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„Mindent újjá..."
(Uppsala 1968.)

Negyedik Nagygyűlését tartja július 4— 20 között a svéd
országi Uppsalában, a több száz millió keresztyént magába öle
lő Egyházak Világtanácsa. Mintegy 230 tagegyházból közel 800 
hivatalos delegátus és mintegy 500 tanácsadó és megfigyelő 
érkezik majd a régi egyetemi városba, hogy tanácskozzék, 
gondolatot cseréljen, határozzon, de közben fáradhatatlanul 
imádkozzék, hogy maga a Szentlélek Űristen lakozzék közöt
tük, adjon világosságot, közösséget —  mert csak így lehet 
gyümölcsöző ez a munka.

A  nagygyűlés főtém ája ez: „ím e, mindent újjá teszek” . 
Azok, akik Uppsalába mennek, mindannyian jó l tudják, hogy 
a Jelenések könyvének ez az igéje a „végső dolgok” -ra vonat
kozik: az új égre és új földre, amelyben „az Isten sátora az 
emberekkel van és velük lakozik és azok az ő népei lesznek 
és maga az Isten lesz velük” (Jel 21, 3). Akkor majd nem lesz 
már sem halál, sem könny, sem gyász, sem fájdalom stb.

Jó, hogy a Negyedik Nagygyűlés ebben az igében felra- 
gyogtatott perspektívában ül majd össze és fog tanácskozni. 
Ha ezt az igét a tanácskozók komolyan veszik, akkor nyitott 
tetők  és nem zárt „plafonok”  alatt folyik majd a tanácskozás. 
Ahol ugyanis nyitott a mennyezet: ott van lehetőség nézni, 
messze látni, Isten erején és hatalmán felejteni a hit szemeit. 
A  végső cél és megoldások látása bátorságot, erőt és munka
kedvet ad.

Uppsalában azonban nemcsak a mennyezetnek, hanem 
az ablakoknak is nyitva kell lenniük a tanácskozó term eken. 
Ha csak a tetők lesznek nyitva, akkor egy „égbe-néző társa
ság”  könnyen eshet rajongásba —  mondván: csak ez a végső 
cél, arra való várás és erre a beteljesedésre való felkészítés 
fontos az egyház számára. —  A  kinyitott ablakon keresztül
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a csupán égre néző tekintetek ugyanis észreveszik az embert, 
aki a mi világunkban él, a technikai és tudományos forradalom 
korában, óriási gazdasági és társadalmi változások közepette: 
jólétben vagy nyomorban, kiváltságos helyzetben vagy el
nyomva és kizsákmányolva, háborútól és megsemmisitéstől 
veszélyeztetve. A  nyitott ablakon keresztül láthatóvá lesz egy 
szekularizált világ, amelyben a hivő emberek is tele vannak 
kétségekkel, és akiknek már nem lehet ugyanazon módon pré
dikálni, m int az elmúlt századok embereinek, mert azt kí
vánják, hogy az igehirdetésekben kapjanak feleletet azokra 
a kérdésekre, am elyeket a forradalmi változások vetnek fel, 
nemcsak a világban, hanem saját bensőjükben is. A  nyitott 
ablakokon keresztül láthatóvá lehetnek majd azok az ázsiai, af
rikai, latin-amerikai egyházak, amelyek egy megváltozott kör
nyezetben szolgálnak és problémájuk, hogy miképpen végezzék 
ma a misszió szolgálatát, hogyan nézzék azokat a forradalmi 
változásokat, amelyek a körülöttük levő társadalmakban vihar
gyorsasággal végbemegy. De láthatókká lesznek az ablakokon 
keresztül azok az európai egyházak is, amelyeknek egy része 
mintha „kiöregedett volna” , a másik része pedig új történelmi 
körülmények között, ideológiailag tőlük különböző környezet
ben szolgálnak. Nem vitás, hogy a „nyitott mennyezeten” ke
resztül beáradó fényben —  de így is mondhatom: az Isten igé
jének világosságában —  kell majd megoldásokat keresni azok
ra a kérdésekre, am elyek a „nyitott ablakon”  törnek be a ta
nácskozó term ekbe, rátelepülnek a résztvevők asztalára és ma
kacsul ott maradnak, míg megoldást nem nyernek.

Uppsalában merészen kell m ajd a kérdésekhez hozzányúl
ni. Erre a merészségre az ad lehetőséget, hogy az az Isten, aki 
majd az „ú j ég és új föld”  idején az övéivel „együtt-lakik” , 
már most jelen van a világban. Jézus Krisztus neve ugyanis: 
„Imm ánuel” , tehát velünk az Isten. A  már most jelenlevő — 
noha szemmel még most nem látható —  Isten erejére, hatal
mára számítva, arra építve kell a kérdésekhez hozzányúlni, 
megoldásokat keresni és döntéseket hozni.

Űj és bátor döntéseket pedig csak akkor tudnak a külön
böző egyházaik képviselői hozni és azokat meg is valósítani, ha 
engedik, hogy egyházaikon végbem enjen az evangélium által 
az „ú jjá -levés” . Csak az újjá  lett egyházak tudnak jó  eszközei 
lenni Istennek, aki nemcsak „ama napon” , hanem már most is 
munkálja az újat a mi világunkban is.

D. Káldy Zoltán
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Jegyzetek a Harmadik Keresztyén 
Békevilággyűlés munkájáról

A világgyűlés munkája istentiszteleti beágyazottságban /olyt, 
ami azt jelenti, hogy egy nyitó-istentisztelettel kezdtünk, és egy záró
igehirdetéssel ért véget az egész világgyűlés, s közben naponta reg
gelenként bibliatanuimány vezette be a napi munkát, esténként pe
dig közös imádság és éneklés zárt. A nyitó-istentiszteleten Suzuki 
japán lelkész prédikált németül a két vezérige alapján: Ps 34,15 és 
1 Pt 3,11. „Keresd a békességet és kövesd azt! Ez az ige úgy ér ben
nünket, mint akik a világ problémáinak közepette élünk, mint egy 
élesen világító világosság, amely a sötétségben felragyog. Problé
máink sötétsége valóban igen mély.” Így kezdte igehirdetését, majd 
a jelenlegi világhelyzet analízise után az altémával kapcsolatban 
tette fel a konkrét kérdést: „Mentsétek meg az embert! Mit jelent ez? 
A mai emberiségnek, de különösen a keresztyéneknek és az egyhá
zaknak feladata, hogy megmentsék azt az embert, aki közel áll ah
hoz, hogy elveszítse önmagát” . . .  „A  hiábavalóság hatalmával szem
be Jézus Krisztus reális hatalmát szegezzük, felülemelkedünk min
den elválasztó ellentéten és parrhésiában élünk, ami merészséget, 
nyíltságot jelent. . .  e három szorosan összefügg és olyan útra kíván 
vezetni, amelyen járva együtt élhetünk egymással. A nihil és az el
lenségeskedés hatalmából, valamint minden hamisságból akkor sza
badul meg az ember, ha igazságban, szabadságban, bátorságban él 
a másik emberrel. . .  A béke gondolatát nem csak jelszóként akar
juk zászlónkra írni, hanem valóban tartózkodni akarunk egy
más megtámadásától, őszintén és nagy türelemmel keressük azt az 
utat, amelyen együtt járhatunk, s amelyen élő és munkálkodó Urunk 
maga vezet.”

I.
A megnyitó beszédet Andrimanjato madagaszkári lelkész tar

totta. Visszatekintett a KBK 10 éves múltjára, majd élesen exponál
ta az afrikai problémák fontosságát, ami egyébként minden afrikai 
felszólalóra jellemző volt a konferencia során. Anélkül, hogy az 
európai vagy ázsiai problémák jelentőségét lekicsinyelte volna, 
homloktérbe állította az afrikai kérdéseket. Többek között ezeket 
mondta: „Hitünk ne záródjék be elmeszesedett formákba, hanem 
valóban Istennek munkája legyen, amellyel mindeneket újjá akar 
teremteni. Csak egyetlen pontot említek meg: Nem véletlen, hogy 
ma erre az ülésre afrikai alelnököt jelöltünk ki, hogy megnyitó be-
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szédet mondjon. Ebben az a tudatos szándék mutatkozik meg, 
amely alá akarja húzni a Harmadik Világ jelentőségét a béke szem
pontjából és hangsúlyozni kívánja azt a fő szerepet, amelynek vál
lalására mi a fejlődő országok keresztyénéi hivatottak vagyunk egy 
olyan világ építésében, amelyben igazságosság és béke uralkodik. . .  
Kifejezésre szeretném juttatni, hogy a béke kérdésének súlypontja 
áttolódott a Harmadik Világ országaira.” Majd leszögezte: „Olyan 
korszakban élünk, amikor a gyökeres változásokhoz vezető út csak a 
forradalom útja lehet.”  Idézve a pápai Progressio Populorum encyk- 
lika szavait így fogalmazott: „Más szavakkal arról van szó, hogy 
meg kell valósítani azt a világméretű forradalmat, amelynek minden 
népet, szegényt és gazdagot érintenie kell, és ezáltal új rendet kell 
teremteni, ha nem akarunk egyre mélyebbre süllyedni az egyre nö
vekvő rendetlenségbe, amely csak konfliktusokat, háborúkat és 
káoszt okozhat.”  Majd a békemunka új stratégiájáról beszélt, ame
lyet a vietnami partizánok cselekedeteihez hasonlított, és amely a bé
ke érdekében való: „Nincs-e itt az ideje, hogy mindannyian egy 
kissé a béke partizánjaivá legyünk? Vagyis mindegyikőnknek meg 
kell kísérelnie a maga országában és környezetében, hogy fáradha
tatlanul felmutassa a béke programját, meggyőzze ellenfeleinket, 
és a lehető legtöbb önkéntest mozgósítsa ehhez a ütközethez, ame
lyet az emberiség javáért kell megvívnunk.”

A három fő referátumot négyen tartották, az elsőt megosztva 
Michail érsek (SzU) és Hromádka professzor (Csehszlovákia): Ke
resd a békességet és kövesd azt -— mentsétek meg az embert, a béke 
lehetséges! Michail érsek alapos bibliai alapvetés után hangsúlyozta: 
„Amikor erre az évszázadokon át hangzó apostoli hívásra figyelünk, 
mindenekelőtt azzal kell tisztában lennünk, hogy a keresztyénség 
minden igazi hirdetője eredményes békefáradozásának legfőbb zá
loga abban van, ha szakadatlanul teljesítjük az apostoli felhívásban 
hallható isteni megbízást. Erről megfeledkezni engedetlenség. . .  Ha 
ez az engedetlenség tovább fejlődik, az eredmény a keresztyén taní
tás és élet teljes eltorzulása, a hittől való elszakadás lehet. Minden
ki, aki keresztyénnek nevezi magát és erényeket prédikál, a béké
ről azonban megfeledkezik, felelős Isten teljes szentsége megsér
tésében.” A keresztyén békemozgalom munkájának és feladatainak 
részletes analízise után reménységét feiezte ki, ..hogy Isten segítségé
vel békemozgalmunk és jelenlegi valóban összkeresztyén békefóru
munk meg fog felelni a szenvedő emberek sürgető várakozásának.” 

A nagy tekintélyű Hromádka professzor igen nagy érdeklődés
sel várt szavai a tépelődő, Isten és emberek előtt felelős ember mon
datai voltak egyrészt, másrészt meg a csehszlovák belpolitikai hely
zet helyes és józan értékelését célozták. A töprengő keresztyén em
ber szavaiból néhány mondat: „Vajon érettebbé, nagykorúbbá és 
erkölcsileg erősebbé lett-e az emberiség a maga emberségében a má
sodik világháború után s az azóta eltelt, mintegy huszonhárom év 
alatt? Azon' töprengek, hogyan is áll a dolog a mai emberiségben és 
a mai helyzetben? Nekünk keresztyéneknek meg kell vizsgálnunk
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magunkat is, mivel járultunk hozzá az ember méltóságához az utób
bi két évtized alatt? A KBVGY a magunk megítélésének alkalma is, 
a megbánásnak és a bűnbánatnak alkalma is, mert hiszen ki felelős 
azért, hogy úgy néz ki, és úgy él a világ, ahogyan kinéz és él, hogy 
az emberiség szellemileg és erkölcsileg is szenved? Mi vagyunk ezért 
leginkább felelősek, egészen személyesen gondolom ezt.”

A csehszlovák belpolitikai helyzetről az eredeti előadás szövegét 
kiegészítve szólt a professzor, s többek között ezt mondta: „Helyesen 
kell megértenünk ezt a helyzetet. Ami ma itt történik, az nem a 
szocializmus előtti időkre való visszatérést jelenti, nem hátrafelé 
tett lépést, hanem előrelépést. . .  Ennek a szocialista társadalomnak 
a talaján épül fel ez a megújulás. . .  Nem szeretném, ha helytelen 
elképzelésekkel térnének vissza országaikba . . .  A megújulás nálunk 
a Kommunista Pártban kezdődött, és nem kívülről érkezett. Nem 
a liberális burzsoáziához való visszatérés ez, hanem annak talaján 
folyó kísérlet, amelyet két évtizeden át sokszor helytelenül és sok 
hibával felépítettünk, kísérlet arra, hogy ezt most jobbá tegyük. . .  
Üjra meg újra az volt a félelmem nálunk, hogy mi keresztyének 
nem értjük meg azt, ami történik, hogy önigaz gettóba vonulunk 
vissza, hogy magára hagyjuk a világot. . .  Most óriási feladat előtt 
állunk: a szocialista alapvetésen újra meg kell ú julnunk... Nem 
tudom, mi keresztyének vajon meg tudunk-e birkózni ezzel az új 
feladattal? Most teljes alázattal és bűnbánattal azok mellé kell 
állnunk, akik a felelősség terhét valóban a maguk vállán hordoz
zák. önigazság nélkül, önmagunkkal való megelégedettség nélkül és 
teljes bűnbánattal, mert ha valami helytelenül történt a mi életünk
ben is, mi keresztyének végül ezért is felelősek vagyunk.”

