint Madagaszkáron egy ökör ellopá
sáért?

A fekete afrikai ebben a helyzetben akarja kivívni szabadságát, 
hogy valóban ember lehessen. Ennek során hamarosan rájött, hogy a 
Nyugat mennyire igyekezett kizsákmányolni és uralma alatt tartani Af
rikát.

A nyugati nagyhatalmak közös frontjával és hatalmi igényével szem
ben a nemzeti vagy területi egység keresése során új öntudat születik, 
amelynek a segítségével az afrikai ember igyekszik kijjebb tolni szabad
ságának (amennyiben erről egyáltalán lehet beszélni) szűk határait.

Ehhez a felszabaduláshoz az afrikai embernek minden fegyverre 
szüksége van, amivel csak rendelkezhet, legyenek azok ismeretek, ame
lyeket a gyarmatosítóktól átvett, vagy vallási meggyőződések, amelyek 
hol vakká tették, hol felébresztették. Újra fel fogja itámasztani saját af
rikai kultúráját is, a Nyugat minden szellemi és civilizatorikus uralma 
ellenére.

Az afrikai ember a mai világban afrikaiként rendelkezik magá
val és nem lesz többé a Nyugat eszköze. Bár az afrikai elit még kicsi, 
igyekszik az afrikai ember előtt megnyitni az utat az igazi egyetemes 
emberi léthez és tudatosítani benne sajátos afrikai értékeit.

Ebben a mozgalomban a döntő az, hogy a szolidaritást és az egysé
get a szabadság biztosítékaként teremtik meg és őrzik meg. Hiszen min
den magános akció vereségre van ítélve a gyarmatosítók egységfrontjá
val szemben, és a kivívott szabadságot újra meg újra meg kell védeni a 
külső fenyegetésekkel szemben. Felébred a nemzeti öntudat és a nem
zeti egységek megvalósítása kiindulópontjául szolgál. A felszabadulás
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szakaszokban történik és az afrikai országok a politikai felszabadulást 
a teljes és totális felszabadulás „conditio sine qua non”-janak te
kintik.

A szabadságért folyó harcban és az egység tudatának a megszilár
dításában az afrikai ember felismerte, hogy mesterséges egységek vol
tak azok, amelyeket a gyarmatosítók igyekeztek létrehozni, amennyiben 
különböző szociális, szándékosan kiváltságban részesített rétegeket hoz
tak össze. Ezeknek a hamis egységeknek azonban nem sikerült kérdé
sessé tenniük azt a történelmi helyzetet, amelyben a szellemi elit kül
detését nem a békés „polgárosításban"’ ismerte fel, amint a gyarmato
sítók akarták, hanem abban, hogy a nép vágyait kifejezze és tettekre 
váltsa. A tömegeknek és a szellemi elitnek ez az összefogása felbecsül
hetetlen értékű volt az Afrika felszabadulásához vezető úton. Ennek el
lenére a gyarmatosító hatalmak nem voltak hajlandók beismerni vere
ségüket. Erre a napról napra erősödő mozgalomra tekintettel az ural
kodó hatalmak igyekeztek koordinálni tevékenységüket, és azt gondol
ták, hogy szempontjaikat oly módon tudják alkalmazni, hogy követik a 
történelem irányát és kihasználják gazdasági, anyagi, technikai és szel
lemi potenciájukat.

Az újonnan függetlenné vált országoknak minden nap, minden hó
napban, minden évben az a szomorú tapasztalatuk, hogy szabadságjo
gaik korlátozva vannak, és ezek az országok meg fogják találni a meg
oldást az aktív nemzetközi szolidaritás megvalósítására, még akkor Is, 
ha ez a szolidaritás a „koldusok köztársaságának” szolidaritása, amint 
egyes európaiak nevezik a függetlenség felé tartó országok csoportosu
lását. Ez a szolidaritás, ez az egység végső elemzésben csak a szabadság 
megnyilvánulása és azok az országok amelyeket tegnap embertelenül ki
zsákmányoltak, ma összefognak és egyesítik erőiket, hogy hasznot húz
zanak minden lehető nézeteltérésből azok között, akik tegnap egyetértet
tek, amikor hatalmat gyakoroltak az egész világon.

Ezért ezek a mozgalmak megszűntek csupán nemzeti mozgalmak 
lenni és egyre inkább nemzetközivé válnak, hatékonyságuk éppen ettől 
függ. Az első nagy győzelem, amely kétségtelenül ennek a nemzetközi 
szolidaritásnak tulajdonítható, a politikai felszabadulás. A politikai fel- 
szabadulás azonban csak egy lépés, első lépés a felszabadulás felé. Mi
közben a szabadság határai politikai szinten egy kissé kijebb tolódtak, 
gazdasági és kulturális szinten annál szorosabbak.

Azok a népek, amelyek tudatára ébrednek ennek a körülménynek, 
arra kényszerülnek, hogy összefogásra és egyre szélesebb körű egységre 
törekedjenek. így a nemzeti egység megteremtése után regionális szer
vezetek jönnek létre. A felszabadulásért folytatott harc átmegy egyesü
lési törekvésbe. Ennek az egységnek és szolidaritásnak kell képeznie az 
alapját és a garanciáját a valóságos emancipációnak, a korábbi gyám
kodó hatalmaktól való elszakadásnak.

Az afrikai embernek meg kell kísérelnie összefogni a lényeges dol
gokban, eljutni a történelmi és gazdasági feltételek egységének tuda
tára, ami megmutatná az afrikai ember szellemi tevékenységét, törekednie 
kell mások utolérésére, mert alapjában véve csak ez tenné lehetővé Af
rika beilleszkedését a mai világba, igyekeznie kell a nemzetközi kap
csolatok új értelmezésére és közelednie kell egy olyan világnézet felé, 
amely lehetővé tenné az összes fáradozások harmonikus összefogását 
annak érdekében, hogy a jogfosztott népek ugyanazokat a jogokat él
vezhessék, mint a többiek.
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Az afrikai országok kénytelenek megállapítani, hogy a volt gyar
mati hatalmak még mindig tekintélyes gazdasági hatalommal rendel
keznek, még mindig olyan befolyást gyakorolnak, amely az egész világ 
történetében érezhető és ezen kívül nem hajlandók szellemi magatartá
suk megváltoztatására.

A felszabadulás csak akkor válik teljes értékűvé, amikor az egész 
világ, az emberiség a maga teljességében, beleilleszkedik abba a harmo
nikus egységbe, amelyben minden ország, minden nép arra lesz hivatva, 
hogy feladatát teljesen és méltóan töltse be. Ily módon az emberi nem
zetség közös sorsban osztozik majd, amelyben a nemzeti érdekek egybe
esnek, és elképzelhetetlen lesz, hogy a nagy és kis népek egymást köl
csönösen ignorálják.

Most már csak az van hátra, hogy az egyház és a keresztyének ma
gatartását tisztázzuk e történelmi folyamattal szemben. Természetesen 
nem egyszerűen az afrikai egyházról van szó, hanem az egyházról az 
egész világon.

A tisztánlátás érdekében emlékezetbe kell idéznünk az egyház bizo
nyos állásfoglalásait a gyarmati időszakban, amelyek a világhelyzet bo
nyolultságára tekintettel még ma is kísértést jelenthetnek. Legelőször is 
az egyház nem a testté lett evangéliumot hirdette, azaz olyan evangéliu
mot, amelynek nem volt jelentősége a gyarmatosított és kizsákmányolt 
afrikai ember nehéz anyagi életére.

Az egyház második magatartása abban állt, hogy feltétel nélkül alá
rendelte magát e világ hatalmainak. Ebben az összefüggésben a keresz
tyén szabadság már nem az arra való szabadságot jelentette, hogy az 
elnyomottak érdekében cselekedjenek, hanem szabadságot arra, hogy alá
vessék magukat a hatalmasoknak.

A  harmadik magatartás, amely következetesen kapcsolódott az előbbi 
kettőhöz, az volt, hogy az egyház csődöt mondott minden történelmi 
helyzetben. Ügy szóltak az emberekhez, hogy valamilyen mágikus úton 
megkísérelték kiragadni őket a világ történelmi feilődéséből. Valami
féle mozdulatlan örökkévalóságba helyezték őket, amelynek semmi köze 
nem volt ahhoz a valóságos helyzethez, amelyben éltek. A legszomo
rúbb ebben az volt, hogy olyan szellemet alakítottak ki, amely teljesen 
képtelen volt arra, hogy szerényen részt vegyen a történelmi fejlődés 
alakításában.

De állapítsuk meg röviden, legfőbb ideje annak, hogy az egyház tu
datára ébredjen, mit jelent elhívása és milyen szerepet kell játszania a 
történelemben — egyszóval —, a jövőben jobban kell törekednie arra, 
mint eddig, hogy bizonyságtételét és igehirdetését kapcsolatba hozza 
embertársainak az életével.

A keresztyén szabadságnak jelentőséggel kell bírnia arra a felsza
badulási mozgalomra, amelyet vázoltunk. Megváltjuk, hogy az egyház 
és a keresztyének, amikor az embert lépésről lépésre elárulták, a tör
ténelmet figyelmen kívül hagyták és az evangélium iránt hűtlenekké 
váltak, feladták a világot. Legfőbb ideje annak, hogy az egyház közvet
lenül felelősnek érezze magát azért, hogy politikai, gazdasági és kultu
rális síkon igazi szabadság uralkodjék. Felül kell vizsgálnia magatartá
sát. Ha visszatér az igazi forráshoz, újra fel fogja ismerni, milyen drága 
az a hely, ahova Krisztus hívja.

Az egyháznak bele kell illesztenie munkáját az emberiség történe
tébe. A  szabadságnak semmi jelentősége nincs, ha nem válik tetté, hogy 
a másikon segítsünk, hogy őt szolgáljuk, hogy magunkat megtagadjuk
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érte, hogy fenntartás nélkül adjuk önmagunkat a szeretetre és nem a 
gyűlöletre, a megmentésre és nem az elpusztításra, az egyesítésre és nem 
a megosztásra.

Nem kell-e magunkat szégyellnünk azért, hogy az egyház szabad
sága az utóbbi évtizedekben időről időre, vagy éppenséggel állandóan, a 
gyarmati kizsákmányolás, a faji megkülönböztetés, a háborúk és tömeg- 
pusztítások megtűrésében állott?

Megértette-e az egyház, hogyan segíthet ezeknek a nemzeteknek, 
amelyek az úgynevezett keresztyén civilizációban nőttek fel? Felemelte-e 
szavát, mint a próféták, minden ellen, ami az emberi méltóságot meg
alázta? Állást foglalt-e valóban az egoizmus, a kapzsiság és kizsákmá
nyolás ellen folytatott kemény és nehéz harcban? Meg tudta-e őrizni 
szabadságát a gyarmati hatalom elnyomása alatt, amely a keresztyén 
civilizáció védelme ürügyén akarta befolyása alatt tartani? És ma, ami
kor az ember saját erőszakosságának, saját egoizmusának rabszolgájává 
válhat, sőt saját fegyvereivel elpusztíthatja magát, ki más, mint az 
egyház, ki más, mint a keresztyének emelhetik fel szavukat, hogy elítél
jék a negatív erőket és felmutassák a gyógyuláshoz, a szabadsághoz, az 
egységhez és a szolidaritáshoz vezető utat az egész emberiség számára?

Minden esetleges különbözőségünk ellenére is összeköt bennünket an
nak az egyetlen bázisnak az alapja, amelyet a nemzeti és nemzetközi 
etika alapjául javaslunk: a felebaráti szeretet bázisa!

Emilio Castro metodista lelkész 
Latin-Amerika szempontjait szólaltatta meg,

A Z  ÉHSÉG ÉS G A Z D A S Á G I FÜG GETLENSÉG

című korreferátumában. Hangsúlyozta, hogy korunk egyik jellemző vo
nása a világban jelentkező gazdasági és szociális különbségek tudatának 
univerzális mértékű felébredése. A bőség a múltban mindig közvetlenül 
párosult a nyomorral, de az emberek sohasem ébredtek igazán tudatára 
ennek a helyzetnek. Azok, akik hiányt szenvedtek a táplálkozásban, fel
tételezték, hogy az éhség épp olyan természetes dolog, mint a halál. Más
részt a gazdag országokban élő jóltáplált emberek nem vettek tudomást 
az éhség problémájának, mint szociális bajnak a mélységéről és nagy
ságáról. Nem tartották kívánatosnak erről beszélni, mert érezték, hogy 
az éhség a szociális igazságtalanság állapotának jellemzője, ezért meg
próbáltak hallgatni róla.

Nem fogadhatjuk el az éhség elkerülhetetlenségének tételét. Nem
csak Isten szándékával nem egyezik meg, hanem azzal a haladással sem, 
amelyet ma az ember technikai ismeretei elértek. Az éhség és a háború 
nem természetes jelenségek, hanem emberek hívták létre és ezért ismét 
embereknek kell megszüntetni őket.

Az emberiség kétharmada az emberhez méltó létminimum szintje 
alatt él és ez az állapot nem javul. A fejlett és fejletlen országok élet- 
színvonala közötti különbség folyamatosan növekszik, A lakosság növe
kedése még sürgetőbbé teszi ezt a problémát.
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A probléma teológiai elemzéseként kiemelte, hogy a mi Űrünk Jézus 
Krisztus magára vette az ember sorsát. A következő egyszerű tételek a 
biblia summáját tükrözik: a teremtés, a szövetség, a kiválasztás, az 
emberré létei, a Szentlélek kitöltetése, a mindenség Krisztusban való 
megbékülése csak Isten szenvedélyes szeretetének különböző útjait 
jelölik teremtményeihez, minden egyes lényhez. Nincsenek kiváltságos 
embercsoportok vagy különös előnyben részesülő emberek. Az ö  színe 
előtt csak egyetlen emberiség van és az ember a test és a lélek oszt
hatatlan egysége, amelyet Isten teremtett.

Az éhség és elmaradottság nem Isten akaratából jött létre. Az embert 
azért helyezte Isten a  világba, hogy itt dolgozzék, fenntartsa és igazgassa 
magát, majd számot adjon az Úr előtt. Az Istennek tetsző gyümölcsök 
az igazságosság és az irgalmasság. Isten, aki Jézus Krisztusban kijelen
tette magát, igaz áldozatként fogadja az igazságosságot (Mik 6,8), és az 
önmagához fűződó viszonyunk mértékévé a testvéreinkkel szemben ta
núsított magatartásunkat teszi (1 Jn 4,20).

Ha Isten a föld gazdagságának egyetlen Ura, ha az embernek, mint e 
gazdagság felelős sáfárának az emberiség javára kell használnia azt, 
akkor minden társadalmi és gazdasági rendszernek fel kell tennie a 
maga számára a kérdést: elősegíti-e azt, hogy a föld gazdagsága az egész 
emberiség javát szolgálja. A keresztyénség történetének iróniája az, 
hogy az egyház elnyerte a konzervatívság jól megérdemelt hírét, azt a 
hírt, hogy olyan gondolati rendszerekhez és hagyományokhoz ragaszko
dik, amelyek a múltéi. Ez annak a szabadságnak a megtagadását jelenti, 
amellyel Isten megteremtett bennünket.

Mindezt konkrétan vonatkoztatta a dél-amerikai helyzetre, rámutatva 
arra, hogy Latin-Amerika története tele van gyarmati és kereskedelmi el
nyomással. Fokozatosan alakult ez ki olyan gazdasági ciklusokban, ame
lyeknek célja a gazdasági függetlenség kibontakozásának zavarása, vagy 
legalábbis lassítása volt. Volt cukor-korszak, nemeskő-, kávé-, gumi-cik
lus, olaj-periódus. Egy-egy ilyen ciklus alatt az egész területet kizárólag 
egyfajta növénnyel telepítették be, a talajt egyetlen produktum kiakná
zásának szolgáltatták ki és közben a természet gazdagságának minden 
más aspektusáról elfelejtkeztek és az illető terület élelmiszer-termelésé
nek lehetőségeit egyszerűen lekicsinylőén mellőzték.

Először jöttek a spanyol hódítók, azután a spanyol nemzet elitje, a 
nagy ültetvények tulajdonosai, akik gondjaikkal és kívánságaikkal mind 
messze a határon túlra tekintettek. Sokan gyorsan akartak meggazda
godni, hogy bőséges javaikat külföldön költhessék el. Mások nagy nem
zetközi testületekkel kötöttek érdekközösséget, melyek nagy ültetvénye
ken zsákmányolták ki az országot.

Ezekben látjuk Latin-Amerika folyamatos fejletlenségének okát. Csak 
az „éhség” szót lehet a helyzet komolyságának jelölésére használni. Éh
ség van az élelmiszerek hiányának következtében, éhség van az alap
anyagok hiánya miatt. Néhány országban az átlagos eleikor rövideöb, 
mint 35 év és a gyermekhalandóság borzalmas méreteket ölt. A  latin
amerikai ember hírhedt, hagyományos közönye, a „siesta” , nagymérték
ben az élelmiszerek hiányának következménye. Ez a gazdasági elmara
dottság a nevelés terén is megfigyelhető, mivel a földrész lakosságának 
széles tömegei el vannak zárva az iskolázás minden lehetőségétől.

1959-ben, Közép-Amerika négy országában az iskolaköteles gyerme
keknek (5—14 év) csak 35%-a iratkozott be iskolába. Hét ország — kö
zöttük két nagy: Mexikó és Brazília — újabb csoportot alkot, itt az
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iskolaköteles gyermekek 61%-a iratkozott be. A gyermekeknek csak 
igen kis százaléka végzi el a másodfokú iskolát: csak 30%-a.

A nagy városokban az elégtelen iparosítás ellenére is növekszik az 
' emberek elvárosiasodása. Mindkettőnek az a következménye, hogy a vá
rosok nagy negyedeiben, nyomorúság, bűnözés, türelmetlenség, szabad 
szerelem uralkodik.

