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C se nd b en  Iste n  e lő tt

„Rea" —  „Plesion"

A héber „reá” (felebarát) szó az Ószövetségben sokoldalú 
jelentésű. Olykor a szomszédot jelenti (5 Móz 19,14; 27,17, 2 Móz 
11,2), utóbbi esetben az egyiptomival kapcsolatban is a „reá”  
szó szerepel. Máskor a közel álló embert jelöli meg (Zsolt 38,12;
88.19) . Barátot jelent (5 Móz 13,7; 2 Sám 13,3; Zsolt 35,14; Jób 
2,11; 16,20). Arra utal, akit szeretünk (Jer 3,1.20; Hős 3,1), vagy 
azt jelöli meg, aki társunk, aki „kenyeres” velünk együtt (Jób 
30,29; Péld 17,17), vagy arra mutat rá, aki tágabb értelemben 
embertársunk (Péld 6,1; 18,17; 25,8; 26,19), vagy pedig általában 
a másik emberről szól (1 Sám 28,17; 2 Sám 12,11; Jer 9,19; Észt
1.19) . A felsorolt helyeken —  kivéve 2 Móz, 11,2-t —  mindenütt 
olyan emberről van szó, aki tagja Izrael népének, bár lehet ide
gen is, de mégis hozzátartozik azok közösségéhez, akik együtt 
részesei az Ábrahámnak adott ígéretnek, amint ezt 3 Móz 19,16 
— 28; 25,14.17 kifejezi.

Ilyen értelemben szól a parancsolat: „Szeresd felebaráto
dat, mint magadat” (3 Móz 19,18). Zsidó értelmezés szerint: mert 
„ő olyan, mint te” , vagyis Isten színe előtt azonos a két ember. 
Ebben a felfogásmódban kell irgalmasságot cselekedni (Jób 
6,14; Péld 14,21). Akik tagjai a szövetségnek, tagjai az ószövet
ségi gyülekezetnek, részesei Isten kiválasztásának, azoknak van
nak kötelességeik egymás iránt is.

A Leviticus azonban kiszélesíti a felebaráti szeretet kötele
zettségének a körét a héber „gér” fogalmára is (jövevény, ide
gen), aki Izrael népe körében telepedett le: „Olyan legyen nék- 
tek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való 
bennszülött volna, és szeressed azt, mint magadat, mert jövevé
nyek voltatok Egyiptom földjén” (3 Móz 19,34). A „gér” számára 
is ugyanúgy kell megadni a szeretetet, mint a szövetségben ré
szesedők tagjainak, ugyanaz a magatartás kötelező feléjük is; 
„nákri” (átutazó idegen) felé pedig a vendégszeretet magatartá
sát kell tanúsítani (1 Móz 18, 1 skk; 19,1—8; Bir 19,11 skk).
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A továbbiak folyamán kétféle tendencia volt megkülönböz
tethető:

Az egyik, szűkíteni akarta a szeretet kötelezettségét. A késői 
zsidóság körében soviniszta hatásra elsősorban a farizeusok 
hangoztatták az elkülönülést a többi embertől. Nevüket is innen 
kapták, akik még magukat is elkülönítették (perusin =  elvá
lasztottak, szeparatisták, elkülönülök) a néptől („ám ha árec” ). 
A farizeusok oldaláról fog majd felvetődni a kérdés: „Ki az én 
felebarátom?” (Lk. 10,29), azaz kit kell „reá” gyanánt szeret
nem?

A másik irány, a szeretet parancsolatának kiszélesítése érde
kében lépett fel, hogy az minden emberre vonatkozzék, megkötés, 
megszű ítés, korlát nálkül. Ennek alapjai az Ótestamentumban 
megtalálhatók. Isten minden emberi különbséget félretéve, min
den ember sorsát és élethelyzetét egyformán figyelemmel 
tartja: „Aki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak terem
tőjét; az pedig tiszteli, aki könyörül a szűkölködőn”  (Péld 14,31; 
17,5). Jób könyve ugyanezt hangoztatja, amikor a szolgára nézve 
mondja ki, hogy az is Isten teremtése (nem az teremtette-e őt 
is” Jób 31,15). Ezzel már az Ótestamentum is a szeretet paran
csolatának korlátlanságát, minden emberre irányuló érvényessé
gét jelenti ki.

A görög „plesion”  szó a Septuagintában általában a héber 
„reá”  equivalense, bár a 225 esetből, amelyben a Septuaginta a 
„plesion”  kifejezést használja, többször előfordul, hogy más hé
ber szót is ezzel fordít, ami a „plesion” szóhasználatának kibő
vítését jelenti.

Az Újszövetségben a „plesion”  szó a viták kereszttüzében 
áll. Jézus Krisztus elé is vitakérdésként viszik a helyes értel
mezés problémáját. Jézus Krisztus a törvény summáját foglalja 
össze az ún. nagy parancsolatban, amely Isten szeretetének (5 
Móz 6,5) és a felebarát szeretetének (3 Móz 19,18) a szoros össze
függésén alapszik, amint arról Mk 12,28— 31-ben és Mt 22,34—  
— 40-ben beszél, illetve beszéltet Lk 10,25—28-ban. Erősen alá
húzza a kettő összefüggését azzal, hogy nem lehet az egyikről 
beszélni a másik nélkül.

Pál apostolnál a törvény beteljesedése a felebaráti szere- 
tetben valósul meg: „Az egész törvény ebben az egy igében tel
jesedik be: szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” (Gal 5,14). 
Ez az összefoglalása valamennyi parancsolatnak Róm 13,8—10 
szerint. Jakab ezt „királyi törvény” -nek nevezi (Jak. 2,8). 
A gazdag ifjú is ilyen értelemben sorolja a nagy parancsolatok 
közé („kai agapeseis tón plesion sou hős seauton” (Mt 19,19).
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A „plesion” tartalma felőli kérdés akkor válik igazán izgal
massá, amikor a „tökéleteskedö" ember pontosan akarja tudni, 
hogy meddig terjed a szeretet határa, ki az, akit kell még sze
retnie, és ki az, akit már nem. Erre a kérdésre adja meg Jézus 
Krisztus az irgalmas samaritánus példázatában a feleletet. Min
den definíciónál szemléletesebb és reálisabb képet nyer az em
ber Jézus Krisztus válaszában (Lk 10,25— 37).

Ebben a példabeszédben a pap és a lévita egyformán cse
lekszik. Mindketten látják ugyan bajba került embertársukat, de 
nagy ívben megkerülik. Készek még a járt útról is letérni, csak
hogy ne kelljen segíteniük azon a szerencsétlen, rablók által ki
fosztott emberen, aki vérben fekszik az út porában. Jézus ezzel 
a beállítással rendkívül éles bírálatot mond minden olyan maga
tartás felett, amely vallásos kötelességteljesítésének ürügye 
alatt akarja emberi kötelességét megkerülni. Elítéli azt a papot 
és lévitát, aki kész ugyan a templomi szertartások között forgo
lódni, de legelemibb emberi kötelességét nem teljesíti. Vallásos
ságát úgy értelmezi, hogy az visszahúzódás, elzárkózás a külső 
világtól, amelyben Istenével olyan viszonyban is élhet, hogy 
közben megfeledkezik embertársairól. Elvonulhat lelke belső 
mélységeibe, nagy áhítatot érezhet az ószövetségi templom is
tentiszteleti élete folyamán, de ugyanakkor buzgólkodásának 
nincs semmi következménye az életére, cselekedeteire nézve, és 
embertársaihoz való viszonyára vonatkoztatva. Az ilyen vallá
sosság üres forma csupán, szertartási szabályok teljesítése, de 
nem életet átformáló erő és megújító hatalom.

A példázatbeli papnak és lévitának a magatartása ott kísér
tett az egyháztörténelem folyamán mindenütt, ahol papok és 
egyházi emberek átnéztek a nép nyomorúsága és elnyomása fe
lett. Bűnbánattal kell megváltanunk, hogy sokszor megismétlő
dött a példázatbeli jelenet, amikor az egyház emberei nagy ív
ben elkerülték a társadalmi kérdést, nem hallották meg a nép 
elnyomott fiainak a szavát, hanem a mások feje felett eltekintő 
gőgjük megvakította a szemüket és érzéketlenné tette szívüket 
a nép sorsa iránt. Jézus szava méltán ítél el minden ilyen maga
tartást, és Isten ostora nem hiába sújt le minden ilyen megnyil
vánulásra.

De ne gondoljuk, hogy Jézus szava csak az ószövetségi pap 
és lévita viselkedése ellen irányult, vagy csak a múltat ítéli meg, 
hasonló magatartás miatt, hanem ma is van mire rámutatnia az 
igének: olyan bűnre, amely rokona a példázatbeli pap és lévita
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gonoszságának. Ezek ugyanis csak magukkal törődnek. A csele
kedetük sugározza meggyőződésüket, amit körülbelül így le
hetne megszólaltatni: Elég nekem magammal törődnöm, járom a 
a magam útját. A testvérgyilkos Káinnak a szavai szólalhatná
nak meg ajkukon: „Avagy őrizője vagyok-e az én atyámfiának?” 
Vagy pedig az embertársaikkal szemben érzett felelőtlenségüket 
Petőfi soraihoz hasonlóan lehetne szemléltetni: „ Mit törődöm a 
világgal, s a világnak Száz bajával?” Ez az a gyökeréig antiszo
ciális magatartás, amely nincs tekintettel a másik emberre, sem 
az embertársak foglalatára, a társadalomra, sem a hazára. Jézus 
példázata élesen elítélő fényt vet arra a magatartásra, amely 
vallásos érdek vagy érdekek hangoztatásával embertelenné vá
lik. A pap és a lévita, miközben sietnek jeruzsálemi templomi 
szolgálatuk ellátására, hiábavalóvá teszik minden buzgólkodá- 
sukat azzal, hogy embertelen részvétlenséggel viseltetnek a vér
ontással szemben. Ma is szemforgató képmutatás az, amikor va
laki a pap és a lévita módjára a templomban forgolódik, magát 
keresztyénnek tartja, és ugyanakkor semmit sem akar törődni 
azzal, hogy mellette mi történik, háborús vérontás készül-e, vagy 
sikerül-e azt a béke megőrzésével megakadályozni, mert ő világ
fölényes képmutatással kivonja magát az emberi élet nagy ösz- 
szefüggéseiből.

Ezzel szemben a samaritánus alakján keresztül megszégyeníti 
Jézus az emberi kötelességeit elhanyagoló papnak és lévitának 
a cselekedetét. Samária lakóit, a samaritánusokat, a zsidó előke
lők, farizeusok, írástudók, törvénytudók lenézték s megvetettek 
a pogányokkal való keveredésük miatt, és istentelennek tartot
ták Izrael vallásától való eltérésük miatt. A törvény tudó szá
mára hallatlan megszégyenülés, hogy Jézus egy ilyen samari- 
tánusnak a cselekedetét állítja példaképül a pappal és lévitával 
szemben. Ez az egyszerű ember lenézett, istentelennek tartott 
samaritánus végzi a maga természetesnek tartott emberi köte
lességét, kész az önfeláldozásra, időt, pénzt, fáradságot nem kí
mélve, segít és szolgál ott, ahol szükséges. A vérontás okozta se
beket gyógyítja, mint a kaini emberyyilkos lelkűiét ellentéte. 
Míg a rabló, aki kifosztotta áldozatát, a pap és a lévita, akik hű
vös érzéketlenséggel haladtak el a szerencsétlen mellett, mind
nyájan egy táborba tartoznak, a mohó önzés, az embertelenség 
és kegyetlenség táborába, addig az egyszerű samaritánus az ösz- 
szes szereplők között az egyetlen, akiben van másokért érzett 
felelősség, szociális érzék, emberszeretet és közösségi érzés.

Jézus ezt emeli ki a törvénytudó számára. Ezt állítja köve
tendő példaképként elé: „Eredj el és te is ekképpen cselekedjél!”
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Az imént pedig azt mondta: „Ezt cselekedd és élsz!”  Ez az élet 
útja. Eletet gyarapít, életet ment itt az emberek között és életet, 
örök életet ad, amit úgy keresett a törvénytudó a beszélgetés 
elején. A másik út a halál útja, amely embertelenséget, véron
tást, pusztítást jelent.

Ebből világosan kiemelkedik igénk középponti üzenete: mi 
is akkor szolgáljuk igazán Istent teljes szívből, lélekből, erőből, 
értelemből, ha nem zárkózunk el a példázatbeli pap és lévita 
módjára emberi kötelességeink elől, hanem, ha hitünk gyümöl
cseként embertársaink, társadalmunk, hazánk felemelkedésé
nek ügyét az ember- és békeszeretet olyan forróságával végez
zük, ahogy azt Isten várja tőlünk.

Dr. Ottlyk Ernő

A Sajtóosztály

é r t e s í t i  a g y ü le k e z e t e k e t ,  hogy az É nekes

könyv ú j k ia d á sa  nyomás a l a t t  van . — M eg je 

l e n é s é t  a L e lk ip á s z t o r  k ö z ö ln i  f o g j a
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Tanulmányok

Húsz éve történt
Nagy tanulsága van mindannak, ami húsz évvel ezelőtt történt. 

Az idők szavát meg nem értő, a haladásnak hátat fordító országve
zetés katasztrófába vitte a népet. Hosszú folyamat zárult le húsz 
évvel ezelőtt: bebizonyosodott a nagybirtok, nagytőke rendszerének 
tarthatatlansága. Az „ezeréves” úriosztály a haladó erőktől való fé
lelmében kész volt a fasisztákkal, nyilasakkal szövetkezni, csakhogy 
megállíthassák a történelem folyamát. Az ország tönkretevése volt 
az ára ennek a kalandorpolitikának.

Ugyanakkor egyházunkat is a leglehetetlenebb helyzet elé állí
totta ez a politika. Megzavarodott a tiszta látás, egymásnak ellent
mondó, legkülönbözőbb nézetek terjedtek el, amelyekben volt jő is, 
de volt veszedelmes és káros is. Tanulságos a pozitív, de a negatív 
magatartás is, mert az elsőben Isten jóra irányító szent akarata tük
röződik, a másodikban pedig azt szemlélhetjük, hogyan visz a bűn a 
veszedelembe, hogyan hordja magán az igétől elszakadt magatartás, 
a büntetés és katasztrófába rohanás következményét.

A TÁRSADALMI BAJOK TÜKRÖZŐDÉSE 
EGYHÁZI SAJTÓNKBAN

Lehetetlen volt észre nem venni a kiáltó társadalmi igazgságta- 
lanságokat. A néphez közel álló lelkészek mélyen átérezték a népet 
sújtó bajokat.

„Soha olyan tobzódás a felső tízezerben, mint ma” — írta az 
Evangélikus Élet (1941. 34. sz. 3.).

„Egyik vállalat első három legjobban fizetett vezetőjének évi 
összes jövedelme felülmúlta a másfél millió pengőt, de az első világ
háború óta még csak tisztviselő lakást se építtetett” (Keresztyén 
Igazság 1944. 5. sz. 117.).

A  Horthy-korszak különösen mostohán bánt a munkásokkal, 
akiket mindig gyanús szemmel nézett 1919 óta. Ha az előbb említett 
felső rétegek mellé a munkásosztály helyzetét állítjuk, élesen elénk 
vetítődik az egész rendszer korhadtsága.

„A  gyárak és az iparvállalatok rendszerint közönséges üzleti vál
lalkozások, amelyeknek a legfontosabb a minél nagyobb nyereség, s 
amelyek szociális vagy keresztyén szempontokra csak egészen mellé
kesen vannak tekintettel. A minél nagyobh nyereséget nemcsak a 
termelt áru mennyiségével és minőségével akarták fokozni, hanem
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úgy is, hogy minél olcsóbb munkaerőkkel dolgoztatnak. így a gyári 
munkás rendszerint csak annyit keres, ami úgy a létminimumot biz
tosíthatja, illetve biztosíthatná, ha a közellátás jól meg lenne szer
vezve, s nem érvényesülne ebben is a határtalan kapzsiság. A köz
ellátás azonban éppen az ilyen helyeken szokott a leggyatrább lenni” 
(Harangszó 1944. 10. sz. 44.).

De nem volt jobb a parasztság helyzete sem. „A  parasztság me
nekül a faluról” — írta az Evangélikus Élet (1941. 34. sz. 2.). A régi 
feudális világ hagyományain alakult az „úr” és a „paraszt” viszonya. 
Az Evangélikus Élet arról ír, hogy „kétségbeejtően nagy a szakadék 
az egész magyarságban a „nadrágos ember” , meg a magyar nép, a 
magyar paraszt között (Evangélikus Élet 1941. 36. sz. 7.).

De a „nadrágos ember” is benne élt a „cifra nyomorúság” kere
tei között.

„Nagyon sokat mond az alábbi eset. Egy most érettségizett első- 
vonaíbeli gimnazistánk — amint megérdemelte — helyet kapott 
szellemi életünk nevelőintézetében, az Eötvös Kollégiumban. Tudja 
jól, hogy az Eötvös Kollégiumban négy vagy öt évig jó lenne. De 
utána kezdődnék megint minden elölről. Lehetne óraadó, óraadó
helyettes, helyettes, majd végleges tanár is, a kezdő tanároknak ki
járó fizetésért. Ö ennél jobb életet akar. Már július 1-én munkába 
lép egyik ismert nagyvállalatunknál. Kezdő fizetésként kap havi 
kétszázötven pengőt. Lehet, hogy közben mellékesen mezeijogászko- 
dik is. Meirt apjának, nagyapjának és őseinek filléres élete után jól 
akar élni. — Ez az nem egyedül álló eset nagyon sok bűnről mesél. 
Azt mondja el, hogy bűn volt, amit századokon keresztül szellemi 
elitünkkel műveltek” (Evangélikus Élet 1942. 27. sz. 6.).

Ha ezekről a társadalmi bajokról szóló megállapítások az egy
házi sajtóban megjelenhettek, az csak annak a bizonyítéka, hogy 
ezek már annyira közismertek voltak, annyira letagadhatatlan té
nyékként jelentkeztek, hogy nem volt feltűnő, ha ezeket szóvá tet
ték. Ismerték ezeket a gondokat a felső körökben is, de nem a népet 
sújtó nehézségek elosztásának útját, hanem az elnyomás útját vá
lasztották. Ehhez volt a legbiztosabb eszköz a fasizmus.

GONDOLKODÁSRA KÉSZTETŐ HANGOK

Nyílt antifasiszta fellépésre nem lehetett számítani egyházunk
ban, de mégis voltak, akik legalább kérdésessé tették annak az út
nak a helyességét, amire az országot akkori vezetői vitték.

Abban az időben, amikor a fasiszta sajtó minden eszközzel tá
madta a Szovjetuniót, s a legkülönbözőbb rágalmakat költötte róla, 
megjelent az Evangélikus Életben a yorki érsek moszkvai látogatá
sáról írt cikk, amely beszámolt arról, hogy 1943. szeptember 19-én 
nagy egyházi ünnepségek voltak Moszkvában. A yorki érsek és a 
moszkvai metropolita találkozása alkalmából tartott ünnepi isten- 
tisztelet megragadó éneke, gyertyás és zászlós felvonulása, a hívek
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áhítata megragadó hatást gyakoroltak a résztvevőkre. (Evangélikus 
Élet 1943. 39. sz. 3.)

Hasonlóan megdőltek a fasiszta sajtónak azok az állításai, ame
lyek az orosz papság államellenes magatartásáról írtak, amikor egy 
másik cikkből az derül ki, hogy „a 65 éves Sergius, Soborno falu 
papja, aki két évig harcolt faluja népével, mint partizán, Brjansk és 
Őrei visszafoglalása után, 26 hónapi partizánkodás után elhagyhatta 
mocsaras rejtekhelyét s jelentkezhetett társaival együtt a vörös had
sereg vezetőinél” (Evangélikus Élet 1944. 4. sz. 3.).

A propaganda már régen eltemette az orosz keresztyénséget, 
most pedig arról írt az Evangélikus Élet, hogy Sergius moszkvai 
patriarcha egy év előtt könyvet írt az orosz egyházi helyzetről. Ezt 
a munkát svéd nyelvre is lefordították s az előszót Aulén svéd 
püspök írta hozzá. „Olyan előszót, amely miatt a svéd—német egy
házi barátkozásnak egy ideig akadályai lesznek” (Evangélikus Élet 
1944. 7. sz. 4.). Majd ezt olvassuk: „Sergius többedmagával írta a 
könyvet s egyelőre csak újságközlemények ismertetései alapján tu
dunk arról nyilatkozni. A patriarcha abban a meggyőződésben él, 
hogy az európai közvéleményt az emigrált előkelőségek és a polgári 
társadalom tagjai félrevezették az orosz keresztyénség helyzetéről 
adott felvilágosításokkal” (Evangélikus Élet 1944. 7. sz. 5.).

Ezek a sorok alkalmasak voltak arra, hogy meggondolkoztassák 
az olvasót, vajon hihet-e az akikori propagandagépezetnek, amely a 
maga egyoldalúságával elzárta mindazt, ami az akkori túlsó olda
lon történt.

Ugyanakkor arról is értesülhettek a hívek, hogy nem minde
nütt fogadják ellenmondás nélkül a fasiszta intézkedéseket. Itt kü
lönösen a norvég egyház példája volt jelentős.

„Norvégiában a kemény kéz politikáját alkalmazza az állam az 
egyházzal szemben, s az ellenálló püspökök ellen büntető rendsza
bályokat léptetett életbe. A püspökökkel azonosította magát jófor
mán az egész lelkészi kar (1160 lelkész közül 1100) s letette állami 
hivatalát” (Evangélikus Élet 1942. 35. sz. 3.).

Ez a helyzet nem változott évek múltán sem, Hitler bérencével, 
a hírhedt Quisling kormánnyal továbbra is feszült maradt az evangé
likus egyház helyzete. Erről ad hírt az egyházi sajtó még 1944-ben is:

„A  norvég egyházi helyzetben a tény az, hogy az elmúlt évben 
az egyház és állam közötti feszültség, amelynek következtében a 
norvég püspökök, valamint a lelkészek 94%-a lemondott állami tiszt
ségéről, egyáltalában nem enyhült, sőt a látszat szerint a háború 
utáni kibontakozásig most már állandósult is” (Evangélikus Élet 
1944. 7. sz. 2.).

Így is volt, a Quisling kormánnyal egészen annak bukásáig feszült 
maradt a helyzet, a fasizmussal nem alkudtak.

Ugyanilyen meggondolkoztató volt az a közlemény is, amely a- 
dán egyházról jelent meg:
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„A  dán keresztyénség a nemzeti megpróbáltatások napjaiban, 
megerősödik és igazi belső egységre talál. Az egyházi munkának 
külső akadályai — szórványos esetektől eltekintve — nincsenek. 
Egyetlen alkalommal lépett fel egységesen a dán egyház a megszálló 
hatalom túlkapásai miatt. Október elején ugyanis megkezdődött a 
dániai zsidóság deportálása. Közös püspöki körlevélben szólalt meg 
az egyház tiltakozása, amelyben kifejezésre jutott, hogy >>az egyház 
sem faji, sem vallási szempontból nem helyeselheti a zsidóság üldö
zését*-!. A tiltakozást az összes, dániai gyülekezetekben felolvasták” 
(Evangélikus Élet 1944. 8. sz. 2.).

Ez a közlemény 1944. február 19-i számban jelent meg, ami két
ségtelen figyelmeztetés volt a zsidó-kérdésben passzivitást tanúsító 
egyházi vezetés felé, egyben pedig bíztatást jelentett arra, hogy van 
még az egyháznak lehetősége arra, hogy az égre kiáltó embertelen
ség ellen felemelje szavát.

1944. július 8-án, amikor a hitlerista csapatok által megszállt 
Magyarországon egyre inkább kiütközött a fasizmus igazi arca, egyre 
sokasodtak a fenyegetések, mert már kifogytak minden érvből, egy
házunk sajtója így bírálta a fasiszta újságok módszereit:

„Nemzeti egységről írni az újság egyik felében, a másik felében 
pedig mindenkit megfenyegetni, nem a leghelyesebb lélektani meg
oldás. Fenyegetni azokat, akik a zsidósággal bármilyen kapcsolat
ban voltak, fenyegetni azokat, akik angol újságot olvastak, azokat, 
akik szociáldemókrata könyveket olvastak, akik baloldali pártnak 
tagjai voltak, akik bizonyos írók körül csoportosultak, akik bizonyos 
színházba j áriak stb.. . . ,  mindenkit ferde szemmel nézni, mindenkit 
ferde szemmel nézni, mindenkit megbélyegezni, csak azért, mert 
„gyanús” a múltjuk, nem jó politika és rámehet az egész jövendőnk” 
(Evangélikus Élet 1944. 28. sz. 2.).

Ez a fenyegetőzés még csak fokozódni fog a jövőben, el fog jönni 
1944. okt. 16-a, amikor elhangzik Szálasi jelszava: „Megsemmisítünk, 
vagy megsemmisülünk!”

A katasztrófába rohanás útján azonban sokan álltak meg önvád
dal a tehetetlenség és felkészületlenség miatt. Voltak, akik világosan 
látták a bajok okát: a néptől való elszakadást, a nép érdekeivel való 
szembefordulást.

AZ ÖNVÁD

Több oldalról hangzott az az önbírálat, hogy lelkészi karunk nem 
készült fel eléggé a sorsdöntő események megértésére és a helyes 
állásfoglalásra. Különösen a társadalmi ismeretek voltak hiányosak. 
A magas színvonalú teológiai folyóirat, a Keresztyén Igazság írta:

„Aki élt a munkások között, az jól tudja, hogy az átlagmunkás 
összehasonlíthatatlanul többet ért a szociális kérdésekhez, mint egy 
átlagos tanult ember. A protestáns papok közül a legérdeklődőbbek 
szociális ismerete — néhány ritka kivételtől eltekintve — alig több,
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mint amit újságokból, politikai röpiratokból és szónoklatokból — a 
fiatalabb, érdeklődőbb lelkészeinknél pedig — a romantikus népies 
írók igen tiszteletre méltó és sok értékkel bíró, de mégis csak inkább 
szépirodalmi jellegű műveikből merítenek”  (Keresztyén Igazság 1942
2. sz. 29.).

Az evangélium hirdetése pedig sohasem hangozhat légüres térbe, 
valami elméleti gyülekezetnek, amely helytől, időtől elvonatkoztatott 
„örök igazságok” táplálékán élhet. Ez különösen nem megfelelő olyan 
korban, amikor a gyülékezetek konkrét, égető kérdésekre várják a 
keresztyén lelkiismeret válaszát. Ha nem is mindenben helytálló, de 
mégis jellemző az, ahogyan egyik lelkészünk kifejezi elégedetlen
ségét azért, amiért elszakadt a néptől és a nép életétől a lelkészi szol
gálat:

„Á  teológián pap jelöltjeink négy éven keresztül tanulnak encik
lopédiát, filozófiát, neveléstörténetet, dogmatikát, etikát, hébert, gö
rögöt stb. Senki sem mondja, hogy mindez nem szükséges. Nagyon is 
az. De mindmáig hiányzik a magyarországi evangélikus papnevelés 
tantárgyai közül a népismeret és néplélektan” (Evangélikus Élet 
1941. 36. sz. 7.).

Az egész helyzet összefüggéséből azonban az derül ki, hogy itt 
nem csupán valami új tantárgy beiktatásáról volt szó lényegében, 
hanem arról, hogy a lelkészi szolgálat és az arra való kiképzés fordul
jon a nép felé. Ami hiányzik, az a néppel való együttélés, a nép gond
jaiban, bajaiban való osztozás, a nép ügyének felkarolása, a nép pana
szának megértése.

Egy másik lelkészünk így kesergett:
„A  mi köreinkben — a középosztályban — senki sem tudott 

arról, hogy mit is akar tulajdonképpen a nép? Parasztok, munkások 
és középosztályúak idegenül nézzük egymást. Mi, középosztálynak, 
ma sem vagyunk ott, ahol a nép, közöttünk politikai együttműködés 
nincs. Reménytelen ez a dolog. Hihetem, hogy a középosztálytól más 
is telik, mint egy új »konszolidáció«? Vannak a mi értelmiségünkben 
politikai erők? Lehet számítani ezeknek a nép erőihez való csatla
kozására? Az események engem egészen elkeserítenek. Mi ma sem 
vagyunk ott, ahol a magyar nép” (Evangélikus Élet .1944. 2. sz. 3.>

Ez a bírálat megfelelt a tényeknek. Az elégedetlenség azonban jó 
jel, mutatta az utat a jövő felé, amikor már nemcsak vágyálom, ha
nem valóság lesz a nép érdekének szolgálata.

A HÁBORÚ ESEMÉNYEI SAJTÓNKBAN

Az eddigiekből javarészt az tűnt ki, hogyan írt sajtónk meggon- 
dolkoztató figyelmeztetéseket a fasizálódással szemben. Ez azonban 
csak az érem egyik oldala. Ugyanakkor ugyanebben a sajtóban olyan 
közlemények is megjelentek, amelyek támogatták a fasiszta háború 
gépezetét. Hogyan érthető ez a kettősség?
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Lényegében az egész Horthy-korszak politikájára bizonyos ket
tősség volt jellemző. Egyrészt Németország hadhalépése után a zsák
mányban való részesedés reményében támogatták a fasiszta célokat, 
miközben alá kívánták húzná és belpoldtikailag is biztosítani a német 
fasizmussal szembeni különállásukat. Ezt mutatta a miniszterelnökök 
személyében bekövetkezett változás is. A közvetlen német eszközzé 
vált Imrédyt a konzervatív felső tízezer történelmi exponensével, a 
magyar ellenforradalom bizalmi emberével, Teleki Pállal váltották 
fel.

Viszont amennyire fenntartással fogadta a magyar úri osztály 
Hitler támadását a nyugati kapitalista országok ellen, olyan fenn
tartás nélküli együttérzéssel és határozottsággal csatlakozott Horthy 
és a magyar vezető rétegekkel — Bárdossyt állítva a kormány élére 
— a német fasizmus szovjetellenes háborújához. A munkások és pa
rasztok szocialista hazája ellen folytatott háború megegyezett Horthy 
egész politikájával, rendszerének célkitűzésével és irányával.

