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A  G Y Ü L E K E Z E T R Ő L

1.

Lelkészek százait hiába kérdezzük: mekkora a gyülekezeted? — 
erre csak átlagos választ tudnak adni. A nagy változások között, 
amelyeken átmentünk, ez is egyik változás: a statisztika korában 
nincsen pontos statisztikánk egyházunk és gyülekezeteink lélek- 
számáról. A lelkészek mondhatnak egy számot, a hivatalos adatot, 
amelynek alapján a kerületi járulékot fizetik és mondhatnak egy 
másik számot, amely — logikusan — a hivatalos adatnál nagyobb.

Ez a néhány bevezető mondat természetesen nagyon általáno
sítható, hiszen vidéki gyülekezetek tagjait, családtagokkal együtt, 
nyilván lehet tartani; kéznél lehet egy egészen pontos kartoték — 
amely mutatja, hogy növekvő vagy csökkenő létszámú az a gyüleke
zet, és milyen arányban. (Egy falu szociográfiai rajzát lehetne 
elkészíteni annak alapján kicsiben.) Kisvárostól a fővárosig azon
ban ez a lehetőség már szinte teljesen elesik. Senki vallását nem 
tartják nyilván, a költözködés „népvándorlás” formájában egyre 
tart és mindig más irányban. (Egyenes vonala: ki a faluból az ipari 
gócpontok felé.) Ebben a mozgásban természetesen a mi egyház- 
tagjaink is benne vannak. Az elköltözők ritkán jelentkeznek új 
lakóhelyük lelkészi hivatalánál és a régi lelkészi hivatal vagy azt 
sem tudja, hogy hová költöztek vagy nem veszi a fáradságot, hogy 
értesítést küldjön illetékes helyre. Ennek következtében számtalan 
gyülekezet (és minél „nagyobb” , annál inkább) lassan „elfogy” . 
Ennek következményeit aligha lehet előre kiszámítani, de az bizo
nyos. hogy előbb-utóbb jelentős változásokat idéz elő, s a változások 
új meggondolásokra, megoldásokra késztetnek. Ezek között — remé
lem, szabad ebben is reménykednünk — talán a lelkészi karnak, 
mint a gyülekezetért felelős fraternitásnak, kialakul az új segítő 
szelleme.

2.
Bármekkora is a gyülekezetünk — ismét általánosságban — két 

gyülekezetünk van. Az egyiket nevezzük „ tradicionális g y ü lek ez e t
nék. Ez a nagyobb a lélekszáma szerint. Keletkezése több gyökérre 
vezethető vissza, ezek között főképpen arra, hogy az idők folyamán
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külön vált a „világi élet” és az „egyházi élet” . Ez a különválás nem 
egyszerűen az „elegyháziatlanodás” következménye, hanem a társa
dalmi fejlődésé.

A tradicionális gyülekezet tagjai azok, akik valamilyen kapcso
latban vannak az egyházközséggel és a lelkészi hivatallal. Jeles 
ünnepeken részt vesznek az istentiszteleteken, igénybe veszik a lel
készi szolgálatot, ha eljön annak az alkalma és anyagi támogatást is 
nyújtanak, ha mérsékelten is. Esetleg már csak az utóbbi egyetlen 
kapcsolatuk. De akár azokat is ide lehet számítani, akik ugyan 
egyháztagságukat nem tagadták meg, de lényegében sem erkölcsi, 
sem anyagi felelősséget nem vállalnak érte. A tradicionális gyüle
kezet tagjai kisebb mértékű aktivitást, nagyobb mértékű passzivitást 
tanúsítanak. Nem tekinthetjük ezt a réteget reménytelennek és 
elveszettnek, amelyet máris „le kell írni” , hanem lehetőségnek és 
feladatnak. Adva van úgy, ahogyan éppen adva van, mint gond, 
mint a korszellem eredménye, mint mulasztások és bűnök követ
kezménye, mint egy történeti, szociológiai, teológiai, lelkipásztori 
képlet, amellyel számolni kell. Más kérdés: hogyan lehet ennek a 
gyülekezetnek a tagjait elérni, megszólítani és az élő gyülekezethez, 
mint egy középponthoz, közelebb hozni.

Egyik legnagyobb nehézségünk ezzel kapcsolatban éppen az, 
hogy igen kicsiny mértékű a velük való foglalkozásunk. Ennek 
egyik oka, hogy leköt bennünket a gyülekezet centrumával való 
intenzív törődésünk és alig ismerjük azokat a konkrét, olykor sze
mélyi okokat, amelyek miatt távol maradnak. Pedig, ha egy komoly 
szociológiai vizsgálatot folytatnánk közöttük, igen izgalmas, lelep
lező, fájdalmas, különös és gazdagító hátterek bontakoznának ki. 
Ezek pedig alkalmasak lehetnének egész sor kérdésünk — igehirde
tésünk, diakóniai szolgálatunk, gyülekezetszervezésünk, anyagi dol
gaink stb. — átértékelésére. Attól tartok azonban, hogy ez a terület, 
úgy, ahogyan van, összességében, ismeretlen marad a számunkra.

Bizonyos vagyok ugyanakkor abban, hogy egyes lelkészek nem 
tétlenek és önállóan, speciálisan foglalkoznak ezzel a réteggel is, 
anélkül azonban, hogy kutatásaik, módszerük és eredményeik a 
közösség és a nyilvánosság elé kerülnének. Egyszer azonban és vala
miképpen mégiscsak szembe kell nézni vele. A tradíció igen nagy 
erő, nem merném egyszerűen lebecsülni, de az idő múlásával, nem
zedékek váltakozásával eltűnő, elfogyó erő, és ami a helyére kerül 
(mert mindig alakulnak újabb tradíciók), már nem lesz az, ami a 
régi volt. Azonkívül a tradicionális gyülekezet az a réteg is, amely 
az élő gyülekezet és a gyülekezetnélküliség között fekszik. Éppen 
úgy egy lépéssel a gyülekezet felé, mint ellenkezőleg, a végső elsza
kadás felé fordulva. (T. Rendttorf ezt „egyháziatlan egyháziasság” - 
nak nevezi.) Tény, hogy ez a réteg sok válsággal küzd, s ellent
mondás lenne, ha éppen az egyház és a lelkész közönyösen szem
lélné ezt.
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3.

A másik gyülekezetünk az „élő gyülekezet” , a „mag” , a közép
pont (Kerngemeinde). Ez a réteg a lélekszáma szerint a kisebb, eset
leg jóval kisebb, mint a tradicionális gyülekezet. Ez jelenti az ele
venséget, a rendszerességet, a szolgálatot, az áldozatot, a mindenféle 
teher súlyosabb részének a hordozását. Erre a rétegre lehet leg
inkább számítani minden tekintetben.

Természetesen ebben a gyülekezetben is jelentkezik a tradíció, 
mint alapvető erő, de még inkább az a kegyesség, amelyet a Szent
lélek teremtett meg az ige által. Lelki közösség jellege van, amely
ben a tagok örülnek az örülőkkel, és sírnak a sírókkal, de maga a 
közösség  nem abszolút.

Ez a gyülekezeti mag nem adódik csak úgy önmagától. Tradí
cióját is részletezni lehetne, de most csak azt kívánom hangsúlyozni, 
hogy mögötte igen nagy lelkipásztori munka, aktivitás, rendszeres, 
lelkes, felelősségteljes gondozás áll. Nem elég az, hogy megvan, 
létezik, hanem azon túl meg is kell tartani és ez sem magától érte
tődő. Bármennyire szokás azt mondani, hogy a tradicionális gyüle
kezetben általában inkább ,,szokás-hit” -et, ,,fél-hit” -et találunk, a 
gyülekezeti magban pedig „élő hit” -et, cselekvő diakóniai hitet, 
a hit életét is szakadatlanul táplálni és erősíteni kell. Ennek a gyü
lekezeti közösségnek is vannak krízisei, ugyanolyanok, mint Pál 
apostol idejében — eredetében és formájában másmilyenek is —, 
s ezekkel is gyakran szembe kell nézni.

A gyülekezeti közösség létezése az egyház számára egzisztenciális 
kérdés és reménység kérdés. Ahol ilyen nincsen, ott minden forma
ság a parochiáig és a lelkészi hivatalig. Másrészt pedig, ahol van, 
ott nem szabad azt állítani, hogy ez a gyülekezeti közösség egysze
rűen az elmúló tradicionális gyülekezet helyébe lépett és pótolja azt, 
azaz létezése nem inspirálhat a tradicionális gyülekezetről való le
mondásra. Sőt, inkább a gyülekezeti magra hárul az a feladat, hogy 
a tradicionális gyülekezet felé elvégezze a szolgálatot.

Persze az is világos, hogy gyülekezeti mag, közösség kialakulása 
nem valósítható meg nagy létszámmal. Ennek szinte technikai aka
dályai, törvényszerűségei vannak. Megfigyelhettük a szabad egyházi 
közösségeknél vagy régebben az egyházunkban létezett ún. zárt 
közösségeknél, hogy amint a tagok száma növekedett, valamilyen 
formában lazulás kezdődött, becsúsztak a különböző tévtanítások és 
jelentkeztek a személyi kérdések is. A növekedésnek tehát termé
szetes határai vannak, amelyeknek túllépése már súlyos következ
ményekkel jár. (Külföldön, ahol nincsen népegyházi vagy állam- 
egyházi forma, mindenütt kis gyülekezetekkel találkozunk, ame
lyeknek az arányait messze meghaladja pl. az áldozatkészsége.)

A gyülekezeti élet és szolgálat sok hatásnak van kitéve, így 
annak is, hogy az függvénye az időnek és a mindennapi munkának. 
A közösségi tagoknak a mindennapi munka területéről át kell lép
niük a közösségi élet területére. Ha pedig számba vesszük, hogy a
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mai embernek mennyi időre van szüksége a hivatás betöltéséhez, a 
családi élet intézéséhez, a továbbképzéshez, a társadalmi élethez, 
akkor kiszámítható az is, hogy mennyi minimális és egyben maxi
mális ideje marad a gyülekezeti életben való részvételhez akár 
passzív, de még inkább aktív formában.

4.
Visszatérve a gyülekezetre, éppen többek között — a- „kevés 

idő” probléma teszi kimondhatatlanul jelentőssé az igehirdetést a 
templomban éppen úgy, mint a bibliaórákon, sokak előtt éppen úgy, 
mint a kevesek és megszokottak előtt. Persze, nincs olyan igehirdető, 
aki évtizedeken át minden alkalommal kitűnően prédikál. (A mon
dás szerint: egyszer jól prédikálni — nehéz; kétszer jól prédikálni — 
még nehezebb; mindig jól prédikálni — lehetetlen.) Az is igaz, hogy 
kiemelkedőbb igehirdetőknél olyankor, amikor „gyenge napot fog
nak ki” , a gyülekezet ezt észre sem veszi, mert már él benne a sok 
eleven, tartalmas, erőteljes igehirdetés által teremtett „jó  előítélet” . 
De nincs mentség senki számára se, aki túlbecsüli önmaga képes
ségeit, rutinját és lebecsüli a gyülekezetei azzal, hogy könnyedén, 
sőt, könnyelműen végzi el igehirdetői szolgálatát. Ez az az eset, ami
kor a gyülekezet tagjai a közösségi együttlét alkalmain akarnak erőt 
gyűjteni a mindennapi élethez, de az igehirdető még azt az erőt is 
eltompítja, lefékezi, kiszívja, amely egyébként bennük van.

5.
Ezekből a tényekből kiindulva vetődik fel az egyház és a társa

dalom kapcsolatának a kérdése. Ezzel á szociológusok nagyon komo
lyan és részletesen foglalkoznak, annál kevésbé a vallásszociológu
sok, mint egyházi szociológusok.

Úgy tűnik, hogy a tradicionális gyülekezet számára ez közel
fekvő, mert az a gyülekezet inkább él a társadalomban, vagy egy
szerűbben: inkább él a mindennapi munka és élet területén, mint 
az egyház életének és szolgálatálnak a területén. Másrészt úgy tűnik, 
hogy az „élő gyülekezet” szívesen elvonul a társadalom és kérdései 
elől, elszigetelődik és ezért menekül be a közösség lelki kérdéseinek 
egészen más világába. Mindkét tény általánosított, nem lehet egyiket 
sem állítani, sem tagadni.

De éppen ezért kell felvetni a kérdést: jól van-e ez így? Igaz-e 
az, hogy egyház és társadalom két különálló jelenség, két „egészen 
más világ” , sőt, hogy mindkettő szembenáll egymással? Ez egyálta
lán nem akadémikus kérdés, mert ha az egyház és társadalom, a 
modern, fejlődő társadalom viszonyát vizsgáljuk, akkor látnunk kell 
azt, hogy abban nagyon is súlyosan az egyház létéről, egzisztenciájá
ról van szó. Minél inkább fejlődő a modern társadalom és minél in
kább próbálná az egyház attól önmagát függetleníteni, annál inkább 
lenne az egyház elmaradott, sőt lemaradott a társadalommal szem
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ben. Ez lenne az egyház vaksága és süketsége olyan helyzetben, 
amelyben az egyház visszahúzódó, a társadalom viszont dinamikus 
erejű, és amelyben a társadalom és az egyház nehézségei nagyjából 
azonosak, 'és amelyben a modern társadalom és a modern egyház örö
mei részben azonosak, részben hasonlóak lehetnének.

Nagyon jól tudjuk, hogy az egyház és a társadalom kérdésében 
komoly kutatások folynak és ezek eredményei nyilván eljutnak 
majd közénk is. De nagy veszteség lenne, ha addig is csak a vára
kozás álláspontjára helyezkednénk. Addig is adódik számunkra 
feladat, így elsősorban az, hogy mind a tradicionális, mind a közös
ségi, a gyülekezeti mag lényegét, erejét, magatartását, történeti 
eredetét, jövőjét stb. vizsgáljuk. Mi az összefüggés a két gyülekezet 
között, mennyiben magyarázza egyik a másikat.

Várady Lajos

M E G J E L E N T

Lukács evangéliuma magyarázata
Sajtóosztályunk kiadásában megjelent dr. Prőhle Károly 

Lukács evangéliuma magyarázata c. munkája. A lelkészek és 
számos gyülekezeti tag részéről évek óta hangzik az a kérés, 
hogy Lukács evangéliuma magyarázata magyar nyelven je
lenjék meg, tekintettel arra, hogy ennek az evangéliumnak 
tartalma és mondanivalója a mi időnkben különösen is segíti 
egyházunk és gyülekezeti tagjaink szolgálatát. Dr. Prőhle 
professzor szorgalmas munkával végezte el Lukács evangé
liumának új fordítását és magyarázatát. A nagyon szép kö
tésben megjelent mű megrendelhető Egyetemes Egyházunk 
Sajtóosztályán (Budapest, VIII. Puskin u. 12.) A 384 oldalas 
könyv ára 78,— Ft. +  2 Ft portó. ,
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Ta n u lm á n y o k

Az „ Egyház és Társadalom” konferenciáról

Ebben a számban néhány előadást mutatunk be for
dításban az Egyházak Világtanácsa „Egyház és Társa
dalom” konferenciájának hatalmas anyagából. Az alábbi 
cikkben pedig rövid ismertetést nyújtunk a konferencia 
munkájáról.

A konferencia előkészítő anyagát négy kötetben adták ki. Ezeken 1962 
óta dolgoztak a szerzők. Ez is kifejezően mutatja a konferencia előkészü
leteinek méreteit. Magán a kéthetes konferencián (Genf, 1966. július 12— 
26) több mint harminc előadás, igen sok felszólalás hangzott el, számtalan 
bizottságban és albizottságban folyt a tanácskozó munka. Az eredmények 
messzire fognak kihatni, a tervek szerint az 1968-as Egyházak Világtanácsa 
nagygyűlése elé kerülnek a munkálatok. Mindezek indokolttá teszik, hogy 
legalább nagy vonalakban megismerkedjünk a konferencia témáival.

A  konferencia vezetőinek útmutatása

Visser’t Hooft, az Egyházak Világtanácsa év végéig hivatalban levő 
főtitkára megnyitó előadásában hangsúlyozta, hogy az egyházaknak tel
jes erejükből oda kell fordulniok a földi problémák felé, mert az evan
gélium hirdetéséhez szorosan hozzátartozik a helyes emberi magatartás 
megmutatása és gyakorlása a világi élet egész területén.

Rámutatott arra, hogy az ökuménikus mozgalomban mindig voltak, 
akik ezt fontosnak tartották, ebben az értelemben foglalt állást az 1925-ös 
stockholmi konferencia, majd az 1937-es oxfordi konferencia, a továbbiak
ban pedig az EVT különféle bizottságai és egyes kiemelkedő személyiségei 
képviselték ezt az irányt, de most jött el az ideje annak, hogy mindezek a 
korábbi próbálkozások általánossá váljanak, kiszélesüljenek s áthassák 
az egész ökuménikus mozgalmat.

Ezek a gondolatok megfelelnek egyházunk szempontjainak, hiszen 
hosszú időn át képviseltük azt a meggyőződést, hogy a keresztyén ember 
felelősségének meg kell szólalnia az élet alapvető kérdéseiben, az egyház 
nem élhet visszavonultan a világ dolgaitól, hanem segítenie kell a társa
dalmat, az országot, az államot, a népek békéjének ügyét, a nemzetközi 
igazság érvényesülését.

Blake, az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottsága által 1966 feb
ruárjában megválasztott új főtitkára, aki az év végén veszi át hivatalát, 
szintén arról szólt, hogy az egyházaknak feladatuk van abban a társada
lomban, amelyben élnek. Ezt a feladatot az egyház az igehirdetés szolgálata 
révén is gyakorolja, de közvetlenül is. Erre nézve saját egyháza példáját
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hozta fel. 1952-ben, Amerikában MeCarthy hidegháborús szelleme ural
kodott, de az egyház szembeszállt ezzel, utat egyengetett az enyhébb poli
tika számára. Blake egyháza ezt a magatartását 1966-ban is követi, amikor 
azon fáradozik, hogy az Egyesült Államok korlátlan bombatámadásainak 
politikáját mérsékelje. Blake eddigi pályafutása során is sokszor bebizo
nyította, hogy kész haladó magatartást tanúsítani a fajüldözőkkel szem
ben is és a nemzetközi feszültség csökkentése érdekében is.

Blake főtitkársága arra a reményre jogosít fel, hogy az Egyházak Vi
lágtanácsa továbbra is ki fog állni a béke ügyében, a ikoegzisztencia helyes 
értelmezésében, a nemzetközi problémák békés eszközökkel yaló megol
dása érdekében.

Thomas, indiai egyházi vezető, a konferencia elnöke az un. harmadik 
világ próblémái felé fordította a figyelmet, ahol a keresztyén egyházak 
kisebbségben vannak ugyan, mégis nagy segítséget nyújthatnak, amikor 
népeik új humanizmust keresnek, amikor a helyi bennszülött kultúrák 
felhasználásával akarnak modern életet kialakítani. Bizonyos fokú bírálat 
is elhangzott szavaiban a nyugati világgal kapcsoltban. A bennszülött tár
sadalmi élet korábban a „nagy család” kollektív beállítottságára épült, ami 
a törzsi-nemzetségi élettel volt összefüggésben. Ezt feloldja a modern vi
lág, amikor érvényesülésért történő individuumokra, haszonleső, mohó far
kasokra bontja fel a közösségi beállítottságot. A keresztyénség szolgálatot 
tehet azáltal, ha a felebaráti szeretet tanításával segíti az emberiesség ki
alakulását, s ezzel új közösségi beállítottságot teremt. Ezért fontos a ke
resztyén társadalmi erkölcs megszólaltatása és kiépítése.

Thomas szerint közös öntudat, közös erkölcsi légkör szükséges ahhoz, 
hogy a világ békét építő közösséggé válhasson. A harmadik világban a 
tradicionális bennszülött-kultúra és a modern kultúra keveréséből kell 
létrejönnie annak az újnak, amely segíti az új humanizmus kialakulását. 
A harmadik világban a keresztyénség foghatná át a kulturális sokfélesé
get, a nemzetközi keresztyénség alkalmas lehet arra, hogy békés közvetítő 
legyen a nemzetközi ellentétek egymásnak feszülésekor.

Mindebből az az összkép bontakozik ki, hogy az Egyházak Világtanácsa 
tagegyházai felé olyan biztatást ad, hogy többet foglalkozzanak az embe
riséget és hazájuk társadalmát érintő kérdésekkel. Ezt az útmutatást csak 
helyesléssel fogadhatjuk, s a dolog természeténél fogva úgy értelmezhet
jük, hogy azt a társadalmat, hazát és országot kell segítenünk, amelyben 
egyházunk Isten akaratából szolgál, s az emberiséget érintő feladatokban 
azt a haladó magatartást követjük, amelyet a mi népünk is akar, s amelyet 
országunk hivatalosan is .képvisel. Ez felel meg annak a célkitűzésnek, hogy 
minden egyház az őt körülvevő konkrét problémákkal foglalkozzék azok 
között a sajátos viszonyok között, amelyekbe a történelemformáló Isten 
állítatta.

Az egyház az atomkorban

Iisaka, japán professzor abból az országból származik, amelyet a vi
lágon először ért atomcsapás. Innen érthető az a határozott hang, amellyel 
elutasítja az atomháború minden lehetséges változatát, megokolását vagy 
igazolási kísérletét. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a hagyományos fegy
verekkel folytatott háború is magában hordozza az atomháború csíráját 
és lehetőségét. Az atomfegyverhez hasonlóan ítélte el a biológiai, baktérium 
és kémiai fegyvereket.

Gollwitzer, nyugat-berlini professzor, akit a Keresztyén Békekonfe

583



rencián tartott előadásaiból is ismer magyar evangélikus közvéleményünk, 
szintén élesen elítélte az atomháborút. Összefoglalta eddigi fejtegetései
nek eredményét az igazságos és igazságtalan háborúról, s még azt is ki
emelte, hogy „az igazságos háborúról szóló lenini tanítást (az a küzdelem 
igazságos, amelyet a nép elnyomói ellen folytat) az egyház háborúról szóló 
etikája eddig nem vette annyira komolyan, mint ahogy azt megérdemli” . 
Élesen elítélte a kémiai eszközöket, amelyekkel egy ország vízrendszerét 
fertőzik meg, vagy baktériumokkal akarnak népirtást végezni, tehát meg
bélyegezte mindazt a lehetőséget, amely bármiféle módszerrel is, tömeg- 
pusztítást végez.

Amikor a népek a béke érdekében új nemzetközi jogi és biztonsági 
rendszert építenek ki, akkor az egyháznak a feladatai is megnövekednek. 
Nekünk ott van a helyünk, ahol a koegzisztencia mellett foglalnak állást.

Fontos fórumon hangzottak el Gollwitzer javaslatai arról, hogy az 
egyházak is támogassák azokat a törekvéseket, amelyek arra irányulnak, 
hogy a jelenlegi atomhatalmak szélesítsék ki az atomcsend-egyezményt, a 
kisebb atomhatalmak mondjanak le végleg az atomfegyver előállításáról, 
a többi ország pedig szüntessen be minden olyan törekvést, amely az atom
fegyver birtoklására irányul. Ez a mondat azért is igen fontos, mert egy 
nyugat-berlini professzor ajkáról hangzott el, ami arra mutat, hogy jelen
tős erők vannak, amelyek tiltakoznak a nyugatnémet atomfelfegyverzés 
gondolata ellen.

A német kérdés, mint békeprobléma Gollwitzer előadásában azzal 
szerepelt, hogy a nyugatnémet kormánynak három eddigi alapvető fon
tosságú politikai állásfoglalását kell feladnia: 1. a német egységnek nem 
az az útja, hogy az NDK csatlakozik az NSZK-hoz; 2. el kell ismerni az 
NDK államhatárait; 3. le kell mondani az atomfegyver NATO-n belüli 
birtoklásának gondolatáról.

Ezekkel a javaslatokkal Gollwitzer azt a haladó magatartást követte, 
amely útját egyengeti az európai biztonság kialakításának, a német kérdés 
békés megoldásának, amely a két német állam egyenlőségén alapszik.

Kohnstamm, holland professzor felvetette a NATO és a Varsói Szer
ződés tagállamai közötti közeledés gondolatát, mert ez is az atomháború 
kiküszöbölésének útján tett jelentős lépés lenne. Emellett a pozitív gondo
lat mellett voltak olyan negatív jellegű javaslatai is, amelyek arra vonat
koztak, hogy az egyházak nyújtsanak segédkezet valamiféle „egyesült 
Európa” kialakulásához. Ennek hiányoznak az objektív előfeltételei, Európa 
társadalmi, politikai, gazdasági helyzete ilyen ábrándok kergetéséhez nem 
ad alapot.

Mindezekből az látszik, hogy alapjában véve igen hasznos és előrevivő 
javaslatok hangzottak el a konferencián, amelyekkel a békéért felelőssé
get érző minden keresztyén ember együttérez. Egy világkonferencián azon
ban nagyon sokféle felfogású ember van jelen, sokféle vélemény és ötlet 
hangzik el, s ezek nem mindegyike használható. A hangsúlyt azonban 
nem a negatívumokra, hanem a pozitívumokra kell tennünk, mert ezek 
visznek előbbre.

Az egyház és a forradalom

Ennek a témának a puszta felvetődése is nagy eredmény az Egyházak 
Világtanácsa életében, mert amint erre sok előadó és még több felszólaló 
rámutatott, hosszú időn át az volt az egyházi felfogás, hogy a forradalom 
minden formája minden korban elítélendő. Ezt a konzervatív beállítást
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sok előadó a „trón és oltár” összefüggésébe sorolta, amikor az egyház 
volt az uralkodó-házak és a fennálló társadalmi rendszerek legfőbb tá
masza és védelmezője. Arra is rámutattak a felszólalók, hogy ez az idő 
végérvényesen lejárt. Az egyháznak új helyzetben, új módon kell gon
dolkodnia.

Shaull, amerikai professzor szerint a keresztyén egzisztencia forra
dalmi egzisztencia olyan értelemben, hogy az egyháznak kell a szociális 
reformok úttörőjévé lennie. Az egyháznak megújulásra van szüksége a te
kintetben, hogy felelősséget erezzen a világban végbemenő változások és 
megújulások iránt. Előadásának gyengéje, hogy nem tett világos különb
séget forradalom és forradalom között, magát a technikai fejlődést is, a 
gyors gazdasági fejlődést is forradalomnak tekintette. Az általános mon
datokat nehéz gyakorlatilag értelmezni, nem mindig világos, hogy hová* 
céloz. A jóléti társadalmak életében nem látja a forradalom szükségessé
gét, úgy gondolja, hogy ott a társadalmi kiegyenlítődés magától is bekövet
kezhet. A kapitalizmus bírálatához nem nyúlt hozzá, ott nem látja jelen
tőségét a forradalomnak. Annyi azonban előadásából kitűnt, hogy az egy
házat nyitottnak kívánja látni a fejlődés és a társadalmi megújulás je
lenségei iránt. A részletkérdésekben már sokan nem értettek egyet 
Shaull-lal.

Az egyház és a gazdasági kérdések

Ez ismét olyan új terület, amely szokatlannak tűnik a teológusok előtt, 
de a konferencia résztvevőinek fele nem-teológus volt, hanem gazdasági, 
szociológiai, nemzetközi jogi szakértő. A konferencia jellege a teológusok 
és világi szakértők tanácskozása volt. Ez magában véve is arra indítja az 
egyház szellemi életét, hogy a világgal való kapcsolatát új módon gondolja 
végig.

A gazdasági kérdések azon a ponton kerülnek közel az egyházhoz, hogy 
a statisztikai számítások szerint a kétezredik évben több mint hatmilliárd 
lesz a világ lakosainak száma. Ez világszerte egyre inkább fel fogja vetni 
az élelmezési, ellátási, gazdasági kérdéseket. Az egyház felé ez az embe
riesség problémájaként jelentkezik, miként tud segíteni abban, hogy a vi
lágon kevesebb legyen az éhező ember, az ínségbe, nyomorba jutó fele
barát.

Az első lépéseket a mi gyülekezeteink is megtették ezen az úton — a • 
Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsába tartozó tagegyházakkal 
együtt —, amikor részt vettek Eszak-Vietnam népének megsegítésében, 
„egy kórház, egy iskola” célkitűzésű gyűjtési akcióban. A világban jelent
kező nyomorúság, szenvedés iránti szolidaritásunknak a jövőben nyilván
valóan fokozódnia kell, ha teljesíteni akarjuk Jézus Krisztusnak az irgal
mas samaritánusról elmondott példázatába foglalt intését, és Istennek 
emberszeretetre vonatkozó akaratát.

A konferencia kiemelte a nemzetközi együttműködés szükségességét a 
világ éhező területeinek megsegítésével kapcsolatba*: Javasolja, hogy az 
Egyházak Világtanácsa szervezzen tanulmányi munkát a nemzetközi vi
lággazdaság egyházi eszközökkel való segítése érdekében.

Kétségtelen, hogy az egyházak rászorulnak társadalmi, gazdasági, po
litikai tanulmányi munkájuk fokozására, hogy jobban teljesíthessék or
szágaikban feladataikat. Az is kétségtelen, hogy a bajba jutottakkal való 
szolidaritást a jövőben áldozatosabban is lehet kifejezni. Szükséges tehát 
a fejlődés mindezeken a területeken. Azonban több probléma jelentkezik
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akkor, amikor a konkrét gazdasági javaslatokról van szó. A konferencia 
kompromisszumos javaslatokat dolgozhatott ki, hiszen világkonferencia 
volt, ahol a közös nevező érdekében a sokféle vélemény egyeztetésére volt 
szükség. De minket nem elégít ki a konferenciának a gazdasági kérdések
kel foglalkozó dokumentuma, amely a kapitalizmus, a szocializmus és a 
harmadik világ vegyes típusú gazdasági rendjével foglalkozik. A szövegen 
erősen átüt a nyugati világ gondolkodásmódja. Ez azt a feladatot rója 
ránk, hogy mi magunk fejezzük ki két évtizedes, Isten által megmutatott 
teológiai felismeréseink nyomán azokat az igazságokat, amelyekre eljutot
tunk. Nem várhatjuk, hogy az egyház és a szocialista fejlődés viszonyát 
helyettünk olyanok elemezzék, akiknek számára idegen ez a téma. Ne
künk és a testvéri országokban működő egyházaknak együttes feladatunk, 
hogy a ránk tartozó kérdéseket mi fejtsük ki a világkeresztyénség fóru
mán. Erre nézve több kiemelkedő lépést tettünk, vannak is eredményeink, 
de a gyorsan fejlődő élet egyre többet kíván tőlünk.