Dr. Julio de Santa Ana világgazdasági helyzetet elemző és meg
oldásokat javasló előadását előző havi számunkban közzé tettük.

MM. Thomas indiai professzor referátuma volt a legkevésbé ve
hemens hangú, és nagyrészt az EVT 1966-os genfi Egyház és Társa
dalom konferencia megállapításainak ismétlésére szorítkozott. „Az a 
konferencia a mai idők három alapvető forradalmáról beszélt. Elő
ször is a tudományban és a technikában szakadatlanul folyó forra
dalomról; másodszor azoknak a népeknek önmagukra ébredéséről, 
amelyek eddig nyomorban vagy elnyomásban éltek; harmadszor pe
dig az elvilágiasodás világméretű folyamatáról. Nyilvánvaló, hogy 
mindegyik külön-külön és együttesen is szükségessé teszi, hogy a tár
sadalom és a politika értelmét és struktúráját minden szinten alapos 
revízió alá vegyük.” Thomas előadásában csak a technikai forrada
lomnak és a népek forradalmi öntudatra ébredésének a békére és a 
társadalmi változásokra gyakorolt néhány kihatásával foglalkozott a 
maguk kölcsönhatásában.

II.
A konferencia munkájának második csatornája a csoportok 

munkája volt, amelynek végső eredménye a közösen összeállított 
Üzenet lett. A világgyűlés minden résztvevőjét beosztották kérése
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szerint valamelyik munkacsoportba. Egy-egy munkacsoport maga 
is egy-egy kis konferenciát jelentett. A hat munkacsoport témák sze
rint így oszlott meg:

A) teológiai csoport,
B) nemzetközi ügyekkel foglalkozó csoport,
C) gazdasági problémákkal foglalkozó csoport,
D) a harmadik világ kérdéseivel foglalkozó csoport,
E) ifjúsági csoport,
F) ökumenikus csoport.
Jellemzésként említem, hogy körülöttem az f) csoportban a kö

vetkezők ültek: egy ausztráliai idős hölgy, akinek a férje valamikor 
25 évig volt misszionárius Kínában, és aki lemondott amerikai ál
lampolgárságáról a vietnami háború elleni tiltakozásul, egy etió- 
piai kopt szerzetes, egy New York-i teológiai tanár, egy ghanai pres- 
biteriánus lelkész, egy skót laikus gyülekezeti munkásnő, egy angli
kán kanonok, egy cseh huszita lelkész és egy japán asszony Hiro
simából. Az elnökünk Nicolae román ortodox metropolita volt, aki 
franciául beszélt, titkárunk a szlovák evangélikus Michalko profesz- 
szor, aki németül. Három alelnökünk: egy lengyel református lel
kész, egy anglikán lelkész és egy kameruni baptista egyházi vezető. 
Voltak még hollandok, bolgárok, egy francia, több kelet- és nyu
gatnémet, egy svájci, nyolc testvérünk a SZU-ból, akik között észt, 
lett és litván evangélikus testvérünk is volt, jugoszláv, madagasz- 
kári, ugandai, argentin, brazil, indiai, román, libanoni, Burundibál 
való — ugyanilyen vegyes gyülekezet volt összetételében minden 
munkacsoport, nemzetileg, felekezetileg egyaránt. A csoportokban a 
munka nagyon aktív volt, heves viták (az ifjúsági csoportban viha
ros viták!) váltották egymást csendes, megfontolt beszámolókkal és 
véleménynyilvánításokkal.

A jól előkészített tanulmányi anyag teológiai kiértékelését a 
Th. Sz. 1968. 3—4. számában olvashatjuk dr. Vályi Nagy Ervin tollá
ból. Minden munkacsoportban ez az alapszöveg szolgált kiindulópont
ként, ez ösztönözte és tartotta mederben a vitákat. Minden csoport
ban kerültek elő új kérdések is, az alapszövegtől való eltérés külö
nösen az ifjúsági csoportra volt jellemző. Az egyes munkacsoportok 
beszámolókat készítettek, ezeket a plénum előtt ismertették, és még 
itt a plenális ülésen is volt lehetőség a vitára, illetve hozzászólásra. 
A főbb gondolatokat, illetve csomópontokat megkíséreljük itt bemu
tatni.

A) munkacsoport. Az alapiratban a „szövetség teológiája” do
minált. Isten szövetséget kötött az emberrel és az embernek ezt 
a szövetséget kell komolyan vennie, megtartania. A csoportmun
ka eredményeként a Krisztusban adatott új teremtés irányában toló
dott el a hangsúly. Az ,,en Christo lét”  új látásmódot, új aktivitást, új 
reménységet jelent. Így válik világossá, hogy hitünk nem pusztán 
elméleti ismeret, hanem elkötelezés. Krisztusban válunk Isten mun
katársaivá, szabadulunk fel az önzés bilincseiből és vállaljuk a fele
barát önzetlen szolgálatát. Krisztusban tartozik össze a justificatio és
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a sanctificatio. Természetesen nem volt könnyű a résztvevőknek 
megérteniük egymást pl. az Isten országa fogalommal kapcsolatban. 
A csak eljövendő királyságról tudók és az Isten országát megérke
zettnek vett pártok között, valamint a teljesen Isten művét vallók és 
az emberi jóakarattal erősen számolók között egy ilyen formula te
remtett harmóniát: „Nem a mi cselekedeteink hozzák el Isten orszá
gát, de Isten országa, amelyet Ö alapít meg, máris meghatározza cse
lekedeteinket.”  Ebben a kérdésben is világossá vált, hogy a pro
testáns jellegű és az orthodox keresztyének között a beszélgetés egy
részt nagyon gyümölcsöző, másrészt még további sok-sok alkalmat 
igényel. — Egyik leggyakrabban használt kifejezés e csoportban az 
„interdependentia”  volt, jelezve, hogy béke, igazság, koegzisztencia, 
reménység, hit és szociális kérdések mind összefüggenek. — Nagy 
vita alakult ki a forradalom teológiájával kapcsolatban, és ezzel 
összefüggésben az erőszak alkalmazásának, mint ultima rationak 
kérdéséről. E viták summázása így nyert formát: „Amikor a forra
dalom témájáról gondolkodunk, emlékeznünk kell a tényleges politi
kai helyzetre. Alapvető különbség van a között, hogy az európai kü
lönböző társadalmi rendű országok koegzisztenciájával kapcsolatban 
beszélünk a béke megőrzéséről, vagy pedig a társadalmi, gazdasági, 
politikai radikális változásokról beszélünk Latin-Amerikában. Ha 
erre nem vagyunk tekintettel, az félreértéshez vezet, amely veszélyez
teti mind a koegzisztenciát, mind a forradalmi mozgalmakat.” Utolsó 
szakaszában is hangsúlyozza a teológiai csoport elaborátuma, hogy 
mennyire kötve vagyunk felekezeti tradícióink által, ezért nem lehet 
egységes és általános irányvonalat megszabni a politikai igehir
detésre nézve. A  fontos az, hogy Jézus Krisztushoz való lojalitá
sunk mindennél erősebb legyen, és ez határozza meg az adott társa
dalomban végzett segítő, embert mentő szolgálatunkat.

B) munkacsoportban az aktuális nemzetközi kérdések kapcsán 
a résztvevők örömmel üdvözölték azokat az eredményeket, amelye
ket az utóbbi időben ért el az emberiség (atomsorompó egyezmény), 
határozottan kifejezték meggyőződésüket a béke lehetséges voltá
ban, ugyanakkor föltárták azokat a válsággócokat, amelyek veszé
lyeztetik az emberiség békéjét. Rámutattak a problémák összefüggé
sére egyrészt társadalmi, nemzeti, tudományos, technikai kérdések
kel kapcsolatosan, másrészt az imperializmus világméretű stratégiá
jával kapcsolatban. Övták az egyházakat attól, hogy valamiféle „an- 
tikommunista hisztéria” áldozataivá legyenek, majd konkrétan foglal
koztak az egyes válsággócokkal: 1. Az USA intervenciós háborúja 
Vietnamban. 2. Kína és a kulturális forradalom kérdése. 3. Közel- 
keleti konfliktus és az arab menekültek százezreinek sürgető kér
dése. 4. Afrika (Neokolonializmus formái, portugál gyarmatosítók, 
Kenya, Dél-Afrika). A csoport egyhangúan kérte a KBK szerveit, 
hogy a jövőben nagyobb figyelmet fordítson Afrika és Latin-Ame
rika égető problémáira. 5. Európai biztonság. Német kérdés. Nyugat- 
Németország atomfegyverekkel való felszerelése, Nyugat-Berlin stá
tusa (A résztvevők sürgették, hogy az az Európa, ahonnan már két
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világháború indult ki, hadd legyen a koegzisztencia modellje a jövő
ben, és egyben példa a Harmadik Világ számára.) A görögországi ka
tonai uraiom és az új fasizmus mutatkozó jelei.

C) munkacsoportban mindenekelőtt a világ gazdasági és politikai 
problémáinak összefüggését hangsúlyozták, amely közös stratégia ki
dolgozására ösztönöz. A keresztyén ember proegzisztenciára elkötele
zett ember, aki számára az üdvösség és emberi jólét kérdése elvá
laszthatatlan. A  kapitalizmust, mint a gazdasági imperializmus for
máját kell értékelni. Rámutattak, hogy a világ jelenlegi gazdasági 
helyzete tarthatatlan, a gazdag országok gazdagodása, a szegény 
országok szegényedése katasztrófa felé sodorhat. Nemzetközi szinten 
van szükség egy olyan radikális változtatásra, amely igazságosabb 
anyagi elosztást és emberi életszintet biztosít mindenütt. Az egy
házaknak, mint Isten sáfárainak ma különösen is feladatuk, hogy rá
irányítsák a gazdasági kérdésekre a figyelmet. Az egyházi segély
akcióknak is úgy van csak értelmük, ha az egész világgazdasági ösz- 
szefüggést tartják szemük előtt, és nemcsak pillantnyi alamizsnát je
lentenek.

D) munkacsoportban, ahol a Harmadik Világ kérdései kerültek 
elő, az előző csoportokhoz hasonlóan hangsúlyozták az összefüggé
seket: igazságos társadalom nem képzelhető el elszigetelten a világ 
többi részétől. Elaborátumuk négy szakaszra oszlik. 1. A Harmadik 
Világban létesülő új társadalom rendszeres felépítésének jegyeit ha
tározták meg. 2. A keresztyének aktív részvételét sürgették az új 
társadalom felépítésében. 3. Egy Keresztyén Béke és Fejlődés Inté
zet létrehozását javasolták, amely koordinálná a különböző he
lyes törekvéseket. 4. Bűnbánattal vallották, hogy nem tettek meg 
mindent a Harmadik Világ keresztyénéi, hogy a fejlett országok
ban igazán értsék szomorú gazdasági helyzetüket, és többet között 
ennek tulajdonítják az ENSZ idei gazdasági konferenciájának (UNC- 
TAD) sikertelenségét.

E) munkacsoportban az ifjúság szólalt meg. Kifejezte örömét, 
hogy különböző országokból való fiatalok tudnak közösen gondol
kodni, érezni és tervezni. Elégedetlenséget jelentett be a program 
előkészítésével, és a viták lefolyásával kapcsolatban túlságosan el
méletinek és absztraktnak nevezte a felnőttek munkáját. Sokkal for
radalmibb gondolkodásra és cselekvésre ösztönöz. Fél a békemunka 
intézményesedésétől (institucionalizmus), kívánja a kínai fiatalok
kal való kapcsolatfelvételt, hogy jobban értsék a kínai forradalom 
jelenlegi fázisát. S több tucat kérdéssel zárták beszámolójukat, ame
lyek telve vannak az ifjúság útkeresésével s csaknem avantgardista 
hangulattal, kissé utópista színezettel.

F) csoport a különböző felekezetek közös felelősségével foglal
kozott. Nasv vUák után állapodott meg az ökumené kifejezésének 
tágabb értelmében, amely szerint nemcsupán a keresztyének egy
ségmozgalmát jelenti, hanem Isten népének felelősségét az egész 
földkerekség minden embere iránt. — A másokért való élet min
den szinten kötelező: egyéni-gyülekezeti-felekezeti szinten egyaránt.
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A békemunka érdekében nagyobb kooperációra van szükség az EVT- 
val és más keresztyén világszervezetekkel, állandó információs kap
csolat, időnkénti konzultációk rendezése, közös nyilatkozatok és ak
ciók szükségesek. Az Uppsalában rendezendő világgyűlésre különös 
tekintettel volt e csoport, valamint az Európai Egyházak Konferen
ciájának munkájára és a római katolikus egyházzal való erőtelje
sebb együttmunkálkodásra. Hangoztatta minden vallási és világi 
szervezettel való közös munka szükségességét, amely a béke, igaz
ság és szabadság érdekében dolgozik.

Az egyes munkacsoportok munkájának eredménye megmutat
kozik az Üzenet szövegében (Lp. 1968. máj.) Ebben az Üzenetben a 
mai helyzet józan ismeretének hangja éppenúgy megszólal, mint a 
hivő bizonyságtétel, a bűnbánat hangja csakúgy, mint a sürgetés 
hangja, az elszánás hangja éppenúgy, mint az alázatosságé.

III.
Egészen külön színt képvisel a világgyűlésen a /órum-előadások 

és fórum-diszkusszió programpontja. A harmadik nap estéjén került 
erre sor plenáris ülés keretében. A rövid előadások előzőleg már 
kézbekapott summázása illetve tézisei könnyítették a résztvevők va
lódi participációját.