Segítsen ez a gyors áttekintés Latin-Amerika bizonytalanságának 
megértésében és azoknak az állandó híreknek az elfogadásában, ame
lyekkel a nemzetközi sajtó állandóan forradalmakról és palotafelkelé
sekről informál. Eddig úgy tekintettek a népek vezető pozícióiban tör
ténő névcserékre, mint a nép elégedetlenségének biztonsági szelepeire. 
Azonban a nevek cseréje semmit sem változtatott a körülményeken, 
mivel mögöttük még mindig a nagy földbirtokok tulajdonosainak és 
a monopolisztikus külföldi érdekeltségeknek a szövetsége áll. Az éhség 
és a gazdasági függetlenség problémája nem oldható meg akkor, ha ezzel 
egyidejűleg nem változik meg a nagyhatalmakhoz fűződő viszony is.

A fegyverekért kiadott összegek olyan pénzmennyiséget vonnak el a 
népgazdaságtól, amelyre feltétlenül szükség lenne a gazdasági fejlődés 
meggyorsításához. Még mindig vannak emberek, akik azt hiszik, hogy 
fontosabb a maguk területén magas életszínvonalat és osztályuk szá
mára bizonyos szociális kiváltságokat fenntartani, mint a világban jelent
kező éhség ellen küzdeni.

A cél az, hogy minden népnek lehetősége és joga legyen felségjogait 
érvényesíteni és ne legyen mások uralmának tárgya. Az a béke, amelyre 
törekszünk, lehetővé teszi, hogy az egyének méltóságáért síkraszálljanak. 
A gazdasági függetlenség ennek a méltóságnak az elismerését jelenti, 
mivel így mididen ország lehetőséget kap kötelezettségeinek teljesítésére, 
tervek alkotására és arra, hogy a többi néppel mint egyenrangú az egyen- 
ranga kkal éljen.

Lehetővé kell tenni, hogy a népek az egykori gyarmatosító hatalmak
kal mint hozzájuk hasonlókkal tárgyalhassanak és elkötelezettségeket 
vállalhassanak a nemzetközi kapcsolatok keretében. Meg kell akadályoz
ni, hogy a gazdasági és kulturális formákat idegen érdekeltségek ala
csony színvonalon tartsák.

Minden fejletlen országban olyan belső reformokra van szükség, 
amelyek nemcsak a nemzeti termelés szélesítését, hanem a termelt javak 
jobb elosztását is biztosítják. Az éhség elleni harc szociális igazságossá
gért vívott küzdelmet jelent. Ha nem hajtanak végre olyan reformo
kat, amelyek megakadályozzák a felsőbb rétegek további növekedését és 
ha a gazdasági és politikai hatalmat nem adják egyenlően elosztva min
den polgár kezébe, akkor mindaz, ami a nemzeti függetlenségről elhang
zik, csak részmunka lesz, amely mögött a gyarmati függetlenség régi 
láncai érintetlenek maradnak.

Az éhség elleni küzdelemhez nemzetközi szolidaritásra van szükség. 
Az élelmiszer küldemények önmagukban nem oldják meg a problémák 
Sőt annyiban akadályozzák is a megoldást, nogy KicsoroujaK Lx üK
fegyvereinek élét, amelyek a haladás nevében harcolnak és változásokat 
akarnak. Túl kell jutnunk az alamizsna-osztogatáson — vállalnunk kell 
a szolidaritást. Az éhség legyőzése csak nemzetközi összefogással érhető el.

Az ún. gyarmati gazdálkodás, amelyben az ipari hatalmak alacsony 
áron vásárolnak nyersanyagot és ezért figyelemre méltó gazdasággal ren
delkeznek — a gazdasági kizsákmányolás egyik fajtája, amely a világ 
gazdasági stabilitásával nem fér össze. Az éhség nagy zónái a vi
lágon pontosan egybeesnek a gyarmati zónákkal. Céltalan dolog az
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éhség világproblémájának radikális megoldását remélni anélkül, hogy 
meg ne változzék, mégpedig alapvető módon, a „gyarmati politika” oly 
módon, hogy lehetővé váljék a gyarmati népek számára a szükséges mér
tékű termelés és így életszükségleteik biztosítva legyenek. A gyarmati né
pek továbbra is éheznek mindaddig, amíg a legjobb erőiket a külföldön 
feldolgozandó nyersanyagok termelésére kell fordítaniok. Amíg a fejlet
len országok nyersanyagaikat olyan árért exportálják, amit a vásárló 
határoz meg, az iparcikkeket pedig az eladó által megállapított áron 
hozzák be, addig nincs kiút az éhség ördögi köréből.

Nagy figyelmet kell szentelnünk a nemzetközi technikai segélynyúj
tásnak is — szakemberek küldésével, ösztöndíjak adásával, tőke nyújtá
sával. Mindez óriási értékű lehet az éhség elleni harcban. Elegendő forrá
sunk van arra, hogy a föld jelenlegi lakosságánál többszázszor nagyobb 
népességet is tápláljunk. Ezzel szemben 140 billió dollárt fordítanak éven
te fegyverek gyártására, ami azt jelenti, hogy a semmi gyártására, mert 
ezek a fegyverek csak az emberiség megsemmisítésére alkalmasak. A 
világ közvéleménye kezd rámutatni arra a botrányra, hogy 140 billiót a 
semmiért adnak ki, ugyanakkor ennek az összegnek 10%-a, azaz 14 billió 
dollár elég lenne ahhoz, hogy a fejletlen országok haladásának kezdeti 
lépéseit évente 5%-kal előbbrevigyék.

Majd Castro lelkész feltette a kérdést: van-e speciálisan keresztyén 
feladat az éhség elleni harcban? Kifejtette, hogy ezek a problémák nem
csak politikai természetűek, hanem a hit próba-kövei is és egyetlen 
keresztyén ember sem maradhat semleges vagy érintetlen. Óvakodjunk 
kell attól a naiv látszattól, hogy olyan feleletünk van, amivel a világ 
nem rendelkezik. „Krisztus a felelet” — így hangzik az a jelszó, amely- 
lyel minden problémára reagálunk. Krisztus azonban nem tiltja meg, 
hogy értelmünket használjuk és felelősségünket gyakoroljuk. A keresz
tyén ember úgy vesz részt az éhség elleni harcban, mint állampolgár, 
aki ismeri népét és mint ember, aki szomszédja sorsának gondját hor
dozza.

A keresztyén ember részt hivatott venni népe jellegének-kialakításá- 
ban, és a nemzeti függetlenség kifejlesztésében. Ebben minden polgár
társával közösségben van. E mellett természetesen olyan feladatokat is 
tűz maga elé, amelyek hitéből következnek és meghatározzák létét ebben 
a világban.

A keresztyén embernek nyitottnak kell lennie minden szocialista vál
tozás előtt. Nincsenek szent szociális szervezetek. Nincs olyan tegnap, 
amely köt és korlátoz. Isten állandóan elszólít bennünket a tegnapi nap 
perspektíváitól.

A nemzeti élet és a nemzetközi kapcsolatok átalakulásáért vívott 
küzdelemben a keresztyén ember nem felejtheti el az iíyen változások 
személyes dimenzióit. Személyes dimenziókon két szempontot értünk: 
egyfelől azt az életet, amelyet mint állampolgár folytat, igazságosságát, 
hivatását és a keresztyének közösségében való részvételét, másfelől pe
dig az azokkal való közösségét, akik ma éheznek, vagy a szociális fel
tételek gyors változásai következtében holnap szenvedni fognak. Nagyon 
nehéz lesz szenvedés nélkül radikális változásokat végrehajtani. Szen- 
vedniök kell azoknak, akik ma a status quo előnyeit élvezik. Közülük 
sokan egyáltalában nincsenek tudatában annak az igazságtalanságnak, 
melyet jólétük okoz. Mások képtelenek változtatni a helyzeten. Megint 
mások bűnösnek érzik magukat ebben az állapotban. A keresztyén em
bernek mindig vállalnia kell azt a kockázatot, hogy azoknak barátja, 
akiknek nincs barátja, „a vámszedők és bűnösök” társa.
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A keresztyén ember nem engedheti, hogy az ökumenikus mozgalmak 
olyan egybe gyülekezéssé váljanak, amelyek problémák elől való menekü
lés vallásos alkalmaivá lesznek.

Sőt olyan keresztyének összejövetelévé kell válniok ezeknek, ame
lyek világunk eseményeivel és adottságaival úgy foglalkoznak, hogy 
bennük Isten akaratát látják vagy Isten megbízását töltik be.

Az imádságos holnap minden reménységét, a fejletlen népek minden 
küzdelmét, a népek minden nyomorúságát imádságban kell Isten elé he
lyeznünk. Az imádság igazi találkozás azzal az Úrral, Aki az emberiség 
sorsát magára vette. Ugyanakkor az emberi nyomorúsággal való talál
kozás, de az erő és kitartás forrásával való találkozás is.

JOSHIO INOTJE, a japán egyesült keresztyén egyház 
tokiói professzora

„H AR C A  BÉKÉÉRT ÉS FÜG G ET LENSÉG ÉRT 
Á Z S IÁ B A N "

címmel tartotta meg korreferátumát. Utalt arra, hogy az I. összkeresz- 
tyén Béke-világgyűlésen, három évvel ezelőtt részt vett a japán dele
gáció tagjaként, összefoglalta a békemozgalom fejlődését és problémáit 
e három esztendő alatt, úgyhogy amit mondott, az nem saját vélemé
nye, hanem az egész japán delegáció közös véleménye.

1. A japán békemozgalom fejlődése és problémái az elmúlt három 
év folyamán.

Miként három évvel ezelőtt mondotta, a békemozgaloim kiinduló
pontja az önvizsgálat és bűnbánat volt azért, hogy a japán egyház nem 
teljesítette felelősségét a második világháború alatt. Ennek következté
ben 13 évvel ezelőtt szembe kellett szállniok a japán kormány ama kí
vánságával, hogy csak a nyugati országokkal kössön különbékét. Négy 
évvel ezelőtt ismét szembe kellett szállniok az Amerikával kötendő biz
tonsági szerződés létrehozásával és ratifikálásával, amelyet a japán 
kormány politikája végső következtetéseként akart megvalósítani. Ellen
állásuk nem akadályozhatta meg e szerződés megkötését, de meggyőző
désük, hogy harcuknak van jelentősége a történelem jövendő alaku
lásában.

Majd megrázó erővel mutatta be az atomfegyver pusztításának tényeit: 
„Miként tudják, mi japánok, akik a világ egyedüli népeként éltük át a 
nukleáris fegyver teljes szörnyűségét, átfogó nemzeti mozgalmat szer
veztünk meg a tömegpusztító eszközök eltiltására és az általános és teljes 
leszerelés megvalósítására, hogy világunkat soha többé ne fenyegethesse 
az atomháború veszélye. Tudjuk, hogy az itteni küldöttek között vannak 
néhányan olyanok, akik részt vettek „az atom- és hidrogénbomba-ellenes 
konferencia” évi ülésein Japánban, s emlékezünk arra, hogy Prágai Kon
ferenciánk egyik legfontosabb témája kezdettől fogva a nukleáris fegy
verek eltiltása. Így tehát imádságaink közösek. De tájékoztatnunk kell 
önöket, hogy Hirosimában és Nagaszakiban az atombomba hatásai még 
mindig érezhetők és hogy Hirosima 400 000 lakosa közül, akik átélték 
az atomtámadást, tízezren ma is atom-betegségben szenvednek. Ezenkí-
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vül azok, akik a bombázás után látogattak el Hirosimába vagy Nagasza- 
kiba, jóval később érezték az ún. másodfokú radioaktivitás hatását, és 
számos fehérvérűségi és rák megbetegedés következett be. Gondolják meg 
kérem, hogy az ilyen utóhatások még ma is ennyire súlyosak, húsz év
vel az atombomba ledobása után. Ez az év a nukleáris fegyverek elleni 
mozgalom tizedik esztendeje Japánban. Mi, japán keresztyének kezdet
től fogva támogattuk azt a mozgalmat ugyanabban a szellemben, amely
ben a Prágai Konferencia 1959-ben az „Elige Vitám” jelszava alatt gyűlt 
össze.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a legújabb amerikai politi
kában van valami imperialista vagy neokolonialista vonás az államha
talom jellegében. Japánt fontos bázisnak tekintik az Ázsia felé irányuló 
ilyen amerikai- politikában. Ez a magatartás feltűnő lett az utóbbi idő
ben: a katonai támaszpontokat megerősítették s Okinawát, Japán egyik 
déli szigetét katonai erőddé építették ki. Ezenkívül az amerikai kormány 
a konzervatív japán kormánnyal szövetkezve meg akarja változtatni Ja
pán békés alkotmányát, amely elítéli a háborút. Törvényesíttetni akarja 
a hadsereg fenntartását s erejét tovább akarja fokozni annak ellenére, 
hogy minőségében és mennyiségében már is fölülmúlja a háború előtti 
hadsereget. A dolgozó nép békés ereje határozottan a béke mellett szállt 
síkra, hogy fékezze a konzervatív japán kormány és az amerikai imperia
lizmus politikáját. Az ez év januárjában a yokotai támaszpont ellen ren- 
rendezett tüntetés kifejezésre juttatta a hidrogénbombákat szállító re
pülőgépek üzemeltetése és az atommeghajtásos tengeralattjárók vízre- 
bocsátása elleni tiltakozást, s követelte az amerikai hadsereg kivonását 
és a támaszpontok megszüntetését. A mi keresztyén békemozgalmunk is 
részt vett ebben a japáni békeharcban.

Július végén tartják meg „a világ vallásos embereinek második béke
gyűlését” és augusztusra tervezik „az atom- és hidrogénbomba elleni 
tizedik gyűlést” . Kérjük önöket, támogassanak bennünket és imádkozza
nak Japánban folytatott békeharcunkért.”

2. A békeharc Ázsiában.
Az amerikai imperializmus összekapcsolja a konzervatív csoportot 

Japán politikai és pénzügyi köreiben a dél-koreai Pák Tjong Chi csoport
tal és a formózai Csang Kai-sek csoporttal s egy új antikommunista front 
felállítására törekszik. Ezért siet a japán konzervatív párt befejezni azo
kat a tárgyalásokat, amelyek Japán és Korea között folynak. Ez az ame
rikai politika mutatkozik meg Dél-Koreával kapcsolatban.

A mezőgazdasági válság Dél-Koreában krónikussá vált. Az amerikai 
pénzügyi támogatást nem a nemzeti tőke növelésére és ezzel a gazdasági 
válság leküzdésére fordították, hanem ellenkezőleg csak a mezőgazda- 
sági tőkéseket lendítették fel vele, miközben az Amerikából importált 
nagy mezőgazdasági terményfeleslegek a dél-koreai parasztságot nyo
morba taszították. Ezenkívül Amerika nyomást gyakorol Japánra, hogy 
helyette hasonló neokolonialista rendszabályokat foganatosítson. Ez a 
valódi célja azoknak a „tárgyalásoknak” , melyeknek befejezését most 
siettetik.

A keresztyén békemozgalom kiindulópontja Japánban az Isten előtti 
önvizsgálat és bűnbánat a japán egyháznak a kormánnyal szemben a há
ború alatt tanúsított magatartásáért. A japán uralom Koreában a régi 
kapitalizmus egyik legrosszabb példája. Elviselhetetlen látni, hogy a ja
pán kormány nemcsak Észak- és Dél-Korea egyesülését akadályozza, ha
nem az amerikai monopolkapitalizmussal szövetkezve Dél-Koreát mint
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piacot ismét a kapitalista uralomnak szolgáltatja ki anélkül, hogy ko
rábbi politikájáért bűnbánatot és önvizsgálatot tartana. A koreai diákok 
bátor magatartása elérte, hogy ezek a tárgyalások megszakadtak, de Dél- 
Korea és Japán kormánya nem mondott le a tárgyalások újrakezdéséről. 
Nemcsak Tokióban, hanem Japánban kb. negyven' más helyen is nagy 
tüntetéseket rendeztek s ezeken egymillió ember vett részt.

Ugyanezt mondhatjuk el a Japán és Formóza közötti viszonyról. For- 
mózában tízmillió őslakos él, azonban Csang Kaj-sekkel kétmillió katona 
költözött be a szárazföldről, akik egészen más nyelvet beszélnek s akik
nek egészen mások a szokásaik. A közvéleményt éppen úgy elfojtják, 
mint a korábbi fasiszta államokban. 288 ellenállási tüntetésre került sor, 
melyeket az idegenek természetellenes uralma 200 000 ember halálával 
fojtott el. Ezt az uralmat az amerikai támógatás a hetedik amerikai flotta 
segítségével tartja fenn, amely még ma is a Kína és Formóza közötti 
tengerszorosban tartózkodik.

Yoshida volt miniszterelnök, a japán konzervatív párt egyik legré
gibb tagja ellátogatott Formózába abból a célból, hogy megszilárdítsa a 
kapcsolatokat Japán és Formóza között.

Világosan felismerhetjük ugyanezt a problémát egy sor dél-vietnami 
eseményben is. Az, hogy ott gerillaháború folyik, azt mutatja, hogy igen 
sokan nem támogatják az elnyomó idegen csapatokat és saját kormányu
kat. Gerillaháborúban pedig nem lehet teljes győzelmet aratni, hacsak 
le nem mészárolják az egész lakosságot, a nem harcolókat is. Tartanunk 
kell tehát attól a lehetőségtől, hogy Dél-Vietnamban is ugyanarra a ször
nyű műveletre fognak vállalkozni, amelyet a japán csapatok annak ide
jén Eszak-Kínában hajtottak végre. Imádságunkban kérjük és reméljük, 
hogy az amerikai katonai vezetők jelenlegi terveiket okosabb tervekkel 
váltják fel és együtt haladnak a nép demokratikus erőivel, mielőtt el
merülnének az esztelenség és embertelenség mocsarában.