Az egyház és az állam

Az általános megállapításokban, amelyeket az erről a témáról szóló 
dokumentum tartalmaz, egyetértés van, de mindjárt megváltozik a hely
zet, amint a konkrétumok kerülnek szóba. A világon különböző államok 
vannak, amelyekben más-más az egyházak helyzete. Ha erre a különb
ségre nem vagyunk tekintettel, akkor csak egészen általános érvényű ki
jelentéseket lehet tenni. Az egyház és állam című témáról szintén komp
romisszumos megoldással készített dokumentum hibája, hogy nem lehet 
tudni, megállapításai milyen államra vonatkoznak, milyen helyzetre irá
nyulnak, milyen konkrét körülmények között akarnak útbaigazítást aján
lani.

Itt is érvényes az, hogy nekünk magunknak kell kifejtenünk eddigi 
tapasztalataink, tanításaink, állásfoglalásaink alapján az egyháznak a szo
cialista állaimban megtalált helyét és feladatát. Ezen a téren .már sok meg
nyilatkozás van mögöttünk, régen túl vagyunk az úttörő feladatokon, 
megvan tehát minden feltétele munkánk továbbfejlesztésének.

Az egyház és a nemzetközi együttműködés

Ezen a téren jelentősei alkotott a konferencia, az eredmények méltók 
voltak az Egyházak Világtanácsának a béke érdekében tett eddigi lépé
seihez.

Az erről a témáról készített dokumentum felveti a kérdést: nem volna-e 
itt az ideje, hogy megnemtámadási szerződést kötnének a NATO és a 
Varsói Szerződés tagállamai? Síkraszáll a dokumentum az európai atom
mentes övezet létesítéséért, a teljes és általános leszerelés mielőbbi meg
valósításáért, a két Németország egymáshoz való közeledéséért, az atom
fegyver köre kiszélesítésének elutasításáért, az atom békés felhaszná
lásáért, az idegen országok területén állomásozó katonai egységek visz- 
szavonásáért a saját határok mögé, a vietnami háború mielőbbi befejezé
séért, Észak-Vietnam bombázásának megszüntetéséért, az idegen katonai 
erő Vietnamból való kivonásáért, a hagyományos fegyverekkel való há
ború és természetesen az atomháború eltiltásáért, a hadifoglyokkal való 
emberséges bánásmódért.

Mindezekért a célokért eddig is szót emelt az Egyházak Világtanácsa, 
de a konferencia biztatást adott a további hathatós lépések megtételére.
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A dokumentum az Egyesült Nemzetek Szövetségét jelöli meg olyan nem
zetközi szervként, mint amely biztosítéka lehet a nemzetközi együttmű
ködésnek, a nemzetközi feszültség enyhítésének és az országok közötti 
koegzisztencia megvalósításának.

Részletesen foglalkozik az e tárgyról készített dokumentum a faji 
megkülönböztetés jelenségeivel, elsősorban Dél-Afrikában, de a világ más 
részein is, s a keresztyéneket mindenütt arra hívja fel, hogy szánjanak 
szembe az emberhez nem méltó faji megkülönböztetési politikával, s min
denütt képviseljék Isten teremtői akaratát, aki az egész emberi nemzet
séget egy vérből teremtette.

Ebből a rövid felsorolásból is kitűnik, hogy a konferencia milyen konk
rétan és hasznosan ment bele az emberiséget foglalkoztató legégetőbb kér
dések tárgyalásába, s ott a Jézus Krisztustól tanult emberszeretet nevében 
érvényesítette állásfoglalását.

Az egyén és a társadalom

Az e témával foglalkozó bizottság dokumentuma tárgyalta a techni
kai fejlődés által felvetett problémákat, a társadalmi formák változásá
nak kérdéseit, a szekularizáció folyamatát, a nemzetiségi feszültségek 
okait, a menekült-kérdést, a férfi és nő viszonyát, a család és társadalom 
összefüggését, a családtervezés és felelős szülői tiszt problémáit, a nemze
dékek kérdéseit és az ezzel kapcsolatos egyházi állásfoglalás kialakítását.

A dokumentum javaslatot tesz a fent érintett problémák további ta
nulmányozására nemcsak a tagegytházak tudósai körében, hanem a lel
készképzés műhelyeiben is.

összefoglalás

Az eddigiekből is kitűnt, hogy ez a konferencia új fejezetet nyitott az 
Egyházak Világtanácsa munkájában. A konferencia az egyházak figyel
mét a világ, a társadalom, a gazdasági és politikai kérdések felé fordítja. 
Mindez nem az egyház elvilágiasodását jelenti, hanem azt, hogy az egy
házak és a keresztyén emberek vegyék ki részüket a világ iránti felelős
ségükből.

Ezt a jelenséget pozitiven értékelhetjük, hiszen a magyar protestáns 
egyházak az Egyházak Világtanácsát megelőzve is azt az álláspontot kép
viselték, hogy segítsünk hazánk, társadalmunk problémáinak megoldásá
ban, a nemzetközi feszültség enyhítésében és az emberiség békés jövőjé
nek építésében. „

Egy sok színű és sok véleményű világkonferencia szükségképpen mu
tat negatív jelenségeket is. Nem mindig érvényesült kellő megértés a szo
cialista társadalom jelenségei iránt.

Ez a tény arra ad indítást, hogy a jövőben behatóbban foglalkozzunk 
egyházunk és társadalmunk viszonyának problémáival. Dolgozzuk ki a 
magunk számára is, de más egyházak számára is azokat a tapasztalato
kat, teológiai felismeréseket, amelyekre idáig eljutottunk. Két évtizedes 
idevonatkozó teológiai munkálataink feljogosítanak arra a reménységre, 
hogy szolgálatot tehetünk e téren, mind gyülekezeteink, mind a világ- 
keresztyénség felé.

Ezeknek a gondolatoknak az előrebocsátásával mutatunk be fordítás
ban néhány előadást „Az egyház és társadalom” konferencia anyagából.

Dr. Ottlyk Ernő
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ÉJFÉLI KOPOGTATÁS
Lk 11, 5—6.

Dr. Martin Luther King prédikációja 1966. július 17-én 
a genfi St. Pierre templomban. Az igehirdetés hangszalagról 
hangzott el, mert a Nobel-díjas lelkész az észak-amerikai 
polgárjogi küzdelmekben való részvétele miatt személyesen 
nem tudott Genfben, az EVT áltál rendezett „Egyház és tár
sadalom" konferencián megjelenni. Az igehirdetés a meg
nyitó istentiszteleten hangzott el, ahol a liturgiában négy 
világrész négy lelkésze szolgált. Európát D. Káldy Zoltán 
püspök képviselte ebben az ökumenikus liturgiában.

Ez a példázat az állhatatos imádság hatalmáról szól. Emellett azon
ban abban is segíthet minket, hogy elgondolkozzunk korunk sok égető 
kérdéséről és arról a feladatról, amely ezekkel kapcsolatban az egyházra 
hárul. Példázatunkban éjfél van. Éjszaka van a mi világunkban is. Oly 
sötét a homály, hogy alig lelhetjük m,eg az ösvényt, amelyen járnunk kell.

Éjszaka van társadalmi tekintetben. Nemzetközi vonatkozásban azt 
látjuk, hogy a népek elkeseredetten küzdenek az elsőbbségért. Két világ
háború tört ki 'egy nemzedéken belül s fenyegetően tornyosulnak egy 
újabb háború fellegei. Az ember kezében most olyan atomfegyverek van
nak, amelyekkel a világ nagyobb városait percek alatt el lehet törölni 
a föld színéről. Ennek ellenére tovább folytatják a nukleáris kísérleteket, 
aminek az lehet a következménye, hogy a levegő, amit belélegzünk 
radioaktív anyagokkal szennyeződik. Vajon ezek a fegyverek az emberi 
faj pusztulását fogják eredményezni?

Amikor ránk szakadt az éjszaka homálya, az elmúlt időkben a tudo
mányhoz fordultunk segítségért. S ekkor szinte csoda történt. A tudomány 
sok esetben segítségünkre sietett. Amikor ebben a sötétségben fizikai 
lehetőségeink határára értünk és anyagi nehézségeink támadtak, a tudo
mány fáklyája világosságot gyújtott és megajándékozott a civilizáció ké
nyelmével. Amikor a tudatlanság és babona sötétsége fenyegetett, a tudo
mány felhozta ránk a szabad és nyílt szellemiség hajnalpirkadását. Ami
kor pusztító betegségek és elemi csapások szorongattak, a tudomány a 
gyógyítás és a higiénia eszközeivel sietett segítségünkre, meghosszabbí
totta és egészségesebbé tette életünket, biztonságosabbá és kellemesebbé 
tette. Mily magától értődő módon fordulunk a tudományhoz segítségért, 
ha ijesztő és aggasztó kérdések fognak körül.

Ma azonban sajnos a tudomány sem menthet meg bennünket, mert 
maguk a tudósok is korunk félelmetes éjszakájában tapogatóznak. Hiszen * 
a tudomány adta a kezünkbe azokat az eszközöket, amelyek most az ál
talános öngyilkosság lehetőségével fenyegetnek. A modern ember tehát, 
ami az emberek együtt élését illeti, sötét és félelmes éjszakában van.

Ennek a minket körülvevő éjszakának megfelel az a sötétség, ami 
bennünk van. Lélektani értelemben is éjszaka van. Bénító szorongás 
tartja fogva sokfelé az embereket. A félelem és aggodalom fellegei bo
rítják szellemi életünk egét. Napjainkban több ember veszítette el lelki 
egyensúlyát, mint valaha is a történelem folyamán. Kórházaink ideg
osztályai zsúfoltak és a legkeresettebb lélekgyógyászok a pszichoanáliti- 
kusok. E téren a legolvasottabb könyvek efféle címeket'viselnek: „Mán
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against himself” (Az ember önmagával ellentmondásban), „The Neurotic 
Personality of O u t  Times” (Korunk neurotikus személyisége), és „Modern 
Mán in Search of Sóul” (A modern ember keres egy lelket). S vallási 
téren a legolvasottabb könyvek ilyenek, mint: „Peace of Mind” (Az érte
lem békessége), és: „Peace of Sóul” (A lélek békéje). A népszerű egyházi 
szónokok ilyen témákról beszélnek: „Hogyan lehetek boldog” és „Hogyan 
kapcsolódjunk ki”. Néhányan abba a kísértésbe estek, hogy Jézus taní
tását ilyenformán próbálták átfogalmazni: „Eredj a világba, vigyázz a 
vérnyomásodra és sikeres emberré teszlek”. Mindez arra mutat, hogy 
az emberek belső világában is éjszaka van.

Éjszaka van erkölcsi tekintetben is. A sötétben elhalványulnak a 
színek és „minden tehén fekete” lesz. Az erkölcsi elvek elveszítik erejü
ket. A modern ember jónak, vagy rossznak azt tartja, amit a többség 
annak ítél. Hogy mi a helyes, vagy helytelen, az egyes csoportok hajla
maitól és szokásaitól függ. Einstein relativitás-elméletét, amely a fizikai 
jelenségekre vonatkozik, öntudatlanul az erkölcsi világra alkalmaztuk.

Éjszaka az az időszak, amikor az ember görcsösen iparkodik a tizen
egyedik parancsolat betartására: „Csak rajta ne kapjanak!” Az éjszaka 
erkölcsi normája szerint legfőbb bűn, ha rajtavesztünk és legfőbb erény, 
ha sikerül megúsznunk. Hazudni szabad, de érteni kell hozzá. Szabad 
lopni, de csak olyan előkelő módon, hogy rajtavesztés esetén legfeljebb 
hűtlen kezeléssel vádolhassanak s ne rablással. Szabad gyűlölni is, ha 
sikerül gyűlöletünket a szeretet látszatával leplezni, úgy, hogy a gyűlölet 
szeretetnek látszik. A legéletrevalóbbak életbenmaradásáról szóló darwini 
tanítást kiegészítették a legravaszabbak életbenmaradásáról szóló taní
tással. Ez a szemlélet az erkölcsi értékek végzetes zűrzavarát okozta s az 
erkölcsi süllyedés éjszakája mind sötétebb lesz. . .

Amint példázatunkban, úgy mai világunkban is az éjszaka sötétjé
ben kopogtatás zaja töri meg a csendet. Az egyház kapuján zörgetnek 
az emberek milliói.

Még mindig úgy érzik ezek az emberek, hogy az egyház tartogathat 
számukra valamiféle feleletet az életüket fogva tartó zűrzavarban. 
Az egyház még mindig az a hely, ahova a fáradt vándor éjfélkor is bi
zalommal kopogtat be. Az a ház, amely ott áll a régi helyén, ahol min
dig is állt s ahova az éjféli vándor betér, vagy amely mellett elhalad. 
Vannak, akik nem térnek be. Akik azonban megállónak és bezörgetnek, 
kétségbeesetten keresik annak a lehetőségét, hogy talpra állhassanak.

Az éji vándor három, kenyeret kér. Először a hit kenyerét kéri. Nem
zedékünk oly szörnyű csalódásokat ért meg, hogy az emberek elveszí
tették Istenben, az emberben és a jövőben való hitüket. Sokan talán úgy 
gondolkodnak, mint annak idején William Wilbeforce, aki 1801-ben ezt 
mondotta: „Nem merek megházasodni — a jövő túlságosan is bizonyos” ; 
vagy talán úgy mint William Pitt, aki 1806-ban így szólt: „Amerre né
zünk, pusztulás és kétségbeesés vesz körül.” E csüggesztö gondolatok 
közepette sokan a hit kenyere után kiáltanak.

Nagy a vágyakozás a reménység kenyere után is. Ennek az évszázad
nak az első esztendeiben sok ember nyújtotta ki kezét ez után a kenyér 
után. Megjelent az első távbeszélő készülék, megindultak az első repülő
gépek és gépkocsik s mindez sugárzó derűlátással töltötte el az embere
ket. Úgy vélték, hogy a haladás feltartóztathatatlan. Azt remélték, hogy 
minden újabb tudományos felfedezés az embert előre viszi a tökéletese
dés útján. A fejlődés azonban tragikus fordulatot vett és az emberi rom
lottság és önzés éles fénnyel világított rá Lord Acton egyik mondásának
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igazságára: „A hatalom könnyen megront, a korlátlan hatalom pedig 
tökéletesen romlásba taszít”. Ez a félelmes felfedezés történelmünkben 
az optimizmus roppant méretű összeomlásához vezetett. Fiatalok és öre
gek milliói veszítették el reménységüket és csüggedten adták át magukat 
a pesszimizmusnak. Sokan úgy vélték, hogy az élet értelmét veszítette. 
Némelyek Schopenhauer bölcseletéhez csatlakoztak, amely szerint az élet 
végtelen szenvedés, amelynek kínos vége van, s hogy az élet olyan tragi
komédia, amit mindig újra játszanak, csak a jelmezeket és díszleteket 
váltogatják. Mások Shakespeare Macbeth-jének szavaival így kiáltottak 
fel:

Oly történet az élet, 
amit egy bolond beszél el, 
telve lármával és balgasággal, 
amiknek nincsen értelme.

Azonban még a legreménytelenebb pillanatokban is érzik az embe
rek, hogy nem élhetnek reménység nélkül s ezért mindig újra a remény
ség kenyere után kiáltanak.

S azután mélységesen vágyódnak az emberek a szeretet kenyere után. 
Mindenki szeretne szeretni és szeretve lenni. Aki azt érzi, hogy nem sze
retik, úgy véli, hogy értéktelen. Sok minden történt a modern világban, 
ami azt az érzést kelti az emberben, hogy nem találja helyét az életben. 
Mivel olyan világban élnek, ahol az ember egyre inkább személytelenné 
válik, sokan úgy vélik, hogy nem egyebek számoknál. Ralph Borsodi 
rajzolt izgalmas képet egy ilyen világról, ahol az embereket számjegyek 
helyettesítik. Az anya talán a 8434-es számot kapja s újszülött gyermeke, 
miután kéz- és lábujjlenyomatokat vettek róla, a 8003-ast, s egy nagy 
városban valamely temetés a B csarnokban a B osztály rendje szerint 
a 14. számú lelkész szolgálatával és a 84. számú énekkar közreműködésé
vel történik, amely a 174. számú zeneművet adja elő. Az ember, aki 
elkeseredetten védekezik az ellen az irányzat ellen, amely az embert egy 
kartotékrendszer egyik kartonjává akarja silányítani, kétségbeesetten 
keresi a szeretet kenyerét.

Amikor példázatbeli emberünk barátjának ajtaján bekopogtatott, 
hogy három kenyeret kérjen, ezt a türelmetlen választ kapta: „Ne zavarj 
engem: lásd az ajtó már be van zárva, és gyermekeim velem együtt az 
ágyban vannak, nem kelhetek fel és nem adhatok neked” . Mily gyakran 
kellett az embereknek hasonló csalódást átélniök, amikor az egyház ajta
ján zörgettek éjszaka. Sok millió afrikai kopogtatott türelmesen az egyház 
ajtaján, kérve a szociális igazság kenyerét. Vagy ügyet sem vetettek 
rájuk, vagy azzal biztatták őket: majd később, ami azt jelentette: soha. 
Sok millió amerikai színes, akik a szabadság kenyerét éhezték, zörgetett 
újra meg újra az úgynevezett fehér egyházak ajtaján, legtöbbször azonban 
hideg közönnyel, vagy cinikus képmutatással fogadták őket. Még azok 
a fehér egyházi vezetők is, akik pedig szívesen ajtót nyitnának és adná
nak kenyeret, gyakran a bátorság helyett az óvatosságot és az erkölcsileg 
helyes út helyett a számukra előnyösebbet választják. Egyik legszégyen- 
teljesebb tragédiája a történelemnek, hogy azok az intézmények, amelyek 
leginkább hivatva voltak, hogy az embereket a faji előítéletek éjszakájá
ból kivezessék, ezt az éjszakát még inkább elősegítették és fenntartották 
A háborúk szörnyű éjszakájában a béke kenyeréért zörgettek az embe
rek az egyház ajtaján, de sokszor kellett keserűen csalódniok. Mi sem 
mutatja jobban az egyház tehetetlenségét korunkban, mint a háborúval
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kapcsolatos tétova magatartása. Egy olyan világban, amely fegyverkezé
sével, soviniszta szenvedélyességével, imperialista kizsákmányolásával az 
őrület minden jelét magán viseli, az egyház ezeket a cselekedeteket vagy 
szentesítette, vagy szó nélkül hagyta. Sőt a legutóbbi két világháború 
alatt egyes nemzeti egyházak még ki is szolgálták az államokat; szentelt
vízzel áldották meg a hadihajókat és a hadseregeket „Isten nagyobb dicső
ségére és fegyvereink győzelméért”. A borzalmakban kifáradt világ hiába 
kért békét, mert gyakran olyan egyházzal találkozott, amely a háborút 
szentesítette.

S azok, akik a javak igazságosabb elosztásának kenyeréért fordultak 
az egyházhoz, a szegénység éjszakájában hagyattak. Gyakran a kiváltsá
gos osztályok szekeréhez kötötte magát az egyház s ezért a status quo-t 
védelmezte, így nem hallhatta meg az éjszakai zörgetést. Oroszországban 
is a status quo védelmére kelt az egyház és oly reménytelenül hozzá
láncolta magát a zsarnoki cárizmushoz, hogy lehetetlenné vált a korrupt 
politikai és társadalmi rendszertől megszabadulni anélkül, hogy egy
idejűleg az egyház ellen is ne kelljen fordulni. Ez a sors vár minden egy
házra, amely hozzáköti magát elavult rendszerekhez.

Az egyház ne akarjon az állam fölött uralkodni, se azt kiszolgálni, 
hanem inkább legyen annak lelkiismerete. Legyen előre mutató és ha 
kell, bíráló, de ne váljék eszközzé. Ha az egyház nem nyeri vissza prófétai 
buzgóságát, jelentéktelen egyesületté válik, amelynek nincsen szellemi 
és erkölcsi tekintélye. Ha az egyház nem harcol határozottan a békéért, 
a gazdasági és faji igazságosságért, milliók fognak elfordulni tőle s úgy 
fognak ítélni, hogy kihalt már belőle a lélek. Ha azonban az egyház le
rázza magáról a status quo bilincseit s ráeszmél nagy történeti felada
taira, félelem és késlekedés nélkül száll majd síkra a békéért és igaz
ságosságért. Akkor majd szárnyat ad az emberek képzelőerejének és 
lángra gyújtja a lelkeket, s megtölti őket az igazság, az igazságosság és 
a béke izzó szeretetével. S az emberek közel s távolban újra felfedezik 
majd az egyházat, mint szeretetközösséget, amely világosságot és kenye
ret ad az éjszaka magányos vándorának.

A példázatban azt látjuk, hogy az éjszakai vándor nem hagyja abba 
a kopogtatást barátja ajtaján. Tolakodásával és kitartásával végül is rá
bírja barátját arra, hogy ajtót nyisson neki. Sokan kopogtatnak éjszaka 
idején az egyház ajtaján is állhatatosan, jóllehet az egyház keserű csaló
dásokat okozott már nekik, mert tudják, hogy itt találhatják meg az élet 
kenyerét. Az egyháznak ma az a feladata, hogy bizonyságot tegyen Jézus 
Krisztusról, Isten Fiáról, aki reménységünk lehet egyéni és közösségi 
problémáinkban. Sokan jönnek majd, hogy feleletet találjanak életük kü
lönböző kérdéseire. Sok ifjú ember zörget majd, akit nyugtalanít az élet 
bizonytalansága, megzavarnak a csalódások és aggasztanak a történelem 
ellentmondásai. Néhányat közülük kiszakítottak hivatásából és tanulmá
nyaiból s fegyvert adtak a kezükbe. Ezeknek a reménység friss kenyerét 
kell nyújtanunk s azt a meggyőződést, hogy Istennek van hatalma arra, 
hogy a rosszat is jóra használja fel. Mások azért jönnek, mert bűntudat 
gyötri őket. Az erkölcsi relativizmus éjszakájában bolyonganak s áldo
zatul estek a karrierizmus kísértéseinek. Krisztushoz kell vezetnünk őket, 
aki a bűnbocsánat friss kenyerét nyújtja nekik. Mások ismét azért jön
nek, mert életük alkonyán a halálfélelem gyötri őket. Az örök életben 
való hit kenyerét kell nekik adnunk, hogy felismerjék: ez a földi élet csak 
előkészület az új életre.

Félelmetes óra az éjfél, amelyben nehéz a hitben megállani. Az egy
ház legörvendetesebb mondanivalója az, hogy az éjszaka nem tart sokáig.
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Az éjszaka fáradt vándora, aki kenyérért esedezik, igazában a pirkadatot 
áhítja. A reménységnek azt az üzenetét hirdetjük neki, hogy közel a pir
kadat. Őseink, akik még rabszolgaságban éltek, tudták ezt. Egy percre 
sem feledkezhettek meg arról, hogy éjszaka van — a felvigyázók kor
bácsai szüntelen emlékeztette őket erre s az árverési kikiáltó, akinek 
szava családtagokat szakított el egymástól. S amikor az éjszaka szomorú 
sötétségére gondoltak, így énekeltek:

Senki sem ismeri a fájdalmat, amit én láttam;
Glória Halleluja!
Néha jól megy a sorom, néha rosszul.
Bizony Uram,
Néha már a földre roskadok.
Bizony Uram,
Ó, senki sem ismeri a fájdalmat, amit én láttam!
Glória Halleluja!

Az éjszaka csüggesztő sötétsége vette körül őket, de mert bíztak 
abban, hogy jön már a hajnal, így énekeltek:

Oly boldog vagyok, hogy a szenvedés nem tart örökké
Ó Uram, ó Uram, mitévő legyek hát?

A hajnalhasadásban váló szilárd hitük volt az a reménység, ami a 
rabszolgákat megerősítette, hogy a legszomorúbb körülmények között is 
kitartottak.

Ez a bizodalom a hajnal feljöttében abból a hitből táplálkozik, hogy 
Isten jóságos és igazságos. Aki ebben bízik, az tudja, hogy az élet ellent
mondásai nem véglegesek és nem végérvényesek. Azzal a biztos tudattal 
járhat az éjszaka sötétségében, hogy azoknak, akik Istent szeretik, min
den javukra van. Még a csillagtálan éjfél is lehet a beteljesült ígéretek 
hajnalhasadásának előhírnöke.

Fordította: Dr. Groó Gyula

A fordító megjegyzése: Martin Luther King igehirdetése tanulságos 
példája lehet számunkra a helyes értelemben vett politikai igehirdetés
nek. Példája, de nem mintája, természetesen. Mert hiszen a bátor néger 
lelkipásztor a mienkétől teljesen eltérő politikai, társadalmi, gazdasági és 
egyházi körülmények között végzi szolgálatát. Ezek a körülmények meg
határozzák, mint „nemteológiai tényezők”, prédikálását is. Az Egyesült 
Államok kapitalista társadalmában, hangzik ez a prédikáció, mikor az 
utcákon a színeseket verik s folyik a vietnami imperialista háború. Ez a 
történelmi helyzet a prédikáció háttere s ezt szemünk előtt kell tarta
nunk. ha azt helyesen akarjuk érteni és belőle tanulni.
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Párbeszéd a római katolikusokkal 

a jelenlegi keresztyén szociális gondolkodás

kérdéseiről

NIKODIM METROPOLITA ELŐADÁSA

„Pacem in terris” encyklikájában a következőket írta az elhunyt 
XXIII. János pápa: „Mérhetetlen feladat vár ma minden jóakaratai em
berre: az emberi kapcsolatokat a valóság, az igazság, a szeretet és sza
badság alapján kell helyreállítani — az emberek egymáshoz fűződő kap
csolatát, az állampolgároknak az államhoz való viszonyát és maguknak 
az államoknak egymás között fennálló kapcsolatát. . .  Valamennyi közt 
ez a legnagyobb feladat, mert erősíti az igazi békét az Isten által léte
sített rend érdekében.” („Mérhetetlen feladatok” c. fejezet.)

A békéért, a (békés koegzisztencia győzelméért, „az emberi lélek ügyét 
is szolgáló leszerelés előrehaladásáért („Pacem in terris” , „Leszerelés” c. 
fejezet), folytatott harc napról napra nagyobb erővel veszi birtokába az em
beriség lelkiismeretét. Az emberiség legjobb képviselőit szüntelen arra 
készteti, hogy az élet valamennyi területén keressék és tevékenyen egyen
gessék a kölcsönös kapcsolatok kiszélesítésének, a gondolatok közlésének, 
a tapasztalatcserének, a hasznos párbeszédeknek és — mert ez a legfon
tosabb — a szoros és termékeny együttműködésnek az útját.

A keresztyének természetszerűleg vesznek részt ebben a párbeszéd
ben, mert szociális gondolkodásukat a békére való törekvés, Istennek ez 
az egész életre vonatkozó rendje, tartja uralma alatt. Egyedül a béke biz
tosítja az emberi személyiség és az egész társadalom fokozatos és harmo
nikus kibontakozását és a béke teszi lehetővé az emberi történelem és az 
egész teremtettség legmagasabb céljának az emberek által történő szabad 
és fölényes megvalósulását. Az Orosz Ortodox Egyház támogatja és meg
áldja sok képviselőjének személyében hű fiainak a béke eme párbeszédé
ben való részvételét. Tevékenységüket a békeszerzés szolgálata egyik for
májának tekinti. „Ott van a helyünk — mondotta Alexis pátriárka őszent
sége — minden olyan jóakaratú ember oldalán, aki erejét, ismereteit, ta
pasztalatait és fáradozását a béke igazi emberi kapcsolatai megteremtése 
ügyének, a testvériség, a kölcsönös segítség és az őszinte szeretet érde
kében szenteli oda.” (A Moszkvai Partriarhátus folyóirata — Journal — 
1966, 5. sz. 3. old.)

Nagy megelégedéssel látjuk mi — a Moszkvai Patriarchátus egyházi 
vezetői, lelkészei és hívei —, hogy a római katolikus egyház VI. Pál pápa 
őszentsége vezetésével az általános párbeszédet a béke hirdetése egyik 
eszközének is tekinti. „Ecclesiam Suam” encyklikájában mondotta VI. Pál 
pápa: „Nem fordíthatjuk él tekintetünket a mai világtól egy buzgó kíván
ságunk kifejezésre juttatása nélkül: azt óhajtjuk, hogy amikor a párt
beszédet természetadta sokoldalúságában ápoljuk és szorgalmazzuk, akkor 
az az emberek közötti béke ügyét szolgálja; egyfelől mint olyan módszer, 
amely az emberi kapcsolatokat az értelmes és őszinte beszéd nemes fé
nyében igyekszik rendezni, másfelől mint a tapasztalat és a bölcsesség 
hozzájárulása, amely mindenkiben a legfőbb értékek szemlélésének meg-
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elevenítését szolgálhatja... (a párbeszéd) megbélyegez minden támadást,, 
minden hódító és előjogokért folytatott háborút s azt bűnténynek és pusz
tításnak mondja. Ki kell terjednie a nemzetek legmagasabb szintű kap
csolataitól kezdve a népeken belüli kapcsolatokig, le egészen a társadalom 
életének alapjáig, a családhoz és az egyes emberhez, hogy minden intéz
ményt és minden irányt eltöltsön az a törekvés, a vágy, a kötelességtudat 
a béke iránti felelősség ügyében.” (Nem hivatalos fordítású német szöveg 
alapján, amely a Vatikán sajtószolgálatának a megbízásából a KIPA 1964. 
VIII. 10-es 535. sz. 34. oldalán jelent meg.)