Ez az alapvető kettősség végigvonul a kor számos sajtótermékén 
is. Egyházunkban azonban ettől függetlenül olyan hangok is hallat
szottak, amelyek nem a fasiszta politikán tájékozódtak, hanem a ke
resztyén lelkiismeret szavát követték. Nálunk tehát még összetettebb 
volt a kor problémáihoz való viszonyulás. Az akkori nézeteknek 
csaknem minden változata hangot kapott sajtónkban. A vezérszó
lamot azonban a hivatalos Horthy-politika támogatásának hangja 
vitte.

Közismert volt már akkor, hogy 1943. január 12-én óriás szovjet 
támadás indult a voronyezsi fronton, néhány nap múlva megsemmi
sült a 2. magyar hadsereg. A szovjet csapatok február közepén már 
Harkovnál harcoltak. A 2. magyar hadsereg roncsai 1943 május ele
jén értek vissza hazánkba. Az Evangélikus Élet azonban átvette a 
hivatalos háborús propaganda hangját, s „kiváló teljesítményekről” 
lelkendezett, miközben családok százezrei gyászolták az elesetteket 
(Evangélikus Élét 1943. 19. sz. 4.).

Nyilván az események hatása alatt jelenik meg olyan közlemény 
az Evangélikus Életben, amely már a békére tereli a figyelmet. A lap 
ismertette Keller Adolf svájci teológiai professzornak a Neue Zür- 
cher Zeitungban megjelent cikkét, amely „egészen tárgyilagos han
gon foglalkozik mindazokkal a békefeltételekkel, amelyek nyilvános
ságra jutottak” (Evangélikus Élet 1943. 36. sz. 4.).

A harctéri helyzet súlyosbodása drasztikus lépésre késztette a 
német katonai és politikai vezetést: megfelelő előkészületek után ki
adták az utasítást a „Margaréta” , a Magyarország megszállását célzó 
akció végrehajtására. 1944. március 18-án Horthy Hitler főhadiszállá
sán megegyezett Magyarország német megszállásáról. 1944. március 
19-én a Wehrmacht és az SS egységei megszállták Magyarországot, 
hogy megakadályozzák az 1943-as őszi olaszországi események ma
gyar változatát, hogy a háború elvesztésétől rettegő magyar vezetők-
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nek az angolszászokkal hónapok óta folyó tárgyalásai konkrét ered
ményekre vezessenek.

Ezekről az eseményekről az akkori hivatalos jelentést közölte a 
Harangszó, kiemelve, hogy „kölcsönös megegyezés alapján német csa
patok érkeztek Magyarországra. A Kállay-kormány lemondott, he
lyére Sztójay Döme elnökletével új kormány alakult” (Harangszó 
1944. 14. sz. 63.).

Az Evangélikus Élet közölte az új kormány hivatalos nyilatkoza
tát, amely indokolni próbálta Magyarország német megszállását 
(Evangélikus Élet 1944. 15. sz. 2.).

Egymás után peregték az új hadi intézkedések. „Tilos az ellensé
ges külföldi rádióállomások hallgatása. A tilalom megszegése kihá
gás, és büntetése két hónaptól hat hiónapig terjedhető elzárás s a 
rádiókészülék elkobzása” (Harangszó 1944. 16. sz. 74.).

Április 2-án a szovjet csapatok átlépték a Pruth-folyót és beha
toltak Romániába, a szovjet kormány ugyanakkor nyilatkozatot adott 
ki, hogy nem tart igényt román területre, bár folytatni fogják az 
előrenyomulást.

Április 8-án a szovjet csapatok elérték a csehszlovák határt. 
Április 19-én az akna veszély miatt leállítják a magyar és román 
hajóközlekedést a Dunán.

A Harangszó április 23-án közli Horthy napiparancsát, amely 
szerint „a háború végső kifejléséhez közeledik és döntő szakaszához 
jutott. E harcban természetesen nincs vissza: csak előre” (Harangszó 
1944. 17. sz. 75.). Pedig abban az időben már csak „vissza” volt, és 
megszűnt az „előre” .

A kétségbeesett kapkodás látszik az intézkedésekben, amelyeket. 
az egyházi sajtó is tükröz. A levente hírközpont közli azt a rádió
szózatot, amelyet az ifjúság mozgósítása céljából tettek közzé (Ha
rangszó 1944. 17. sz. 76.). Sztójay Döme miniszerelnök a termelésnek 
a hadigazdálkodás céljait szolgáló fokozásáról tartott beszédet (Ha
rangszó 1944. 18. sz. 80.). Imrédy Béla nagy beszédet mondott Zala
egerszegen a háborús erőfeszítések fokozásáról (Harangszó 1944. 24. 
sz. 108.). „A  vallásos ember jobb katona” gondolatot azzal terjesztet
ték, hogy a hadigépezet jobb eszköze a keresztyén ember.

Ugyanakkor hangot kaptak olyan hírek is, amelyek beszámoltak 
arról, mennyire lehetetlenül az egyházi gyülekezeti élet a háborúban. 
Az Evangélikus Élet a föld alatti templomokban folyó berlini isten
tiszteletekről tudósít (Evangélikus Élet 1944. 15. sz. 5.). „A  légiháború 
és a németországi evangélikus egyház” című cikk feltárja azokat a 
rombolásokat, amiknek következtében visszaszorul a gyülekezeti élet 
lüktetése, elsorvad az egyház Németországban (Keresztyén Igazság 
1944. 5. sz. 104.).

A gyorsan pergő háborús események következtében 1944. augusz
tus 23-án aláírták a szovjet—román fegyverszüneti egyezményt. Au
gusztus 25-én Románia hadat üzent Németországnak. Augusztus
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30-án a szovjet csapatok elfoglalták Ploestit, s ezzel az összes romá
niai olaj mezőt elvesztette a fasiszta hadvezetés.

Augusztus közepétől már német területen folyt a háború.
Szeptember 4-én tűzszünet lépett életbe a finn—szovjet fronton, 

szeptember 10-én pedig fegyverszüneti egyezményt írtak alá.
„Romániában Mihály király kiáltványt bocsátott ki, melyben be

jelentette, hogy Románia megszüntette a harcot és fegyverszünetet 
kért a szövetségesektől” (Harangszó 1944. 36. sz. 161.).

Mindez egész közelről érintette Magyarországot. De a magyar 
minisztertanács augusztus 25-én állást foglalt a szovjetellenes háború 
folytatása mellett. „Vitéz Sztójay Döme miniszterelnök benyújtotta 
maga és a kormány lemondását. Kormányzónk a lemondást elfogadta. 
Az új kormány megalakításával vitéz Lakatos Gézát bízta meg. Vitéz 
Lakatos Géza vezérezredes miniszterelnöksége alatt megalakult új 
kormányban négy evangélikus miniszter van” (Harangszó 1944. 37. 
sz. 165.).

Az egyre kilátástalanabbá váló helyzetben megpróbálják a fele
kezeti összefogást meghirdetni, mintha a vallási erők összefogásával 
segíteni lehetne a körülményeken. „Háborús jelenségek, amiket ma 
tapasztalhatunk: mindenféle híresztelések, melyek állandóan rontják 
és bontják belső ellenálló erőnket. A lázgörbe kezd a csúcspont felé 
közeledni. Keresztyén nemzetszolgálat volna, ha az egyházak félre- 

r téve belső ellentéteket, elásva a felekezeti harc ma végképpen idő
szerűtlen csatabárdját, nyílt kiállással, közös erővel, példát adó mó
don hirdetnék meg a harcot a belső szétszakad ozás és elerőtlenedés 
ellen” (Keresztyén Igazság 1944. 9. sz. 200.).

Augusztus végétől a Szlovák Nemzeti Tanács a Csehszlovák Köz
társaság nevében kezébe vette a törvényhozó és végrehajtó hatalmat. 
Megkezdődött a szlovák nemzeti felkelés.

Szeptember 2-án a szovjet csapatok elérték a bolgár határt, 
szeptember 6-án pedig a jugoszláv határt.

Szeptember 23-tól Magyarország területén folytak a harcok. 
Szeptember 26-án felszabadult Makó. Október 1-én Horthy megbí
zottjai Moszkvába érkeztek fegyverszüneti tárgyalásokra.

„A tizennyolcéves ifjakat honvédelmi munkára veszik igénybe a 
8. és 9. hadtest területét kivéve az egész országban” (Harangszó 1944. 
39. sz. 174.). Ez már azt jelentette, hogy a kassai és a kolozsvári had
test területét nem tudta elérni ez az intézkedés. „Összeírják a 18—48 
éves férfiakat. A személyi gazdálkodás országos kormánybiztosa el
rendelte, hogy jelenleg katonai szolgálatot nem teljesítő minden 18— 
48 éves férfi október 15-én lakóhelyén összeírás céljából jelentkez
zék” (Harangszó 1944. 41. sz. 182.).

Jönnek a kár jelentések az ország minden vidékéről. A háború 
következtében megakad az egyházi élet. „Hatvan. Bombatámadás 
következtében a torony faszerkezete megégett, a toronysisak ledőlt, 
a tetőzet és az ablakok egy része megrongálódott és az orgona majd
nem teljesen a tűz martalékává lett. A lelkészlakon egy szobában

205



keletkezett tűz, amit sikerült hamar eloltani, s így a bútorzat csak 
i'észben égett el, illetve rongálódott meg” (Evangélikus Élet 1944. 40. 
sz. 3.).

Az Alföldről pedig ezt jelentették: „Az országhatáron és a ma
gyar Alföldön folyó harcok következtében alföldi gyülekezeteinkben 
több helyen templomok és egyházi épületek kárt szenvedtek. Külö
nösen a csanád—csongrádi, arad—békési egyházmegyében vannak na
gyobb károk” (Evangélikus Élet 1944. 42. sz. 7.).

Október 15-én Horthy kormányzó bejelentette a budapesti rádió
ban, hogy fegyverszünetet kért. Majd lemondott és átadta a hatal
mat Szálasinak, aki semmisnek nyilvánította a fegyverszüneti kérel
met. A nyilas intézkedések szerint kiterjesztették a rögtönítélő bírás
kodást, halál vár „a rendbontókra, a lázítókra és a rémhírterjesz
tőkre” . Rendelet jelent meg a zsidók csillagviselésének kötelességé
ről (Harangszó 1944. 44. sz. 194.).

Október 11-én felszabadult Szeged, 21-én Baja, Debrecennél tom
bolt a nagy páncélos csata. Október 31-én Kecskemét, november 4-én 
Szolnok szabadult fel, november 10-én a szovjet csapatok elérték a 
Budapest—Miskolc vasútvonalat, november 29-én átkeltek a Dunán 
és felszabadították Mohácsot, Pécset, december 3-án felszabadult 
Miskolc.

Ebben a helyzetben az evangélikus püspökök arra hívták fel a 
lelkészeket, hogy maradjanak helyükön. A bányakerületi püspök kör
levélben kötelezte a lelkészeket a gyülekezetükhöz való hűségre: 
„Mindenkinek ki kell tartania azon a helyen, ahova őt az Isten gond
viselő akarata és megtartó kegyelme állította.” A tiszakerületi püs
pök körlevele szerint: „Arra kérek minden egyházi alkalmazottat, 
hogy maradjon őrhelyén, s teljesítse lelkiismeretesen vállalt kötele
zettségét. Látásom szerint a pásztornak a nyáj mellett a helye” (Evan
gélikus Élet 1944. 42. sz. 3.).

Amikor kiéleződött a „menni vagy maradni?” problémája, ami 
azt jelentette, hogy elhagyja-e az ország területét valaki a fasiszták
kal vagy bevárja a felszabadulást, a Harangszó is a püspöki körleve
lekkel összhangban, Reményik Sándor „Eredj, ha tudsz. . című 
versének megszólaltatásával figyelmeztetett az itthoni kötelességekre 
(Harangszó 1944. 51. sz. 222.).

A háború egyházunk működését igen érzékenyen sújtotta. A 
Harangszó szerkesztője írta: „Kiadóhivatalunkba naponként tömege
sen jönnek vissza a Harangszó-példányok. Zsákszám hozzák néha. 
Rájuk van nyomva: Vissza! Forgalom szünetel! Szomorúan nézem a 
helységneveket: itt se, ott se szólal meg a karácsonyi Harangszó! Ide 
se, oda se ér el kondulásakor a  karácsonyi örömüzenet! De sötét ez 
a magyar karácsonyi éjszaka!. . . ”

Ebben az időben már az ország területének nagyobb része fel
szabadult. December 22-én Debrecenben megalakult az ideiglenes 
nemzeti kormány, 28-án pedig hadat üzent Németországnak. Decem
ber 26-án Budapest körül bezárult a gyűrű, megkezdődött a Buda
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pestért folytatott harc, amelynek során Pesten január 17-én, Budán 
pedig február 13-án hallgattak el a fegyverek.

Ebben a helyzetben többször vetődött fel a naiv és bibliátlan 
csodavárás gondolata. Istentől vártak csodát, hogy az omladozó, régi 
társadalmi rendet Isten közvetlen beavatkozással megmentse. „Raj
tunk mindig csak a csoda segíthet. Isten kegyelmes beavatkozása. 
Ezt most is várhatjuk” (Harangszó 1944. 40. sz. 175.). „Bizton tud
hatjuk, hogy Isten egyik napról a másikra megfordíthatja a legkilá- 
tástalanabb helyzetet is” (Harangszó 1944. 52. sz. 226.). „Az Istenbe 
vetett bizodalom először is: csodavárás. Isten a legkilátástalanabb 
helyzetből is ki tud szabadítani” (Harangszó 1945. 2. sz. 5.). Még 1945 
január végén is van ilyen mondat: „Sátáni seregek mesebeli töme
gekben szakadnak rá a háború keresztes vitézeire” (Harangszó 1945. 
3. sz. 9.).

1945-ben egyre erősödik egyházunkban a bűnbánat hangja: „Ki 
merné mondani, hogy Istennek nincs igaza, mikor haragja korbácsá
val leckéztet?! Hosszú ideje megdöbbentő romlás tapasztalható a ma
gyar élet minden vonalán. Jogos az Isten ítélete. Végzetes vakság 
volna ezt meg nem látnunk” (Harangszó 1945. 2. sz. 8.).

Mély bűnbánattal kesereg egyik dunántúli lelkészünk egyházunk 
háborús veszteségei miatt: „Szolgálatunk helye az egyház s az egy
házban a gyülekezet. Szolgálatunk mai legnagyobb nehézsége gyüle
kezetünknek a háború okozta szétszórtsága. Ma gyülekezetünk van a 
harctéren, idegenben élő leventéink soraiban, iskolai kisgyülekeze
tünk széthullóban, közben beékelődik a gyülekezetünkbe hol több, de 
inkább kevesebb áldással a menekültek gyülekezete. Soha ennyire 
nem voltunk szórványegyház, mint ma. Mi az oka annak, hogy 10, 20 
vagy 30 évig sikerült üresre prédikálnom a templomot? Mi az oka 
annak, hogy a nagy görögtűzzel megindított ifjúsági egyesületi mun
kánk egyszerűen beletorkollott a levente egyesületbe? Mi az oka an
nak, hogy bibliaóránkon 3—4 öregasszony és néhány gyermek lé
zeng? Mindent rá lehet fogni a háborúra. De e kép alá mégis ez az 
írás illik: mea culpa. Mea culpa, hogy csak Isten igéjéről prédikál
tam, és nem Isten igéjét hirdettem. Mea culpa, mea maxima culpa, 
hogy csak szájjal és szóvirágokban és nem élettel és valóságban hir
dettem az igét” (Lelkipásztor, 1945. 2—3. sz. febr.—márc. 26—28.).

Szinte zárószóként hangzik a bűnbánat szava, csaknem az utolsó 
szó jogán fakad fel az önvád, mert azután egy időre elnémul az egy
házi sajtó, hogy majd az év végén újrakezdhesse munkáját. Néhány 
mondat ennek az időnek a hangulatából: „Borzasztó az, amikor az 
egyház megromlik. Aminek az egyetemes romlást kellett volna meg
akadályoznia, maga is a romlást szaporítja. A felelősségben pedig 
valamennyien osztozunk. Együtt vagyunk egyház s együtt ülünk a 
vádlottak padján” (Harangszó 1945. febr. 25—márc. 4. 8—9. sz. 23.).

(Folytatjuk)
Dr. Ottlyk Ernő
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Istennel való kapcsolatunk 
és feladataink

Ez a téma igehirdetésre való közös készülésünkön került elő. Isten 
cselekszik mindent és egyedül — ebben summázta egyikünk az előtte 
lefolyt megbeszélést s ezt egyoldalúságnak vélte. Szerinte mi vár akkor 
az emberre? Ez: semmit nem tenni. Kár is volna az embert mégcsak 
biztatni is, hogy valamit tegyen, mert a helyzetén úgy se javítana, 
inkább rontana. Jó az, amit Isten tesz, amit ember tesz eleve rossz.

Isten mindent és egyedül, ennek az egyoldalú hangoztatását az em
lített hozzászóló a barthi teológia káros következményének látja. Én 
tovább megyek. Ma már viszonylagos objektivitásra törekvő katolikus 
Luther-kutatás. Y. M. J. Congar a mának egyik leghaladóbb katolikus 
teológusa. Egyik munkája Luther krisztológiájáról épp az „Allein- 
wirksamkeit Gottes”-ben látja a jellegzetesét. Természetesen ő ezt nega
tív elbírálásban részesíti. Ez a tévelygés Luthert az egyetemes keresztyén 
vonaltól a partikularizmusba vitte. Ez nála a szakadár szellemiség meg
nyilvánulása, egyszóval eretnekség.

Ez arra indít, hogy Luther teológiájánál ragadjam meg a témát, 
amire indítást és segítséget kaptam. M. Seils: Dér Gedanke vöm Zu- 
sammenwirken Gottes und des Menschen in Luthers Theológie c. 
könyvéből.

Tény, hogy Jézus prédikáló ténykedése nem merült ki annak a 
bizonygatásában, hogy az ember mindenre képtelen. Ő azon volt, hogy 
az emberek cselekedjék, amit nekik mond. Az „irgalmas samaritánus” 
példázatának tanulságát is praktikusan vonatta le a kérdező törvény
tudóval: „Eredj el és te is ekképpen cselekedjél.” Bölcs embernek azt 
mondotta, aki nemcsak hallgatja tőle a beszédeket, hanem meg is tart
ja azokat, mert az ítéletben való megálláshoz ez vezet. A  tett-vallás 
mindig bizonyosfokú többlet. Jakab apostol külön nyomatékkai hív fel 
arra, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk, mert akkor megcsal
juk magunkat.

Mi a hit által való megigazulás reformátori tanításának úgy szer
zünk érvényt, hogy prédikációnk célja első renden Istennel való kap
csolat létrehozása és megerősítése. Ha mindjárt a cselekedeteknél kö
tünk ki, az a veszély, hogy igaz keresztyének helyett álkeresztyéneket 
nevelünk. Azt viszont esetleg elérjük, hogy teljesítéses vallásoskodásuk 
önhitt tudatában az emberek megkeményednek, mikor meg kellene 
hallaniuk, hogy Isten kegyelmével lehajolt hozzájuk. Nem szabad feled
nünk, hogy Jézusnak a magukat külsőségekben kiélő, kegyes látszatban 
önelégült farizeusok voltak a legádázabb ellenfelei.

Egyházi köztudatunk ma már nehezen viselné a moralizáló lelkész- 
típust. Viszont teológiai eszmélkedésünk során előtérbe került a ránk 
bízott üzenet etikai oldala. Nagyok az emberiség előtt álló feladatok, 
amelyekből a keresztyéneknek is vállalniuk kell azt, ami rájuk esik, 
gondolok itt elsősorban a béke ügyére, de az igazságosság és a méltá
nyosság követelményére is. Ezek ismeretében érthetően elégedetlenek 
vagyunk minden kvietista állásponttal és a sola gratia alapján maradva 
keressük az imperativus helyét és mikéntjét prédikáló tevékenysé
günkben.
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IU STITIA  DEI PASSIV A

Két évvel ezelőtt megjelent Luther teológiájának az elemzése Isten 
és az ember együttmunkálkodásának a gondolata szempontjából. Luther 
teológiáját fejlődésszerűen elemzi. A  reformátor az első időben arra 
törekedett, hogy hallgatóit kegyességre bírja. Valláserkölcsi állapo
tukat és pedig nemcsak a kvantumot, hanem a kvalitást illetően is, 
érjenek el oly fokot, amellyel megnyerhetik Isten tetszését. Ez a 
iustitia activa, amelyet mi valósítunk meg. Ezért az első prédikációiban 
dominál az imperativus. Kegyessége a szerzetesi kegyességtípus. Később 
erősen hatott rá a misztika is. Különösen nyomatékosan ajánlja a hu- 
militas-t. Tud tanácsot is adni arra, hogy az emberek mimódon töre
kedjenek arra, hogy magukat ne tartsák sokra. (Persze ez nem egyedüli 
cél volt, amelyet Luther meg a kortársai az emberek elé tűztek és 
amelynek az elérésére volt módszerük.) Ahogy aztán Luther reformá
torrá érett, prédikációiban és egyéb megnyilatkozásaiban is a „faci- 
enda” helyét egyre inkább a „facta" foglalta el. A  magával, az általa 
elérhetővel és elérendővel foglalkozó embert egyre inkább az kezdte 
foglalkoztatni, amit Isten tett érte a Jézus Krisztusban. így arra az 
útra lépett, amelyen a humilitas nem erény, már amelyhez az ember 
önnevelés útján jutott, a humilitas a bűntudat, amelyre Isten juttat 
el törvényével. Szívesen tetszelegne az ember maga és mások elölt 
is az „alázatos” szerepben a neki igazságot ajándékozó Isten azonban 
elveszett bűnössé teszi. A  „kereszt teológiá”-jának a jellegzetessége 
épp az, hogy Isten „sub contrario spécié” cselekszik. Miközben felemel 
megaláz, miközben meggyógyít összetör, miközben megigazít bűnössé 
tesz, miközben kijelenti magát, elrejti dicsőségét, erősnek bizonyul bűn 
és halál legyőzésére pedig mintha „gyenge” volna.

PASSIV IMPERATIVUS

Megigazulásunk nagy „faktum”-ja Krisztus halála és feltámadása. 
A  „theológia crucis” azonban az ige teológiája de egyben a hité és ezzel 
ott tartunk, ahol az Isten az embert a maga cselekvéséből nem kap
csolja ki, hanem abba belevonja. A szülő dolgozik a gyermekéért, hogy 
annak ne magának kelljen erejét meghaladná munkával az életbenma- 
radásához és fejlődéséhez szükséges feltételeket biztosítani. A  gyermek 
ideje, ereje, figyelme felszabadul így az életre való felkészüléshez, 
mondjuk a tanulásra. Ez olyan cselekvés, amelynek a célja a szeret,ett 
személy mentesítése, szabaddá tevése. Más a helyzet, amikor egy édes
anya imádságában Isten elé viszi züllött fia ügyét. Nem az a célja ez
zel, hogy fiának ne kelljen imádkoznia, ellenkezőleg. Az a célja vele, 
hogy fia megtérjen s végeredményben maga is Istenfélő, imádkozó 
emberré legyen. Ami „facta” azt úgy kell hirdetnünk, hogy a „facianda” 
is kihangozzék belőle.

Nem eshetünk egyik végletből a másikba. Wingreen ismert homileti- 
kai munkájában hangsúlyozza a kijelentésnek a népet az embert min
den cselekvésben benne-tudó vonását. Isten kijelentésének a „factu- 
mát” erőteljesen domborítja ki a múlt idő: „megelevenített együtt a 
Krisztussal, . . .  együtt feltámasztott együttültetett a mennyekben .. 
Isten cselekvésében azonban olyan akitivitással találkozunk itt, amely 
bennünket is szokatlanul ösztönöz, hogy túljussunk életünk nagy ellent
mondásán: meghaltunk és még mindig él bennünk a bűn. . .
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W. Stahlin egy cikke az újtestámentomi görög nyelv egy sajátos for
májára a passzív imperativusra hívja fel a figyelmet. A  bibliai bizony
ságtétel tehát Isten reánk irányuló cselekvésének a faktumában akarja 
tolmácsolni a faciendat. A  megigazítás Isten műve. a nekünk osztály
részül jutó igazság Isten igazsága. Isten értünk teszi, amit tesz, de 
ugyanazzal az isteni megigazító aktussal rajtunk is, mégpedig úgy mint 
az Ö teremtményein. Az ember mint Isten teremtménye nem élettelen 
tárgy, hanem élő személy. Isten sok mindent kénytelen összetörni ben
nünk, de az ő teremtményét meg nem semmisíti. Az új teremtés egyben 
regeneráció az ember elbukása se tétette félre Istennel az ő teremtői 
akaratát. Ennek megfelelően újul meg kegyelme folytán a Teremtő— 
teremtményi viszony úgy, hogy az embert újjáteremtő Ura megszólítja, 
felhívja, személy mivoltában újítja: szabad felelős életre szánja. Olyan 
erőtérbe kerül az ember, amely aktivizálja őt.

SZERETETRE SZERETET ÁLTAL
Döntő érdek továbbadni a sola gratia-t hatékony üzenetképpen. Ha 

így látjuk, akkor a megigazulásnak az effektív és medikatív kifejtése 
mellett kötünk ki. A  legutóbb elmondottak ebbe az irányba mutatnak. 
A  kegyelem nem valami fluidum, amely átárad életünkbe Isten felől. 
A kegyelem Isten kegyelmes felénkfordulása. De ez az aktus, Isten tette 
messze kihat és sokoldalúan. Isten — magyarázza Luther —  mint irgal
mas samaritánus felvett az útszélről, mint beteget és veszni tértet. Helyet 
biztosított egy áldott vendégfogadó-háznál. Mostmár útban van, biztos 
a: gyógyulás, a sorshatározó esemény az, hogy felvett. A  megmenekülés 
tehát nem az, amit a lábadozó beteg tesz a maga javára gyógyulás cél
jából. Bár az is mindent megtesz. A felmentendő vár felé elindult a sza
badító sereg. A  várbeliek is elkövetnek minden tőlük telhetőt, hogy sza
baduljanak az ellenség zaklatásától, a segítség igazában mégis az, hogy 
szabadító sereg indult el a vár felé, odaér majd és szétűzi az ostromló
kat. Jézus szabadítása a szabadulásunk. A nélkül, hogy okunk lenne bár
mit is magunknak tulajdonítani, nem kétséges viszont, hogy Jézus minket 
is belevon értünk folytatott harcába. A  734. énekünk megragadóan mondja 
el, mit vállalt értünk Jézus, aminek a folytán azoktól, amiket Ő vállalt 
fel helyettünk, megmentett minket. De nemcsak azzal kell számolni, 
amit ő azért vállalt, hogy a bűnt és következményét tőlünk távoltartsa, 
rólunk elhárítsa. Engedelmességét például nem érhetjük úgy, hogy most
már mi nyugodt lélekkel engedetlenek maradunk. Amennyire szent az 
Isten, annyira nem tűrhet a kegyelmével való ily nagy visszaélést. Az el
mondott nem csupán Jézusra vonatkozik. Jézus Istent jelenti ki. S nyil
vánvaló, hogy aki könyörületből lelt helyet az Istennel való kapcsolatban, 
nem bizonyulhat könyörtelennek embertársa iránt. Ezt mutatja az irgal
matlan szolga példázata. Ahol létérdek Isten könyörülete, nem hagy te
ret a könyörtelenségnek. Irgalmában határozott felhívás van irgalmas
ságra. Azt mindenkinek meg kell hallania, hogy mert ő szeret téged, sze
resd te is felebarátodat. Még talán azzal se megyünk nagyon messze, ha 
azt mondjuk, megigazító igazsága a legbiztosabb alap arra, hogy tudjunk 
egymás felé méltányosak, elfogultságot s egyáltalában az igazságtalanság 
sokféle fajtáját félretevők lenni. Hogy minderre elköteleztettünk Krisz
tus Jézusban, az az apostoli levelek intelmeiből világosan kitűnik. Hangot 
kap az ily irányú elkötelezettségünk a nélkül, hogy az apostolok Krisz
tusban a törvényt látnák, esetleg új kiadásban. Nincs itt szó arról, hogy
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valamit teljesít az ember és annak fejében ad Isten. Isten ajándéka min
den. Új életünk is ugyanúgy a kegyelem műve, mint maga a hit, amellyel 
a kegyelmét fogadhatjuk.

Nem megy egyik óráról a másikra az, hogy az ember igazi embersé
gére rátaláljon. Igazi embersége cselekvésre, felelősségre való felszaba
dulása. Ezt a szabadulásunkat Isten igéjével és Szentlelkével szakadat
lanul munkálja. Mikor Isten megszólít igéjével, feleletet is vár, a Szent
lélek a munkájában sose mechanisztikus. Istenről tanítva tehát diszting- 
válnunk kell az ún. végzet és a Jézus Krisztusnak Atyja között. Végzete 
előtt megsemmisülten áll az ember, Istennel való kapcsolatunk merőben 
más jellegű. Itt az ember menedéket talál a végzet-hatalmak elől és a 
bénultságot oldó hitben szabaddá lesz felelős, cselekvő életre.

ESZKÖZ ÉS MUNKATÁRS

Isten mindent és egyedül! Ha a keresztyénség világnézet, talán ez a 
tengelye és az alaptétele? A  keresztyénség azonban nem világnézet, ha
nem Isten üzenete. S volt idő és helyzet, amikor Isten üzenetét úgy szólal
tatták meg a kegyelemről, hogy ezt aláhúzták. Istennek azonban ugyan
úgy van az embert cselekvésre felhívó, őt felelőssé tevő üzenete is. S 
egyik nem oltja ki a másikat, egy bizonyos feszültségben együtt kell, 
hogy zengjenek. Isten kegyelmével megváltja az embert, de meg nem 
semmisíti. Kapcsolatot nem úgy teremt, hogy kikapcsolja a felelősséget 
az ember oldalán. Hisz ez minden etika.végét jelentené. Az embernek 
pedig bőven van teendője. Jézus azt mondja. „Legyetek tökéletesek.. 
Pál azt vallja magáról: „Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy 
már tökéletes volnék; hanem igyekezem . . . ,  amelyek előttem vannak 
nékik dőlvén . . . ”

Ezek s más hasonló idézetek a Bibliából, kiszakítva az összefüggés
ből, úgy hangzanak, mintha az ember legfőbb feladata az önnevelés lenne. 
Az önnevelés az Istennel való kapcsolat nélkül is tiszteletreméltó törek
vése az embernek. Azonban, ha a „valláserkölcsi személyiség” lesz az 
egy és a minden, hiba van a beállítottságunkban. Figyeljük a célt, ahová 
el kell érnünk és figyeljük önmagunkat, mennyire vagyunk tőle. Vég
eredményben mikor ezt tesszük magunkon és a magunkén van a sze
münk. Lehet az ember eszményképe mégoly ragyogó és célja akár az 
üdvösség, nem azon az úton van, amelyen lennie kellene. Hisz figyelmé
nek, féltésének, igyekvésének, tárgya, célja önmaga.