Ázsiában egész sor esemény vezethető vissza az imperialista ameri
kai politikára, amely ezen a területen meg akarja szervezni a kommu
nistaellenes katonai frontot. Ez a fáradozás azonban az ázsiai országok 
számára végeredményben csak a neokolonializmus felléptét eredményez
heti a régi kolonializmus összeomlása után. Mélyreható demokratikus 
megújulás nélkül sem a valódi béke, sem egy állam függetlensége nem 
biztosítható. A neokolonializmus az új államokban könyörtelenül elta
posta a demokrácia fiatal hajtását. Az ázsiaiak komoly erőfeszítésének, 
amellyel demokratizálni akarják saját országaikat, össze kell ütköznie 
Amerika ázsiai politikájával. Ebben a tekintetben Ázsia ma Afrika és 
Latin-Amerika mellett a kapitalista világ ellentmondásainak egyik gyújtó
pontja. Miként valaki mondta, Ázsia „a leggyöngébb láncszem a mai ka
pitalizmus láncában” . Az ázsiai békemunkások felelőssége tehát igen 
nagy. Békeharcuk azonos a függetlenségért és demokratizálásért vívott 
harccal.

Igen érdekes Inoue professzor személyes állásfoglalása a legdöntőbb 
ázsiai kérdésekben: „Véleményünk szerint az ázsiai békéért folytatott 
eme fáradozás kapcsolatban van az európai és amerikai haladó orszá
gokban végzett békemunkával és megteremtheti a maga gyümölcseit. S 
ez az első igazi lépés a fegyverkezési verseny befejezése, a nukleáris 
kísérletek és az atomfegyverek eltiltása, a katonai támaszpontok meg
szüntetése, az idegen csapatok kivonása és a világbéke nemes céljának 
megvalósítása felé.

Mi keresztyének kisebbség vagyunk Ázsiában. Japánban a 90 milliós 
lakosságból csak hatszázezer a keresztyén. De hisszük, hogy Jézus Krisz-
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tus, az egyház Ura, egyúttal a világ Ura is és hogy Jézus Krisztus uralma 
láthatatlan módon a nemkeresztyén társadalomra is kiterjed. A keresz
tyének tehát ott is felelősek az ember védelméért és a társadalom de
mokratizálásáért. De miként a fejlett országokból származó testvérek tud
ják, a valódi demokratizálás lehetetlen, ha felületesen csak kívülről ad
ják fel, mint egy ruhát. Hogy milyen megbízhatatlan kölcsönzött ruha 
ez, azt leginkább az amerikai külpolitika vezetőinek kellene tudniok. A 
valódi demokratizálódásnak belülről kell kiindulnia. De szilárdan meg 
vagyunk győződve arról, hogy e mögött az ember megértésének, tehát a 
hitnek és az igehirdetésnek a problémája áll. Ezért számunkra, ázsiai 
keresztyének számára az előbb említett neokolonializmus nemcsak poli
tikai, hanem lelki probléma is. Ha mi Ázsiában vallást akarunk tenni 
arról, hogy Jézus Krisztus a világ Ura, akkor nem hagyhatjuk figyel
men kívül a népek szabadságáért és függetlenségéért vívott harcot.”

3. A probléma megoldásának iránya
Foglalkoztunk azokkal a problémákkal, amelyekkel Ázsiában állunk 

szemben. Hol találhatunk rájuk megoldást? Örülhetünk annak, hogy a 
világtörténelem néhány éve a hidegháború enyhítése felé halad. Ennek 
következtében kötötték meg az elmúlt esztendőben a moszkvai megálla
podást.

„Mi japánok örömmel üdvözöljük, mert közöttünk sokan vannak, 
akik atombetegségben szenvednek, valamint olyanok, akik már nagyon 
is sok radioaktivitásnak voltak kitéve s a levegő szennyeződésének cse
kély megnövekedése következtében is tartaniok kell a megbetegedéstől. 
Ezenkívül az egyezményt a békéhez való hozzájárulásnak értékeljük 
s azt várjuk, hogy első lépés lesz az általános és teljes leszerelés felé, 
melyet számos további lépés fog követni a jövőben, hogy valóra váljék 
az igazi béke iránti hő kívánságunk.

Ázsia békéjének problémáját nem lehet megoldani a neokolonializ
mus elleni harc, azaz a szabadságért és függetlenségért folytatott küzde
lem nélkül. Az éhség és a népesség rohamos szaporodásának problémá
ján való felülkerekedés feladatát tehát csak belső demokratizálódással 
és gazdasági önállósággal lehet megoldani.”

HARVEY COX amerikai teológiai docens

„A  KERESZTYÉN EMBER FELELŐSSÉGE 
A  T E C H N IZ A L T  V ILA Q B A N "

címmel tartotta meg korreferátumát. Szerinte az egyház igen gyakran 
szembe fordult a tudományos és technikai haladással (Galilei a legjobb 
példa), de ha ezt teszi, mindig saját előfeltevései ellen cselekszik és 
éppen azt az evangéliumot árulja el, amelynek védelmére hivatott. 
A keresztyén evangélium Isten igéje, amely minden korban és minden 
társadalmi vagy kulturális, etikai felfogás mellett arra hívja fel az em
bert, hogy felelősséget vállaljon önmagáért és felebarátjáért a törté
nelemben az élő Isten előtt.
A természet világának mitológiátlanítása

A  természet világának mitológiátlanítása a technika nélkülözhetet
len kulturális kelléke. Semmilyen technika nem működhetik ott, ahol a
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világot még szentnek tekintik, ahol a természetet olyan jóindulatú vagy 
démoni erők lakóhelyének fogják fel, amelyeket hízelgéssel meg kell 
nyerni vagy ki kell engesztelni.

A teremtésről szóló bibliai tanítás mitológiátlanítja a természef vi
lágát. A természeti jelenségeket — a napot, a holdat, a csillagokat — 
gyökeres istenietlenítésnek veti alá. Nem látjuk bennük többé a vallá
sos imádat tárgyait, hanem Isten alkotásainak látjuk ezeket, amelyeket 
azért helyezett a világba, hogy az ő céljait s következésképpen az ember 
sorsát szolgálják. A természet világa Isten-nélkülivé lett, hozzáférhetővé 
vált az ember tervei és céljai számára.

Az emberi munka értékelése a Bibliában
Aristotelész úgy gondolta, hogy csak a rabszolgáknak kell dolgozniok. 

A munka alacsonyabbrendű tevékenység volt. Ezért azoknak, akik a leg- 
magasabbrendű tevékenységgel kívántak foglalkozni, kerülniük kellett 
a munkát.

Ezzel szöges ellentétben a Biblia úgy tekinti az embert, mint a mun
káért és a teljesítményért felelős lényt a történelemben. Nem tesz sem
milyen lebecsülő különbséget a „magasabbrendű” szellemi tevékenység 
és az „alacsonyabbrendű” kétkezi munka között. Ilyen különbségtétel 
csak az embernek abból az alapvetően dualisztikus szemléletéből szár
mazhatott, amely szerint az ember lényegileg többé-kevésbé a testbe be
börtönzött szellem. Az ilyen kettős szemlélet azonban nem lehetséges a 
Biblia számára. Az embert testi és lelki egységnek tekinti s ebben a szem
léletben nincs helye a test, a munka, vagy a földi tevékenység lebecsülé
sének.

Amikor a renaissance vége felé javulni kezdett az alapjában bib- 
liátlan arisztotelészi szétválasztás, amikor a tudósok kezdtek felszerelést 
használni, a technikusok pedig elkezdték hasznosítani a tudományos el
méletet, elérkezett az új korszak. Az emberi munka elismerése és tisz
telete a technika lényeges eleme.

A dolgok megváltoztatásának lehetősége
A technikai változás- előfeltétele az, hogy az embernek hinnie kell a 

változásnak mind lehetséges, mind kívánatos voltában. Kell, hogy legyen 
valami oka a dolgok megváltoztatásához, tervek kezdeményezéséhez, va
lamilyen cél elérése érdekében eszközök használatához. A változtatásnak 
ez a vágya egészen természetesnek látszik a mi szemünkben, de semmi
lyen hatással sem volt a történelem fatalista vagy ciklikus szemléletében' 
megrekedt emberre. A már meglevők megváltozatására irányuló kísér
letnek csak akkor van értelme, ha a történelemben az emberi válasz
adás, Isten hívása és az ember felelőssége színterét látják.

A „zárt univerzum”, amelyben már minden kész s csupán arra vár, 
hogy az ember felfedezze, nem ösztönzi a technikát. Az ókori Közel-Kelet 
istenségeinek léte szoros kapcsolatban volt az évszakok változásával, 
az -égitestek forgásával, vagy a nagy folyó évenkénti áradásával, Jahve 
a társadalmi változás eseményeiben jelentette ki magát, főleg az Exo
dusban. Míg a természetbeli istenségek így a visszatérő kozmikus jelen
ségek körébe voltak bezárva, Jahve teljesen új és példátlan dolgokat 
cselekedett.' („íme, újjá teszek mindent!”) Feltárult tehát egy „nyílt 
univerzum”, amelyben mind Isten, mind az ember új dolgokat alkot, 
újításokat végez, változtat és másít a meglevő gyakorlaton.
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A teremtés nem fejeződött be egyszer s mindenkorra, mint Arisz
totelésznél. Isten nem „nyugszik” meg, amíg meg nem teremtette az em
bert és be nem állította a teremtő folyamatba. A Biblia számára tehát a 
teremtés nincs lezárva. Nincs befejezve egyszer s mindenkorra, hanem 
tovább folyik mindenütt, ahol rendet harcolnak ki a káoszból. Az ember 
felelőssé tétetett a maga világáért.

Természetesen tekintetbe kell vennünk az ember bűnesetét. De mi
ként Barth Károly olyan világosan rámutat a Róma 5-höz írt magyaráza
tában, a legalapvetőbb dolog az embernél nem a bűne, hanem az újjá- 
teremtése. Krisztusban az ember felelős és szabad lett; az ó-Ádám le- 
győzetett és félretétetett. Létünk valósága új létünk, új-Ádám voltunk, 
megbízatásunk arra, hogy törődjünk testvéreinkkel, megosszuk a világot 
embertársainkkal, műveljük a világmindenség kertjét.

Az embernek ez a visszahelyezése a világért való felelősség állapo
tába, a technika elengedhetetlen feltétele, különös hangsúlyt nyer, — mi
ként Gogarten mutatott rá — a Galata levélnek abban a képében, amely 
a fiúságról beszél, mely felváltja az iskolamester alá vetett gyámságod 
Ugyancsak megerősítik Jézusnak azok a példabeszédei, amelyekben állan
dóan megismétlődik a gazda képe, aki birtokát a sáfárok gondjára bízza. 
Igen világossá válik, hogy nemcsak a pénznek, hanem a hatalomnak 
és a felelősségnek is sáfárai vagyunk. Ezért épp olyan szigorú ítélet alá 
esik az a gonosz szolga, aki veri szolgatársát és rosszul bánik vele, 
mint az, aki inkább elássa pénzét, semmint ötletesen kamatoztassa.

A technika vallásos eltorzulásai

A  technikának számos vallásos színezetű értékelése terjedt el, leg
többjük hamis és félrevezető.

A vallásos romantikus ember megborzad, amikor azt látja, hogy a 
természetet az ember felhasználja vagy átalakítja. Bár igaza lehet, ami
kor idegenkedik a természettel való gondatlan és önkényes visszaéléstől, 
az erdők megtizedelésétől, a folyók beszennyezésétől, a zöld övezetek el
pusztításától, de nincs igaza, amikor elvben tiltakozik az ellen, hogy a ter
mészet bevonassák az ember felelősségének és ellenőrzésének körébe. A 
világ teremtése Isten emberszeretetének kifejeződése; a természeti világ 
tehát bizonyos értelemben az emberért van. De nem azért van őérte, 
hogy zsarnokoskodjék felette és tönkre tegye, hanem hogy művelje, él
vezze és megossza másokkal.

A bibliai hit elveti a romantikát, mint az evangélium eltorzítását. 
Elvet tehát minden vallásos-romantikus gyanakvást is a technikával 
szemben az idillikusabb és primitívebb élet árkádiai vágyával együtt.

Az ellenkező véglet az a vélemény, hogy a technika alkalmazásával 
az ember minden nyomorúsága megoldható.

A technika önmagában nem old meg egyetlen problémát sem. Csu
pán eszközt ad az ember kezébe olyan problémák megoldásához, ame
lyeket korábban nem tudott megoldani. A nukleáris energia a legdrá
maibb példája a technikában rejlő ígéretnek. Ma az ember olyan kons
truktív és könyörületes dőlgokat tehet embertársáért, amilyeneket koráb
ban sohasem tudott megtenni; ugyanakkor azonban módokat kell talál
nia arra, hogy a különböző társadalmak közötti nézeteltéréseket háború 
nélkül intézze el, mivel a háború már nem eredményezhet mást, csak ka
tasztrofális pusztulást és a szó semmilyen értelmében nem „nyerhető” 
meg az egyik fél által sem.

550



Azok, akik a status quo-t szeretnék fenntartani, úgy ahogy van, 
mindig ellenzik a technikát. Ebben következetesek. Társadalmi változás, 
a régi utak elhagyása és új utak járása gyakran jár a technikai változás 
nyomában.

Az egyház sajnos gyakran állt azok oldalán, akik ellenezték a társa
dalmi változást, s ritkán pártolta azokat, akik annak vezetői voltak. Mi
vel e változás társadalmi alapja néha a technika, az ipar és a tudomány 
új előrehaladásában van, az egyház sok esetben elfogult lett a techniká
val szemben. A Jézus Krisztus evangéliuma azonban sokkal erősebb és 
sokkal áthatóbb, semhogy örökre a tudomány elleni hamis vallásos érvek 
börtönébe lehetne zárni. Galileit, Copernicust és Darwint az egyház vagy 
annak vezetői támadták. Korunkban azonban az egyensúly helyrebillent.

A világban meglévő jót nem azzal őrizzük meg, hogy bezárjuk vagy 
„pácoljuk”, hanem azzal, hogy állandóan újra elsajátítjuk annak a fényé
ben, amit a ma hoz és a holnap ígér. Mai világunkban nagyon lényeges 
a készség annak feladására, ami tegnap bevált, annak érdekében, hogy 
olyan valamit találjunk, ami holnap válik be. Ezen a ponton tér el a ke
resztyén hit a konzervativizmustól és köti sorsát az Eljövendőhöz.

A technikai civilizáció problémái és lehetőségei.
Négy olyan speciális terület kínálkozik, amelyeken a technika elke

rülhetetlen választás elé állítja a modern embert.
a) Említettük már a nukleáris fegyvereket. Mint keresztyének 

hálásak vagyunk azért, hogy létrejött az atomcsend-egyezmény, de nyug
talanok maradunk mindaddig, amíg hidrogénfegyver-készletek vannak 
felhalmozva és rakétakilövő rendszerek léteznek. Reméljük, hogy az 
atomcsend-egyezmény csak az első lépést jelenti a teljes leszerelés felé.

Az a veszély, amit katonai gondolkozók „lépcsőzetes továbbterjedés
nek” neveznek — kezdve a kisebb fegyverekkel és haladva a nagyobbak 
felé —, a nagyhatalmak közötti legkisebb konfliktus esetén is lehetséges. 
Ezért a modern fegyverzet a politikai feszültségek ideiglenes megoldá
sára és a nemzetközi légkör általános megjavítására kényszerít bennün
ket.

Az éretlenség és a gyerekes hetykeség veszélyes volt az íj, a gép
fegyver és a lángszóró idején is, de nem volt mindig önmagunkat meg
semmisítő. Ez azonban ma csak katasztrofális lehet. Teljesen új korsza
kot jelent az emberi történelemben és ezt nagy részben a technika hozta 
magával.

b) Az élelmiszertermelés modern módszerei révén lehetségessé vált, 
hogy a magvakra meg a talajra 'irányított atomsugárzás, valamint a hús
állatok genetikus struktúrájának a feljavítása példátlan fejlődést bizto
síthat az élelmiszertermelésben a közeljövőben. A technika segítségé
vel az ember nincs messze attól, hogy arassa a tenger óriási élelmiszer
készletét és tápszereket készítsen a korábban hasznavehetetlen anyagok
ból. A szintetikus protein előállítását például rövidesen be fogják fejezni.

A bőség elérhetősége azonban semmiképpen sem biztosítja an
nak szétosztását. A félelmetes technikai haladás ellenére is azt jelen
tette az UNESCO az elmúlt évben, hogy az éhező és rosszul táplált em
berek száma inkább növekedett, mint csökkent. A világot valaki olyan 
pincéhez hasonlította, amelyben húsz ember van és közülük négyé a 
táplálék fele. Ez a helyzet szükségképpen ingatag és feszült.
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Az előadók egyéni munkájához hozzátartozik az 
Összkeresztyén Béke-Világkonferencia tíz különböző kér
déssel foglalkozó bizottságának több napos kollektív 
munkával elkészített anyaga is.

Ezek főbb vonásaikban a következőket tartalmazzák.

1. A béke és az igazságosság

Az igazságosság alapja abban a szövetségben van, amellyel az egye
dül igaz Isten ajándékozza és tartja fenn az életet. Ez a szövetség az igaz
ságosság rendje, amely megpecsételi a megbékélést Isten és ember, vala
mint ember és ember között. Az igazságosság és a béke tehát szorosan 
összefügg egymással.

Az igazságosságnak ezt a rendjét egyszer s mindenkorra megerősí
tette az emberek rendetlenségével szemben Krisztus halála és feltáma
dása, az Igaz halála a nem igazakért. Ezért a mi igaz voltunk mindenek
előtt meghajlás Istennek rólunk hozott amaz ítélete előtt, amely a ke
reszten jelentetett ki. Az igazságosságot tehát csak azoknak alázatában 
gyakorolhatjuk, akiket Isten bűnbánatra hívott és üdvösségre megigazí
tott. Megengedhetetlen számunkra magunktól felállítani az igazságos
ság abszolút normáit.

Az igazságosság Isten ajándéka, amely az életet a Vele és egymással 
való közösségben alapozza meg, teszi lehetővé és tartja fenn.

Ezért a keresztyén ember a más vallásokhoz tartozó, humanisták és 
ateisták jogosságra és igazságosságra való törekvésében is az Isten igaz
ságosságára való utalást lát. Ezért munkálkodik együtt szolidárisán a nem
keresztyénekkel az igazságosságért vívott harcban. Tudnia kell azonban 
azt, hogy amikor a jogosságért és igazságosságért fáradozik, egyúttal az 
igaz és szövetségéhez hű Isten szeretőiéről is bizonyságot tesz.