1. A párbeszéd nehézségeiről és azok legyőzésének útjáról
Eneyklikéjában a következőket mondta VI. Pál pápa: „A mi — és bi

zonnyal a ti — gondolataitok is a két előző nyomán harmadsorban arra 
irányulnak, hogy milyen kapcsolatot vegyen fel az egyház az őt körülvevő 
világgal, amelyben benne él, amelyben dolgozik. Közismert, hogy ennek a 
világnak egyik része komoly benyomásokat szerzett a keresztyénség be
folyásáról, azt mélyen magába vette, gyakran nem is tudatosította, meny
nyire a keresztyénségnek köszönheti ami benne a leg jobb... A világ egy 
másik, mégpedig nagyobb része az ún. új népek beláthatatlan horizontja 
alatt terül el. Mégis egy világ ez, s az egyháznak nem egyféleképpen, ha
nem százféle formában teszi lehetővé a kapcsolatokat, az egyik nyíltan és 
könnyen, a másik nehézkesen és bonyolultan; sajnos ma sokan ellenséges és 
elutasító magatartást tanúsítanak a barátságos párbeszéd iránt. így jön 
létre az egyház és a modern világ közötti ún. párbeszéd problémája.” 
(KIPA 1964. VIII. 10-es 535. sz. 3.)

A párbeszéd lényegének leírása és az egyház beszélőtársainak jellem
zése során a pápa szomorúsággal szólott azokról a különös nehézségek
ről — hogy ne mondjuk, a rk. egyház szempontjából lehetetlen helyzet
ről —, amelyek ateista gondolatrendszerek, különösképpen az ateista 
kommunizmus képviselőivel folytatandó párbeszédben támadnak. Feltét
lenül egyet kell érteni a pápa által megállapított ténnyel: az ideológiában 
mutatkozó túl nagy ellentét elkerülhetetlenül lehetetlenné teszi a párbeszéd 
folytatásának azt a módját, amelyet az „Beclesiam Suam” encyklika szám
talan oldalon oly behatóan ír le. Mindebből azt következteti a pápa — s 
bizony nehezen tudunk egyetérteni vele (a pápa nem is juttatta közvetlenül 
kifejezésre, de az encyklika szövege feltételezi)” hogy csupán a várakozás, 
nyújt kiutat a helyzetből; várakozás arra az időre, amikor az ateisták 
már elegendő változáson mentek át ahhoz, hogy jelenlegi álláspontjukat 
revideálják és készek „az egyházzal pozitív párbeszédet folytatni, nem úgy 
mint most, amikor csak gondot és kényszerű fájdalmat érzünk.” (XXIII. Já
nos szavait VI. Pál pápa idézi.)

A mi felfogásunk szerint van reálisabb kiút is, s ezt megtalálhatjuk 
a párbeszéd tartalmának tárgyilagos meghatározásával és a párbeszéd konk
rét módszereinek a megválasztásával. Ha úgy véljük, hogy a párbeszéd gyö
keresen különböző ideológiák közötti kapcsolatbavétel megkísérlése, még 
hozzá a kompromisszum szándékával, vagy pedig azzal a céllal, hogy az 
egyik ideológia lépésről lépésre legyőzze, vagy magábaszívja a másikat 
és hogy az ilyen párbeszéd folyamán kifejezésre kell jutnia a hit szó sze
rint vett versengésének, akkor kevés kilátás nyílik az eredményre, sőt a 
párbeszéd esetleg létre sem jön. Ha viszont a párbeszéd lényegének meg
felelően azzal a környezettel való helyes kapcsolatfelvétel módszere, 
amelyben az egyház él és cselekszik, akkor mindig lehetővé válik és ered
ményessége attól függ, hogy milyen mértékben sikerül konkrétan körül
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írni a mindkét fő szempontjából életfontosságú és a fennálló konkrét hely
zettel összefüggésben álló párbeszéd -tartalmát, továbbá, hogy milyen mér
tékben sikerült a párbeszéd módszerét megválasztani, amikor is az nem 
csupán a szükségessé vált párbeszédre, hanem a gyakorlati együttműkö
désre és aktuális problémák megoldására is vonatkozik. A tartalom és 
módszer megválasztása természetesen a beszélgetőtárs jellegzetes sajátos
ságaitól is függ, akivel az egyház beszélni szándékozik, vagyis aki a maga 
részéről kezdeményez párbeszédet.

Szeretném, ha ezen a ponton helyesen értenének bennünket. A pár
beszéd tartalmának korlátozása és a gyakorlati együttműködés korántsem 
jelent opportunizmust. Igaza van VI. Pál pápának, amikor azt mondja: 
„Az egyház által megkívánt és szorgalmazott keresztyén életnek tartóz
kodnia kell mindentől, ami meghamisíthatja, szentségét elveszi, meg
ö li .. . Másfelől a keresztyén életnek nemcsak a környező világ gondol- 
kozási formáihoz és szokásaihoz kell alkalmazkodnia, amennyiben azok 
összeegyeztethetők a vallás lényeges követelményeivel és célkitűzéseivel, 
hanem arra is kell törekednie, hogy közeledjék ezekhez, megtisztítsa, 
megnemesítse és megszentelje őket” („Ecclesiam Suam”, német szöveg 
14. oldal). Talán helyénvaló még egyszer hozzáfűzni, hogy a keresztyé
neknek, „ellenállásuk folyamatában” gondolataikat és tetteiket nem sza
bad hangsúlyozottan ráerőszakolniok a környező világra.

Kétségtelenül, meg kell őrizni „a keresztyén élet -természetfeletti való- 
diságát’’ („Ecclesiam Suam”, „A  Vatikáni Zsinat, mint a megújhodás gond
viselés adta eszköze” c. fejezet, német szöveg 14. oldal). Ez azt jelenti, 
hogy totális hűséget kell tanúsítani Krisztusnak, az üdvözítőnek tanítása és 
parancsai iránt, valamint az -anyaszentegyház testében a Krisztussal való 
kegyelem teljes közösséghez és az értelmes aszkétikus fegyelemhez (v. ö. 
„Ecclesiam Suam”, „A megújulás elsősorban és mindenekelőtt belső ügy, a 
szív megtérése” c. fejezettél, német szöveg 17. oldal). Mindig így is kell 
lennie: a párbeszéd nem jelentheti soha az egyház számára, hogy öntuda
tát időleges elvekhez igazítsa és azok szerint változtassa (v. ö. „Ecclesiam 
Suam” , „Az egyház nem igazodhat a divathoz” c. fejezetével,' német szöveg 
16. oldaí). Egyidejűleg azonban az is hivatása az egyháznak, hogy szolgál
jon a világnak, szolgálja annak az üdvösségét; „mindenkinek mindenné” 
kell lennie (I. Kor. 9, 22), mert amint a pápa ismét csak helyesen hangsú
lyozza: „Mindez nem jelentheti, hogy azok a változtathatatlan formák, 
amelyekkel az egyház a századok folyamán körülvette magát, a tökéletes
ség tartozékai, vagy hogy a tökéletesség az erkölcs és a kor által elfoga
dott formákhoz való illeszkedés elvetéséből állna” („Ecclesiam Suam”). !

A pápa az egyház részéről felkínált párbeszédet „az üdv dialógusá
nak” nevezi. Kiváló és helyes gondolat. Szükséges azonban itt egy nagyon 
fontos fenntartás. Ez a gondolat csak abban az esetben helyes, ha a pár
beszéd „salutabilitas”-ára abban az értelemben vonatkozik, hogy az egy
ház minden ilye-n cselekményének meg kell egyeznie Isten akaratával és 
fel kell fednie mindazt, ami az egyház ábrázatán az eszményi képhez vi
szonyítva „nem olyan tökéletes, nem olyan szép, nem olyan szent”. (V. ö. 
„Ecclesiam Suam”, „Az Encyklika hármas célkitűzése — öntudat, meg
újhodás, párbeszéd.”) Nem származnék azonban semmi haszon abból, ha 
nagy nyomatékkai hangsúlyoznánk, hogy „az üdv dialógusa” az üdvösségről 
folytatott beszélgetést jelenti, és a keresztyén prédikációnak egy olyan 
eszközét jelenti, amely a „világ megtérítését” , az apostoli kötelességnek 
és az apostoli missziónak a betöltését szolgálja. (V. ö. u. ott az „Egyház 
párbeszédet kezd a világgal” c. szakasszal. „Az utóbbi pápák példái.”)
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A párbeszéd ilyen formája feltehetően már eleve egészen természetes 
ellenállásba ütközik és hatástalannak bizonyul minden szándék és ígéret, 
amely biztosítja, hogy a tárgyalás „nem öntelt, sértő és bántó” , vala
mint „békeszerető, kerüli a heves kifejezéseket, türelmes és tágszívű” . 
A párbeszéd missziói jellegének hangsúlyozása, nézetük szerint, azt je
lenti, hogy a „mindent vagy semmit” téves alapelvéhez tartjuk magunkat 
mereven.

2. A  béke párbeszéde és az ökumenikus párbeszéd

Semmi sem teszi oly hatalmasan nyilvánvalóvá az egyház ragyogó or
cáját a mai oly mély szakadékok által megbontott emberiség előtt, mint 
ha feltétel nélkül odaszánja magát a békeszerzés szent ügyének szolgála
tára. A felebarát felé forduló izzó szeretet, amely tevékenyen szorgalmazza 
egy világméretű konfliktus és a velejáró szörnyűségek s kimondhatatlan 
szenvedések lehetőségének elhárítását és olyan emberi kapcsolatok léte
sítésére törekszik, amelyek minden ember számára lehetővé teszik a sza
bad, sokoldalú, a lelkiismeret parancsával és a törvény erkölcsi követel
ményeivel egyező kibontakozást, úgy hogy közben nem károsítja a másik 
ember életét, javát és szabadságát — az ilyen szeretet eleven együttérző 
visszhangra talál minden jóakaratú embernél. Ezen az úton kezdheti és 
kell is hogy megkezdje Krisztus szent egyháza a béke párbeszédét. Ezt az 
utat mindenki el tudja fogadni. Ezen az úton kinyílik az emberi szív, ki
alakul az egymáshoztartozás, egymás megértése és egymás mélységes tisz- 
teletbentartása iránti érzék és készség, lehetőség nyílik a keresztyénség 
életadó erejével való gyakorlati azonosulásra is.

A béke párbeszédének konkrét formája a legváltozatosabb módon ala
kulhat — kezdve olyan nemzetközi összejöveteleken, amelyeken külön
böző társadalmi és politikai kérdésekről folytatnak eszmecserét, amelye
ken döntéseket is hoznak, amelyek kisebb vagy nagyobb mértékben utat 
nyitnak az univerzális béke létrehozásához és fenntartásához, el egészen 
a mindennapos érintkezésekig, amelyek arra irányulnak, hogy a béke, a 
megbecsülés, az emberi szolidaritás szellemét, vagy a felelősségérzetet plán
tálják el a családok és az egyes emberek életében. Helyes és szükséges is, 
hogy a keresztyének törekedjenek „azokra, amik a békességre és egymás 
épülésére valók” . (Rm 14, 19.)

A béke párbeszédét sajátosan jellemzi annak a ténynek a tudatosítása, 
hogy a párbeszéd a diakóniának, a felebarát érdekében végzett szolgálat
nak, egyik formája. Ezt a szolgálatot nem csupán a mély elvi hűség és a 

'felismert feladatok iránti hűség jellemzi, hanem a türelmes készség, amely- 
lyel a felismert igazságot elfogadjuk. A béke párbeszédének jellemző tu
lajdonsága még ezenkívül, hogy tudatosan lemond mindazoknak az ideo
lógiáknak a kárhoztatásáról, amelyek a keresztyén tanokat nem ismerik 
el, vagy a vallás elleni aktív harcot is vallják.

A béke dialógusa nem ideológiai párbeszéd — nem összeegyeztethetet
len elvek képviselőinek szócsatája — az Istenben való hit és az ateizmus 
viszonylatában. Ugyan milyen pozitív eredmény várható az olyan párbe
szédtől, amelyben az ideológiai ellentét feszültsége már a találkozás lehe
tőségét is kizárja.? A pápa is világosan szól az ideológiai vetélkedés fe
szültségének erejéről: „Ezzel a negációval (amit azok az ateisták képvi
selnek, akik ateizmusukat nevelési problémák megalapozásában és poli
tikai tevékenységben élik meg — Nikolaj m.) szembefordulunk . . .  a győz
hetetlen reménység tudatában” („Ecclesiam Suam” — A párbeszéd meg
tagadása az Isten létét megtagadók részéről c. fejezet). A pápának ez a
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megállapítása teljesen érthető, amennyiben hivatkozik arra a „lángoló 
szeretetre, amellyel (mi, mint keresztyének N. m.) az emberiség sorsát szí
vünkön viseljük” miközben „Krisztusunknak és az ő evangéliumának hű
séges megváltására szentül elkötelezetten” élünk (u. o.).

Az egyházat természetesen lelkipásztori elkötelezettsége arra készteti, 
hogy világosan fejezze ki nézeteit a tévelygések romboló voltáról és ve
szélyéről; nézeteinek ez a kifejezése azonban a belőle következő magatartás 
nem kiátkozás (és nem is szabad ilyen irányban haladnia), vagy más szó
val nem morális ítélet. Valamivel egyetérteni, valamit el nem ismerni, el
vetni, „egyházon kívülinek” minősíteni, még nem jelenti annak elítélését. 
Különböztetni kell továbbá olyan „gondolati rendszerek” között, amelyek 
Istennek a tagadását csak bizonyos részlet-ügynek, esetleg lényeges, még
sem döntő mozzanatnak tekintik és a harcos ateizmus között. A keresz
tyének természetesen és szükségszerűen tévelygésnek tekintik és elvetik 
ez utóbbit, de az ilyen ateisták mellett vannak olyan „gondolati rend
szerek” , amint már említettük, amelyek sok hasznos és konstruktív elemet 
tartalmaznak az emberi élet jobb rendje legfontosabb problémáénak meg
oldása szempontjából.

Az ökumenikus párbeszéd, amely elengedhetetlen keresztyének között 
az egységkeresés útján, a béke párbeszédje tehát. A keresztyének újra
egyesülése ui. nem annyira tanulmányi munkával és a tanokban, va
lamint az egyházi szervezetben — mutatkozó teológiai különbségek 
leküzdése útján érhető el, — természetesen ezek is fontos és hasznos 
dolgok —, hanem inkább a testvéregyházak és a keresztyén közössé
gek mélyreható megbékélése útján, amikoris az egymástól elszakad
tak újra találkoznak. Ez a megállapítás nem kicsinyli le a hitvallás
beli különbségek fontosságát; csupán az ökumenikus párbeszéd he
lyes megértésének a fontosságát hangsúlyozza, amikor azt a szolgálat 
párbeszédének nevezik.

Egy úton lehetséges csupán az ökumenikus párbeszédben a steril 
„ideológiai” ellentéteket kikerülni. A béke igazi párbeszédje felé kell 
fordítani arcunkat a kölcsönös szolgálat készségével, elszántan arra, 
hogy türelmesen, együttesen fogalmazzuk meg azt a közös alapot, 
amelyen az újraegyesülés lehetővé válnék, méghozzá nem a jelenlegi 
teológiai nézetek álláspontjából kiindulóan, hanem a hét ökumenikus 
zsinat korának osztatlan, ősi egy és szent katolikus egyháza állás
pontjának a szempontjából. Egyidejűleg az is szükséges, hogy az öku
menikus párbeszédet kiegészítsük valamennyi keresztyén kiterjedt 
gyakorlati együttműködésével az emberiség szolgálata, az igazságos
ság megerősítése, a szabadság, a béke és a szeretet érdekében.

3. A római katolikus egyházzal folytatott párbeszéd 
a jelenlegi keresztyén szociális gondolkodás kérdéseiről

Az egész keresztyénséget átfogó párbeszéd, amelybe beleértendők 
a római katolikus keresztyének is, amely a jelenlegi keresztyén szociá
lis gondolkodás kérdéseiről folyik, annyira komplex és annyira sok a 
formája, hogy valószínűleg céltalan, egyetlen előadás keretében átte
kintést nyújtani ennek a párbeszédnek a tartalmáról, főbb gondola
tairól, kiemelkedő problémáiról, alapvető nehézségeiről és ez általá
nos megegyezésre irányuló lehetőségekről. Nyilván nem hatna túl
zásnak, ha valaki azt mondaná, hogy a mostani világkonferencia 
egész munkája csak egy része az egész keresztyénséget átfogó párbe
szédnek. Ezért néhány gondolatra szorítkozom csupán. Akkor vetőd
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tek fel, amikor korunk szociális problémáival foglalkozó legfonto
sabb hivatalos római katolikus egyházi dokumentumokkal foglalkoztam. 
A pápai enciklikák egész sorára gondolok és a II. Vatikáni Zsinat „Az 
egyház és a modern világ" címet viselő pasztorális konstitúciójára.

A „Mater et Magistra" enciklika a keresztyén szociális tanítást 
az élet keresztyén felfogása integráns alkatelemének tekinti („Neve
lés” c. szakasz 53. oldal). „Ezt a tant már régtől fogva több helyen 
tanítják. . .  A vallásos nevelő munkába a gyülekezeteken belül és a 
világiak apostolkodásával összefüggő szervezetek programjába fel kell 
venni őket. Terjeszteni kell azokat valamennyi modern hírközlő esz
köz igénybevételével — a napi sajtóban, az időközönként megjelenő 
sajtóközleményekben, népszerű és tudományos kiadványokban, a rádió 
és a televízió útján. A szociális tanítást azonban nem csupán hirdetni 
kell, hanem át kell tenni a konkrét valóságok világába. Ez mindenek 
előtt a keresztyén szociológiára vonatkozik, amelynek fénye és igaz
sága, amelynek célja az igazságosság és amelynek motorja a szere
tet.” (u. o. „Oktatás” c. fejezet 54. oldal). A  szociális problémákkal 
való foglalkozást a római ikatolikus egyház oktatói munkája lényeges 
elemének tekinti. Szerinte ez a munka az isteni kinyilatkoztatáson 
és az atyai hagyományokon alapul. „Az egyházi oktatómunka meg
világosodott lelkészek és laikusok együttműködése segítségével külö
nösen a mostani század folyamán részletes szociális tanítást dolgo
zott ki, s ez világosan mutat utat a szociális életben való együttmű
ködésre úgy, hogy összhangban áll az egyetemes érvényű normák
kal, figyelembe veszi a természetet és a modern társadalom sajátossá
gait és éppen ezért bárki elfogadhatja.” (u. o. „Az egyház szociális 
tanításának permanens hatékonysága” c. fejezet 53. oldal.)

Tekintélyi szempontból magától értetődőbb, ha keresztyén szociá
lis gondolkodásról beszélünk az egyház szociális tanítása helyett. 
Csak azok az etikai és morális vezér-gondolatok képezhetik a morál
teológiának arany kelyhét, amelyeket a Szentírásban teljes egyértel
műséggel találunk meg, vagy amelyeket az univerzális egyház az 
isteni kinyilatkoztatás tekintélyével ruházott fel s vallott meg egy
értelműen. Az ilyen morálteológia segítségével szabadon és felelősen 
fogalmazható meg az ortodox szociális gondolkodás, amely megértést 
tanúsít a konkrét szociális valóság iránt és aktív magatartást fejt ki 
benne. Maguknak a nagyrabecsült egyházi atyáknak a nyilatkozatait, 
amelyek nagy tekintélyre jutottak szociális kérdésekkel kapcsolatban, 
csak a letűnt történelmi valóság összefüggéseiben lehet tárgyalni. 
Nem lehet azokat feltétlenül kötelező tanokká nyilvánítani, hanem 
úgy kell tekinteni rájuk, mint korunk termékeny gondolataira, ame
lyekkel nagy tisztelettel kell foglalkoznunk, de amelyeket semmi 
esetre se szabad abszolútakká tennünk.

Nem kívánok vitatkozni a római katolikus vagy az ortodox fel
fogás elsőbbségéről ebben a kérdésben. Lehet, ha elfogulatlanul be
szélgetnének egymással a keresztyén szociális gondolkodás és a ke
resztyén szociális tanítás létrehozásának előnyeiről és fogyatékossá
gairól, mindketten tanulhatnának egymástól. Figyelmemet most inkább 
a probléma egy másik szempontjára kívánom ráirányítani. Előtérbe 
szeretném állítani azt a szerintem vitathatatlan tényt, hogy az emberi 
tényezőnek a vele járó és elkerülhetetlen emberi gyöngeségekkel 
együtt milyen nagy jelentőségű szerep jut a keresztyén szociális gon
dolkodás és a keresztyén szociális tanok kialakításánál. Talán leg
könnyebben az ortodox szociális gondolkodás területén ismerhetjük
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fel, hogy a morálteológiák rendszerei a szociális etika kérdéseit 
mennyire nem vizsgálták és nem vizsgálják ma sem elég alaposan. 
Erre itt most nincs is lehetőség, mert pl. a dogmatikai teológia terü
letén az isteni kinyilatkoztatást tartották az egyetlen tényezőnek, 
amikor a keresztyének gondolkodását és magatartását vizsgálták min
den elképzelhető vonatkozásban a lég jelentéktelenebb részletkérdés 
tárgyalásakor is. Az ortodoxia, mintha csak tudná és érezné, milyen 
határtalan kiterjedésű Isten parancsolata (Zsolt 119, 96) és mintha 
csak iszonyodnék attól, hogy túl messze eső emberi elemeket, azaz 
különféle egyéni teológiai nézeteket, vigyen be a keresztyén etikába, 
nem törekedett arra, hogy a morálteológiának szociális kérdésekkel 
foglalkozó fejezeteit teljes és az egyház által szentesített rendszerré 
alakítsa ki. Érdeklődésének súlypontját és szellemi energiáját az élet 
konkrét szociális feltételei között végzendő gyakorlati tevékenységre 
helyezte.

Azoknak a konkrét problémáknak a megoldásánál, amelyekkel a 
keresztyén ember a szociális életben szembesül, az emberi tényező 
döntő jelentőségét igen hangoztatják viszont a római katolikus szociá
lis gondolkozásban valamint az egyház változó jellegű szociális taní
tásaiban, az „aggiornamento”-ban (az idő követelményeinek megfe
lelő alkalmazkodásban), amely olykor nem is evolúciós, hanem inkább 
revolúciós jellegű, amennyiben előretekintően és határozottan számol 
fel olyan téves felfogásokat, amelyek- mélyen gyökereznek az egyházi 
tanítás hagyományaiban. Ezeknek a gondolatoknak a megvilágítására 
és alátámasztására engedtessék meg, hogy kissé hosszabban időzzek 
egy olyan problémánál, amely nem egyszer fordul elő több pápai en- 
cyklikában, a II. Vatikáni Zsinat vitáiban is felvetődött és a keresz
tyén gondolkodás helyes kifejtésénél a darabokra szakadt modern vi
lágban fontos szerepet játszik. A magántulajdon problémájára gon
dolok, beleértve a termelőeszközök magánkézben tartását is.

4. A magántulajdon s ezzel kapcsolatban a termelőeszközök birtoklása

Ezt a rendkívül kényes kérdést kétségtelenül csak gondos mérle
gelés és tárgyilagos megállapítások útján lehet megoldani. Figyelembe 
kell vennünk a homlokegyenest ellenkező nézeteket, azt a két társa
dalmi és gazdasági rendszert, amelyet kapitalista és szocialista rend
szernek szoktak nevezni. A békés koegzisztencia eszméje a két követ
kező előfeltétel elismerését kívánja meg tőlünk:

1. A birtoklás formáinak problémáit végső soron csak a nép old
hatja meg.

2. Bárminő formában, bármely gazdasági és társadalmi rend fel
tételei között oldják meg a problémát, a birtoklás kérdését 
úgy kell a társadalom közreműködésének segítségével megszer
vezni, hogy az a köz javát szolgálja.

Hosszú ideig nagyon egyoldalú volt a magántulajdon hagyomá
nyos szemlélete. A magántulajdont általában véve és a termelőesz
közök birtoklását különösképpen sokáig tekintették axiomaszerűen, 
mindenkor és feltétlenül érvényes „természeti jognak.” Az 1917 előtti 
időben, amikor a római katolikus egyház ezt a kérdést meg akarta 
oldani, csak néhány radikális szociális tant kellett megtagadnia. 1917 
után sokkal szélesebb körűvé és jelentősebbé vált a dolog és a kérdés
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megoldása csak a megvalósuló és kibontakozó szocialista rend köz
vetett, olykor pedig közvetlen elítélése formájában vált lehetővé.

Maga XXIII. János pápa is kitartott a szocialista társadalmi rend 
közvetett elítélésének álláspontja mellett. „A magántulajdon birtok
lása, beleértve a termelőeszközök birtoklására vonatkozó jogot 
is, örökkévaló érték, természeti jog, a személynek a társadalommal 
szemben fennálló teológiai és ontológiai alapokkal bíró primátusán 
alapul. . .  érthetetlen, miért vonják kétségbe ennek a jognak a ter
mészetes voltát, hiszen ez a termékeny munka legfontosabb forrása és 
annak szüntelen ösztönzője. Ez a jog nélkülözhetetlen eszköz arra, 
hogy a személyiség önmagát kifejezésre juttassa és hogy a felelősség- 
tudat minden területen kibontakozzék; ez a jog a család stabilitá
sának és a társadalom életében egyesülő erők szabad és békés kibon
takozásának feltétele.” („Mater et Magistra” , II. rész „A  tulajdonjog 
megerősítése” c. fejezet 26. oldal és „A magántulajdon szociális funk
ciója” c. fejezet 30. oldal). Nem meglepő, ha a magántulajdon ilyen 
értékelése mellett a szocialista rend közvetett elítélése után, mivel
hogy az a magántulajdont sem „természeti” jog, sem „örök” érték 
formájában, sem „a személyiség önállítása és a felelősségtudat min
den területen történő kibontakoztatása” elengedhetetlen eszközeként 
nem ismeri el, a közvetlen elítélés következik, amikor már csak a 
címzett konkrét megnevezése hiányzik, ahogyan azt János pápa mond
ja: „A történelem és a tapasztalat azt mutatja, hogy az olyan poli
tikai rendszerek, amelyek a magántulajdont, beleértve a termelőesz
közök birtoklására vonatkozó jogot is, nem ismerik el, az alapvető 
emberi jogok gyakorlását korlátozzák és nyomják el.” (26. oldal)!

A II. Vatikáni Zsinaton elfogadott „Az egyház és a modern vi
lág” címet viselő pasztorális konstitúció nem tartalmaz a magántulaj
don sérthetetlenségével kapcsolatos ilyen kitételeket és nem tesz köz
vetett vagy közvetlen elítélő nyilatkozatot a szocialista renddel kap
csolatban. Ezeken túlmenőleg közvetlenül utal ez a konstitúció a tu
lajdon különböző, a nép által törvényesen létrehívott formáira. Más 
szóval kifejezve ez azt jelenti, hogy az előbb említett előfeltételek 
közül elismeri az elsőt, amely szerint a tulajdon formái felől maga 
a nép dönt. Teljesen mindegy, hogy milyen a tulajdon formája, hogy 
milyen jogi formát választanak meg számukra a népek és azt milyen 
változó feltételek között teszik, a gyakorlatnak kell mindig kezesked
nie a földi javak általános céljának megvalósítása felől. Ezért az 
ember, amikor a földi javakkal él, amikor jogszerűen birtokol ma
teriális értékeket, azokat ne tekintse csupán a maga személyes tu
lajdonának, hanem a közösségének is, mert azok nemcsak őt, hanem 
a másik embert is szolgálják, (v. ö. „Mater et Magistra” 69. o). Ami
kor a konstitúció elismeri a népek jogát arra, hogy a tulajdonjog 
formáját maguk válasszák meg, helyesen hangsúlyozza a fennálló 
birtoklási formák ellenőrzését abból a szempontból, hogy vajon em
berségesen alkalmazzák-e őket. Ez egybecseng a fent említett máso
dik előfeltétellel, amely szerint bármely társadalmi és gazdasági rend
szer feltételei között a javak birtoklása jogszerű formáját úgy kell 
megszervezni, hogy az a közösség javát szolgálja.

Számos pápai encyklikában, de „Az egyház a modern világban” 
c. konstitúcióban is nagy figyelmet szentelnek a magántulajdon, va
lamint a termelőeszközök magán birtoklásának pozitív oldalai iránt. 
„A tulajdon és az anyagi javak magán birtoklásának más formái elő
segítik á személyiség megnyilatkozását. . .  lehetővé teszik, hogy a
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személy betöltse feladatát a társadalmi és gazdasági életben . . .  a sze
mélyi és a családi autonómia számára biztosítják a szükséges teret.” 
(71 o.). A konstitúció szerint ezeknek a pozitívumoknak a fennállása 
szolgál alapul ahhoz, hogy a magántulajdont a személyes és polgári 
szabadságot előmozdító tényezőnek tekinti (u. o.). Ha kizárólagosan a 
kapitalista rendszert tartjuk szem előtt, nincs is okunk az ilyen meg
állapítások visszautasítására. Erről az álláspontról XXIII. János pápa 
fáradozása is érthető, amely arra irányult, hogy az állami tulajdon ne 
hátráltassa a magánkezdeményezést: „Az állam és a közintézmények 
vagyonukat csak a közjó érdeke által határolt keretek között terjesz- 
szék ki és semmi esetre se korlátozzák a magántulajdont s főképp ne 
nyomják el. („Mater et Magistra” „Állami tulajdon” c. fejezet 39. o.). 
Természetesen nem lehetne helyeselni ezeknek a nézeteknek a kiter
jesztését, mert az egyet jelentene azzal, hogy szemet hunyunk azelőtt, 
hogy e megállapítások csak a kapitalista társadalmi rend feltételei 
mellett érvényesek.

Szükséges rámutatnunk arra, hogy a szocialista rendszer az ún. 
„személyi tulajdont” nem veti el. Ez a magántulajdontól abban kü
lönbözik, hogy első sorban csupán olyan személyesen birtokolt dol
gokra vonatkozik, amiket személyes munkával, vagy állami vállalko
zásban való részesedés útján — mint amilyen a prémiumnyújtás, vagy 
a sorsjegyek — és egyéb állami vagy közjutalom, munkáért járó el
ismerés révén szerzett meg az ember; másodsorban a személyi tulaj
don csak termelvényekre terjed ki s nem a termelő eszközökre. Gon
dolnunk kell arra, hogy a magántulajdonnak néhány olyan pozitív 
vonatkozása, amelyről „Az egyház a modern világban” c. konstitúció 
említést tesz, bizonyos értelemben és néhány korlátozással érvényes 
a szocialista társadalomban fennálló személyi tulajdonra is. (pl. a 
család fenntartásának jobb lehetősége stb.).