Az első előadást Dr. Georges Casalis professzor tartotta. A 
négy tételből álló, sok nagyszerű idézettel teletűzdelt előadásból egy 
rövid jellemző szakaszt hadd idézzünk: „Hogyha manapság kérdé
seket teszünk föl magunkban a szociális humanizmusra nézve, azaz 
az embernek az emberiségen belül való megértésére nézve, továbbá 
az emberiségnek az emberséghez való közeledéséne nézve, ez bizo
nyára azért van, mert több mint egy évszázad óta a szocializmus 
mély változást hozott létre az emberi személyiség megértésében. 
Közülünk sokakat újra megtanított olyan perspektívában olvasni a 
Bibliát, amely nem kizárólag egyéni és vertikális, hanem történeti, 
közösségi, sőt elsősorban az. Újra tudjuk, hogy az ember közösségi 
lény, akit történeti, gazdasági körülményei meghatároznak, és hogy 
csalás minden olyan kísérletezés, amely meg akarja érteni az em
bert a személyes kapcsolatoknak és a közösségi kötelékeknek szöve
dékén kívül, amely létét alkotja.”

Dr. Aaron Tolen (Kamerun) fórum-előadásának témája: Mi az 
elsőrendűen fontos: az ember üdvössége vagy jóléte? A nyolc té
telből álló, igen szellemes előadásból csak két mondatot idézünk: 
„Az üdvösséget különválasztani a jóléttől ostobaság, mivel a két fo
galom kölcsönösen utal egymásra, úgy tűnik ez az egyetlen felfo
gás az, ami az inkarnáció tényét komolyan veszi.” És a másik: „El
sősorban az a fontos, hogy megpróbáljunk többek lenni, és nem töb
bet birtokolni, a jólét annyiban fontos eszköze az embernek, ameny- 
nyiben magát úgy tekinti, mint a szeretet teremtőjét és kezdemé
nyezőiét, mint az igazságosság képviselőjét és a szabadság harcosát” .

Dr. Nagy Gyula professzor referátumát a Lp. más helyén kö
zöljük.
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Dr. Keiji Ogawa japán professzor fórum-előadásának címe: Me
lyek az em berek közös feladatai? Előadásának zavaró motívuma 
volt, hogy téziseitől függetlenül elkezdte dicsőíteni Mao elnök „új 
embertípust formáló” tanait azzal, hogy ami Jézus Krisztus népének 
nem sikerült, az most a maoizmusban sikerül. Előadásának 3. tézi
se így hangzott: „Az új alkotó emberség értelmezése alapján még 
konkrétabban meg kell állapítanunk a békés egymás mellett élésnek, 
mint a béke dinamikus valóságának gondolatát. Csak így értékel
hetjük helyesen a fejlődő országok népi felszabadító mozgalmait és 
forradalmait. Amire ma szükség van az nem valami statikus békés 
egymás mellett élés, mint status quo, hanem a proegzisztencia a Jé
zus Krisztus megváltása által szabaddá lett, valóban új emberek 
között.

IV.
A világgyűlés munkájának negyedik csatornája a határozatok 

készítése és elfogadása volt. A már említett, határozatilag elfogadott 
Üzeneten kívül három határozat született: az első Vietnamról. Ez 
részben megerősítette a Tanácsadó Bizottság 1966. évi szófiai határo
zatát, részben az új helyzetnek megfelelően túllépett azon: „A  kon
ferencia folyamán beszélgetéseket folytattunk a Dél-vietnami Felsza- 
badítási Front keresztyén tagjainak képviselőivel, és tudomást sze
reztünk Johnson elnök március 31—i beszédéről is . . .  Most is követel
jük azonban, éppenúgy mint eddig, a VDK bombázásának teljes, vég
érvényes és feltétel nélküli megszüntetését. . .  Szolidárisnak jelent
jük ki magunkat a vietnami néppel.. . Köszöntjük sok amerikai ke
resztyén növekvő ellenállását kormányuk háborús politikájával 
szemben . . .  Bárhol katonai hatalommal szállnak szembe a nemzeti 
felszabadításért folytatott küzdelemmel, megismétlődhet Vietnam 
tragédiája. A vietnami nép győzelme bátorítás lesz valamennyi el
nyomott nép számára. Ezért ismét hangsúlyozzuk a népek önrendel
kezési jogát és minden olyan kísérletnek hiábavalóságát, amely kato
nai eszközökkel akarja valamely elnyomott nép függetlenségi vá
gyát megakadályozni . . .  Szükségesnek tartjuk, hogy az amerikai és 
vietnami nép megbékéléséért dolgozzunk” .

A másik határozat az Európai Biztonságról szólt. A nemzetközi 
élet összefüggéseinek megállapítása után a határozat leszögezi: 
„Európának még mindig nincs biztosított béke rendje.” Két szakaszt 
ragadunk ki e fontos határozatból, az egyik az akadályok leküzdésé
vel kapcsolatos, a másik egy javaslat: „Az akadályok közé tartozik 
az a tény, hogy az NSZK kormánya, a Szövetségi Köztársaságban 
jelentkező többféle pozitív tendencia ellenére még mindig nem tudja 
magát elszánni a jelenlegi európai határok elismerésére, továbbá, 
hogy az újnácizmus nyugat-németországi jelentkezése mély aggodal
mat és bizalmatlanságot vált ki egész Európában.” A javaslat: „A  
III. KBVGY-en résztvevő küldöttek arra a meggyőződésre jutottak, 
hogy sürgetően szükség van a keresztyén egyházak és szervezetek 
konferenciájának összehívására az európai biztonság kérdésében.”
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A harmadik határozat az Afrikai Helyzetről szólt. Fölsorolta 
a válsággócokat: Dél-Afrika, Délnyugat-Afrika, Rodézia, Portugál 
gyarmatok, Nigéria, Szudán, majd három konkrét javaslatot tett, 
ezekből egy-egy mondatot idézünk: „Ezekben a kérdésekben, ame
lyek elől nem lehet, sem nem szabad kitérnünk, nekünk keresztyé
neknek nagyobb felelősségünk van, mivel ez a dehumanizáló elnyo
más az ún. keresztyén civilizáció nevében folyik . . .  Ezért felszólí
tunk minden keresztyén embert, elsősorban azokat, akik a közvet
lenül érdekelt országokban élnek, másodszor mindazokat, akik ke
reskedelmi és pénzügyi kapcsolatok révén közvetve érdekeltek, hogy 
tegyenek meg minden tőlük telhetőt a közvélemény felébresztésére, 
és minden lehetséges módon tevékenyen vegyenek részt azokban az 
akciókban, amelyek e rendszernek sürgős eltávolítását célozzák . . .  
Szeretnénk nyomatékosan rámutatni arra, hogy Dél-Afrikában és 
az Egyesült Államokban a helyzet már annyira komoly, mint Viet
namban. Reméljük, hogy a keresztyének és mindazok, akikre itt 
felelősség hárul, nem fognak várni a cselekvéssel addig, amíg olyan 
drámaivá nem válik, mint Vietnamban” .

Hromádka elnök zárószava foglalta össze a nagygyűlés eredmé
nyeit. Az elmélyült közös munka, a testvéri közösség megtapaszta
lása, a közös tanulás és kölcsönös bizonyságtétel megerősítette mind
annyiunkban a meggyőződést: Isten igéje élő és ható! Minket is el
ért és mozgósított: Keresd a békességet és kövesd azt! s válaszként 
visszhangzott felhívásunk: Mentsétek meg az embert — a béke le
hetséges ! Hafenscher Károly

Az „elidegenedés” kérdése 
keresztyén szemmel 

Fórum-referátum a III. Keresztyén Békevilággyűlésen

I. Az „elidegenedés” fogalma
1. Az ember „önelidegenedése” — azaz tényleges, társadalmi létének 

eltávolodása a maga igazi lényegétől — ma sokféle jelentésű és sokat 
vitatott fogalom. Ugyanakkor azonban alkalmas arra is, hogy kifejezésre 
juttassa a keresztyének és nemkeresztyének közös érdekét az „elember- 
telenedés” (dehumanizáció) és világunk veszélyeztetettsége leküzdésében.
II. Az „elidegenedés” okai

2. Az ismert fejtegetések Marx Párisi kézirataiban (1844) az „elidege
nedett munkáról” mély, emberilég és társadalmilag egyaránt jelentős 
analízisét adják ennek a kérdésnek. Az ember a saját tevékenysége által 
valósítja meg önmagát. Amíg azonban egy társadalom szociális struktú
ráit az a megalázó függőség határozza meg, amely a vagyon nélküli ter
melőt a nyereségvágy és a magántulajdon szolgálatába állítja, addig el
kerülhetetlen, hogy az ember idegenként ne álljon szemben a saját mun
kájával és annak eredményével. Hiszen azok nem az övéi! Maga és a 
munkája is „használati tárgyak” : más valakinek (a birtoklónak) a tulaj
donai. Az ember ilyen módon megtagadja munkáját, boldogtalannak érzi
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magát abban, nem érzi magához tartozónak. Mivel azonban a munka 
mint testi, szellemi vagy művészi tevékenység az ember igazi lényegé
nek megnyilatkozása, ezért mindezzel a saját valójától, embertársaitól és 
egész világától is elidegenedik. A munkájában „elidegenedett” ember 
csonka, nem szabad ember. A rabbá létei minden típusa csak modifiká
ciója vagy következménye az ember ilyen elidegenedésének és „eldolo
giasodásának” a maga alkotó tevékenységében, Marx szerint (Gazdasági
filozófiai kéziratok, Az elidegenedett munka c. fejezet).

3. Bár ez az analízis közvetlenül egy bizonyos szociális-gazdasági for
mára, az ún. Manchester-kapitalizmusra, vonatkozott, mégsem vesztette 
el érvényességét egyetlen társadalmi-gazdasági formában sem, amely a 
magántulajdonból szerzett nyereségre épül.

A XX. században emellett azonban az „önelidegenedés” más for
máit is felismerték és sokat vitatták. Mi csak hármat említünk ezek kö
zül.

(a) A technika mint az emberi tevékenység terméke szembe kerülhet 
megalkotójával, az emberiséggel, idegenné válhatik annak számára, és 
veszélyeztetheti létét (atomfegyver-technika).

(b) A túlszervezés, az emberi kapcsolatok eldologiasítása, a modern 
társadalmat elsekélyesedéssel, az emberi élet belső gazdaságának elvesz
tésével fenyegeti.

(c) A munkában való elidegenedés ellen nemzetközi síkon is folyik 
a küzdelem: népek (a fejlődő országok) is védekeznek a saját termelő 
tevékenységük eredményeinek más népek által történő, igazságtalan 
elidegenítése ellen (egy nép önelidegenedésének jelentkezése a neokolo- 
nializmusban).

Ennek az analízisnek a nagy fontossága számunkra, keresztyének 
számára abban áll, hogy élesebbé teszi látásunkat az emberi exisztencia 
megszegényedésének és elembertelenedésének külső, gazdasági-társa
dalmi okai iránt; feltárja előttünk a „strukturális-rosszat” , tehát a szo
ciális bűnt az igazságtalan gazdasági-társadalmi berendezkedésekben, 
rendekben.

4. Az ember „elidegenedésének” azonban keresztyén meggyőződé
sünk szerint van egy másik síkja is. A természethez és embertársaink
hoz való viszonyulás mellett exisztenciánkhoz hozzá tartozik az Istenhez 
való „vertikális” viszonyulás is. A  bűnében az ember ettől a viszonyulás
tól szakítja el magát (lásd Tillich „elveszett dimenzióját” ). Ezáltal azon
ban „elidegenedik” életének, világának és jövőjének igazi értelmétől és 
egységétől is (különösen a félelemben, a szenvedésben és a halálban). 
Fontos azonban megjegyeznünk, hogy eközben nem szabad megfeledkez
nünk arról a helytelen magatartásról sem ezzel a „vertikális síkkal” 
kapcsolatban, amely a hit vélt érdekében a szeretetnek, az igazságosság
nak és emberiességnek a „horizontális kapcsolatait” oly gyakran hagyta 
figyelmen kívül.

5. Modern világunkban a keresztyénségnek halaszthatatlan, sürgető 
feladata, hogy az emberi „elidegenedés” minden formája ellen, mind an
nak külső, társadalmi és gazdasági okai ellen, mind belső okai ellen for
duljon. Vagyis hogy elutasítsa magától egy individualista és a társada
lom életét figyelmen kívül hagyó „hit” bármilyen formáját.

III. Az „elidegenedés” leküzdése
6. És ezzel már el is érkeztünk az „elidegenedés” leküzdésének kér

déséhez. Az elidegenedés-probléma keresztyén és nemkeresztyén (marxis
ta) felfogásai egyek abban, hogy mindkettő szembefordul a tragikus le-
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mondással, az „elidegenedésnek” mint a modern exisztenciálíilozófiá- 
ban és irodalomban mindenütt jelentkező ténynek a reménytelen tudo
másulvételével, és küzdeni akar világunk minden irányban való huma
nizálásáért.

Az „elidegenedés” külső és belső okainak, gyökereinek leküzdéséért 
folytatott fáradozás számunkra ma az emberért végzett szolgálatot jelenti, 
a legszélesebb jelentésben. Közelebbről:

(1) Keresztyén hitünk belsőleg kötelez minket arra, hogy a munka 
világában és a munka rendjében az igazi emberiességért fáradozzunk. 
Ez követeli az egyes ember és a fejlődő országokban egész népek mun
kájukban való kizsákmányolásának megszüntetését, és a küzdelmet 
azért, hogy aki közvetlenül termel, igazságos részt kapjon munkája ered
ményében.

(2) Közös szolgálatban állunk azért, hogy minden „eldologiasított” 
társadalmi kapcsolat megszüntetésével a lehető legnagyobb mértékben 
visszaadjuk az emberi életnek teljes, igazi értékét és melegségét; tehát 
hogy az ember valóban emberré és testvérré legyen a másik ember szá
mára. Szörnyűség olyan társadalmi rendben élni, ahol az egyik ember 
egy másik ember meggazdagodásának a „használati eszköze”, vagy ahol 
egyik nép puszta eszköz lehet egy másik nép egoista céljaiért.