Áz emberek közötti igazságosságért kifejtett fáradozásnak pozitívan 
kell proegzisztenciában megnyilvánuló koegzisztenciává átalakítania az 
emberi társadalom életében jelentkező feszültségeket, hogy így béké
hez jussunk. Nincs igazi béke az igazságosságra való emberi törekvés 
nélkül, mert a feszültségek, meghasonlások, és háborúk a minden for
mában jelentkező igazságtalanság, gonoszság és gyűlölet következményei. 
A társadalmi egyenlőtlenségnek, a föld életfontosságú javai aránytalan 
elosztásának és birtoklásának, valamiint a különböző kulturális fejlő
désnek a következményei.

Az igazságosságért kifejtett emberi fáradozás helyreállítja a helyes 
arányokat az emberek egymás közötti viszonyában. Isten igazságosságá
nak fényében azonban minden emberi igazságosság csupán viszonyla
gosnak mutatkozik. Ezért kell minden igazságosságra való emberi törek
vésnek óvakodnia attól, hogy a joggal önző gazdasági, faji, nacionalista, 
sőt vallásos programok megvalósítására éljenek vissza.

Az igaaságosságra irányuló emberi fáradozáshoz tartozik ma min
denekelőtt annak józan felismerése, hogy mit jelent ebben az ember 
által alakított világban együtt élni, a jelent és a jövőt alakítani és így 
munkánkkal hozzájárulni az igazságos béke elnyeréséhez és biztosításá
hoz. Isten ma ezt a feladatot bízza ránk, keresztyénekre.

Mint keresztyének megfigyeljük, hogy a tudomány és a technika által 
meghatározott világ felém'tése egyre szükségesebbé teszi a világbékének, 
mint e világ életfeltételének megtervezését és fokozatos megvalósítását.
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A Keresztyén Békekonferencia több ízben rámutatott már az emberi
ség új helyzetének komolyságára. Az atomkorban, amelyet maga az em
ber idézett elő, egyaránt mutatkoznak reményteljes lehetőségek és halálos 
veszedelmek is. A Keresztyén Békekonferencia bátorságot tanúsított az 
egyes ember és a társadalom új magatartásának kialakítására is, a békére 
és az igazságosságra tekintettel. Azoknak a problémáknak, amelyekkel 
ma viaskodunk, pusztán egyéni megoldását átfogó társadalmi összefüg
gésük, az emberiség széles köreiben lehetetlenné tette. Ezért kívánnak meg 
ma ezek a problémák ésszerűséget a tervezésben és becsületességet a ki
vitelezésben. Ehhez szükségszerűen hozzátartozik a technikai tudás a be
látható jövő alakításában. Az egyházaknak, ha a békéért és igazságosságért 
fáradoznak, ezekben a kategóriákban is segítséget kell nyújtaniok.

A békét és igazságosságot nem szabad csupán hirdetni, hanem a min
denkori társadalmi struktúrákon belül, az emberek közötti kapcsolatok
ban a helyes arányokkal meg is kell teremteni. Ezért éppen keresztyén 
teológiai ismeretünk követeli meg tőlünk a tudomány, a technika, a köz
gazdaság, a jog és a politika szakembereinek bátorítását arra, hogy szak
szerűen járuljanak hozzá a helyes arányok megteremtéséhez. A kenyér 
igazságos elosztásához a világon például ma elsősorban a szakemberek 
aktivizálása, s nemcsak a keresztyén szeretetszolgálat mozgósítása nyújt 
segítséget.

Az aránytalanságokat ma már nem lehet belpolitikailag hatalommal, 
külpolitikailag pedig háborúval eltüntetni a világból. Az ellentétek legyő
zése olyan folyamat, amely nem egyszer s mindenkorra érhet célhoz az 
egész emberiség számára. A keresztyének feladata ma, hogy közreműköd
jenek a pusztító ellentéteknek gyümölcsöző feszültségekké való átalakítá
sán. Nem szabad ragaszkodniok az igazságtalanul megállapított vagy igaz
ságtalanná vált jog érintihetetlenségéhez.

Az egyházak, akárcsak az egyes keresztyének, kettős feladat előtt áll
nak:

a) Energikusan harcolnak az olyan irányzatok és állapotok ellen, 
amelyek veszélyeztetik az ember életét és méltóságát, pl. a faji megkü
lönböztetés minden formája és a vallási és nemzeti kisebbségek elnyo
mása ellen. Ide tartozik a különböző formákban jelentkező antiszemitiz
mus is, valamint az ember méltóságának megcsorbítása a kolonializmusra 
és imperializmusra irányuló új törekvések által.

b) Felelős közreműködéssel állnak az olyan tervek, irányzatok és kez
deményezések megvalósítása mellé, amelyek biztosítani akarják az em
berhez méltó létet és a népek közötti békét bizalom és szerződések által, 
pl. becsületes nemzetközi szabályozások létesítése, egyenlő kezdési lehető
ség (minden területen és egyenlő díjazás az egyforma munkáért, szociális 
kiegyenlítődés, igazságos lakáspolitika, egészségvédelem stb.

Mindkettőért a keresztyének éppen a világban levő jogtalanságért 
őket is terhelő felelősségük tudatában fáradoznak. Elhanyagoltuk, hogy a 
szegények és jogfosztottak ügyét az Isten jövendő országáról szóló evan
gélium szerint a keresztyénség ügyévé tegyük. A keresztyének becsülete
sen tekinthetnek a múltba, mert tudnak a bűnbocsánatról, és bizakodás
sal nézhetnek a jövőbe, mert reménységük van.

2. A béke és szabadság

A béke és szabadság szorosan összefügg egymással: nincs szabadság 
béke nélkül és nincs béke szabadság nélkül.

A vitában kitűnt, hogy a szabadságnak két dimenziója van: van
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„külső” és van „belső” szabadság. Ezt a kettőt azonban nem szabad egy
oldalúan hangsúlyozni, vagy egyiket a másik ellen kijátszani.

A Biblia nem ismer elvont szabadságfogalmat, hanem Isten népének 
a szövetség Ura álltai való megszabadítása eseményéről tudósít. Az Ö- es 
Újszövetség egy egységet képez: az e g y  szabadság j ut mindenkor konkrét 
kifejeződésre a különleges történelmi helyzetben. Különösen az Újszö
vetségben lesz ez világossá, mint a másokért való életben a szolgálatra 
való szabadság. Ez egyúttal szabadság az önzéstől és az embertársaink 
ügyeivel szembeni közönytől. Ezt a szabadságot kapjuk ajándékul a Jézus 
Krisztusban.

Korunkban a szolgálatra való szabadság a közös politikai felelősség 
vállalását is jelenti.

Ez a közös felelősség a különböző társadalmi rendszerekben különféle 
formákat ölthet. Ahol a társadalom az egyes ember magán tevékenysége 
számára nagy teret biztosít, ott a keresztyén igehirdetésnek világossá kel
lene tennie, hogy az igazi szabadsághoz csak úgy jutunk el, ha az összes
ség javáért lemondunk személyes előjogainkról. Ahol a társadalom az 
egyéni szabadságot az összesség érdekében korlátozza, ott az igehirdetés
nek bátorítania kell a megváltozott történelmi helyzetben a közreműködés 
új lehetőségeinek felkutatására és megvalósítására, sőt a korábbi elő
jogok elveszítésének ilyen értelemben való megértésére. A keresztyén 
ember mindegyik esetben mindig az alapvető emberi jogok megszer
zéséért és megtartásáért száll síkra.

A keresztyén felelősséghez nem csupán saját országán belül tartozik 
a felebarátért való gondoskodás. Az a körülmény, hogy az emberiség nagy 
része még ma is éhezik és tudatlanságban meg betegségben él, nemzet
közi szolidaritásra késztet. Egyes csoportoknak és népeknek a faji meg
különböztetés és gyarmati függőség elleni harca is megértésünket és támo
gatásunkat kívánja meg. Mert amíg nem él minden nép szabadságban, 
addig egy általános emberi jogtól vannak megfosztva s a világbéke ál
landó veszélyben forog.

Ezért kell síkraszállnunk minden nép békés együttéléséért. A ko- 
egzisztencia a szabadság különböző elképzeléseinek alapvető relativizá- 
lását jelenti az emberiség életbenmaradásának érdekében.

A keresztyének különleges feladata abban kell, hogy álljon, hogy 
nyíltságot és megbékélési készséget tanúsítsanak, valamint azzal, hogy 
nem vesznek részt a hidegháborúban, megszüntetik az előítéleteket és a 
neheztelést, fáradoznak a kulturális cseréért és a kölcsönös tájékozta
tásért, olyan légkört segítsenek megteremteni, amelyben virulhat a béke 
és a szabadság.

3. A béke és hidegháború

Egyértelmű nemet kell mondani minden olyan kísérletre, amely aka
dályozni akarja a különböző társadalmi rendszerű államok kofegziszten- 
ciáját, mivel ez a koegzisztencia mindkét fél érdekeit tekintetbe veszi, de 
ugyanúgy tekintettel van a semleges államok érdekeire is. Egyetértés 
alakult ki tehát a hidegháborúnak, mint a valódi kétoldalúság megakadá
lyozásának folytatásával szemben kifejtendő határozott ellenállásra nézve. 
A békés együttélés lehetővé tételének érdekében állandó párbeszédet kell 
folytatni, amely annál gyümölcsözőbb lesz, minél nagyobb kritikával vizs
gálja felül mindkét fél a saját álláspontját mindarra nézve, ami a békés 
együttélés útjában állhat. Sürgetően utaltak arra, hogy minden dologban 
a Krisztusba vetett hitünk alapján kell gondolkodnunk és beszélnünk.
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Közös kiindulópont: Isten a Jézus Krisztusban minden emberi bűn 
ellenére az ember mellett foglalt állást. Az emberek közötti testvériség 
alapja Krisztusban van. Jézus Krisztust követve minden emberért való 
szolgálatra hívattunk ed. A vitában utalás történt a keresztyének felelős
ségének részességére azért, hogy gyakran széttöredezett az Isten ajándé
kozta testvériség és hogy nem elég világosan álltak ellen a hidegháború
nak a világban.

Isten hívására való új hallgatásunkban a következő lénéseket látjuk 
szükségesnek a hidegháború legyőzése érdekében:

A koegzisztencia a feszültség kezdődő enyhülésének fázisában is ál
landó feladat a hidegháború egyre újból támadó erői elleni harcban. 
A hidegháborút és annak az ifjúságra gyakorolt romboló hatását már az 
iskolában le kell küzdeni, amennyiben rámutatnak az ifjúság előtt a hideg
háború történelmi jelenségeire és feltárják előtte a békés élet perspek
tíváit.

Azokon a speciális politikai feladatokon kívül, hogy a feszültség eny
hülését tartós békerendet célzó tárgyalásokkal és megállapodásokkal, va
lamint közös célokat szolgáló és közös kutatási témákban kifejtett mun
kákkal elősegítsük, a következő sajátosan keresztyén feladatokat látták:

1. A keresztyének ahhoz nyújthatnak különleges segítséget, hogy az 
emberek a világ tényeit démonizálás és glorifikálás nélkül, józanul 
és mitológiátlanul lássák.

2. Tájékoztatás és felvilágosítás a különböző társadalmi rendszerek
ben élt élet valóságáról az egyházi publikációkban és előadásokban 
is. Az igehirdetéssel, tanítással és lelkigondozással segítséget lehet 
nyújtani a hidegháborúnak a gyülekezet életében való legyőzé
séhez

3. Javasolni kellene egy közös istentiszteleti és imanapot a békéért 
minden egyházban.

4. A béke és új államok

I. rész

Az afrikai és ázsiai államok többségének felszabadulása kétségtelenül 
olyan jelentős tény, amelynek minden keresztyén ember csak örülhet és 
amelyért méltó, hogy hálát adjon Isten kegyelmének. Ez államok függet
lenségének-elnyerése valóban előrehaladást jelent a béke megszilárdításá
ban, és ezért sürgős, hogy minden jóakaratú ember összefogjon azon álla
mok felszabadítása érdekében, amelyek még gyarmati iga alatt vannak. 
A Keresztyén Békekonferenciának tehát meg kell újítania felhívását mind 
a kormányokhoz, mind a nemzetközi közvéleményhez a végből, hogy hatá
rozzák el és foganatosítsák az összes megfelelő intézkedéseket Angola, 
Mozambique és Portugál Guinea függetlensége érdekében, általában pedig 
azért, hogy a világ minden népe szabadon választhassa meg útját és sor
sát. Az apartheid és a faji megkülönböztetés minden formájának elítélése 
valósággá kell, hogy váljék és nem maradhat egyszerű elvi deklarációnak.

Ami a neokolonializmust illeti, ez olyan fogalom, amely alapos elem
zést érdemlő egész sereg jelenséget foglal magában. Egy újabban függet
lenné vált ország polgára megérti e terminus valódi értelmét, amely mind
azt jelenti számára, ami gátolja az ő szabad és egészséges fejlődését. Való
ban, sajnálatosan kell megállapítani jelenleg, hogy a gazdasági és kultu
rális uralkodásnak olyan új formái jelentkeznek, amelyekre fel kellene 
hívni az egyházak és a keresztyének különleges figyelmét. Szeretnénk
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hangsúlyozni, hogy mindnyájunk kötelessége megkísérelni, hogy a kérész- 
tyén felfogást kiszabadítsuk a gazdagok, különösen a tőkések szóhasznála
tából és pontosan meghatározzuk, milyen szellemben kellene folynia a 
nemzetközi kereskedelemnek, hogy az egész emberiség ügyét szolgálhassa 
és elősegítse a harmadik világ gyors fejlődését. Ezeknek az országoknak 
hathatós segítségeit kellene kapniok iparosítási programjuk finanszírozá
sához, függetlenül politikai döntéseiktől. Az eszméknek ebben a sorában 
kedvezően értékelték a genfi konferencia eredményeit és remélték, hogy 
ezek valóban nagy lépést jelentenek a felé, hogy a világ az elmaradott 
államok javára változzék meg.

Arra a következtetésre jutottak, hogy semmilyen fáradságot sem sza
bad kímélni azért, hogy a nevelés az afrikai és ázsiai személyiségek fel- 
szabadulását és megerősödését szolgálja s ajánlatos, hogy ezen a területen 
kerüljék el a kulturális leigázás minden kísérletét.

Ebben a tényleges összefüggésben az egyháznak törekednie kell arra, 
hogy akcióit jobban beillessze a különböző nemzetek gletébe. Hathatós 
hozzájárulást kell, hogy tudjon nyújtani a nemzeti és nemzetközi egyesü
lések megteremtéséhez és a szolidaritás szellemének kialakításához. E 
tárgyban utalunk az Addisz Abeba-i okirat fontosságára.

Azok között a célkitűzések között, amelyekre az egyháznak összpon
tosítania kellene figyelmét, a következőket jelölték meg:

— A különböző népek közelebbhozása egymáshoz, hogy jobban meg
ismerjék egymást és segítséget nyújtsanak egymásnak.

— A keresztyének bátorítása, hogy vállalják a tényleges helyzet által 
megkívánt felelősséget.

— Cserék előmozdítása az egyházak között és a gyülekezeti tagok 
által végzett misszió új elgondolásának kidolgozása.

— Üj nemzeti és nemzetközi etika javaslata, amelynek alapja a fele
barát szeretete.

— Eredményes harc a világban tapasztalható éhség és analfabétizmus 
ellen, s annak követelésé, hogy a leszerelés következtében felsza
baduló összegeket az elmaradt területek megsegélyezésére fordít
hassák

E célkitűzések megvalósítása az integráns részét képezi annak a bi
zonyságtételnek, amelyet az egyháznak kell tennie ebben a világban.

Hangsúlyozták az új államok szerepének fontosságát a világ egyen
súlyában és a békében, amit bizonyít az, hogy milyen helyet foglalnak 
el az általános leszereléssel és a vitás kérdések békés megoldásával fog
lalkozó konferenciákon, valamint a 18 állam genfi tanácskozásain. Az 
egyháznak különösen szívén kell viselnie és imádságaiban hordoznia az 
afrikai államfők Kairóban tartandó konferenciájának ügyét.

II. rész
A „Béke és az új államok” munkacsoportja (az a munkacsoport, amely 

az újabban fejlődő államok szerepével és jelentőségével foglalkozik a vi
lágméretű béke megteremtésének összefüggésében)

imádkozott a Szentlélek vezetéséért, tekintettel az államok problémái
nak bonyolult voltára;

megvallotta mindnyájunk bűnét és a Jézus Krisztusban testet öltött 
felebaráti szeretetben való fogyatékosságát;

felismerte azt a békét veszélyeztető tényt, hogy a világ lakosságának 
kb. ötödrésze tartja kezében a világ vagyonának négyötödét és a gaz
dagok, valamint a szegények között húzódó választóvonal csaknem azo-
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nos a föld fehérbőrű és nem fehérbőrű népei között húzódó választó
vonallal.

Ezek után a munkacsoport tanácskozásainak eredményét a következő
képpen fogalmazta meg:

I. A munkacsoport minden egyházat figyelmessé szeretne tenni a kö
vetkező komoly és sürgető, figyelmet igénylő tényekre':

1. A kolonializmusra és neokolonializmusra, amely a katonai erőszak, 
a gazdasági hatalom és a kulturális befolyás felhasználásában jelentke
zik valamely nemzet részéről. Ezekkel olyan viszonyt akarnak valamely 
másik nemzettel létrehozni vagy kikényszeríteni, amely

a) nem tartja tiszteletben ennek a nemzetnek a függetlenségét és 
becsületét,

b) nem bátorítja fel azt lehetőségeinek sokoldalú kibontakoztatá
sára,

c) nem biztosít becsületes viszonzást nyersanyagaiért, termékeiért 
és szolgálataiért.

Az ilyen kolonializmus szégyenteljes példája Angola politikai és gaz
dasági kizsákmányolása, az erőszak jelentkezése, mint e helyzet követ
kezménye és annak kíméletlen elnyomása.