XXIII. János pápa, miközben ugyanazokon a vizeken hajózik mint 
elődei, megemlíti a magántulajdon pozitív tulajdonságai között, hogy 
„a magántulajdonnal természetéből következően felbonthatatlanul együtt 
jár egy bizonyos szociális funkció” . . .  Ez a szociális funkció pedig az, 
hogy minden magántulajdonnal rendelkező ember számára lehetőség 
nyílik arra, hogy javaival felebarátját támogassa. „Sokszor adódik olyan 
fájdalmas helyzet — folytatja a pápa —, amikor az akut és bonyolult 
szükséget nem lehet a köztámogatás hivatalos formáival felfedni és 
orvosolni. Tág tér nyílik tehát még mindig az emberi együttérzés és a 
keresztyéni személyes irgalmasság gyakorlására” (29—30. o.). Ezek a 
pozitív vonatkozások érvényesek a szocialista társadalom személyes 
tulajdonára is, azzal a különbséggel, hogy a köztámogatás hivatalos 
formái és az állam erőfeszítései a polgárok jólétének érdekében hason
líthatatlanul hatékonyabbak, mint a kapitalista társadalomban.

A magántulajdon pozitív vonatkozásai után megmutatják a pápai 
encyklikák és „Az egyház a modem világban” c. konstitúció a nagyon 
fontos negatív vonatkozásokat is. „A  magántulajdon természettől fog
va közérdekű jelleggel rendelkezik s ennek az az alapja, hogy az 
anyagi javak rendeltetése közérdekű. (— Ez a kifejezés nem pontos. 
Nem a magántulajdon, vagyis nem a birtoklás és a megszerzés for
mája közérdekű, hanem a magántulajdont birtokló ember rendelke
zési joga és az arrilt tulajdonával tehet, az közérdekjellegű. — N. m.) 
Ha ezt a közérdek jelleget semmibevesszük annak gyakran az a kö
vetkezménye, hogy a tulajdon önös törekvések forrásává és a rend 
komoly veszélyeztetőjévé válik. Mindez lehetőséget szolgáltat a ma
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gántulajdon ellenségeinek a szembeszegülésre” (71. o.). Nagyon jel
lemzőek XI. és XII Pius pápa nyilatkozatai. XI. Pius pápa rámutat 
arra, hogy a magántulajdon gyakran nagy károkat okoz a társada
lomnak, különösen, ha valahol nagymértékben halmozódik fel. Túl 
nagy gazdasági hatalmat „nem lehet egyes magánszemélyek kezén 
hagyni anélkül, hogy ezzel a közjó ne kerülne veszélybe” („Quadri- 
gesimo anno” , 1931., 214. o.) XII. Pius pápa abból indul ki, hogy a 
magántulajdon jogával történő visszaélés károkat okozhat és ezért 
szükségesnek tartja megemlíteni — amire már XII. Leó „Rerum no- 
varum” c. encyklikája is utal —, hogy egy másik lényegbe vágó jog 
megelőzi a magántulajdonra vonatkozó jogot.” Minden más gazdasági 
jellegű jogot megelőz az egyes embernek az élet fenntartásához szük
séges anyagi javakra vonatkozó joga — mondja a pápa —, beleértve 
a magántulajdonra vonatkozó jogot is” (XII. Pius pápa rádióbeszéde, 
1941. 33. oldal).

„Az egyház a modern világban” c. pasztorális konstitúció fontos 
lépést tesz előre a magántulajdon tárgyiíagosabb megítélésének az 
útján, amikor azt nem természeti jognak, semmi esetre sem mellőzhető 
permanens értéknek tekinti, hanem a tulajdon olyan formájának ítéli, 
amely bizonyos történelmi adottságokkal áll összefüggésben és létében 
a népakarat kifejezésétől függ. Ennek az új magatartásnak a következ
tében, amellyel az eddigi pápai encyklikában mostanáig nem találkoz
hattunk, igazolhatónak mondható az a javaslat, amelyet a konstitúció 
kétszer is hangsúlyoz, amely szerint „a magántulajdont köztulajdonná 
csak akkor lehet átalakítani, hogyha igazságos kompenzációt szükséges 
teremteni, mivel a közjóiét a magántulajdon átvételét követeli” (71. a). 
Ez a javaslat természetesen, csupán a békés nacionalizálás esetére 
vonatkozik és nem jelenti a nép tulajdon-forma problémájának és más, 
forradalmi irányú megoldások elvetését.

5. Kilátások a római katolikusokkal folytatandó párbeszédre 
a keresztyén szociális gondolkodás kérdéseinek ügyében

A már eddig behatóan tárgyalt kérdéseken túl, vagyis az ateis
tákkal folytatott ideológiai párbeszéd, az ökumenikus párbeszéd hamis 
útjai és a magántulajdonnal kapcsolatos magatartás kérdésén túl, a 
legtöbb olyan kérdés, amelyet a „Mater et Magistra”, a „Pacem in 
Terris”, az „Ecclesiam Suam” encyklikák és a „Gaudium et Spes” c. 
pasztorális konstitúció vet fel, nézetünk szerint jó alapot szolgáltat 
korunk keresztyén szociális gondolkodásának problémái ügyében egy 
kiterjedt, termékeny, testvéri és békességes párbeszédhez.

Ilyenek a következő kérdések: A szabadság és a személyiség sza
bad kibontakozásának a kérdése, az állam és polgárainak kölcsönös 
jogai és kötelességei, az anyagi gazdagság jelentősége és ennek az em
ber legmagasabb hivatása szempontjából történő értékelése, a tudo
mányos és technikai haladás igazi jelentősége és veszélyei, hogy az 
emberiség kárára használják, a család és gyermeknevelés jelentősége, 
a társadalom érdekében végzett felelős szolgálat, az emberi egyenlő
ség és méltóság, a fejlődő országok támogatásának alapelvei, az ál
lamok közötti összeütközések békés kiküszöbölése, a szuverenitás 
tiszteletbentartása, a nemzetközi feszültségek csökkentése és a bizal
mi légkör kialakítása érdekében teendő lépések, a leszerelés kérdései, 
egy esetleges atomháború veszélye elhárításának kérdései, a békés 
koegzisztencia megvalósításához vezető út és még sok más kérdés.
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Ha eltekintünk néhány részletkérdéstől, olyanoktól, amelyek az 
e kérdésekben tanúsított magatartásra vonatkoznak, vagy amelyek 
részben hitvallási, részben pedig a különböző társadalmi és gazdasági 
rendszerek által meghatározott társadalmakhoz való tartozásból adód
nak, joggal várhatjuk, hogy a jövőben széles területen kölcsönös 
megértés és egyetértés jön létre egyértelmű ökumenikus szellemben 
mindezeknek a problémáknak alapvető megoldására vonatkozóan.

Bárcsak ez a mostani egész keresztyénséget átfogó ökumenikus 
gyűlés — amely nagy mértékben irányította Jézus Krisztus Urunk 
olyan követőinek a figyelmét magára, akik napi munkájukat a világ
ban Isten kegyelmével végzik —, kiindulópontja lenne egy olyan nagy 
béke-párbeszédnek, amelyben a római katolikusok, a protestánsok és 
az ortodoxok fáradozása a szétszakadozott és lelki megújulásra áhí
tozó emberiség javát Isten akaratának együttes betöltésével szolgálná 
és minden embert felszólítana, hogy Krisztus dicsőségére részesedjék 
az egység és béke legmagasabb javaiban az egyház és társadalom 
javára.

Fordította: Benczúr László
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Az egyház hozzájárulása 

a társadalom átalakulásához
J. M. Lochmann professzor előadása 

a genfi „Egyház és társadalom” világkonferencián

Amikor az egyház és a társadalom átalakulása kérdéséhez egy kelet
európai, szocialista társadalomban élő egyház perspektívájából kell szól
nom, valóban nem vagyok könnyű helyzetben. Mi (éppen nálunk, Cseh
szlovákiában is) olyan egyházakban élünk, melyeket az utolsó évtizedek 
gyökeres szekularizálódása erősen megrendített. És olyan társadalomban 
élünk, amely — legalábbis vezető eszmeisége felől — ateista módon 
értelmezi önmagát. Mit végezhet el az egyház ilyen társadalomban? Mit 
nyújthat olyan keresztyén, aki ebből a helyzetből jön, egy nagy öku- 
ménikus gyűlésnek? Nem volna becsületesebb dolog a hallgatás?

De mi nem gondolunk arra, hogy hallgassunk. Nemcsak azért, mivel 
mi valóban nem vagyunk hallgató egyház. Hanem tárgyilagos megfon
tolásból: ha ezen a napon a felszólalók körén belül a mai társadalom
ban végzett egyházi szolgálat különféle lehetőségeit akarjuk feltárni, 
akkor a mi egyházaink tapasztalata — éppen a maga szerénységében — 
legitim módon idetartozik. Hármas hangsúllyal szeretnék erre a tapasz
talatra utalni, mindig a szélesebb körű ökuménikus helyzetre is tekintve. 
Ezeket a hangsúlyos mondanivalókat talán a következő címszavakkal 
lehet megjelölni: 1. a kisebbség szolgálata, 2. a reménység őrálló hiva
tala, 3. feltétlen humanizmus.

1.

Az egyház hozzájárulásáról a társadalom átalakulásához ma aligha 
szólhatunk józanul és szavahihetően, ha nem vagyunk tisztában az 
egyház valóságos helyzetével a mai világban. Vagyis ha kisebbségi hely
zetünket nem vesszük komolyan. Ezt a tényállást először is természe
tesen a saját egyházam különleges helyzetére nézve hangsúlyozom: mi 
minden tekintétben kisebbségi egyház vagyunk — nemcsak a statisztikát 
illetőleg, hanem az egyház helyére* vonatkozólag is a társadalomban. 
Az egyház nálunk többé nem a hivatalos, a társadalom struktúráiban 
magától értetődően meglevő és privilegizált meghatározója környezeté
nek. De ez a különleges helyzet talán nem is annyira különleges és 
ökuménikus .szempontból példa nélküli! Maguk a még mindig hatalmas 
és befolyásos nyugati egyházak is bizonyos értelemben — a növekvő 
szekularizálódásra tekintve — vajon ténylegesen nem „kisebbségi egy
házak”^ ?  Az ökuménikus Intézet egyik konzultációján Bosseyben nem
rég egyik ismert amerikai szociológus ezt a kérdést tette fel az össze
gyűlt egyházi embereknek: Hogyan képzelik el az egyház jövőjét a 
modem, szekularizált világban? Lehet-e több az egyház a jövőben, mint 
„szent maradék” (holy remnant), szekta?

Rövidlátás lenne, ha túlságosan gyorsan túltennénk magunkat az 
egyházi helyzet e nyugtalanító megítélésén. És nem volnánk szavahihe- 
tőek, ha nem vonnánk le belőle a megfelelő következtetéseket, amikor 
a társadalom átalakulásához való egyházi hozzájárulásról szólunk. Mi, 
keresztyének, nem vagyunk több egyszerűen „patres et magistri”, akik
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•előre elkészített megoldásaikat előírhatják a társadalomnak. Mi (hogy 
az említett szociológus kifejezését bizonyos értelemben átvegyem) való
ban „szekta” vagyunk, ti. a teremtésnek nem az egésze, hanem egy 
„szekciója” , egy része, még ha az egészre vonatkoztatott rész is. Ez 
vonatkozik most a szolgálatunkra. Nagyon világosan kifejezte ezt az 
európai egyházak legutóbbi konferenciáján Dr. Visser’t Hooft, amikor 
az egyházaknak a mai Európában végzett szolgálatával kapcsolatban 
„szókratészi evangéliumhirdetésről” beszélt; a keresztyének itt nem 
mint mindent jobban tudók és az igazság kizárólagos részesei végzik 
szolgálatukat, hanem mint az igazságot napfényre segítő „bábák” . Ez 
szerény szolgálat. De ha az Üjszövetségre tekintünk, ígéretteljes út 
(gondoljunk csak a centrális újszövetségi képekre a „keskeny útról” , a 
„föld sójáról” és „kovászáról”) ; és a valósággal számolva — s itt egy
házaink konkrét tapasztalatai alapján szólok, melyeket szocialista tár
sadalmunk tagjaival való párbeszédes találkozásokban nyertünk — hitelre 
méltó és értelmes út.

Az utóbbi évek egyházi egzisztenciájának legörvendetesebb tapasz
talatai közé tartozik ugyanis a keresztyének és a marxisták közötti 
dialógus bámulatos intenzitása, az az örvendetes felfedezés, hogy az 
ideológiai ellentétek minden élessége mellett sokat mondhatunk, sőt 
sokat jelenthetünk egymás számára. Ez jelentős emberi és társadalmi 
fontosságú jelenség: nagyon is reális szellemi nyitottság jele olyan 
társadalomban, melyet kritikusai leegyszerűsítve olyan gyakran neveztek 
„zárt társadalomnak” (closed society). Érdemes ezeket a tapasztalatokat 
komolyan venni, s talán nemcsak nálunk, hanem mint tágabb ökumé- 
nikus jelentőségű ismeretet is. Ha az egyház mint a társadalom „min
dent jobban tudója” a mai világban már le is járatta magát, mint 
„szókratikus szekta” vagy találóbban, mint szolgáló gyülekezet, mint 
a „föld sója” és „társadalmának kovásza” talán szavahihetőbbé és rele
vánsadba vált, mint azelőtt.

2.
Jelentős hozzájárulást a társadalom átformálódásához csak ott végez

het az egyház, ahol maga transzformálódik: ahol igazán egyházzá lesz. 
Hányszor állt az egyház a történelme során (és a jelenben!) önmagának 
— vagy még inkább a maga ügyének, meghirdetendő üzenetének — az 
útjában! Főleg ott, ahol sikerült uralkodó egyházzá lennie társadalmá
ban. Az ilyen helyzet pozitív lehetőségeit nem szeretném egyszerűen 
a maga egészében tagadni. A  „corpus christianum”  története nemcsak 
,Jiistoria calamitatum”  (bajok története). És mégis: milyen gyakran 
építették bele az evangéliumot, ezt a megszabadító, egyházat és társa
dalmat felrázó, forradalmi igét, egy „corpus christianum”, egy „keresz
tyén civilizáció” struktúráiba, — és szelídítették meg ezáltal! Milyen 
gyakran értette aztán az egyház a maga társadalmi hozzájárulását nem 
a transzformáció, hanem inkább a konfirmáció, sőt végül a konzerváció 
értelmében!

Talán itt van ma a mi lehetőségünk. Arról van szó: a „corpus 
christianum” megrendülését, például minálunk a szocialista társadalom 
felépítését, ne gátszakadásnak fogjuk fel, melyet a leggyorsabban el 
kell tömni; hanem mint felhívást arra, hogy engedjük érvényesülni az 
evangélium válaszra hívó, átformáló, sőt forradalmi élét. Az egyházra 
nézve ez azt jelenti: olyan gyülekezetnek lenni és gyülekezetté válni, 
mely nem a múlt felé tekint, hanem az eljövendő Űr világosságában
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nyitott a történelmi és társadalmi jövő felé is. Nagy hatással volt rám, 
hogy a konferenciát előkészítő kötetek egyik első lapján Richard Shaull- 
tól azt olvashattam: az egyház hatalmi pozícióinak széthullása segítheti 
a keresztyéneket abban, hogy a hagyományos struktúrák konzerválá
sának gondját végre engedjék át a szekuláris ideológiáknak, hogy újra 
megérthessék, mi a forradalmi az evangéliumban. Ezek nekünk, a 
husziták és cseh testvérek unokáinak, egyáltalán nem ismeretlen hangok. 
Nekünk nem kell keresztyén hallásunkat hozzászoktatnunk a forradalom 
szó „kényelmetlen csengéséhez” . A reformáció nálunk valóban forra
dalom volt. Isten eljövendő országát a mi huszita Prágánkban igen 
komolyan vették, és azonnal az egyházra és a társadalomra alkalmazták. 
A hagyományos társadalmi berendezés krízise volt az. És mindenek
előtt: mint reménység, szabadító perspektíva a föld szegényeinek és 
elnyomottjainak.

Innen kiindulva értjük mindmáig az egyház hozzájárulását a tár
sadalom átalakulásához ilyen módon: gyakorolni a reménység őrálló 
hivatalát az evangéliumba vetett hittel, nyitva tartani a jövő perspek
tíváit az egyház és a társadalom bizonytalanságaiban és depresszióiban. 
Más szavakkal: létrehozni és erősíteni azt a klímát, amelyben igazi 
átalakulás lehetséges, és ez értelemmel bír. Szeretnénk kijelenteni, hogy 
— minden letagadhatatlan gyarlóságunk ellenére — nem maradtunk 
teljesen adósak ezzel a szolgálattal a mi szocialista társadalmunk iránt. 
Talán elmondhatom, teljes szerénységgel: a mi társadalmunk pozitív, 
nagyon reális és növekvő demokratizálódása a legutóbbi években alig 
gondolható el gyülekezeteink csendes, hűséges jelenléte és testvéreink 
engedelmes tanúságtétele nélkül. Borojov főlelkésznek teljesen igaza 
volt, mikor előadásában azt mondta: „A  fejlődés és a forradalom teoló
giája új formájával, de egyszersmind bibliai tartalmával is pozitív 
hatással lesz a történelem menetére és az új, forradalmi és szocialista 
társadalmak gondolkodására.” Ezek nem jámbor óhajok, hanem ez egyik 
része a szocialista országokból származó keresztyének közös tapasz
talatainak.

3.

Ennek az egyházi szolgálatnak mai irányát ezzel a címszóval konk
retizálom: „feltétlen humanizmus". Először az eléggé sokszínű „huma
nizmus” fogalmát használom, és azt értem rajta: az egyház hozzájáru
lása a társadalom átalakulásához nem feltétlenül speciális keresztyén 
tervek felvázolásában áll. Mi, mint keresztyének, minden jóakaratú 
emberrel közös utakat járunk. Nem az a programunk, hogy „extrava
gánsak” legyünk. És mégis: az evangélium nemcsak meghosszabbítása, 
hanem egyúttal az ellentéte is az emberi humanitásnak. Erre gondolok, 
amikor Jézus Krisztus útjára tekintve „feltétlen humanizmusról” beszé
lek. Minden humanizmus állandó veszélye, hogy az ember iránti oda
adásában egy meghatározott helyen megáll, hogy feltételeket állítson fel. 
Ez bizonyos konkrét helyzetben jogosult lehet. De milyen gyakran állí
tanak fel és szilárdítanak meg ezáltal illegitim frontokat és korlátokat 
más fajú, osztályú, kultúrájú emberek és embercsoportok között! A jó 
hír Isten útjáról az emberhez azonban áttör minden frontot és feltételt, 
így ebből az üzenetből teremtő nyugtalanság áll elő éppen ott, ahol 
fenyeget az, hogy az emberek közötti frontok megmerevednek, ahol 
politikusok, ideológusok (és egyházi emberek!) az emberhez fordulásuk 
közben megállnak. Itt látom az egyház hozzájárulását a társadalom
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átalakulásához. Éppen üzenetének a feltétlensége segít el arra, hogy az 
embertársi magatartás horizontjait ne engedjük túl gyorsan beszűkülni, 
hanem nyitva tartsuk, minden helyzetben, a „nagyobb igazságosság” 
új lehetőségei irányában.

• Ennek a „feltétlen humanizmusnak” a teremtő dinamikáját és na
gyon reális aktualitását mi megtapasztaltuk a keresztyén békemunká
ban, amint ez — a mi „ökuméné-úttörőnk”, J. L. Hromádka vezetése 
alatt — számunkra mindenekelőtt a :mi Keresztyén Békekonferenciánk
kal kapcsolódott össze. Századokon keresztül maga az egyház is azt 
gondolta, hogy Jézus békeparancsolata, amint ez pl. a Hegyi Beszédben 
kifejeződik, olyannyira radikális és utópisztikus, hogy a politikához, a 
„lehetséges tudományához” , semmi köze sincsen. Ma, az atom-világ- 
pusztulás lehetősége láttán, ismerjük fel, hogy a Hegyi Beszéd perspek
tívája, a feltétlen békeakarat parancsolata, el egészen a politikai kér
désekig, hallatlanul aktuálissá és relevánssá lett: a béke követelménye 
ma feltétlen érvényű (emlékezzünk csak Helmut Gollwitzer fejtegeté
seire).

Ez más összefüggésben is érvényessé tehető. Gondolok arra a prob
lémára, mely _ kezdettől fogva konferenciánk középpontjában állott: az 
ipari és a fejlődő népek viszonyára. Ezen a konferencián az első, de 
főleg a második este óta sokat hallottunk a „gazdag országok” közvéle
ményének tunyaságáról és félszívűségéről annak belátására, hogy ener
gikus rendszabályokra van szükség a növekvő aránytalanság leküzdé
sére a föld javainak elosztásában. Nem kihívás ez az egyház számára, 
hogy ezt a tunyaságot és félszívűséget Jézus Krisztus feltétlen felebarát! 
szolidaritásának éles fényébe állítsa, akiben a távoliak és legtávolabbiak 
is a legközelebbiekké (felebarátokká) lettek a számunkra? Nem hallat
lanul aktuálisan hangzik mindez? A távoliak is egészen közeliek! Hogy 
erről ma egyházainkban és társadalmunkban engedelmesen — azaz a 
világra vonatkozóan — tanúságot tegyünk, ez olyan nyugtalanság fel- 
ébresztését jelenti egyházban és társadalomban, amelyet nem lehet többé 
alkalmi filantrópiával kielégíteni, hanem az világméretekben is „na
gyobb igazságosság” irányába mozdít. Itt, tehát olyan légkör megterem
tésében, melyben aztán józan politikusok az építő, felelős politika új 
lépéseit tehetik meg, látom az egyház tulajdonképpeni hozzájárulását 
a társadalom átalakulásához.

Így értjük mi, a szocialista országokban élő keresztyének, szolgá
latunkat a társadalomban. Megérthették önök: nem vagyunk többé ural
kodó egyház. De semmiféle, ellenérzésekkel terhelt gettószekta sem. 
Hanem zarándokgyülekezet vagyunk, mely hitében és életében arra. 
törekszik, hogy tanúskodjék maga és társadalma előtt Isten új útjairól, 
és járjon ezeken.

Fordította: Dr. Nagy Gyula
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B ÉK E A Z  ATOMKORBAN
H. Gollwitzer professzor hozzászólása 

a genfi „Egyház és társadalom” világkonferencián

Az atomfegyverek (pontosabban az A-B-C fegyverek mindazzal 
együtt, amit a technikai fejlődés még magával hoz) arra kényszerítenek 
minket: tegyük fel újra a kérdést, hogyan viszonyuljanak a keresztyének 
a halált hozó hatalom alkalmazásához. Nem lehetünk keresztyének, nem 
nézhetünk Jézus keresztjére, nem élhetünk a kiengesztelésből, megsza
badulva a szeretet gyakorlására és hallgatva Jézus útmutatásaira egy 
szeretetben folytatott életre vonatkozólag (Hegyi Beszéd!) anélkül, hogy 
ezt mint kérdést is ne érezzük. A keresztyénség történetében kétféle 
válasz van ezekre a kérdésekre:

1. Az egyik válasz a keresztyén pacifizmus válasza, melyet minde
nekelőtt a történeti békeegyházak reprezentálnak. Ha ezt a választ 
helyesen értem, az nem tagadja a hatalom (Gewalt) hasznosságát és 
szükségességét ebben a bűntől meghatározott világban; nem tagadja 
adott esetben a halált hozó hatalom szükségességét sem. De itt felisme
rik, hogy ebben a világban nem lehet egyszerre valamit és az ellentétét 
is tenni. Ahogyan nem lehet valaki egyszerre orvos és harcoló katona, 
ugyanúgy nem lehet egyszerre Jézus Krisztus aktív tanúja és a halált 
osztó hatalom végrehajtója. Ha a katonai szolgálat ebben a bűnös világ
ban szükséges is az államok számára, az evangéliumnak szóval-élettel 
történő tanúsítására külön elhivatva a keresztyének ebben éppoly ke
véssé vehetnek részt, mint ahogyan a Vöröskereszt-egyezmény szerint 
az egészségügyi katonák népi vehetnek részt harci cselekményekben.

2. A második felelet a nagy egyházaké: ahogyan a keresztyén sze
retet a világi felelősség vállalására kötelez, ugyanúgy a legsúlyosabb 
felelősség vállalására is: a hatalom eszközeinek, méghozzá éppen a halált 
osztó hatalom eszközeinek felhasználásában való felelősségre a világban; 
tehát részvételre a hadügyekben, mind a vezetők, mind a vezetettek 
vonatkozásában, azzal a céllal, hogy a hatalom eszközei által a jog és 
így az emberi együttélés is fennmaradjon.

A két felelet mindegyike hivatkozhatik az evangéliumra; mindegyik 
engedelmességre törekvés az evangélium iránt; mindegyik érvényre jut
tatja az evangélium egyik fontos aspektusát; mindegyik összeegyeztet
hetetlen a másikkal; mindegyik kérdés a másikhoz; mindegyik mély
ségesen ki nem elégítő. Mert a keresztyén pacifizmus éppen azt a fel
adatot engedi át a nem keresztyéneknek, amelynél a legnagyobb szeretet 
és önzetlenség szükséges, a hatalmi eszközök felhasználását. A nagy 
egyházak válasza viszont oly mélységesen belebonyolítja a keresztyé
neket a világ ellentéteibe, és ezeknek a pusztító hatalom eszközeivel 
való megvívásába, hogy számukra ezzel a lehetetlenségig megnehezedik, 
hogy a másik oldalon álló emberek felé is az „örvendetes üzenet” tanúi 
legyenek. Bizonyosan megvan az értelme, hogy a keresztyénség története 
során a két álláspont kölcsönösen nem tudta legyőzni egymást. Szeret
ném azt mondani, hogy egymást kiegészítő ellentétpárként volt szükség 
rájuk (a modern fizika komplementaritása értelmében).

Az A-fegyverek által előidézett új helyzet csak a második álláspont 
képviselői számára áll elő: ezt a feleletet kell-e adniuk ezután is? Hiszen

608



ez a felelet sohasem egyszerűen a halált osztó hatalom igenlésében 
állott, hanem mindig nagyon is korlátozott és feltételes igenben. Ezt 
fejezte ki a bellum iustum et iniustum (igazságos és igazságtalan há
ború) megkülönböztetése. Ennek a különbségtevésnek a lelkipásztori 
jelentősége abban volt, hogy a keresztyén embert arra indította: minden 
háborús esetben kritikus módon tegye fel a kérdést, hogy a részvételt 
ebben a háborúban személyes felelősséggel vállalhatja-e.

Nem szabad lenéznünk ezt az Augustinus által alkotott tanítást! 
Hozzájárult a háború bestialitásának megfékezéséhez és megszelídíté
séhez, legalábbis az Európán belüli háborúknál (gyarmati háborúikban 
az európai államok kezdettől fogva nem törődtek vele). Ha az európai 
történelem mégis számtalan háború története, abban nem ez a tanítás 
a vétkes, hanem a hivatalos egyház, mely azt nem annyira a háborúk 
megakadályozására, mint inkább azok igazolására szokta felhasználni. 
Helyesen alkalmazva azt, az európai történelem háborúinak többségében 
az egyháznak a keresztyéneket vissza kellett volna tartani a részvétel
től, és ezeket a háborúkat el kellett volna ítélnie.

Felhasználható-e ma még ez a tanítás számunkra? Két mozzanat 
miatt válik ez kérdésessé:

1. Ennek a tannak a lényeges, kazuisztikus meghatározói a követ
kezők voltak: kérdezd meg, hogy ennek a háborúnak van-e igazságos 
oka (lusta causa), a törvényes hatalom (legitima potestas) törvényes 
módon (legitimus modus — a háborús szabályok megtartásával), az 
eszközök és a végcél viszonyának megfontolásával s végül helyeslendő 
céllal (finis) folytatja-e: ti. nem a megsemmisítés, hanem az ellenféllel 
való koegzisztencia, a jogszerű béke végcéljával. Jegyezzük meg: az 
amerikaiak beavatkozása Vietnamban ellentmond e pontok közül a leg
többnek! A  „törvényes felsőbbség” (legitima potestas) hangsúlyozásával 
ez a tanítás nagyon hozzájárult az egyházak konzervatív jellegéhez és 
magatartásához: a kard a berendezkedett hatalom kezei közt, a fent 
levők kardja igazolást nyer; az alul levők kardját elveti. Az állami 
felsőbbség lehetséges osztályjellegét nem ismeri fel, és nem gondolja 
végig. Ezt a tanítást a feudális korszak viszonyai határozzák meg. Mivel 
semmilyen különbséget sem tesz egy középkori arisztokratának hűbér- 
ura elleni lázadása és az elnyomott nép újkori forradalma között, alkal
matlan, és meg kell változtatni a mai helyzetre vonatkozóan. Az igaz
ságos háborúról szóló tanítás lenini változata (igazságos a nép harca 
az elnyomó hatalmak ellen) aligha részesült eddig olyan figyelemben 
az egyház háborúetikájában, mint amilyet megérdemel.

2. A „legitimus modus” -hoz tartozott korábban a szabályos had
üzenet és morális szabályok megtartása, ahogy ezek a maguk korában 
kialakultak. Ez már a régi Göröghonban is a kutak megmérgezésének 
a tilalmát jelentette; az újkorban viszont jelenti: a Vöröskereszt-egyez
mény tiszteletben tartását, a hadifoglyok, a polgári lakosság és a nyílt 
városok védelmét stb. A XX. században, közvetlenül e szabályoknak 
a hágai egyezményben történt lerögzítése után, a háborúnak ez a huma
nizálása mindinkább veszendőbe ment; a XX. sz. mindegyik háborúja 
bestiálisabb volt a megelőzőnél. A légiháború és a polgári lakosság 
totális bevonása a haditermelésbe voltak az első ellenlépések, s az eddig 
utolsó ilyen ellenlépés volt az atombomba feltalálása. A „legitimus 
modus” irreálissá vált, ezért messzemenő egyetértés van arra nézve: az 
atomháborúnak semmi lehetősége sincs többé arra, hogy igazságos há
borúvá (bellum iustum) legyen. A kritérium ebben természetesen nem 
a technikai módszer (puskapor helyett atomáris láncreakció), hanem ez a
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kritérium a tömegpusztítás válogatás nélküli formája, a harcolók és 
nem harcolók megkülönböztetésének lehetetlensége.