(3) Az „elidegenedés” elleni küzdelem technikai világunkban első
sorban azt jelenti, hogy a tudományt és technikát eredeti rendeltetésé
nek adjuk vissza; vagyis hogy segíthessen a szükséges anyagi életfelté
telek megteremtésében minden ember számára és a szellemi kultúra ál
talános elterjesztésében. Ez azonban csak olyan politikai-nemzetközi fel
tételek mellett lehetséges, ahol a népek és országok békés koegzisztenciá- 
ban élnek. A háború ebben az összefüggésben számunkra az ember 
„önelidegenedésének” legszembetűnőbb megnyilvánulása, és ezért meg
felelő, határozott szolgálatot kíván tőlünk a tartós és igazságos békéért.

Az eddigiek mind közös feladatok, amelyek minket, keresztyéneket, 
összekapcsolhatnak az igazi humanizmus képviselőivel más vallásokban 
és világnézetekben.

Végül, mi keresztyének meg vagyunk győződve arról, hogy exiszten- 
ciánk „elidegenedésének” mély és minden irányú legyőzése Jézus Krisz
tusban történik, a kereszt kiengesztelése által. Ezt nem polemikus éllel 
mondjuk, más felfogások elleni éllel, hanem hálás szívvel, hitünk tapasz
talata alapján. Az Istennel Krisztusban végbemenő „kiengesztelés” (az 
„elidegenedés” ellentéte) ugyanis exisztenciánknak olyan megújulását 
hozzá magával a bűnbocsánatban, amely szemünket megnyitja az emberi 
„elidegenedés” sokféle ínségének meglátására a társadalom és a Szemé
lyes élet területén. És kimeríthetetlen erőt ad arra, hogy a „dehumani- 
záció” mindenféle formája ellen küzdjünk.

Ma az egész keresztyénség számára a legidőszerűbb feladat az, hogy 
úgy szolgálja az Isten és a bűnös ember közötti kiengesztelést az evangé
lium által, hogy ez dinamikus erőforrás legyen világunk humánus átfor
málására is.

Az „elidegenedésnek” mint bűnnek a teljes legyőzése — ezt jól tud
juk — Isten örök országának eszhatologikus adománya. De a Megfeszí
tett és Feltámadott alakjában ez a világ és az emberi társadalom a re
ménység helyévé válik, ahol most jó és értelmes jövőért dolgozhatunk, 
fáradhatunk, miközben útón vagyunk ennek a világnak végső, örök tel
jességre jutása félé.

Dr. Nagy Gyula
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T a n u lm á n y o k

A z írásm agyarázat a tudomány és a hit között
Dr. EDUARD SCHWEI^ZER zürichi evangélikus teológiai professzor 
ezt az előadást a Lutheránus Világszövetség kisebbségi egyházainak 

konferenciáján, Budapesten, 1968. április 23-án tartotta.
I.

A történet-kritikai munka elválaszthatatlanul kapcsolódik a Bib
liához. A történeti azért, mert az Ótestamentum Izráel története 
nélkül és az Újtestamentum a názáreti Jézus története nélkül el
képzelhetetlen volna, és gnosztikus okoskodásokba süllyedne. A kri
tikai (vagy magyarul: megkülönböztető) azért, mert eleitől fogva 
különbséget kell tennünk aközött, amit a szöveg mondani akar, és 
aközött, amit nem akar mondani. Mert különben az elveszett fiú pél
dázatát oktatásnak kellene tekintenünk a disznóknak szentjánoske
nyérrel való etetésére, minthogy ez is benne van a szövegben.

Galilei iratait 1616-ban elítélték, mert az egyház azt gondolta, 
hogy ha némely mondat, mint pl. „Nap, állj meg Gibeonban” (Józs 
10,12), történetietlennek bizonyul, akkor az egész Írás tekintélye 
meginog. Az ügy rég el van döntve, és az egyház megtanulta, hogy 
hálás legyen a természettudósnak segítségéért. Mert segített neki 
abban, hogy teljesítse kritikai feladátát, és különbséget tegyen akö
zött, amit a Biblia akar, ti. Isten cselekvését hirdetni, és aközött, 
amit nem akar, ti. a fizikai törvényeit tanítani. Nemcsak nem veszí
tett semmit erejéből a Biblia, sőt ellenkezőleg, így lett igazán vilá
gossá az, amit akar. Mert azóta nem lehet többé közömbösen olvasni, 
mint egy fizika könyvet, amely mindenféle érdekes felvilágosítást ad 
a természetről, hanem csak úgy, hogy tudjuk, hogy minden lapján 
kihív minket.

De már egy évszázaddal előbb Luther bibliafordítása is az egy
házi egység katasztrofális összeomlásának látszott. Nem volt többé 
egyetlen abszolút érvényes szöveg. Elveszett az eredendő bűnről szó
ló tanítás egyértelműsége, mihelyt Rm 5,12 latin szövegétől, amely 
szerint minden ember már „Ádámban” vétkezett, visszatértek a gö
rög szöveghez, amely azt mondja, hogy azért jött a halál, „mert min
den ember vétkezett” (mint Ádám). De ismét nagyon üdvös volt az 
egyház számára, hogy kénytelen volt mindig újra visszakérdezni az 
alapszövegre, vagyis arra, hogy a szerzők mit akartak valójában 
mondani, és nem arra, hogy korábbi évszázadok egyháza vagy mi 
magunk mit hallottunk meg, vagy mit akarunk meghallani belőle.

De az világossá vált, hogy természetesen ez az alapszöveg sem áll 
olyan megingathatatlanul, mihelyt felfedezték a sok kéziratot. Az 
egyetlen hely, amely a szentháromságtant a későbbi egyházi formá-
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ban formulázta (1Jn 5,7k), és amelyet még sokáig kinyomtattak a 
Biblia kiadásaiban, jóllehet maga Luther kihagyta, véglegesen késői 
betoldásnak bizonyult. Más betoldásokat, amelyek még Luther Bib
liájában megtalálhatók, mint pl. a böjt ajánlása Mk 9,29-ben, el kel
lett ejteni a szövegkritikai munka következtében.

Döntő volt az, hogy összetört a szent bibliai nyelv álomképe. Az 
ótestamentumi héber nyelvhez alig voltak párhuzamok ismeretesek. 
Az újtestamentumi görög is világosan különbözött Platón és Plutar- 
chosz nyelvétől. Ezért hittek egy Istentől ajándékozott nyelvben, 
amely képes arra, hogy földöntúli titkokat megragadjon, míg Deiss- 
mann és mások felfedezték ugyanezt a görög nyelvet cseréptöredé
keken és papíruszfoszlányokon, amelyekre az egyszerű nép írta leve- 
lecskéit és jegyzeteit. De milyen felszabadulás volt az, hogy nem 
kellett Istenről idegen nyelven beszélni, mint a latin misében, hanem 
olyan nyelven, amely „az embereknek a szájára néz” , ahogyan már 
Luther követelte. Az egyház megértette, hogy Istenről megfelelő mó
don csak akkor lehet bizonyságot tenni, ha olyan mondatokat és 
szavakat használunk, amelyeknek a normális nyelvhasználatban is 
van értelmük. Kétségtelen az, hogy az igehirdetés fáradságosabbá 
lett, mióta nem lehet többé egyszerűen szent latin formulákat idézni, 
vagy kegyes szólamokat ismételgetni, hanem azon a nyelven kell a 
mai emberhez beszélni, amely világos képzeteket ébreszt benne — 
mindannyian ismerjük ezt a nehézséget —, de ugyanakkor ez őrizte 
meg az egyházat a lelki befagyástól és elhalástól.

Ezzel azonban egyszerre nem lehetett többé a Bibliát egyszerű
en „szó szerint”  venni. Mert hogy a Bibliában található szó akkor, 
amikor leírták, valójában mit jelentett, azt először ki kellett kutatni. 
Ezt tulajdonképpen már rég lehetett volna tudni. Hiszen Luther azon 
tört össze, hogy „az Isten igazságáról” szóló tételt szó szerint vette, 
míg megértette, hogy az „igazság” az Ótestamentumban és Pál szá
mára egészen mást jelentett, mint a latin vagy a német nyelvben, és 
sokkal közelebb állott ahhoz, amit mi kegyelemnek mondunk. Év
századokon át harcoltak ezzel a felismeréssel szemben, mert néme
lyek azt gondolták, hogy ez aláásna minden komoly kegyességet. Má
sok viszont annál egyoldalúbbakká lettek, és még minden jócsele
kedetet is elvetettek. Az egészen határozottan kiépült kritikai kuta
tás egyik eredménye az, hogy a katolikus és evangélikus ujtesta- 
mentumi kutatók között ezen a ponton ma már alig van vélemény- 
különbség.

Ismét szívós ellenállás mutatkozott, amikor az ún. eredetiség kér
dését vetették fel. Nem kerültünk-e a legszélsőbb bizonytalan
ság állapotába, amikor nem volt többé bizonyos, hogy valamelyik 
bibliai könyvet nem apostol írta? Az írás ismét új erővel kezdett 
világítani, mihelyt ezt minden aggodalmaskodás nélkül elismertük. 
Schlatter erőteljes bibliai kommentárai között a Timóteus és Titus 
leveleihez írottak feltűnően gyengék, mert bennük annak bizonyí
tására törekszik, hogy ezeket a leveleket is maga Pál írta. Ebben az 
esetben lehet ugyan különféle, Pálra emlékeztető vonásokat találni,
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de ezek olyan sápadtak, hogy inkább egy megbénult, aggkori gyen
geségben szenvedő Pál jön ki belőle. De ugyanaz történne, ha pl. 
egy modern teológust csak abból a szempontból vizsgálnánk, hogy 
mennyit vett át, mondjuk pl. Barth Károlytól. De mihelyt felszaba
dulunk az ilyen hamis apoiogetikától, olyan embert fedezünk fel a 
Timóteushoz és Titushoz írt levelekben, aki egy egészen új helyzet
ben egészen más teológiai feltételekből kiindulva valóban sajátosat 
és gyümölcsözőt tud mondani.

Igazán veszedelmesnek azonban akkor látszott a dolog, amikor 
kezdett meginogni maga a szent történet is. A forma-történet, ame
lyet először az Ótestamentumra alkalmaztak, ahhoz hasonló irodal
mi formákat mutatott ki, amilyenek másutt is jelentkeznek. A 
„Blümlisalp” (Virágos-alpes) névből például, amely egy jég- és hó
fedte csúcs neve, a svájci monda egy virággal borított alpesre követ
keztet, amelyet Isten haragja az ottani pásztorok istentelen magatar
tása miatt hó és jég alá temetett. A monda egészen hasonlóan ma
gyarázza a pusztaságot a Holttenger déli végén Istennek Sodorna és 
Gomora feletti ítéletével. Ennek a módszernek az Új testamentumra 
való alkalmazása ahhoz a felismeréshez vezetett, hogy a zsidókkal 
folytatott későbbi gyülekezeti viták, vagy a megkeresztelendők ka- 
teohetikai tanítása olyan történetekben csapódott le, amelyeket 
azután utólag Jézusra vezettek vissza. Ha tehát azt kérdezték, hogy 
mi az, ami történetileg egészen biztos, a válasz mindig nehezebbé 
vált. De nem szakadt be ezzel az a padló, amelyen a hit állt? Az egy
ház azonban ismét ezen tanulta meg, hogy az evangélisták nem is 
akartak történészek lenni a modern értelemben, hanem olyan igaz
ságért szálltak síkra, bizonyságtételükkel, amelyet történeti tények
kel nem lehet sem bizonyítani, sem tagadni. Ha jeruzsálemi hangos 
filmhíradónk volna Jézus keresztre feszítéséről, még akkor sem tud
nánk, hogy ott mi történt valójában. Ezt csak az a tanú mondhatja 
meg nekünk, aki ezt egészen védtelenül, mint hitének bizonyságté
telét állítja oda, anélkül, hogy más bizonyítékot tudna hozni, mint a 
Léleknek és híradása erejének bizonyságát.

Így tanulta meg az egyház, hogy egyre figyelmesebben hallgas
son a hitnek erre a bizonyságtételére, és a formatörténet redakció- 
történetté változott. Ez nem új módszer, hanem összpontosítás arra, 
amit maga a szerző az általa átvett hagyomány összeszerkesztésé- 
nél akar nekünk mondani.