Az igazi mérték a jónál Isten, mert ő a szeretet. A  szeretet célpontja 
mások java. A  szeretetben az ember másokért jó, másokhoz jó, magát 
feledve jó. Az imperativus, amelynek a miként való kimondása, foglal
koztat bennünket —  nem szólhat így: „Foglalkozzál magaddal, és hogy ezt 
megtehessed, fordulj el a világtól!” Világos, hogy ezen túl kell jutnunk. 
Az igazán gyökeres fordulat az, mikor az ember felszabadul a maga biz
tosítása kényszerétől, a magaféltése béklyóiból és készségessé és szabaddá 
lesz a másik, a mások számára.

Ezt a felszabadulást annak az üzenetnek a hittel fogadása eszközli, 
amelyik a „sola gratia” megszólaltatásaként a reformációra is bízva volt. 
Ez magyarázza, hogy akkori erőteljes hirdetésének közvetlen eredménye 
az volt, hogy az ember felszabadult a világban rája váró feladatokra. 
„Világi”-nak lenni nem Isten ellen való. Hisz a világ is Isten világa. Öt 
parancsával, kegyelmével, jelenlétével nem lehet a profánnak nyilvání
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tott területről, egy „szent”, mert „vallási” térre korlátozni. Az Ö szá
mára nagyobb ügy az ember és a világ mint transzcendenciájának féltése, 
őrzése.

Az ember mellett a „világ” is említésre szorul. Isten előtt az ember 
nem csupán úgy jön számba, mint akinek külön léte van, hogy itt jutal
mazzon, ott büntessen, itt fokozottabban, amott enyhébben az Isten. Is
tennek vannak az egész világot átfogó tervei, cselekedetei. Hisz a bibliai 
üzenetben, ha nem is választható el egyik a másiktól, előtérben van te
remtői, gondviselői és megváltói ténykedése, ítélő ténykedésével bizonyos 
fokig a háttérben marad.

Istennek a világot hordozó jósága, amellyel az embervilágot még 
meg is különbözteti, embereken keresztül is elér hozzánk. A  fent el
mondottak alapján indokoltan hisszük azt, hogy ott van Isten keze 
mindabban, ami emberek részéről szolgál a mi javunkra, illetve em
bertársaink kisebb vagy nagyobb köre hasznára. A  teremtéssel szoro
san összefüggő isteni aktusnak ismerjük a Bibliából a sokat emlegetett 
kultúrparancsot. Isten, akarja a teremtményi-létet, s ez az Ö akarata, 
valósul meg abban, hogy az emberiség a természetet és annak erőit fel
használja, átalakítja, nemcsak fennmaradása, hanem tökéletesedése 
céljából. Ez a munka, a tudomány eredményei, a feltalálások, a tech
nika fejlődése és fokozott alkalmazása teszi lehetővé, hogy a népsűrű
ség növekedése mellett is élhet az ember a Földön. Ebben benne van 
persze a munka egyszerűbb feladatainak az elvégzése is, valamint 
békénk és biztonságunk őrzése.

A  hit fenti értelmezése tehát felszabadít, de egybpn kötelez is a 
közjón való munkálkodásra. Ami igazán előbbre visz, ami a bajt szerző 
bűnnel és annak keserű következményeivel felveszi a harcot, abban a 
teremtő és egyben gondviselő Isten akarata teljesül. Isten az emberben 
eszközt teremtett a maga számára, ami azt jelenti, hogy gondja vott 
és van arra, a neki szánt feladatokra alkalmassá legyen is.

Abban az emberben, aki arra van hivatva, hogy a világ javának 
a munkálásában eszköze legyen Istennek, kettő hat: egyfelől a bűn, az 
Isten akaratával való ellenkezés, másfelől a teremtő és egyben újjá
teremtő Isten munkája.

Az ember természetes állapotában a maga erejéből ugyan nem üd- 
vözülhet, de viszont a tapasztalat is azt mutatja, meg a Biblia is 
amellett tanúskodik, hogy az értelemnek világosságánál, a természetes 
erkölcsi érzék birtokában a közjó áldozatos munkálójává lehet. Hit- 
vallási irataink is arról tanítanak, hogy az ember a közéletben hasz
nossá tudja tenni magát, tisztán azokból a természetes feltételekből, 
amelyek teremtettségéből maradtak (Apológia XVIII. 4.). E szerint az 
embernek tudomása van rendeltetéséről, járhatja annak útját a nél
kül, hogy hinne. Az értelem világosságánál eljuthat oda, hogy a maga 
érdekét egyvonalban lássa és egyben szolgálja is a mások érdekével, 
sőt egyet s mást magától meg is tagadjon, hogy igazságos, méltányos 
lehessen.

így egyházunk igazság-megismerésének a mértékén se állhat meg 
azok álláspontja, akiknek hitbeli aggályaik •vannak a más világnéze- 
tűekkel, a nem-hivőkkel való együttmunkálkodás tekintetében a köz
jóért. A  mindenki felé köteles szerétéiről nem is szólva.

Nem állhat meg ez a bizonytalankodás, ha azt, amit a reformáció 
az „ordo”-ról mondott, komolyan vesszük. A  világot nem az teszi Isten 
világává, hogy mi annak fogadjuk el azt. A  feladattér Isten szerint
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való és ez a „teremtési rend” kereteiben végbemenő ténykedésre is 
visszahat. Az ember felismeri rendeltetését és annak megfelelően tesz. 
Ami ebben az értelemben rendeltetésszerű, az jó.

Persze az emberi cselekvésnek ez a jósága nem oly természetű, 
hogy az ember Isten elé állhasson vele igénnyel. Ellenkezőleg, áldanunk 
kell Isten kegyelmét, hogy nekünk, bűnösöknek az általa létrehozott 
és fenntartott „ordo”-keretben módot nyújt arra, hogy egymás javára 
legyünk.

A továbbiakban arra szándékozom rámutatni, hogy kevés annyit 
mondanunk, hogy a jón munkálkodásban az ember Isten eszköze. Érin
teni akarom a „munkatársi” viszonyt. S mikor Istennek arra. irányuló 
munkáját emlegetjük, amellyel az embert eszközévé és munkatársává 
formálja és készíti fel, nem elég csak a teremtésről szólni, amelyből 
megmaradt az értelem és az erkölcsi érzék bizonyos foka, hanem, épp 
a bűn rontó hatása miatt, kell szólni az Ö újjáteremtő munkájáról is.

A  felelősség-áthárítás igen gyakori jelenség az életben. A  húzódo- 
zás a felelősségtől is, mi mást mutat azonban, mint azt, hogy van 
felelősség, valakinek vagy valakiknek azt vállalni kell és az ember 
sokkal többször kénytelen osztozni felelősségben, mint ahányszor azt 
maga vállalja. Kétségkívül sok minden meghatározza döntéseinket és 
cselekedeteinket, mégis általában nem abban a tudatban hozzuk-e meg 
azokat, hogy másképpen is határozhattunk és tehettünk volna és a 
rossz számonkérhető.

Istennel való kapcsolatunknak is személyi jellege van. A  pantheista 
álláspontot nem vállalva, Istent személynek valljuk, a mi részünkről 
pedig a személyes viszonyulást. Hozzá teremtői, illetve újjáteremtui 
ténykedésének ajándékaképpen kapjuk. Semmi kétség ugyanis, hogy 
ezen a vonalon fejti ki a bontó hatását leginkább a bűn. De ha ez 
így van, azt is hozzá kell tennünk, hogy itt mutatkozik meg a kegye
lem hatékonysága is. Egzisztenciánkat ugyan egyaránt meghatározza 
a bűn és az újjáteremtő isteni tett. De ha tapasztalatilag messze va
gyunk is attól, hogy „iusti” lennénk, „corarn Deo” azok vagyunk. Ha 
valahol, hát az Istenhez való viszonyban komolyan veendő, hogy „a 
régiek elmúltak és újjá lett minden”. Innen van az újtestamentomi 
imperativus indicativ formája. Paradoxul így hangzik ez: Légy, aki 
vagy!

Holl Luther teológiájának elemzése során odáig jut, hogy egyfor
mán érvényesülni látja Luthernél azt, hogy Isten mindent és egyedül, 
de azt is, hogy az ember felelős. A  személyi mozzanatnak úgy szerez 
érvényt, hogy az eszköz mivoltunk bennünk való tudatosodásáról szól 
(Werkzeugbewusstsein). Ezzel azonban még annak a lehetőségnek, hogy 
a megváltással a személlyé levéshez nyílt meg a kapu és annak a fel
adatnak, hogy tényleg váljunk is azzá, akikké lehetünk, nem tettünk ele
get. Van úgy, hogy az eszköz nagyon az elvégzendő feladatra valónak 
készült. (Praktikus gépszerkezetekre gondolok.) De vannak teendők, 
amelyeknek elvégzéséhez a személyit kell nyújtani, mert azokban a 
mechanizmus csődöt mond.

Az Istennel való kapcsolatunk feladataink szempontjából ott a 
leggyümölcsözőbb, ahol magunkat Isten munkatársainak tudhatjuk. En
nek értelmében írja Pál a korinthusiaknak: „Theou gar esmen syner- 
goi. . . ”

Az egyház védekezett a synergizmus ellen. Radikálisan vetette el 
azt a reformációban. Megvolt az oka rá. Ma is elmondandó: Isten
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mindent és egyedül! De ami a praktikum vonalán kvietizmus, arról 
a tanítás vonalán meg kell kérdezni, nem szélsőséges egyoldalúság-e? 
Nem hallgatás-e valamiről, amit vagy kevesebb, vagy ugyanolyan, vagy 
nagyobb hangsúllyal el kell mondani, mint ami egyoldalúan hangzik.

A  bibliai kijelentés nemcsak az Istennel való kapcsolat személyes 
voltára helyez súlyt, továbbmenöleg a személyes vonást tudatosítja, 
aláhúzza és fokozza. Jn, 15, 14— 15-ben Jézus biztatja tanítványait, te
kintsék magukat ne szolgáinak csupán, hanem barátainak. A szolgának 
az úrhoz való viszonya se tárgyi viszony csupán, de nyilván az ember 
személy-jellegének teljesebb figyelembevétele, mikor Jézus a maga 
szolgáltatása helyett, barátjaivá teszi azokat, akik vele Isten akarata 
cselekvésében egyek. Mk 3,34— 35-ben közvetlen hozzátartozóinak 
mondja Isten akarata cselekvőit. Mikor Jézus az Öt követőknek a Vele 
való kapcsolatát a személyesség vonalán továbbviszi, azt az Istent 
jelenti ki, aki az embernek a Vele való kapcsolatát személyesnek, 
munkatársinak szánja.

A  munkatársi viszonyban Istené a döntő szó. Csak úgy lehetünk 
munkatársai, hogy elfogad azokul. Nem egyszer s mindenkorra, magát 
mellettünk mintegy lekötve, hanem újra és újra. Isten ebben a mun
katársi viszonyban szabad. Kegyelme az, hogy utánunk nyúl. Isten 
korlátlan elsőbbsége kizárja a kölcsönösség egyik formáját, de a vi
szony azért mégis csak kölcsönösségi viszony, de az érdem-képzet ki
kapcsolásával. Nem volna a személyes viszony igazán személyes, ha 
nem kapna helyet benne az ige és az imádság. Isten az igével nemcsak 
megteremtette, hanem fenn is tartja a Vele való kapcsolatot és mind
egyre helyreigazítja. Az ige tehát itt se csak vigaszt és megnyugvást 
közvetít, hanem biztatást és felszólítást is.

Azt a félreértést azonban kerülnünk kell, mintha egy, az emberi 
élet minden esetén és lehetőségét kimerítő szabályzat lenne. A  Biblia 
tartalmának a kifejtése, megmagyarázása még nem elég követelésnek 
az igehirdetők felé. De még ha alkalmazzuk is, maradnak élethelyzetek 
megvilágítás, tanácstalanságok tanács nélkül. Nem feltétlenül a gya- 
korlatiság rovására megy az, ha mi gyakran Istenre és a mindenre 
elégséges kegyelemre utalunk. Rá utalunk, mert ráutaltak vagyunk. 
A  Biblia nem ad úgy receptet, hogy ne kellene segítségül hívni és 
segítőként odavárni az Orvost, a Jogtanácsot, az Isten Szentlelkét. 
A Biblia jelentősége az, hogy nem vagyunk kitéve esetlegességeknek. 
A  Szentlélek mindent úgy jelent meg, hogy Krisztust és a krisztusit 
hozza világosságra.

A  Szentlélek által munkált kapcsolat a hit, életszerű és spontán, 
nem merev, de nem is szertelenségekre hajló. A  hitből szeretet fakad 
és a szeretet találékony. Hittel lévén együtt, vállal kockázatot is, néha 
merészeknek látszanak az útjai, de sose szakad el Attól, akinek a 
vezetésére odaszánta magát, akinek egyáltalán köszönheti a létét.

AZ ISTENNEL VALÓ KAPCSOLAT GYÜMÖLCSE —  CSELEKVŐ ÉLET

Az Istennel való kapcsolatunk természetét, jellegét abból a szem
pontból próbáltam meg leírni, hogy milyen ösztönző erőt nyújt fel
adatainkhoz. Mivel a szakadatlanul munkálkodó Isten von bennünket 
magához, természetes, hogy a Vele való kapcsolat nem meditálás csu
pán, hanem cselekvő élet. A személyes jellegű a legmagasabb rendű a
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kapcsolatok között. Isten személy-volta úgy érvényesül a megigazítás- 
ban, hogy az ember személy-voltában újul meg. így nyer Istennel 
való kapcsolatában is szabadságot, felelősséget, hogy Istennek rajta 
végzett munkája eredményeként ne ráerőltetettél vagy magára erőlte
tettél, hanem gyümölccsel állhasson emberek szolgálatára, közhaszonra.

Nem lenne gyakorlatibb, hasznothozóbb a prédikáló tevékenysé
günk, ha minden második mondattal egy-egy feladatot szabnánk az 
ember elé.

Isten cselekedett értünk, de cselekedett és cselekszik rajtunk és 
velünk is. A  gyümölcsszedés már az utolsó láncszem a munkafolyamat
ban. A  gyümölcsöt megtermelteti a gazda a fával. A  végén a gyümölcs 
mégis a fa gyümölcse. Mintha így beszélne: Te ültettél, te öntöztél, te 
gondoztál — nézd, ez vagyok. Igaz, hogy műved által, de mégis én 
vagyok ez.

Ha helyesen prédikálunk, mind a kettő megkapja a helyét a pré
dikációinkban, az Isten munkája és az ember felelőssége egyaránt.

Péter II. levele az elején nyomatékkai szól a feladatainkról, ame
lyek egyenest következnek a hitből, az embernek az Istennel való kap
csolatából. A  felsorolást így zárja: „ . . . h á  ezek megvannak és gyara
podnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcs- 
telenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve."

Keserű a gyümölcs és rendszerint éretlen, ha kérkedünk vele, nem 
illik azokhoz, akik tudják, hogy mindent Istennek köszönhetnek.

Krisztus ismerete a szívben, állandó ösztönzőerő a jóra!

Szabó Lajos
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Az egyházak
ökumenikus történeténék alapvonásai

II. rész

(Folytatás)

13. A  MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÉS AZ ÖKUMENIKUS TANÁCS
MUNKÁSSÁGA

A második világháború nem véletlenül szakadt a népek nyakába 
Hosszú előkészítés eredményeképpen indult meg 1939. szeptember 1-én 
Lengyelország lerohanásával. Abban a Németországban, amelyik .a há
ború elindításában felelős volt, 1933-tól olyan rendszer volt uralkodó, 
amely világosan nekiszegezte ágyúit az első pillanattól kezdve az amúgy 
is ingatag lábakon álló európai békének. Gondolkodó ember előtt vilá
gos volt, hogy Hitlert azok az erők juttatták hatalomra, amelyek a há
borús leszámolásban látták Európa kivezető útját, mindamellett, hogy a 
hadi készülődés, fegyverkezési verseny hatalmas anyagi haszna is ke
csegtetett. Európa politikusai sokszor naivitás számba menően hoztak 
intézkedéseket a háború elkerülése érdekében. Az „éhes fenevadat” nem 
elégítették azonban ki azok a „koncok”, amelyeket Németországnak 
juttattak 1939 előtt. Félelmetes dübörgéssel, mintegy elkerülhetetlen 
végzet, robogott a világ a második világháború'felé.

A  modem hadviseléshez hozzátartozik nemcsak megfelelő ható- 
erejű és számú hadászati eszközök, fegyverek elkészítése, hanem lélek
tani útpn is ugyanilyen mértékben kell előkészíteni a tömegekben a 
háború szükségességének gondolatát. A  propaganda-eszközök minden 
szektora ilyenkor ennek az eszmének szolgálatába állottak. A  gyűlöl
ködés, a bosszú, a harci kedv vágyát így szisztematikusan, tervszerűen 
ültetik el, hogy adott esetben a lelki feszültséget a hadszíntereken ve
zessék le. Ebben a tevékenységben különösen élenjárt a náci Német
ország, amelynek totális felkészülése és izgatása ezen a téren is kimu
tatkozott. A  német tömegek számára nem adatott egy négyzetméternyi 
terület sem, ahol ne harsogták volna szüntelenül egy dicső háború győ
zelmét. Ezt az eszmét kapta a német polgár az elemi iskoláktól az 
egyetemekig, vagy a különböző tömegszervezeteken keresztül az otthon 
felkapcsolt rádióig mindenütt.

Ellenzéki hangot, ez a totális, minden területre kiterjedő és igényt 
tartó állam nem tűrt meg. Börtönök, koncentrációs táborok várták azo
kat, akik ez ellen szót próbáltak emelni. Már az eddigiekben is utal
tunk arra, hogy a hitleri rezsim milyen mélyen avatkozott bele a né
met egyház életébe. A  német egyház történelmi feladatául Hitler azt 
szánta, hogy eszméinek szócsövévé és igazolójává váljék. Így nemcsak 
a szószékek, de az egyház teológiája is e sötét vállalkozás eszközévé 
süllyedt. A  DC egyháza leplezetlenül vállalta a náci eszmék teológiai 
igazolását. Felelőssége a kialakult történelmi helyzetben szinte felmér
hetetlen.

Igaz, hogy a német egyház ebben az időben teljesen elszigetelő
dött, elszigetelődésének oka önmagában volt adva. Európa, vagy a világ 
más egyházai szolidaritást vállaltak a Hitvalló Egyház tagjai iránt
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amely a hitleri rendszer alatt nemcsak, hogy illegalitásban működhetett, 
de nagy üldöztetésnek volt kitéve. A  német egyház fentebb vázolt maga
tartásának egyik legsúlyosabb következménye az ökuméné munkájának 
és kifejlődésének megbénítása volt. Nehéz összefogó képet alkotnunk 
arról, hogy a háborús uszításnak és gyűlölködésnek ez a tendenciózus 
hangja miképpen osztotta meg nemcsak az eddig eljutott egységet, de 
egy-egy egyházon belül is meghasonlást támasztott. (Számtalan keresz
tyén felekezetnek meg voltak a maguk ,,Quisling”-jei.)

Látjuk tehát, hogy a politikai meghasonlottság Jézus Krisztus egy
házát is hogyan. sodorta meghasonlásba. Ebből annak a teológiai felisme
résnek kell érvényesülnie, hogy az egyház nem, lehet közönbös a poli
tikai kérdéseket illetően. Ismételten kell utalnunk Sőderblomra, aki ezt. 
igen korán felismerte. De felismerte azt is, hogy az egyház részéről 
döntő állásfoglalásra van szükség. És most mi történik 1939-től 1945-ig, 
ebben az emberiségre szakadó borzalmas hat esztendőben az egyház 
ökumenikus munkájával?

Az alakulóban levő ökuménikus Tanács Berggrav, norvég püspök ini- 
ciatívája nyomán egy bizottsági ülést tervezett összehívni Hollandiában 
1940-ben. A  terv szerint ez a bizottsági ülés közvetítő szerv lett volna 
az ellenséges hatalmak között. A  püspök a gondolat megnyeréséhez fel
kereste az államférfiakat Berlinben és Londonban. További közvetítő 
lépések azután a skandináv egyházak részéről történtek. Az eredmény 
egy emlékirat volt. Az emlékiratot William Temple készítette el, aki 
angol részről volt jelen és amely nyilvánosságra is került. Ezt az em
lékiratot később a brit sajtóban publikálták is.

Ez az Ökuménikus Tanács, amelynek tekintélye még rendkívül cse
kély, szava még alig hallatszik, a béke utolsó évében sokat tett, hogy 
enyhítsen a nemzetközi helyzeten. 1939 júliusában, tehát alig néhány 
héttel a háború kitörése előtti genfi ülésén az amerikai egyházak kez
deményezésére ezt a témát tűzte napirendre: „Az egyház és a nemzet
közi krízis”. Az amerikaiak békés közbenjárást, közvetítést kerestek 
ezáltal. Az ülés' kétségkívül kritikus nemzetközi légkörben volt meg
tartva, az egyházak óriási feladatok feszültségében érezték magukat. 
A lehetőség most adva volt. A  munkaülésnek állást kellett foglalnia a 
nemzetközi feszültség problémáiban és az emberiséget totális szenve
désbe sodró háború elkerülése érdekében. Utólag figyelve és olvasva 
téziseiket, mély megilletődés vesz erőt rajtunk, az egyház világos pilla
natai közé tartozott ez az állásfoglalás. Gondoljuk csak át az alábbiak
ban közölt néhány mondat bátor hangvételét:

1. „Mi nem fejeltjük el, hogy népünkkel szolidárisak vagyunk és 
hűséggel tartozunk nemzetünknek,’ azonban a prédikáció nem keres
heti a más népek elleni gyűlölet szítását. A háborút nem lehet, mint 
szent keresztes hadjáratot a népek tudatába vetni. A  prédikáció sok
kalta inkább a megtérést hirdesse és az egyetemes bűnre hívja fel a 
figyelmet és Isten országának igazságát helyezze előtérbe.

2. A  testvériség ápolása az egyházak között maradjon mindig fenn. 
A háború szenvedélye szét fogja sizakítani a népeket.

3. Nyílt úton kell haladni az egyháznak és oda kell hatniok, hogy 
igazságos béke szülessen. Keresni ktíl a gyűlölet lelkületének tompítá
sát. De a hatalmi erőszak csökkentése érdekében is mindent meg kell 
tenni (okulva az első világháború tapasztalataiból!).
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4. Az egyházak óvakodjanak attól, hogy a gyűlölet propagandájának 
eszközévé váljanak, valamint attól, hogy a hivatalos egyházak, vagy a 
lelkészek saját befolyásukat ilyen ügyek érdekében latba vessék.

5. Az egyházaknak szolgálni kell a háborús foglyoknak, a mene
kültek ügyét fel kell karolniok, és a háború által élűzött, hajléktalan 
embereknek segíteniük kell..

Ezek a világos tézisek és konkrét javaslatok elvitathatatlan érdemei 
lesznek az ökumenikus Tanácsnak. Ezek a mondatok megmutatták az 
egyház helyes álláspontját a háborúban, illetőleg a háborúval szemben. 
Az Ökuménikus Tanács magatartása és tevékenysége ennek következ
tében merőben más képet mutat a második világháborúban, mint az 
elsőben. Akkor hasonló vállalkozását jóval szűkebb keretben tudta kép
viselni. A  második világháborúban az igény az volt, hogy az egyházak 
találják meg feladataikat és munkájukat saját hazájukban és ott fára
dozzanak minden erővel a gonoszság leküzdésére. Nincs még ökuméné, 
sőt a második világháború maga is befagyasztotta a kibontakozás le
hetőségét. De példaképpen állt a német Hitvalló Egyház, amely a ke
gyetlenség közepette egyház tudott maradni, Isten kegyelmét hirdette 
szóban és cselekedetben. Valamiféleképpen ez a feladat várt a háború 
alatt minden egyházra. Ebben az összefüggésben az egyház eleget tett 
a diakóniai, vagy ahogy másképpen mondanánk: „szanitéc” szolgálatá
nak. Ilyen jelentős munkásság volt a háború alatt pl.:

1. Háborús prédikációk dokumentum kiadása (természetesen olyan 
prédikációkról van itt szó, amelyek elítélik a háborút).

2. A  háborút viselő országok egyházainak kiadták a stockholmi ta
nulmányt, amelynek témája az volt, hogy „Az egyház, mint etikai való
ság és hatalom”. (Ebből a tanulmányból kiolvasható volt a háború el
ítélése.)

3. Az ökumenéban munkálkodó presbiteriánus egyház nagy fárad' 
Sággal munkálkodott az igazságos és tartós békéért. Külön foglalkozott 
pl. a foglyok kérdésével.

4. Ez utóbbi kérdés, vagyis a foglyok, menekültek, deportáltak kér
dése állandóan napirenden volt. Milyen áldozatot hozhat az egyház és 
mi a teendője ezen a téren? A kérdésre nem lenne nehéz válaszolni. 
De legyen szabad megemlítenünk, hogy az egyházaknak ez a kezde
ményezése és fáradozása nem hordja magán az önállóság friss bélye
gét. Istennek alkalma volt újra megszégyeníteni övéit, akikben a sama- 
ritánus, vagy szanitéc lelkiismeret elég későn ébredt fel. Ezt a kérdést 
ugyanis az egyház előtt jóval korábban felvetette már más is. Az ir
galomnak és a segítésnek az úttörője Henry Dunant, a Nemzetközi Vö
röskereszt megszervezője volt. (1862.) Jobb később, mint soha! De erre 
az ösvényre jutott a második világháború alatt az egyház is. Micsoda 
hallatlan változáson kellett keresztül mennie Isten népének, míg ide 
jutott. Ez mutatkozott meg főként abban a szolgálatában, amit a zsidó 
menekültekkel kapcsolatban végzett.

A  zsidóság közvetlen életveszélybe került a nácizmus által meghó
dított területeken. A  feladat az volt, hogy megmentsék a haláltól és 
biztonságba helyezzék őket. A  svédek különösen sokat tettek ezért.

Isten megadta tehát a szolgálat lehetőségét. A  szétdúlt otthonok, 
a menekültek, a deportáltak, a foglyok tízezrei, a halálraítéltek és ha
lálos veszélybe jutottak százezreinek sorsáról volt szó. Ha nem is tett 
meg mindent ezen a téren az egyház, szolgálatához mégis sok elismerés 
fűződik. Eközben a háború nem kímélt embert és anyagi értéket egy-

218



aránt. Templomok ezrei esteik áldozatául a háborúnak. A  keresztyén 
összefogás szép példáját láttuk abban is, hogy a tehetősebb testvér tá
mogatta a gyengét. Az éhezés sújtotta vidékek élelmiszert, a romokban 
levő egyházak anyagi segítséget kaptak, hogy kiheverhessék a termé
szeti csapásoknál nagyobb pusztítást okozó háborút. Így hívta létre az 
ökuménikus Tanács segélyirodáját. Genf, a Vöröskereszt központja 
most gazdagodott egy hasonló célkitűzésű szervezettel, amely azonban 
egyházi jellegű.

14. AZ ÖKUMENIKUS TANÁCS A  MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI
ÉVEKBEN

Európa elképesztően sokat szenvedett a második világháború alatt. 
Emberben, anyagban egyaránt olyan mértékű volt a pusztulás, hogy 
1945-ben, a hatesztendős háború befejezése után kilátástalannak látszott 
szinte az élet újraindítása. Még szörnyűbb volt az a rombolás, amit a 
háború a lelkekben végzett. Az erkölcsi egyensúly megbillent és az em
berekben a sötét ösztönök uralkodtak el. Az egyházak is hasonló mér
tékben szenvedtek roppant károkat a hosszantartó háború alatt. Ismé
telten alá kell húzni, hogy ezek a károk nem pusztán anyagi károk 
voltak, sokkal inkább lelki, erkölcsi károk.

Az ökumenikus Tanács által létrehívott segélyszervek és segély
akciók, amelyek már a háború alatt is funkcionáltak, most teljes appa
rátussal munkához láttak. A  szervezet vezetői már a háború évei alatt 
is minden nehézséget, határ- és frontproblémákat leküzdötték, hogy a 
kapcsolatokat ápolni és megtartani tudják. Az az óhaj vezette őket, hogy 
az ökumenikus testvériséget a sok nehézség ellenére ápolják és ahol 
ez megrekedt, ott felújítsák. Természetesen elsősorban személyi kap
csolatok révén történhetett ez és csak azután intézményes úton.

Régi hiányosságra is fel kellett figyelni. Hogy az ökumenikus munka 
megerősödjék és virágozzék, nélkülözhetetlenül szükséges volt az öku
menikus nevelés. Ez annál is szükségszerűbbnek mutatkozott, mivel a 
háború még mélyebb szakadékot hozott létre az egyes európai, illetőleg 
amerikai egyházak között. A  következőkben a politikai és nemzeti szét- 
szakítottságon is segíteni kellett.

A háború befejeztével az ökumenikus Tanács igen gyorsan az egy
házi érdeklődés homlokterébe és a nyilvánosság elé került. Alig hall
gattak el a fegyverek, az európai nyomorúság mélységéből segélykéré
sek ezrei törtek fel. Az organizált emberi segítség az „Újjáépítési Bi
zottság” segélyszervének munkájában került megoldásra.

Egyre több hang jutott el az egyházak füléhez, hogy milyen mérték
ben felelős az egyház azért a világégésért, amely annyi szenvedést oko
zott az emberiségnek. És ebben a feszült légkörben érkezik az első hír 
az újjáalakult ökumenikus Tanácshoz, hogy o német evangéliumi egy
ház 1945 októberében, Stuttgartban egyházi gyűlést tartott. Ennek a gyű
lésnek a hangja és bűnvallása tette szabaddá az utat a német egyház 
számára az ökumené felé.