Mit jelent azonban ez a felismerés, hogy az atomháború nem lehet 
„hélium iustum”, az egyház igehirdetése és tanítása számára? Az egyház 
a világ hadseregeiben jelen van a katonai lelkigondozás révén. Ezáltal 
a keresztyén ember számára a katonai hivatást mint lehetséges hivatást 
ismeri el. Az egyház eddig, mint bizonyítottuk, nem volt néma a háború 
kérdésében, hanem kidolgozott, megkülönböztetett tanítást adott a lelki
ismeret számára. Ma csak ez a választás áll előtte: vagy úgy tesz, mintha 
semmi lényeges változás nem történt volna és mintha az új haditech
nika csak a régi továbbfejlesztése lenne; tehát háborút és „háborút” 
azonosnak, fegyvert és „fegyvert” azonosnak vesz, s az új „fegyverek”  
alkalmazását erkölcsileg lehetségesnek tartja, — vagy világosan ki
mondja: ezeket a megsemmisítő fegyvereket nem szabad felhasználni, 
általuk meghatározott háborút nem szabad folytatni; aki azt folytatja 
(egyoldalúan is, azaz ha atomellencsapástól nem is kell félnie, mint 
pl. Amerika ma még Kína ellenében), Istennel áll szemben; amivel 
ott fenyegetőznek, azt sem államnak sem egyetlen embernek sem sza
bad megtennie, abban senki emberfiának nem szabad részt vennie, — 
és: mi keresztyének (ez a mi önmagunk-elkötelezése) semmiesetre sem 
fogunk abban részt venni; mert mi csak azt tehetjük, amit az ember 
Jézus Krisztus nevében tehet (Kol 3,17: „És mindazt, amit cselekedtek 
szóval vagy tettel, mindent az Ür Jézus nevében cselekedjetek, és adjatok 
hálát Istennek, az Atyának őáltala!”), — és ezt nem teheti az ember 
Isten iránti hálával és Jézus Krisztus nevében.

Ezt mindeddig az én tudomásom szerint egyházaink közül csak egy, 
a holland református egyház (Hervormde Kerk) mondta ki egy jelentős 
nyilatkozatban; a II. vatikáni zsinaton azok a hangok, amelyek ilyen 
nyílt szó mellé álltak, nem tudtak áttörni. Azt vélem, Isten igéje nem 
engedi meg nekünk, hogy valami mást mondjunk. Nem tudom, mikor 
akarunk végre a mindig borzalmasabb pusztítóeszközök fejlődésében 
határvonalat felállítani, ha nem az atomfegyvereknél. A technikai fej
lődés meg fog ajándékozni minket kémiai eszközökkel egy egész ország 
vízrendszerének megmérgezésére, bakteriológiai eszközökkel egy egész 
népesség megfertőzésére és, mint azt Teller a következő húsz éven 
belülre jósolta, eszközökkel az időjárás megváltoztatására. Mikor találja 
meg a keresztyén egyház azt a határt, amelynél egyértelmű és feltétlen 
„nemet” mond ki, ha ezt már most nem ismeri föl?

Tudom, milyen óriási problémák adódnak ebből a politikai tevé
kenység számára olyan időszakban, amikor az új haditechnika létezése 
és továbbfejlesztése határozzák meg a politikát. Erre vonatkozólag uta
lok tanulmányomra ennek a konferenciának a 2. előkészítő kötetében. 
Azt gondolom azonban, hogy ez a világos „nem” a legelső, Istentől 
adott feladata az egyháznak a jelenkor háborúja kérdésében. Ezt a 
„nemet” kell belekiáltania a politikusok és katonák fülébe. Ennek a 
„nem”-nek kell meghatároznia a saját cselekvését. Csak ha ezt teszi, 
fordulhat oda a második feladat felé, a politikusokkal együtt keresni 
az utat ahhoz, hogy a mai „félelem egyensúlyából” kijussunk egy új, 
nemzetközi jogi és biztonsági rendszerbe. Csak ha az elsőt megteszi, 
akkor nyeri el a második a sürgősséget. Csak ha a másodikban is részt 
vesz, akkor nem lesz az első, a tömegpusztító fegyverek alkalmazására 
kimondott „nem” üres szólammá, kényelmes és moralizáló rigorizmussá 
konkrét felelősség nélkül; hanem azzá a vallástétellé lesz, ahonnan 
politikai erőfeszítésünk a maga indítását kapja, és amelyre irányul.
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Levonhatók-e ebből még bizonyos konkrét következtetések? Néhány 
kérdés tormájában szeretném ezeket előadni:

1. Nem kellene-e az egyházaknak azokban az országokban, melyek 
már ma A-fegyverekkel rendelkeznek, élesen ellenezniük minden olyan 
tervet, hogy ezeket a fegyvereket egyoldalúan és megelőző formában 
bevetik, lehetséges ellenségek kikapcsolására (pl. Amerika Kína ellen)? 
Nem kell-e azt sürgetniük, hogy kormányaik ezeknek a fegyvereknek 
a birtoklását már egy nemzetközi jogrendszer megalkotása előtt is úgy 
tekintsék, mint a népek nemzetközi közösségének mandátumát, és ne 
vessék be egyoldalúan nemzeti célok szolgálatában?

2. Nem kellene-e az egyházaknak a kisebb atomhatalmaknál (Anglia 
és Franciaország) azt sürgetniük, hogy ezek az államok mondjanak le 
atomfegyvereikről azzal a céllal, hogy a nagy atomhatalmakra ruházzák 
az atomerő felhasználását egy nemzetközi rendszeren belül mindaddig, 
míg nincs valamilyen cselekvőképes világszervezet?

3. Nem kellene-e az egyházaknak azokban az országokban, amelyek
nek még nincsenek atomfegyvereik, azt sürgetniük, hogy ezek kormá
nyai ne törekedjenek az új fegyverek birtoklására, hanem kössenek 
egymással nemzetközi egyezményt azzal az elkötelezéssel, hogy nem 
hoznak létre atomfegyvereket? .

4. Nem kellene-e az egyházaknak erősebben támogatniuk erkölcsi 
tekintetben azokat, akik mint tudósok, technikusok és állampolgárok 
megtagadják a közreműködést az új haditechnikában és az atomháborús 
katonai szolgálatban?

5. Nem kell-e az egyházaknak nyilvánvalóan felszólítaniuk a népe
ket arra, hogy egy nemzetközi biztonsági rendszer javára mondjanak 
le néhány speciális nemzeti kívánságukról, még ha ezek nagyon fonto
saknak látszanak is?

Ezeket nem tételek, hanem kérdések formájában fogalmaztam meg 
azért, mivel tudatában vagyok a lehetséges ellenvetések sokaságának; 
azt gondolom azonban, hogy ezen a konferencián ilyen kérdésekről is 
tanácskoznunk kellene.

Az ötödik kérdést végezetül, megvilágítás céljával, a német problé
mán szeretném szemléltetni. Mert Németország kérdése Európa meg
békélése szempontjából döntő jelentőségű.

Én Nyugat-Berlinből jövök, s így tehát nyugatnémet állampolgár 
vagyok. A nyugatnémet kormánynak három olyan külpolitikai célja 
van, amely ma akadályozza Európa megbékélését; ez érthető, ha meg
gondoljuk, hogy legalább kettő e célok közül nagyon közel áíll minden 
némethez, aki szereti népét, azoknak a szörnyű gaztetteknek ellenére, 
melyeket a Hitler-időszakban németek a német nép nevében követtek el. 
Ez a három cél a következő: 1. német újraegyesítés, az NDK-nak a 
Szövetségi Köztársasághoz csatolása által; 2. a jelenlegi keleti határok 
revíziója; 3. az atomfegyverek fizikai birtoklása a NATO-n belül. A nyu
gati NATO-államok azért, hogy nyugatnémet katonákat kapjanak, még 
csak erősítették a nyugatnémeteket ezekben a kívánságokban. Nyugat- 
Németországon kívül ma mindenki tudja azt, hogy ezek a kívánságok 
irreálisak, és a megmaradás mellettük Európa megbékélése útjában áll. 
De senki sem mondja meg a nyugatnémet lakosságnak az igazságot; 
sem a szövetségi kormány, mely mereven ragaszkodik ezekhez a célok
hoz, és olyan légkört teremtett a Szövetségi Köztársaságban, amely egy 
nyilvános vitát rendkívül nehézzé tesz; sem a nyugati kormányok,
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melyek közül eddig csak de Gaulle elnök állapította meg a keleti hatá
rok véglegességét. A Németországi Evangélikus Egyház 1965 őszén egy 
memorandumban nagyon óvatosan azt tanácsolta a szövetségi kormány
nak, hogy mondjon le az elvesztett német keleti területek visszanyerése 
célkitűzéséről. Erre nézve az egyházon belül is heves harc tört ki, és 
hatalmas erők az egyházban el vannak szánva arra, hogy a jövőben 
nem engedik meg többé az ilyen egyházi beavatkozást politikai kérdé
sekbe. Ezzel szemben az a véleményem: a keresztyén egyházak legitim 
feladatához tartozik Németországban, hogy népüknek világosan meg
mondják,

— hogy el kell ismernie a II. világháború következményeit,
— hogy az elvesztett területek egyetlen négyzetmérföldjét se kívánja 

vissza,
— hogy a lappangó polgárháborút a két német részállam között be 

kell fejezni,
— hogy ezért a szövetségi kormánynak fel kell adnia az egész Né

metország egyedüli képviseletére vonatkozó igényét,
— hogy fejlődés a német nép ma elválasztott két részének közele

dése irányában csak a mai „status quo”  elismerése alapján lehetséges, és
— hogy a német részvétel egy NATO-atomhatalomban sem Európa, 

sem a német nép számára nem hasznos, hanem káros.
Ezek a felismerések véleményem szerint elengedhetetlen német hoz

zájárulás az integrációhoz. Erre nézve azonban a német egyházban nincs 
egyetértés. Általánosan akarom megformulázni azt a kérdést, amely 
bennem ebben a vonatkozásban felvetődik: hogyan tudják segíteni egy 
bizonyos ország egyházát ebben az ökuménikus közösségben más orszá
gok egyházai és a mi ökuménikus egyházi közösségünk abban, hogy a 
politikai diakóniában végzendő feladatát felismerje és betöltse?

Mert nemcsak az egyes keresztyénnek, hanem az egyház nyilvános 
szavának is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy egy nemzetközi jogi és 
biztonsági rendszer szükségszerű céljához közelebb jussunk; főleg amiatt, 
mivel fel kell használnunk azt az időt, ami még maradt a számunkra. 
Talán nincsen már sok időnk!

Fordította: Dr. Nagy Gyula
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A teológia megszólítottsága és jelentősége 
korunk szociális forradalmában

BOROVOJ FÖLELKÉSZ REFERÁTUMA 
A GENFI „EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM” VILÁGKONFERENCIÁN

Sokáig késlekedtem, míg hozzáfogtam ennek az előadásnak a leírá
sához. Amikor meghallottam, hogy olyan kitűnő és ismert szakemberek 
előadásai után kell beszélnem, mint amilyenek Richard Shaull professzor 
és H. D. Wendland professzor, világossá vált előttem, hogy nagyon nehéz 
helyzetben vagyok. Egyfelől világosan láttam, hogy ezek az előadások 
alapos elemzésükkel és új problémák bátor felvetésével milyen nagy 
hatást gyakorolnak majd mindenkire. Másfelől tudatában voltam a saját 
gyengeségemnek, egy hosszú és nehéz betegség után. De hozzászoktam 
ahhoz, hogy a kötelességemet megtegyem, és amikor a konferencia veze
tősége felhívott arra, hogy ehhez a témához rövid referátumot tartsak, 
ezek közt a nehéz körülmények közt is elkötelezve éreztem magam arra, 
hogy tanúságot tegyek arról az élő igazságról, mely jellemző egyházamra: 
közben pedig szilárd a meggyőződésem és reménységem, hogy az igazság 
önmagáért fog szólni. De ettől az igazságba vetett bizalomtól eltekintve 
is, mely — amint természetesen jól tudom — ránk, keresztyénekre kivétel 
nélkül jellemző — még egy személyes okom is van arra, hogy ezek után 
a szakértők által tartott előadások után ehhez a szakavatott konferenciá
hoz szólni merjek.

Meg voltam ugyanis győződve arról, hogy e két előadás mindegyiké
nek meglesznek a külön ismertető vonásaik, saját jellegzetességeik és 
különleges karakterük, miközben egyik a másiktól világosan el fog ütni. 
Ez éppúgy a jele erejüknek és nagy értéküknek, mint gyengeségüknek és 
elégedetlenségüknek is; mert a keresztyén igazság a legbelső lényege 
szerint egy és egyetemes, még ha kifejezési formáiban különbözik és 
sokféle is az emberek életében és tudatában. Ez azt jelenti, hogy helye 
van az én előadásomnak is, a maga jellegzetes vonásaival és sajátosságai
val. Szeretném kijelenteni, hogy ezen a jellegzetes és sajátos területen 
illetékesnek tartom magam azért, mivel „A  teológia megszólítottsága és 
jelentősége korunk szociális forradalmában” megjelölésű főtémánkat egy 
ortodox teológusnak, az orosz ortodox egyház egyik tagjának látószögéből 
tárgyalom; ez az egyház csaknem fél évszázadon át élt annak a szociális 
forradalomnak a feltételei között, mely korunk csaknem valamennyi 
szociális forradalmának a gyökereihez tartozik. Illetékességünk itt világos 
és nem tagadható. Egyfelől lehet „A teológia megszólítottsága és jelentő
sége korunk szociális forradalmában” témát teoretikusan megírni, vagy 
akadémikus viták sorában, barátságos kandalló mellett kényelmes szék
ben ülve, vagy egy könyvtár vagy dolgozószoba csendes légkörében meg
vitatni. Másfefől viszont valami egészen más dolog, ilyen feltételek között 
élni, következményeit a magunk számára megtapasztalni, és Krisztusról 
tanúságot tevő életet élni egy szocialista és szekularizált társadalomban.

Azt hiszem, a történelem elfogulatlan ítélete jogot ad nekünk annak 
kijelentésére, hogy egyházunk a főtémának területén való illetékességé
nek csaknem fél évszázadig tartó vizsgáját megállotta, és hűséges tagjai
nak életében és tanúságtételében bebizonyította a teológia megszólított- 
ságát és jelentőségét korunk szociális forradalmában.
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Voronov főlelkész, professzor kollégám a leningrádi Teológiai Aka
démián, eljuttatta Önökhöz értekezését „A szociáletika alapjai ortodox 
szemléletben, a szovjet-valóság feltételei között” címmel, mint hozzá
járulást általános vitánkhoz ezen a konferencián. Itt úgy mutatja be a 
mi szovjet-valóságunkat, ahogyan az társadalmunk életében és tudatában 
visszatükröződik, miközben ezt morális-politikai egységként érti. Ez az 
értekezés hozzáférhető mindenki számára angol fordításban, melyet a 
Moszkvai Patriarchátus Külügyi Hivatala készített. Ezért most közvet
lenül rátérhetek előadásom tulajdonképpeni témájára „a teológia meg- 
szólítottságáról és jelentőségéről korunk szociális forradalmában” . —

Először is a téma megfogalmazásában található alapfogalmak jelen
tését kell megmagyaráznunk — azt az értelmet tudniillik, melyben itt a 
forradalomról és a foradalom teológiájáról beszélünk.

A „forradalom” szót hosszú ideig veszélyes kétértelműség sűrű lég
köre vette körül. Gyakran használták eltérő jelentésekkel, és gyakran 
éltek vissza vele teljesen különböző és nem egyszer egyenesen ellent
mondó célkitűzéssel. Sok keresztyén fél tőle, és inkább vagy egyáltalán 
nem használja, vagy csak olyan jelenségek megjelölésére alkalmazza, 
amelyeket elutasít. Ez azonban nem felel meg a valóságnak. Ez a szó 
túlságosan népszerűvé és általánossá lett ahhoz, nagyon is részévé és 
sajátjává lett a mai embernek, semhogy egy tollvonással meg lehetne 
szüntetni vagy egyedül antikrisztusi, negatív értelmet lehetne adni neki. 
Másfelől sok keresztyén szívesen használja ezt a fogalmat egy új társa
dalom egyszerű, de fokozatos megteremtésére a múlttal való minden 
radikális törés nélkül. Mi a forradalom szót annak legtágabb szociológiai 
jelentésében szeretnénk használni. A forradalom radikális törés, a kapcso
latok gyökeres átalakulása, az élet újjárendeződése, újjáalakulása. Egyik, 
inkább organikus, jelentésében megújulást, regenerációt, új életet jelent. 
Beszélünk a technikai, nyelvi, erkölcsi forradalomról és a mindennapi 
élet forradalmáról történelmünk utolsó évszázadaiban. De beszélünk 
arról a forradalomról is, melyet a keresztyénség hozott a világba. A szó
nak ebben a használatában már a jelentések nagy változatosságát is
merhetik fel. A „forradalom” ezért mechanikus, organikus és szellemi 
értelmű jelentésváltozatokat foglal magában.

Más oldalról ezek a „forradalmi” fejlemények élességük mértékében, 
kialakulásuk tempójában és a múlttal való szakításuk erejében is külön
böznek egymástól.

A lényeges a gyökeres megújulás — az új élet, mely a régi életet 
nem szándékozik tovább vinni, hanem inkább véget akar vetni annak, 
hogy előre hatoljon a jövőbe.

A forradalmat először ebben a legszélesebb jelentésében akarjuk 
érteni, a kulturális, szociális és politikai élet minden területére alkalmazni 
akarjuk, és fel akarjuk tenni magunknak a kérdést: miben áll a keresz
tyénség viszonya a farradalomhoz.

A felelet, úgy látom nem tűr semmi kétséget. Megújulás, új élet — 
ezek alapvető keresztyén képzetek. Az ókori világ a „teljes kör” , az örök 
visszatérés és a létnek a természeti törvények alá rendelése gondolatai 
között élt. A keresztyénség az embert, miután a természetes életnek mint 
bűntől megrontott életnek hadat üzent, egy teljesen új, természetfeletti 
létrendbe, a mennyek országába hívja. És ennek az „országnak” a küszö
bén a megtérés követelménye elé állítja. „Térjetek meg, mert elközelített 
a mennyek országa!” „Térjetek meg” — „metanoéte” — azt jelenti: változ
tassátok meg gondolkodástokat, szülessetek újjá lelki értelemben! A „Lé
lektől való születés” , melyet János evangéliuma használ, még erőteljesebb
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ontológiai megjelölés erre a tényre. A nagy szentek megtérései —• Pálé, 
Augustinusé és sok aszkétáé, akik lemondtak a világról — olyan szellemi 
forradalom bizonyítókai, mely egy magasabbrendű és értékű emberi lét 
érdekében ment végbe a keresztyénségben. A keresztyén élet krízissel 
kezdődik, és krízisben is folytatódik. A megtérés nem valami egyszeri 
aktus, hanem maradandó állapot. A bűn hatalmát nem lehet egyetlen 
lendülettel legyőzni; továbbra is új erőfeszítéseket, új lemondásokat kíván 
tőlünk. így adódik az új meg új törés állandó szükségessége a bűn hatal
mával, megújuló lelki forradalmak és irányváltozások szükségessége. Ez 
a keresztyének iránya — előre és felfelé — ahogyan Pál kimondja ezt 
ismert szavaiban: „Azokat, amik hátam mögött vannak, elfeledve, azok
nak pedig, amik előttem vannak, nekik feszülve, célegyenest futok” (Fii. 
3,14).

Mindezt individuális síkban készségesen elfogadjuk. A sajátságos 
dolog az, hogy keresztyének, mihelyt társadalmi megújulásról kezdünk 
beszélni, elkezdenek kibúvót keresni, visszarettennek a felelősségtől és 
küzdelemtől, és időnként még a szociális bűnt is nyíltan védelmezik 
egyszerűen csak azért, mivel az a fajta bűnös állapot, mely évszázadokon 
sőt évezredeken keresztül fennállt, a tradíció vonzóerejét öltötte magára.

Valamennyi keresztyén kultúra közül Bizánc járult hozzá leginkább 
a szociális bűn nyílt megdicsőítéséhez. Ellentmondás nélkül vette át és 
szakrális elismeréssel látta el a pogány világ teljes szociális örökségét. 
A pogány római birodalom polgári jogát az egyházi tradíció öltözékében 
évezredeken át megőrizték Bizáncban és a középkori Európában, és év
századokon át Oroszországban attól az időtől (16. század) kezdve, amikortól 
országunk Bizánc örökésének kezdte érteni magát.

Ez azonban radikális ellentétben áll a korai keresztyénség és a görög 
egyházatyák szociális tradíciójával, Megváltónk messiási igehirdetésével 
és az ótestámentuimi próféták tanításának teljes tartalmával, amely 
sohasem veszti el aktualitását. Nem! A kinyilatkoztatott vallás Izraelben 
és az ókori egyházban először szociális és forradalmi volt, csak később 
lett individualisztikussá és statikus jellegűvé. Isten országa Isten népé
nek az országa volt, mielőtt a minden egyes ember lelkében élő „or
szággá” lett volna. Korunk hivatva van arra, hogy egyensúlyt hozzon 
létre a keresztyénség személyes és társadalmi hatásai között. Vétkes 
dolog, csak a saját szellemi-lelki lényegünkre koncentrálnunk. De ha
sonlóan vétkes dolog az is, ha a vétkes és rossz társadalmi rendnek alá
vetjük magunkat. A megtérés — ti. a gondolkodás radikális megvál
tozása, gyökeres szakítás az eddigi életmóddal, a régi bűnös utak gyöke
res visszautasítása, és ugyanúgy a radikális elfogadása annak az új, 
tökéletes életnek, mely az egész embert igénybe veszi; tehát mindaz, 
amit forradalmon értünk — a megtérésnek ez a fajtája, a forradalom
nak ez a fajtája nemcsak az egyes emberre érvényes, hanem a társada
lom egészére, a nemzet, az osztály, minden társadalmi csoport egé
szére is.

A megtérés felhívás megújulásra, forradalomra, új életre — minden 
egyes ember és a társadalom egésze számára. Ezen a réven a keresz
tyénség a maga legeredetibb lényege szerint forradalmi jellegű, és a ke
resztyén szociáletikától követelt új élet radikálisabb, még mélyebbre- 
hatóan forradalmi és új, mint minden más társadalmi rendszer vagy 
tanítási építmény, amely a keresztyénségen kívül keletkezett.

A keresztyénségnek a tradícióval összefüggő lényege és megbecsülése 
a tradíció iránt a jó, nem pedig a rossz tradíció iránti hűséget jelent. Az 
értékek keresztyén újjáérték elése mindig relatív értékekre vonatkozik, és
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nem emel igényt abszolút elvekre. Az újnak mint ilyennek tisztelete, még 
ha rosszabb is a réginél, idegen a keresztyénségtől. Az új mellett vagyunk 
akkor, ha az jobb a réginél. De helytállóbb volna ezt így mondani: a ke
resztyének nem az újért, nem is a régiért, hanem az örökkévalóért van
nak. Az örökkévaló azonban az időiben csak új formák állandó megterem
tése által testesülhet meg, melyek új tulajdonságokba mennek át, új for
máknak az örök megújulása, forradalom által.

De ha a keresztyénség legbelső lényege szerint forradalmi jellegű, és 
ha a korai keresztyén közösségek életformáikban és tanításukban szociális 
magatartásúak voltak, akkor mégis egészen más a helyzet, mihelyt a teoló
giát rendszerként és az egyházat történeti intézményként értjük. A szisz- 
tematikus teológia és a történeti egyházak soha nem álltak a forradalom 
oldalán, azon egyszerű oknál fogva, mivel a valóság kozmocentrikus látá
sának és a társadalmi rend statikus szemléletének a foglyai voltak; ezt 
a rendet pedig a földön minden időre felállított rendként értették.

Csak az utolsó évtizedek folyamán, melyekben a filozófiai, tudomá
nyos és teológiai gondolkodásban a legmélyebbreható változások játszód
tak le — egy bizonyos fajta forradalom — és mint a világ antropocent
rikus és az univerzum evolúciós szemléletének, valamint az egész emberi 
történelem újraértékelésének a következménye is — csak mindezek után 
vált lehetségessé, a fejlődés és a forradalom teológiáját kifejteni.

Bár ezek a fáradozások újak, mégis a Bibliához és a korai keresztyén- 
séghez való visszatérést foglalnak magukban. Ebben az összefüggésben a 
forradalom és a fejlődés új teológiája minden „status quo” szent voltá
nak korábbi képzeteit mint az Istenről szóló bibliai üzenettel alapvető 
ellentmondásban levő dolgot tette félre; mert Isten az Ige megtestesülése 
által, a gonosz feletti győzelem húsvéti öröme által, a testté lett Ige egy
háza által, minden dolognak és minden embernek a Szentlélek által történt 
megszentelésén keresztül forradalmasítja a történelmet, és az emberiséget 
Isten országa megvalósítása felé vezeti. Hogyan tarthatják mindezek után 
keresztyének megfelelő magatartásnak azt, hogy az emberi történelemben 
végbemenő forradalmi fejlődésben félreálljanak? A katolikus, protestáns 
és ortodox teológia már sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, — a kato
likusok közt főleg E. Mournier, a protestánsok között Lehmann és Shaull, 
az ortodoxok közt Exemplarsky, Titlinov és mások. Az egész ökuménikus 
mozgalom, de különösen az Egyházak Világtanácsa és a II. Vatikáni Zsinat, 
a legvilágosabban bizonyítják a teológia szükségességének, megszólított- 
ságának és illetékességének elismerését korunk szociális forradalmaival 
kapcsolatban.

Ezeket a kísérleteket azonban mégis csak kezdetként, mégpedig nagyon 
is ideiglenes és bizonytalan kezdetként, kell érteni.

A mi orosz ortodox egyházunk élettapasztalata a teljesen szekulari
zált, szocialista társadalom életviszonyai között, melyek az emberi törté
nelem legnagyobb szociális forradalmának az eredményei, — egyházunk
nak ez a tapasztalata nemcsak meggazdagítja az egész keresztyén tapasz
talást, hanem kihívást is jelent nyugati keresztyén testvéreink számára. 
Arra szólít fel minden keresztyént, hogy egyházunk tapasztalatát saját
magának a korunk szociális forradalmához való viszonya szempontjából 
gondolja végig. Egyházunk, hierarchiája és papsága egy részének az 
alakjában, végigjárta az elutasításnak, az ellenállásnak, sőt a közvetlen 
rendszabályoknak minden fokozatát a forradalommal szemben és mind
azokkal a változásokkal szemben, amelyeket ez az egyház sorsa szem
pontjából magával hozott. Ez nemcsak valamilyen elvi elutasítás vagy 
passzív részt nem vétel volt. Elkeseredett és nyílt harc volt ez. Az
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eredménye az lett, hogy az egyház hivők millióit veszítette el. Már sok 
idővel a forradalom előtt, és a forradalom alatt is, a forradalmi értelmi
ségi réteg számos tagja, sok munkás és fiatal hagyta el az egyházat, 
és szakított a keresztyénséggel. A győzelmes forradalom pedig a meg
szilárdítás és fejlődés nehéz útját az egyház nélkül tette meg. Ugyan
akkor azonban azoknak a hívőknek a túlnyomó többsége, akik a ke- 
resztyénséghez és az egyházhoz hűek maradtak, akiket mi „Isten népe
ként” jelölünk meg, konstruktív elemmé váltak az új társadalomnak 
új, forradalmi alapokon való felépítésében, s így példává lettek a papság 
és hierarchia számára, mely elutasítóan állt szemben a forradalommal. 
Ez segítette el egész papságunkat és hierarchiánkat arra, hogy sorsát 
és életét a nép életével egyesítse, és új viszonyuláshoz jusson el arra 
nézve, ami történt. Nyugati keresztyén testvéreinknek lehetne és kel
lene ebből tanulságot levonniuk a-maguk számára.

A keresztyéneknek bátran, becsületesen és aktív módon részt kellene 
venniük annak az új életnek a felépítésében, mely szociális igazságossá
gon nyugszik. Keresztyén lelkesedést kellene belevinniük korunk szociá
lis forradalmaiba, s így hárítani el a mai világ keresztyénség nélkülivé 
válását. Ez viszont hatást gyakorol a szociális forradalom legbelső lénye
gére. Üj formájával, s ugyanakkor bibliai tartalmával a fejlődés és 
forradalom teológiája pozitív hatást gyakorol a történelem folyamatára 
és az új, forradalmi szocialista társadalmak gondolkodására. Ez a teoló
gia elvezethet és kellene is, hogy elvezessen kérdések egész sorára, a 
világ fejlődésének végső jelentőségére nézve, mivel szóban és tettben 
megtestesíti azt, ami a bibliai keresztyénségben — ahogyan azt Isten 
kinyilatkoztatta — jó, valóságos, örök és feltétlen. Segítenie kellene 
korunk szociális forradalmainak abban, hogy az embert végső teljessé
gére és jelentőségére vezessék el.

A teológia megszólítottságának és illetékességének ez a módja korunk 
szociális forradalmaiban nem csupán távoli lehetőség; egyházunk tapasz
talata azt mutatja, hogy valósággá lehet.

Egyházunk puszta létezése a maga hívő millióival, akik aktív módon 
részt vesznek a szocializmus építésében, az elé a feladat elé állítja a sze- 
kuláris társadalmat, hogy a keresztyénség helyzetét és jelentőségét a jövő
ben újra átgondolja. Mert Isten mondta: „Én vagyok az út, az igazság és 
az élet.. . Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek” . Ebben van remény
ségünk és bizalmunk az egyház jövője iránt, a szociális forradalomnak 
ebben a korszakában.

Fordította: Dr. Nagy Gyula
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L U T H E R  ÉS A  JE LE N
(Reformáció ünnepére)

Luther értékelése a legkülönbözőbb formákban jelentkezik, aszerint, 
hogy ki milyen szempontból közeledik hozzá.

Van, aki úgy értékeli, mint az evangélikus egyház megalapítóját, mint 
egyházatyát, akinek tanításából indult el evangélikus egyházunk ki
alakulása.