Hadd tegyem ezt szemléletessé egy kis példán. Jn 19,14 arról tu
dósít, hogy Jézust déli 12 órakor ítélték el, Mk 15,25 pedig arról, 
hogy reggel 9 órakor feszítették keresztre. Mint történészek csak azt 
állapíthatjuk meg, hogy kettejük közül legalább az egyik biztosan 
téved. Mind redakciótörténeti kutatók ezt kérdezzük: mit akarnak 
ezzel mondani? Márk azt a napot háromszor három órára osztja be. 
Ezzel ezt mondja nekünk: ama nap eseményei felett óráról órára 
Isten vezetése állt. De azt is szeretné, ha még egy lépéssel tovább 
mennénk. Szerinte a nap elsötétedése éppen 12 órakor történt, te
hát úgy, ahogyan már Ámos prófétánál található: „Azon a napon le-
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meneszteni a napot délben, és sötétségbe borítom a földet világos 
nappal” . (8,9) Meg kell tehát értenünk: itt az hal meg, aki teljesíti 
Isten ígéreteit, és ezzel elhozza az üdvösség idejét. János más idő
adata szerint azonban Jézust abban az órában végzik ki, amikor a 
páskabárányokat szokták leölni. János tehát saját időadatával, ame
lyet Márkéval nem lehet kiegyenlíteni, ugyanazt akarja mondani: itt 
az hal meg, akiben teljesül Isten üdvözítő cselekedete. Azon nem 
fordul meg a hitünk, hogy Jézus elítélését reggel 9 órára vagy délre 
tesszük, de azon igen, hogy kettejük bizonyságtételére hallgatunk-e, 
és hogy elfogadjuk-e tőlük, hogy itt maga Isten tölti be az időt. Nem 
volna az írás alázatos olvasása, ha azzal vessződnénk, hogy úgy 
egyeztessük a két időadatot, hogy többé nem volna bennük ellent
mondás. Mert akkor Márk vagy János már nem mondhatná azt, 
amit mondani akar, mert bekötöttük volna száját a harmonizálásra 
való istentelen törekvéssel, amely olyan garanciákat ad, hogy min
den a legapróbb pontig rendezett legyen. Hasonlót kellene mondani 
a kapernaumi százados szolgájának gyógyításáról is, ahol Lukács 
szerint az otthonmaradt, százados barátai ugyanazt mondják, amit 
Máté szerint ő maga mond. Vagy ugyanezt kellene mondanunk a 
templom tisztításáról, amely Máté szerint mindjárt Jézus bevonulása 
után, Márk szerint pedig csak a következő napon történt. Vagy az 
üres sír felfedezéséről, amelynél Márk szerint egy angyal a sírban, 
Máté szerint két angyal a síron levő kövön hirdeti az asszonyoknak 
Jézus feltámadását. Ilyen ellenmondások minden áron való kiegyen
lítése ugyanolyan hitetlen volna, mint az az állítás, hogy az evan
gelistáknak nincs más mondanivalójuk, mert nyilvánvalóan nem ér
deklik őket a történeti részletek. A hangos filmből valószínűleg nem 
hallanánk a Megfeszítettnek azt a szavát, amely csak János 19,30- 
ban található: „Elvégeztetett!” A hitetlenség ezt mondja: „Ha ez nem 
történeti, akkor semmi közöm hozzá” , vagy: „Ha nincs garancia 
arra, hogy János tökéletesen tévedés nélkül ír, akkor többé nem tu
dok hinni” . A hit ezt mondja: „Amiről János itt bizonyságot tesz, 
mert őt a feltámadott Jézus meggyőzte, az ugyanaz, ami ott valójá
ban történt. Jézus halálával az Istenfia szolgálata végeztetett el, és 
ezt hiszem, mert a tanú, János mondja nekem.” R. Bultmannak azt 
a mondatát, hogy Jézus nem tartotta magát a messiásnak, de az volt, 
a magam részéről történetileg nagyon valószínűtlennek vélem (ki
véve, ha a „messiás” szót nagyon szűkén értelmezzük), dg alapjá
ban lehetségesnek tartom, mert tényleg az a döntő, ami ő valójában 
volt, nem az, amit ő történetileg kétségtelenül megállapíthatóan mon
dott vagy elhallgatott. Az egyház, amely nem akar hinni a történet- 
tudományi vagy természettudományi szempontból tévedhetetlen Bib
lia garanciája nélkül, nagyon hasonlítana ahhoz az Izraelhez, amely 
visszakacsingat az egyiptomi húsosfazekakra, ahelyett, hogy vállal
ja a puszti vándorlást minden kísértésével együtt, egyedül az őt 
követő Istenbe vetett bizalommal, amelynél persze csak az ő ígére
tére vagyunk utalva, anélkül, hogy már előre tudnánk, hogyan 
fogja beváltani, és magát mindig élőnek és valóságosnak bizonyítani.
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II.
Ezzel azonban azokhoz a nehézségekhez érkeztünk, amelyek ma 

problémát okoznak nekünk. Mindaz, ami történeti mindig csak töb- 
bé-kevésbé bizonyos. Ha a hit ettől függene, akkor minden új doku
mentum felfedezése megerősíthetné, vagy meg is rázhatná. A tisz
ta egzisztenciális interpretációra lehet, vagy kell tehát visszavonul
nunk? Vagyis arra, amit az Űjtestamentum mondatai történeti kiala
kulásuktól egészen- függetlenül a mi egzisztenciánk számára ma 
jelentenek? Tehát például Istennek a bűnös ember iránti kegyel
méről, vagy a hit által való megigazulásról, vagy az embertársunk 
iránti felelősségről szóló tételre? Ma tudjuk, hogy ez nem történhet 
ilyen egyszerűen. Éppen ez vezetett oda, hogy újra érdeklődünk a 
történeti Jézus után, vagyis az iránt, amit a földi Jézusról tudunk.

Amikor az első gyülekezet a „Jézus Krisztus” formulát alkotta, 
akkor először is ezt mondta: Ő a Krisztus, a Megmentő, akit Isten 
küldött. Ez az, amit az Űjtestamentum mondatai hirdetnek, és kér
dezhetjük, hogy mit jelent ez ma a mi egzisztenciánk számára. De 
az első gyülekezet ezt is mondta: Jézus ez a Krisztus. „Krisztus” 
tehát többé nem azt a .nemzeti hőst jelenti, aki az országból kiűzi 
a rómaiakat, és Jeruzsálemben felállítja a teokráciát, hanem egy 
gyalázatosán megfeszítettet jelent. Tehát nemcsak a tanítványok hús
vét utáni hivő bizonyságtétele az, ami megmondja nekünk, hogy ki 
volt Jézus. Jézus egész élete és halála is hozzátartozik ahhoz, ami 
igazán világossá teszi számunkra, hogy tulajdonképpen mit jelente
nek a tanítványok részéről használt ilyen szavak, mint pl. Krisztus.

A túlzott szkepszissel szemben hangsúlyozták, hogy egynémely 
dolgot mégis biztosan tudunk Jézusról, például igehirdetéséről, amely 
hallgatójának már most ígéri az eljövendő Isten országát. Tudunk 
a feltétlen szeretetre való felhívásáról, vámszedőkkel és paráznák
kal való együttlétéről, minden törvénykedés megalkuvás nélküli el
utasításáról, amely őt a halálba vitte. Emellett egyre világosabbá 
vált, hogy Jézus nem illik bele semmiféle sémába, hogy milyen sa
játságosán és minden várakozást robbantó módon folyt le az élete, 
hogy valóban úgy cselekedett és beszélt, mint az, aki maga Isten he
lyén áll, úgyhogy tulajdonképpen csak azt kérdezhetjük, hogy itt egy 
r ajongó beszél-e vagy az, akiben maga Isten lép elénk.

Hadd szemléltessem ezt egyetlen példán, sok más helyett. Törté
neti szempontból biztos pont az, hogy Jézus példázatokban beszélt. 
Már görög gondolkodók és zsidó rabbik is alkalmaztak példázatokat. 
Ezzel azonban csak egy általuk megformulázott tételt világítottak 
meg még utólag, mint amikor egy jó tanító még egy képet használ, 
hogy a kissé nehézkesebb tanítványainak jól betölcsérezze a mon
dottakat. De Jézus Istenről majdnem kizárólag példázatokban beszél, 
többnyire anélkül, hogy a példázattal mondottakat egyáltalában ösz- 
szefoglalná egy mondatban. Ezzel egészen döntő dolog történt. Ha 
pl. egy egészen közvetlen mondatot mondunk, mint pl.: „Ebéd T2- 
kor” , akkor ezt azonnal megérthetjük, és egy gép is helyesen for
díthatná le más nyelvre. Mihelyt azonban képes beszédet alkalma-
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zunk, nem ez a helyzet. Ha egy anya „szívem bogarának” mondja 
gyermekét, akkor szívünknek valamicskét meg kell értenie abból, 
hogy mit jelent az anya szeretete gyermeke iránt. Állattani isme
reteink nem volnának hozzá elegendők. A példázat esetében még in
kább ez a helyzet. Mert ennél az elbeszélő egészen hallgatói világába 
lép be, és képzetvilágukon belül lépésről lépésre együtt halad velük, 
míg egyszerre ott áll, ahol a példázattal elmondja nekik, mit jelent 
ez számukra Istennek irántuk való magatartása szempontjából. A 
példázat hallgatása közben tehát együtt kell mennünk és együtt kell 
vezettetnünk magunkat az elbeszélővel. Különben mindent megért
hetnénk a képen belül, és mégsem értenénk meg semmit sem abból, 
amit valójában mondani akar. Jézus tehát azzal, hogy Istenről majd
nem kizárólag példázatokban beszél, ezt akarja mondani: Isten nem 
tanítható. Vele csak úgy találkozhatunk, hogy szívünket megindít
tatjuk és magával vitetjük szava által. Szükség van olyasvalamire, 
mint az ő követése.

Megoldódott ezzel minden nehézség? Azt jelenti ez, hogy mi mo
dern szkeptikusok egyszerűen abból indulhatunk ki, ami történeti
leg szilárdan áll, és azután ahhoz kell megérkeznünk, amit a húsvét 
utáni tanúk is hirdetnek nekünk?

Ismét a kritikai kutatás volt az, amely óvott a túlságosan gyors 
megoldástól. Mert húsvét egyértelmű törést jelent a hagyománnyal. 
Már azoknál az embereknél is, akikkel Jézus földi munkája közben 
találkozott kétségtelenül megtalálható sok minden abból, ami a hús
vét utáni gyülekezet hitét alkotja. De nem az a helyzet, hogy egy
szerűen minden tekintetben azonos volna a hit struktúrája. Jézus 
keresztrefeszítése olyan sokkot jelentett a tanítványok hitére, hogy 
teljesen megszakadt, és húsvét döntően több volt, mint csak a ko
rábbi hit helyreállítása. így a kérdések egyre világosabban a hús
véti esemény felé forduló kérdésre koncentrálódtak.

Amit a kritikai kutatás itt megállapított, az eleinte ismét kataszt
rófának látszott. Az első tanítványok számára húsvét nyilvánvalóan 
a végső események kezdetét jelentette. Azt várták, hogy megindul 
az általános feltámadás és rövidesen megtörténik az utolsó ítélet. 
Ezért családjaikat Galileából gyorsan Jeruzsálembe vitték, hogy Is
ten országa kezdeténél jelen legyenek. Tehát tévedtek, és várakozá
saik számunkra olyan idegenek, hogy alig tudnánk követni. Mégis 
éppen ezen az idegenségen keresztül lett újra szemléletessé, hogy mi
ről van szó. Húsvétot — ezt tudták az első tanítványok •— nem le
het megragadni a pusztán individuális hit keretében. A feltámadt Jé
zus nem csak néhány kegyes lélek felett akar: Űrrá lenni, hanem a 
világ felett. Husvét ezért apokaliptikus méretű esemény, amelyet csak 
a teremtéssel lehet összehasonlítani. (Rm 4,17) Jézus feltámasztásá
val Isten új „világot” teremtett, új világméretű országot állított fel, 
amelybe elhívja az embereket, de amely nem az ő hivő lelkűkben 
születik, hanem fennáll, jóval előbb, mintsem hitünkben láthatnánk 
vagy engedelmességben elismerhetnénk. Ahogyan az ember is csak 
azért élhet, mert Isten teremtése már régen fennáll, sokkal előbb,
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nítványok beszédébe” támadt fel. Ha tehát csak bizonyosságot ke- 
mint az ember beleszületik, úgy a hit csak abból élhet, hogy Isten 
új világa hús vét óta létezik és őt körülveszi, mielőtt hitté lett. Min
denek előtt E. Kásemann az, aki húsvétnak ezt a vonását aláhúzta.

De honiban tudunk erről a húsvéti eseményről? Éppen akkor, ha 
az a helyzet, hogy Isten világot teremtő cselekedete egész hitünket 
megelőzi, hogyan kerül sor a hitre? Hogyan lesz a hit lehetségessé? 
Nem különösen rossz-e éppen itt minden garancia hiánya? Nem le
het ugyan kétségbevonni, hogy húsvétkor valami döntő dolog tör
tént, mert a menekülő és tájékozódásra képtelen tanítványok kicsiny 
csoportjából olyan csapat lett, amely fogságba és halálba ment, és 
hirdette Urát az egész akkori világban. De mi történt tulajdonkép
pen? Pál tudja még, hogy Jézus Péternek, azután a tizenkettőnek, 
több mint 500 testvérnek, Jakabnak és minden apostolnak (tehát 
nyilvánvalóan a tizenkettőnél nagyobb körnek), végül neki magának 
megjelent (1 Kor 15,5—8). A 11 tanítvány előtti megjelenéstől elte
kintve az evangélisták minderről semmit sem tudnak többé (Lk 24,34 
is bizonyítja, hogy a „Simonnak megjelent” mondat formai ismétlé
sén kívül más semmi sem volt ismeretes). Még súlyosabban esik 
latba, hogy Máté szerint az első és minden bizonnyal egyetlen 
megjelenés Galileában történt, Lukács szerint Jeruzsálemben és pe
dig húsvét vasárnapján, amikor is a tanítványok kifejezetten azt a 
parancsot kapták, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet pünkösd előtt. 
Talán még fontosabb az, hogy Pál nyilvánvalóan minden megjele
nést a vele történttel azonosnak gondol, vagyis a mennyből jövő meg
jelenéseknek, Lukács viszont a Feltámadottat a földön járónak kép
zeli, akinek izma-csontja van (Lk 24,39; hasonlóan Jn 20,27). Máté
nál még látjuk az elképzelések változását. A hagyományból rendel
kezésére álló történet egészen biztosan a tanítványoknak a menny
ből megjelenő Űrra gondolt, mert első szava így hagzik: „Nekem 
adatott minden hatalom a mennyen és a földön.” De Máté hozzáteszi: 
„Amikor hozzájuk lépett, így szólt. . . ” , mintha Jézus a földön állna, 
és így jönne a tanítványok felé. Világos, hogy ezt csak Máté toldotta 
be, mert ez a kifejezés kizárólag Máténál található, és sok helyen 
bizonyíthatóan csak ő toldotta be a rendelkezésére álló szövegbe, 
pl. Márkéba. Mit tartsunk tehát igaznak? Ügy kell-e elképzelnünk, 
ahogyan Pál, vagy úgy, ahogyan Lukács képzeli? Igaznak kell tar
tanunk, hogy a feltámadott ugyanazokkal a tanítványokkal először 
Jeruzsálemben és egyidejűleg Galileában találkozott?