A  stuttgarti vallomás (Stuttgarter Erklárung) a német evangélikus 
egyháznak ritka világos pillanatai közé tartozott. Kétségkívül a világ 
keresztyén egyházai előtt a DC egyháza eljátszotta a tekintélyét. De 
nemcsak erről van szó! A német keresztyének abban a történelmi drá
mában, amelynek előidézője és okozója volt a fasiszta rendszer, nagy 
szerepet játszottak. Ez a magatartásuk nemcsak a bizalmatlanság fagyos
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légkörével szigetelte el őket a világ más egyházaitól, de az igazságos 
ítélet keresztjét is el kellett hordozniuk.

Stuttgartban felismerést nyert az, hogy a német egyház a fasizmus 
évei alatt vétkesen csatlakozott egy olyan eszme mögé, amely embertelen 
és keresztyénietlen. A  stuttgarti nyilatkozat, vagy vallomás le is szö
gezte: „Hosszú éveken keresztül valóban Jézus Krisztus nevében küz
döttünk abban a szellemben, amely a nemzetiszocializmus erőszakos 
diktatúrájában félelmetes módon kifejezést kapott. Vádoljuk azonban 
magunkat, hogy nem ismertünk jámborul, nem imádkoztunk hűsége
sen, nem hittünk reményteljesen és nem szerettünk forrón .. . Remény
kedünk Istenben, hogy az egyház sajátos szolgálatában az erőszak és 
széthúzás szelleme nélkül — amely ma itt közöttünk állandósulni kí
ván — megvalósul az egész világon a béke és a szeretet uralma, és hogy 
mindebben feloldódhat az emberiség. Könyörgünk mindannyian azért 
az óráért, amely az egész világnak új kezdetet adhat: Veni creator 
spiritus!”

Aki ezekkel a szavakkal találkozott, nem tudta másként felfogni a 
stuttgarti nyilatkozatot, mint bűnbánatnak, bűnvallásnak, amelyet a né
met evangélikus egyház tartott a második világháborúért érzett felelős
ségtudatból. Sokan, nagyon sokan csatlakoztak akkor e megtérő nyilat
kozathoz. (Nem tartozik szorosan ehhez a kérdéshez, de izgalmas prob
lémánk ismételten az, hogy a német evangélikus egyház mai magatar
tása mennyiben tüícrözi a „Stuttgarter Erklárung” szellemét. Bizony az 
idő elhaladt a német egyház feje fölött és úgy tetszik, egyesek előtt az 
akkor felismert igazságok más aspektust kaptak.)

Tehát a fentebb ismertetett stuttgarti bűnvallás „Zöld utat” nyitott 
a német egyház számára az ökumené felé. Ebben az atmoszférában tar
totta 1946-ban Genfben az előkészítő Bizottság a maga gyűlését. Itt nyert 
elhatározást az is, hogy a teljes gyűlés Amszterdamban lesz 1948-ban. 
Az „Üzenetből” a következőket érdemes megjegyezni: „A világ élet és 
halál közt vergődik ihost. Az emberiség jobb jövőbe vetett reménysége 
nem jutott teljességre. Millióknak kell elviselhetetlen szenvedést hor- 
dozniok . . .  A  háború az emberi önzés szülötte . . .  Minden nép Isten igaz
sága alá tartozik. Azok a népek, amelyek legyőzettek, most félelmetes 
elszámolással tartoznak. . .  A  győztes népek is felmérhetetlen szenve
désen mentek keresztül, de épp a győzelem révén új felelősséggel tar
toznak Isten előtt. . . Én az életet és a halált helyeztem élőtökbe, hogy 
az életet válasszátok. (5 Móz 30, 15.)”

Ezeken a gondolatokon végighúzódik a háború utáni időszak nyo
mott levegője. Foglalkoztak külön még az antiszemitizmus, valamint a 
nácizmus kérdésével is.

15. AZ AMSZTERDAMI VII-AGGY Cl.ÉS ÉS EREDMÉNYEI

Az ökumenikus világzsinatra a talaj tehát elő volt készítve. Az össze
hívás módszere azonos volt az eddigi világgyűlések módszerével. De volt 
már egy állandó szerv Genfben, amely a meghívásokat adminisztrálni 
tudta.

Az amszterdami konferenciára meghívták a moszkvai ortodox pát
riárkát, és eljuttatták a meghívást Rómába is. Az idő még nem érett 
meg ahhoz, hogy az orosz ortodox egyház részt vegyen az ökumenikus 
munkában, de egyházát képviseltette a világgyűlésen. Róma mereven 
elzárkózott a részvétel elől.
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A hosszú esztendők fáradságos munkájának eredményeképpen végre 
1948. augusztus 22-én Amszterdamban megnyílt az első ökumenikus 
világzsinat. Aránylag kevés résztvevővel. 147 egyház 351 delegátusát 
küldte el és 44 ország volt képviselve. Az említett nap vasárnap volt, 
amelyen közös istentiszteleten vettek részt a delegátusok, ahol a nem
hivatalos résztvevőkkel együtt sem tett ki az összes résztvevő 1200 főt. 
Feledhetetlennek mondják a ceyloni bennszülött metodista prédikátor 
igehirdetését 2. Móz. 3, 11. alapján: „Ki vagyok én, hogy a fáraó elé 
menjek?” Még feledhetetlenebb volt az úrvacsoravétel, amely evan
gélikus, református, anglikán és ortodox rítus szerint folyt.

Voltak a mozgalomnak kimagasló személyei, akik tekintélyükkel és 
munkásságukkal járultak hozzá a sikerhez. De megszámlálhatatlan azok
nak a száma, akik névtelenül hordozták szívükben az ügyet és fáradha
tatlanul könyörögtek Istenhez a munka sikeréért. Voltak szakaszok, ami
kor úgy látszott, hogy a mozgalom megvalósítása nem ütközik különö
sebb nehézségekbe. De ha figyelmesen végigkísértük a mozgalom fejlő
désének útját, akkor bizonyára szembetűnt, hogy megoldhatatlan nehéz
ségeken keresztül vergődve jutottak el az egyházak az első ökumenikus 
világgyűlésig. Idézzük csak fel az egyházak közé ékelődött mély szaka
dékokat, amelyek részint tradícióbeli részint tanbeli, részint nemzeti 
hagyományok eredményeképpen adódtak. Ha ezeket a tényezőket gon
dosan vizsgálgatjuk, akkor az ökumenikus mozgalom perspektíváját ille
tően is egy-két probléma adódni fog. Hiszen egyetlen egy egyház sem 
fog hajlandóságot mutatni arra nézve, hogy tanítását, vagy múltját fel
adja, vagy lemondjon őseitől örökölt hitéről.

De az ökumenének eddig megtett útja világosan igazolja, hogy erről 
nincs és nem is lehet szó. Hamis illúziókba ringatná magát az, aki az 
ökumenéban, vagy a következőkben az Egyházak Világtanácsában (EVT) 
olyan „világegyházat” képzelne el, amelyben minden egyház sajátossága 
feloldódnék, és némiképpen hasonló lenne a római egyházhoz. Azok, 
akik így gondolták el az ökumené kifejlődését, tévedtek és csalódtak. 
Viszont, akik helyesen látták meg az egyházak ökumenikus törekvését, 
azok hálával gondoltak Istenre, aki eredményre tudta juttatni az egy
házak jóindulatú, békés, testvéri törekvését, amelynek eredményekép
pen- együtt tudnak fáradozni az egyházak bizonyos közös és nagy cél
jaiért. Így az ökumenikus mozgalomnak elért eredménye a X X . század 
egyháztörténelmének különös élményévé vált.

Még egy jelenségre hívjuk fel a figyelmet! Az eddigi mozgalmak 
szinte kivétel nélkül eljuttatták meghívásukat Rómához. Róma minden 
esetben tartózkodó magatartást tanúsított a meghívásokkal szemben. 
Nem mellőzte kifejezésre juttatni azon álláspontját, mely szerint Róma 
az egyetlen „akol”, amely bizalommal várja az „eretnek bárányok” haza
térését. Ez a hűvös, arisztokratikus magatartás eredményezte az öku
menikus mozgalom tipikus protestáns jellegét. Az ökumenikus moz
galom viszont ismételten nyitott volt minden keresztyén egyház szá
mára, amely Jézus Krisztust Urának és Megváltójának vallotta. Az ed
digi mozgalmakban jelentősen részt vettek az ortodox egyházak is. Ez 
annak eredményeképpen született meg, hogy a mozgalmak újra, meg 
újra meghívásokat eszközöltek az ortodox egyházakhoz. Alig múlik el 
azonban Amszterdamtól kezdve egy évtizednyi idő, amikor Róma felől 
is „ökumenikus szelek” kezdenek fujdogálni.

Vajon a kialakult Egyházak Világtanácsa, mint ökumenikus moz
galom hatott Rómára, vagy pedig megirigyelte Róma az ökumené sike
rét, nem tudjuk. Mindenesetre Róma abba a helyzetbe került, hogy olyan
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időben foglalkozott az ökumené problémájával, amikor ennek a törek
vésnek már a protestantizmus talaján közel egy évszázados múltja volt. 
A következőkben „néma versenyfutást” tapasztalunk az ökumené és 
Róma részéről az ortodox egyházakért.

Ezek után térjünk rá az amszterdami világgyűlés eredményeire.
1. 1948. augusztus 23-án megkezdődött tehát az ökumenikus Tanács 

előkészítő ülése. Ekkor fejeződött be az Ökumenikus Tanács provizó
rikus bizottságának a feladatköre. A  tagegyházak közössége jel volt 
arra, hogyan élhet Krisztus anyaszentegyháza a földön felelősségben és 
szeretetben egymással.

2. Elfogadták az ökumenikus Tanács alkotmányát. (Az Ökumenikus 
Tanács alkotmányára és az Ökumenikus Tanács felépítésére külön 
visszatérünk a 16. fejezetben.)

3. A  világgyűlés feladata volt a következőkben az eddigi munka 
jóváhagyása. A  genfi bizottságok sorban beszámoltak eddigi tevékeny
ségeikről, amelyeket a delegátusok elfogadtak.

Az amszterdami szempont az volt, hogy a tagegyházakat ne terhel
jék meg túlságosan financiálisán. Az ökumenikus munkához a hozzá
járulásukat évente fizessék. A  reménység szerint a tagegyházakban he
lyileg tudják a munkát megszervezni (tanulmányi stb.), s ezáltal teher
mentesítik a központot. Időközben ez igen messzemenőkig megtörtént. 
A különböző bizottságok, amelyek most megalakultak, sürgősen hozzá
fogtak munkájukhoz.

Ezzel szemben kiküszöbölték annak veszedelmét, hogy a Tanács egy 
egyházak feletti szerv (Vatikán!) legyen. Ezt ünnepélyes fogalmazvány
ban meg is örökítették. Soha nem lehet olyan képlet az Egyházak 
Világtanácsa, amely uralkodik a többi tag felett. Az egység a Jézus 
Krisztusban adott isteni szeretetben gyökerezhet, ez köti össze az egy
házakat egymással.

4. Meg kell emlékeznünk a világkonferencia üzenetéről is. A  be
vezetésben köszönetét mond Istennek Jézus Krisztus által, hogy lehe
tővé tette gyermekei számára az együttlétet Amszterdamban. Hogy egyre 
több segítséget nyújt ahhoz, hogy levetkőzze az egyház a nemzeti, osz
tály- és faji büszkeséget, amely mindeddig megbontotta az egységet. 
„Erős az akaratunk ahhoz, hogy együtt maradjunk.”

Ünnepélyes pillanat volt, amikor a világkonferencia, a megalakult 
Egyházak Világtanácsa tolmácsolásában, az első üzenetet a keresztyén 
világ számára három nyelven (angol, német, francia) felolvasta.

5. Négy bizottságban foglalkoztak a következő témákkal:
a) Az egyház Isten üdvösségtervében. Ebben a bizottságban főként 

az egyház egységének kérdése, valamint az egyház megújulása került 
megvitatásra.

b) Az egyház bizonyságtétele Isten üdvösségtervéről.
c) Az egyház és a szociális kérdés. Ez a probléma elsősorban a fiatal 

egyházak ajkairól olvasható le. Azon egyházakról van itt szó, amelyek 
a gyarmati sorból szabadultak fel.

d) Az egyház és a nemzetközi kérdés. Amint az előző bizottságban, 
úgy ebben sem tudtak egységre jutni a vitapartnerek. Drámai vita ala
kult ki az amerikai Foster Dulles és a prágai professzor, Hromádka kö
zött. A  vita középpontjában az imperializmus kérdése állt. És noha a 
bizottság elszigetelte magát az agresszív imperializmustól, mégsem tu
dott egységesen állást foglalni a béke kérdésében. A  bizottság egyik 
része el tudott képzelni háborút a kérdések megoldása tekintetében.
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Ha az amszterdami világgyűlést nagy lépésnek tekintjük az egy
házak ökumenikus mozgalmának útján, akkor fel kell ismernünk azt is, 
hogy ezen az úton most újabb nehézségek és veszedelmek leselkednek 
az egységre. 1948-at írunk és három évvel vagyunk a második világ
háború után. A  világ horizontjára kezdenek gyülekezni a hidegháború 
fekete fellegei. Az amszterdami világgyűlésen e ténynek a problémája 
a két utóbbi albizottság vitáiban jelentkezett. Üj fogalmak kerülnek az 
emberek szótárába: Kelet és Nyugat. E szavaknak a tartalma 1948-tól 
a következőkben jut kifejezésre: Kelet egyenlő kommunista, szocia
lista stb., Nyugat egyenlő kapitalista, polgári stb. világgal. Egyszóval 
politikai, társadalmi és gazdasági tartalmat nyernek e szavak. Sajnos 
a megkülönböztetések eme vádaskodó szelleme beköltözik az egyházi 
szóhasználatba és a gyűlések vitatkozásaiba. Olyan helyzet alakult ki, 
és itt a kérdés igazságához hozzátartozik, hogy a Nyugat egyházai a 
keresztyénség egyenes szellemi utódjainak tartották magukat és elítélő 
kritikával illették a keleti egyházak magatartását. Olyan nehéz évek 
előtt álltak egyházaink, hogy pl. kétségkívül az volt az érzése egy-egy 
világgyűlésre induló magyar delegációnak, mintha „frontra” kellett 
volna mennie. Hosszú éveknek kellett eltelnie, míg eljutottak odáig az 
egyházak, hogy a szeretet és bizalom alapján józanul ítéljék meg a világ 
keleti felében élő egyházak munkásságát.

16. AZ EGYHAZAK VILAGTANÁCSA SZERVEZETÉNEK 
FELÉPÍTÉSE

„Az Ökumenikus Tanács magát azon egyházak közösségének ismeri, 
amelyek a Szentírásban kinyilatkoztatott Ür Krisztust Istennek és Üd
vösségüknek ismerik el és közösen törekszenek elhivatásukat betölteni 
Isten dicsőségére, az Atya, Fiú, Szentiélekben.” Akik ezt a hitvallásszerű 
formulát vallani tudják, azok tagjai lehetnek az EVT-nek. Maga pedig 
az EVT folytatni kívánja a „Hit és Egyházszervezet”, a „Gyakorlati Ke
resztyénség”, valamint a Nemzetközi Missziói Tanács munkáját. Meg 
akarja könnyíteni a tagegyházakban az ökumenikus és missziói munkát 
és tanulmányozásban kívánja elmélyíteni a közösségtudatot. Kapcsolatot 
óhajt fenntartani a nemzeti és regionális egyháztanácsok, a hitvallásos 
világszövetségek és más ökumenikus organizációk között. A  felvetődő 
kérdéseket világgyűléseken kívánja megvitatni és felelősségteljes taná
csokat akar nyilvánosságra hozni.

Mindezeknek megfelelően tagozódik az EVT feladata. Három fel- 
adatcsoport van az EVT-ban. Az első csoport feladata az egyház hité
vel, vagy más szóval a keresztyén hit megértésével és az egyház helyes 
rendjének problémájával foglalkozni. A  második csoportnak azokkal 
a kérdésekkel kell megbirkóznia, amely abból adódik, hogy az egyház 
a világon van. Vagyis helyes és hatékony igehirdetés, az igazságos és 
békés rend a nép és népek között, a legteljesebb keresztyén felelősség 
kérdése tartozik feladatkörébe. A  harmadik csoport olyan szükségletek
kel foglalkozik, amelyek az egyházban és világban egyaránt adódhatnak. 
A három csoport természetesen nem független egymástól, vagyis mind
három szerves egységet alkot az egésszel.

Amint már erről több szó esett, az ökumenikus Tanács a tag egyhá
zak számára nem írhat elő rendszabályokat, nem jogosult a tagegyháza
kat felelősségre vonni, nem rendelkezhet velük és nem szólhat bele
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belső életükbe. A  tagegyházak érzékenyen őrködnek a függetlenségük 
felett és többszörösen kijelentést nyert, hogy az Ökumenikus Tanács 
nem lehet „Überkirche” (egyházak feletti egyház), vagy protestáns „Va
tikán”. A  Tanács jogkörébe tartozik a világgyűlés összehívásán kívül 
olyan kérdések megvitatása és megtárgyalása, amelyeket egy, vagy több 
tagegyház kér. Az ökumenikus Tanács feladata tehát — amint ezt az 
amszterdami nyilatkozat híven tükrözi — , hogy a „felcsatlakozott egy
házak, mint jó szerszámok” jó munkát végezzenek a Mester kezében.

Az alábbiakban felvázoljuk az Egyházak Világtanácsa szervezetét.
Az Egyházak Világtanácsa a tagegyházak laza kapcsolatából szövő

dött össze. A  tagegyházak a világgyűlés tagjaiból választanak elnökséget, 
melynek száma jelenleg hat.

Az ökumenikus Tanács a következő szervekben funkcionál:
a) Világgyűlés,
b) a Központi Bizottság és Végrehajtó Bizottsága,
c) a Bizottságok,
d) a Munkabizottságok és az Igazgatóság.
Ezen kívül az ökumenikus Tanács fenntart egy kelet-ázsiai Titkár

ságot.
a) A  Világgyűlés. Legfelső tekintélye a Tanácsnak, amelynek rend

szerint ötévenként kellene üléseznie (eddig még egyszer sem tartotta be 
az öt évet). Tájékozódik és beszámoltat az elvégzett munkákról és gon
doskodik a további feladatok elvégzéséről. Megválasztja az Elnökséget 
és a Központi Bizottság tagjait. Meghatározza a következő világgyűlés 
helyét, idejét és taglétszámát. (A negyedik világgyűlésen, a New Delhi-i 
gyűlés 608-as létszámához viszonyítva a következőn 700-nak kell lennie.)

A  Világgyűlés tagjai a tagegyházak delegátusai, akiknek mandátuma 
érvényessége a világgyűlés előtt egy évvel kezdődik és tart az utódok 
megnevezéséig. A  delegátusok egyharmadának laikusoknak kellene 
lenniök. A  világgyűlésre a Végrehajtó Bizottságot rendszeresen, vala
mint szakértőket és tanácsadókat és nem kevésbé a nagy egyházi világ- 
szervezetekből megfigyelőket és vendégeket mindenkor meghívnak.

b) A Központi Bizottság és Végrehajtó Bizottsága. A  Központi Bi
zottság jelenleg száz tagot számlál. (New Delhiben a magyar evangélikus 
egyház is helyet kapott a Központi Bizottságban.) Ezt a száz tagot a 
világgyűlés delegátusai közül választják, hasonlóképpen, mint az elnök
séget. A  hitvallásos világszövetségek, ökumenikus szervezetek és nem
zeti egyháztanácsok tanácsadó jelleggel hozzászólhatnak a választáshoz. 
A  Központi Bizottság évente egyszer ül össze (1965-ben az afrikai, libé
riái Enuguban volt az utolsó ülése) és gyakorolja a világgyűlés jogkörét 
a nagygyűlésig, valamint ellenőrzi a pénzügyi bizottság munkáját, ön 
maga választja meg elnökét és megalkotja a saját Végrehajtó Bizott
ságát. Ez a Végrehajtó Bizottság az elnökök mellett, valamint a Központi 
Bizottság elnöksége mellett működik és jelenleg 14 tagból áll (a későb
biekben 21 tagra fogják felemelni). Évente kétszer kell ülést tartania.

c) A  Bizottságok. Az Ökumenikus Tanács vérkeringése tulajdonkép
pen a Bizottságokban folyik.

1. A  Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
2. A  Hit és Egyházszervezet Bizottsága. 120 tagja van és három- 

évenként ülésezik. A Központi Bizottságból ugyancsak egy 25 tagú 
munkabizottsággal évente ülésezik és ez képezi a teológiai bizottságot.
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A Hit és Egyházszervezet Bizottságának jogkörébe tartozik eme régi 
ökumenikus mozgalom világgyűlésének előkészítése.

3. A  Világmisszió és Evangélizáció Bizottsága. 115 tagú bizottsága 
ötévenként ülésezik. A  Bizottság a genfi igazgatási központban, mint 
osztály szerepel. 20— 25 tagú osztálya tartja a kapcsolatot a Központi 
Bizottsággal.

Azonos módon működik minden osztály, illetőleg titkárság a genfi 
központban. Minden egyéb osztály és munkabizottság egyébként a Köz
ponti Bizottság által évente egyszer összehívandó, és az állandó jellegű 
kapcsolat a Központi Bizottság és a rendszeresen folyó munka között 
megvan.

d) A  Munkabizottságok és az Igazgatóság. A  genfi központ a fő
titkárság mellett négy osztállyal rendelkezik. Ezek az osztályok a fő
titkár vezetése alatt állnak:

I. Tanulmányi osztály.
1. A  Hit és Egyházszervezet Bizottsága és Titkársága.
2. Az Egyház és Társadalom irodája.
3. A  Faji és népi kérdések titkársága.
4. A  vallásszabadság kérdésének titkársága.
5. A  misszió kérdésének irodája.
6. Az igehirdetés kérdésének irodája.
(A két utóbbi munkaág egyidejűleg a Világmisszió és Evangélizáció 

Bizottságához tartozik, lásd a c/3. pont alatt.)
II. Az ökumenikus Aktivitás Osztálya.
1. Ifjúsági Iroda.
2. Laikus Iroda.
3. A  férfi és nő együttmunkálkodása az egyházban, a családban és 

a társadalomban irodája.
4. ökumenikus Intézet.
III. Az Egyházközi segítség, menekültek és világszolgálat Osztálya.
IV. A  Világmisszió és Evangélizáció Osztálya.
1. Teológusképzés bizottsága.
2. A  Lelki Hivatal állandó bizottsága.
3. Az egyház és a zsidóság bizottsága.
Mindezen bizottságok, osztályok és irodák munkájának vezetője a 

főtitkár (négy mellérendelt titkárral). Két irodával, a genfi és New 
York-i irodával.

Közvetlenül a főtitkársághoz tartozik 1. az információs és 2. a pénz
ügyi és közigazgatási ügyek bizottsága.

Az EVT szervezetének váza ez és ezekben a munkaágakban funk
cionál az ökumené. Ma (1965-ben) az EVT-nak 209 tagegyháza van, amely 
70 államból tevődik össze.

17. AZ EVANSTONI VILÁGGYÜLÉS, 1954

A következőkben kísérjük figyelemmel az Egyházak Világtanácsa 
nagygyűléseit. Az amszterdami világgyűlés után a soron a következő 
az 1954. augusztus 15-én, Chicago elővárosában, Evanstonban megren
dezett második nagygyűlés volt. Visser’t Hooft főtitkár megnyitó beszé
dében kijelentette, hogy az ökumenikus világgyűlésen igen nagy lét
számban vannak képviselve ázsiai egyházak. Csupán Indiából 53 egyház 
vett részt az Egyesült Államokban rendezett világgyűlésen. Ezen kívül 
jelentős az ortodox egyház képviselőinek a száma A  szocialista or-
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szagokból, Csehszlovákiából négy, Magyarországról öt képviselő van- 
jelen.

A konferencia munkája a szokásos megszervezettségen túl három 
egymás melletti síkon folyt. Az első a főtémával foglalkozott. A  világ
gyűlés főtémája: „Krisztus a világ reménysége” volt. Ez a téma került 
elő a plénum előtt, de ugyancsak ezt a témát tárgyalta hat munka- 
csoport. A  tanácskozások eredményét az erre a célra létrehívott bizott
ság a világgyűlés üzenetében foglalta össze. E munka mellett párhuza
mosan folyt az EVT „Felépítés és Munkamódszer Bizottságának” a 
munkája azzal a céllal, hogy a tagegyházak kapcsolatait egészen a gyü
lekezetekig megerősítse.

A főtéma tehát ez: „Krisztus a világ reménysége”. Ezt a főtémát 
a hat bizottságban is tárgyalták és ezek a bizottságok a következők 
voltak:

1. Egységünk Krisztusban és különbözőségünk az egyházban. (A régi 
Hit és Egyházszervezetnek volt ez a problematikája.)

2. Az egyház küldetése a távolbanlevőkhöz. (Ezt a bizottságot más 
szóval az evangélizáció bizottságának is nevezték.) •

3. A  felelős társadalom szemlélete világviszonylatban. (Ez a bizott
ság a szociális problémákkal foglalkozott.)

4. Az egyház a világ igazságos rendjének küzdőterén. (Ebben a bi
zottságban a nemzetközi lehetőségekkel foglalkoztak.)

5. Az egyház a faji és népi kérdés feszültségében. (E bizottságnak 
a közösségi problémákat kellett megvitatnia.)

6. A laikus kérdés a keresztyén elhivatásban. (Ez utolsó bizottságban 
a keresztyén hit megéléséről volt szó.)

A  bizottsági munkák igen jól elő voltak készítve és több egybe
hangzó nyilatkozat alapján, különösen mi magyarok vettük ki alaposan 
a tanulmányi munkából részünket.

Egy szervezeti ügyrend is megoldódott. A  világgyűlés új elnökséget 
választott az ökumenikus Tanácsba, valamint két új tagegyház felvételé
hez hozzájárult és ezzel a tagegyházak száma elérte a 163-at. A  bizott
sági munkákról elég nehéz összefogó képet nyújtani. Mégis próbáljuk 
meg néhány szóban kiértékelni.

1. „Az Egységünk Krisztusban” bizottság tulajdonképpen a Lund-i 
munkát folytatta és vitatta meg. Ismételten kifejezést nyert az, hogy 
az egyház Jézus Krisztus teste, ezért az egységnek éppen Krisztusban 
meg kellene lenni. Az egység kérdése megvan a keresztben és a fel
támadásban. Ebben minden keresztyén egyház egyformán hisz. Mégis 
mi okozza a különbséget és az egyenetlenséget? Hol és miben vétkes és 
bűnös az egyház? Mindenképpen emberi bűnök torzítják el a helyes 
látást. Meg van a remény azonban, amint az írás is kijelenti, hogy eljön 
e tiszta, különbözőségmentes egység ideje. Nagy lehetőség már az is, 
hogy a hívó szóra egybesereglettek különböző felekezetek. Amszterdam
ban kijelentést nyert: „Az az akarat tölt el bennünket, hogy együtt 
maradjunk”. Most már látjuk, hogy Krisztus együtt tartott bennünket. 
A következő feladat az, hogy egy Fő alatt elmélyüljön bennünk az össze
tartozás tudata.

2. Az Evangélizáció. Ebben a bizottságban az volt a főprobléma, 
hogy a modern emberhez hogyan hozhatja közelebb az egyház Krisztus; 
üzenetét. Evanston etekintetben előrelépést jelentett.
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E téren rossz bizonyságtevő volt az egyház. Egyre világosabbá kell 
annak válnia, hogy a lényeg nem az, milyen hitben ismeri meg valaki 
Jézus Krisztust, hanem megcselekszik-e mindent az egyház az emberért. 
Az evangélium nem szóból áll, hanem Isten erejéből. Ez az erő hozza az 
embereket közelebb Krisztushoz. /

3. A  felelős társadalom bizottsága. Ezzel a kérdéssel is találkoztunk 
már. Először Oxfordban került elő 1937-ben (a Gyakorlati Keresztyénség 
mozgalmában) ez a probléma, majd ugyancsak megvitatásra került az 
1948-as amszterdami világgyűlésen. Az evanstoni konferencián eme bi
zottság munkájának eredményeképpen az a lényeges fejlődés mutat
kozott, hogy szemben a korábbi határozatokkal, nagy figyelmet szentelt 
Ázsia, Afrika és Latin-Amerika szociális problémáira. De sajnálatos 
módon, ugyanez a bizottság a „veszélyre” is reflektált, vagyis, hogy ezek 
a .földrészek különösen vonzódnak a kommunizmus felé.

És míg a korábbi gyűlések, pl. az amszterdami, heves ellentétek 
színtere a kapitalizmus és szocializmus kérdésének megítélése tekinteté
ben, addig e bizottság munkájának levegőjét is megrontotta a kérdések 
reakciósán elfogult szemlélete. Nagy eredmény volt az a megállapítás 
és igény, hogy a keresztyének mindkét társadalmi formában feladatot 
kapnak Uruktól.

Érinti a továbbiakban a bizottság az elmaradt népek kérdését is. 
Végre a világot az egyházak delegátusai egységben látták és az egység 
kérdését a népek szociális egymásrautaltságában felismerték.

4. A  nemzetközi lehetőségek. Ez a bizottság felismerte, hogy a kér
déseket reálisan kell szemlélni. Foglalkoztak, a háború és béke kérdésé
vel. Kifejezték, hogy a béke mindig kedvezőbb mint a háború. A  béke 
szabadság, igazság, valóság és szeretet. Az együttélés kérdésében már 
megoszlottak a vélemények. Az együttélés szükségessége hibás alapokra 
fektetve bizonytalan békét biztosít. Nemzetközi etikát kellene a bizott
ság szerint felmutatni. Vagyis, Isten akaratának teljesítésére kellene a 
világot felhívni. Munkáját egy szkeptikus megállapítással zárja le, 
amely így hangzik: „A világbékét megőrizni nem áll az egyház lehetősé
gében. Hogy mivé hivatott el az egyház, arra Isten egykor megadja a 
feleletet.”

5. Közösségi probléma. Ebben a bizottságban a különböző kérdé
sek között ilyenek szerepeltek: ííogyan tud az egyház bizonyságot tenni 
úgy, hogy felülemelkedjék a faji kérdéseken? Hogyan kezelje a faj kér
dését? Hogy a zsidókérdéssel nem foglalkozott, annak magyarázata az, 
hogy amszterdamban rendkívül részletesen megtárgyalták. Felismerést 
nyert, hogy általánosságban, ahol faji kérdések vannak, ott van az egy
ház a legnehezebb, de egyúttal a legnagyobb lehetőségek helyzetében. 
A faji kérdés Isten iránti engedelmességünket teszi próbára. Á  keresz
tyén egység szolgáljon itt is jó példa gyanánt.