Van, aki ezzel ellentétben Luthert a XVI. század emberének tartja, aki 
a mai időtől távol álló idegen, hiszen mélyen gyökerezett egyénisége és 
tanítása a középkorban.

Gyakori az a Luther-legenda, amely sokak fejében úgy él, hogy Luther 
a romantikus egyházi hős, akinek wittenbergi kalapácsütései négyszáz 
évre hangzanak az egyháztörténelemben. Ennek nyomán alakult ki Lut
hernek csaknem mitologikus ábrázolása, amelynek nincs sok köze a való
sághoz, amely mesealakká kezd változni.

Voltak irányzatok, amelyek Luthert a maguk igazolására akarták át
festeni. Így lett belőle a legnagyobb német, a német nacionalizmus meg
alapítója. így vált belőle fejedelmi és királyi trónok támasztéka, a trón 
és az oltár állítólagos továbbfejlesztője, a konzervatív legitizmus vallási 
vezéralakja.

Mindezek az egyoldalú értelmezések lényegében Luther nemismeré
séből fakadnak. Csak szakismeretek hiányában lehet őt legendás mese
alakká gyúrni, vagy pedig irányzatok szekerébe befogni.

Ezeket azért szükséges előrebocsátani, hogy világosan távol tartsunk 
minden modernizálási kísértést, amikor a fenti témához, Luther és a jelen 
kérdéséhez nyúlunk. Luthert nem festhetjük át modern emberré, a négy 
és fél évszázados távolságot nem lehet közte és a jelen között áthidalni. 
Mégis ad indítást a jelen számára. Ehhez az szükséges, hogy megértsük 
azt a helyzetet, amelyben Luther volt, mind teológiai, mind társadalom- 
tudományi szempontból, saját korában kell meglátnunk, mennyiben volt 
új és haladó, s azt a magatartást kell értékelni belőle, amely az akkori 
történelmi viszonyok között eligazodott és másoknak is utat mutatott, 
anélkül, hogy szavainak jelentőségét mindenestől áttennénk a jelenbe.

Azt kell kérdeznünk: mit mutatott meg Isten Lutheren keresztül? 
Isten örökkévaló üzenetét hogyan fogalmazta aktuálisan a maga korában? 
Mi az, ami mindebben indítást adhat a jelen számára?

Természetesen mindez nagyigényű téma, ami inkább külön könyvbe 
való, mint egy rövid cikkbe, vagy a gyülekezet előtt elhangzó előadásba. 
Ezért a témát szűkítenünk kell, és ezúttal csak arra fordítjuk figyelmün
ket, milyen tanulsága van a jelen számára mindannak, amit Luther a ke
resztyén ember és a társadalom viszonyában elmondott?

Luther társadalometikájának alapja „A keresztyén ember szabadsá
gáról” című iratában kifejtett gondolatokban található. Az Isten ajándé
kából, a Jézus Krisztusban való hit által Isten gyermekévé vált ember 
hálából önként és szabadon cselekszi Isten akaratát. Nem a törvény szi
gora, a büntetéstől való félelem viszi erre, hanem a legnagyobb ajándékot 
átvett ember szolgálatkészsége, öröme és boldogsága cselekedteti vele 
mindazt a jót, amit végez. Ebből a hálás beállítottságból fakad a keresz
tyén ember erkölcsi aktivitása akkor is, ha ő maga még nem vált tökéle
tessé, minden bűntől mentessé. „Az igazak és a hívők Isten könyörületes-
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sége által abban a bizonyosságban élnek, hogy cselekedeteik akkor is 
tetszenek Istennek, ha ők maguk bűnösek, tisztátalanok, tökéletlenek” (W 
39, I, 322, 23.). A Jézus Krisztusban való hit az a kulcsfogalom, ahonnan 
megérthető a keresztyén ember erkölcsi ereje. „Isten törvénye érvényben 
marad, azonban az Isten által megigazított ember oly gazdag a Szentlélek 
és a megújított szív által, hogy mindazt megcselekszi önként, amit a tör
vény követel. A hitben minden szabad, önkéntes, jókedvű akaratban megy 
végbe.” (W 17, I, 130, 12.)

Ezzel Luther minden időkre érvényes keresztyén erkölcsi meghatá
rozást adott, amely szerint a jót nem kényszerből, külső parancsok hatá
sára, hanem az Isten ajándéka iránt hálás szív belső hevületéből cselekszi 
a keresztyén ember. Így Isten az elindítója, a vezérlője és a véghezvivője 
is az ember jóra irányuló cselekedetének.

Ezzel Luther nem követte a középkori egyház klerikalizált erkölcsét, 
amely elsősorban kazuisztikából, egyes esetekre alkalmazott szabályok 
megtartásából állt, lebontotta az Isten és ember közé ékelt papi-pápai vá
laszfalat és a Szentírásnak megfelelően közvetlenül utalta az embert Isten 
színe elé. Ebben a középkori egyháziassággal szemben felfedezhető olyan 
értelmű szekularizáció, amely az egyház hatalmas gépezetét háttérbe szo
rította, lényegében azonban ez a magasabbrendű, mert a túltengő egyház 
maga szekularizálja az Isten és ember közötti viszonyt. így érthető Luther 
gondolatvilága: „egy malomban szolgáló cselédlány több jót tesz azzal, 
hogy kötelességét végzi, a zsákot a szamárról leemeli, a seprőnyelet for
gatja, mint a szerzetesek és apácák, akik éjjel-nappal énekelnek és sanyar
gatják magukat”. (W 10, I, 2, 41, 30.) Luther rendkívül nagyra értékeli a 
világi hivatásban rendszeresen végzett tevékenységet, amely a felebará
tok javát munkálja. „Eltekintve néhány szentnek az életpéldájától, min
denki azt teljesítse, amit néki a hivatásában kell megvalósítania.” (W 10, 
I, 1, 306.)

Luther újítást jelent azzal, hogy a Római levélhez írt magyarázatá
ban a testi munkát egyenlő értékűnek tartja a lelkészi szolgálattal, sőt a 
szerzetesi életformát támadó irataiban a becsületesen dolgozó parasztnak 
vagy cselédlánynak a munkáját többre értékeli a szerzetesi életnél. A po
gány gyökerű arisztokratikus antik forrásokból táplálkozó skolasztikus 
középkorral szemben újraértékeli Luther a munkát a keresztyén ember 
életében. Míg a középkor a feudalizmus szellemében osztályozta a munka 
egyes ágait, addig Luther a munka értékét függetlennek tartotta annak 
feudális rangsorától. Az egyszerű emberek lenézett munkáját ugyanúgy 
a teremtés rendje iránti engedelmességnek tartotta, mint a szellemi mun
kát, s így minden munkát azonosan Isten parancsára vezet vissza. A munka 
minőségét nem lehet azzal mérni, hogy mennyi annak a lelki dolgokkal 
való kapcsolata — ez a tomizmus spiritualista nézete volna —, hanem 
aszerint kell értékelni, hogy a világ teremtésével adott rendet mennyiben 
szolgálja. A munkának nem kell egyenesen Istent szolgálnia, hanem azzal, 
hogy embereket szolgál, találja meg a munka legigazibb működési meze
jét, a cselekvő keresztyén testvérszeretet szolgálatát. Mert azzal, hogy a 
munka embert szolgál, Isten akaratát szolgálja, ezért a világi-gazdasági 
munkában való szorgosság nem távolít el Istentől, hanem az éppen az 
iránta való engedelmességet jelenti. Természetesen Luther látta a munka 
erőfeszítéssel és fáradsággal járó jellegét, aminek a bűnbeeséssel való 
kapcsolatát hirdette, de ez senkit sem jogosíthat fel arra, hogy mene
küljön a munkától. Luther elítélte a munkátlanságnak azt a formáját, 
amire a kialakuló kapitalista pénzgazdálkodás során már egyre több
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példa szolgáltatott okot, hogy ti. valaki tőkéje kamatjából éljen dolog
talanul. Különösen a Fugger-bankházat támadta ismételten.

A felebarátok összességének, a társadalmi közösségnek a szolgálata 
a hivatásban végzett hűséges munka útján valósul meg. „Egy csizmadiá
nak, egy kovácsnak, egy parasztnak, szóval kinek-kinek megvan a maga 
mesterségével járó hivatása és foglalkozása, és mindegyiknek kötelessége, 
hogy a maga hivatásában és foglalkozásában másoknak használjon, szó
val, hogy a sokféle foglalkozás mind az egy közösségre irányuljon, a test és 
lélek javát munkálja éppen úgy, mint ahogy a testnek tagjai mind egy
másnak szolgálnak.” (W 31, I. 409, 1.)

Luther éber szociális felelősségérzése meghalványodott a lutherániz- 
musban. Németországban, Svédországban, Norvégiában, Dániában állam
egyházi formában került a lutheránizmus. Az egyháznak az állammal 
való szoros kapcsolatából következett az is, hogy államfenntartó és tár
sadalomfenntartó szerepet kapott a lutheránizmus.

Pedig közben nagyot fordult a világ. A munka értékelése terén egé
szen új helyzet alakult ki az évezredes pásztor, földmívelő, kisüzemi, kéz
műves munkák után akkor, amikor a 18. század folyamán kezdetlegesen, 
a 19. században erőteljesebben, s a 20. században a kor egyik legnagyobb 
problémáját jelentő módon megváltoztak a munkával kapcsolatos régi 
keretek. Megjelenik a nagyüzemi gazdálkodás az élet egész területén, az 
iparban a gyár, a kereskedelemben a nagykereskedelem, a pénzgazdálko
dásban a bank és finánctőke új hatalma, a mezőgazdaságban a gépesített 
nagybirtok.

A gyárban megjelenik a gépi munka, ahol az automata szabályozza a 
gépet, az embert is. A munka tömegmunkává válik, amelynek megvan a 
maga pontos fegyelme, amelyben érvényesül a munkamegosztás és terv- 
szerűség. A technika szédületesen gyors fejlődése az ipari munka számára 
soha nem látott kilátásokat mutat. Ebben azonban az egyes ember munkája 
az individuális munkával szemben kollektív jellegűvé vált, és a munka
menet láncsorának egyik szemét alkotta. A munkát, illetve a termelést tár
sadalmivá tette, anélkül azonban, hogy a termelési eszközöket társadalmi 
tulajdonban vette volna. Ugyanakkor kiélesedett a mezőgazdaságban is a 
bérmunkának minden problémája, a munkaidőnek, a munkapiacnak a 
kérdése. A mezőgazdasági munkás is a munkáltató számára piaci áruvá 
lett, akinek megvolt a kereslet és kínálat szabályozta árfolyama. Kialakul 
a szabad versennyel kapcsolatban a mezőgazdasági munkanélküliség prob
lémája, amely önmagában véve is erkölcstelen, nem a munkásra nézve, 
hanem arra a társadalmi rendre, amely dologtalanságra kárhoztat töme
geket, mert ezzel Isten általános munkaparancsával kerül szembe. A kis
birtokos parasztság életében az átalakulás a városi piac árhullámzásától, 
a gazdasági válságtól és a tőkétől való függést jelentette.

A munka társadalmi alapjának szocialista jellegű megváltoztatásával 
minden alapja megdőlt a közelmúlt nem-teológiai tényező hatásának. Az 
egyházról eltűnt az a nyomás, hogy idegen érdekek kedvéért feláldozza az 
ige tisztán és igazán való hirdetését, elméleteket gyártson az emberi önzés, 
kapzsiság és általában egyik ember munkájának a másik által való kizsák
mányolása fedezésére és palástolására.

A teológiai etika csak Isten iránti hálával köszöntheti a világi munka
erkölcs területén bekövetkezett változást, amelyben hazánkban a munká
hoz való viszony a legfontosabb erkölcsi kategóriává lett, mert noha az
előtt is a munka jelentette a munkás megélhetésének egyedüli forrását, a 
munkás mégsem rendelkezhetett a munkához való joggal, legéletbevágóbb 
jogával. Alkotmányunk biztosítja minden egyes állampolgárnak a munká
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hoz való jogát. Ebben a helyzetben a munka társadalmi alapja változott 
meg, a munka az egész társadalomnak, a hazának, az emberiségnek javára 
való átfogó szolgálati területté vált. A munkához való jog természetesen 
mindenkinél a munka kötelezettségével is jár. Ezek között a körülmények 
között az egyén érdekei egybeesnek a társadalom érdekeivel. Például a 
szövetkezeti gazdálkodásban dolgozó parasztok érdekei egybeesnek a ter
melőszövetkezet és ezen túl a társadalom érdekeivel. De a munka más te
rületein is az a helyzet, hogy az egyes dolgozók jó munkája kedvezően hat 
ki az egész ország életszínvonalának emelésére. Így válik a munka haza
fias cselekedetté. Így válik a kiemelkedő munka hősiességgé. Ez az az alap
vető változás, amit az egyház embereinek világosan kell látniuk ahhoz, 
hogy korszerűen szólhassanak hozzá a kérdéshez.

A reformáció kora óta evangélikus egyházunk tanítása mindig ki
emeli Istennek az élet rendes viszonyai között való szolgálatát. A lutheri 
erkölcsiségnek, ha nem is kizárólagos, de fő megnyilvánulási területe a 
családi élet és a hivatásszerű munka köre. A családiassággal együtt a hi
vatáshűség a lutheri erkölcsiségnek egyik legjellemzőbb vonása s első
sorban annak az útján igyekszik betölteni legmesszebbmenő társadalmi, 
nemzeti és egyetemes emberi feladatait is. Ezért van a keresztyénség lut
heri típusának bizonyos józan, egészséges, munkaszerető jellege.

Az ember csak a közösség javára végzett munkában találhatja meg 
Isten jótetszését. A keresztyén ember számára nem lehet meddő kérdés az 
élet értelme és célja. Ez a kegyelemből, hit által való megigazult ember 
számára a felebarátok összességének, a hazának és az emberiségnek a ja
vára kifejezett cselekvő keresztyén életben található meg.

Mindaz, amit Luther, a 16. század bibliaolvasó embere Isten igéjéből 
merített, ma is érvényes igazság, ha azóta régen el is tűnt a feudális tár
sadalom háttere. Ma is időszerű az, amit Luther a felebarát szolgálatáról 
írt, mert az embertársakat a hivatásban, a becsülettel végzett munkával 
szolgálhatjuk leghatásosabban, legeredményesebben. Természetesen a sze
mélyes felebaráti szolgálat érvénye mindig megmarad, de az mégis ki
egészül az átfogó, az egész ország és az egész emberiség haladását szol
gáló, szélesebb ölelésű feladattal.

Így ér el Luther útmutatása a jelenig.

Dr. Ottlyk Ernő
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Az igehirdető műhelye

A d v e n t  e l s ő  v a s á r n a p j a

AZ ÜJ KEZDET: MEGTÉRÉSRE Hl VŐ SZÓ!

A) A feladat

Advent a karácsonyt megelőző és előkészítő böjti, helyesebben bűn
bánati időszak. Prelúdium a nagy „Korái” előtt, de nem maga a „Korái”. 
Jézust, mint az Eljövendőt, az Üton-lévőt, a Felénk-jövőt kell hirdetnünk. 
Doerne szerint ebben az időszakban a kér. egyház újra a prófétákkal 
kerül egyidejűségbe. Advent tehát nincs Ótestámentum nélkül. Termé
szetesen a messiási prófécia nem a múltból hangzik felénk. Ma szólal 
az meg, itt, közöttünk. Ezért: várjuk az Urat! Hiszen Krisztus még nem 
a miénk! Ö most is még jön! A prédikáció feladata, hogy ezt a jelenben 
életessé, elevenné tegye. Mivel Krisztus jön, azért készítsük az Ür útját. 
De hangozzék a vigasz is: Isten a Krisztusban felénk fordult. Ö kész
megint újat és újra kezdeni velünk. így térjünk vissza a keresztségben 
kapott kegyelemhez, s legyen új kezdet a gyülekezet számára ádvent.

B) Az ige: Márk 1,1—5

1. v.: Felirat és előszó egyszerre ez a néhányszavas mondat. Az első 
kér. gyülekezetek jól ismerték pogány környezetükből ezt a kifejezést: 
evangélium. Örömhír volt ez, melyet a római császár környezetében adtak 
tudtul: új rendelet jött, mely békét, s jólétet biztosít, vagy új uralkodó 
született. Az evangélium tehát híradás egy nagyszerű történésről, ese
ményről. Márk nem valamiféle életrajzot ír, hanem Jézusról szóló öröm
teli üzenetet akar közzé tenni. Nem ő akar előtérbe kerülni, hanem Isten 
nagy tetteit hirdeti.

A „kezdet” szó emlékeztet a Biblia első szavára és az „eredet” vagy 
„elindulás” értelmében szerepel. Ige helyett („kezdődött”) időtől független 
főnevet („kezdet”) használ Márk, s ezzel az esemény örök jelenét érzé
kelteti. Az evangéliumnak örök kezdőpontja van, ahová vissza lehet kö
vetni. „Az Isten Fia” név azt jelenti, hogy Jézus nemcsak isteni hatalom
mal felruházott, hanem ö  maga Isten. Tehát Isten maga nyúl bele a világ 
történetébe és teljesen új kezdetet indít.

2—3. v.: Az evangélium kezdete Isten ígéretéhez nyúlik vissza. Isten 
a kezdő. Az egyetlen ÓT-i idézet ez Márknál. De ez a mércéje, normája 
a további eseményeknek. Minden erre az ígéretre épül. Az idézet első 
része ugyan Malakiásnál található, de Márk a második részre tette a 
hangsúlyt és ezért Ézsaiást említi. Ézsaiás a messiási idők prófétája. 
Nagyra értékelték, s igen elterjedt volt a könyve Izraelben, mint azt a 
qumráni leletek is igazolják. Ezzel a próféciái igével híd épül az ÓT és
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ÚT között. Elválasztani a kettőt nem szabad, sőt veszedelmes, miként 
káros volna a fa koronájának elválasztása a gyökérzettől.

„Meg van írva” — azt jelenti: van valami tehát a múló időben, amely 
időtálló, melyben bízni lehet. S ez leíratott. Űtkészítésről beszél a pró
fécia. Mikor még nem voltak autósztrádák és betonutak, a királyi vendég 
számára — ha jövetelét jelezte — fáradságos munkával kellett utat ké
szíteni. A Messiás eljövetelét is útkészítő egyengeti. Isteni küldött. Előbb 
róla kell, hogy szó essék.

4. v.: A további versek most az ÓT-i próféciát kommentálják, ma
gyarázzák és igazolják, hogy mindez beteljesedett Keresztelő János tör
ténetében. (Egenetó — „fellépett” értelmében szerepel.) Márk itt csupa 
dogmatikus kifejezést használ: megtérés keresztsége, bűnbocsánat, bűn
vallás stb„ amely Jézus történetéből egészen hiányzik. Csak a Csel. kv.- 
ben és az óker. levélirodalomban találkozunk velük. Ez a tény világosan 
mutatja, hogy itt a Kér. Jánosra vonatkozó őskeresztyén teológia kifeje
zésekről van szó. Egyébként a „Keresztelő” név azért lett János mellék
nevévé, mert ő a keresztséget tette vallási szempontból a legdöntőbb 
tényezővé, s küldetésének lényege ebben kristályosodott ki. De ő nemcsak 
gyakorolta, hanem hirdette is a keresztséget. A népet arra buzdította, 
hogy bűnei miatt olyan tisztátalannak vallja magát, mint azok, akik nem 
is tartoznak Isten népéhez. Aki azonban megkeresztelkedik — mondotta 
— az az Isten által felkínált megtérés útjára lép. Mindezt isteni meg
bízatásból tette. Így amit ő hirdet, az nem saját bölcsessége, hanem Isten 
szava. A keresztelés a bűnöktől való elszakadás és megtisztulás, vagyis 
a bűnbocsánatban, Isten kegyelmi ajándékában való részesedés.

5. v.: Az „exodus’ képe tárul elénk, amint Márk János működésének 
hatását leírja, ismerteti abban, hogy Judea egész vidéke és a jeruzsá- 
lemiek mindnyájan kimentek hozzá. Városiak és falusiak minden külön
bözőségük ellenére együtt vonulnak ki a Jordán folyóhoz, mint régen 
Egyiptomból Izrael. Az eschatologikus Isten-néphez való tartozás szim
bólumává lesz ez a hatalmas „kimenetel”, amely a gyónásban konkreti
zálódik.

C) Az igehirdetés

Márk evangélista itt Jézus Krisztus evangéliumának kezdetéről be
szél. Nem Jézus születését akarja elmondani, hanem azt, hogy miként 
született az örömhír — az evangélium Krisztusról. Hogyan is történt az, 
hogy emberek otthagyták a Galileai tenger partján rozzant halászbárkái
kat és agyonfoltozott hálóikat, s elindultak hirdetni Jézust, a Krisztust, 
akiben Isten odahajolt az embervilághoz. Hogyan történhetett az, hogy 
nyugtalanok és békétlenek, kevélyek és mihaszna emberek új életet kezd
tek erre az örömhírre. Igen, hogyan is kezdődött mindez?

1. Úgy kezdődött, ahogy meg volt írva. Amint a próféták előre meg
mondották. Vagyis nem jött ez váratlanul és meglepetésszerűen. Nem 
úgy robbant bele ebbe a világba, mint váratlan katasztrófa. Pedig Isten 
jöhetett volna úgy is. Hiszen ki várta Öt? Ki gondolt az élő Istennel? 
Magunkfaragta istenségekkel volt s van tele mindig a világ. Mert az az 
Isten a kedvünkre való, aki megfelel álmainknak és kívánságainknak, 
aki úgy tesz mindent, ahogy minékünk kellemes és hasznos. De nem va
gyunk hajlandók az élő Istenre hallgatni, s azt tenni, amit Ö mond mi
nékünk. És ha mi ilyenek vagyunk, nem érdemeltük volna meg, hogy 
Isten váratlanul betör az életünkbe? Isten azonban nem így jön. Az 
evangélium nem halálos meglepetésként robban bele ebbe a világba. Az
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evangéliumnak mélyennyúló gyökerei vannak. Jézus eljövetelének öröm
hírét már a próféták is meghirdették: „Imé én elküldöm az én követemet 
a te orcád előtt”. „Én elküldöm!” — ez a szó Isten szava. Isten ígérete. 
Isten szívéhez ér hát vissza a krisztusi örömhír kezdete. Ott találjuk meg 
gyökereit. A legnagyobb újság: Krisztus eljövetelének örömhíre sem áll 
gyökértelenül e világban. Ennek is előzménye van. S ez az előzmény 
évezredek ködös távlatán át odavezet mindenek kezdetéhez: Isten akara
tához. Isten maga akarta, hogy ádvent legyen: Jézus eljöjjön erre a világra 
és szabadulást hozzon bűntől, haláltól, kárhozattól. Isten már régesrég 
elhatározta, eltervezte és hűségesen hirdettette prófétáival, hogy eljön 
ebbe a világba, az emberhez.

2. A te életedben sincs ez másképpen. Nem gyökértelen Isten meg
érkezése hozzád, s ezért nem váratlan esemény az. Még a legmeglepetés- 
szerűbb megtérés sincs előzmény nélkül. (Saulusé sem!) Mert Isten nem 
ront be ajtóstul senkinek az életébe. Hanem előre megjelenti Magát. 
Előkészíti jövetelét.

Persze, kívülállók ezt nem veszik mindig észre. Nem fedeznek fel 
semmit sem Isten munkájából. Úgy van ez, mint az útépítés. Mielőtt 
még a barnára égett hátú munkások megjelennének szerszámaikkal a 
terepen, már irodák asztalain, tervezőmérnökök rajztábláinál folyt a 
munka. Az előkészítésnek ezt a felelősségteljes munkáját nem mindenki 
látja. Jézus eljövetelének előzménye is sokszor rejtett, láthatatlan.

3. Ügy kezdődött az evangélium útja, hogy Isten követet, útkészítőt
küldött Keresztelő János személyében. Vagyis emberi módon, érthetően. 
Emberek szaván, bizonyságtevésében, nehogy valaki megrettenjen tőle. 
Édesanyád kulcsolta össze először a kezedet imára. Lelkipásztorod hívott 
először a gyülekezetbe. Barátod biztatott meg, hogy vedd kezedbe a Bib
liát. Egész egyszerűen, emberi módon hangzott feléd: Szeret az Isten.
Te mindig csodára vársz. Valami rendkívüli eseményre, szenzációra, vagy 
emberfeletti valamire. Pedig Isten nagyon emberien, s ezért nagyonis 
emberségesen jön hozzánk.

4. Pusztába kiáltó szóként indult az evangélium. A pusztában a kiál
tás az üres végtelenbe vész. Nincs, ami visszhangozná. A  pusztai kiáltás 
reménytelen próbálkozás. Haszontalannak, s feleslegesnek tűnik.

így jött az evangélium is. Süket füleknek szólva. Reménytelenül. 
S mégis volt, aki meghallotta, s aki hívásra elindult. S megérkezett az első 
visszhang. Isten vállalta a pusztába kiáltás kockázatát, mert tudja, hogy 
az Ö szava innét sem tér vissza üresen.

Több mint 900 évvel ezelőtt egy fiatal legény barangolt a frankok 
birodalmában céltalanul. Zúgtak ugyan a harangok, s szerzetesek zsolozs
mái szálltak. De ő elengedte a fülük mellett. Édesanyja imádkozott érte 
odahaza, s könyörgött néki, de ő csak ment, mintha pusztában hangzana 
el a hívó szó. Egyszer azonban az ő szívében is visszhangra lelt az evan
gélium szava. Jelentkezett az egyik kolostorban felvételre. Amikor meg
kérdezték nevét, így felelt: „Anselmus vagyok!” Új élet kezdődött szá
mára, s belőle Isten szolgája lett.

5. Az evangélium nálad is újat akar kezdeni. Változást követel. Sőt 
változást akar munkálni. Krisztus eljövetelére meg kell változnia min
dennek tebenned is. Nem maradhatsz a régi. Az új embert persze ma az 
egész világ keresi. Regények, filmek, tanulmányok és újságcikkek erről 
az új emberről beszélnek. Mert a megváltozott, új világhoz is új emberek 
kellenek. Ma útban vannak a lusták, naplopók és kényelmesek a munka
versenyek tempójában. Ma veszedelmesek a felelőtlenek, mert a közös
ség vagyonát és mindnyájunk kialakuló jövőjét veszélyeztetik. Szükség

624



van a felelősséget vállaló, előrenéző és nagy távlatokban gondolkodni 
tudó emberekre. Szükség van az egészséges szellemű családokra és ott
honokra, ahol a fiatalokat okosan nevelik, s a házastársak kapcsolata az 
igaz szeretet-közösségen alapul. Te ilyen vagy-e?

Az evangéliumnak kezdete van — de ez új kezdetet jelent a te szí
vedben, életedben is. Krisztus útban van feléd. Nem maradhatsz bűneid
ben, úgy amint voltál. Üj emberré kell lenned. Térj meg hát a kereszt- 
ségben kapott kegyelemhez.

Bencze Imre

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Lk 17, 20—24 (25—30)

Az óegyházi evangélium szerint ádvent második vasárnapjának té
mája: Krisztus visszajövetele. Az eisenachi perikoparend pedig ezen a 
vasárnapon Isten eljövendő országára mutat rá. A mostani perikopa- 
rendümk evangéliumának is a fókuszában Isten országának eljövetele 
áll. Isten országa nem más, mint Isten uralma, amelyben Isten akarata 
érvényesül, teljes mértékben, ahol nincs bűn, szenvedés, sem halál.

Igénk két részre tagozódik: a 20—21. versekre és a 22—30-ig terjedő 
szakaszra. Az első szakasz arra a kérdésre felel, mikor jön el az Isten 
országa, valósul meg Isten uralma? A kérdést a farizeusok vetik fel, 
Krisztusnak. A kérdés kísértő és kötekedő szándék'ot takar. A farizeusok 
nem látták azokat az eseményeket és jeleket, mélyeknek bekövetkeztét 
Krisztus a közeljövőre deklarálta. Jézus azt válaszolja a kérdező fari
zeusoknak, hogy minden irányban tapogatóznak ebben a kérdésben, csak 
éppen a helyes irányt vétik el. Az Isten országa nem szemmel láthatóan 
jön el, mint azt ők remélték. A farizeusok a görög asztronómia hatása 
alatt külső jeleket vártak, amelyből a közeli vég kiszámítható. A vára- 
dalmukat táplálta az apokaliptikus irodalom is. Jézus kijelenti, hogy az 
ilyen jelekre, bizonyítékokra mindvégig hiába várnak. „Sem azt nem 
mondják: limé itt, vagy: amott van. Mert az Isten országa közöttetek 
van.” Ennek a fontos kijelentésnek utolsó kulcsmondata számos ellen
tétes interpretációra ad alkalmat. Az interpretáció attól függ, milyen 
jelentést tulajdonítunk az ÉNTOS prepozíciónak. Ennek kettős jelentése 
van: bennetek és köztetek. Egyes exegéták úgy fordítják, hogy Isten 
országa bennetek van. E szerint az interpretáció szerint az Isten országa 
belső, spirituális karakterűnek tekinthető. Az Isten országa az egyes 
ember számára az újjászületés útján realizálódik, lesz valósággá. S az 
Isten országa tehát egyedül csak az emberek szívében létezik. Mivel 
a mi Urunk az Isten országába való belépés feltételeként az újjászületést 
szabja meg, aligha mondhatta Jézus az ellenséges indulatú farizeusok
nak, hogy bennetek, a ti szívetekbeh van az Isten országa.