A kritikai írásmagyarázat ismét felettébb üdvös lett az egyház 
számára. Mert minden húsvéti híradás arra irányul, hogy Jézus szol
gálatába állítja tanítványait, s őket mint tanúit küldi ki a világba. 
Húsvét tehát egészen bizonyosan nem a tanítványok vágyálmainak 
beteljesülése, amelyeket lelkűkben kialakítottak, és azután kivetí
tettek. Ellenkezőleg: minden híradás szerint tiltakoztak húsvét ellen. 
Érthető, mert ami húsvéttal kezdődött, legtöbbjük számára a börtön
ben vagy a vesztőhelyen végződött. Egyáltalában nem hibás tehát, ha 
W. Marxsen úgy fogalmaz, hogy hüsvét azt jelenti, hogy „Jézus ügye 
folytatódik” , vagy amikor R. Bultmann kijelenti: hogy Jézus ,,a ta-
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résünk az örök életre, ahogyan minden vallás követője keresi, és 
vallásukban erre megnyugtató választ kapnak, akkor az Üjtestamen- 
tumban ezt hiába keresnénk. A húsvéti hit azon dőlt el, hogy itt és 
most, ezen a földön engedik-e magukat a feltámadott szolgálatába 
állíttatni. Jézus egyelőre egyáltalában nem adta nekik az örökké
valóságba hosszabbított élet garanciáját. Sokkal inkább az életükbe 
került ez. Húsvét Jézus feltámadásáról tanúskodott, nem az övéké
ről. Jézus akart Űrrá lenni a világon, és nem az ő privát üdvössé
gük volt a cél. De éppen e szolgálatuk közben, a piacokon, ahol Jézust 
hirdették, a börtönökben, ahol érte szenvedtek, tapasztalták meg, 
hogy ő valósággal él, és az ő mesterük. Itt a földön, az ő követése 
közben százszor is igazzá lett az, hogy csődöt mondtak, végük volt, 
meghaltak, de ő nagyon konkrétul közbelépett, erősített és életre kel
tett. A húsvéti megjelenések tisztára történeti részletei ezért voltak 
számukra annyira lényegtelenek, mert megtanulhatták hinni, és az 
ő nyomukban mi is megtanulhatjuk hinni, hogy Istennek ez az aktivi
tása, amely a feltámadt Jézusban jön elénk, a fizikai halál előtt sem 
torpan meg. Ezért írhatta Pál világosan és teljes bizonyossággal: 
„Ha Krisztus nem támadt fel, akkor igehirdetésünk üres volna, és 
a ti hitetek is üres . . .  Most azonban Krisztus feltámadt a halálból, 
mint első az elhunytak közül, így támasztatunk fel mi is Krisztusban 
életre.”  (lKor 15,14—22.) Így, és csak így jutunk el a bizonyosságra, 
nemcsak arra, hogy maga Jézus feltámadt, ami sokkal többet jelent, 
mint az, hogy szavai és cselekedetei tovább élnek, hanem arra is, 
hogy a fizikai halálunk utáni feltámadás ígéretét kaptuk.

III.

Ezzel eljutottunk a döntő kérdéshez: Mi az igazi hit? Amikor 
Lázár a sírban feküdt, ezt mondta Márta Jézusnak: „Tudom, hogy 
fel fog támadni a feltámadáskor az utolsó napon.” Honnan tudja 
ezt? Bizonyára a hittanból, valamilyen ortodox farizeusi, nem libe- 
rális-szadduceus tanítótól. A feltámadás bizonyossága tehát attól 
függ, hogy milyen tanítóhoz kerülünk? Jézus így felelt: „Én va
gyok a feltámadás és az élet.” Ez azt jelenti: nem is olyan döntő, 
hogy a képzetek, amelyeket a többé vagy kevésbé jó  hitoktatás ré
vén kapott, többé vagy kevésbé helyesek-e. Mert az, hogy hisz-e vagy 
nem, azon fordul meg, hogy most itt a földön Jézussal úgy talál
kozhat, hogy benne az élettel találkozik. És mivel már itt megtalálta 
benne magát az életet, ezért megértette, amikor Jézus így folytatta: 
„Mindenki, aki (igazán) él, (mégpedig) a bennem való hitben, az nem 
hal meg soha örökké.” Megértette azt is, hogy ezzel nem ugorjuk át 
a halált rajongó módon, hogy tehát Jézus éppenúgy mondhatja: 
„Aki bennem hisz, ha meghal is, él.”  (Jn 11,24—26) Korrekt képze
teken alapuló igazhitűség tehát egyáltalában nem használ semmit. 
Igazi hit csak ott támad, ahol valaki Jézussal él itt és most.

Márk evangéliuma is beszél egészen igaz hitűekről, akik elsőként 
ismerték fel már Jézusban az Isten Fiát, amikor még senki más nem
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tudta ezt hinni. A démonok voltak ezek (3,11; 5,7). Péterről is hírül 
adja ezt, aki végül majdnem olyan messze eljutott, mint a démonok, 
és így tett vallást: „Te vagy a Krisztus” , és közvetlenül ezután Jé
zusnak rá kellett szólnia: „Eredj el tőlem, Sátán!” Mert minden 
igazhitűsége mellett sem értette meg, hogy mit akar Jézus valójá
ban. Amikor Jézus közvetlenül ez után őt és mindazokat, akik ott 
álltak, az ő követésére hívta fel, akkor ezzel egyidejűleg ajtót nyi
tott az igaz hit felé (8,27—37). Jézus magával vitt embereket az útjá
ra, és csak úgy tanulták meg, miről van szó vele kapcsolatban, hogy 
hetekig, hónapokig és évekig vele jártak. Ezt nem lehet lerövidí
teni úgy, hogy átveszünk néhány helyes hittételt. Jézus minden más 
zsidó vagy görög tanító kortársától eltérően ezért is alkalmazott bá
mulatos mértékben példázatokat. A példázatban sem kapunk téte
leket, amelyeket egyszerűen elfogadhatunk és igaznak tarthatunk. 
A példázattal is egészen a mi világunkba jön Jézus. Tételről tételre 
hív minket, hogy kövessük, és ka lépésről lépésre Jézussal vezettet
jük magunkat, akkor világosodik meg előttünk egyszerre, hogy mit 
jelent ez számunkra, és Istenhez váló viszonyunk számára, vagy még 
inkább Istennek irántunk való magatartása szempontjából.

Megpróbálom ezt hasonlattal elmondani. Vannak férjek, akik 
házasságukat úgy akarják megőrizni, hogy egyszerűen semmiféle 
kérdést nem engednek felmerülni. Ha valami kérdésesnek tűnik fel 
előttük feleségüknél, akkor nem gondolkodnak tovább, hanem félre
tesznek minden problémát. A lélektanból tudjuk, milyen életveszé
lyes ez, és hogy az ilyen házasságok a tudatalattiban feltorlódó 
kérdések következtében tönkremennek. Van az igaz hitnek * egy 
olyan fajtája is, amely egyszerűen elvág minden kérdést, és abba
hagyja a gondolkodást. A birodalmi püspökről, akit Hitler annak 
idején engedelmes eszközéül állított szolgálatba, azt beszélik, hogy 
egyszer panaszkodott, miért nem ismerik el őt általánosan, mikor ő 
mindent hisz, nemcsak az apostoli, hanem a niceai és a chalkedoni 
és minden lutheránus hitvallást. Ez az a hit, amely kijelenti, én egy
szerűen igaznak tartom, hogy minden szó a Bibliában tévedhetetlen, 
még természettudományi és történeti értelemben is. Nehéz ugyan 
elképzelni, hogy az égnek ablakai vannak, amelyeken keresztül le
zuhog az eső (lMóz 7,11), vagy hogy az üres sírt ugyanaz az asz- 
szony négy különböző módon fedezte fel. De ha egyszer ezt lenyel
tem, akkor megvan a nyugalmam, és biztos garanciám a hitem szá
mára. Ez a démonok igazhitűsége.

Vannak más férjek, akik feleségük hűségére vonatkozó, esetleg 
felmerülő kérdéseket bizonyítékokkal akarják elhallgattatni. Magán- 
nyomozókkal figyeltetik, és amikor az év végén 365 jelentés van a 
széfjükben, amelyek egyértelműen bizonyítják feleségük hűségét, 
akkor: 1. mégsem hiszik egészen, és 2. egészen biztosan tönkrement 
a házasságuk. Van olyan hit is, amely az archeológusoknak azokra a 
bizonyítékaira támaszkodik, hogy a Bibliának mégis igaza van. 
Évekkel ezelőtt egy hindu Zürichben orvoskollégáim felügyelete és 
röntgenellenőrzés alatt kardot üttetett át a szívén, és nem halt bele.
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A csoda kétségtelenül megtörtént, de mégsem fog senkinek eszébe 
juni, hogy ezért ebben a hinduban higgyen, ahogyan Jézus Krisz
tusban hiszünk. Ez a szkeptikusok hite, akik nem akarnak kocká
zatot vállalni.

Mi hamis tehát ezeknél a férjeknél vagy az ilyen hivőknél? Há
zassági közösségüket, vagy Istennel való hivő közösségüket úgy akar
ják elérni, hogy az valamiképpen garantált legyen, mielőtt vállalják. 
De a feleség szeretetéről csak úgy bizonyosodhatunk meg, ha vele 
élünk mindabban, amit az magával hoz öröm és szomorúság, meg
rázkódtatás és új felismerés szempontjából. Hitünkben is csak úgy bi
zonyosodhatunk meg, ha a Feltámadottal élünk, mindazzal együtt, 
amit ez magába foglal kísértés és vigasztalás, kételkedés és imád
ságmeghallgatás szempontjából. Az ilyen hamis hittől mindig újra 
óvta az egyházat a tudományos kutatás, és éppen ezzel talán mégis 
ajtót nyitott az igazi hit felé.

Ha most kérdezik, hogy a kritikai kutatás az igazságot téved- 
hetetlenül tárja-e fel, akkor ezt felelem: természetesen nem. Súlyos 
hibákat követett 'el a kritikai kutatás, de alapjában csak akkor, ami
kor nem alkalmazták radikálisan, hanem amikor hitének vagy hi
tetlenségének már előre elfoglalt álláspontját rejtetten igazolni akar
ta. Az ilyen túlélezéseket és hibákat a következő nemzedék mindig 
ismét helyreigazította. Ez áll az Isten igazságáról szóló protestáns
katolikus vitára ugyanúgy, mint arra a diszkusszióra, amely Isten 
országát egyszer egyoldalúan apokaliptikusán eljövendőnek, más
szor ugyanolyan egyoldalúan csak a felebaráti szeretetben jelen
valónak jelentette ki. Az Űjtestamentum sokkal komplikáltabb tény
állása mindig érvényesül az ilyen egyszerűsítéssel szemben.

Ha kérdezik, hogy a kritikai kutatás veszélytelen-e, akkor ezt 
válaszolom: természetesen nem. Veszélytelenségek még sohasem se
gítettek előre. Természetesen voltak emberek, akik azt gondolták, ha 
az ég Galilei szerint többé nincs odafenn, akkor nem lehet többé 
imádkozva feltekinteni. És akkor is voltak balga teológusok, akik 
ezt a bölcsesség csúcsának tekintették. Természetesen fenyeget ma 
az a veszély, hogy Istent annyira absztrahálják és elhalványítsák, 
hogy olyan messze kerülünk Jézustól, mint az ég a földtől. Mert Jé
zus aggodalom nélkül mert beszélni az ünnepi lakomáról az Isten 
országában, jóllehet tisztában volt azzal, hogy ezt nem egy hallga
tója szószerint érti. Természetesen vannak emberek, akik azt gon
dolják, hogy tilos minden fogalom, mert azokkal Istent sohasem le
het egészen felfogni. Természetesen vannak teológusok is, akik úgy 
beszélnek, hogy Isten olyan absztrakcióvá válik, hogy nem tudunk 
hozzá imádkozni, s eközben nem veszik észre, hogy az absztrakciók 
sokkal hazugabbak lehetnek, mint azok a képek, amelyeket Jézus 
bátran alkalmaz. Mert hiszen ezeknél tudjuk, hogy képek, és éppen 
ezért mondhatjuk bátran: „Miatyánk” , mert tudjuk, hogy az atya 
képe távoltól sem ragadja meg egészen Isten, valóságát.

Ha kérdezik, hogy a kritikai kutatás teremthet-e hitet, akkor 
ezt felelem: természetesen nem. A hit egészen Isten ajándéka. De a
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kritikai kutatás segít abban, hogy figyeljünk az igére, amely hitre 
hív.

Ha tehát kérdezik, hogy a kritikai kutatás üdvösség szempontjá
ból szükséges-e, akkor még egyszer ezt felelem: természetesen nem. 
Noha Luther Bibliája sohasem jöhetett volna létre nyelvi kutatás 
nélkül, és noha már Luther megtette azt a kritikai észrevételt, hogy 
a tudósítások sorrendje az evangéliumokban nem mindig helyes, 
mégis az egész modern tudományos módszer nélkül olyan erővel 
tudta megszólaltatni az igét, hogy átjárta egész Európát.

Egészen más a helyzet, ha a tudományos kutatást aggodalma
san korlátozni vagy eltiltani akarnák. Ez mindenesetre veszedelme
sebb volna az igazi hit számára, mint ennek a tudománynak minden 
eredménye, a téveseket is beleértve, amelyek ugyan gyakran meg
döbbentik az egyházat, de ahol aggodalom nélkül elfogadták, ott 
éppen olyan gyakran egészen újonnan bevezettek az igazi hitbe. Itt 
Istennek a kezébe esni hitetlenség volna. Mert ez azt mondja: amit 
nem tudok bizonyítani, az nem létezik, ha tehát a Biblia nem té
vedhetetlen, nem bizonyíthatom többé hitem helyésségét, és akkor 
minden összeomlik. De a hit egyáltalában nem beszél, hanem Jézus
sal viteti magát. És mivel vele van a feltámadt Jézus, egészen felol
dódott és nyílt maradhat, és engedheti, hogy elvegyenek minden ha
mis biztosítékot, míg már csak egyedül Urával vezetteti magát. 
Nincs aggodalma olyan tényéktől, amelyeket a kritikai kutatás mu
tat neki, mert tudja, hogy ahol hibásak, ott majd helyreigazítják, de 
ahol egyértelműek, ott segítségére lesznek, hogy még igazabban és 
tisztábban higgyen.