2. a) Az egyházak bizonyságtételére faji megkülönböztetés ellen 
szerte a világon, mindenekelőtt istentiszteletükben és közös egyházi éle
tükben.

b) A faji megkülönböztetés legmegrázóbb példájára, amely máris 
veszélyezteti a békét és amely Dél-Afrikában található. A keleti és nyu
gati egyházaknak sürgősen meg kell kísérelniük kormányaik meggyő
zését: ne segítsék a faji megkülönböztetést, különösen ne tegyék ezt 
Dél-Afrikába küldött fegyverszállítmányokkal.

3. Azokra a veszélyekre, amelyek az új államokat, valamint állam
formákat szabad fejlődésükben azáltal fenyegetik, hogy bevonják őket 
a hidegháborús konfliktusokba, ahogy ez például a következő esetekben 
történt:

a) Kuba jelenlegi gazdasági blokádja;
b) A Kínai Népköztársaság kizárása az Egyesült Nemzetek Szerve

zetéből;
c) A feszültség állandó növekedése Délkelet-Ázsiában, a Himalája 

térségében, az arab világban, Cipruson és Afrika, valamint Latin-Ame- 
rika számos részén.

II. A munkacsoport cselekvésre inti az egyházakat a következő vo
natkozásokban:

1. Buzdítsák kormányaikat minden olyan szervezet lényegesen na
gyobb támogatására, amely a most fejlődésben levő államok gazdasági, 
szociális és kulturális haladását mozdítják elő. Különösen gondolunk itt 
az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Tanácsára, amelyet 
újabban hoztak javaslatba.

2. A gazdaságilag fejlettebb országok egyházainak tagjai mutassa
nak rá a segítőkészség szükségességére a következő összefüggésekben:

a) fordítsanak országuk nemzeti termeléséből sokkal nagyobb részt, 
mint eddig a gazdaságilag fejletlen országok segítésére;

b) exportáljanak ezekből az országokból több készterméket és eköz
ben vállalják azt az esetleg nagyobb konkurrenciát, ami ebből saját ipa
ruk számára következik;

c) fizessenek nagyobb árat a tropikus mezőgazdasági termékekért;
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d) toborozzanak, vagy bocsássanak rendelkezésre több szakembert 
a most fejlődő országok számára, hogy ezek végrehajthassák fejlesztési 
programjukat.

3. Nagyobb segítséget kell nyújtani a közösségi szellem létrejöttéhez 
a nemzet, az ENSZ által elismert területi egységek és a világméretű 
egység kialakulása során.

4. A gazdaságilag fejlett országok egyházainak Keleten és Nyugaton 
rá kell mutatniok kormányaik előtt e célból annak szükségességére, hogy 
valóságosan közös kelet—nyugati segélyprogramokat hajtsanak végre az 
Egyesült Nemzetek keretében, hogy így a világ gazdaságilag fejlett or
szágainak egyesített lehetőségeit hasznosabban alkalmazzák és csök
kenjen az a kísértés, hogy a segítséget közvetlenül vagy közvetve politi
kai feltételekhez kössék.

III. A munkacsoport úgy véli, hogy a misszionáló egyházaknak 
tisztázniok kell önmaguk előtt, hogy a bennszülött egyházak helyi struk
túrája valódi kibontakozását többek között az akadályozza, amit vallá
sos neokolonializmusnak lehetne nevezni.

IV. A munkacsoport felhívja a II. Keresztyén Béke-Világgyűlés min
den vendégét és delegátusát, hogy a maga országában vállalja magára 
olyan tervek kidolgozását és megvalósítását, amelyek nélkül e javaslatok 
üres szavak maradnak.

5. A béke és Németország

A „Béke és Németország” munkacsoport két napig tanácskozott, és
pedig egy napig plenáris ülésen és egy napig két albizottságban. A vita 
helyeslő vagy kritikai értelemben az eddigi bizottsági munka eredmé
nyeihez kapcsolódott, nevezetesen a „Béke és a német kérdés” című irat
hoz, amelyet főként a bizottság baseli ülésén alakítottak ki. Ez az irat 
a lényeges kérdések és problémák összefoglalásaként szolgált.

A vita, amelyben messzemenő egyetértés mellett mélyreható kü
lönbségek is mutatkoztak, főként a következő gondolatokkal foglalko
zott:
1. Teológiai előfeltevések

Általánosan helyesnek tartották, hogy a megbékélés szempontját ál
lítsák a középpontba. A bűn felismerése és a bűnbánat végrehajtása szin
tén fontos téma volt. Nem tartjuk azonban szükségesnek, hogy különböző 
népek és pártok bűnének mértékét különösen hangsúlyozzuk, hanem 
minden erőnkkel' a mi Urunk Jézus Krisztus előtti felelősséggel közösen 
a jövőért kívánunk harcolni, mint ahogy a Jézus Krisztusban kapott 
megbékélés megszabadít bennünket a félelemtől, sőt minden ideológiától 
is Keleten és Nyugaton, annak érdekében, hogy a megbékélés szolgálatát 
szabadon végezhessük.

Isten azt várja tőlünk, és arra ad nekünk lehetőséget, hogy a feszült
ségeket küszöböljük ki és hidat építsünk.
2. A német kérdés viszonylagos fontossága

Tudatában vagyunk annak, hogy a német kérdés tárgyalásánál min
denekelőtt a világ békéjéről van szó. A német belpolitikai problémák 
egyelőre csak olyan mértékben fontosak számunkra, amilyen mértékben 
összefüggenek a béke kérdésével.

Messzemenő egyetértés volt a tekintetben, hogy nekünk keresztyé
neknek különösen fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a német kér
dés ugyan a világpolitika egyik nagyon fontos, de nem a legfontosabb
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kérdése. A német kérdés azonban mégis annyira központi, hogy a többi 
nép elvárhatja Németországtól, hogy a maga területén, saját lehetőségein 
belül és saját hatáskörében döntően hozzájárul a feszültség csökkené
séhez a világban.
3. Németország szomszédos népeinek aggályai

A szomszédos népek egész sorának képviselői kifejezésre juttatták 
népük aggodalmát olyan veszélyes tendenciák miatt, amelyek a német 
népben esetenként vagy ismételten megnyilvánulnak. Hangsúlyozták an
nak a szükségességét, hogy a hidegháború szellemének a felszámolása 
minden ember szívében megtörténjék és hogy az egyházak és keresztyé
nek különösen harcoljanak ezért.

Egyes szomszédos népek részéről javasolták, hogy az egyházak a II. 
világháború kitörésének 25. évfordulója alkalmából hívják fel gyüleke
zeteiket imádságra a német népért a II. világháború után.

Végül azt is kifejezésre juttatták, hogy nyilvánvalóan a szomszédos 
népeknél vagy bárhol a világon szinte egyáltalán nincs komoly törekvés 
arra, hogy elősegítsék Németország újraegyesítését politikai értelemben.
4. Németország saját felelőssége és a nagyhatalmak felelőssége

Véleménykülönbség volt a tekintetben, hogy a német kérdés megol
dásáért a felelősség mennyiben hárul a nagyhatalmakra vagy Németor
szág két része népére és kormányaira.

Egyesek a felé hajlottak, hogy a németek, mivel hozzájárulásuk nél
kül két nagyhatalom befolyási területére osztották fel őket, aligha ren
delkeznek mozgási szabadsággal. Mások ezzel szemben úgy vélekedtek, 
hogy a németeknek sok lehetőség áll rendelkezésükre a feszültség eny
hítésére, ezeket azonban kevéssé használják ki.
5. Újraegyesítés

A  bizottság számot adott magának arról, hogy az NDK és az NSZK 
léte politikai tény. A bizottságban nagy megértést mutattak az iránt, 
hogy a kettéosztás keserű tény a németek számára, de óvtak attól az illú
ziótól is, hogy ennek a ténynek az el nem ismerése járható út.

Annak a ténynek a figyelembevétele, hogy Németország két része 
és Berlin különböző politikai és gazdasági rendszerekbe tagolódott be, 
azzal a következménnyel jár, hogy a németek által remélt újraegyesítés
hez vezető úton csak a kölcsönös közeledés kis és óvatos lépéseivel lehet 
előrehaladni.

A békeszerződés megkötése az újraegyesítés első előfeltétele lenne, 
amit némelyek a szótárból teljesen törlendő szónak minősítettek.
6. Emberiesség

Az a véleményünk, hogy a politikának elsősorban az a feladata, 
hogy az embereket és az emberiességet szolgálja. Ezért, a politikai kérdé
sek egyértelmű megoldásának bevárása nélkül, intézkedéseket kellene 
foganatosítani a politikai ellentétek következményeként előállott emberi 
szenvedés enyhítésére.

Ezért üdvözöljük a Berlinben folyó tárgyalásokat az új határátlé
pési igazolvánnyal kapcsolatos megegyezésről és a németek közötti uta
zási forgalom növelése érdekében teendő intézkedésekről. Kérjük az NDK 
és az NSZK illetékes helyeit, hogy gondoskodjanak és fáradozzanak a 
politikai foglyoknak adandó amnesztián.
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7. Politikai javaslatok
Egész sor politikai javaslatot terjesztettek elő. Első helyen egyértel

műen az atomfegyvernek a betiltását, valamint az atomfegyverek német 
területen történő raktározásáról való lemondást említették, aztán az 
Odera—Neisse-határ elismerését, valamint minden idegen csapat kivoná
sát német területről.

6. A béke és a keresztyénséggel való visszaélés
I .

A keresztyénséggel való minden visszaélésnek a viliágbéke veszélyez
tetése a következménye, vagy elzárja és akadályozza a békét. A vitában 
mindjárt kezdetben többször is szóba került, milyen széles körű ez a te
matika, amely konkrét vonatkozásaiban a II. Keresztyén Béke-Világ- 
gyűlés valamennyi más munkacsoportjával érintkezik. Ezért a figyel
met főként azokra a kérdésekre igyekeztünk összpontosítani, amelyek 
nem szerepelnek közvetlenül a többi munkacsoportok témájában. A főre
ferátum és a korreferátum jó segítséget nyújtottak ehhez. Nem akarták 
az 1961-ben tárgyalt kérdéseket egyszerűen megismételni. Ott a keresz
tyén antikommunizmus veszélyéről, valamint a tömegpusztító eszközök 
keresztyén igazolásának veszélyéről volt szó. Az akkori megállapítások 
nélkül nem lenne teljes az itt közreadott munkaeredmény.

A vitában sürgetően elhangzott az a követelmény, hogy mindjárt egé
szen konkrétak legyenek, míg mások a témának pontosabb megfogal
mazására, illetve definíciójára törekedtek. Egyesek úgy vélték, hogy min
denekelőtt a keresztyénség helyes használatáról kell beszélni, mások
nak viszont a visszaélés alapos diagnózisa látszott fontosabbnak.

Az eleven vitában a visszaélésnek sokkal több konkrétuma szóba 
került, mint amennyit az alábbi pontokban felsorolunk. De úgy gondol
tuk, hogy nem szabad visszaélést elkövetnünk azzal, hogy munkánk 
eredményében olyan kérdéseket vetünk fel, amelyekkel kapcsolatban kö
zösen semmi újat vagy semmi olyat mondani nem tudtunk, ami konk
rét segítséget jelent.

1. A keresztyénséggel való visszaélés a Jézus Krisztus nevének ha
mis használata. Ebben másodrendű fontosságú, hogy ez szándékosan 
vagy akaratlanul történik. Gyakran magunk sem látjuk, hogy mikor 
élünk vissza az evangéliummal. Ez a hályog bűn, amely nemcsak Isten
től, hanem testvéreinktől és a világtól is elválaszt bennünket. A köteles 
alázat és bűnbánatra való készség abban mutatkozik meg, ha hajlandók 
vagyunk Isten igéje helyes használatának veszélyeztetését önmagunkban 
felfedezni és azzal határozottan szembeszállni. Ezért másokhoz is azzal 
a szeretettel fogunk szólni, amely az igazságból fakad.

2. A Jézus Krisztus nevével csak az élhet vissza, aki úgy gondolja, 
hogy hisz Benne. Ezzel nem igazoljuk azt az embertelenséget, ami a Jé
zus Krisztus nevére való hivatkozás nélkül történt vagy történik.

3. A keresztyénséggel ott élünk vissza, ahol Krisztust saját vá
gyaink és érdekeink kiszolgálójává tesszük ahelyett, hogy Neki szolgál
nánk és kiszolgáltatjuk magunkat vele. Ezzel az Ö életre és békességre 
kötött szövetsége halálra és békétlenségre változik.
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II.
A visszaélés sok formája közül a következő konkrétumokat említet

ték meg:
1. Aki másoknak Isten igéjét hirdeti anélkül, hogy ő maga ahhoz 

tartaná magát, az visszaélést követ el a keresztyénséggel.
2. Az egyház, amely Isten igéjét hirdeti, ki van téve annak a kocká- ' 

zatnak, hogy visszaélést követ el a keresztyénséggel. Ha azonban ezt a 
kockázatot azzal akarja elkerülni, hogy hallgat a világ problémáiról és ki 
akar bújni minden elkötelezettség alól, akkor az Urától kapott megbíza
tást tagadja meg. Van az egyháznak olyan hallgatása, amely halálos.

3. Visszaélés történik a keresztyénséggel ott, ahol az egyház és a ke- 
resztyénség nem Istennek a világra mondott igenjéből, hanem a szem
benálló félre mondott nem-bői él.

4. Éppen így visszaélés a keresztyén ember kritilkátlan konformiz
mussal való részvétele a közéletben.

5. Visszaélést követ el az, aki a más társadalmi rendszerű országok 
polgárait csupán ezen az alapon meggyanúsítja. Még rosszabb ez a visz- 
szaélés a hamis keresztyén testvériség formájában.

6. Visszaélés az, ha a szegényekért viselt felelősségtől alamizsnálko- 
dás útján akarunk szabadulni, ahelyett, hogy szolidaritásban élnénk 
azokért és azokkal, akiknek ugyanolyan joguk van a föld gazdagságához.

7. A keresztyénséggel való legsúlyosabb visszaélés az egyoldalúság. 
Ahol azonban ökumenikus fáradozásban a külső egységre az egyház szol
gálatának és bizonyságtételének feláldozásával törekszenek, ott vissza
élés történik a keresztyénséggel.

8. Visszaélés az, ha a faji feszültségeket a fajok különválasztásával 
akarjuk megoldani. Mindnyájan egyek vagyunk a Krisztusban. Ahol kü
lönböző fajú emberek tudnak együtt imádkozni, ott a visszaélés isten- 
káromlássá válik.

9. Visszaélés a keresztyénséggel az, ha a Prágában hozott határoza
tokat nem képviseljük saját politikai körünkben, tekintet nélkül a le
hetséges hátrányokra.

III.
1. A valódi ökumenikus találkozás, melynek a Prágai Békekonferen

cia egyik példája, jelentős lépés a keresztyénséggel való visszaélés legyő
zésének útján azáltal, hogy itt a más nemzetiségű, politikai, társadalmi 
és faji területekről származó testvérekkel találkozunk, előítéleteket el
hárítunk, egymásra hallgatunk, igyekszünk egymást jobban megérteni, 
kiigazíthatjuk egymást és engedjük, hogy bennünket kiigazítsanak.

2. Az idegen testvérekért való könyörgés, különösen azokért, akiket 
ellenségeinknek tekintünk, lehetővé teszi, hogy valódi szeretetre szaba
duljunk meg minden anti-magatartásból és így elhárítsuk a keresztyén
séggel való visszaélést.

7. A béke és leszerelés

A fegyverkezési technika gyors haladása, valamint a költséges fegy
verkezési verseny ma minden népet arra indít, hogy a nagyhatalmakkal 
együtt komolyan gondolja át a leszerelés kérdését és merje megtenni az 
első lépéseket

Megszégyenüléssel állapították meg, hogy a technikusok, tudósok és 
fizikusok — különösen a Pugwash Konferencia k e r e t é b e n é s  számos
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politikus — pl. az ENSZ-ben és az Interparlamentáris Unióban — alapo
sabban átgondolták a leszerelés problémáit, mint az egyházak és a ke
resztyén gyülekezetek, amelyeket Isten Krisztusban elvégzett megbékél
tető tette sajátos kezdeményezésre kötelez el a katonai és szellemi le
szerelés kérdésében is. Jézus Krisztusban, az Ö halálában és feltámadá
sában békéltette meg Isten a világot. Isten békemunkája minden em
berre vonatkozik. Krisztus békessége azonban nem önbiztosítás. Tőlünk, 
mint gyülekezettől az embertársaink iránti odaadást követeli meg. A 
megbékéltek nemcsak másképpen élnek, hanem másokért élnek.

Naponkénti szolgálatunkban arra vagyunk hivatva, hogy részt ve
gyünk a béke kialakításáért az egész világon folyó munkában és küzde
lemben. Kegyelmes Urunk nevében hívunk fel a leszerelésre minden 
embert, minden ember érdekében.

Jóllehet az általános és ellenőrzött leszerelés szükségességének a be
látása mind a politikusok között, mind a népek között fokozódott és kü
lönböző konkrét lépések, mint a moszkvai egyezmény, a hasadó anyagok 
előállításának önként vállalt korlátozása a nagyhatalmak részéről, a „for
ró drót” felállítása, előkészítette a talajt, az áttörést a leszerelés irányá
ban még ezután kell kivívni. Miért nem történt meg ez az áttörés eddig? 
A technikai problémákat, amelyeken sok türelemmel dolgoztak, talán 
még meg lehetne oldani, ha a bizalmatlanság és félelem, az érdektelen
ség és cinizmus meg nem bénította volna a tetterőt. Ezért mi keresztyé
nek is felelősek vagyunk. A katonai leszerelés csak egyik aspektusa az 
annak érdekében szükséges változásnak, hogy leszerelt világban félelem 
nélkül élhessünk. Ehhez nemcsak leszerelési egyezményre van szükség, 
hanem az összes erők, nemcsak a szakemberek, hanem minden ember, 
keresztyének és nemkeresztyének teljes mozgósítására a békés társada
lom kialakítása érdekében.