Nyilvánvaló, a helyes interpretáció az, ha az ENTOS szónak az utóbbi 
értelmezését vesszük, tudniillik, hogy közöttetek van az Isten országa. 
Jézus arra figyelmeztette a farizeusokat, hogy az Ö személyében már 
közöttük van az Isten országa, csak nem veszik észre, Isten uralma már 
jelen van Krisztusban. Isten országa ott van, ahol Jézus Krisztus jelen
való, ahol igéje hangzik és Benne hisznek. Benne hinni azt jelenti, hogy
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máris Isten csodálatos világában élünk. Itt van az Isten országa, a kereszt 
alá rejtetten, csak a hit számára felismerhetően a Jézus Krisztusban. 
Isten országa akkor valósul meg, ha meghódolunk és alávetjük magun
kat Jézus Krisztusnak, a Királynak, egyszóval, ha megtérünk. Az ige
hirdetőnek ádvent második vasárnapján ilyen kérdéseket kell feltenni 
a gyülekezetnek. Meghódoltak-e Krisztusnak, a Királynak? Jézus fel
tétlen és korlátlan Ura-e szívüknek és életüknek? Mert gyakran elő
fordul, hogy valaki átadja magát az Ürnak, de életének egyes, fontosabb 
területeit fenntartja magának. Ez súlyos következményekkel jár (lásd 
Júdás, Anániás és Safira). Ennek a meghódolásnak most kell történnie, 
ebben az életben, mert másképp nincs értelme. Mert egyszer minden 
térd meghajol az Űr előtt és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus 
Űr. De akkor már késő. Amíg élünk, addig hódoljunk meg.

A 22. verstől a 30-ig terjedő igeszakasz arra a kérdésre felel: hogyan 
jön el az Isten országa. A válaszban sajátos kettősség feszül. Az előző 
szakasz szerint Isten országa jelen van. A mostani szakasz pedig azt 
állítja, hogy Isten országa eljövendő.

Lesz idő, amikor Isten országa nemcsak a hitnek, hanem a látásnak 
is tárgya lesz. Isten uralmának -teljes megvalósulása Jézus Krisztus 
visszajövetele-kor valósul meg. A 24-ik vers képében két vonás jut ki
fejezésre: a láthatóság és a hirtelenség, váratlanság. Ezek jellemzik 
Krisztus vissza jövetelét és Isten osrzágának eljövendő megvalósulását. 
A váratlanságot és hirtelenséget két ószövetségi példán is megmutatja 
Jézus: Noé és Lót példáján. Noé idejében nem az volt a baj, hogy az 
emberek ettek, ittak és házasodtak, hanem a nemtörődömség. Minden 
figyelmeztetés ellenére sem gondoltak az elkövetkezendő ítéletre. Az 
igehirdetőnek erős hangsúlyt kell tennie a Krisztus visszajövetelének 
várására. Mert ettől függ az ítélet, vagy üdvösség. A mai szekularizált 
világban a keresztyénségnek éppen ez a motorikus hajtóereje, visszatérő 
Űrra tekintő bizodalmas hite apadt el a legjobban. Ezért van az, hogy 
értelmetlenné és reménytelenné válik a földi élet. Ezért a sok sóhajtozás, 
papasz, zúgolódás egymás ellen. Csüpa türelmetlenség, reménytelenség 
és idegesség jellemzi a Krisztust nem váró embert. Aki várja az Urat, 
az másokért viseli a földi élet nehézségeit. Nem földi előnyökre vár. 
Az engedelmesség rögös útját járja. Megcsillan szeme előtt az Űr alakja, 
aki már az ajtó előtt áll. Aki megítéli a hitetlent, de a hivőt is figyel
mezteti, ha nem az engedelmesség útját járja és a hitre jutott ember 
látásával nem fogódzik erősen Isten ígéretébe, akkor ítélő bíróval talál
kozik ő is. De a legnagyobb öröm és erőforrás az igazán hivő számára, 
hogy az ítéletre jövő úr az ő Megváltója, akinek váratlan és hirtelen 
visszajövetelével valósul meg az Isten teljes uralma.

Matuz László
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a d v e n t  3. v a s á r n a p j a

Jn 5,31—37a.

SZÖVEG
32. v.: „és tudom", egyes kéziratokban: „és ti tudjátok” (oida-oidate).
33. v.: „az igazságról” , „az igazság javára” (té alétheiá).
„elküldtetek”, „követeket küldöttetek”.
34. v.: „embertől”, egyes kéziratokban: „emberektől” para anthropú 

— para anthrópón).
„hogy ti megtartassatok” , „hogy üdvösséget nyerjetek” (hina hümeisz 

szóthéte).
36. v .: „amelyeket rám bízott” — „amelyeket nékem adott” (ha dedó- 

ken moi).
Igénkben kereken tízszer fordul elő a martüria (martüreaó) kifejezés, 

tehát erős hangsúly esik rá. A martüreó ige jelentése: tanúnak lenni, 
tanúbizonyságot tenni, tanúskodni, jó bizonyságot tenni. Ebből követ
kezik a martüria főnév jelentése: bizonyság, tanúbizonyság, bizonyság- 
tétel (Zeugnis). „Tárgyilag a kinyilatkoztatott igazságról, személyileg 
Jézusról való bizonyságtevés.” „Jézus használja e kifejezést, a másoknál 
is hitet kelteni akaró bizonyságtevés értelmében saját személyére vonat
kozólag. A tanítványoknak is bizonyságot kell tenni róla” (Újszövetségi 
Görög Szótár).

EXEGÉZIS

János evangéliumában Jézus az 5. fejezetben vívja első nagy harcát 
a jeruzsálemi zsidó vezetőkkel. Jézus bethesdai szombatnapi gyógyítása 
szolgáltatta a külső okot az összecsapásra (1—9. v.), továbbá Jézusnak 
azon állítása, hogy Istent tulajdon Atyjának mondta és így Istennel egyen
lővé tette magát (17—19. v.). Először a zsidók támadnak rá Jézusra (10—16, 
18. v.), majd Jézus válasza és „ellentámadása következik (19—47. v.). Mi
közben Jézus bizonyságot tesz az Atyáról, ugyanakkor hihangsúlyozza 
Istentől való küldetését, istenfiuságát (19—30. v.), majd felsorakoztatja 
istenfiúságának bizonyítékait (31—40. v.). Mai igénkben ez utóbbi kerül 
előtérbe.

Jézus válaszában elismeri az akkori bírósági joggyakorlatnak és bi
zonyítási eljárásnak külső formáját, hogy t. i. az önbizonyságtétel ön
magában nem elegendő, hanem ahhoz tanúkra is szükség van (31—32. v.). 
Jézus kész felsorakoztatni az ő tanúit.

a) Első tanúként hivatkozik Keresztelő Jánosra (33. v.), akit műkö
dése idején a zsidók is felelősségre vontak. Az ő bizonyságtételét (János 
1,19—34. és 3,27—36. v.) annak idején a zsidóknak is tudomásul kellett 
venniök. Jézus kihangsúlyozza, hogy Keresztelő János bizonyságtétele 
igaz volt, éspedig abban a vonatkozásban is, hogy az, „aki nálánál na
gyobb”, ismeretlenül is „ott van köztük” és az „Isten ama Báránya”, maga 
az Isten Fia.

A továbbiakban Jézus rámutat arra, hogy erre a bizonyságtételre 
nem neki van szüksége, hiszen neki nincs szüksége emberi elismerésre. 
Sokkal inkább arról van szó, hogy ha a zsidók hitetlenül visszautasítják 
Keresztelő János „emberi” bizonyságtételét,, akkor ezzel önmaguk fölött 
mondják ki az ítéletet. Pedig Jézus nem akarja őket elítélni, hanem a 
hitre eljuttatni, az üdvösségre megtartani (34. v.). Keresztelő János mint 
„égő és fénylő szövétnek” (35. v.) túlmutat önmagán „a világ Világos
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ságára”, de a hitetlen zsidók Keresztelő János „világosságánál” nem 
akarták felismerni bűneik sötétségét, nem akartak a bűnbánat útján a 
megtéréshez eljutni (v. ö. Jn 12,36/).

b) Jézus másik „tanúja” : az ő cselekedetei (36. v.). Itt nyilván első
sorban Jézus csodatetteire kell gondolnunk, bár ezek sohasem választha
tók el Jézus szavaitól és egész személyétől. Az ő cselekedetei isteni cse
lekedetek, hiszen „a Fiú semmit sem tehet magától, csak ha látja, mit 
cselekszik az Atya’ (5,19—20. v.). Ezek a cselekedetek is amellett tanús
kodnak, hogy Jézus Isten Fia és hogy a Fiút az Atya küldte erre a világra. 
Jézus ugyan arra igyekezett elvezetni az embereket, hogy az ő szavának, 
beszédjének higyjenek még akkor is, ha ahhoz nem csatlakozik semmi
féle csodatett, de az is nyilvánvaló hogy Jézus csodatettei sokak hitét 
megerősítették. Tanúbizonyságok felsorolásáról lévén szó, Jézus nyilván 
helyénvalónak látja, hogy a kifogásolt, vagy megkérdőjelezett szóban való 
bizonyságtétel mellett rámutasson a „nagyobb bizonyságra” , a letagad
hatatlan cselekedetekre.

c) Végül — de nem utolsósorban — arra mutat rá Jézus, hogy maga 
az Atya Isten is az ő tanúja (37. v.). Isten az „írásokban” (39. v.) tehát 
a zsidók által is nagyrabecsült Ötestámentomban is az ő elküldendő Fiá
ról tett bizonyságot, de a nítetlenség elhomályosította erre vonatkozó 
látásukat (v. ö. Ézs 6,9—10). Látszólag az örökéletet szomjúhozzák, de 
ugyanakkor hitetlen szívvel elmennek az örökélet kútfője mellett (Jn 
4.14; 7,37 kk.).

Az Atya bizonyságtételéhez lásd még a Jézus megkeresztelésére 
(Mt 3,16—17, Lk 3,21—22, Jn 1,33), valamint megdicsőülésére (Mt 17,5, 
Mk 9,7, Lk 9,35) vonatkozó íráshelyeket.

MEDITÁCIÓ

Advent 3. vasárnapjától elválaszthatatlannak látszik az óegyházi 
evangélium klasszikus kérdése: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást vár
junk?” (Mt. 11,3.) Ez a kérdés nemcsak Keresztelő János kérdése, hanem 
mai igénk szerint a jeruzsálemi zsidó vezetők kérdése is, akik minden
áron bizonyítékokat kérnek és várnak Jézustól. De ugyanez a kérdés 
felmerül ma is sok kétkedő ember szívében.

Jézus annak idején megadta a kellő választ Keresztelő János tanít
ványainak (Mt 11,4—6). Mai igénkben megadja a választ az őt zaklató 
és kísértő zsidóknak is. De megkaphatja a választ ma is mindenki, aki
nek számára ez valóban probléma. Történelmi szempontból — csaknem 
kétezer esztendő távlatában — mi helyzeti előnyben vagyunk Jézus kor
társaival szemben. Előttünk nem lehet kétséges a názáreti Jézus szemé
lyének valósága.

Csakhogy ez még nem elég: számunkra nem elegendő tudni azt, hogy 
a názáreti Jézus megszületett, élt, tanított, szenvedett és meghalt. Szá
munkra is döntően fontos a már régen felvetett kérdés: vajon ez a názá
reti Jézus volt-e maga az Isten Fia? Mert ha igen, akkor Ö a mi Meg
váltónk és Üdvözítőnk, örök életünk egyetlen forrása. E kérdés eldön
téséhez nem elegendők csupán a különböző bizonyítékok, mint ahogyan 
— látjuk — a jeruzsálemi zsidó vezetők számára sem voltak elegendők. 
Itt már ennél többre: h i t r e  van szükségünk, amely a názáreti Jézus
ban — szavaiban, cselekedeteiben, egész személyében — meglátja és fel
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ismeri az Isten Fiát, akit az Atya azért küldött erre a világra, hogy Általa 
„megtartassunk” (34. v.)

Két ádvent között — az ádventi várakozás feszültségében — ezzel a 
hittel tekintünk a hozzánk Eljövendőre.

VÁZLAT

Bizonyságtételek „fellege” (Zsid 12,1) az Eljövendőről:

1. Keresztelő János bizonyságtétele („emberi” bizonyságtétel).
2. Jézus bizonyságtétele: cselekedetei (a „nagyobb” biz. tétel).
3. Az Atya bizonyságtétele („isteni’ bizonyságtétel).
4. A mi bizonyságtételünk (v. ö. Jn 6,68—69; 17,3).

Mekis Ádám

ADVENT 4. VASÁRNAPJA
János 3, 25—30

a z  a l a p ig e  Értelm e

Az alapige a tisztulásról való vitával indul. Nem rituális mosako
dásról van szó, hanem a bűnöktől való megtisztulásról. A vita Keresztelő 
tanítványai és égy zsidó (nem a júdeaiak) között folyik. Ezt a zsidót 
bizonyára Jézus, iÜ. tanítványai (Jn 4,2.) keresztelték meg. A vita pontos 
tárgyát és kimenetelét nem írja le az evangélista. Csak sejtjük, hogy 
a kérdés' akörül forgott, melyik keresztség az igazi — Jánosé vagy 
Jézusé.

Keresztelő tanítványai felháborodottan fordulnak mesterükhöz, de 
felháborodásuk nem a zsidó, sem János, hanem Jézus ellen irányul: 
az a Jézus, akiről János bizonyságot tett (Jn 1, 15, 29, 36.) s ezáltal hálás 
lekötelezettjévé vált Jánosnak — keresztel. Felháborodottságukat iga
zolja ez a szenvedélyes túlzás: „ . . .  hozzámegy mindenki” . Mögötte az 
a tény húzódik meg, hogy a nemrégen még nagy hullámokat vető Ke
resztelő-mozgalom kicsiny tanítványi körre szűkült le. Közrejátszott 
ebben az is, hogy mindkét tábor — Jánosé is, Jézusé is — a kereszt- 
ségnek különös fontosságot tulajdonított. A tanítványok Jézusban sikere 
folytán veszedelmes riválist látnak, meglepően vonzó keresztelési gya
korlatában tűrhetetlen konkurrenciát. A jelenetet motiválja, hogy nem 
kívülállók rosszindulata teszi próbára Jánost, mint Jn 1,19 sk-ben, hanem 
a rajta csüngő, szeretve tisztelő tanítványai okoznak kísértést néki, akik 
nem tudnak beletörődni abba, hogy valaki túlszárnyalja mesterüket. 
Ezért lehet szempontjukat figyelembe véve megérteni őket és természe
tesnek tartani, hogy megrendültségükben mesterüktől várnak meg
nyugtató választ, megerősítést.

Az előzmények számbavétele folytán domborodik ki igazán Keresz
telő János válaszának meghökkentő volta. Éppen az ellenkezőjét mondja
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annak, amit vártak tőle. Amit mond — zavarbaejtően új, noha ez az 
utolsó bizonyságtétele Jézusról az előbbiekkel lényegében azonos. De új 
az adott szituációban. Az a János szól itt, aki az evangélium prológu
sában szerepel (Jn 1,6—8.), s akinek a szavaiban benne cseng a gyüle- 
kézet Krisztus-hite, s akinek a bizonyságtétele az egyház bizonyságtéte
lévé válik.

Keresztelő minden hiúságtól, irigységtől és érvényesülési vágytól 
mentes. Nem valami álszerénység szólal meg belőle, hanem teljes tuda
tában van annak, hogy egyedül Isten akarata a mérvadó: az ember 
semmit sem szerezhet, csak ha kapja a mennyből. Jézus sikerében Isten 
adományát látja, azt a hatalmat, ami Istentől van és Jézusban a Messiást, 
Akit Isten küldött. A mennyből, ill. Istentől kapta János is a küldetését 
— erről szilárdan meg van győződve —, de nem ő a Krisztus, hanem 
csak előhírnöke néki. Az a küldetése, hogy bizonyságot tegyen a Krisz
tusról. Ezt ő többször is nyomatékosan kijelentette tanítványainak, tehát 
azok nem várhatnak mást tőle. Amit mondott, meggyőződésből mondta, 
az események alakulása nem cáfolta őt meg.

A továbbiakban a menyegző ismert képét használja. Jézus a vő
legény, gyülekezete a menyasszony, menyegző van, ha a Messiás a gyüle
kezetéhez jön. A menyegző eschatológikus kép. (Oltári ige Jel 19,6—8.) 
A vőlegény barátja, a kérő és közvetítő, aki a menyasszonyt a vőlegény
hez vezeti, Keresztelő János. Azt mondja, eljött a menyegző ideje, a 
vőlegény örömkiáltással köszönti menyasszonyát és a vőlegény barátja, 
aki ott áll, tanúja a vőlegény örömének és azon örvendezve örül. így 
teljesedik be Keresztelő János küldetése. Nem a befejeződés, elmúlás 
alkonyi színeivel, hanem ellenkezőleg: a csúcsra éréssel, az örvendezve 
örüléssel, a teljes örömmel.

A 30. v. sem a rezignált félreállás búcsúszava, hanem ennek a tel
jessé lett örömnek a megnyilatkozása: érvényesül az isteni „kell” ; — 
amiben Keresztelő alábbiszállásának „kell” -je Isten akarata, Krisztus 
növekedésének „kell” -je pedig Isten ígérete. S ez a kettő elválasztha
tatlanul egy.

Keresztelő örömét vizsgálva, azt. látjuk, hogy attól idegen minden 
siker-, haszon-, érvényesülési vágy, egyéni érdek, egyéni boldogság. Még 
a gondolata is távol áll tőle, hogy a menyasszonyt, a gyülekezetei a 
maga számára megszerezze, vagy megtartsa. Öröme küldetésében van, 
Krisztus szeretetében, Krisztus örömében. Ez tölti be teljesen. Ezért 
adja át örömmel helyét Krisztusnak.

AZ a l a p ig e  m o n d a n iv a l ó j a

Mielőtt a textus mondanivalóját részleteznénk, három megjegyzést 
kell előrebocsá tanunk:

a) Alapigénk két idő metszéspontjában áll: az előkészítés és a be
teljesedés találkozásában. Azt az átmenetet írja le, ami az előhírnök 
Keresztelő Jánostól a beteljesedést hozó Krisztusig vezet. S arra felel, 
mi a szerepe az előkészítőnek, ha eljön a beteljesedés.

Időileg annyiban érint közvetlenül minket ez az ige, hogy mi is 
két ádvent között élünk. Az előkészítés még nem a múlté, hiszen kará
csony Jézus második eljövetelére is mutat, de a beteljesedés ideje sem 
a jövőé csupán, mert a karácsonykor megszületett Fiú már elhozta 
számunkra.

2. Tartalmi szempontból az ige egy döntő jelentőségű súlypont
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áthelyezést ír le: Keresztelő Jánosról Krisztusra, az emberiről, az önző 
hiú múlandó vonalról az isteni örök teljesség vonalára kerül a súlypont. 
Ez ami érthetetlen a tanítványok számára, de ugyanakkor Keresztelő 
páratlan öröme.

3. Ez az ige is az egyháznak szól, megszabja szerepét, erősíti, élteti, 
táplálja és a beteljesedésre segíti. De nem elvontan szól az egyháznak, 
hanem a gyülekezet tagjait személyesen veszi célba, érinti, és ajándé
kozza meg ádventi örömmel.

AZ EGYHÁZ ADVENTI ÖRÖME

I. Az egyház öröme küldetésében van. Istentől kapta küldetését, 
hogy Krisztusról bizonyságot tegyen szóval, cselekedettel, magatartásá
val, életével. Miközben ezt teszi, hasonlóvá válik Jézushoz. Éppen ez a 
hasonlóság a bizonyságtétele, mert ezzel mutat rá legjellegzetesebben 
Urára. — Keresztelő és Jézus életében és működésében is akadnak közös 
vonások. Mindketten a megtérést és a mennyek országának eljöttét hir
detik, mindketten keresztelnek a bűnöktől való megtisztulásra, etikájuk 
is közel áll egymáshoz, Keresztelő „alábbszállása” mögött pedig hatal
masan magasztosul fel Jézus „alábbszállása” , a nagypénteki esemény. — 
Az Egyház Krisztushoz való hasonlósága váltja ki — minél nagyobb, 
annál inkább — egyesekben azt a gondolatot, hogy az egyház a Krisztus. 
Sőt az egyház, s benne a hívők gyakran áldozatul esnek annak a kísér
tésnek, hogy örüljenek ennek az azonosításnak. Az egyháznak azonban 
tudnia kell, hogy a maga részéről áthághatatlan szakadék van Isten Fia 
és közötte. így az azonosítás öröme hazugság. Küldetésének megtagadását 
jelenti, mert általa önmagára mutat Krisztus helyett. Az egyháznak az 
az öröme, hogy irigység és féltékenység nélkül bizonyságtevője lehet 
Urának úgy, hogy hirdeti az evangéliumot, gyakorolja a megbocsátást, 
szeretettel szolgál, személyválogatás nélkül. Tőle tanulja a szelídséget, 
követi Öt, Hozzá hasonlóvá lévén. Ez az öröme mindennél nagyobb, 
mert az Istentől kapott küldetés öröme, Krisztus szerelmének öröme, 
igaz öröm. így lesz csődjévé minden egyházi nagyképűségnek, hiú val
lásos gőgnek, de egyben forrása az egyház egyedülálló teljes örömének.

II. Az egyház öröme a beteljesedés öröme. Alapigénk azzal vigasztal 
minket, hogy Krisztus vissza jőve tele nem a harag napja, hanem az 
öröm napja lesz számunkra. Menyegzőről beszél, Krisztus és a gyüle
kezete boldog egybekeléséről. Az egyház öröme erre a napra irányul 
és ennek az örömnek a beteljesedésében él. Éppen ézért nem az a fel
adata, hogy a hívők seregét önmagának tartsa meg. Nem idegeskedik 
a lemorzsolódás láttán s nem kárhoztatja a hitetlen világot, hanem 
hiszi és tudja, hogy Jézusnak minden földit legyőző vonzóereje van. 
Bízik Felülről való hatalmában, Isten ígérete szerint való növekedésé
ben, abban, hogy Jézus nevére minden térd meghajol és minden nyelv 
vallja, hogy Jézus Krisztus Ür az Atya Isten dicsőségére. — Ezért örül 
minden körülmények között minden időben.

Az egyház nem feledkezhetik meg arról, hogy küldetése csak az 
előhírnök küldetése, a beteljesedésben szerepe lejár és vissza kell lépnie 
az események színpadáról. Eljött a visszalépés, az „alábbszállás” ideje. 
Nem hirtelen letűnnie kell, hanem észrevétlenül visszalépnie. Mert ami
kor eljön a menyegző, nem lesz szükség már előkészítőre. A mennyei 
Jeruzsálemben nem lesz templom. Jel 21,22.

Igaz, hogy az egyház a kép szerint Krisztus boldog menyasszonya is.
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Ügy tűnik, mintha bizonyos képzavar állna itt fenn. De erőltetés nélkül 
eloszlik ez a zavar, ha arra gondolunk, hogy ez a jelenlegi látható egyház 
nem maradéktalanul azonos a menyasszonnyal. Nem is az a legfőbb 
és egyetlen célja, hogy az üdvösség az övé legyen. Az a küldetése, hogy 
hívogasson a menyegzőre, előkészítse azt, .mint a vőlegény barátja (így 
tesz róla bizonyságot). És ha valóban az, akkor „örvendezve őrük’ a 
vőlegény és menyasszony egybekelésének, — röviden: mások üdvössé
gének. Az az egyház sorsa, ami Izraelé: meg kell várnia, ameddig a 
pogányok teljessége bemegyen. Rm 11,25. Az egyház, mi hívők, vagyunk 
az utolsók. De nem meglepetés ez számunkra, hiszen a szőlőnek ura is 
azoknak adja ki utoljára a bért, akik kezdettől a szőlőben munkálkodtak. 
S a mi örömünk teljessége éppen az, hogy tanúi lehetünk mások, nagyon 
sokak örömének, bemenetelének és mindezek felett a Krisztus örömének.

III. Az egyház öröme életrevaló öröm. Teljesen félreértjük az egyház 
örömét, ha azt valami életidegen, vallásos örömnek gondoljuk. Keresz
telő életében ez az öröm konkrét, gyakorlati, mindenre kisugárzó egzisz
tenciális tényező volt.

Az egyház ádventi öröme is a mindennapi életben minden irányban 
megnyilvánuló öröm. Ezzel az örömmel tud csak túlnézni a nehézsége
ken, bajokon, kísértéseken, emberi gyalázatokon, hűtlenségeken és 
győzni a megkeseredés, aggodalmaskodás, kishitűség, gyűlölet kísértésén 
Ez az öröm ad értelmet, tartalmat a hétköznapok apró örömeinek, ked
vező fordulatainak, sikereinek, emberek, családok, népek előbbrejutá- 
sának. Ez az öröm a rugója az egyházi munkának, a küldetés teljesíté
sének és minden becsületes törekvésnek.

Ezzel az örömmel várja az egyház az utolsó karácsonyt, de a leg
közelebbi ünnepeket is.

Bártfai Lajos

Ádventi igehirdetési sorozat

i. Ad v e n t  h o m il e t ik u m a

Advent ünnepkörének nincs egységes jellege. Mondanivalóját 
meghatározza az egyházi esztendő kezdete és karácsony közelsége is. 
Félreértés lenne azonban csak „ünnepélyes évkezdéssé” vagy kará
csony hangulati előkészítésévé silónyítani. Furcsa ellentétet adna a 
vasárnapok egymásutánjában az egyházi év utolsó időszakában hang
súlyozott halál, ítélet, feltámadás után egyszerre a „bethlehemezésbe 
fordulni.

Krisztus ádvenljének, eljövetelének két végleges megszólaltatása 
is téves. Nagyon kevés, ha csak annyi az ádventi mondanivalónk, 
hogy Jézus karácsonykor jött el, tehát vámunk kell őt. Ugyanis ha
mis, ha általánosítunk: Isten Krisztusban mindig jön, Krisztuson 
keresztül mindig közel van.

Advent egyházi esztendőnkben elfoglalt helye és az ádventi va-
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sárnapok perikópái tágabb teret nyitnak előttünk. Egyrészt visszafelé 
kell néznünk az üdvtörténetbén. Isten ígéreteit kell kutatnunk és azt 
kell figyelnünk, hogyan teljesítette be ezeket Jézus. Másrészt előre 
nézünk és arról tanúskodunk, hogy még nem minden ígéret jutott el 
a beteljesedéshez. Krisztus eljött, de így tanított imádkozni: „Jöjjön 
el a Te országod!” Urunk megígérte tanítványainak, hogy velünk 
marad minden nap a világ végezetéig, de arról is beszélt, hogy eljön 
ítélni élőket és holtakat.

Advent ünnepkörének perikópái, evangéliumai és epistolái Jézus 
első és második eljövetelét egyformán hangsúlyozzák. Advent homi- 
letikai irányvonala tehát a következő: „Higgyünk abban, aki már el
jött, térjünk ahhoz, aki eljövendő!” (Dr. Pröhle Károly: Homiletikai 
előadások az Evang. Teológiai Akadémián. Budapest, 1958/59. tanév. 
Kéziratos jegyzet.)

Az alábbiakban ádvent 4 hetét figyelembevéve egy-egy ádventi 
alkalomra szóló igehirdetés-vázlat következik.

II. IGEHIRDETÉSI SOROZAT 
TEMPLOMAINK

Rengeteg templom van a világon! Hatalmas dómok, régi százado
kat idéző székesegyházak, egyszerű meszelt falú falusi imaházak, 
óriási Buddha szentélyek, furcsa mohamedán mecsetek, régi és híres 
egyiptomi és görög meg római épületek. Minden gyülekezetnek a 
a magáé a legkedvesebb, a megszokott, amit apáik vagy talán ők 
maguk építették sok fáradozással és áldozattal.

Tudnia kell azonban minden gyülekezetnek, hogy nemcsak az a 
templom az övé, ahol minden vasárnap megkondul a harang és meg
szólal az ének és az ige. Az Újszövetség szerint minden gyülekezet
nek több temploma is van és a következő alkalmakkor ezekről szól 
az ige. Ádvent idején arra emlékezünk, hogy „eljött hozzánk az üd
vösség” (Kér. Énekeskönyv 350. sz. 1. v.) és ezt éppen az mutatja, 
hogy Isten templomokat készített és készít számunkra, hogy találkoz
hassunk vele.

1. A három nap alatt fölépülő templom. Jn. 2,19—22

A három nap alatt fölépülő templom Jézus testének temploma. 
Máté és Márk evangéliuma szerint Jézusnak ezeket a szavait hasz
nálták föl kihallgatásakor vádként ellene (Mt. 26,61 és Mk 14,58). Ta
nítványai csak föltámadása után emlékeztek vissza kijelentésére, 
amikor nagypéntek és húsvét eseményei Jézus előre mondott szavai
ból sokra magyarázatot adtak.

A három nap alatt fölépülő templommal szemben ott áll a zsidók 
negyvenhat évig épült temploma, a jeruzsálemi. De Jézus halálakor 
a szentek szentje kárpitja kettéhasadt és ezt az Újszövetség arra ma
gyarázza, hogy vége az ószövetségi kultusznak, istentiszteletnek, Jé
zusban Isten újat hozott. (Zsid. 9).

Jézus testének temploma szent hely. Szent abban az értelemben, 
hogy Isten számára elválasztott, lefoglalt volt. A prófétai jövendölé
sek előre jelezték, „az idők végén” pedig elérkezett hozzánk az Isten 
Fia.
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Örök emberi kérdés, hol találom meg az Istent, hol lakik az 
Isten. Vannak, akik a történelem régi évszázadait kutatják, mások 
a természet jelenségei mögött nyomozzák az Isten kezét és akad, aki 
önmagában, a lelkiismeret rezdüléseiben véli észrevenni. Számunkra 
Isten szava mutatja Jézust: „Ez az én szerelmes Fiam, akiben gyö
nyörködöm” (Mt 3,17). Magáról pedig ezt mondja Urunk: „Én és az 
Atya egy vagyunk” (Jn 10,30).

A megdicsőülés hegyén, ahol egykor Péterrel, Jakabbal és János
sal állt meg Jézus, most templomot találunk. Templomot, de gyü
lekezetét nem. Jézus nem alkalmi turisták számára való templom, 
nem műemlék,- hanem az egész világ szent helye akar lenni, ahol 
Istennel magával találkozhatunk, aki érettünk odaszentelte magát.

Minden embernek van „szent” helye, .ahol a legjobban érzi ma
gát. Akad, akinek a szent helye az otthon, a munkapad, esetleg vala
milyen társaság vagy a kocsmaasztal, a méhese vagy az erdő csöndje.. 
Urunk magához hív: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan!” , mert Benne 
lett valósággá, hogy „itt az Isten közöttünk!” (750. ének).