6. A  laikus-kérdés. A  bizottság ezt a kérdést is az oxfordi konfe
rencia, vagyis a Gyakorlati Keresztyénség munkájával együtt kezelte. 
Az ismerős vezérszavak: „Hagyjátok az egyházat egyháznak maradni!” 
nem jelent klerikális beszűkülést, inkább az egyház kapuját nyitja ki 
a világ felé, hogy mindenütt és mindenki előtt „reprezentáljon” Krisztus 
gyermeke. Különös figyelmet szentel a keresztyén ember polgári maga
tartására, ahol nyilvánvalóvá kell lenni a Krisztustól való elhivatott
ságnak. Három figyelemre méltó tézist állít fel a bizottság: a) A  munka 
emberi szükségszerűség az önfenntartáshoz, b) a munka szolgálat a fele
barátért és c) a munka a teremtés rendjéhez tartozik.
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A  bizottsági üléseken és a határozathozatalokban mindenütt érző
dött a polemizálás, az erős, elfogult kritika a szocialista államok egy
házai iránt. A  levegő terhes volt a feszültségektől. Némelyik határozat 
mintha éppen azért született volna meg, hogy ezáltal teológiailag is 
kritikát gyakoroljanak a szocialista világban élő egyházakon. Félelmetes 
méreteket öltött az aggodalom és gond, hogy mi lesz azokon a világ
részeken, ahol a nyomorban sínylődő néptömegek milliói a szocializmus 
világrendjében próbálják megoldani kérdéseiket. Nem azon fáradoztak 
pl. a harmadik számú bizottságban, hogy az egyház ezen népek felé 
milyen segítséget nyújtson, hanem hogyan tudnák meggátolni a „kom
munizmus terjedését". Ugyancsak az emberiséget mélyen érintő kér
désben, a háború és béke kérdésében, vagy a koegzisztencia kérdésében 
nem az volt a döntő felismerés, hogy az egyháznak minden erejét latba 
kell -vetnie a béke és az együttélés kérdésében, hanem hogy a világra 
nemzetközi etikát, esetleg „keresztyén erkölcsöt, vagy morált” kell 
oktrojálni, és valamiféle „teokráciában” tudna csak megvalósulni a béke 
és az együttélés.

Különös kegyelme Istennek, hogy a heves viták és nézeteltérések 
ellenére az ökumené mégis megmaradt. A  magyar, delegáció azután 
meghívta a Központi Bizottságot, hogy következő ülését nálunk (Galya
tetőn, 1956.) tartsa.

Valami mégis született a világgyűlésen. A  konferencia felhívással 
fordult minden nemzethez, hogy a tömegpusztító fegyvereket ne, hasz
nálja: „Tartózkodjanak a hidrogénbomba és minden más tömegpusztí
tásra alkalmas fegyverek használatától a népek. Ilyen tartózkodás 
konstruktív lépést jelentene a tartós béke felé a félelem jelen korszaká
ban. Az igazi békét nem lehet a félelemre építeni„ Balgaság lenne azt 
hinni, hogy a hidrogénbomba a béke záloga lehet."  (Nem szabad meg
feledkeznünk arról, hogy ez a felhívás abban az esztendőben született, 
amikor az Egyesült Államok a Bikini-szigeteken felrobbantották a vilá
gon az első hidrogénbombát.)

Rédey Pál
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S zemle

Humanitás
címen jelöli meg a Lutheránus Világszövetség folyóirata, a „Luthérischer 
Rundschau”  1965,. évi X V . évfolyamának első száma a bennefoglalt köz
lemények főtémáját. Közli a Teológiai Bizottság 1964. augusztusában 
Pullachban tartott ülésén elhangzott két előadást és még két cikket. 
Mindegyik az ember kérdésével foglalkozik valamely nem-teológiai 
szaktudomány szempontjából, hogy ezzel késztessen teológiai gondol
kodásra az alapvető nagy kérdésről: micsoda az ember? Következő ta
nulmányokat olvashatjuk: Az ember a nihilizmus perspektívájában —  
a modern művészet, egzisztencializmus, empirizmus és a mai morál 
kérdése (Dr. Knud E. Logstrup az etika és vallásfilozófia professzora 
Aarhus-ban, Dániában). Az ember, mint ^természeti jelenség (Dr. Hel
muth Plessner a göttingeni egyetem szociológia és filozófia professzora). 
Az emberről alkotott elképzelések' mai problémái (Charles W. Kegley 
filozófia professzora State Islandban, USA-ban, a Wagner College-ben). 
A keresztyének imádsága a társadalomért (Dr. Ulrich S. Leupold, az 
újtestamentomi tanszék professzora és a waterloo-i evangélikus teológiai 
szeminárium dékánja Kanadában),

Dr. Wolfgang Trillhaas göttingeni rendszeres teológiai professzor a 
Helsinkiben újonnan összeállított Teológiai Bizottság egyik tagja, rész
letes összefoglalást ad a Pullach-i tárgyalás lefolyásáról. Az ülésen egy
házunk részéről Pröhlé Károly professzor vett részt, akit Helsinkiben 
ismét megválasztottak a bizottság tagjává.

A  bizottság munkája főleg két részből állott. A  Helsinkiben tartott 
nagygyűlés megbízása alapján végleges formába kellett öntenie a meg- 
igazulás kérdésével foglalkozó „75. sz. dokumentum” szövegét és a to
vábbi tanulmányi munka célkitűzését kellett megállapítania.

Ismeretes, hogy a 75. sz. dokumentum témája körül sokágú vita fej
lődött ki Helsinkiben s ott az idő rövidsége miatt nem sikerült végleges 
szövegezésben megállapodni. Ezt a feladatot ezért a ^Teológiai Bizott
ságra bízták. A  bizottság —  feladatának megfelelően -— nem a vitát 
folytatta tovább, hanem az eddigi eredmény szabatos rögzítését végezte 
el. „Reehfertigung heute” címen külön kiadványban foglalta össze a 
folyóirat a megigazulás kérdésével foglalkozó 1958— 63. között végzett 
tanulmányi munka történetét, a Helsinki utáni vita ismertetését és azo
kat a kérdéseket, amelyek tovább tanulmányozását ajánlják.

A  következő nagygyűlésig terjedő időszak tanulmányi munkáját így 
jelölték ki; „Küzdelem az igazi emberségért és Krisztus uralma” (Das 
Ringen um wahres Menschsein und die Herrschaft Christi). Ez a téma 
annyiban függ össze Helsinki témájával, hogy a megigazulásról szóló 
tanítás etikai következményeire irányítja a figyelmet. „Aki nem ismeri 
az új téma kitűzésének előtörténetét eléggé, az fel sem fogja, milyen 
nehézséggel járt ennek a témának a megfogalmazása” —  írja Trillhaas 
professzor.

„Mit jelent a bűnös ember megigazulása a mindennapi élet szem
pontjából? A  kérdés ilyetén való felvetése azért ütközik nehézségekbe,
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mert már nem áll fenn azembernek az az önértelmezése, amely még 
a XVI. században érvényes volt, de a régi teológiai formulákat sem 
lehet alkalmazni, ami teljesen megváltozott modern életünkre és annak 
problémáira. Ezért kell felvetni a kérdést: mi az igaz emberség? Hozzá
járul még ehhez, hogy az ökumenében mindenfelé kulcs-formulává vált 
etikai kérdések tárgyalásánál „Krisztus uralmának” gondolata (Lord- 
ship of Christ) —  különösen a szocjáletika területén. Miként ismerhető 
fel ebben a lutheri etika, miként hozható vele összhangba a sokat emle
getett és sokszor kifogásolt ún. két birodalomról szóló tanítás? Nem ta
gadható, hogy egész csomó nehéz kérdéssel állunk szemben. A  közöttük 
fennálló összefüggés következetes, de a Teológiai Bizottság munkáját 
nagy próbának teszi ki a következő nagygyűlésig terjedő időszak lehe
tőségeinek kerete között.”

Foglalkozott a tanulmányi ülés a tanulmányi munka menetének 
kérdéseivel. Ezzel kapcsolatban négy pontba foglalta határozatait.

1. Először is a következő nagygyűlés — egyelőre még ki nem tű
zött — témáját igyekeztek szemügyre venni. Szükségesnek látta a Teo
lógiai Bizottság, hogy a tanulmányi munka és a nagygyűlés témája, ill. 
annak megfogalmazása külön kérdésként kezeltessék. Így a Központi 
Bizottság szabadabban tud az égető aktuális kérdések felé fordulni a 
főtéma megállapításánál s a Teológiai Bizottságot sem terheli oly nagy
mértékben túl a főtéma feldolgozásának előkészítése, mint ahogyan 
az Helsinki esetében történt. Ez nem jelenti azt, hogy a Teológiai Bi
zottság nem érdeklődik a nagygyűlés főtémája iránt, sőt kéri, hogy a 
kiküldendő öttagú bizottságba két tagot delegáljanak a Teológiai Bi
zottságból. Munkássága közben természetszerűleg figyelembe veszi a 
Teológiai Bizottság a nagygyűlés főtémáját, mégis kutató, tanulmányozó 
tevékenységét nem állítja csupán annak a szolgálatába. — A Teológiai 
Bizottság kérte, hogy a következő nagygyűlés megrendezésénél a teo
lógusok számára külön ülést rendezzenek még a nagygyűlés kezdete 
előtt, mert a nagygyűlés ideje alatt rendezett találkozó csak rögtönzött 
beszélgetésekre ad alkalmat.

2. Az eddigi .gyakorlattól eltérően, nem a tanulmányi munka le
zárása végén jelenne meg gyűjteményes munka az elért eredményről, 
hanem évről évre tájékoztatná a teológiai bizottság a Világszövetség 
tagegyházait az elvégzett munkáról és a munka közben felvetődött to
vábbi kérdésekről.

3. Az összeállított munkaterv szerint a következő nagygyűlésig négy 
ülést szándékozik tartani a Teológiai Bizottság. Mivel viszonylag füg
getlen a bizottsági munka a nagygyűlés főtémájától, még a nagygyűlés 
évében, 1968-ban is önállóan határozná meg a tanulmányozás témáját. 
A  munkaterv részleteiben a következő: 1965-ben a két birodalomról szóló 
tanítás kerül tárgyalásra. 1966-ban a Krisztus uralmáról szóló sokszor 
emlegetett koncepció kritikai feldolgozása kerül sorra. Ezt a koncepciót 
legtöbbször akkor hozzák elő, amikor az ún. két birodalomról szóló ta
nítás bírálatával foglalkoznak. Az a szándék, hogy a két birodalomról 
szóló tanítást is és a Krisztus uralmáról szóló tanítást is kritikai vizs
gálatnak vessék alá egzegetikai szempontból és rendszeres teológiai 
szempontból is. Mindkettőt szabadon, előítélet nélkül kell szembesíteni 
a hagyományos tanításokkal. Előreláthatólag különbséget kell tenni majd 
Krisztus uralmának egy teokratikus és egy a „theologia crucis” szelle
mében kifejtett értelmezése között. — 1967-ben az egyház és a népek 
viszonyának tanulmányozása kerül majd homloktérbe és ezzel kapcso-
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latban sor kerül majd a világvallások kérdésére is. —  1968-ban pedig 
a szekularizmus jelenségei és magának a szekularizmusnak a ténye 
lesz a téma.

A tanulmányi feladat ilyen eltervezéséhez még két megjegyzést 
fűzött a Pullach-i ülés. Mind a négy év folyamán szem előtt kell tar
tani, hogy a két birodalomról szóló tanítás újraértelmezése a cél. Min
den egyes témakörnél meg kell vizsgálni annak a hétköznapra vonat
kozó gyakorlati következményeit. Itt példaképül lehetne venni Luther 
eljárását, amint megállapításait mindig a különböző hivatásokra vonat
kozóan fejtette ki. Néhány téma majd különösképpen bizonyul aktuá
lisnak, ilyen pl. az egyház és a nemzetek viszonyának tanulmányozása, 
ahol a nacionalizmus'és az erőszak alkalmazásának kérdésével is fog
lalkozni kell majd. A szekularizálódás vizsgálata közben az eldologia
sodás, ezzel kapcsolatban a nemek viszonya és a szekszualitás eldologia
sodásának kérdése vetődik fel.

4. Végezetül összeállította a Pullach-i ülés a következő bizottsági 
ülés programját. A pünkösdkor tartandó újabb ülés alkalmával egy 
rendszeres teológiai előadás ismertetné a két birodalomról szóló taní
tást úgy, ahogy hagyományos formájában kialakult, de felmutatná 
mindjárt a ma kritikával illetett pontokat ebben a tanításban. Az ószö
vetségi és újszövetségi teológia köréből egy-egy referátum közelednék 
a témához. Filozófiatörténeti előadás hangzanék el végül a törvény 
antik értelmezéséről, mert ez több évszázadon át tartotta befolyás alatt 
a keresztyén gondolkodást és azt el is térítette a biblikus tanítástól.

A mi egyházunkban már évek óta érezhető a teológiai munkának 
etikai kérdések felé fordulása. A megigazulás kérdésével foglalkozó ta
nulmányi munkához készített magyar hozzászólás erőteljesen hang
súlyozta ennek a biblikus és klasszikusan lutheri tanításnak etikai és 
éppen szociáletikai jelentőségét. Talán a mi közreműködésünk is hozzá
járult ahhoz, hogy a Lutheránus Világszövetség Teológiai Bizottsága 
ilyen céltudatosan irányította a figyelmet az etikai kérdések felé Hel
sinki után.

Az Országos Lelkészi Munkaközösség 1965. évi témái természetesen 
más szükségtől késztetve állíttattak össze. Közvetlenül egyik sem foglal
kozik pl. a két birodalomról szóló tanítással, de „a prófétai szolgálat ér
telmezése a mai teológiában” c. téma természetszerűen összefügg vele. 
A beérkező tanulmányokból ki fog tűnni, hogyan értjük és alkalmazzuk 
mi ezt a hagyományos tanítást. A  „nomos” „entolé” „paraklézis” bibliai 
fogalmak tisztázása szintén eljuthat olyan eredményekre, amelyek egy 
későbbi hozzászólásunkhoz nyújthatnak majd segítséget. „Az eszkato- 
lógia és etika” c. témánk sajátos szemszögéből vethet fényt a Krisztus 
uralma kérdésével foglalkozó témára.

Benczúr László

Niemöller Robinsonról
Múlt évben, szeptember 30-án előadást tartott, a Maina melletti 

Frankfurtban Niemöller Márton ezen a címen: „Az ökumené ma a hol
nap reménysége”. Előadásában, amelyet a Stlmme dér Gemeinde c. lap 
1965. január 15-i száma tett közzé, többek között a humanizmus kérdé
sével is foglalkozott. A  megváltás célja — mondotta — , hogy az Isten
től és embertársától elidegenedett ember igaz emberségre jusson, sze-
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resse Istent és szeresse embertársát. A  vélemények akkor térnek el, ami
kor felvetődik a kérdés: miképpen jutunk ide? Ez az a pont, ahol a mai 
teológia is könnyen elcsúszik — mondotta Niemöller, majd így foly
tatta:

„Woolwich-i jó barátom, Robinson könyvecskéjére gondolok. Ebben 
a könyvében jegyezte fel azokat a gondolatait, amelyek betegsége idején 
vetődtek fel benne, amikor a modern teológia egész revüje feltárult 
előtte. Minden nagyon szép és jó, amíg egyszer csak azt nem. mondja: 
a modern teológiában megváltozott az Isten-fogalom. Az ég szerelméért: 
Isten-fogalom?! Én még ilyennel sohasem rendelkeztem. Jézus azt 
mondja: Aki engem lát, látja az Atyát. Istent egyáltalán nem érdekli, 
hogy én mit gondolok felőle. Istent az érdekli, vajon megismerem-e Őt 
és elismerem-e Őt Jézus Krisztusban. Kérdésessé teszi Robinson Isten 
személyvoltát. Magam sem tudom, hogy Isten személy-e. Egyet azonban 
tudok: Isten velem, az ember Jézus Krisztusban személyesen találkozik. 
Nincs más lehetőség arra, hogy Istennel találkozzunk, csupán az, hogy 
egy személy útján találkozzunk vele. Ez a személy, Jézus Krisztus. Erről 
szól az Újszövetség örömüzenete. Kedves Barátaim, ha Isten nem sze
mélyként találkozik velem, akkor teljesen közömbössé válik számomra, 
akkor azt kell mondanom, hogy nekem, mint személynek, nincs semmi 
kapcsolatom vele, nem is lehet. Ugyan, mit kezdhetek egy személytelen 
Istennel, akit nem szólíthatok meg, akinek nem mondhatom: Te, mert 
nincs neve és megszólíthatatlan? Akkor sorshivővé válik az ember, vagy 
még a sorsban sem tud hinni.”

Sokkal merevebben foglalkoztak Robinson püspök nézeteivel Osló
ban. 1964. decemberében az egyetemi ifjúság felkérésére tartott előadá
sokat a norvég fővárosban. Mikor később a diákok megbeszélték az 
anglikán püspök előadásait, Evén Fougner az egyetemisták lelkésze a kö
vetkezőket mondotta: „Jobban tenné a püspök, ha ilyen nézetek mellett 
inkább más foglalkozást vállalna. Véleményem szerint az olyan egyházi 
tisztségviselő, aki osztja Robinson nézeteit, valóban becsületesen visel
kedik Isten iránt, ha nem lép többé az oltár elé és a szószékre.” Robin
son oslói előadásának címe így hangzott: „Miképpen lehetne a modern 
embert visszatartani az atheizmustól?” A  norvég egyház lapja, a „Vart 
Land” is éles bírálatban részesítette Robinson püspök nézeteit. Extrém 
modernistának nevezte, akinek a szemében az Isten-fogalom fantommá 
és karikatúrává vált.

Érdemes megemlíteni még Barth Károly egy Hollandiából sugárzott 
TV-interjúját is. Nem Robinson könyvével foglalkozott ugyan, hanem 
a modern ember és az evangélium viszonyával. Megállapításai azonban 
rávilágítanak az ún. „Robinson-vita” gyökerére.

A  modern embert, ha egybevetjük az előző nemzedékek emberével 
— mondotta — , nem lehet kevésbé nyitottnak tartanunk az evangélium 
üzenetével szemben. Nyomatékkai vetette el Barth professzor az elter
jedt nézetet, amely szerint a természettudományos technikai korszakban 
sokkal nehezebb az embernek hitre jutnia, mint az előző korokban. 
Látva a mai fáradozásokat, amellyel az evangéliumot a modern ember
nek próbálják hirdetni, nem szabad elfelejteni, hogy Isten az ember 
számára mindig idegen volt. Előző időkben is tulajdonképpen csak ak
kor vált igazán lehetségessé Isten megragadása az embernek, amikor 
az Isten megszólította az embert. Régebben is, ma is nagy csodának kell 
tartanunk, ha az ember meghallja Isten szavát és engedelmeskedik Néki.

Benczúr László

232



Gondolatok Szomory Dezső:
„II. József császár" c. drámájáról

Február végén értékes és érdekes kulturális meglepetésben részesült 
a budapesti József Attila Színház, és a tv-képernyőjének közönsége: 
Szomory Dezsőnek, az 1944-ben elhunyt írónak „II. József császár" című 
drámáját láthattuk.

A szereplők és az események segítségével néhány órára a 18. század 
vége elevenedett meg előttünk . . .

A  gondolati szabadság, és a felvilágosodott, abszolút monarchia 
voltak a II. József által képviselt, és róla elnevezett „jozefinizmus" jel
lemzői. A  francia felvilágosodás hatása nem egy államban a legfelső 
államvezetésben is megnyilvánult: II. József mellett Nagy Frigyes és 
II. Katalin szintén a felvilágosodás, markáns képviselői voltak.

A  jozefinizmus nálunk egyszerre mutatott pozitív és negatív sajátos
ságokat. II. József nem koronáztatta meg magát, hogy a korona ne kösse 
politikai és társadalmi koncepcióiban.

a) II. József Magyarország önállóságát akarta megszüntetni. Igaz, 
hogy elődei már jócskán megnyirbálták hazánk függetlenségét, de 
II. József n y í l t a n  is a központosított monarchia megvalósítására 
törekedett! Eltörölte a vármegye-beosztást, és hazánkat 10 kerületre osz
totta, amelyeket az általa kinevezett tisztviselők kormányoztak. A  hazai 
politikai élet minden más megnyilvánulását e beosztás alá rendelte. 
Országgyűlést nem hívott össze. A  magyar kereskedelmet és a vérszegény 
magyar manufakturális ipart totálisan kiszolgáltatta Ausztriának. Harcolt 
az egységes német közoktatási rendszerért. Jobbágyfelkelések, nemesi 
elégedetlenkedések, járványos betegségek pszichózisa, szárazság, éhség 
tartották izgalomban nemcsak a hazai néprétegeket, hanem az állam- 
gépezet vezetőit, sőt magát a császárt, II. Józsefet is. A  császár meg
kísérelte rendeleti úton szabályozni a jobbágyszolgáltatások mértékét, de 
nem érte el vele a kívánt eredményt.

b) A  vallási — és általában hitbeli — kérdésekben tanúsított tole- 
ranciális felfogását Pufendorf természetjogi elméletéhez lehet kapcsolni. 
Egyházpolitikájának lényeges dokumentuma a Türelmi Rendelet, amely 
a hitük miatt üldözött nem-katolikusoknak biztosított magán- és nyil
vános vallásszabadságot. A  Türelmi Rendeletben ezt olvashatjuk: „Tvii- 
után meggyőződtünk, hogy minden kényszer' amely erőszakot tesz az 
emberek lelkiismeretén, a lehető legnagyobb mértékben ártalmas, ezzel 
szemben igen sok haszon árad ki a vallásra és az államra az igazi, a 
keresztyén szeretettől javallt türelemből, elhatároztuk, hogy ezt összes 
örökös tartományainkban szilárd törvényekkel, megerősítjük.” Néhány év 
alatt sok protestáns eklézsia éledt fel, és új egyházmegyék alakultak, 
új gyülekezetekkel.

Hűséges, de nem elfogult katolikus volt. Nem törődött a pápa véle
ményével. A  pápa intézkedéseit a birodalom területén, — mert azok a 
császári függetlenségbe és a birodalom szuverénitásába ütköztek — nem 
tekintette érvényesnek és kötelezőnek. Bécsben éles hangon beszélt az őt 
meglátogató, és jobb belátásra bírni akaró VI. Piussal. Célkitűzése volt 
a Pápától független, a császár akaratának engedelmeskedő nemzeti ka
tolikus egyház kialakítása. A  kontemplatív szerzetesrendeket feloszlatta. 
A kolostorokban csak a nevelés, a betegápolás és a tudományos műkö-
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dés volt megengedett. Uralkodása alatt terjedt a barokk vallásosság az 
építészetben, a zenében, szobrászatban, irodalomban.

c) A császár családi életében szerencsétlen volt: két feleségét és 
kisgyermekét korán eltemette. Második feleségének temetéséé sem jelent 
meg. Ezután magányosan, különcködve élt, a dráma szerint csak néha 
tarkították életét szerelmi epizódok. A  drámában megfigyelhettük a ma
gányosság, a jószándék, a megnemértés, a vergődő szerelem, és a reali
tásokkal rosszul számoló uralkodó belső és külső konfliktusát. A  drámák 
különös ismertetőjele — „a főhős elbukik” —  Szomory drámájában, 
miként a történelemben - is, v a l ó s á g g á  lett. . . Sajátos színt adott 
a drámának a magyar főnemesek „díszmagyarja” alá rejtett sértődöttség, 
főúri rövidlátás, amely sem a jobbágyságot, sem a császárt nem érthette 
meg, mert „Werbőczy alapján” gondolkoztak. Werbőczy szelleme pedig 
m á r  a k k o r  a m ú l t é  v o l t .

Darvas Iván, Kovács Károly, Velencei István, Kállai Ilona, Gobbi 
Hilda, és a többiek, standard- és epizódszerepekben mutatták be II. József 
korszakát és problémáit. Jól.

A  félreértések mindig élet- és emberismerettel kerülhetők el, mi
közben a r e a l i t á s o k  talaján állunk.

S o k a n és s o k a t  tanulhatunk.
Barcza Béla
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Könyvszemle

Egy prédikációs kötetről
A magyar evangélikus egyház 

sajtóosztályának kiadásában
„Örömhír” címen, az óegyházi pe- 
rikóparend evangéliumait feldol- 
dolgozó, 67 igehirdetést tartalmazó 
prédikációs kötet jelent meg az el
múlt év végén.

A tiszta igehirdetés az egyháznak 
lényegéből folyó — elsőrendű fel
adata. Egyház ott van, mondja az 
ágostai hitvallás, ahol az evangé
liumot tisztán és igazán hirdetik. 
Nemcsak feladta, hanem legfőbb 
kincse, fenntartója, létének értelme 
és biztosítéka is, mert általa terem
ti Isten újjá szüntelen a gyüleke
zetét. A  jó igehirdetés tehát alap
elvi, dogmatikai és gyakorlati 
szempontból egyaránt az egyház 
legfontosabb tevékenysége. Az is
tentisztelet középpontja, Isten ob
jektív jelenlétének eszköze. Fontos 
és jelentős esemény és érdeklődés
re számot tartó vállalkozás tehát, 
ha a hivatalos egyház egy teljes 
évi igehirdetési anyagot megjelen
tet.

A  vállalkozás jelentőségét csak 
fokozza az a tény, hogy hasonló 
egyházi vállalkozás, tehát az egy
házi igehirdetési kötelezettségének 
ilyen summás, objektív dokumen
tálása még sohasem fordult elő. A  
múltban prédikációs kötetek álta
lában magánvállalkozásképpen je
lentek meg, s egy-egy igehirdető, 
esetleg egy-egy csoport lelki arcát 
mutatták be, vagy ritkábban egy 
szorgalmas lelkészt exegetikái 
munka eredményét. Ez a kötet az 
egyház egy egész esztendei főisten
tiszteleti igehirdetési szolgálatát 
felöleli. Kollektív munka olyan ér

telemben, hogy a magyar evangéli
kus egyház 30 lelkésze írt bele. A 
szerkesztő püspök szavai szerint 
éppúgy írhatta volna más 30 lel
kész is. Ez a kötet tehát pillanat- 
felvétel az evangélikus egyház mai 
igehirdetői tevékenységéről. A  lel
készek nem tartoznak egy irány
hoz, vagy csoporthoz. A  szerkesz
tőtől nem kaptak irányítást, attól 
eltekintve, hogy az igehirdetés a 
szokásos tudományos előkészület 
alapján készüljön, az az feleljen 
meg azoknak a követelményeknek, 
amelyek minden igehirdetéssel 
szemben fennállnak. Még többet 
mond, hogy az igehirdetéseket utó
lag sem hozták közös nevezőre és 
nem fésülték meg. Meghagyták, né
ha hibáikkal együtt is eredeti álla
potukban. Pillanatfelvételnek lehet 
mondani a kötetet azért is, mert —  
minden lelkésznek ezer és más el
foglaltsága mellett, meglepően rö
vid idő alatt készült.

A fentieket még aláhúzza az a 
tény, hogy a könyv az óegyházi 
perikóparend evangéliumait dol
gozza fel. Ezzel a könyv szerkesz
tői és szerzői nagyon megnehezí
tették feledatukat. Nem alkalom
szerűen választott, néha agyon- 
prédikúlt és agyonexegetált, nem 
is korunk teológusai által kivá
lasztott textusokról kellett korsze
rűen szólni. A szerzők ezek közül 
sem választhattak textust, hanem 
el kellett fogadniok a számukra ki
osztott feladatot. Az előírt, vagy 
adott textus kérdése az evangé
likus egyházban eldöntött. Válasz
tott textusról élményszerűbben le
het szólni egyszer-egyszer, de a tö
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lünk független, felettünk álló ob
jektív igét szólni akkor tudjuk, ha 
megszokjuk a bármely adott igére 
koncentráló magatartást, ha el tu
dunk mélyedni a szentírás bármely 
részébe és megszerezzük azt a ké
pességet, hogy azt élmény szerűen 
tolmácsolni tudjuk. A könyvet — 
evangélikus szokás szerint — nem 
mint a tökéletesek, hanem, mint a 
viaskodók és útitársak szolgálatát 
kell a kézbe venni.

Ezek után próbáljunk számot ad
ni arról, hogy hogyan prédikálnak 
ma Magyarországon, az evangéli
kus egyházban, e kötetnek a tükré
ben, mindenekelőtt tartalmi, teo
lógiai szempontból? Az előttünk 
fekvő igehirdetések nem egyfor
mák. Különböznek egymástól nem
csak sikerültség: közvetlenség, vagy 
elvontság, természetesség, vagy bo
nyolultság, naivitás, vagy szelle
messég tekintetében, de különbö
zők teológiai irány dolgában is. 
Kimondottan érezhető pl. a kü
lönbség az egyes igehirdetők között 
a szentírásról alkotott felfogás, a 
teológiai levegő tekintetében. 
(Például: „Isten felhasználja hír
vivőnek a csillagvilágot.’' „Másfe
lől: „ne kény szentsünk senkit,
hogy higyjen az orvosilag lehetet
lenben.”) Vannak konfesszionális, 
ébresztő jellegű, vallásfilozófiai be
állítottságú, az új liberális iskolán, 

,vagy a legújabb tudományos ered
ményeken tájékozódó emberek. 
Nagy egyöntetűség mutatkozik 
azonban abban, hogy feltűnően Jé
zus Krisztus életmunkáján és ke
reszthalálán tájékozódnak az ige
hirdetések. Ennek megállapítása 
talán közhely és felesleges, de nem 
az, ha nagyobb időköz, mondjuk 
ötven év távlatán át nézzük a dol
got. A könyv evangélikus igehir
detések könyve. Az ember felé haj
ló kegyelem és a szolgálara elkö
telező szeretet a két legtöbbet em
legetett tény. Ez a könyv a fel
ajánlott bűnbocsánat és a kitárt 
szeretet könyve. Nem lehet leta

gadni, hogy volt újreformátori 
teológiai megújulás Magyarorszá
gon. I g e n  s o k  h a n g o t  k a p  
az  i g e h i r d e t é s e k b e n  ma 
ga L u t h e r  M á r t o n .  Hogy a 
lutheri teológia egyik sarkpont
ját, a teológiai crucist említsük; az 
pozitív irányban, az ingyen kegye
lem hangsúlyozásában, felemelő, 
megújító jellegében jelenik meg. 
„Isten csak itt akar kapcsolatot te
remteni az emberrel. . .  Jézus 
Krisztus ismét közel hozta egymás
hoz a kereszten Istent és a vilá
got . . Erezhető a könyvben az 
egészséges l u t h e r i  teremtés hit, 
a világi dolgokkal szembeni fele
lősség és nyíltság, s ugyanakkor 
mindez mégis a feltámadásnak és 
végső munkájának, az eschatológia 
tényének tudatában. „Ember mivol
tunk jelentőségét és értékét mi sem 
hangsúlyozhatja jobban, mint az, 
hogy Isten a Jézus Krisztusban 
megjelent.” A  könyv boldog, fel
szabadult hirdetése az evangélium
nak. „Ahol emberek bűneik bocsá
natát elfogadják, ott találkoztak a 
feltámadott IJrral, aki húsvéti 
örömmel ajándékozza meg az Öt 
felismerőket. . .”