Fel kell használni a meglevő kezdeményezéseket és bátorítani kell 
kisebb lépések megtételére, tettekre kell váltani a terveket és új elkép
zeléseket kell kidolgozni, hogy teret biztosítsanak a békének. Követel
jük olyan atommentes övezetek létrehozását, amelyeket nemcsak kato
nailag szerelnek le, hanem amelyeket az információ és kapcsolattartás 
szabadsága, a gazdasági és kulturális együttmunkálkodás jellemez. Kö
veteljük a moszkvai szerződés kibővítését, pl. a föld alatti kísérletek be
szüntetését, a katonai támaszpontok megszüntetését idegen területeken, 
a tömegpusztító fegyverek és az előállításukra vonatkozó információk 
más országoknak történő továbbadásának megtiltását és a háborúnak, 
mint politikai eszköznek a száműzését. Támogatjuk olyan „béke-alkot
mányoknak” a kidolgozását, amelyek kifejezetten kizárják a fegyverke
zést és a háborús előkészületet, mint pl. Japán alkotmánya. Támogatjuk 
a fegyverkezés beszüntetésére (Gomulka-terv) és a biztonságra és feszült
ség csökkentésére (Thirring-terv, Ausztria) vonatkozó terveket. Gondo
lunk tudományos együttmunkálkodási tervekre nemzetközi szinten, pl. 
a békés célokat szolgáló atomkutatásban és a világűrkutatásban, valamint 
független intézetek felállítására a béke kérdéseinek kutatása érdeké
ben. Ajánljuk a fejlesztési segély nemzetközivé tételét, nemzetközi sza
bályok felállítását a világkereskedelemre nézve, amelyek számolnak a 
fejlődésben levő országok helyzetével, ajánljuk a nemzetközi jog tovább
fejlesztését és a nemzeti katonai biztonsági intézkedések felcserélését 
nemzetközi békevédelemmel az ENSZ keretében. Az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének széles körű támogatása a népek részéről egyik előfeltétele 
annak, hogy az betölthesse feladatát és tovább fejlődhessék.
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Egyházaink feladata a békeszolgálatban:
1. Krisztus gyülekezetének a diakóniája ma megköveteli az együtt

gondolkodást minden felelőssel a világhelyzet, a hatalmak közötti erővi
szony és a világban levő feszültségi gócok tekintetében. A tárgyilagos 
tájékozódás erkölcsi kötelesség Krisztus gyülekezete számára. Segédesz
közül szolgálhatnak ehhez a Keresztyén Békekonferencia, az Egyházak 
Világtanácsa és más szervezetek dokumentumai.

2. Imádkozunk mindazokért, akik ma különös felelősséget hordoz
nak a békéért: a kormányokért és az ENSZ-ért, mindazokért, akik szen
vednek a háborúk következményeitől, vagy akiket újra háborúk fenye
getnek.

3. Igehirdetésünkkel és magatartásunkkal nekünk mint keresztyé
neknek Keleten és Nyugaton arról kell bizonyságot tennünk, hogy Krisz
tus megszabadít bennünket a félelemtől, a gyűlölettől, a bizalmatlanság
tól és az önbiztosítástól. Ezért szembeszállunk minden gyűlölködő és 
háborús propagandával és a békés társadalomra való tudatos nevelésen 
fáradozunk (pl. katonai játékszerek megtiltása).

4. Mindazoknak, akik a béke melletti bizonyságtételüket a katonai 
szolgálat megtagadásában kívánják kifejezésre juttatni, megértést és se
gítséget kell kapniok gyülekezeteinkben. Velük együtt reménykedünk 
olyan békés társadalom létrehozásában, amelyben a katonai szolgálatot 
felváltja a békés szolgálat az emberiség javára.

5. Békeszolgálatunk megkívánja a kapcsolatok tartását minden 
olyan békeszervezettel, amellyel egynek tudjuk magunkat az emberisé
gért végzett szolgálatban. Igyekszünk elősegíteni a tapasztalatcserét el
választott emberek és elválasztott népek között, találkozások, közös ta
nulmányok és irodalom révén. A Keleten és Nyugaton élő egyházak kö
zötti párbeszéd is, mint kölcsönös intés és erősítés, lényeges segítség a 
békeszolgálatban.

8. Az ifjúság békeszolgálata
I .

Amit Isten ad a világnak — az Ö szövetségét életre és békességre — 
azt cselekvésre akarja változtatni az Ö világában és az Ö történelmében 
az Ö népe által. Ezért azt parancsolja nekünk, hogy engedelmesek le
gyünk és szolgáljuk az emberek életét és békességét. A fiatalok meghal
lották ezt az üzenetet. Hallják a sürgető felhívást, hogy prófétai módon 
gondoljanak az emberiség jövőjére és más fiatalokkal együtt munkálkod
janak a jövő alakításán.

Az egybegyűlt ifjúság háláját nyilvánította a Keresztyén Békekon
ferencia által nyújtott alkalomért, hogy találkozzanak egymással a II. 
Keresztyén Béke-Világgy.ű lésen és ökumenikus közösségben vitassák 
meg a feladatokat s kezdjék el a problémák megbeszélését. A beszélge
tések nyilvánvalóvá tettéle, hogy ez mennyire nehéz. Előbb egymás kö
zött kell gyakorolni azt, amit másoktól szeretnének megkívánni. A türe
lem jobb, mint az abszolutista keresztyén álláspont; de elég türelmesek 
vagyunk-e egymás iránt? Hisszük — mondták —, hogy az őszinte, nyílt 
beszélgetések gyümölcsözőbbek a merev deklarációknál; de nem tet
tünk-e magunk is ilyen nyilatkozatokat? Hisszük, hogy a kockázatok vál
lalása akcióink során reményteljesebb a megszokott régi utak járásánál; 
de nem ragaszkodunk-e állandóan magunk is a régi formákhoz? Talán
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mindenekelőtt olyan emberekkel kell találkoznunk, akiknek gondolko
dása gyökeresen különbözik a mienktől, úgyhogy magunk is megváltoz
zunk.

Az ifjúsági munkacsoport két és fél napon át vitatkozott ezekről a 
kérdésekről, véleménykülönbségeik azonban gyakran mélyebbre mentek, 
mint megegyezéseik. Számos kérdés válasz nélkül maradt.

Mindjárt kezdetben két látást nyertek. Először is aktívak akartak 
lenni a békéért — mint mondták —, de technikai és bürokratikus vilá
gunkban nem elég, ha csak olyan személyekkel foglalkozunk, akik vár
ják a segítségünket. Az emberi élet és az emberi társadalom élete sok
kal intézményesebb és szervezettebb, mint képzelnénk. Együtt kell mun
kálkodni más békeszervezetekkel és inspirálnunk kell azokat, mint 
ahogy azok is inspirálnak bennünket munkára. Másodszor az ifjúságnak 
együtt kell élnie az idősebb nemzedékkel amely régi kategóriákban gon
dolkodik, régi módon beszél és cselekszik. Az ifjúságot nem szabad az 
idősebb nemzedék óvatosságával szembeállítani, és nem szabad figyel
men kívül hagynunk azokat a tapasztalatokat, amelyeket ők szereztek.

Csak az az ember tudja alakítani a jövőt, cselekvése által, akinek 
gondolkodása megelőzi kora gondolkodását. Ezt kell mondanunk ma
gunknak: van értelme a reménységnek! Van értelme a világ megváltoz
tatására irányuló akaratnak! Van értelme a közvélemény megváltozta
tásában való részvételnek, ha ez a vélemény az emberiség ellenségévé 
vált!

II.
Az idő legnagyobb részében az ifjúsági munkacsoport öt alcsoport

ban dolgozott. Ilyen módon jobban megismerhették egymást, gyakrab
ban felszólalhattak és alaposabban foglalkozhattak az egyes témákkal.

A viták három témára összpontosultak. Amit ezekről mondtak e je
lentésben, az nem végleges vagy általános konklúzió. Ezek olyan kérdé
sek, amelyeket feltettek maguknak és olyan feladatok, amelyek a jövő
ben előttünk állnak.

1. A status quo és a forradalom. Krisztus jelen van minden korszak
ban és az élet minden területén, elvárva tőlünk, hogy nyomban kövessük 
őt. Ezzel ledönti a status quo-ba vetett hitünket. Ez nyilván azt jelenti, 
hogy ahol forradalmak vannak, ott a keresztyének nem állhatnak félre. 
De hogyan legyenek benne? A szeretet leikével és erejével! De mit jelent 
ez? Némelyek azt mondják, hogy az erőszakról minden esetben le' kell 
mondanunk. Mások azt állítják, hogy ha bizonyos helyzetekben korláto
zott mértékben élünk az erőszakkal, ez a szeretet paradox formája lehet. 
Nyilvánvaló, hogy a szeretet az az alapvető energia, amellyel Isten meg
változtatja _ a világot. De mik ennek a következményei a keresztyének 
számára a különböző fajtájú forradalmakkal szemben elfoglalt magatar
tásukban? Természetesen ismernünk kell a történelmet, de vajon tanu
lunk-e valami döntő dolgot a történelemből? Ki szabadít meg minket az 
előítélet és az előre megformált vélemények börtönéből? Elmúlt az az 
idő, amikor az egyháznak megvolt a válasza minden kérdésre s amikor 
az egyház nevelte a fiatalokat. Ki tudja ma a helyes választ? Vajon a 
nevelési rendszer, az állam, vagy a tömegbefolyásoló eszközök-e azok, 
amelyeknek ma nevelniök kell az ifjúságot? Mi az egyház szerepe, amely 
állítólag benne van a változások közepében? Amire leginkább szüksé
günk van, az a forradalom teológiája. De talán még előbb a teológia for
radalmára van szükségünk.
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2. Megkülönböztetés a bőr színe vagy a társadalmi háttér miatt. — 
A megkülönböztetésnek különböző fajtái vannak, ezeknek legtöbbje ki
sebbségi csoportokkal kapcsolatos. Az ún. „faji probléma” a megkülön
böztetés különleges fajtája. Az embereket elválasztó szociológiai különb
ségek között van a nyelv, a kultúra, a vallás, melyek mindegyike válto
zásnak van alávetve. A bőr színe az utolsó különbség kellene, hogy le
gyen, ami elválasztja az embereket egymástól, mivel az csupán külső 
különbség. Ez azonban más különbségeket tesz hangsúlyossá. A faji kér
désben azt a veszélyes illúziót vetették fel, hogy itt Isten akaratában rejlő 
változtathatatlan elkülönüléssel van dolgunk. Ismételjük meg most is, 
amit gyakran mondtunk már: azoknak oldalán állunk, akik az apartheid 
politikája ellen harcolnak Dél-Afrikában; támogatjuk azokat, akik az 
Egyesült Államokban a faji megkülönböztetés ellen harcolnak. De fenn
áll a veszély, hogy ennek elmondásával túl könnyűvé tesszük magunk 
számára a dolgokat, hogy megnyugtatjuk magunkat egy szolidaritási nyi
latkozattal. Mennyi előítélet, van az európai országokban. Ennek gyöke
rei az emberek tudatában vagy tudatalattijában vannak; átplántálják 
gyermekeikbe. Integráns része ez a bürokratikus társadalom felépítésé
nek, amelyet nemzeti érzések alakítottak ki. Hogyan birkózzunk meg 
ezzel? Állandó és türelmes nevelésre van szükség ahhoz, hogy az előíté
letnek ezt a problémáját legyőzzük. A kérdés az, hogy mi-magunk elég 
világosan látunk-e? Halljuk, hogy Isten szövetsége minden osztályhoz, 
fajhoz és nemzethez tartozó embereket magában foglal, de biztosítanunk 
kell, hogy ez ne maradjon kegyes elméleti tudás. Itt van szükség komoly 
gondolkodásra. Szükségünk van a társadalom elemzésére s szükségünk 
van bátorságra is ahhoz, hogy megtámadjuk a társadalomban a diszkri
mináció hydrafejű szörnyét és levágjuk egyik fejét a másik után. Meg
kaphatjuk ezt a bátorságot az evangéliumból, de elnyerhetjük más trat 
díciójú és más színű testvéreinktől is, ha együtt élünk velük.

3. A társadalom és az egyén. — A társadalom és az egyén élete 
olyan kölcsönösségi viszony, amelyet feszültségek jellemeznek. Mindket
tőnek szabadságra van szüksége, mindkettő szabadságot kíván; de fenn
áll az a veszély, hogy a szabadság magánüggyé válik. Ezenkívül minden
ki más és más valamit ért a szabadságon, attól függően, hogy milyen ha
gyományból jön. A Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten szövetsége 
igazi szabadságot ad, s ez a szabadság a mások szolgálatának lehetősé
gében áll. De vajon hajlandók vagyunk-e korlátozni személyes szabad
ságunkat mások érdekében? Valóban hisszük-e, hogy személyes szabad
ságunknak ez a korlátozása új szabadsághoz vezet? — Igen gyakran fé
lünk egymástól; néha a kelet- és nyugatnémetek is félnek egymástól, 
még akkor is, ha mindketten keresztyének. Továbbá nem tudunk eleget 
egymásról. Tőrbe csalnak bennünket azok a képek, amelyeket egymásról 
alkottunk. Ez a félelem háborús veszélyt teremt. Egymással kapcsolatos 
tudatlanságunk veszélyezteti a békét. Bizalommal kellene találkoznunk 
egymással, még ha eltérően gondolkodunk is. Ez lenne szabadság és béke
szolgálat.

Megismételjük az általános leszerelés iránti kívánságunkat. Nemzet
közi szerződéseket várunlí, amelyek elítélik az erőszak alkalmazását.

9. A béke és ökumené

I. Urunk és Megváltónk emberré létele és az Ő megbékéltető gol
gotái áldozata minden embernek az élet és béke teljességét ígéri. A ke
resztyének tehát a minden ember iránt való szeretetben gyökereztek
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meg és vettek alapot és ők a békesség hordozói (Fii 4,7). Mint örökösök 
Izraellel, arra hívattak el és arra választtattak ki, hogy a szent szövet
ségnek, az élet és béke szövetségének (Mai 2,5) tanúbizonyságai legye
nek.

Az a békesség, amelyet Isten szerzett, magában foglalja a mi meg
békélésünket mind Istennel, mind embertársainkkal (Ef 2,13—18). A 
megbékéltetés és a békesség szolgálata Jézus Krisztus gyülekezetének 
leglényegesebb feladatai közé tartozik.

II. A keresztyén békemozgalom önmagát kezdettől fogva a keresz
tyén ökumené részének tekintette. Ezért a Keresztyén Békekonferencia 
mindig szoros kapcsolatot tartott más ökumenikus összefogásokkal, kü
lönösen az Egyházak Világtanácsával. Tudatában van annak a feladat
nak, hogy valamennyi egyházat emlékeztetnie kell a megbékéltetés és a 
békesség dimenzióira közös feladataik minden vonatkozásban. Az egy
ház megújulása a békesség aspektusának hangsúlyozása nélkül elképzel
hetetlen. Örömmel üdvözölték az Egyházak Világtanácsa és a Keresztyén 
Békekonferencia közötti tárgyalásokat, mint pl. azt, amely legutóbb Genf- 
ben folyt le.

Különös örömmel, fogadták azt, hogy mindkét mozgalom valamennyi 
kimagasló tisztséget viselő személyisége mind nagyobb számban aktív 
tevékenységet is kifejt egyúttal. A Keresztyén Békekonferencia regioná
lis bizottságainak sürgetően szívére kötötték, hogy a lehető legszorosabb 
kapcsolatokat létesítsék a nemzeti ökumenikus tanácsokkal. Kérték az 
Egyházak Világtanácsát és a Keresztyén Békekonferenciát, közösen gon
doskodjanak arról, hogy a béke ügye az egész egyház számára a megúju
lás forrása és ne feszültségek okozója legyen az egyházak között. A gyű-' 
lekezetek és egyházi szervezetek foglalkoznak már a béke és a megbé
kélés eme szolgálatának gyakorlásával.

III. A bizottság felkért minden keresztyént, hogy teljes képzelőere
jükkel keressenek olyan új utakat, amelyeken békeakaratukat és felelős
ségüket cselekedetté tehetik. Lelkiismeretes fáradozásra buzdítottak 
avégből, hogy a béketörekvést illesszék be minden korosztály oktatásába 
és az egyházi folyóiratok szerkesztőségi anyagába. Hangsúlyozták, hogy 
a békéért kifejtett fáradozás nemcsak személyes kapcsolatokat kíván 
meg, hanem keresztyén szolgálatvállalást a társadalmi és politikai struk
túrákban. Élénk figyelmet kellene szentelni a római katolikus egyház 
békemozgalmaival fenntartandó kapcsolatoknak. Megfelelő kezdet lenne 
a megfigyelők cseréje, valamint speciális konzultációk tartása. Mivel az 
egyházak nem élhetnek elszigetelten a világban, nyomatékosan buzdít
ják a Keresztyén Békekonferencia Munkabizottságát, hogy létesítsen 
együttműködési kapcsolatokat más békemozgalmakkal.

10. A béke és katolicizmus

I .

A „Béke és katolicizmus” bizottságban protestáns és ortodox keresz
tyének római katolikus keresztyénekkel együtt jöttek össze párbeszédre 
testvéri szellemben. Jóllehet mindannyian tudatában voltak annak, hogy 
különösen a politikai döntések természetjogi megalapozása tekintetében 
lényeges teológiai különbségek vannak, az evangélium alapján mégis 
messzemenő közeledést állapítottak meg közös elkötelezettségük felisme
résében.

Kifejtették, hogy mivel Isten Krisztusban megbékéltette a világot 
magával és bennünket a megbékélés szolgáivá tett, arra hivatottaknak
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tudjuk magunkat, hogy minden erőnket vessük latba az emberek és né
pek közötti megbékélés és béke érdekében. Ezt a szolgálatot hitelre nem 
méltóvá teszik az egyházaink közötti feszültségek és egyenetlenkedések. 
Annak az egységnek, amely közöttünk Krisztusban megvan, láthatóvá 
kell válnia bizonyságtételünk és szolgálatunk által a mai fenyegetett vi
lágban. Tudjuk, hogy ebben az ügyben még csak első és szerény lépése
ket tettünk és hogy nem tudunk kész megoldásokat felmutatni; azt is 
tudjuk azonban, hogy a következő lépéseket közösen kell megtennünk, 
ha eleget akarunk tenni a reánk váró nagy feladatoknak.