Most személyes szóval fejezem be. A világos érthetőség szem
pontjából az ellentétet minél élesebbre dolgoztam ki. De aminek 
semmi áron sem szabad megtörténnie, mert egyházunk Ura ellen 
vétkeznénk, az az volna, hogy egymást kölcsönösen eltorzítsuk. Mert 
nem úgy van, hogy az egyik csak garanciát keres az egyébként ösz- 
szeomló hite számára, és csak a halál utáni üdvössége iránt érdek
lődik, anélkül, hogy engedelmesen lépésről lépésre a Krisztus-köve
tés útján járna. És az sem áll, hogy a másik csak azt akarja állítani, 
hogy az ember fizikai halála Isten hatalma számára átléphetetlen 
határt jelent, és hogy amit a tudomány nem tud bizonyítani, az nem 
is létezik. Valóban nagyon eltérő, gyakran csúnyán eltérő hangerő
vel hangsúlyozzuk az egyiket vagy a másikat. De ha még keresz
tyének vagyunk, egyik oldalon állva sem lehetünk értetlenek azok
kal a kérdésekkel szemben, amelyeket a másik vet fel. Bizonyára 
nem egy dolog hibás ebben az előadásban is (noha azt is gondolom, 
hogy mások még hibásabban mondják). Az teljesen rendben van, 
hogy egymást testvérien arra segítsük, hogy tévedéseinket meglás
suk. De azt gondolom, akkor kezdődik tulajdonképpen a nyomorú
ságunk, amikor meg kellene tanulnunk engedelmessé lenni Jézus kö
vetésében. És az esik nehezünkre, hogy minden erőnket arra össz
pontosítsuk, hogy egymást őszinte szívvel kölcsönösen segítsük, 
hogy utunkat igazán és hitelesen járjuk. Dr. Eduard Schweiz er
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A reformáció az emberről
LELKÉSZEK TANULM ÁNYAI AZ 1967. ÉVBEN

Az elmúlt esztendőben kilenc dolgozat és két korreferátum foglalko
zott azzal a kérdéssel, mit tanít a reformáció az emberről. Különböző 
teológiai irányzatot tükröző dolgozatok egységesen bizonyságot tettek ar
ról, hogy a lutheri reformációnak határozott mondanivalója van az em
berről. A reformáció célkitűzése az volt, hogy helyes viszonyba hozza az 
embert Urával, Istenével, s ugyanakkor a Teremtő akaratával létrehívott 
ember Isten akarata szerinti közösségbe kerüljön embertársával is. 
„A reformáció nyomán megváltozott az embernek az Istenhez és az em
bertárshoz való viszonya. Nem az emberektől elvonuló, a kolostorokban 
imát mormoló, kizárólag a maga lelki üdvösségével törődő ember esz
ményképe lett a kedves, hanem az emberek között élő és szolgáló isten
gyermeke, akinek a másik Krisztusává kell lennie.” (Gartai I.)

A reformátori bizonyságtételt úgy kívánjuk alkalmazni a modern 
ember közösségi, társadalmi magatartására, hogy általa eligazítást kap
jon mai keresztyén életfolytatásához. Azok a dolgozatok tudtak eligazító 
tanítást adni, amelyek nem tévesztették szem elől ezt a szempontot. Író
asztalnál megfogalmazott száraz tételek születtek ott, ahol a dolgozat ké
szítése közben nem azt az embert látták, aki az atombombák árnyékában 
arra kíván feleletet kapni: hol az az irgalmas felebarát, aki nem köny- 
nyet fakaszt, hanem letörli azt, nem sebet üt, hanem sebet gyógyít, nem 
az élet megsemmisítésére, hanem védelmére törekszik.

Az ember Isten teremtő kezének alkotása. Ebben van az élet értéke 
és méltósága. Amikor Isten teremtői munkájáról beszélünk, akkor arról 
a hitünkről teszünk vallást, hogy Isten személyes cselekedete a terem
tés. Ezért is fogalmaz Luther ilyen személyesen: „Hiszem, hogy Isten 
teremtett engem, minden teremtménnyel együtt. . .  Az én Istenem elő
ször is Atya, aki teremtette a mennyet és a földet. Ezen az egyen kívül 
senkit sem tekintek Istennek, mert nincs senki más, aki mennyet és föl
det tudna teremteni.” Az ember létét Istentől kapta és kapja. Teremt
mény az ember. Isten teremtő szeretete hozta létre, s úgy lett Isten kép
mása, hogy ezt a szeretetet visszatükrözte Isten felé. „Az istenképűség 
lényegét (imago Dei) nem külsőségekben keresi és találja meg — Luther 
—, hanem a hitben és engedelmességben, a megszólíthatóságban és az 
ember Istenre figyelésében. 1527-ben tartott Genezis előadásában a te
remtsünk embert (Gen 1:26) igével kapcsolatban azt mondja, hogy az 
ember vagy az Isten, vagy az ördög képmása. Akihez igazodik, ahhoz ha
sonlít. Az imago Dei ennélfogva nem forma vagy állapot, hanem maga
tartás.” (Magassy S.) Az ember nem félelemből szerette Teremtőjét, ha
nem szeretete szabadon és önként tört fel szívéből. Engedelmessége nem 
rabszolgai engedelmesség volt, hanem gyermeki bizodalom az Atya 
iránt.

Isten az embert közösségi életre teremtette, s a közösségben felada
tok elvégzésével bízta meg. „Az emberre vonatkoztatva Isten teremtése 
csupa segítés, szeretet, adás és jóság, ö  mindent atyai jóságából és irgal
masságából cselekszik.” (Gerhát S.) Istentől mindent ajándékba kapott 
embernek szeretettel kell szolgálnia a másik ember javát. Munkálko
dása közben az önzés és nyerészkedési vágy helyett a szeretetnek kell 
eltölteni.
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„A reformáció antropológiája, amikor Istenről, mint minden ember 
teremtőjéről szól, ellentmond minden átkos megkülönböztetésnek, em
ber és ember között, legyen az faji, társadalmi, nemzetiségi, gazdasági, 
vallási, vagy bármi vonatkozású . . .  Isten akarata a földi élet. Élesen el
ítéli az élet megszűkítését, nyomorgatását, kioltását egyéni, közösségi, 
politikai viszonylatban egyaránt.” (Bártfay L.)

A „teremtéstörténet nem azért adatott, hogy elméleti igazságként le
begjen az ember feje felett, hanem azért, hogy tudjam, van teremtő 
Atyám.” (Szabó Vilmos) A Teremtőt szeretni és teremtő szeretetét meg
érteni hitemmel tudom.

A bűn által megrontott ember. „Az ember bűnösen születik a szár
mazás természetes rendjében. Tehát Isten félelme és Istenbe vetett bizo- 
dalom nélkül, bűnös kívánsággal.” (CA II.) Az ember Isten elé állított em
ber. „A reformáció antropológiáját a humanizmuséval konfrontálva ab
ban láthattuk, hogy az önmaga ítélőszéke előtt álló embert állítja az 
Isten színe elé. A Coram Deo-ból a hangsúly tehát itt arra esik, hogy 
nem önmaga, hanem Isten előtt áll felelősségével az ember.” (Ittzés G.) 
„A reformáció azt az embert tette Isten előtt mérlegre, aki vallásos szfé
rában élt, de hamis Isten- és ember-képpel.” (Simonfay F.) Milyennek 
látja Isten az embert? „Nincs aki jót cselekedne, nincsen csak egy is.” 
Az emDert teljesen megrontotta a bűn. „Az eredendő bűn az emberi ter
mészetnek olyan egészen mélységes és gonosz romlottsága, hogy föl sem 
tudjuk fogni értelmünkkel, hanem hinnünk kell az Írás kijelentése 
alapján.” (Luther.) Az ember romlottságát tükrözi az, hogy nem képes 
Isten munkáját és akaratát felismerni, sem Őbenne gyermeki bizoda- 
lommal hinni. Nem képes a bűnt eléggé nagynak látni, s Isten dicsőségét 
magasztalni. „A bűn Isten megrablása. Hálátlanság és tiszteletlenség 
Isten iránt. Aki Istennek nem ad hálát, az ellopja Istentől azt, ami neki 
jár. A bűn a felebarát megrablása is. Azokat az adományokat, amiket 
Isten ad nekünk, mások szolgálatába kell állítani.” (Gerhát S.) Ennek el
mulasztása a másik ember megrablása.

Az ember bűnét sem felismerni, sem igazán megbánni nem képes. 
„P. Althaus: Die Theologie Martin Luthers c. művében a bűn felismeré
séről azt írja, hogy az ember magától nem ismeri fel bűnösségének 
tulajdonképpeni lényegét és mélységét. Bár a szívébe írott törvény alap
ján rendelkezhetik némi-nemű bűnismerettel. Ennek alapján tud az em
ber arról, ha gonoszt cselekszik. Amint azonban rejtve marad az ember 
számára a törvény követelésének mélysége, úgy marad rejtve az Ige és 
a Szentlélek megvilágítása nélkül a személyében a bűn, a belső tisztáta- 
lanság is.” (Újhelyi A.) „Az eredendő bűn miatt nincs az embernek sza
bad akarata — a liberum arbitrium servum arbitriummá lett. — képes
sége, hogy Istent mindenek fölött szeresse és felebarátját, mint önmagát. 
Ennek a bűnnek gyümölcse mindazok a gonosz dolgok, amiket a tízpa
rancsolat tilt, a békétlenség, az ördögnek, halálnak való alávetettség és a 
kárhozat.” (Bártfay L.)

Nem szabad figyelmen kívül hagyni — mert így tudjuk a bűn konkrét 
valóságát megismertetni és nevén nevezni — az Ágostai Hitvallás meg
fogalmazásának ezt a kifejezését: „bűnös kívánsággal” . A bűn első gyü
mölcse: a mohó vágy, vagy más szóval kifejezve a kívánság. Ez a kíván
ság űzte az embert engedetlenségbe. A kívánság mindig párosul elbiza
kodottsággal és hódítási vággyal. Meghódítani a másik embert, s rabszol
gává tenni. Ez a hódítási vágy egészen a napjainkig tart. A gyarmatosí
tás, neokolonializmus ennek az ősi kívánságnak modern változata. A hó
dítási vágy és mohó kívánság hozza létre az embergyilkosságot, a hábo-
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rút. Minden gyilkosság, akár régi, akár modern fegyverekkel hajtják is 
végre, testvérgyilkosság. A bűnös ember annak a Sátánnak a martaléka, 
aki kezdettől fogva emberölő. Nem a Sátán lesz embergyilkos, hanem 
a sátánivá alacsonyodott ember.

A mohó vágyból és kívánságból születik az önzés, az egoizmus. 
A  „kollektív egoizmus” mutatkozik meg a társadalomban és történelem
ben. Ennek megnyilvánulási formája: 1. a nacionalizmus. „Csak én va
gyok a kiváló nép!” Az Übermensch. Hová vezetett ez a kollektív egoiz
mus? Népek halálraítéléséhez. Gázkamrákhoz, öregek és betegek elpusz
tításához. Vérontáshoz. 2. Az imperializmus, amely az egész világra sze
retné kiterjeszteni hatalmát. 3. A  mammonizmus, ami egyenlő a kapi
talizmussal. Gyűjtési szenvedélye elembertelenít és profitéhessé tesz. 4. 
A túlfűtött szexualitás, ami a társadalom legkisebb sejtjének tönkre- 
zúzására vezet számtalan esetben.

Az ember eredendő bűne ellenére is képes földi hivatásában hűsége
sen megállni, becsületes és tisztességes életet élni, — iustitia civilis, — a 
józan ész területére tartozó dolgokban az ember javára munkálkodni. 
„Az emberi akaratnak van annyi szabadsága, hogy becsületes világi éle
tet tudjon folytatni és választani tudjon olyan dolgok közül, amelyek 
az értelem hatáskörébe tartoznak.” (CA XVIII.) Ennek világos felisme
rése óvja meg a keresztyéneket a gőgtől és elbizakodottságtól. Attól az 
elhamarkodott következtetéstől, hogy a társadalomban és a világban hit 
nélkül nem is alkothatnak és végezhetnek jót az emberek.

A munkálkodó Isten munkára teremtette az embert. A dolgozatok 
általában a bűnös emberről szóló reformátori tanítás után a megigazult 
emberről szólnak. Azokról, akiken kegyelmesen cselekedett az Isten Jé
zus Krisztus által. Ügy gondolom, mielőtt Isten megigazító cselekedeté
ről szólnék, feltétlenül beszélni kell arról, hogy a teremtő Isten munkára 
teremtette az embert. Teremtői akarata magába foglalta a munkát is! 
A Lelkipásztorban és Evangélikus Életben számtalan dolgozat és cikk 
szólt már erről, mégis, híveink — sőt még dolgozathozó is! — úgy tekin
tenek nemegyszer a munkára, mint ami a bűn átka és következménye!

Az egész Szentírás világos tanítást ad arról, hogy Isten már a bűn
eset előtt is munkára teremtette az embert. Munkára elkötelező akarata 
a bűneset után is minden emberre érvényes. A  Szentírásnak a munká
val kapcsolatos ilyen értékelése nem volt népszerű a maga idejében. Cel- 
sos a II. szd. végén más váddal nem illethette a keresztyéneket, hát így 
írt: „A szövőmunkások, cipészek és tímárok köztük a legbuzgóbbak.” 
„Luther kényelmetlen újítóként lép fel akkor, amikor a munka-hivatás 
kérdésében Isten teremtési rendjére mutat és helyreállítja az emberi 
munka becsületét. A kultúrparancsban a reformátori antropológia többet 
lát, mint elhívást a munkára és ezen keresztül a munka megbecsülését. 
Maga a tény, hogy Isten bízza az emberre a munkát, mutatja az imago 
Dei-nek eddig nem részletezett tartalmi elemét, mely szerint az ember 
munkavégzésében is Istennek van alávetve. . .  Amikor Krisztus emberré 
lesz, akkor úgy tér vissza az ember emberségéhez, hogy nem uralkodik, 
hanem szolgál.” (Magassy S.)