Ezzel függ össze az igehirdetések 
egy sajátsága, amiről külön kell 
szólnunk. Tudjuk, hogy a l u t h e 
ri  r e f o r m á c i ó n a k  az evan
gélium megértéséből származó 
alapvető felismerése eredményezte, 
hogy felszabadította az embert a 
jó lelkismerettel vállalt szabad te
vékenységre az állampolgári, há
zassági és munkaerkölcs tekinteté
ben. Az egészséges teremtés hit az 
élet dolgainak reális szemléletére 
indította; a megváltottság tudata 
pedig felszabadította a hamis ér
demszerzés életidegen világából. 
A  helytállás a családban, a társa
dalomban és a politikai, a közössé
gi éleiben istentiszteletté vált. Max 
Weber, a polgárság szociológusa ál
lapította meg, hogy a feudalizmussal 
szemben haladást jelentő kezdeti 
kapitalizmus fellendülését a vallá
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sos protestáns polgári rendnek 
(Svájc a menekült hugenottáknak) 
köszönhette. Ez a felismerés azon
ban az idők folyamán az engedel
mes adófizető állampolgár vallásos 
—  hazafias szólamaivá laposodott 
el. Ahol a keresztyénség valami
vel komolyabb formában jelentke
zett és aktívabb akart lenni; a tár
sadalmi nyomorúság láttán, vagy 
ködösen megfogalmazott, homályos 
reformtörekvésekben, vagy világ
tól menekülő befeléforduló aktivi
tásban jelentkezett, egészen a 
lutheri felismeréssel ellentétben. 
Az előttünk fekvő kötetben, mely, 
mint mondottuk, igehirdetésünket 
fényképezi, 20 évvel történelmünk 
nagy fordulata után, lényegesen új 
helyzet áll előttünk. Itt újra meg
szólal a világ felé tevékenységre 
felszabadító hit. Ez a hang, elte
kintve attól, hogy emberek az út
törői és szószólói, többféle forrásra 
vezethető vissza. Először is arra a 
tényre, hogy „ e g y h á z  v a g y u n k  
a s z o c i a l i z m u s b a  n.” S z o 
c i a l i z m u s t  é p í t ő  h a z á 
ba n é l ü n k ,  s mivel itt vagyunk 
Isten gyermekei, a körülöttünk fej
lődő, kibontakozó élet lendületével 
és problémáival hatással van ránk. 
Az egyháznak lehetetlen volt észre 
nem vennie, ami körülötte törté
nik és történt. A  másik világjelen
ség. Az egész emberiség fejlődésé
ben odaérkezett, hogy a faji, tár
sadalmi, gazdasági problémák és a 
technikai fejlődés kérdései (atom
korszak), az emberiség életét olyan 
helyzetbe juttatták, hogy nem lehet 
többé úgy élni, „mintha mindig 
vasárnap volna” (a kötetből). Vagy 
felelősségteljesen fogja fel és meg
oldja az emberiség és benne a ke
resztyénség is ezeket a kérdéseket, 
vagy tönkre megy. Már hosszú év
tizedek óta telve van keresztyén- 
ségünk olyan hangokkal, amelyek 
a t e t t e k  f e l é  f o r d u l ó  h e 
r e  s z t y  é n  s é g e t  s ü r g e t i k .  
Kierkegaard: die Religion dér Tat. 
Bonhoeffer: „az egyháznak konkrét 
állásfoglalásra van szüksége, nem

általánosságokra . . . ” (idézet a kö
tetből). A. Schweitzer: „új tevé
kenységemet nem a szeretet vallá
sáról szóló beszédnek képzeltem el, 
hanem megvalósulásnak”. Ezt foly
tatni lehetne hosszú sorban. Ez a 
keletkező szemlélet visszahatott az
után a szentírás megértésére és 
egyszerre Jézus kijelentései és pél
dázatai új fényben tűntek fel és 
gazdagabb tartalmat nyertek. En
nek a prédikációs kötetnek van egy 
hangja, amely az egészen végig
vonul és nagyon sokféle változat
ban ismétlődik, s amit ilyen kifeje
zésekben lehetne jellemezni: „I s-
t en  az e g é s z  v i l á g o t  s z e 
r e t  i.” „ N y i t o t t a n  a v i l á g  
f e l é ! ” „ I s t e n  az  e g é s z  v i 
l á g o t  m e g v á l t o t t a ! ”
„ E g y ü t t  az  e m b e r e k k e l ,  
az e m b e r e k  k ö z ö t t ! ” Vé
leményem szerint itt nem egysze
rűen az igehirdetés prófétai, „el
igazító” jellegéről van szó, sőt nem 
is egyszerűen annak a bizonyos 
egészséges reformátori felismerés
nek a megújulásáról. E z  t o v á b b  
f o l y t a t á s a  a n n a k  a r e f  o r- 
m á t o r i  f e l i s m e r é s n e k
a m i t  a t h e o l ó g i a  cr  u c i s -  
b an l á t t u n k  k i f e j e z n i  é s  
a n n a k ,  a m i  L u t h e r  s z á m á 
ra e b b ő l  k ö v e t k e z e t t .  Jé
zus azért jött, hogy szolgáljon. Az 
egyház á világban csak akkor szol
gálhat, ha szolidaritást vállal vele, 
(a kötetből), ha a mindennap prob
lémáiban mellette áll. Itt nem ar
ról van szó, hogy elmossuk a világ 
és az egyház közötti határokat és 
nem is arról, hogy Isten országát 
kultúrprotestáns, vagy kultúropti- 
mista értelemben fogjuk fel. A  ge- 
nuin keresztyénség mélyebb Jézus 
megértéséről, észrevétlen szolgála
tának és magát közénk átázásának 
mélyebb követéséről van szó. Az 
önmagát a világért odaáldozó ész
revétlen szolgálatról, amikor nem 
tudja a bal kéz, mit cselekszik a 
jobb. Ez a keresztyénség Jelszaba
dulása az egyliáziaskodás béklyói
ból az emberért való szolgálat ma-
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gaslatára. Nem az élet egyháziasí- 
tása, hanem „az egyház szolgai for
mája és észrevétlen jelenléte a vi
lágban.” Ehhez tartozik a d i a k ó -  
n i a fogalmának új látása és át
fogóbb szemlélete. A  szeretetben 
munkálkodó hit területe a modern 
korban nemcsak az alamizsnaadás 
—  ez legfeljebb jelkép és gyakor
lat — , hanem az ember egész élet- 
tevékenysége, amellyel embertársai 
életét és a jobb világ kialakulását 
segíti abban az egész környezet
ben és világban, amelyben él.

Mindez együttvéve, ez a látás 
korunk egyházának és különös
képpen a szocializmusban élő egy
háznak a látása. Különös megbíza
tása, hogy ezt képviselje és kife
jezze, s ez a megbízatás hasonlít
ható ahhoz, amikor a tanítványok 
a kérügma univerzalizmusát fel
ismerték az apostolok idejében. 
Fontos tehát megkérdezni, vajon ez 
a látás, az igehirdetések időszerű
ségének kérdése, az eligazítás fel
adata a jelen világban, megoldást 
nyert-e, kifejeződött-e az igehirde
tésekben? Amint említettük, jel
lemző az egész könyvre és végig
vonul rajta ez a világ felé való 
nyíltság. Vannak igehirdetések, 
ahol ez kissé darabosan, szinte 
mesterkélten sikerül és vannak, 
amelyekben az evangélium modern 
szociális üzenete ragyogó tisztaság
gal és erővel jut kifejezésre és érez
zük, hogy ez teljes igehirdetés.

Miután az igehirdetések tartal
máról szóltunk, szóljunk formá
jukról és arról is, hogyan sikerült 
a hallgatót megközelíteniök. Figye
lembe kell vennünk, mikor erről 
ítéletet akarunk mondani, hogy az 
írott igehirdetés mindig más, mint 
az elmondott. Annak a számára, 
aki írói rutinnal nem rendelkezik 
és hétről hétre a moúdott szóhoz 
van szokva, nem könnyű elérni, 
hogy a leírott szó egyenértékű le
gyen amazzal. Ez a nagy nehézség 
ennél a „műfajnál”. Vannak a kö
tetben igehirdetések, amelyek any- 
nyira világosak, tárgyilagosak és

elsősorban az értelemhez szólóak, 
hogy nem árt meg nekik, hogy lé 
vannak írva. Sőt vannak kimon
dottan olvasó igehirdetések is, 
amelyeket alig lehetne bárhol is el
mondani. És vannak olyanok is, 
amelyek csak akkor érthetők iga
zán, ha az illető hangsúlyát is hoz
záképzeljük.

Említsük meg ezzel kapcsolat
ban, hogy a mai magyar igehirde
tés elsősorban tanító jellegű. Álla
pítsuk meg egyházunkról, hogy el
sősorban az o k o s  i g e h i r d e 
t é s r e  t ö r e k s z i k  é s  n e m  
s o k r a  b e c s ü l i  az  „ e g y h á z i  
s z ó n o k l a t o t . ” Legjobban si
kerültek az egyszerű, tárgyilagos 
hangú, átlátszó szerkezetű és az ige 
mondanivalóját és gyakorlati kö
vetkezményeit világosan összefog
laló igehirdetések. Ha egy igehir
detés amellett szép is és szárnyalni 
kezd, az nem baj. Ilyen is van. Ál
talában kimaradtak az igehirdeté
sekből, már csak a rövidség okából 
is, a kis képek, élénkítő történetek, 
amelyek a valóságban tarkítani, 
vagy lazítani szokták egyes igehir
detések szerkezetét.

A  gyülekezeti tagok felé mond
junk annyit: ha olvasgatják, ott, 
ahol esetleg nincs lelkész, épülni 
fognak belőle. A  könyv, bár nem 
annak készült, posztillás könyvet 
pótolhat és a lelkészt ott, ahol 
nincs minden vasárnap jelen. A  
lelkészek felé pedig: mindnyájun
kat hozzá fog segíteni, hogy egy
más hitéből, munkájából (sőt hibái
ból is) tanulva, együtt tusákodjunk 
a jobb igehirdetésért. Megszólal
tatni az örök igét a múló időben, 
előhozni az „ót és újat”, az ítélet 
alatt megtörve, életünket az abszo
lút mértéke alá helyezni mindig 
problematikus dolog és nem köny- 
nyű feladat volt. Jól prédikálni 
egyik legnehezebb dolog. Világos
nak és mégis frissnek, élmény
szerűnek és mégis objektívnek len
ni annyi, mint ellentéteket közelí
teni egymáshoz.

Uzon László
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REFORMÁTUS k o n f i r m á 
c ió i  KÖNYV, összeállította: Da
rányi Lajos püspök elnöklése alatt 
működő szerkesztő bizottság. 3. ki
adás. Kiadja: A Magyarországi
Református Egyház Egyetemes 
Konventje. Budapest, 1963.

A  közös úton haladás természe
tes velejárója a mások szolgálata 
iránti érdeklődés. Ilyen ökume
nikus figyelő szándékkal tekintsük 
át a református egyház konfirmá
ciói. oktató munkájának segédesz
közét a Református konfirmációi 
könyvet.

A könyv szerkesztői a konfir
mációi káté irodalomban eddig is
meretlen, újszerű módon indítot
ták útjára írásukat. A  káté elején 
egy bevezető levél olvasható, mely 
így kezdődik:

..Kedves ................... !
Amikor tanulás céljából kezedbe 

veszed ezt a Református konfir
mációi könyvet és . amikor már el
olvastad ezeket a kezdő sorokat, 
végy tollat kezedbe és a megszólí
tás üresen maradt részébe írd be 
keresztnevedet. Keresztelésedkor 
ezt a nevet mondta lelkipásztorod, 
amikor a keresztvíz fejedre hullott.

Ezt a köszöntőt vedd úgy, mint 
nevedre érkezett levelet. Olvasd el 
többször, hogy megértsd és számot 
tudj adni róla.

Ezt a köszöntőt Egyházad írta. 
Nem csupán az a gyülekezet, ame
lyikben élsz, hanem a Magyaror
szági Református Egyház, amely
nek öntudatos, nagykorú tagja kí
vánsz lenni.” (3. o.)

E bevezető sorok után a konfir
mandushoz intézett levél megma
gyarázza, hogy mit kell érteni re
formátus keresztyén meghatározás 
alatt. Azután megrajzolja a refor
mátus keresztyén ifjúnak a ke- 
resztségtől a konfirmációig megtett 
útját. A  konfirmációról ez olvas
ható a bevezető levélben: „A  meg
erősítést, hitedben való megerősí
tést Isten adja ígérete szerint a te

imádságaid és a gyülekezet kö
nyörgése nyomán a Szentlélek 
ereje által, a gyülekezet közösségé
ben. A  konfirmációnak, a megerő
sítésnek van egy földi, részedről 
történő része is. Amikor konfir
málsz, megerősíted, a .magad ré
széről is helyesled azt, hogy Isten 
a magáénak tart és hogy szüleid 
pár napos korodban megkeresztel
tek és hogy hitben neveltek. Most 
önként veszed magadra azt, amit 
szüleid és keresztszüleid megke- 
resztelkedésedkor vállaltak.” (4. o.) 
A konfirmációi előkészület alatti 
teendők felsorolása után a 12 éves 
Jézus példáján mutatja meg a le
vél a református keresztyén ifjú 
jellemvonásait. Részletes útmuta
tást ad a könyv használatáról. Be
fejező sorok: „Akkor készülsz jól 
a konfirmációra, ha annak nyoma 
lesz az egész magatartásodon. Ha 
jobb, szelidebb és kedvesebb leszel 
otthon és mindenütt, amerre jársz. 
Ha hűségesebben végzed a mun
kádat az iskolában vagy ahol ép
pen dolgozol. Ha tisztábbak gon
dolataid és ha nagyobb, szentebb 
elhatározások támadnak benned. 
Tegye Isten áldottá, hasznossá kon
firmációra való készületedet, ün
nepélyes hitvallásodat és fogadás
tételedet, azután életed egész fo
lyását itt a földön és majd az 
örökkévalóságban! Anyai szeretet
tel kívánja és munkálja ezt: Egy
házad.” (6. o.)

E levéllel a könyv írói szeretet
tel fordultak a konfirmandus felé. 
Kifejezésre juttatták, hogy a köny
vet elsősorban a konfirmandusok
nak szánták. Nem volt céljuk a 
gyermekek számára készült tan
könyv és lelkészek számára készí
tett vezérkönyv egyesítése egy 
könyvben. Az előző református 
konfirmációi káté (Református 
konfirmációi káté Budapest, 1957,
II. átdolgozott kiadás Budapest, 
1958.) előszava a lelkészeknek 
szólt.
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A  bevezető levél után a könyv 
első lő része következik: „Refor
mátus káté. Hitünk -igazságainak 
kérdés és feleletben való összefog
lalása konfirmációra készülők szá
mára.” A  34 kérdés közül a beve
zető- 7 kérdés, a református hitet 
részletezi. („2. Min alapszik ez az 
ősi keresztyén hit? Isten kijelenté
sén ;— Jézus Krisztus evangéliu
mán, —  a Heidelbergi Káté szerint 
Isten vigasztalásán.”) A  kérdések 
első csoportja (8— 11) „I. Az ember 
nyomorúságáról” cím alatt olvas
ható. 10. kérdés: „Mi a legna
gyobb emberi nyomorúság? Az, 
hogy természet szerint gyűlöljük 
Istent és embertársainkat.” A  kér
dések második csoportja. „II. A  
megváltásról” címet kapta (12— 45. 
kérdés). E rész gondolati rendje: 
Kegyelem, hit. Apostoli Hitvallás, 
Szentháromság, Atya Isten, Fiú Is
ten, Szentlélek Isten, Egyház (tag
jai, feladata, küldetése), igehirde
tés, sakramentumok. „III. A  há- 
ládatos élet” a káté harmadik ré
sze (46— 84. kérdés). Tartalma: 
Imádság Miatyánk, törvény, jócse
lekedetek, kegyes élet, megtérés, 
Jézus követése, Isten segítsége, Is
ten jutalmazása, idvesség. Két is
meretlen gondolattal találkozunk 
itt. Isten segítsége és jutalmazása. 
Válaszok: Isten segítsége: „Az
imádságra adott válasz: az Ige vi
gasztalása és útmutatása, —  a 
megújuló, felülről való erő — , és 
az Isten ígéreteiből táplálkozó re
ménység.” (80. kérdés.) „Mi az Is
ten jutalmazása? Nem az idvesség, 
mert azt Jézus Krisztusban kegye
lemből adja Isten, hit által, —  ha
nem Isten sokféle ajándéka, amik
kel kedvesebbé, szebbé s boldogab
bá teszi számunkra az életet és 
dicsőségesebbé az idvességet.” (81. 
kérdés.)

A  református egyház az 1948- 
ban kiadott énekeskönyvében a 
múlt kincseit és a jelen értékeit 
igyekezett egybeötvözni. A  zsoltá
rok eredeti, ősi szövege és dal

lama mellé odahelyezte a le g  
újabbkori ébredési énekeket. Visz- ' 
szalépett a múltba, de figyelemmel 
kísérte a jövendő lehetőségét is. A 
Református Konfirmációi Könyv 
írói is ezen az úton haladtak to
vább. Megelevenítették a múlt ér
tékét 'és azt a jelenben igyekeztek 
megszólaltatni. Öt és újat egyesí
tettek könyvükben. Különösen a 
káté részben lehet ezt a szándékot 
felismerni. Az előző években meg
jelent káték (Szamosközi István: 
Konfirmációi káté. Pécs, 1953. Re
formátus Konfirmációi káté. Buda
pest, 1957., 1958.)' különböző szán
dékú tárgyi csoportosításától eltér
ve, közlési módjával szakítva visz- 
szatértek a Heidelbergi Káté kér
déseihez. Annak üzenetét igyekez
tek a gyermek számára érthetően, 
a mában megszólaltatni. Megtar
tották a Heidelbergi Káté felosz
tását. A  hárorrv nagy egység (Az 
ember nyomorúsága, Megváltás, 
Háládatos élet) könnyen áttekint
hetővé teszi a gyermekek számára 
az egyház tanítását. A  megszokott 
káté anyag megrövidítése így hasz
not is hozott. Nemcsak formailag 
tértek vissza a Heidelbergi;. Káté
hoz, hanem annak mondanivalóit 
is igyekeztek megőrizni. A  34 kér
dés közül 21 azonos a Heidelbergi 
Káté kérdésével.' Tizenegy kérdés 
válaszában található a Heidelbergi 
Káté szófűzése. Találkozunk a Hei
delbergi Káté válaszának rövidíté
sével is. Átvették a káté írói a 
Heidelbergi Káté jelentősebb 
theológiai kifejezéseit: kiválasztás, 
vígasztalás, nyomorúság, igaz hit, 
háládatosság, ó ember meghalása 
(mcgöldök'ése), új ember feltáma
dása (felöltözése), megtérés. Az át
vett tehológiai fogalmak tartalmát 
több esetben bővítették. A  jó cse
lekedeteket a Heidelbergi Káté így 
határoztét meg: „Csakis azok, ame
lyek igaz hitből, Isten törvénye 
szerint az Ö dicsőségére történnek 
és nem azok, amelyek a mi véle
kedésünkön, avagy emberi rende-
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lésen alapulnak.” (91. kérdés.) A 
Református konfirmációi könyv
ben ez olvasható: „Melyek a jócse
lekedetek? Azok, amelyek, Isten 
akaratának megfelelnek, Jézus 
Krisztus indulatából történnek, és 
hasznosak az embereknek.” (65. 
kérdés.) Az új ember feltámadásá
ról a Heidelbergi Káté ezt írta: 
„Istenben való lelki öröm Krisz
tus által és az, hogy készséggel és 
szeretettel Isten akarata szerint él
jünk és magunkat minden jócsele
kedetben gyakoroljuk.” (90. kér
dés.) Az ú] káté így fogalmaz: „Hit
ben való megújulás Jézus Krisztus 
evangéliumának újra és újra való 
meggondolása által és az emberek 
cselekvő szeretetére való felbuzdu
lás a Szentlélek által, Jézus Krisz
tus pédája nyomán.” (76. kérdés.) A  
Heidelbergi Káté fogalmai közül 
kettőnek a megőrzése a múlthoz 
való túlzott ragaszkodásnak lát
szik. E két szó: „idvesség”, „sakra- 
mentum”. Az üdvösség és szentség 
szavak használata természetesebb
nek tűnik. A  Heidelbergi Káté 
megszólaltatásával a könyv írói 
arról tettek tanúságot, hogy egy
házuk tanításának konfesszionális 
értékeit meg akarják őrizni. Mun
kájuk közben hitvédelmi szempon
tot nem érvényesítettek. A  külön
böző egyházak tanításait, a refor
mátus tanítástól való eltéréseket a 
könyv nem ismerteti.

A  Református konfirmációi 
könyv szerkesztői a múlt értékei
nek megőrzése mellett arra is tö
rekedtek, hogy a régi igazságokat 
ma használatos gondolatokkal, sza
vakkal értessék meg. Bizonyosan 
már a könyv címében is ezért ke
rülték a káté szó használatát. A  
fejezet beosztások alá magyarázó 
alcímeket írtak. A  szentírási idé
zeteket beledolgozták a válaszokba, 
legtöbbször külön kiemelés nélkül. 
Néhány példa bibliai fogalmaknak 
mai gondolkodásba való átülteté
sére;

Evangélium; „Isten Jézus Krisz

tusban adott és a Szentlélek által 
munkált életmegoldása.” (5. kér
dés.)

Kegyelem: „Istennek az az irgal
mas bánásmódja, amellyel Jézus 
Krisztusban megsegíti az embere
ket és az egész világot az : emberi 
élet szeretésére és szolgálatára.” 
(14. kérdés.)

Keresztyén; „Eredeti értelme 
szerint Krisztus szerint való. 
Vagyis: az a keresztyén, aki hit ál
tal engedelmesen igazodik Jézus 
Krisztushoz.” (22. kérdés.)

Idvesség: ........az élet kérdései
nek Istentől való végleges megol
dása.” (82. kérdés.)

A Tízparancsolat magyarázatá
ban Isten Törvényét a minden
napi élettel kötötték össze. „Mit kí
ván Isten tőlünk. . . ” —  így kez
dődnek a kérdések Válaszok: 4. 
parancsolat (nálunk 3.) „Azt, hogy 
fordítsunk gondot az istentisztelet
re, a munkát hűséggel végezzük, a 
dolgozókat megbecsüljük és azt, 
hogy a pihenés lehetőségeivel he
lyesen és hálásan éljünk.”

5. parancsolat: „Az általa meg
szentelt családi életet, a szülők és 
elöljárók iránti tiszteletet és enge
delmességet és az emberi rendben 
szolgáló életet.”

6. parancsolat: „Az élet megbe
csülését, a háború és mindenféle 
pusztítás ellenes magatartást és az 
emberek es a népek közötti béke 
munkálását.”

7. parancsolat: „Először azt, hogy 
tudjuk; testünk a Szentlélek temp
loma, aztán; tiszta erkölcsű életet.”

8. parancsolat: „Az anyagi javak 
megbecsülését, a jogos tulajdonnal 
való hálás élést, a mások- és a 
köztulajdon védelmét.”

9. parancsolat: „Minden ember 
megbecsülését, a pletyka, rágalma
zás elkerülését és minden vonat
kozásban igaz szót.”

10. parancsolat: A  rossz kívánsá
gok megtagadását, — amink van, 
azzal való hálás élést.”
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A  szeretetet a szolgálat gondola
tával magyarázzák a könyv írói. 
„Hogyan szolgálhatjuk az embere
ket?” kérdésre ezt a választ adják: 
„Ha törődünk az emberek dolgai
val, ha segítjük őket életükben és 
munkájukban, ha tevékenyen részt 
veszünk népünk jót munkáló éle
tében, ha munkáljuk az egész em
beriség szabadságát, jólétét és bé
kéjét.” (68. kérdés.) Nemcsak az 
volt a könyv íróinak célja, hogy 
régi gondolatokat új formában fo
galmazzanak meg, hanem az is, 
hogy új felismeréseket is tanítsa
nak. Ez leginkább az egyházról 
szóló kérdésekben látható. Az egy
ház, egyháztagság, gyülekezet is
mertetése után az egyház szolgá
latát így részletezi a könyv: „Mi 
az egyház legfőbb feladata ebben 
a világban? Isten igéje igaz hirde
tése — , a Krisztus által rendelt 
sakramentumok helyes kiszolgálta
tása — , hogy ezek áltál az egyház 
tagjai üdvösségre jussanak és al
kalmassá tegyenek az egyház kül
detésének betöltésére.” (33. kérdés.) 
„Mi az egyház küldetése ebben a 
világban? Dicsőíteni a Szenthá
romság Istent, —  és úgy gyako
rolni Isten tiszteletét s betölteni 
szolgálatát, hogy ezek is segítsék 
az emberiség, a népek, a családok 
életét.” (34. kérdés.) „Hogyan tudja 
betölteni az egyííáz küldetését eb
ben a világban? Ha Isten szerete- 
tével szereti az embereket^ — ha 
odaadó hűséggel szolgálja az em
berek üdvösségét, amellett jólétét 
és békéjét.” (35. kérdés.)

A könyv írói a bevezető sorok
ban ilyen formán közölték célki
tűzésüket: „A konfirmáció közvet
len célja az, hogy előkészítsen az 
úrvacsora vételére. További célja 
az, hogy felkészítsen az Istennek 
tetsző és az emberek hasznát szol
gáló életre, aminek egyaránt fon
tos a földi és az örökkévalóságban 
levő része.” (5. oldal.) összegezve 
a káté tartalmi mondanivalóját, 
határozott kettősséget vehetünk 
észre: keresztyén ismeret —  ke

resztyén élet. így is meg lehet fo
galmazni: Istennel járás —  embe
reknek való szolgálat. Az is felis
merhető, hogy a könyv szerkesztői 
mind a kettőre egyforma hangsúlyt 
tettek. Földi életünk és örökké
valóságunk egybefonódásából ter
mészetszerűleg következik ez

A  káté módszerét vizsgálva leg
döntőbbnek látszik a Heidelbergi 
Kátéval való kapcsolat. A  több 
gondolatból álló válaszokat egy
mástól elválasztották s ezzel átte
kinthetővé s könnyen megtanulha
tó vá tették. Pl.

12. Kicsoda Jézus Kriszus?
Az élő Istennek egyszülött Fia,
—  aki emberré született,
—  akit Isten küldött a világ Üd

vözítőjéül.
A  több tagból álló válaszokban 

igen sok esetben már az első gon
dolat a  teljes választ adja. Az utá
na következők mint támasztó pil
lérek tartják, részletezik az első 
gondolatot. Ez a módszertani meg
oldás lehetőséget ad egyfelől arra, 
hogy nehezebb felfogású gyerme
kek is határozott gondolatokat sa
játítsanak el, másfelől módot ad 
arra, hogy kevesebb óraszámmal is 
az egész kátét át lehessen venni. A  
káté kérdései logikusan következ
nek egymás után. Nincsenek elap
rózott, egy szavas válászt váró kér
dések. Arra is figyeltek a könyv 
írói, hogy a kérdések ne egysze
rűen csak bevezetői legyenek a 
megtanítandó mondatoknak. Az 
érdeklődő, a kíváncsi, az ismeret
lent megértetni akaró ifjú kérdé
seit lehet több helyen észrevenni. 
A  régi kátéban a szentségekkel 
kapcsolatosan ez a kérdés hang
zott: „Mi a szent keresztség (úri 
szent vacsora) lényege? Az új káté 
így kérdez: „Mi a keresztség sakra- 
mentumának (az úri szent vacsora! 
értelme?” E kérdések előtt ez áll: 
„Mit je lö l. . .  a víz (kenyér és 
bor)?” Mivel az általános iskolá
ban ismeretlen a kérdés-felelet for
májában való közlése és elsajátí
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tása az anyagnak, ezért helyén 
való a könyv bevezetésében olvas
ható módszertani utasítás: „Akkor 
készülsz jól a konfirmációra, az
után az Isten és az emberek előtt 
egyaránt kedves életre, ha/ ennek 
a könyvnek egyes részeit megtanu
lod szóról szóra. Van a keresztyén 
életnek több olyan tétele, kifeje
zése, amelyeket úgy meg kell ta
nulnod, mint a verset vagy az ide
gen szavakat. Van olyan, amelyet 
meg kell jegyezned és a magad 
szavaival kell elmondanod. Tulaj
donképpen itt elkezded és részben 
folytatod azt, ami később a gyüle
kezetek ünnepi istentiszteletein és 
a mindennapi gyakorlatában tanu
landó és gyakorlandó a szív utolsó 
dobbanásáig.” (6. oldal.)