Elismerték, hogy korábbi konferenciákon éles nyilatkozatok hang
zottak el a római katolikus egyház magatartásáról a béke kérdésében és 
hogy ezzel — a dolgok mai állása szerint — túlságosan keveset feltételez
tek a Szentiéleknek a római katolikus egyházban folyó munkájáról. 
Másrészről a római katolikus egyház életében akkor olyan vonások mu
tatkoztak, amelyek bizonyos okot szolgáltattak ilyen nyilatkozatokra. An
nál inkább örülnek a római katolikus egyházban történő bizonyos ese
ményeknek.

Ezek az események egy olyan jövőbeli fejlődés reményét keltik ben
nünk, amely mai világunk égető kérdéséi és az egész emberiségért való 
lelkigondozói felelősségünk tekintetében bizonyságtételben és szolgálat
ban közelebb hoz egymáshoz.

Hálával ismerték el, hogy a katolikus keresztyénségben az evangé
lium szelleméből fakadó igazi megújulás jelei mutatkoznak, mind a teo
lógia bibliai dimenziói újrafelfedezésében és az egyház alakjára és éle
tére vonatkozó eszmélődés tekintetében, mind — ezzel azonos összefüg
gésben — a nagykorú, de önmagában mégis egyenetlen világ kihívásaival 
való foglalkozásban. Ebből fokozódó készség fakadt a párbeszédre más 
keresztyénekkel és egyházakkal, az Ószövetség népével, Izraellel és 
„minden jóakaratú emberrel” . A legutóbbi években a pápák két nagy én
eklikával és más nyilatkozatokkal igazi „hídépítőknek” (Pontifices) bi
zonyultak a megosztott világban.

II.
Ez az új helyzet a nem római katolikus keresztyéneket felbátorította 

arra, hogy a párbeszédük során nyíltan és testvéri módon kimondják kér
déseiket a római katolikus egyház felé:

1. Kész-e arra, hogy olyanoknak ismerjen el minket, akik iá kereszt - 
ség-által Krisztus egy testébe tagoltattunk bele?

2. Kész-e arra, hogy bennünket és más embereket, akik nem a mi 
hitünkből valók, egyenjogú, vitapartnerekként és munkatársakként is
merjen el a békés együttélésért és a világkatasztrófa elhárításáért folyó 
közös munkában? (Ennél a kérdésnél tudatában volt a bizottság annak, 
hogy a felekezeti és ideológiai ellentétek még sokáig fennmaradnak és 
nem kívánatos itt a különbségek semmilyen olcsó elmosása mellett szót 
emelni).

3. Kész-e arra, hogy nyíltan értékelje azoknak a fiainak a munkáját, 
akik már hosszabb idő óta elöljártak ezen az új úton?

A bizottság testvéri készséggel foglalkozott azokkal a kérdésekkel, 
amelyeket a római katolikus egyházban végbemenő események vetnek 
fel.

A római katolikus egyházban végbemenő lelki megújulás saját kri
tikai öneszmélődésünk kérdését veti fel. Közös Urunk közös követésére 
hívatottnak tudjuk magunkat.
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A „Pacem in terris” enciklika gyakorlati kitételeinek konzekvenciája 
azt a kérdést veti fel számunkra, hogy vajon mindent mcgtettünk-c tar
tós békerend felépítéséért a világban.

A római katolikus egyház ígéretes kezdeményezései és tevékenysé
gei szociális területen a világ számos részén azt a kérdést vetik fel szá
munkra, hogy engedelmesen és hűségesen teljesítettük-e Krisztug szere- 
tetparancsát.

III.
A vitából néhány javaslat született, amelynek megvalósítását jelen

tősnek tartjuk:
1. A tanulmányi munka továbbfolytatása az ökumenikus kérdések

kel foglalkozó új bizottságban, különös tekintettel a legutóbbi encikli- 
kákra és azokra a problémákra, amelyek a Zsinat 17. sémájával függenek 
össze.

2. A II. Keresztyén Béke-Világgyűlés hivatalos dokumentumainak 
átadása a római katolikus egyház illetékes szerveinek.

3. A római katolikus testvérek, akik vendégként részt vettek tanács
kozásainkon, megígérték, hogy jelentést fognak hatóságaiknak küldeni a 
II. Keresztyén Béke-Világgyűlésen folytatott párbeszédben szerzett ta
pasztalataikról.

4. Javasolták, hogy mozgalmunk vezetősége hívjon meg katolikus sze
mélyeket külön tanácskozásra.

5. Javasolták továbbá annak a megvizsgálását, hogy vannak-e lehe
tőségek mozgalmunk és a római katolikus keresztyének közös vagy pár
huzamos bizonyságtételére.

Végezetül méltatták az emberi jogokról, különösen a vallás- és lelki
ismeret szabadság normáiról szóló Általános Deklaráció nagy jelentő
ségét.

Az Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók:

Biblia — — — — — — 60,— Ft 
Im akönyv — — — — 12,— Ft
Agenda — — — — — 128,— Ft
Keresztelési em léklap — —.50 Ft 
Esketési em léklap — — —jso Ft 
A nyakönyvi kivonatok — —,50 Ft 
Záróm érleg nyom tatvány 1,— Ft 
K öltségvetési nyom tatvány 1,30 Ft 
Istentiszteleti rend — — 4,— Ft
Kis Káté — — — — 3,— Ft
K onfirm ációi Káté — — 10,— Ft 
Igés falitábla — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — 11 — Ft 
A nyakönyvi ívek — — 1,60 Ft
Egyházfenntartási lap — —,30 Ft 
Korái T — — — — — 55,— Ft
Korái II. — — — — — 65,— Ft
Knrál'SkoI.'i — — — —. 52,.— Ff
K onfirm ációi em léklap — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, 

felebarát — — — — d.— Ft
Istentiszteleti m eghívó — 10— Ft

Egyházfenntartási 
nyugtatöm b — — — 2,80 Ft

Passió füzet — — — — 3,— Ft
Imás lapok — — — — 40,— Ft
K áldy: Bevezetés az 

Ü jszövetségbe — — — 30,— Ft 
Hitvallási iratok I. — — 45,— Ft 
Hitvallási iratok II. — — 45,— Ft 
P álfy : Krisztus tanúja — 5,— Ft
G roó: Az élet kenyere — 5,— Ft
P ronle: ökum enikus 

im ádságok — — — — 2,— Ft
Karner: Testté lett Ige — 45,— Ft
Lelkészi szolgálat — — 18,— Ft 
Ü rvacsorai ostya — — 3,50 Ft
Hétről hétre

(áhítatoskönyv) — — 12,— Ft 
Ottlyk: Istenszeretet — 

Emberszeretet — — — 17,50 Ft 
G roó: Jakab levele — — 32,— Ft 
P á lfy : Zsoltárok könyve 32,— Ft
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A z  igehirdető műhelye

a d v e n t  i . v a s á r n a p j a

Mt 31, 1—11

A TÖRTÉNETISÉG KÉRDÉSE

Az újabb kommentárokban szerteágazó és egymásnak sokszor ellent
mondó felfogásokkal találkozunk azzal a históriai kérdéssel kapcsolatban, 
hogy mi az értelme a textusban elbeszélt eseménynek: mit tett, mondott 
és akart Jézus, illetve a zarándoksereg? Feltűnő, hogy a rómaiak miért 
nem léptek közbe azonnal a Jézust köszöntő üdvözlés után, ha valóban 
messiási „tüntetésről” van itt szó és miért nem szerepel a vádak között 
ez az esemény a Jézus ellen indított perben? R. Eisler ezzel kapcsolat
ban azt mondja, hogy a közbelépés is, meg a vád is megtörtént, a keresz
tyén tudósításban azonban ezt szándékosan elhallgatták, illetve átfes
tették, mert a későbbiekben erősen kompromittálta volna a gyülekezetei, 
ha Jézust valamilyen politikai és forradalmi mozgalom vezetőjeként, il
letve exponenseként jellemezték volna maguk a keresztyének. Ez a meg
oldás azonban önkényes. Egy másik megoldási kísérlet arról beszél, hogy 
galileai barátainak ártatlan, jelentéktelen baráti tüntetéséről volt szó ere
detileg, amelyet azután csak az ősegyházi hagyományban színeztek ki az 
ótestámentomi elemek fölhasználásával a messiási méltóság elvi prokla- 
mációjává. Csak még egy lépés és az egész epizódot egészen történietlen 
elbeszélésnek lehet tartani (v. ö. Bultmann, Geschichte dér synoptischen 
Tradition, Göttingen 1957. 3. K. 281. 1.)

A történetiség tagadása azonban szintén nem fogadható el. Az elbe
szélés mögött valóságos eseményről van szó,. amelyet Jézus tudatosan 
alakított így. Staujfer szerint (Jesus, Gestalt und Geschichte, Bern 1957. 
84. 1.) küldetésének a politikai felfogása ellen akart Jézus tiltakozni. 
Lohmeyer szerint Jézus küldetésében és személyének a titokzatosságában 
kell keresni a választ.

Az igehirdető komoly nehézségek elé kerülne, ha a fölsorolt vélemé
nyek láttára a perikópa históriailag kimutatható magvát akarná igehirde
tésének a tartalmává vagy legalább normájává tenni. De ennek a peri- 
kópának a nehézsége is figyelmeztessen bennünket arra az általános és 
elvi szempontra, hogy az elbeszélő textusokat se históriailag, hanem ké- 
rügmatikusan értsük és alkalmazzuk. Csak azt a veszélyt kell mindig

569



elkerülnünk, hogy ne a levegőben mozgó teológumenákat keressünk, 
amiknek a valóságos Jézushoz a maga konkrét történetiségében semmi 
közük nincsen. Az igehirdetőnek tehát egyrészt kerülnie kell, hogy az 
evangéliomnak minden elbeszélésmozzanatát valóban megtörtént és mint 
ilyent, az üdvösség szempontjából szükséges eseménynek tartsa, más
részt attól is óvakodnia kell, hogy a történeti Jézus személyétől, útjától, 
szavaitól és cselekedeteitől teljesen függetlenül eszméket dolgozzon ki.

EXEGÉZIS

1. v.: Zak 14,4 szerint az Olajfák hegye lesz Jahve 'megjelenésének a 
színhelye az utolsó napon. Josephus beszél is arról (Ant. XX, 86; Bellum 
II, 13,5), hogy egy egyiptomi messiási próféta nagy csapatokat gyűjtött 
össze az Olajfák hegyén és megígérte nekik, hogy parancsára leomlanak 
majd Jeruzsálem falai és így megnyílik az út a szent városba és vele 
együtt az üdvkorba. A korabeli zsidó elképzelések szerint tehát az Olaj
fák hegye összefonódott az eszkatológikus megváltás reménységével. Az 
evangéliumokban is minden bizonnyal azért fordul elő többször az Olaj
fák hegye, hogy ezzel is utaljanak Jézus messiási küldetésére és méltó
ságára.

lb—3.6. 7a. v.: Mindegyik synoptikus evangélium elmondja, hogy 
Jézus mivel bízta meg két tanítványát és ezzel utalni akarnak természet- 
feletti és csodálatos előre-tudására. Legendaszerű motívum ez, amelyet 
azonban használ a szerző, hogy érzékeltesse: az üdvtörténet látszólag 
esetleges körülményei is fontosak, azok is Isten fennhatósága alatt, il
letve a Fiú szuverén uralma alatt állanak. Minden üdvösséges akaratá
nak a megvalósítására való és van adva.

4. v.: Máté szokásához híven idézi a prófétai igéket, amiket a többi 
evangélisták hallgatólagosan föltételeznek. Zak 9,9k idézetéről van szó, 
de És 62,11 alapján a bevezető szavak módosultak. Zak 9,9k eléggé ké
sői (Deutero-Zakariás) messiási jövendölés és . a Messiásban a szegény, 
alázatos, sőt talán szenvedő békefejedelmet látja És 53-hoz hasonlóan. 
Kr. e. a 3. évezredben még szamarak voltak a hadiszekerekbe fogva 
és még az Otestamentomban is találkozunk ezzel a szokással (v. ö. Bir 
5,10; 10,4;12,14). Amikor azonban meghonosodott keletnek ezen a részén 
a ló, akkor a szamár kiszorult a hadászatból és a szegény emberek békés 
állatává lett. Ügyelnünk kell arra is, hogy az Ötestámentomban a ló 
mindig a harcias elbizakodottság és a királyok gőgös hatalmának esz-, 
köze és jele (v. ö. Deut 17,16; És 30,16; 31,1.3; Zsolt 2,8; 33,17; 147,10). 
Így lett azután a szamár az idézett prófétai igében és perikópánkban 
is az üdvösség igazi királyának a jelévé, aki nem emberi erőben, hanem 
egyedül Isten hatalmában bízik.

7. v.: Márk evangéliomában — mint tudjuk (11,1 kk) — nem két sza
márról, hanem csak egyről (szamárcsikóról) van szó. Lohmeyer szerint
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már a görög szöveghagyományban megtalálható ennek a félreértésnek az 
oka a kai (pólón) betoldásával és ennek a tisztázatlansága arról tanúsko
dik, hogy „Máté úgy festi meg a bevonulást, ahogyan a jövendölés szól, 
s közben egyáltalában nem törődik ennek a lovaglásnak a konkrét lehe
tőségével” .

8. v.: Hasonlót kell mondanunk a ruhák földreterítéséről és a pál
maágak levágásáról is. Az elsőt — a trónralépési rítusnak egyik moz
zanatát — csak a trónus előtt lehet elképzelni (v. ö. 2Kir 9,13). A má
sikat — kiváló személyek előtt a tisztelgésnek a népies jelét — csak az 
országúton lehet megtenni. A kettő tehát nem illik eléggé egymáshoz, 
de a gyülekezeti hagyomány megtartotta, hogy minél hatásosabbá és 
szemléletesebbé tegye a bevonulás rajzát.

9. v.: Jézust a Biblia szavaival is üdvözölték. A szavak a 118. zsol
tár 25k verseiből valók. Ezt a zsoltárt eredetileg a templomhoz köze
ledő zarándokcsapatok énekelték és később (mint Hallelujja-zsoltár) pon
tosan meghatározott helyet kapott a zsidó liturgiában. A héber kifejezést 
nem fordítják le, hanem csak átírják és a segítségért fohászkodó kérés
ből itt üdvözlő felkiáltás lett, amihez járul éppen ezért a ío hyio Dávid 

kiegészítés.
Az en tois hypsistois kifejezéssel nyilván azt akarják mondani, hogy 

ez előtt a Király előtt nemcsak a földiek, hanem a mennyeiek is hódolnak. 
Az így köszöntött Király az Isten nevében érkező Dávid Fia, akivel be
köszönt az Isten országa, ahogyan ezt Márk evangélista kifejezetten meg 
is mondja.

Arról nem szól az evangélista, hogy hogyan verődtek össze a Jézust 
üdvözlő zarándokok. Valószínű azonban, hogy elsősorban galileai zarán
dokok voltak, akik már korábbról ismerték őt és híveivé szegődtek.

10—11. v.: Arról nem szólnak az evangélisták, hogy maguk a zarán
dokok hogyan értették az üdvözlő szavakat. Viszont Máté már arról be
szél, hogy nem mindenki helyeselte az üdvözlést, nem mindenki értette 
meg azt. Elsősorban Jeruzsálemnek kell föltennie a kérdést: Kicsoda ez? 
A válasz rendkívül tartózkodó: Próféta. Királlyá majd a következő ese
ményekben magasztosul, de akkor is a személyes döntésben mellette.

Éppen ebben rejlik ennek a perikópának elsőrendű mondanivalója 
ádvent első vasárnapján: A Király és minden dolog végső Bírája az a 
Krisztus, aki alázatosan magára vette minden kérdésünket. Az a kérdés, 
hogy ezt mi így elfogadjuk-e és alávetjük-e életünket, döntéseinket és 
minden tettünket ennek az igazságnak és így teszünk bizonyságot arról, 
hogy mi is várjuk ennek az Úrnak és Királynak az eljövetelét.

Dr. Pálfy Miklós
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ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Lk 21, 25—36 

1RASMAGYARAZAT

Az apokaliptika minden áldása mellett is egyike a legfélreérthetőbb 
tanításnak. Már a Szentírás korában is jelentkeztek eretnekségek ezen 
a téren, az egyháztörténelem pedig annak a bizonysága, mennyire félre 
tudja vinni Jézus szavait az emberi spekuláció, amikor a ki nem nyilat
koztatott dolgokat feltölti a maga képzeletének eszközeivel, s ezzel a 
kinyilatkoztatást félremagyarázza. Mindezt tudva, különös figyelemmel 
kell textusunk felé fordulnunk.

25. v.

Jézus az Emberfiának eljövetelekor bekövetkező jelekről szólt. Nem 
volt szándékában ezeket részletesen leírni. Már az első évszázadokban 
elterjedt az a nézet, hogy ezek a jelek az égen feltűnő kereszt alakjában 
fognak megnyilvánulni. Ilyen feltételezésre azonban Jézus szavai nem 
adnak alapot, ezek emberi elképzelések.

Ugyancsak nem nyilatkoztatta ki Jézus az időpontot, hogy mikor lesz
nek ezek. Került minden idői összefüggést. Alaptalanok tehát mindazok 
a jövendölések, amelyek megpróbálták mintegy „kilesni” Jézus titkát, s 
kiszámítani vélték a jelek idői bekövetkezését. Ezek mind kudarcot val
lottak, mint pl. az az adventista számítgatás, amely 1843-ra jelölte meg 
Krisztus második eljövetelét, s az „ezeréves birodalom” kezdetét.

Jézus arról beszél, hogy az egész teremtettség megrendül, amikor az 
ég és föld Istene elközelít. Eljövetele nem szűk körben, egy kis ország, 
mint pl. Palesztina keretei között, nem is alázatba és szegénységbe rej
tetten, jászolbölcsőből eredően, hanem kozmikus jelektől kísérve fog be
következni.

26—27. v.