Jézus testének temploma áldozati hely. A jeruzsálemi templom az 
ószövetségi istentisztelet szokása szerint áldozatokat bemutató temp
lom volt. Vittek valamit az emberek a magukéból, egy bárányt a 
nyájból, valamit, ami termett, hogy megmutassák hálájukat Isten 
iránt. Jézus eljövetele megszüntette az ószövetségi áldozatot, mert Ö 
maga magát áldozta föl a keresztfán.

1961. nov. 18-án a Kossuth Rádió Esti Krónikájában megdöb
bentő dologról kaptunk hírt. Egy kisgyermeket súlyos égési sebekkel 
szállítottak kórházba. Az orvosok fölhívták az egyik nagy pesti üzem 
Vöröskereszt-vezetőségét és segítséget kértek. Elmondták, hogy most 
nem véradóra lenne szükség, mint más esetekben, hanem bőradók 
kellenének, akik vállalják a szenvedést és adnak a bőrükből egy da
rabot a gyermeknek, hátha így, bőrátültetéssel meg lehet őt menteni.

Sokan jelentkeztek. Sajnos, hiábavaló volt áldozatvállalásuk, mert 
a gyermeket nem tudták megmenteni.

Ez az eset irányítsa rá figyelmünket Jézusra. Ő nemcsak egy 
darabot a bőréből, nemcsak a véréből néhány decit, hanem egész 
életét értünk áldozta. „Azért jött az Embernek Fia, hogy . . .  életét 
váltságul adja sokakért” (Mk 10,45). Számunkra is elegendő az Isten 
Báránya, aki elveszi a világ bűneit (Jn 1,29). Az apostolok, Krisztus 
áldozatának tanúi örömmel hirdették: „...bűneinek bocsánatját veszi 
az ő neve által mindenki, aki hisz Őbenne” (Csel 10,43).

Végül még arról is kell szólnunk, hogy amint a jeruzsálemi temp
lom fontos tanítási hely volt, és aki valamit meg akart tanulni Isten 
dolgaiból, annak azt tanácsolták, keresse föl az ottani írástudókat, ebben 
az értelemben Jézus testének temploma tanítási hely is. Urunk 12 esz
tendős korában már elkápráztatta tudományával a rabbikat Jeruzsá
lemben. Föllépése után tanítva járja be hazáját, de nem egy tanító 
ő a sok közül, hanem azt állapítják meg róla: „nem úgy tanított mint 
az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van” (Mt 7,28—29). 
Szavára ma úgy figyelhetünk, hogy tudjuk, Ö „az Első és az Utolsó 
és az Élő”, akinél vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai (Jel 
1,17—18).

A hegyi beszéd végén példázatban fejti ki, hogy aki hallja tőle 
tanítását és megcselekszi azt, olyan bölcs emberhez hasonlít, aki kő
sziklára alapozza házát. Jöhet bármilyen vihar, nem dől össze. Aki
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viszont hallja, de nem cselekszi, bolond emberhez hasonlít, aki a ho
mokra épít. Jön a vihar és mindent összedönt annál.

Jézus úgy tanítja a maga dolgait, hogy vizsgáztat is belőlük. Ha
talmat kapott az ítélettételre (Jn 5,27), „nekünk mindnyájunknak 
meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt” (2. Kor 5,10). Az mind
egy, hogy a betűket jobbra vagy balra döntöm, de az nem mellékes 
dolog, hogy elíogadom-é azt amit mond, vagy nem. Méltán kér szá
mon, mert mielőtt ítélne, mint Bíró, eljött meghalni értünk. Végig
járta a szenvedés és halál útját, a kísértés nehézségeit, ismeri éle
tünket. Amíg élünk, kegyelmét kínálja, ezért bizalommal járuljunk 
Hozzá (Zsid 4,15—16).

Krisztus tanításában az a nagyszerű, hogy nem rakja ránk az 
ószövetségi törvény igáját. Az Ószövetséget igazolja, magyarázza, ki
egészíti, megmásítja vagy el is veti. Isten teljes kinyilatkoztatása Ö. 
Igaz, nem mondott el mindent, mert még „tükör által homályosan 
látunk” sokszor, de mindazt elmondta, ami fontos a számunkra. Ve
lünk marad minden nap a világ végezetéig (Mt 28,20), és előttünk 
jár, mint „út, igazság és élet” (Jn 14,6).

Nehezen várták haza az egyik családban a gyerekek édesapjukat. 
Több napos útja után hazaérkezéskor mind azzal fogadta: „Apu, mit 
hoztál?” Hangzott a tréfás válasz: „Magamat!” Persze tele volt a táska 
is ajándékokkal.

Sokan fölteszik a kérdést: Jézus, mit hoztál nekünk? Mit tudsz 
nyújtani nekünk, mai embereknek? Jézus válasza is ez: magamat 
hoztam. De ez azt jelenti, hogy Ö adott „bölcseségül, szentségül, igaz
ságul és váltságul (1. Kor 1,30) és ezért mi is mondjuk el Pál apostol
lal: „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki meg
áldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban” 
(Ef 1,3).

2. A bennem épülő templom. 1. Kor 6,19—20

Régi erdélyi népballada szól Kőmíves Kelemennéről. Tizenkét 
kőműves építi Déva várát. Amit délig építettek, leomlott estére, amit 
estig építettek, leomlott reggelre. Akkor szörnyű fogadást tettek. El
határozták, hogy akinek felesége először jön meglátogatni őket, azt az 
asszonyt megölik, vérét belekeverik a malterba, hogy élete árán, vére 
árán emelkedjenek a falak.

Jézus tizenkét apostolt választott, hogy építsék Isten országát. 
Mindnyájan meghatározott tulajdonságokat, képességeket hozunk ma
gunkkal születésünkkor. Életünk során rengeteg tapasztalatot szer
zünk, hat ránk a környezetünk. Isten akarata, hogy belsőnk tulajdon
ságai, tapasztalatai, képességei templomot alakítsanak ki bennünk.

De a tizenkettőből is akadt Júdás! Mindnyájan érezzük, hogy ná
lunk is megtörténik az, amiről a népballadában hallottunk. Nemcsak 
napot a naphoz, évet az évhez szeretnénk egyszerűen hozzáragasz
tani, hanem bennünk a vágy, hogy tisztuljunk, épüljünk, előre jus
sunk. Milyen sokszor leomlik délre, amit reggel építettünk! Elhatá
rozzuk, hogy békességben élünk, de nem sikerül, mert a felgyülemlő 
indulatok ki-kitörnek. Ürvacsorai oltárnál fogadalmat teszünk, hogy 
ezt vagy amazt a bűnünket elhagyjuk, de újra visszatérnek. Sokszor 
egészen apró dolgokról van szó. Kérdés lesz a szépen indult házas
ságban, hogy kié az első és kié az utolsó szó és válás lesz belőle.
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Szülők és .gyermekek nem tudják türelmesen végighallgatni egymást, 
kölcsönösen eltávolodnak egymástól és fölbomlik a család egyensúlya.

Ügy vagyunk a bűnökkel és a hibáinkkal, mint a vadállatokkal. 
A nagyokat Afrikában is védeni kell, mert ritkák, de nem bírunk 
a kicsinyekkel, a kolorádóbogárral, a szövőlepkével, a sáskával. Hány
szor mondja magában az ember, nem vagyok bűnös, hiszen egyetlen 
ún. „nagy” bűnöm sincs, nem öltem, nem loptam, nem csaltam. De 
hát honnan adódik akkor a sok együttélési panasz, lakótársak, csa
ládtagok neheztelése, honnan a sok válás, stb.

Isten templommá akarja a bensőmet szentelni, de én vagyok az, 
aki mindig megszentségtelenítem szavaimmal, cselekedeteimmel, gon
dolataimmal. Egy-egy igehirdetésen, úrvacsoravételen keresztül épít 
bennem az Isten, ne rontsam le a munkáját.

Isten temploma lehetünk! Nem a magunkéi vagyunk.- Ha idegen 
könyv kerül a kezembe, arra jobban vigyázok. Vissza kell adnom a 
gazdájának. Abba nem firkálok semmit és alá sem húzogatom a so
rokat. A másé!

így kell lennünk önmagunkkal is. Nem az az igazság, enyém az 
életem, magamnak rontom el vagy tartom a helyes irányt, ahogyan 
akarom. Isten Fiát adta értünk, nagy árat. Jézus vére árán, élete 
árán épülhet bennem a szeretet, a békesség, a szelídség, igazság és 
jóság, a Lélek gyümölcsei. Igaz, hogy sok a lehúzó, rontó erő is. 
Gyakran csak kívülről föltételezzük a rosszat, „mások vittek rossz 
utakra engemet” , de a lélektan tudósai szerint minden ember tudata 
mélyén ott lapulnak a gyilkos és pusztító ösztönök. Olyanok vagyunk, 
mint a Duna Pest alatt. Ha rásüt a napfény, nincs hullámzás, olyan 
szépnek, ezüstösnek tűnik a vize. De ha valami fölkavarja, meglát
szik benne a szenny.

Az élet megszokott mércéje szerint tudunk becsületesek és mások 
szemében jók lenni. Isten azonban magasabb és igazabb mércével 
mér, mert Ö azt is látja, amit mi emberek nem láthatunk.

Isten nagyon jól látja életünket és tudja, amint erről fiatal 
költőnk Jobbágy Károly ír, hogy „vad még az ember; szüntelen egy
más torkának ugrik. . .  Apró csaták folynak itt ősrégi fegyverekkel: 
Összevert társbérlő sikít, lány asszony könnyeket nyel. Szavak dum- 
dum golyóival gépfegyver-száj rikácsol” . . .  (Magyar Nemzet, 1965. 
dec. 25. sz.). /

El lehet gondolkozni azon, melyik Jézus legnagyobb csodája. A be
teggyógyítások vagy a halottföltámasztások?. Vagy talán a tenger le- 
csendesítése? -Jézusnak az a legnagyobb csodája, amikor egy ember
szív, a mi szívünk templommá épül. Amikor Ö maga lakozik ná
lunk hit által (Ef 3,171 és előtte kitárul szívünk ajtaja.

Emlékszem egy gimnazista osztálytársamra, aki mindig úgy ült 
le a könyv mellé, hogy azt hajtogatta, ezt én úgysem tudom meg
tanulni, mert a matematikához nincs érzékem. Nem szabad ezt hajto
gatnunk, nálam ez lehetetlen, nem vagyok alkalmas, hogy Isten temp-, 
loma legyek. Jézusban eljött hozzánk az üdvösség és mindnyájan 
templomai lehetünk. Világítani akar nekünk a Világ Világossága, hogy 
úgy fényljék világosságunk az emberek előtt, hogy lássák jócseleke
deteinket és dicsőítsék a mennyei Atyát (Mt 5,16).

Ahogyan a jeruzsálemi templomból Urunk korbáccsal kergette ki 
a kufárokat, úgy kergessen ki minden előtte nem kedves indulatot 
és szándékot belőlünk, hogy életünk istentisztelet legyen.
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Ezt az építést, szívünk-belsőnk templommá szentelését nem lehet 
befejezni. A halál csak megszakítja, de ennek állandóan folynia kell. 
Isten kegyelmi eszközei, az ige és a szentségek ez építés szolgálatá
ban állnak.

Valamikor azzal mérték az egyház gazdagságát, hogy mennyi és 
milyen épülete van. Ma ez már nem számit. Mégis azt mondom, hogy 
ez a gyülekezet akkor gazdag, ha sok temploma van. Jaj annak a 
gyülekezetnek, ahol csak egy kőből épült templom akad. Isten mind
nyájunk szívét templommá akarja szentelni, hogy „soktemplomos’' 
gyülekezetté legyünk. Jézus azzal jellemzi Istent: „Az én Atyám 
mindezideig munkálkodik, én is munkálkodom'’ (Jn 5,17). Legyen hát 
válaszunk: „Jer, tárjunk ajtót lelkesen, a szívünk templommá le
gyen . . .” (720. ének 4. v.)

3. A közöttünk épülő lémplom. Ef 2,19—22
A közöttünk épülő 'templom a gyülekezet. Nem a falak, a belső 

pompa teszik templommá a templomot hanem a gyülekezet. A kőből 
épült istenháza keret csupán.

A közöttünk épült templomban a szegeletkő maga Jézus Krisztus. 
Öt ideépítette Isten a világ talajába, hogy biztos alapot jelentsen. 
Ügy vezeti egyházát és gyülekezetét, hogy velünk van, mert nála nél
kül semmit sem cselekedhetünk (Jn 15,5).

Az építőmester a Szentlélek. Munkája titokzatos. Jézus a szélhez 
hasonlítja. Luther összefoglalja: a Szentlélek az, aki hívja, gyűjti, 
megvilágosítja, megszenteli és Jézus Krisztusnál meg is tartja a hí
vőket.

A Budapesti Nemzetközi Vásáron láttam, hogy sok pavilonban 
magnetofonról játszották be állandóan az ismertető szöveget. Emberek 
jöttek, emberek mentek, a magnetofon pedig mondta ugyanazt.

így van az egyházban, a gyülekezetben is. Nemzedékek jöttek, 
nemzedékek mentek el, a Szentlélek mindig ugyanazt mondja. Rávi
lágít bűneinkre és Krisztusra mutat, akiben bűnbocsánatot talál
hatunk.

A falak mi vagyunk. Isten minden téglát tud használni. Az építés
nél az a fontos, hogy függőleges és vízszintes irányban is alkalmaz
kodjanak egymáshoz a téglák. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet tag
jainak először is a függőleges irányba kell rendezni életüket Isten
nel. Jézus eljövetele azt jelenti, hogy Isten benne megbékéltette ma
gával a világot (2. Kor 5,19), békejobbot nyújt felénk. Aki pedig 
megbékélt Istennel, annak vízszintes irányban, az emberekkel is bé
kességben kell élnie. Nem lehet függőleges irányban rendezni a vi
szonyokat és „belesimulni” a falba, vízszintesen pedig „kilógni” abból.

Isten azért építi a gyülekezet templomát, mert nincs magános 
keresztyénség! Mennyei Atyánk együtt akar látni szeretetben és meg
értésben bennünket.

Nálunk Magyarországon István király alatt egycsapásra, kard
csapásra lett keresztyén az ország. Véres keresztelő volt. A reformá
ciót nevezhetjük népünk konfirmációjának. Akkor tudatosult a keresz
tyénség sokakban. És azóta? Bizony, azt vesszük észre, hogy úgy 
történik, mint a konfirmáció után szokott. A gyerek, ahogy mondani 
szokták, „lekonfirmál” és azután azt hiszi, ezzel mindent elintézett 
egy életre. Pedig nemcsak a jó pap, hanem a jó evangélikus is holtig 
tanul. Erre pedig a gyülekezet közössége a jó iskola.

Amikor akár falun, akár városon látogat a lelkész, gyakran ta-
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lálkozik olyan családokkal, akik elmondják és ezzel méltán dicseked
nek is, hogy az őseik milyen buzgó evangélikusok, milyen áldozat
kész emberek voltak. Elég lenne csak az ilyen emlékezés és dicseke- 
dés? Ezzel nem elégszik meg az Isten.

Mit ér, ha apám megtanult egy nyelvet, de én nem tanultam meg 
tőle. Nagyapám vonásait és természetét esetleg örökölhettem tőle, 
de a mesterségbeli tudását és tapasztalatait újra meg kell tanulnom 
a szakmában.

Hiába voltak az őseink buzgó evangélikusok, ha én ma nem va
gyok az! Az anyám imádsága, az apám templomjárása, őseim áldo
zatkészsége számomra nem elég. Nekem is össze kell tennem a ke
zemet, nekem is újra meg újra be kell ülnöm az igét hallgató 
gyülekezetbe, nekem is áldozatot kell vállalnom. Szívem szerint kell 
a gyülekezet templomában élnem, nemcsak külsőleg. A botfülű is 
meg tudja tanulni a kottát, de ‘játéka sohasem éri el a művész áté'r- 
zett előadását. Meg lehet tanulni az énekeket, el lehet sajátítani a 
bibliai történeteket, a fődolog ellenben az, hogy necsak szájból, ha
nem szívből legyek keresztyén, lélekben és igazságban imádjam Istent.

Shakespeare egyik nagyszerű drámája Lear királyról szól. Három 
lánya van, megúnja az uralkodást, „nyugdíjba” vonul. Országát há
rom részre osztja gyermekei számára. Hamarosan azonban tapasz
talnia kell a gyermeki hálátlanságot.

Milyen sokszor úgy gondol az ember a mennyei Atyára, hogy 
Ö már megöregedett. Nyugdíjba vonult, átengedte az országát gyer
mekeinek. Azért még „tiszteletbeli” feje a családnak, de valójában 
már nincs beleszólása az életbe. Örülhet, hogy néha megkérdezik a 
véleményét. Egyes „nehéz” helyzetekben csak-csak rászorulnak. 
Megadjuk neki a tiszteletet, de ha mi nem lennénk „jók” hozzá, hát 
el is pusztulna.

Mennyei Atyánk nem ilyen „tata” , aki magatehetetlenül ki van 
szolgáltatva gyermekeinek. Karja nem rövidült meg, ereje nem lett 
kevesebb. Ö sohasem megy nyugdíjba, nem engedi át az uralmat az 
embernek. Az anyagi világban, az ásványok, növények, állatok sorá
ban mi emberek vagyunk a parancsolok. Lehetünk azonban az embe
rek közötti viszonylatban a polc legmagasabbikán, vagy lehetünk a 
tudományos élet legfelső emeletén, lehetünk nyolcvan vagy száz esz
tendősek, akkor sem tudunk kinőni abból, hogy Isten az Atyánk, mi 
pedig gyermeki hűséggel tartozunk elfogadni szavait.

Nem szabad hát megfordítania az embernek a Miatyánk befeje
zését: „enyém az ország, a hatalom és a dicsőség” , hanem el kell 
tudni mondani: „legyen meg a Te akaratod!” Isten Krisztusban el
mondta: „nekem adatott minden hatalom mennyen és földön” (Mt 
28,18), ez a Krisztus akar minket „szép rendben” beleépíteni a gyüle
kezet templomába, hogy necsak az anyakönyvek őrizzék nevünket, 
hanem Jézus szegeletkövén, az apostolok alapkövén épüljünk mi is, 
késői keresztyének szent templommá az Ürban, ahol hangzik az Isten 
dicsérete.

-1. A nekünk épült templom. Jel 21,22

Olyan templomról kell ma beszélnünk, amelyiket még nem is 
láttunk. Jézus testének ' temploma, a bennünk és közöttünk épülő 
templom a múlt és a jelen tényei, de ez a templom, amiről ma az 
ige szól, a reménység, a jövő dolga.
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Az üdvösségről, Isten országáról beszél az ige, a mennyei Jeru
zsálemről, ahol nincs már szükség kőtemplomra, helyre, ahol talál
kozhatunk Istennel, mert ott színről színre látjuk Istent.

Elmondhatjuk földi viszonylatban magunkról, hogy templom „mel
lett’’ nőttünk föl. Ott voltunk a gyermekek és később a felnőttek gyüle
kezetében. Ott viszont magában a templomban leszünk.

Jézus úgy búcsúzott tanítványaitól, hogy ne nyugtalankodjanak,. 
Ő előre megy az Atyához, ahol sok lakóhely van, helyet készít és 
visszajön és tanítványait magához veszi. (Jn 14,1 kk).

A halál tehát nem végállomás, csak határállomás. Olyan, mint a 
földi határállomások, ahol meg kell állni útlevél és vámvizsgálatra. 
A halál határálomásán nagyon szigorú a vámvizsgálat. Országhatá
rokon át lehet vinni, át lehet hozni sokmindent. A halál mindent 
elvesz tőlünk. Itt marad mindenki, akit csak szerettünk, itt marad 
mindenünk, amink csak volt.

Ütlevélvizsgálat is van! Halál után elágazik az út: üdvösségre és 
kárhozatra. Ahogyan nem elég a határnál kapkodni, előre el kell ké
szíteni a beutazási engedélyt a másik országba, úgy nekünk is itt a 
földi életben kell megszerezni az örök életre szólót. Jézus Krisztus 
az Isten országának nagykövete, aki a kezünkbe akarja adni az üd
vösséget.

Hallottam egy nagyon régen Amerikába kikerült magyarról, aki 
itthon járt és vitt a hazai földből, vitt a hazai ízekből. Jézus úgy jött 
erre a földre, hogy az Isten üdvösségéből hozott a számunkra kósto
lót. Ű a Világ Világossága, aki belevilágít az élet és a halál rejtel
meibe.

A Budapest-Farkasréti temetőben van egy fejfa. Csak ennyi áll 
rajta: „Miért?” A halál tényével szemben az ember legföljebb kér
dezhet vagy mivel más választása nincs, „hősiesen” belenyugodhat 
és tudomásul veszi. Jézus magát mondja az Életnek, a Föltámadás
nak, aki velünk marad a halálban is. Átkalauzol bennünket, a halál 
hatalmától félőket innen az örökkévalóságba.

Az üdvösségnek az a titka, hogy már itt bizonyosak lehetünk felőle. 
Itt, a földi életben átmehetünk halálból az életre, kárhozatról üdvös
ségre (Jn 5,21). Amit Isten készít, az nem jó élet, becsületes élet, boldog 
élet, gondtalan élet, édes élet, hanem az élet maga.

Mennyei Atyánk mindnyájunkat ott akar látni üdvössége temp
lomában. Karácsony küszöbén Isten üdvösségszerző munkájának fo
lyamatát is meg kell figyelnünk.

Először követeket küldött népéhez, prófétákat, igehirdetőket, Mó
zestől Keresztelő Jánosig. írást is küldött, törvényt, parancsolatokat. 
Végül maga jött el személyesen Jézusban.

Hallottam egy háziasszonyról, aki igen jól tudott sütni-főzni. Akit 
egyszer megkínált, az elkérte a receptjeit. De irigységből-e vagy 
hiúságból-e vagy mindkettőből, sohasem adta meg másnak pontosan 
a receptet. Mindig kihagyott belőle valamit, hogy ne sikerüljön más
nak úgy, mint neki.

Sok életrecept van: dolgozni kell, tanulni kell, mások mondják, 
nekem az élet a család, nekem az élet a szórakozás vagy a sport, 
esetleg az ital, stb. Kell a munka és kell a tanulás, Isten nagy aján
déka a család, de Isten receptje számunkra: Krisztus. Ahogyan Pál 
apostol vallja: nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ha 
ez hiányzik valakinek életéből, félresikerül az egész.
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Van egy közmondás, amelyikkel már több gyülekezetben is ta
lálkoztam: „A templom nem nyúl, hogy elszaladjon!”

Azok szokták emlegetni, akik keveset koptatják a templom pad
jait. Magukat vigasztalják, nem szalad el a templom, ott lesz még 
holnap is, jövő vasárnap is, ráérek elmenni legközelebb.

Ha statisztikát csinálnánk, nem az ilyen hívek tennék ki a gyü
lekezet többségét? Tudják és hiszik, hogy kell az Isten nekik is, de 
úgy vannak vele, mint a költő József Attila: „Nekem mindegy, van 
Isten vagy nincsen, s bizonyisten hinnék benne, de még annyi sza
badidőm sincsen” (Nekem mindegy c. verse).

Mindnyájan tudjuk azonban, hogy amire akar az ember, arra rá 
is ér. Ha elfog egy betegség például, sok dolgunk között is rá kell 
érni, hogy gyógykezeltessük magunkat. Ami pedig a szenvedélyünk, 
amit szívesen csinálunk, arra mindig ráérünk.

Isten templomai, Jézus Krisztus testének temploma, a bennünk 
épülő templom, a gyülekezet közöttünk épülő temploma, a számunkra 
készülő üdvösség nem szalad el, ott van mellettünk, elérhető a szá
munkra. A keresztyénség sok évszázada alatt rengeteg embernek je
lentettek békességet. De a mi életünk szalad! Fut perc a perc után, 
nap a nap után, év az év után. Ki tudja közülünk, mikor jön el 
számunkra az utolsó pillanat? Jézus sokat elmondott nekünk Isten 
dolgairól, de ezt nem kötötte az orrunkra.

Ezért sürgős, hogy ne ringassuk hamis biztonságba magunkat, 
sok időm van még, ráérek fölkeresni Isten templomait. Ne menj el 
soha ilyen gőgösen a kőből épített istentiszteleti hely mellett és ti, 
akik itt vagytok, jöjjetek máskor is és keressétek Isten Jézusban 
megjelent üdvösségét.

Ádvent idején arra emlékezünk, hogy eljött hozzánk az üdvösség, 
templomainkban elérhető mindnyájunk számára.

ifj. Harmati Béla
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T E M E T É S I  I G E H I R D E T É S
Most nem érted, de később . . .  Jn 13,7.

(24 éves ifjú, motorkerékpárszerencsétlenség áldozata)
Pál apostol a római levélben Isten titokzatos útjaival kapcsolatban 

felveti azt a kérdést: „Mit mondjunk azért ezekre?!” A 24 éves korában 
igen tragikus körülmények között elhunyt P. O. koporsóján mi is ugyan
azt kérdezzük: Mit mondjunk azért ezekre?!

A szülők jó gyermeke, a munkahely reménysége. A szülői házban is, 
munkahelyén is a tavasz, csupa ígéret és reménység. £3 most 24 éves 
korában temetjük!

Mit mondjunk azért ezekre?!
1. Van, ki azt ajánlja ilyenkor: Ne mondjatok semmi! Semmit, mivel 

ilyenkor a legszebb szó is fáj és úgyis hiábavaló minden vigasztalási kí
sérlet. Ilyenkor a legszebb emberi beszéd is csupán zengő érc és pengő 
cimbalom. ..

Mégsem hallgathatunk, mivel őrállók és prédikátorok vagyunk, nem 
néma ebek. Mivel hallgatásunkkal annak látszatát kelthetnénk, hogy 
magunk is pirulunk és restellkedünk Istenért. Hallgatásunk azt a látsza
tot kelthetné, hogy Isten ebben az egész szomorú ügyben úgy áll előt
tünk, mint a Fenyves Szálló egyik dolgozója, aki szemlesütve, pirulva áll 
néma szoborként egyik sarokban, mivel leejtette és összetörte a porcelán
készlet egyik legértékesebb darabját.

Mit mondjunk azért ezekre?!
Van, aki azt ajánlja: Ne mondjatok semmit, csupán imádkozzatok! 

Ezt a jó tanácsot el is fogadjuk és valamennyien imádkozunk a mélyen 
megrendült családért, hogy Isten tegye náluk valósággá azt az ígéretét, 
hogy a megpróbált'atássrj együtt a 'kimenekedést is megadja, hogy elhor
dozhassák. Nyilván ez a legjobb testvéri szolgálat, mit egyáltalán tehe
tünk értük. A közbenjáró imádság a Vigasztalóért, erős hitért és síron 
túl is néző reménységért. De közben arról sem feledkezhetünk meg, hogy 
Isten éppen az írások vigasztalása által ígér nekünk reménységet. 
(Rm. 15,4.)

Mit mondjunk azért ezekre?!
2. Van, aki azt ajánlja, hogy a gyászoló szülők szemét irányítsuk 

a . négy megmaradt gyermekre. Ügy kell elhelyezni a négyet a temetési 
igehirdetésben, hogy a négy eltakarja az ötödiket, az elmenőt. Tehát 
abban keresendő a vigasztalás, hogy még mindig marad négy!

Kétségtelen, hogy van még ennél is megrázóbb temetés. Mikor a 
24 éves, akit temetnek, — az egyetlen!

De a szülők szívét igenkor nem lehet holmi szónoki mesterkedéssel 
ámítani és becsapni. A szülői szív — hiába m:,rad még négy —, ilyenkor 
mindig csiak az ötödiket látja, keresi, hiányolja és siratja. És a, négy test
vér is csak az ötödik üres helyét látja. Ráadásul az oltár nem színpad, 
ahol külső fényhatással, színpadi elhelyezésekkel idealizálhatjuk a rideg 
valóságot.



Mit mondjuk azért ezekre?!
  3. Végül is csak Jézus felolvasott igéje marad a vigasztalás forrása. 

Más szóval: Egyedül Jézus!
Amit én cselekszem, azt te most nem érted, de később majd meg

érted. (Jn 13,7.) Ez pedig, Testvéreim, elsősorban annyit jelent: Istennek 
vannak olyan útjai és végzései, melyeket m o s t  egyszerűen nem lehet 
megérteni. Ilyenkor ne is vállalkozzunk arra, hogy Isten védőügyvédjévé 
szegődjünk, mert Isten végül is megvédi önmagát, ha a most után eljön 
a „később” . Ha majd a homályos tükör után színről-színre látunk!

Ilyen esetekben egyet tehetünk csupán: Imádságra kulcsoljuk kezün
ket és könnyes szemmel, összetört szívvel is megalázzuk magunkat Isten 
hatalmas keze alatt.

„Amit én cselekszem, azt te most nem érted. . . ” Jézusnak ez a mon
dása a nagycsütörtöki lábmosással, tehát végeredményben nagypéntekkel 
kapcsolatos. Első lépése a keresztre! Kifejezésre jut benne, hogy ö  min
dent vállal értünk, a rabszolgamunkát, sőt a halált is.

Akinek Jézus Krisztus megmossa a lábát és a szívét, akinek maga 
Jézus törli le könnyes szemét, csak az lehet igazán tiszta. És ahol 
ez valóban megtörténik, a Krisztus szerezte bűnbocsánat elfogadása, ott 
tisztul a látás, ott összetört emberek túl látnak a síron. Mert ahol bűn
bocsánat van, ott élet és üdvösség van!

Ez az, amit gyermekeink tanultak kis korukban, ez az, amire Isten 
elpecsételte őket a konfirmációban, ez az az evangélium, melyet később 
ők is. ml is oly könnyen elfelejtünk. Ez az evangélium a vigasztalás egyet
len forrása ily súlyos órákban! Hogy „nincsen senki másban üdvösség, 
nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene 
nekünk megtartatnunk” .

Mikor megered az eső, gépkocsin mozgásba hozzák az ablaktörlőt, 
mivel homályos lesz az ablak. Ilyen tragikus esemény igen homályossá 
teszi emberi látásunkat. Hadd legyen a lábakat és szíveket .mosó Jézus 
Krisztus az ablaktörlő, aki gyengéden megtörli lelketek homályos abla
kát, hogy tudjatok túl látni a síron. Hogy higgyetek! Abban, hogy később 
majd megérted!

Weltler Rezső