A  könyv második, nagyobb fele 
(25— 71. oldal) „Kiegészítő olvas
mányok” címet kapta. I. „A Biblia 
ismertetése” a következő rendben: 
A Bibliáról általában, a Biblia rö
vid tartalma. A) Ószövetség: Az 
őstörténet, Ábrahámtól a törvény
adásig, Izráel Egyiptomból való 
szabadulásának története a hon
foglalásig, a királyok és próféták 
korszaka, a nagypróféták, a kis- 
próféták, Izráel történetének kor
szakai, az Ószövetség tanító köny
vei, Jézus Krisztusról, a szabadító- 
ról szóló jövendölések az Ószövet
ségben. B) Újszövetség: Az evan
géliumok, Jézus életének főbb ese
ményei, Jézus Krisztus főbb cse
lekedetei, Jézus Krisztus főbb ta
nításai, az apostolok kora, az apos
toli levelek tanításaiból, az utolsó 
prófétai mű. E felsorolásból is lát
ni, hogy átfogó s egyben könnyen 
áttekinthető ismeretet ad a könyv 
a Bibliáról. Bőségesen közli az ige
helyeket, így épít hidat a Biblia 
rendszeres olvasása felé. Az Új
szövetség ismertetése, az Ószövet
séghez mérve kicsit nagyvonalú. 
Bevezetéstani kérdéseket nem 
érint. (Kik írták a leveleket, kik
nek, mikor stb.) Ebben a részben 
is felismerhető a szerkesztőknek 
aa a szándéka, hogy minél több is

meretet kell adni a konfirmandu
sodnak. Ezért közöl és ismertet a 
szöveg ilyen szavakat: tóra, szinop
tikusok, lectió, textus stb.

II. A  református imádság és 
éneklés. A  könyvnek ez a szaka
sza gyakorlati útmutatást ad (bib
liai helyek magyarázatával, Kálvin 
gondolatainak ismertetésével, a re
formátus keresztyén élet gyakorlá
sára: 10 imádság és 31 ének közlé
sével.

III. A  keresztyén egyház törté
nete. Felosztás: az első keresztyén 
gyülekezetek, a keresztyének üldö
zése, az egyházszervezet kialaku
lása, a keresztyén tan kialakulá
sa, a szerzetesség, a római kato
licizmus kialakulása, a megújulás 
jelei (Vald, Wicklif, Húsz, Szavo- 
narola), a reformáció, (Luther, 
Melenchton, Zwingli, Kálvin, Dé
vai, Szegedi, Sztárai, Mélius, Ká
rolyi, Szenei), az ellenreformáció, 
ébredési mozgalmak (belmisszió, 
külmisszió, puritanizmus, magyar 
belmisszió-külmisszió), a keresz
tyén egységmozgalmak. Bőséges 
anyag közlésével (72 nevet talá
lunk e részben) könnyen megje
gyezhető, áttekinthető képet ad a 
könyv az egyház történetéről. Rá
mutat a reformáció társadalmi je
lentőségére. A  belmissziói és kül- 
missziói mozgalmak ismertétésénél 
értékel, felmutatva jó és rossz vo
násaikat egyaránt. A  könyv többi 
része csak a tényeket közli. Bár a 
káté első kérdése említi a Heidel- 
bergi Kátét és a II. Helvét Hitval
lást, ebben a részben kimaradt e 
hitvallások történetére való utalás. 
Az egyház múltjából a jelenbe való 
átmenetet így ismerteti a könyv: 
„A  Magyarországi Református 
Egyház a második világháború 
után nagy feladat előtt állt. Az új
jáalakuló magyar életben, a szo
cializmust építő magyar nép meg
változott viszonyai között kellett 
megtalálnia helyét és szolgálatát. 
Az útkeresés nehéz harcát hitben 
és engedelmességben megvívta. 
Felismerte Krisztusban az enge
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delmesség útját és az Igéből újra
értette küldetését. Engedelmesség
ben odaállt a nép mellé s hazájá
nak ismerte fel az egyre szépülő 
és gazdagodó szocialista Magyar- 
országot. Küldetését az evangé
lium hirdetésében, az emberszere
tet gyakorlásában és az egész em
beriség szolgálatában látta meg. Ez 
irányban megújult az igehirdetése. 
Megindult a szolgáló egyház útján. 
Odaállt a népek szabadságtörekvé
sei és a világbéke mozgalma mellé. 
Az útkeresésben legnagyobb szol
gálatot Bereczky Albert püspök 
végezte, aki a hálaadás, a régi bű
nök megbánása és a másképpen 
csinálás útja tanításával, —• mun
katársaival együtt végezte el egy
házunk engedelmességre vezetésé
nek történelmi jelentőségű mun
káját.” (57. oldal.)

IV. Egyházunk mai élete. E rész 
felosztása: Egyházunk a Magyar 
Népköztársaságban, egyházunk 
szervezete és kormányzása, egyhá
zunk szeretetszolgálata, lelkipász
torképzésünk, egyházi sajtónk, 
egyházunk anyagi kérdései, egyhá- 
zunk! és a többi egyházak, egyhá
zunk istentiszteleti rendje. Pontos 
és bőséges anyagközlés jellemzi 
leginkább e könyvnek ezt a részét. 
Közli e szakasz valamennyi egy
házi cselekmény rendjét részlete
sen (kérdések, eskü szövege stb.).

A  sajtó ismertetésénél például a 
sajátosan református lapok mellett 
a „Teológiai Szemle” és a „Hungá
rián Church Press” is helyet ka
pott.

A  Református Konfirmációi 
Könyv munkaközösségben készült. 
Az Egyetemes Konvent Elnöksége 
által megbízott szerkesztő bizott
ság tagjai voltak: Elnök: Darányi 
Lajos püspök, előadó: Eékefi Benő 
püspök, tagok: Dobó László lelki- 
pásztor, Dusicza Ferenc konventi 
tanácsos, Jánossy Imre theológiai 
professzor és Pethe Kálmán espe
res.

A  bevezető sorokban a könyv 
szerkesztői ezt írták: „A  keresztyén 
élet tartalma több, mint amennyi 
ebben a Református Konfirmációi 
Könyvben van. Ez csak az irányt 
mutatja.” A  könyv áttekintése ar
ról győz meg, hogy a szerkesztők 
igyekeztek jól felismerhetően, ha
tározottan irányt mutatni konfir
máló református ifjaknak.

Áldja meg Isten gazdagon a 
könyv szolgálatát. Legyen valóság 
a konfirandusok életében az, amire 
a káté egyik kérdése utal: „Mi 
haszna, ha mindezt hiszed, tudod 
és gyakorolod? Az, hogy Isten vi
gasztalásában boldogan élhetek és 
idvességesen halhatok meg.” (83. 
kérdés.)

Ferenczy Zoltán
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Az igehirdető műhelye

PÜNKÖSD ELSŐ ÜNNEPE

János 14, 23— 31.

A textus rendkívül gazdag és az igehirdető ennek következtében 
könnyen „beleveszik” annak magyarázásába. Vigyáznunk kell arra, hogy 
egyfelől ne mondjunk egyszerűen „témás” igehirdetést valamelyik versre 
felépítve, de arra is, hogy ne akarjuk a textusnak minden sorát „kimerí
teni”. A  textus pünkösdkor hangzik el és ez a tény bizonyos mértékben 
meghatározza, hogy a gazdag tartalomból mit emeljünk ki. Ennek a „ki- 
emelés”-nek azonban az egész textusból kell kinőnie.

Vegyük sorra az egyes verseket, illetőleg verscsoportokat.
23— 25. v. — Ez a szakasz Jézus feleletét tartalmazza Judás kérdé

sére, aki ezt kérdezte: „Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod ki
jelenteni magadat és nem a világnak?? Bár Jézus nem ad közvetlen 
feleletet Judás kérdésére, mégis a következő versekben közvetve azt jut
tatja kifejezésre, hogy csak ott tudja Jézus magát igazán megismertetni, 
illetőleg kinyilatkoztatni, ahol hallgatnak az ő szavára, hisznek abban és 
szeretik Őt. Éppen azért nyilatkoztatja ki magát a tanítványok előtt, 
mert azok figyelnek szavára. Ebben a szakaszban rendkívül nyomaté
kosan jut kifejezésre az Atyának és a Fiúnak egymáshoz való szoros 
viszonya: „Ha valaki szeret engem . . .  az én Atyám szeretni fogja őt és 
hozzá megyünk.” . . .  „A beszéd . . .  nem az enyém, hanem az Atyáé.” Aki 
Jézus szavát elveti, az Isten szavát veti el. •— Jézus iránt való szeretet 
nem pusztán valami belső érzés, hanem az „az Ö beszédeinek megtar- 
tásá”-ban jut kifejezésre. Ez a szeretet „veretes” szeretet, vagyis a min
dennapi életben van vetülete. A  mindennapi élet cselekedeteiben válik 
konkrétté a Jézus iránt való szeretet. De még világosabban kell meg
határoznunk Jézus beszédeinek „megtartása” elsősorban a testvérek és 
a felebarátok iránt való szeretet gyakorlásában tűnik ki.

Ahol Jézus beszédeinek „megtartása” fennáll, ott bekövetkezik a 
nagy megajándékozottság: „hozzá megyünk és nála otthonunk lesz." De 
ezt ki kell éleznünk: csak oda tud és akar az Atya és a Fiú betérni és 
lakozást venni, ahol Jézus parancsai iránt való engedelmességből gya
korolják a felebarát iránti szeretetet. Pünkösd ünnepén ne felejtsük el 
hangsúlyozni az igének ezt a vonását! —  Jézus ebben a szakaszban úgy 
tünteti fel az Atyát és önmagát, mint akik „vándorok”, akik elindulnak 
a mennyei hajlékból — éspedig nem is egyszer! —  és betérnek azokhoz 
a tanítványokhoz akik szeretik Jézust. Jézusnak ez a kijelentése első
sorban azt jelenti hogy az ő tanítványai ebben a világban nincsenek 
egyedül”. Bennük és velük van az Atya és a Fiú is. Mindez Jézus „be
szédei” által történik. Ahol az Ö beszédeit hallgatják a tanítványok és 
szívükbe fogadják azt ott az ige által, mely éppen szól hozzájuk, lakozást 
vesz az Atya és a Fiú. Ez a „lakozás” nem valami misztikus élményt 
jelent, hanem egyszerűen azt, hogy a tanítvány közösségbe kerül az Atyá
val és a Fiúval, belső összekötöttségben van velük, amely abban jut ki
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fejezésre, hogy a tanítvány engedelmeskedik Jézus beszédeinek. De ez 
a „lakozás” azt is jelenti, hogy az Atya és a Fiú közvetlenül segítségükre 
van a tanítványoknak, támogatják őket a bűn elleni harcban. Végül ez 
a „lakozás” azt is jelenti, hogy az Atya és a Fiú —  akik a tanítványok
ban vannak — ezeken a tanítványokon keresztül „cselekszenek”, rajtuk 
keresztül végzik munkájukat a világban. így lesznek a tanítványok az 
Atya és a Fiú eszközeivé. — Az elmondottaknak viszont éppen az ellen
kezője áll azokra a tanítványokra nézve, akik Jézus beszédeit megvetik: 
sem Jézus, sem az Atya nem jön hozzájuk és ennek következtében nem 
lesznek az Ö eszközeivé sem.

Az eddig tárgyalt szakasznak látszólag nem sok pünkösdi vonatkozása 
van. De azonnal megtaláljuk a pünkösdi vonatkozásokat, ha két dologra 
gondolunk. Az egyik az, hogy Jézus „beszédei” a Lélek által lesznek haté
konnyá a szívünkben. így is mondhatjuk: a Lélek által megelevenített 
igén keresztül jön az Atya és a Fiú a tanítványok szívébe. A  mai pré
dikációk csak emberi szavak volnának, ha a Lélek nem formálná azokat 
„igé”-vé. A másik pünkösdi vonatkozás az, hogy a valódi pünkösd nem 
pusztán valami érzelmi fellángolás a keresztyén ember életében, hanem 
Jézus parancsainak való naponkénti engedelmesség, a szeretet gyakor
lása a felebarát iránt.

26. v. — Ügy tűnik, hogy ez a vers az egész szakaszban a leginkább 
„pünkösdi”. Itt van szó név szerint is a Szentlélekről. Ha ezt a szakaszt 
jól megértjük, akkor a legjobb értelemben vett „időszerű” prédikációt 
tudunk mondani a Szentlélekről. A  vers a Szentleiket „Vigasztaló”-nak 
mondja. De a görög szót fordíthatjuk még a következő magyar kifejezé
sekkel, Segítő, Közbenjáró, Szószóló, sőt így is: Ügyvéd. (Olyan értelem
ben, hogy a tanítványok ügyét valóban „védi”.) Jézus távozása után nem 
maradnak a tanítványok egyedül, Jézus helye nem marad üres: a Szent
lélek lesz a segítőjük, szószólójuk és ügyüknek a védője. Ö lesz a vigasz
talójuk is nehézségeik közepette és ha utoléri őket a bánat. A  Szent
leiket Jézus „nevében” küldi az Atya, vagyis Jézus kérésére. A  Szent
lélek feladata a tanítványok életében ez: „mindenre megtanít majd titeket 
és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam néktek.” Mit jelent az, hogy 
a Szentlélek „mindenre megtanít”? Elsősorban azt, hogy Jézus elmene
telével a tanítványok „tanítása” nincs lezárva! A Szentlélek végzi a to
vábbi tanítást! Miért van erre szükség? Több feleletet adhatunk rá. Gon
doljunk arra, hogy Jézus földi tartózkodása, illetőleg tanítása nagyon 
rövid volt és ezalatt nem mondhatott el mindent a tanítványainak. De 
azért sem mondhatott el mindent, mert azok nem voltak még elég éret
tek ahhoz, hogy mindent megértsenek. Végül igen hangsúlyozottan kell 
gondolnunk arra is, hogy Jézus nem számolhatott minden kérdéssel, 
amely a tanítványok életében a következő évszázadokban merül fel, nem 
is szólva arról, hogy Jézus sohasem akart valami kazuisztikus tanítást 
adni, tehát olyan tanítást, amely minden előálló helyzetben „patentként” 
lett volna alkalmazható. (Ezért tévednek azok, akik a Szentírást a mi 
korunkban is minden kérdésben „patentként” akarják használni!) Jézus
nak az a kifejezése, hogy a Szentlélek „mindenre megtanít” mutatja azt, 
hogy Jézus sohasem gondolt arra, hogy a következő évszázadokban majd 
az Ö szavait a különböző helyzetekben egyszerűen „reprodukál”-ják, 
vagyis egyszerűen ismételgetik rabszolgák módjára! A  Szentlelket nem 
azért küldte Isten a világba, hogy általa a tanítványok reprodukálják 
Jézus szavait, hanem azért, hogy a Szentlélek Jézus szavait egy-egy 
konkrét helyzetben aktualizálja! Ez azt is jelenti, hogy Jézus által el
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mondott beszédek, nem tehetők át minden további nélkül, formálisan, 
a mi időnkbe. A Szentlélek azért ajándékoztatott a tanítványoknak, hogy 
az új helyzetekben, új belátást adjon és előhozza a régi igének azt az 
új mondanivalóját, amelyre a tanítványoknak egy új konkrét helyzetben 
szükségük van.

Azt is kell azonban hangsúlyoznunk, hogy a Szentlélek ezt a mun
káját „emlékeztetéssel” végzi. Vagyis, nem szalcad el Jézus tanításaitól. 
Ez az emlékeztetés nem egyszerűen arra vonatkozik, hogy visszaidézi 
Jézus élete eseményeinek lefolyását, hanem visszaidézi Jézus tanítását. 
Az az új belátás, mit a Szentlélek ma nyújt, nem lehet ellentmondásban 
azzal, amit Jézus kinyilatkoztatott. Tehát nem valami új kinyilatkozta
tást hoz a Szentlélek, hanem Jézus által adott kinyilatkoztatást aktuali
zálja a jelen helyzetben. A  Szentlélek bizonyos önállóságra visz bennün
ket az ige magyarázása közben, de a Jézus Krisztushoz való kötöttségben. 
De az is igaz, hogy éppen a Jézus Krisztushoz való kötöttségben van 
szabadságunk is, mert Jézus Krisztus nem egy megholt nagyság, akinek 
a szavait unos-untalan idézgetjük, hanem élő Űr, akinek a szavait a 
Szentlélek egy adott esetben olyan elevenné teszi, hogy az olyan frissen 
hangzik, min a tanítványok ajkán az első pünkösd reggelén.

Mindezt azért kellett ilyen részletesen elmondani, mert lelkészeinket 
és gyülekezeti tagjainkat még mindig kísérti az a hamis gondolat, hogy 
akkor prédikálnak igazán „tisztán” és akkor hallanak igazán tiszta igét, 
ha a lelkészek egyszerűen reprodukálják az írást. Ahol ezt lelkészek 
teszik, ott Krisztust „holttá” degradálják, mert az élő Krisztus az egyház 
és az emberiség mai problémái között frissen akar megszólalni és új 
helyzetekben, új belátásokat akar adni.

27. v. — A  búcsúzó Jézus „békességet” hagy tanítványainak. Éspedig 
az Ö békességét. Ez a békesség abból a gyermeki viszonyból nő ki, amely
ben Jézus volt az Atyával. Ez a békesség ragyogott le róla akkor is, 
amikor haláláról beszélt és búcsúzott tanítványaitól. Tudta, hogy az Atya 
kezében van és ez adott néki békességet. Ezt a békességet adja Jézus 
az övéinek is. A  tanítványok is csak akkor nyerhetik el ezt a békességet, 
ha gyermeki bizalommal tekintenek az Atyára. Jézus korában szokásos 
volt, hogy a köszöntéseknél és búcsúzásoknál az emberek békességet 
kívántak egymásnak. Jézus azt mondja, hogy amikor ő békességről 
beszél, akkor nemcsak kívánja ezt a tanítványainak, hanem adja is. Ez 
a békesség magában foglalja lényegében az egész üdvösséget is.

Ez a textus egyáltalában nem arra való, hogy a lelkészek ennek 
alapján szinte ingerülten szembeállítsák egymással azt a békességet, amit 
Jézus ad és azt a „békét”, amire az emberiség törekszik. Teljesen hamis 
minden olyan prédikáció, amely Pünkösdkor arra irányul, hogy lekicsi
nyítse az ún. „világi béke” értékét, azt semmisnek mondja ki és utána 
kijelentse, hogy „addig nem lesz igazi békesség a világon, amíg mindenki 
el nem nyeri Jézus békességét.” (Ez már csak azért is hamis, mert soha 
nem fog megtörténni ebben a világban az, hogy mindenki elnyeri Krisz
tus békességét!) Textusunk egyáltalában nem állítja szembe egymással 
Jézus békességét és a világi békét”. Jézus csak arról beszél, hogy Ö más
képpen adja a békességet, mint a világ. Az adott helyen konkréten ez 
arra vonatkozik, hogy míg az Ö korában a köszöntés formában csak 
kívántak egymásnak békességet, ezzel szemben Ö nemcsak kívánja, ha
nem adja is ezt a békességet. Viszont, egy pillanatig se gondoljunk arra, 
hogy Jézus békességébe nem tartozik bele az emberek egymás közötti 
békessége, tehát a világ békéje is. Amikor az ótestamentum népe „bé
kességgel” köszöntötte egymást, akkor ebben jólétet, rendezettséget és
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egészséget is kívánt! Amikor Jézus ezt a formát a búcsúzásnál átvette., 
nyilvánvalóan az eddigi tartalmat is átvette, csak azt még ki is bővítette! 
Aki tehát úgy gondolja, hogy Jézus békessége „szűkebb” területre vonat
kozik, mint az ótestamentom népe béke, békességfogalma, az nem látja 
helyesen ezt a problémát. Nekünk világosan szabad, megmondanunk 
azt, hogy Jézus békessége több, mint a világ békéje, de azt is, hogy Krisz
tus követőit ez nem menti fel az ún. békeszolgálat alól, sőt éppen ez 
kell, hogy ösztökélje őkét erre a szolgálatra.

28— 31. v. —  Ez a szakasz arra ösztökéli a tanítványokat, hogy örven
dezzenek Jézus elmenetele miatt. Jézus ui. az Atyához megy. De örven
dezzenek azért is, mert majd visszajön hozzájuk. És végül örvendezze
nek azért, mert „a világ fejedelme” (a sátán) már legyőzetett, nincs 
hatalma Krisztuson. Krisztus ui. minden kísértés között bűn nélkül ma
radt, látszólag győzelmet arat Krisztuson a kereszten, de ez valóban lát
szat, mert még a kereszthalál is eszközzé lesz Isten kezében Krisztus 
diadalához.

D. Káldy Zoltán

PÜNKÖSD MÁSODIK ÜNNEPE

Ján 3, 16— 21

A perikopának nem minden verse egyenlő értékű, kimagaslik belőle 
a 16. vers, amelyről Luther azt mondta, hogy méltán véshetnénk azt 
aranybetűkkel szívünk táblájára, ez az az ige, amelyet minden keresz
tyénnek könyv nélkül kell tudnia, naponként elimádkoznia, hogy abból 
vigasztalást és hitben való megerősödést nyerjen.

16

Érdemes a vers mondanivalójának részleteiben elmélyedni, annyi 
teológiai tartalmat jelentenek szavai.

a) „Houtos gar égepésen” kifejezést még nyomatékosabban lehet azzal 
fordítani, hogy „annyira szerette” ti. Isten a világot. János apostolnál gaz
dag tartalommal szerepel a szeretet fogalma. Most azonban csak azt kell 
abból kiemelni, ami tárgyunkra tartozik. Isten szeretete természetszerűleg 
összpontosul Fiára, így tudja Ö ezt a tökéletes szeretétet tökéletesen köz
vetíteni. Benne és általa éri el Isten szeretete az embervilágot. Az Atya 
és a Fiú közötti tökéletes szeretet tette mindezt lehetővé. Az Atya szereti 
a Fiút (Jn 3,35), a Fiú szereti az Atyát (Jn 14,31). Ennek a hangsúlyozása 
azért szükséges, hogy megláthassuk az Atya és a Fiú .közötti belső szere- 
tetkapcsolatot. így növekszik annak a jelentősége, hogy az az Atya, aki 
ennyire szereti a Fiút, aki ilyen szoros viszonyban van vele, az adja oda 
a Szeretettet a keresztre és a halálra, majd pedig a feltámadásra. Az Atya 
és a Fiú áldozatvállalásának nagysága tükröződik ezekben. Az ember
világnak az üdvössége sokkal fontosabb volt, a „kosmos” felé irányuló 
szeretet még nagyobb volt, inkább háttérbe szorították egymás iránti sze- 
retetüket. Ennyire szerette Isten a világot.
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b) Hangsúly van azon is, hogy Isten szerette a világot, Isten az ado
mányozó, ő adja oda a Fiút a világért. Luther rámutatott arra, hogy 
mennyire sokra tartják az emberek, ha egy fejedelem, vagy más nagyság 
adományoz valamit. Mennyivel inkább kell azonban nagyra tartanunk 
azt, ha maga Isten az adakozó, aki az ég és föld Ura. Az Ö adománya 
nagyságához méltó: tulajdon Fiát adta miértünk. Isten maga az, aki irán
tunk való szeretetét a legnagyobb bizonyítékkal bizonyítja: Egyszülöttjét 
sem kímélte, odaadta a kosmosért.

c) Még inkább kitűnik Isten szeretetének nagysága, ha arra gondo
lunk, hogy ő a világot (kosmos) ajándékozza meg szeretetének egész gaz
dagságával. A  világra, amely Isten teremtésének, gondviselésének, fenn
tartásának a tárgya, most már Isten megváltásának a tárgya is lesz. Ez 
pedig az a világ, amely a bűn és a halál törvénye alatt áll. A  világ nem 
szent. De Isten mégis szereti. Isten nem akarja ennek a világnak a pusz
tulását, hanem éppen ellenkezőleg: ennek a megmentését kívánja. Ez azon
ban nemcsak óhaj számára, hanem ezért olyan nagy árat fizet, amekkora 
Egyszülöttjének az odaáldozása a világért. Isten a hangsúlyt nem a világ 
bűnére helyezi, hanem az ő szeretetére, világot megmentő, üdvözítő cél
kitűzésére.

d) Egyszülött Fiát (tón hyion tón monogené) adta oda a világért. Sajá
tosan jánosi kifejezés ez. Azt tükrözi, hogy mivel Jézus Krisztus Isten 
egyetlen, kizárólagos Fia, világra szóló küldetése Isten szeretetének a leg
világosabb bizonyítéka. Az „Egyszülött Fiú” kifejezés Jézus Krisztus leg
magasabb „rangmegjelölése”, istenfiúi méltóságának meghatározása. Az 
Atyánaik és a Fiúnak a viszonyával fejezi ki a Szentírás azt a legbensőbb 
összetartozást, amit Jézus Krisztus így jelölt meg: „Amint az Atyának 
élete van önmagában, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önma
gában” (Jn 5,26). Mint Egyszülött Fiú él Jézus Krisztus a tökéletes össz
hang meghitt viszonyában az Atyával. Az Atya mindent a Fiúnak adott. 
Ezért Jézus Krisztus nem úgy szól az Atyáról, mint az emberek, akik 
csak hallomás útján szereznek tudomást róla, hanem mint az Atya színről 
színre látásának tanúja, mint vele tökéletesen egy személy. Az Egyszülött 
Fiút ezért senki máshoz sem lehet hasonlítani, ez Jézus Krisztus páratlan
ságát, kiemelkedő szerepét fejezi ki. Istenfiúságához hozzátartozik az enge
delmesség is: tökéletes összhangban van az Atya akaratával akkor is, ami
kor az földi életé során tőle szenvedést, halált kíván.

e) „Mindenki, aki hisz őbenne” (pás ho pisteuón eis autón) részesülhet 
az általa kiáradó javakból. Nincs különbség ember és ember közt az egy 
vérből teremtett emberiségben, a hit mindenki kincse lehet. Éppen azért, 
mert az Atya áll a Fiú mögött, mert tökéletes egységben vannak, lehet 
hinni őbenne. A  hit az a kulcs, amely által az emberé lehet mindaz az 
ajándék, amelyet Isten készített Jézus Krisztus által. A  hit által válik 
valósággá, hogy a világot szerető Isten meg akarja menteni az embert, 
nem halálra keresi, nem ítéletet akar tartani felette, hanem a Jézus Krisz
tus áldozati halála útján üdvözíteni akarja.

17

a) Isten küldi (apostello) Fiát meghatározott céllal. Amikor János 
evangéliuma ezt az igét használja Jézus Krisztussal kapcsolatban, a Fiú
nak az Atyával való tökéletes egységét hangoztatja. Jézus Krisztus isteni 
megbízással, határozott céllal és küldetéssel jön. Az ő isteni tekintélyének 
alapja: annak a tekintélye, aki őt küldte. Jézus Krisztus szava és csele
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kedete mindenben egyezik küldőjének az akaratával. Amíg előbb az Atya 
és az Egyszülött Fiú viszonyán keresztül fejezte ki János apostol Isten 
egységét, addig most más oldalról tárgyalja ugyanazt: a küldő és a küldött 
viszonylatát alkalmazza. Ezzel oly erősen emeli ki a tökéletes egységet 
amennyire csak lehet.

o) Az a célkitűzés, amellyel Isten kiküldte Egyszülöttjét a világba 
nem az ítéletnek (krinein) a fogalmával fejezhető ki, hanem ennek egye
nes ellentéteként a megmentésnek, az üdvözítésnek, a megváltásnak a 
fogalmával (sódzó, sótéria). A  „sóthénai” nemcsak a megmentést, hanem 
az üdvösséget, az üdvösség adományozását jelenti. Isten megmentő, üdvö
zítő szándékának a tárgya a „kosmos”. Jézus Krisztust az egész világ meg
mentésére és üdvözítésére küldte. Így válik Jézus Krisztus a világ Meg
váltójává (sótér tou kosmou), Megmentőjévé, Üdvözítőjévé.

18
Ennek a'versnek a kulcsszava a hit. Aki hisz (ho pisteüón), az választ 

adott Isten cselekedetére. Isten küldte Egyszülöttjét, ezzel hívást adott át 
az embernek. Ha ő nem tett volna semmit, az ember nem tudott volna 
magától hitre jutni. Ámde Isten a legnagyobb ajándékot adta az ember
nek, Egyszülöttjét áldozta oda a világ megmentésére. Istennek ez a csele
kedete válthatja ki az ember hitét. Isten a kezdeményező, tőle indult el 
minden. Az embernek lehetősége van arra is, hogy semmibe vegye Isten 
szeretetét. Aki nem hisz, ezen az úton van. Aki viszont hisz, elfogadja, 
hogy Jézus Krisztus, a világ Megváltója, akiben és aki által Isten új 
cselekvése megkezdődött. Aki hisz, mindazt az ajándékot, amelyet Isten 
készített, a maga számára érvényes kincsnek fogja fel. Jézus Krisztusban 
a saját, személyes Megváltóját is felismeri. Ez az üdvösség személyes 
átvétele és elfogadása. Ezért erre a hitre nem érvényes a kárhoztató ítélet, 
aki hisz, átment a halálból az életbe (Jn 5,24), már részese az örökéletnek 
(Jn 3,36; 6,47; 20,31). A  hívőnek üdvössége van, mert elfogadta Jézus 
Krisztust, akit Isten megváltóul küldött: „Én világosságul jöttem e világra, 
hogy senki se maradjon a sötétségben, aki énbennem hisz” (Jn 12,46).

A  Jézus Krisztusban való hit egyenlő az ő nevében való hittel, mert 
Jézus Krisztus csak az igében és az ige által ismerhető meg, ezért a róla 
szóló ige, nevének hirdetése, megváltói művének megnevezése azonos vele 
magával, a testté lett ige (Jn 1,1) Jézus Krisztus igéjének és személyének 
az egységét fejezi ki.

19—21
a) Jézus Krisztusban jött el a világosság a világba. A  „világosság” szó 

jellegzetes jánosi kifejezés, sajátosan teológiai tartalmú. Isten küldi Jézus 
Krisztust a világ világosságául (Jn 8,12). János evangéliumának bevezeté
sében az ige és a világosság cserefogalmak Jézus Krisztus megjelölésére. 
Ilyen értelemben szerepel a világosság, mint Isten legfőbb adománya. 
A fényben, a világosságban az Isten maga közelít el az embervilághoz. 
Isten lényegének a kifejezése a világosság: „Az Isten a világosság és nin
csen őbenne semmi sötétség” (1 Jn 1,5). Az Egyszülött Fiú Isten világossá
gát jelenti a földön. Aki benne hisz, őt követi, a világosságban jár, része
sül az ő világosságában.

b) A  cselekedetekről (ergoi) is meg lehet látni, ki tartozik a világos
sághoz és ki nem. „A világosság fiai” (Jn 12,36) a Jézus Krisztus által
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megvilágított úton járnak, cselekedeteik nem azért jók, mert önmaguk
ban igazak, hanem azért, mert Isten cselekszik általuk, részesei Jézus 
Krisztusnak és az ő világosságának. A  jócselekedetek sohasem emberi ér
demet jelentenek, hanem mindig Isten cselekszik általuk. Ezért nincs soha 
dicsekedése a keresztyén embernek. Cselekedeteinek igazsága (alétheia) 
sem az övé, hanem az Istené. „Amint cselekszik az ember, aszerint hisz'’ 
(Schlatter). A  hit és a cselekedetek szoros összefüggése itt is jelentkezik.