Jézus azt mondja magáról, hogy mint Emberfia fog megjelenni. 
Ennek a kinyilatkoztatásnak fontos teológiai tartalma van. Nem azokon 
a külsőségeken van a hangsúly, amelyek kísérőjelenségekként szerepel
nek igénkben, hanem az a döntő, ahogyan Jézus Krisztus mint Ember
fia megérkezik.

Emberfiaként való eljövetele két mozzanatot jelent: egyrészt isteni 
méltóságának, másrészt az emberrel szolidaritást vállaló szeretetének a 
kifejezését.

a) A Dávid könyvéből származó „Emberfia” fogalma Jézus messiá
si méltóságát fejezi ki. Jézus Krisztus a Dániel által megjövendölt Em
berfia, aki az Isten jobbján ül, és eljön „az ég felhőin” (Lk 21,27; 22,69; 
Mt 24,30; 26,64; Mk 13,26; 14,62) Ezért megjelenése „hatalommal és nagy 
dicsőséggel” történik (Mt 16,27; Mk 8,38; Lk 9,26). Mindez Jézus Krisz
tus eljövetelének isteni vonását húzza alá. Benne a mindenség Istene je
lenik meg.

b) Ugyanakkor ez az Emberfia nem tagadja meg az embert, kész 
szolidaritást vállalni vele, mert O azonos azzal, aki életét „váltságul adja
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sokakért” (Mt 20,28; Mk 10,45). A Krisztus eljövetelében is az a „bar nas” 
ill. „bar násá”=az emberi nem valamely egyede, az embernek a fia le
jelent meg, aki nemcsak belülről ismeri az embert, hanem aki magára 
vette az emberiét valóságát.

28. v.
Innen érthető, hogy miért örül Isten népe a Krisztus megjelenésekor. 

Nem valami hideg, rideg, emberellenes bíró jelenik meg, aki kárhoztatja 
a bűnös embert, hanem az a Krisztus, aki az ősi hitvallás szavai szerint 
valóságos Isten és valóságos ember, az Emberfia, akiben egyesült mind 
a dánieli prófécia isteni valósága, mint a názáreti Jézus emberszerető, az 
emberért keresztre menő magatartása. Az ádventi gyülekezet ezt a Jé
zust várja, ezért hangzik feléje versünk végén az örömre szóló biztatás: 
„Emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti megváltástok”.

29—31. v.
Jézus tanítványának nem kell az Eljövendőt türelmetlenül várnia, 

mert semmi eszköze sincs annak sürgetésére, sem pedig az időpont kita
lálására, de ugyanakkor bizonytalanságban sem kell lennie, vagy kétel
kednie Jézus szavai igazságában, mert az Eljövendő úgy érkezik meg — 
s vele együtt Isten országa —, mint ahogy sürgetésünktől függetlenül 
ugyan, de teljes bizonyossággal elérkezik a nyár. Aki ennek a jézusi Ígé
retnek hisz, az abban a meggyőződésben él, hogy az Űr útban van, érke
zése el nem marad, jövetele sziklaszilárd, s valóban „közel van az Isten 
országa” (Lk 21,31).

Ezzel Jézus mindent megmondott, amit a tanítványnak lehet és kell 
tudnia a második advent, a Krisztus újrajövetele tekintetében. Aki ezen 
túlszalad, képzeletével kiszínezi, emberi spekulációval számítgatja az Ö 
eljövetelét, letért Jézus szavának útjáról, önmagát csapja be, mert arról 
a napról és óráról csak az Atya tud egyedül (Mt 24,36; Mk 13,32). Aki vi
szont emberi váradalmakkal tűzdeli tele az Ür érkezését, mintha az bár
milyen formában is a kegyesek uralmát jelentené a világ felett, az rajon
gásba esik, annak nincs köze Krisztushoz. De arra sincs oka a tanítvány
nak, hogy viszont kételkedjék az Űr jövetelében azért, mert nem tud
ható annak az időpontja. Érkezése olyan bizonyos, mint az évszakok be
köszöntése. Luther szerint: „A komor tél elmúlik és kezdődik a szép 
nyár. Ez a példázat legyen tanítómesterünk, s a mező fái legyenek tan
könyvünk, amelyből megtanuljuk, hogyan kell várnunk az Isten, napját” .

32—33. v.
A múlandóság tengerén egyetlen kőszikla áll: Jézus szava. Az Ö be

széde soha el nem múlik, mert az nemcsupán szó, hanem kinyilatkozta
tás. Krisztus beszéde és személye szorosan összetartozik, Jn 1,14 szerint 
Jézus maga az Ige, akit Isten megígért. Jézus Krisztusban Isten egyszer 
s mindenkorra elvetette az ember bűnét és megérdemelt kárhozatát, 
ezért Jézus élete, tanítása, cselekedete, szenvedése, halála, feltámadása 
nem más, mint Isten szava, gesztusa, kinyilatkoztatása az emberhez. 
Benne tárul ki Isten végérvényes kinyilatkoztatása, amelynél nincs több 
szava Istennek, mert abba mindent tökéletesen beleadott. Tehát Krisz
tus Isten utolsó szava. Ezért nem múlik el az ő beszéde, mert ö  maga 
sem múlik el, Isten legdrágább ajándéka a Jézus természetszerűleg men
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tes a múlandóság alól. Erre a krisztusi beszédre kell építeni a tanítvány
nak az életét.

34—36. v.
A Jézus el nem múló beszédére építő tanítványnak vigyázó életmó

dot kell folytatnia. Az Ür közel. Nem lehet akárhogyan élni. Aki komo
lyan veszi az Ür érkezésének állandó aktualitását, az nem tud laza élet
módot folytatni, nem adja át magát a bűnöknek. Jézus nem tiltja meg az 
evést és ivást, nem ír elő semmiféle szerzetesi szabályzatot, asztétikus 
követelményeket, szemére is vetették, hogy „eszik és iszik” (Mt 11,19; 
9,14—15; Lk 15,1—2). Azt akarja, hogy Isten és ember előtt kedves mun
kában, szorgalmas hivatáshűségben, cselekvő keresztyénségben várja a 
tanítvány az Ür napját. Az a fődolog, hogy éber erkölcsi magatartásban, 
tiszta és szent életfolytatásban legyen készen az ember az Eljövendő fo
gadására.

Ebben nagy segítség az imádság. Az Istennel való beszéd távoltartja 
a kísértést, megerősít a vele való kapcsolatban. Aki így várja az Urat, 
az cselekszik helyesen, az válik „méltóvá” (Lk 21,36) arra, hogy megáll
hasson az Emberfia előtt. Nem a maga érdemével, vagy éppen dicseke- 
désével történik ez, hanem azzal a lelkülettel, amely Istennek ad hálát 
azért, hogy őt Krisztus által és Krisztusban „méltóvá”, azaz engedelmes 
és hitben járó tanítvánnyá tette.

A VASÁRNAP JELLEGE

Advent minden vasárnapjának közös az alapvető jellege, az Ür jöve
telének várása, de természetesen minden vasárnapjának sajátos igei üze
nete is van. Advent második vasárnapjának evangéliumi (Lk 21,25—36) és 
epistolai igéi (Róm 15,4—13) alapján azt az alapvető tételt lehet kiemel
ni, hogy

Jézus igéje mindörökre megmarad.
Isten előre jelzi a váltság teljessé és tökéletessé válását. Ennek leg

főbb jele nem a külsőségekben nyilvánul meg, hanem Jézus Krisztus 
személye és igéje maga a legdöntőbb jel. Isten Benne készített el min
dent. Aki Jézus Krisztust szereti és igéje szerint él, az megtapasztalja 
igéretének beteljesedését. Jézus eljövetele is azt hirdeti övéinek, hogy 
igéjében megszólaló szava és cselekedete az egyetlen sziklaszilárd tá
maszpont. Ez az ige ad útmutatást a méltó életre, a hit gyümölcseinek 
meg'termésére.

Dr. Ottlyk Ernő
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Ad v e n t  3. v a s á r n a p j a

Mt 11. 2—10

ír As m a g y a r a z a t

2. v.

Keresztelő János kérdése azon alapszik, hogy fogságában hallott 
Jézus messiási cselekedeteiről. Maga a „Krisztus” szó az evangéliumokban 
ritkán szerepel Jézus tulajdonneveként (Mt 1,1; 16,21; Mk 1,1). Itt Jézus 
messiási méltóságának kifejezéséről van szó: Keresztelő János értesül 
Jézus Krisztus voltáról azokból a cselekedetekből, amelyekből fel lehet 
ismerni az eljövendő Messiást. Máté evangéliuma 8. és 9. fejezetének 
csodatettei ilyen messiási cselekedetekként szerepelnek.

Keresztelő János a fogságból kiküldi tanítványait, hogy kérdezzék 
meg Jézust magát: kicsoda ő? Máté feltételezi Keresztelő János helyze
tének ismeretét, bárcsak majd Máté 14,1-től fogva olvasunk Jánosnak He- 
ródes Antipással folytatott küzdelméről. Lukács evangéliuma nem szól 
arról (Lk 7,18), hogy János a börtönből küldte volna ki tanítványait, bár 
már Lukács 3,20-ban szó van a Keresztelő fogságáról.

Keresztelő János kérdése bizonyára annak az ellentmondásnak tűnő 
helyzetnek az alapján hangozhatott el, hogy ő fogságban van, kiszolgál
tatva a zsarnok Heródes halálos ítéletének, s ugyanakkor nem történik 
meg a messiás részéről a hatalomban és dicsőségben való megjelenés, 
amiről a Keresztelő azt hirdette, hogy akkor a Messiás érvényesíteni 
fogja hatalmát s „a polyvát megégeti olthatatlan tűzzel” (Mt 3,12).

3. v.
Keresztelő János kérdése: Jézus-e az Eljövendő, vagy másra kell még 

várni, abból a felfogásból fakad, hogy aki ilyen különleges cselekedeteket 
végez, mint a megígért Eljövendő, az miként mellőzheti az ítéletet, 
amelynek a Keresztelő szerint egyidejűleg kell bekövetkeznie? Az Eljö
vendő (Dán 7,13), az Emberfia, a Messiás egyik neve. Ami az Emberfia 
jellemzője, az magára Istenre is érvényes, Isten maga lesz az, aki Eljö
vendő (Mal 3,1; Zak 14,5), János helyesen látja meg a Messiásban Istent. 
Az 5. versben Jézus eljövetele Isten eljövetelével egybe esik. Ez tehát 
az a Messiás, akit Keresztelő János várt. Ez a Messiás a Keresztelő ige
hirdetésében is hatalmas volt (Mt 3,11; Mk 1,7), mint Isten maga, mint 
a Dániel könyvében szereplő Emberfia, ennek akart ő szolgájává lenni. 
De nem gondolta, hogy Jézusban Isten alázatosan, hatalom nélkül jelenik 
meg. Nem gondolta, hogy Jézus sem Keresztelő János megmentése ked
véért, sem a sajátmaga földi élete megmentése kedvéért sem fogja meg
törni azt az isteni tervet, hogy magára véve az ember bűnét, helyette, 
miatta és érette adja oda életét váltságul sokakért.

4—6. v.
Jézus nem mondja meg kereken, kicsoda ő, hanem a Keresztelő ta

nítványai előtt rámutat arra, amit azok mindenhol hallanak és látnak. 
Az evangélium maga is ilyen hallott, látott, megtapasztalt valóság. Amit 
azonban Jézus itt mond, Ézs 35,5 stk. alapján, az a zsidóságban is mes
siási értelemben szereplő ige volt. Ott úgy hangzott, hogy Isten maga jön 
és megszabadít, s akkor nyílnak meg a vakok szemei, a süketek fülei,
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a sánta ugrándozik, mint a szarvas és ujjong a néma nyelve. Az ézsaiási 
igén túl Jézus a poklosok tisztulását és a halottak feltámadását is említi. 
Nyilván az előzőkben Máté által előadott csodákra utal. Sem az Ószövet
ség (Ézs 29,18—19), sem Jézus, sem az egész Üjszövetség nem ismeri azt 
az elszellemiesítést, ahogyan némelyek a „lelki” vakokról, süketekről, 
stb. beszélnek.

Az 5. vers végén igen fontos jézusi kinyilatkoztatás áll, ami azt mu
tatja, hogy minden csodánál újabb és hatalmasabb dologról van szó, 
az evangélium hirdetéséről. A szegényeknek hirdetett evangélium Ézs 
61,1-ből származik. Jézus a szegények felé fordul, akik egyedül Istenben 
bizakodnak a rabszolgakorszak sivár viszonyai között. A csodákra uta
lás és az evangélium hirdetése egymás mellett állnak, mint Mk 2,10; Mt 
1,39; Mt 4,23; Mt 9,35; Lk 4,18; Lk 9,11; Ap Csel 1,1 esetében is. Jézus 
tehát úgy ad magáról ezekben összképet, hogy egyfelől gyógyít, csodát 
tesz, másfelől tanít és evangéliumot hirdet. De mindkettő azonosan mu
tatja, hogy a messiási idő elérkezett.

A kortársak várakozásának megfelelt az, hogy Isten közelségében a 
betegek gyógyulnak és a halottak feltámadnak. Még az is megfelelt a 
váradalmaknak, hogy örömhírnök jön (Ézs 52,7; 61,1). De Jézus többet 
hirdet ezeknél. Nem gondol arra, hogy a csodát öncélúan önmagáért cse- 
lekedje, vagy hogy a csodatetteknek kényszerítő erejük volna, messiás- 
ságának elismerésében. Az evangélium hirdetése több, mint a csoda, hi
szen Jézus maga az az örömhírnök, aki az evangéliumot úgy hirdeti, 
hogy aközben megjelenik az Isten országa. Jézus maga az az Ige, aki ál
tal megvalósul az istenfiúság, a bűnök bocsánata, az új élet mindazok 
számára, akik azt hittel elfogadják. Hogyan lehet a szónak ekkora ha
talma? Ügy, hogy Jézus Krisztus személyével elválaszthatatlanul van 
összekötve az evangéliuma. Ö maga az Ige. így fűzi egybe Mk 8,38 is Jé
zus szavát és személyét. Ahogyan az ember hozzá viszonyul, úgy érti meg 
őt; és ahogy megérti őt, úgy viszonyul hozzá. Aki hisz benne, hisz igéjé
nek is. Csak ha az ő szavát követi valaki, érti meg Messiásságát.

Lehetséges, hogy botránkozás Jézus alázatossága, alacsonysága, szen
vedése, keresztje. Erről szólt Pál apostol is I Kor 1,23-ban, Gál 5,11-ben. 
Keresztelő Jánosnak is meg kellett tanulnia, hogy Jézus útja nem a ha- 
'talomnak, hanem az alázatnak, önmaga odaáldozásának az útja. Amivé 
Jézus lenni akar, azt itt élesen úgy fejezi ki, hogy boldog az, aki benne 
meg nem botránkozik, hanem útját és küldetését megérti.

7—10. v.
Jézus nem élezi ki a Keresztelővel való viszonyát. Egyfelől tény 

az, hogy János keresztelte meg Jézust és mély odaszánással fejezte ki 
Jézus szolgálata iránti hűségét; másrészt az is tény, hogy önállóan tevé
kenykedett, külön tanítványi kör csoportosult köré. Jézus azonban a Ke
resztelő üdvtörténeti jelentőségét méltatja. Ezért veti fel a kérdést úgy, 
hogy a Jézus messiási küldetésében bizonytalankodó Keresztelő János 
vajon nem ingadozó nádszál-e, amit a Jordán partján hol ide, hol oda 
hajtogat a szél? Vagy pedig, a Jézus iránti szolgálatkészségét kifejező 
Keresztelő János ezzel csak udvariassági aktust bonyolított-e le, ahogyan 
a királyok palotáiban az udvaroncok szoktak bókolni és szépeket mon
dani?

Jézus elveti ezeket a lehetőségeket, amelyek talán a tanítványi kör
ben is hangot kaphattak. Keresztelő János Jézus értékelése szerint a pró
fétánál is nagyobb. Jézus világos képet ad a Keresztelőről. Nincs igaza
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a sokaságnak, amely azzal értékeli túl János szerepét, hogy őt a vissza
térő Illésnek vagy magának a Messiásnak próbálta vélni („szívükben 
mind azon gondolkodtak János felől, vajon nem ő-e a Krisztus?” 
Lk 3,15; Jn 1,20; Ap Csel 13,25)

Keresztelő Jánossal megkezdődött az ószövetségi próféciák betel
jesedése. János az, aki az Eljövendő útját egyengeti. A Keresztelő az El- 
jövendőnek előhírnöke. Ebben senki sem előzheti meg őt. Ez adja meg 
üdvtörténeti feladatát és szerepét. Ezt hűséggel teljesítette Keresztelő 
János. Jézus a malakiási igét (Mai 3,1), amivel Márk evangéliuma is 
kezdődik, Jánosra értelmezi, ő az a követ, aki utat készít a Krisztusnak. 
Ebben rejlik Keresztelő János szerepe és méltósága. Ennyiben pozitív 
szerepe van, annak ellenére is, hogy bizonytalankodott Jézus messiási 
küldetésében.

A VASÁRNAP j e l l e g e

A régi egyházi evangélium (Mt 11,2—10) és epistola (I Kor 4,1—5) 
alapján a vasárnap igei üzenetének ezt a címet lehetne adni:

az Eljövendő Úrban beteljesedett az ígéret.
Ezen a vasárnapon Jézus Krisztus úgy jelenik meg a gyülekezet 

előtt, mint akire nemcsak a jövőt illetően kell várakoznunk, hanem aki 
már most is valóság, benne máris közel az Isten országa, máris megvaló
sítja ígéretét igéjén keresztül, amellyel evangéliumot hirdet.

Mindez mégis rejtve marad mindazok előtt, akik hatalmi megnyil
vánulást, dicsőségben való megjelenést várnak tőle. Ö botránkozás tár
gya is lehet azok számára, akik nem értik meg alázatosan önfeláldozó 
szolgálatát, amellyel önmagát adta oda érettünk és az egész világért.

Az igehirdető tiszte őt úgy bemutatni, ahogyan a valóságban van. 
Isten a mi prédikációnktól várja, hogy a gyülekezet megértse az Eljö
vendő érkezésének célját.

Dr. Ottlyk Ernő