Textusunknak nincs direkt pünkösdi vonatkozása, azt nem is kell 
erőltetnünk, hiszen nem az egyházi évet, hanem az evangéliumot prédi
káljuk. Az azonban kétségtelen, hogy mindazt az ajándékot, amit Isten 
Jézus Krisztusban az embervilágnak adott, a Szentlélek által ébresztett 
hit útján tehetjük sajátunkká.

O. E.

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Jn 3, 1— 15

A Nikodémus-perikópa főszemélye nem Nikodémus, hanem Jézus. 
Ez persze általában is érvényes az Üt olyan elbeszéléseire, ahol —  látszólag 
— az elbeszélésben szereplő, néha név szerint is említett személy kerül, 
látszólag, az előtérbe (pl. Kapernaumi százados, Samáriai asszony, Gazdag 
ifjú stb.). —  Tehát nem Nikodémus kétkedése, töprengése, kérdezősködése 
a „téma”, hanem az, amit Jézus mond —  és cselekszik ebben a tör
ténetben.

Nikodémus farizeus, a zsidók főembere, „arcihón”, vagyis a szüned- 
rium tagja (7,26; 48). Éjjeli látogatásának oka, illetőleg a választott idő
pont oka nem a félelem, hanem valószínűleg az, hogy egy csendes, zavar
talan órát keresett a meghitt beszélgetésre (Schlatter). A  forró nappalok 
után az éjszaka hűvössége nyújtott felfrissülést a Kelet embereinek, s így 
alkalmas volt a szellemi erőfeszítést is kívánó elmélyedt beszélgetésre. 
Így tehát mindaz a tetszetősen hangzó elmélet („Nikodémus-keresztyén- 
ség” stb.), amit a prédikációkban gyakran Nikodémus látogatásának éjsza
kai időpontjára szoktak felépíteni, alapját veszíti. Egyébként is: a textus 
mondanivalójának súlypontja nem itt van. Csak azok keresik itt, akik sze
retnek pszichologizálni, s az emberit, az embert, s annak lelkivilágát 
igyekeznék a prédikáció középpontjába állítani. Nikodémus' későbbi sze
repére nézve Jézus történetében egyébként vö. Jn 7,50; 19,39. Jézus ige
hirdetése tehát megtermetté a gyümölcsét Nikodémus életében —  ez azon
ban, ismételjük, nem tartozik a textus fő mondanivalójához.

A beszélgetés háttere 2,13— 23. Nikodémus a jeleket említi, amik Jézus 
küldetésének bizonyságai. Ezek valóban ráutalnak, ezt jól látja meg Niko
démus, nem teremthetnek azonban hitet. Ez a Lélek ajándéka —  éppen 
erre akarja Jézus Nikodémust rávezetni.

Nikodémus —  ki nem mondott, de Jézus által felvett — kérdése az 
üdvösség elnyerésére vonatkozik. Jézus felelete a korabeli zsidó vallásos 
gondolkodás megfogalmazásában hangzik el. Nem utasítja el a megtisztelő 
címzést —  hogy ő Istentől küldött tanítója Izraelnek — . a beszélgetés 
során azonban megsejteti, hogy ő sokkal több, mint rabbi, tanító, akár a 
legnagyobb is Izrael tanítói közül. Ö az, aki leszállóit a mennyből s fel is 
megy oda. Vagyis helyreállítja Isten és az ember megszakadt kapcsolatát.
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Jézus válasza azt is kifejezi, hogy kevesli Nikodémus hitét („tudjuk” . .sí 
vö. Mt 22,16), mert ez megreked a jeleknél s bár azokban Isten hatalmá
nak megnyilvánulását látja, de nem ismeri fel a jeleket cselekvő Jézusban 
a Messiást (Schlatter).

A  3. versben bekövetkezik a beszélgetésben a fordulat, „ou dynatai 
idein” — nem láthatja, ez a részesedést fejezi ki; nem részesülhet annak 
javaiban, ajándékaiban. Ennek feltétele az „újonnan születés”. A  kifejezés 
— gennéthé anothan —  magyar fordítása körül sok vita folyt. A  lényeg 
azonban a helyes értelmezésen van, s ezt maga Jézus adja meg 5— 8-ban. 
Isten Lelkének közvetlen, újjáteremtő beavatkozásáról van szó az emberi 
életben. Nem „megjavulás”, új élet kezdése morális értelemben tehát az 
újjászületés. Éppen ez Nikodémus félreértése: nem arról van szó, hogy 
elölről kell kezdeni ezt a földi életet, csecsemőkorban, hanem a mostani 
életünket veszi Isten a kezébe s formálja újjá, tölti meg tartalommal. Az, 
hogy Isten „pneuma” (Jn 4,24), azt jelenti, hogy így találkozik az emberrel, 
mint az emberi létkörön túli ható erő. „Pneuma: Das Sein des Gláubigen 
und dér Gemeinde begründende und beherrsohende göttliche Macht — 
das wunderbare »wie« christliohen Seins” (Bultmann), „Durch die Offen- 
barung begründete eschatologische Existenz” (ua.), amely csak hitben 
ragadható meg. A  „víztől” kifejezés Bultmann szerint, mint a keresztségre 
való utalás, későbbi betoldás.

A  hangsúly mindenképpen azon van, hogy a „felülről való” születés: 
Istentől kapott új életlehetősége az embernek, s ez éppen ellenkezője 
annak az útnak, amelyen a farizeus, az izraeli kegyes ember, járni akart, 
mert ez alulról, emberi erőfeszítések és teljesítmények segítségével kívánt 
eljutni Isten országába. „Nikodémus esetében láthatjuk, hogy az emberi 
ész és képesség vak és tehetetlen Isten dolgai iránt. Ezért van szükségünk 
újjászületésre” (Luther). A  „test” az egész ember, mindenestől, tehát lei
kével, szellemi életével együtt, „dér ganze Mensch mit Leib und Seele, 
Vernunft und Willen” (Luther). Amit magunkkal hozhatunk s ami tőlünk 
telik, az mind kevés ahhoz, hogy vele Isten színe előtt megállhassunk. 
A  „test” : a földi lét (Jn 6,63). A „honnan” meghatározza az ember „hova”- 
liát isi. Új emberi létet, existenciát csak Isten teremtő tette, csodája 
teremthet. »

Istennek ez a munkája azonban megfoghatatlan és hozzáférhetetlen 
az ember számára. Ezt akarja Jézus azzal kifejezni, hogy a Lélek műkö
dését a széllel hasonlítja össze. A  görög kifejezések egyúttal szójátékot 
is adnak: Pneuma pnei — a szél (a lélek, lehelet, fuvallat) fúj . . .  Kiszá
míthatatlan a Lélek munkája emberi értelmünk számára. Csak Jézus 
ismeri a Lélek titkát s ő adhat hírt arról, mert ő „bejáratos” Isten szá
munkra elzárt világába (II— 15. v.). Szavai ezért hitelt érdemlőek. Más
felől az ő eljötté és műve egyúttal feltétele is a Lélek munkájának.

Jézus biztos tudása (11. v.) ellentéte Nikodémus tétova vélekedésének 
és kételkedésének. Másfelől Jézus nem a kíváncsiságunkat akarja kielégí
teni, nem mennyei titkokba akar bepillantást nyújtani, hanem hitet köve
tel, illetőleg a hit ajándékát kínálja fel a Lélek által. Ez azt is jelenti, 
hogy Jézus páratlan kapcsolata az Atyával (mennybe —  mennyből — 
mennyben) a testtélétel tényében és valóságában megnyitja Isten világát 
az ember számára is. Menny és föld Jézus eljövetele óta nem kizáró 
ellentétek többé. A 13. v. tkp Jézus istenfjóságának titkára utal: senki 
sem látta az Atyát, csak a Fiú (Jn 14,6— 12). Ezért Jézusban Isten jelen
léte  vált valósággá. „Wir kommen nur so in den Hímmel, dass uns 
Christus an seinen Hals hangt und gén Hímmel trágt” (Luther).
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Felbukkan a kérdés: miért nevezi Jézus az újjászületést „földi” dolog
nak (12. v.)? Azért, mert ott az ember létéről van szó, új existenciájáról, 
amely már a földi életben is érvényes. Születés ez, mert Isten munkája 
s nem a miénk. „Nicht die Werke, sondern die Person musis anders werden 
— neu geboren und nicht neue Werke tun” —  hangoztatja Luther! Igazán 
új tettek csak a megújult életből származhatnak, s nem megfordítva.

így érthető a 13. v.: Ha az újjászületésről szóló beszéd hihetetlen 
nektek, mondja Jézus Nikodémusn.ak, akkor mennyivel inkább az Ember 
Fiának mennyei származásáról és felemeltetéséről szóló beszéd! A -14. v. 
titokzatos utalása a legtöbb írásmagyarázó szerint Jézus kereszthalálára 
való burkolt utalás. Hogy nekünk örök életünk lehessen, azért az Ember 
Fiának meg kell halnia. Az örök élet itt az Isten országa cserefogalmává 
válik. Az Izrael pusztai vándorlásából ismert Érckígyó esetére való utalás 
(14— 15. v.) Krisztus keresztjének megmentő jelentőségét mutatja, azoknak 
számára, akik hitre jutnak őbenne. Itt zárul be a kör: az örök élet —  
Isten országa —  elnyerésének feltétele a Jézushoz való viszony, az ő élet
művének magunkévá tétele, a benne való hit. Őbenne (Jn 20,31), általa 
leszünk az örök élet részesei.

A  textus Szentháromság vasárnapjának perikópája. Keresnünk kell 
kérygmájánák de tempore jellegét is. A  történetben valóban szó van a 
teljes Szentháromság Istenről. Jézust az Atya küldi —  az ő életműve az 
ember életújulásának feltétele —  azt az új életet a Szentlélek teremti meg 
az emberben.

Groó Gyula

SZENTHÁROMSÁG U. 1. VASÁRNAP

Lk 16, 19— 31.

EXEGÉZIS

A tékozló fiúról és a hamis sáfárról szóló példázat után ez most már 
a harmadik olyan példázat, amely a tulajdon kérdésével foglalkozik és 
arra figyelmeztet, hogy a tulajdonhoz való viszony milyen nagy mérték
ben határozza meg az ember sorsát. A  hamis sáfár példázata és a mos
tani példázat között érezhető az összefüggés, de a különbözés is. így jel
lemzi ezt Schlatter: „Az első példázat ezt mondja: adj! —  mert így meg
mentheted magad. A  második ezt mondja: ha megtartod és magad élve
zed, vesztedbe rohansz.” (Schlatter: Das Evangélium des Lukas 375. ol
dal). Fendt szerint is arra figyelmeztet ez a példázat, hogy földi javaink
kal élve az örök életre kell felkészülnünk. „Semmiképpen sem jelenti 
ma számunkra ez a példázat, hogy Jézus a gazdagságot kárhozatra 
vivő, a szegénységet pedig örök üdvösséget szerző dolognak minősítené.” 
(Fendt: Dér Christus dér Gemeinden 1937.)

Grundmann szerint a példázat egy akkoriban közszájon forgó elbe
szélés alakításából keletkezett. (Walter Grundmann: Das Evangélium 
nach Lukas. Theol. Handkommentar zum NT. Berlin 1963. 3. kiad.) 
Az elbeszélés Egyiptomból került Palesztinába. Az egyiptomi elbeszé
lés szerint egy gazdag ember díszes temetés után az alvilágba került, 
egy szegény ember viszont, akit csak lepedőbe csavarva temettek el,
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fehér ruhába öltözötten Ozirisz mellett nyitotta fel szemét. Mindez azért 
történt így, mert a 'gazdag rossz volt földi életében, a szegény pedig jó. 
— A palesztinai változatban a gazdag vámszedő, a szegény pedig írás
tudó. A  vámszedő gonosz ember volt, de egy jótette miatt díszes teme
tésben részesült. Az írástudó jó ember volt, de egy vétke következtében 
nyomorúságos temetésben részesítették. Haláluk után azonban kiderült 
az igazi valóság. A  vámszedőt utolérte az ítélet, az írástudó pedig az üd
vözölök közé került.

Megjegyzések versről versre Grundmann kommentárja alapján:
19. v. Jézust ugyanazok hallgatják, mint az előzőkben is. A  gazdag 

életfolytatása hasonlít a Lk 12, 16-ban említett bolond gazdagéhoz és a 
15. részben szereplő tékozló fiúhoz, aki az életet egyetlen dáridónak te
kintette. A  bíbor felsőruha költséges luxus cikk. A  gyolcsból készült 
alsó patyolat pedig egyiptomi import áru.

20—21. v. Lázár nem találkozik életében egy „irgalmas samaritánus- 
sal” sem, aki segített volna rajta. A  gazdagok asztaláról azért hullott 
le sok morzsa, mert a kenyérbelet kéztörlőnek használták. — A  kutyákat 
nem tudta elkergetni, mikor sebeit nyalogatták, mert ahhoz sem volt 
ereje. Lázár neve — Eleázár — azt jelenti: Isten megsegít. Azon szegé
nyek sorába tartozott, akiket Jézus boldognak mondott.

22. v. Ábrahám kebele azt jelenti, hogy a szegény a paradicsomi 
lakoma alkalmával Ábrahám oldalán kapott férőhelyet, mégpedig olyan 
díszhelyet, amelyre az írástudók tartottak igényt. A  Lk. 6, 20-ban emlí
tett boldogmondás megtestesülésével találkozunk itt.

23. v. A  poklot itt az elbeszélés nem seolnak, vagy gyehennának, 
hanem hádesznek nevezi. ítéletről nincs szó, mégis a végleges, megmásít
hatatlan állapotba került a gazdag. Helyzetén már nem változtathat. 
A paradicsomot, az üdvösség helyét, a Krisztus születése utáni első szá
zad idején a harmadik mennyországba helyezték (Hen 8, 1 és II. Kor. 
12, 2— 4.1

24. v. Aki a földön nem szomjúhozott az élő Isten után, annak a 
hadesben kell megtanulnia, mi a csillapíthatatlan szomjúság (Zsolt 42, 
2. 143, 6.) Most a gazdag kénytelen elnézni Lázár ünnepi örömét. Egy 
apokrif irat (IV. Ezsdr) szerint a pokol kínjai közé tartozik az is, hogy 
látni kell a kárhozatba jutottaknak, amint az angyalok szállást készí
tenek az üdvözült lelkeknek a béke hajlékában.

25. v. Ábrahám nem tagadja, hogy a gazdag hozzátartozik. „Fiam”- 
nak szólítja. De ez magában nem elegendő (Lk. 3, 7.) Hiányzik a meg
térés gyümölcse (Lk 1, 53.) A  gazdag' azért került a pokolba, mert élete 
a gyönyör hajszolásában telt és nem gondolt Lázárra. Lázár földi nyo
morúsága között az Ürba vetette bizalmát.

26. v. A  közbevetés a görög kifejezés értelme szerint vízzel töltött 
szakadék.

27. v. A  halottakkal való társalkodás iránti vágy a korabeli zsidó
ságban ismert jelenség volt.

28. v. A  gazdag és öt testvére Jülicher szerint jelképesen Izrael el
vetett felét reprezentálja. Grundmann ezt a nézetet nem fogadja el, mert 
szerinte nem lehet a példázatot allegóriának tekinteni. Egyszerűen 'a 
megtérésre hívásról van itt szó (Neh 9, 26. Csel 18, 5. I. Tim 5, 21.)

29. v. A  gazdagon nem tudott Lázár segíteni. Mózesre és a prófétákra 
kellett volna hallgatnia — pl. Ezs 58, 7. és köv.-re. Lázár viszont hall
gatott rájuk, pl. Zsolt. 86, 1-re. Az ige engedelmes meghallgatásán dől
nek el a dolgok. (Lk 10, 25; 16, 16— 18; 18, 20.)
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31. v. Ábrahám nem támasztja fel Lázárt és nem* küldi vissza a 
földre, mert ha yalaki nem hallgat az igére, nem segít rajta a csoda sem. 
Ez a vers Grundmann szerint magyarázat arra vonatkozóan is, hogy a 
feltámadott Jézus miért nem jelent meg ellenségeinek. (Mt 8, 12. Lk 11, 
16— 29.). Az „ek nekrón anaslé” kifejezés későbbi keresztyén hatást mu
tat (Kol 3, 3).

„így teszi Lukács hangsúlyossá egy ismert anyag átalakítása és to- 
vábbformálása útján Jézus üzenetét.” (330. oldal). Grundmann foglalko
zik a János evangéliumában szereplő Lázár és a példázatbeli Lázár 
alakjának egybevetésével. Egyezést lát közöttük atekintetben, hogy mind
két esetben az ige jelentősége emelkedik ki a csodával szemben. Aki az 
ige szavának nem hisz, azt a jelek sem győzik meg.

MEDITÁCIÓ

Figyelemreméltóan prédikált példázatunkról Luther (Calver III. 369. 
oldal). A gazdagban a hitétlenség, Lázárban a hit típusát rajzolja meg. 
Nem azt mondja, hogy a gazdag nem hitt, Lázár pedig hitt. Inkább arról 
szól, hogy aki nem hittel fogadja az igét, olyanná válik, mint a gazdag: 
hozzátapad a tulajdonhoz, érzéketlenné válik a másik ember baja iránt, 
mindig azokhoz dörgölőzik, akiktől várhat valamit. Önző, azt szeretné, 
ha mindenki neki szolgálna, önzését azonban jócselekedetekkel igyekszik 
leplezni. — Aki viszont hittel fogadja az igét, mind Lázárrá válik. „Ab- 
rahám nem volt olyan szegény és beteg, mint Lázár, de szívében teljesen 
egy volt vele. Azonnal meg is ismerte őt és magához ölelte. A  Lázárok 
tehát szívükben, a hitben és a szeretetben egyek, külsőleg azonban sok
félék.” Ábrahám alakját a példázat értelmezésénél általában figyelmen 
kívül hagyják. Luther prédikációja figyelmet fordít rá. Lázárban és 
Ábrahámban együtt mutatja fel a hit példáját. Főleg azt emeli ki, hogy 
a hit nincs hozzákötve a gazdagsághoz, hatalomhoz. Nem csüng rajtuk. 
Ha rendelkezik is velük, azokat a felebarát szolgálatába tudja állítani. 
Az „Örömhírben” közölt prédikációhoz is Luthernek ez a megfigyelése 
adott indítást.

Ezt a példázatot gyakran használták fel igehirdetők a polgári társa
dalom kiépülése idején a szegénység megszépítésére és a földi örömöket 
hajszoló, mások iránt érzéketlen gazdagok lelkiismeretének megnyugta
tására. Kisebb mértékben értelmezték demagóg módon, hízelegve a sze
gényeknek, álradikális szenvedéllyel ostorozva a gazdagokat, anélkül 
azonban, hogy világos döntés elé kerülhetett volna egyik is, másik is. 
Elég jó példa etekintetben Raffay Sándor igehirdetése. Ö gyakran osto
rozta igehirdetéseiben a fényűzést, önzést, szeretetlenséget, divat-túlka
pást. Szívesen elszenvedtek egy kis lelkiismeretfurdalást, mert ennek 
fejében ilyesmit hallhattak: „A gazdagság magában nem is bűn és a 
szegénység magában nem is átok. Bűnné és átokká akkor válik mind
kettő, ha a gazdagság és a szegénység ellentétét nem igyekszik megszün
tetni, vagy legalább is enyhíteni a testvérszeretet. És ezen a téren hiába 
minden rendszerváltozás, hiába minden szép elmélet, hiába a béremelés 
vagy a munkaidő leszállítása és hiába minden leleményes társadalmi 
átszervezés, mert az emberek egymáshoz való viszonyának, a szív érzé
seinek kell megváltoznia.” A  prédikáció a szegények és a gazdagok között 
visszássá megrajzolásával kezdődött. Hogyan segíthetünk rajta? — ve
tette fel a szónoki kérdést, és így válaszolt: „Egy szót ragadok ki:
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a m o r z s á k a t .  Mert ebben az egy szóban is megtaláljuk a baj orvos
ságát.” „Mert a megelégedés morzsalékokkal táplálkozik”.

A  példázat alapján úgy kell prédikálni, hogy a hallgató Isten színe 
elé kerüljön. Isten színe előtt minden ember felismeri, hogy Lázár, se
gítségre szoruló ember, és azt is, hogy gazdag, a segítés alkalmaival és 
lehetőségeivel megáldott ember. Beszélnünk kell Jézus Krisztusról, aki 
áron is megvette az alkalmat, Lázárrá lett értünk, hogy segítsen rajtunk. 
Hirdessük boldogan, milyen nagyjelentőségű dolog, hogy Jézus Krisztus 
testvérünk, hogy a róla szóló evangéliumot hallhatjuk, hogy kegyelmi 
időben élünk, mert újat kezdhetünk, testvére lehetek a másik embernek 
s a másik ember is arra rendeltetett, hogy testvérem legyen. Ma annyi 
minden jel utal arra, hogy összetartozunk, egy levegőt szívunk a földön, 
egy ég van felettünk. Hozzászoktunk a 20. század jeleihez és csodáihoz 
és nem vesszük észre sokszor feladatainkat. Isten tudja azonban, hogy 
ebből milyen nagy baj származik. Ezért nem hallgat. Szól. Ha nem hall
gatunk rá, menthetetlenek vagyunk.

Benczúr László

SZENTHÁROMSÁG U. 2. VASÁRNAP 

PÉLDÁZAT ISTEN ORSZÁGÁNAK MEGHÍVOTTAIRÓL 

Lukács 14, 14— 24.

A  vendéglátással kapcsolatos elbeszéléseket is példázatokban hozza 
Lukács, „amelyek mind valanniképpen az Isten királyságába való meg
hívást —  úgy is mondatnánk: Jézus pásztori hívását — tartalmazzák.” 
(Karner). Máténál is megjelenik a mennyei birodalom nagy fogadásának 
példázata (Mt 22, 2— 10). Bár Mt és Lk példázatainak azonos az alapgon
dolata, azért mind a formai, mind a tárgyi különbözőségek figyelemre 
méltók, mert a példázatok különböző forrásokból származhatnak. Lehet
séges az is, hogy mind Mt, mind Lk az eredeti Q forrásból vették a pél
dázatok különböző hozzátételeit és allegorikus elemeit. (Mt többlete ennél 
a példázatnál a szolgálók megölése s a gyilkosok elpusztítása —  Mt 22, 6—  
7 —  valamint annak a menyegzői vendégnek a története, akinek nem 
volt ünnepi ruhája, 11— 13.) A  példázat üzenete Isten királyságának örök
gyönyörű ünnepéről igen kemény: azok, akik nem vesznek majd részt az 
eljövendő világ üdvösségében, boldogságában, azok önmagukat zárták ki 
az ünnepből. Isten teljes joggal veti fel a meghívás magvetőit s jóságá
ban a hálás szegényeket, vagy bűnösöket részelteti.

Vannak, akik Jézus példázatait kisbibliáknak mondják s ezt külö
nösen is értik a nagy vacsoráról szóló példázatra, mert benne az üdv
történet mozzanatait részleteiben is felfedezni vélik. Eszerint a csonka- 
bonkák a bűnesetet példázzák, az első meghívás a patriarchák korát, 
a szolga és szolgák (Mt) Jézust és az apostolokat, a hivatalosak a zsidó
ságot mint választott népet, a küldöttek bántalmazása Krisztus és az 
apostolok szenvedését, az utak és sövények a pogány világot, a kirekesz
tés az utolsó ítéletet stb. Ezekben a mozzanatokban kétségtelenül van 
helyesen találó meglátás, de attól idegenkedünk, hogy ilyen mértékig 
és kizárólagos értelmezéssel párhuzamosítsunk, allegorizáljunk.
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(15) Az evilági étkezéshez kapcsolódik a mennyei vendégség gondo
lata. Jézus bizonyságtétele az igazak feltámadásáról felébresztette a zsidó 
apokalyptika egyik legközpontibb képzetét: a messiási vacsoráról az Isten 
királvságában. (Es. 25,6). Isten népének élete az eljövendő világban fo
lyamatos ünnep. Lk. 13, 29.

(16) Jézus felelete (hó de eipen) adversatívusként értendő: „ő pedig 
felelt annak.” Isten országa ugyan gyönyörű az emberek szavai szerint, 
voltaképpen mégis megvetik. A  nagy vacsoráról szóló elbeszélésbe kezdve 
Jézus helybenhagyja, hogy Isten királysága ragyogó és boldog ünnepet 
jelent. A  legjobbat, amit az ember csak kívánhat magának. (Mt-nál egye
nesen a királyfi mennyegzőjéről van szó, Mt 22, 2.) A  példázat célja 
azonban nem Isten királysága szépségének és kívánatosságának leírása, 
hanem annak feltárása, hogy miképpen viszonyulnak az emberek Isten 
királysága meghívójához. A  példázat feltételei, hogy a zsidó szokás sze
rint két meghívás volt szükséges, mielőtt elmehetett volna valaki. Az 
egyik az előzetes bejelentés azokhoz, akiket a fogadást rendező vendé
geiül kiszemelt: „sok vendéget hívott”.

(17) A  másik meghívás a közlés volt: „minden készen van”. Ekkor a 
meghívottaknak mielőbb indulniok kellett az ünnepre, hiszen már előbb 
eligérkeztek oda. Bár a példázat alapjában nem igényli az allegorikus 
magyarázatot, az mégis igen korán hozzákapcsolódott. Nyilvánvaló volt, 
hogy a fogadás rendezője (Mt-nál a király) maga Isten. Az előzetes be
jelentés Isten Ígéreteire vonatkozhat, amelyeket népének adott az OT 
prófétáinak idejében. Mivel csak egyetlen szolgálóról van szó, aki a má
sodik hívást átadja, Lk nyilvánvalóan Jézusra gondol. Jézus az az „Ür 
szolgája”, aki meghirdeti: „az idő betelt. Isten királysága elközelgett. 
Térjetek meg (vagyis induljatok), higgyetek az evangéliumnak (vagyis 
fogadjátok el a hívást). . . ”

(18— 20) A  példázat meglepetése itt csúcsosodik ki. Azok a vendégek, 
akik az első hívást elfogadták, most, amikor eleget kellene tenniök, meg
tagadják azt. Amikor föltétlenül indulniok kellene, mindnyájan egyértel
műen kifogásokat tesznek. A  három különböző kifogásnak egységes tar
talma az elutasító válasz: most fontosabb tennivalónk .van, köszönjük! 
A feleletek hangneme egyre udvariatlanabbá válik, ugyanakkor az okok, 
a személyi földi érdekeltségek, erősödnek: „ki kell m ennem ... kérlek”, 
„kérlek, ments ki engem”, „feleséget vettem, nem mehetek”. Általában 
a szántóföld megtekintését és kipróbálását el lehet odázni, a feleséget 
pedig el lehet vinni a vacsorára. Itt azonban az a lényeg, hogy szembe
kerülnek egymással két világkorszak értékei, amik pedig lényegében nem 
állanak egymással szemben, hiszen a föld, a munka, a család Isten aján
dékai s ezeknek 'nála is értéke van. A  kérdés nem a világ igenlése, vagy 
megtagadása —  ez éppen a ferde kiélezés és irrealitás volna, hanem Isten 
megváltó munkájához való kapcsolódás, az eljövendő világ életébe való 
belépés akarása.

(21) A  házigazda a szolga tudósítására kettősen reagál. Várható volt 
haragja a meghívást elutasító vendégek iránt. Jósága a város utcáin és 
szegletein őgyelgő szegényekhez, nyomorékokhoz és fogyatékosokhoz vi
szont váratlan. A  példázat nem veti fel a kérdést, hogy ez az alsó nép
osztály miért nem volt eleve meghíva. Jézus hallgatói és Lukács olvasói 
megértették, hogy ezzel Jézus Isten szeretetére céloz a mellőzöttek, ki
vetettek, a bűnösök iránt. Amikor a kegyes zsidók megtagadták Jézus 
evangéliumát, Jézus, mint ismeretes, üzenetével ugyanazon nép kivetett
jeihez fordult: a publikánusokhoz és közismerten bűnösökhöz. Ezeknek



oly reménytelen volt a helyzetük, hogy nem volt semmijük, ami meg
gátolhatta volna őket a meghívás elfogadásában. Hálásan bejöttek.

(22— 23) Lk szerint a példázat itt még nem ér véget. Az evangélista 
felhasználja a példázatot az egész üdvtörténet szempontjából. Azt kö
vetően, hogy Izrael kegyesei megtagadták Jézus meghívását, de kivetett
jei és bűnösei elfogadták, az evangélium elküldetett a pogány népeknek 
is. A  városból kivezető utak s a különböző parkok és kertek sövényei 
tövében található harmadik embercsoport kétségtelenül a pogányokat, 
a nem Izrael népéhez tartozókat jelenti. L. IV. Móz. 22, 24.) Isten király
ságának vacsorája nem korlátozódik Izraelre. Isten királyságában to
vábbra is van még hely. A  példázat nem szól arról, hogy végül is mi
képpen telik meg a ház, mert a harmadik hívás eseménye még folytató
dik. Szelíd kényszerrel kell ezeket a magukat érdemteleneknek tudókat 
bekényszeríteni (v. ö. I. Móz. 19, 3).

(24) A  példázat veleje az utolsó versben van. Helyes, hogy a hívást 
megvetők a vacsoráról kívül maradnak. Isten igazságos. A  váltság Isten 
kegyelmének műve. Minden készen van. (A koiné textuscsoport 14,17-ben 
meg is jegyzi: hetoima esztin panta.) Mindenki meghívatott, de a ma
guk hibájából csak kevesen bizonyultak választottaknak. (Ez a külön
álló mondat: „sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak” 
Mt 22,14 hatására csatolódott Lk szövegéhez a G és H kéziratok szerint.)

Koren Emil

A  Sajtóosztály értesíti a gyülekezeteket, hogy második

kiadásban megjelent a Korálkönyv II
c. kiadvány, amely az énekeskönyv új énekeinek kottáját 

tartalmazza.
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