A bűneset előtti ember a másik javára és szolgálatára élt. Isten aján
dékát látták a munkában. Munkájukkal is a Teremtőt magasztalták. Szí
vüket a szeretet töltötte be, a szeretet pedig mindig valami csodálatosan 
tevékeny dolog. A bűn közbejötté után a munka fáradságos és sokszor 
eredménytelenné lett. Szeretet helyett az embert munkálkodás közben 
irigység, önzés, haszonlesés, gyűjtési vágy töltötte el.

A munka, becsülettel és felelősséggel végzett munka, mindenki szá-
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mára isteni követelés. „Aki Istennek akar szolgálni, nem szükséges, hogy 
külső élet tekintetében valami különlegeset kezdjen e l . . .  Maradjon sa
ját hivatásánál, tegye, amit felsőbbsége, hivatala és állapota követel és 
akar tőle. Istent az ilyen ember igazán szolgálja.” (Luther.) A keresztyén 
ember tudja, hogy minden munkájával Istennek tartozik felelősséggel. 
„A munka az embereket egymáshoz közel viszi. Ha nem végzi munkáját 
becsülettel, másokat megkárosít, ingyenélővé lesz és meglopja azokat, 
akik verejtékes munkával keresik kenyerüket. A munkátlan ember 
figyelme arra irányul, hogy kitől mit lehet ravaszsággal megszerezni, ha
mis áruval becsapni.” (Éltes Gy.)

A keresztyén embernek abban a tudatban kell végeznie munkáját, 
hogy a gyárban, szántóföldön, górcső mellett végzett munkájáról az élő 
Isten színe előtt kell majd számot adni. Ezért nem lehet felelőtlen, ha
nyag munkavégzése közben. Nem lehet a magán, vagy társadalmi tulaj
don elidegenítője, megkárosítója.

A megigazult ember felszabadul a felebarát szolgálatára. A  reformá- 
tori tanítás nyomán — Isten igéjéhez kötött lelkiismerettel — valljuk, 
hogy egy ember sem igazul meg a törvény cselekedetei által. Amikor 
Luther az „egyedül kegyelemből” való megigazulásról, „egyedül Krisz
tusról” akar csak tudni, akkor ő Istennek arra az egyedülvaló cseleke
detére tekint, amelyet Jézus Krisztusban végzett a bűnös ember megiga- 
zítására. „A cselekedet megtörtént és elvégeztetett, mert Krisztus meg
vette és megszerezte számunkra a kincset szenvedésével, halálával és 
feltámadásával” . (Luther) A kereszt teológiája által juthat el az ember 
arra a felismerésre, hogy az igaz ember hitből él. A reformátori tanítás 
ezzel azt a szabadságot kívánja hangsúlyozni, amelyre a Krisztus által 
megváltott ember felszabadul. „A  Krisztusban megváltott ember fel
szabadul arra, hogy eszével és cselekedetével szolgáljon embertársainak.” 
(W. H. Lazareth) Luther tanítása a keresztyén ember szabadságáról pa
radox formában jut kifejezésre: Jézus Krisztus halála és feltámadása 
által megszabadultunk a Sátán szolgaságából és Krisztus beállítja éle
tünket a felebarát szolgálatába. „Isten teremtő-újjáteremtő tettének ket
tős csodájával állunk szemben: a hittel, amely Istenhez, és a szeretettel, 
amely az emberekhez kapcsol. Amikor az ember felfedezi ezt a kap
csolatot, az emberekből embertárs lesz, s az értük való fáradozás ugyan
csak Istenhez kapcsol egy újabb kötelékkel. Krisztussal is úgy marad
hattak kapcsolatban, akik Hozzá mentek gyógyulásért-újulásért, hogy a 
szabadítás megtapasztalása után rendszerint vissza kellett menniök azok 
közé, ahonnan jöttek. Így töltheti be az ember a kéz, csatorna és eszköz 
(NK 1,29) szolgálatát Isten parancsának engedve Jézus és a Szentlélek 
vezetése alatt.” (Magassy S.) A keresztyén ember egyszerre bűnös és egy
szerre igaz, s kényszeríti magát az önmegtagadásra, hogy felszabadulhas
son a másik szolgálatára. A római klerikális tanítással ellentétben hir
deti, hogy minden megkeresztelt ember a másik szolgálatának királyi 
papságára hívatott el.

Isten megváltói cselekedete felszabadít minket akaratának cselekvé
sére. Elfogadjuk Krisztust személyes urunknak és üdvözítőnknek hit által, 
s Krisztus igazságának gyümölcséből részesedünk. A keresztyének meg- 
igazulnak hit által kegyelemből a jócselekedetekre. Istennek ez a csele
kedete a keresztyének etikai cselekvését mindig megelőzi. A megigazí
tott ember élete magában hordozza a hitet és az etikai magatartást. A hi
tet és a keresztyén életfolytatást meg lehet ugyan egymástól különböz
tetni, de nem lehet elválasztani. A keresztyén szeretet lényegében megis-
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métlése annak a szeretetnek, amit Isten Jézusban adott és mutatott meg 
nekünk. 

A dolgozatok legnagyobb többsége kiemelte a reformáció tamtásának 
megszívlelendő mondanivalóját: keresztyénnek lenni nemcsak azt je
lenti, hogy elfogadjuk azt, amit értünk cselekedett az Űr (Rechtferti- 
gung), hanem elfogadni a szeretet szolgálatára való elkötelezést is (Heili- 
gung). Aki részesült Isten kegyelmi ajándékában, az cselekszi a szere
tet cselekedeteit is. „Szilárdan valljuk, hogy aki hit által kegyelemből 
megigazult, akinek belső emberét betölti a Krisztus és Krisztus szerint 
tájékozódik, Öt követi — szükségszerűen megértő felebarát is, aki öröm
mel vállalja az embereket örömükkel, bánatukkal, gondjukkal, harcuk
kal együtt. Életük Krisztust követve hitből fakadó, másokért való élet.” 
(Bártfay L.)

A hit által megigazult emberek a világban minden emberrel •— Is
ten akarat szerint — a „jóakaratú embernek viszonyában” élnek. Annál 
inkább is ezt teszik, mert látják, hogy olyan emberek, akik a hitben és 
szeretetben (agapé) nem töltik is be Krisztus törvényét, mégis gyakran ke
resztyéneket megszégyenítő módon cselekszik Isten akaratát. Ennek 
jellemzésére említi meg H. Vogel, hogy a múlt században a kizsákmá
nyolt és agyongyötört munkások mellett Marx és Engels sokkal inkább 
betöltötték az irgalmas samaritánus szolgálatát, mint a keresztyének. 
„A reformáció a keresztyén embert Isten előtti igazságból ösztönzi az 
emberek előtti igazságra és közben komoly indításokat ad az immanens 
etikák megbecsülésére. A mi korunkban e felismerés és belátás nélkül 
aligha lehetünk igazi felebarátok.” (Simonfay F.)

Az ember útban van az ítélet Ura felé. A  halál félelmetes lavinája 
pusztulással fenyegeti mindazt, ami az „élet” és „lét” fogalma alá tarto
zik. „Ha igazán őszinték vagyunk, ki kell mondanunk: ha nem történik 
valami, ami teljesen átalakítja ezt a világhelyzetet, akkor forró szerete- 
tünkkel és hősi önfeláldozásunkkal sem tudjuk feltartóztatni a halál la
vináját, amely végül szeretetünket, reménységünket és hitünket is maga 
alá temeti.” (K. Heim) A halál diadalmenetével szemben a reformátori ta
nítás a Feltámadott diadalát mutatja fel! Jézus Krisztus kivette a halál 
kezéből a győzelmi pálmát. Számunkra, akik a Feltámadottal találkoz
tunk, a halál világszemlélete helyébe az új, az ellentétes életszemlélet lé
pett, amely szerint az életé az utolsó szó. Mert az életé az utolsó szó, 
azért nem hiábavaló az a munka, amit azért végzünk, hogy az élet tar
tassák meg, s el ne pusztuljanak emberek. Az élet Isten ajándéka, örök 
a jövője!

Emberi életünk s a világ élete Isten ítélőszéke felé tart. Az ítélet Ura 
az, aki már értünk eljött erre a földre és eleget tett értünk, mindent ek 
végezve a kereszten. „Éppen az eljövendő ítélettel való számvetésből 
fakad az életfolytatás, az emberre bízott szolgálat jó betöltése jelentősé
gének felismerése.” (Magassy S.) Ebben a világban végzett munka és ke
resztvéli életfolytatás után állunk Isten ítélőszéke elé. Ez a tény fokozza 
felelősségünket. Személyes életünk nem oldódhat el a föld és a népek 
sorsától. „A Feltámadott valóságát abban tapasztaljuk meg. ha munkál
kodunk felebarátainkért, akikkel össze vagyunk kapcsolva. Ha a feltáma
dott Krisztus ereiét nem változtatjuk át tetté, akkor képzelt világban 
élünk.” (K. Heim.l A helyes eszhatologikus szemlélet arra a munkálko
dásra késztet, amely minden ember jelenvaló és örökkévaló boldogságát 
munkálja.

Nagy István
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Amsterdamtól -Uppsaláig
AMSTERDAM, 1948.

Az Egyházak Világtanácsa húsz évvel ezelőtt az ökumenikus mozga
lom 1948. augusztus 22-én megnyitott amsterdami vilóggyűlésen alakult 
meg. Az ünnepélyes órában Fisher canterbury érsek az egész nagy gyü
lekezettel így imádkozott:

„Mindenható Atyánk és Urunk, köszönjük Neked és dicsőítünk Té
ged, hogy bennünket eddig az óráig elvezettél, és ezt a pillanatot meg
érnünk engedted a Jézus Krisztusban való hitben és a Szentlélek erejé
ben. Amint azokhoz kegyelmes voltál, akiknek a munkájába most be- 
állunk, úgy kérünk, légy ebben a mi tevékenységünkben is kegyelmes 
hozzánk. Láttasd meg rajtunk jóságodat és erődet, hogy minden munkánk, 
amelyet elkezdtünk és folytatunk, arra szolgáljon, hogy dicsőségedet hir
desse anyaszen tégy házad javára és az egész föld üdvösségére!”

Bár Amsterdamban 44 országból csak 144 egyház volt képviselve, idő
közben számuk mégis a 200-at meghaladta. Az egyháztörténelem új fe
jezete szemmellátható kezdetének lehettünk tanúi.

Sok résztvevő akkor talán még fel sem fogta ennek a döntésnek a 
horderejét. Egy azonban .bizonyos, hogy az Isten kegyelmének és e vi
lágban való jelenlétének a jele volt az, hogy ez a döntés három évvel 
az eddig legborzalmasabb világháború után létrejöhetett.

Az Ökumené olyan egyházakból tevődik össze, amelyeknek még sok 
évre van szükségük ahhoz, hogy a köztük fennálló sokszínűségből egy 
nagyobb egységgé váljanak. De hiszen mindig szem előtt kell tartanunk 
azt is, hogy az ökumenében benne él az egyház egész kétezeréves tör
ténelme!

Dr. Visser't Hooft, a szervezet első főtitkára erről a következőket 
mondta Amsterdamban:

„Mi az egyházaknak EGY tanácsa vagyunk, nem pedig az EGY, osz
tatlan egyháznak A tanácsa. Nevünk is jelzi gyengeségünket és meg
szégyenít Isten előtt; hisz végső fokon Krisztusnak csak egy egyháza 
van a földön. A többesszám, amit használni kényszerülünk, végső fokon 
abnormis. De elnevezésünk egyúttal azt is jelenti, hogy ennek a tény
nek a tudatában vagyunk, s ezt nemcsak passzívan vesszük tu
domásul, hanem előre akarunk lépni az egy keresztyén anyaszentegyház 
célja felé. Tanácsunk tehát szükségmegoldást képvisel, az útnak egy sza
kaszát, egy olyan testületet, amely az egyház teljes elszigeteltségének az 
időszaka és a között az időszak között él, amelyben — ha a földön, ha a 
mennyben — látható lesz, hogy csak egy nyáj és egy pásztor létezik!” 

Már jóval az amsterdami konferencia előtt a világ sok pontján mun
kálkodtak ennek az ülésszaknak a sikeréért. Lassan kikristályosodott 
négy fő tárgysorozati pont, amelyet a főtémába: „A  VILÁG RENDEZET
LENSÉGE ÉS ISTEN ÜDVTERVE” illesztenek bele. Külön tárgyalták eze
ket a témákat:

Az egyház Isten üdvtervében,
Az egyház bizonyságtétele Isten üdvtervéről,
Az egyház és a társadalmi rend felbomlása,
Az egyház és a nemzetközi helyzet rendezetlensége.
Ehhez a négy főtémához hét altéma is csatlakozott, amelynek mind

egyike a Világtanács gyakorlati teendőivel volt kapcsolatban.
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Talán van olyan kérdés, amelyet ma másként vetnénk fel, vagy más
ként hangsúlyoznánk, de egy bizonyos: az Amsterdamban felvetett témák 
ma, húsz év után is „témáink” maradtak, sőt — időközben felmerült új 
szempontok mellett — a jövőben is érinteni fogják az egész világ ke- 
resztyénségét.

Két jellegzetes felszólalást soha nem fog elfelejteni az egyháztörté
nelem. Az egyik John Forster Dullesé, aki akkor még az Egyesült Nemze
tek amerikai delegátusa volt, a másik Hromádka professzoré, akinek a 
neve azóta fogalommá vált a világkeresztyénségben. Egymás után léptek 
emelvényre, s a bennük levő feszültség, amely felszólalásukban kifejezésre 
jutott, talán először döbbentette rá a hallgatókat a megosztottá vált világ 
csaknem áthidalhatatlan feszültségeire. Dulles — bár elismerte a nyu
gati demokráciák csődjét — az ateista világ ellen próbált mozgósítani.

Hromádka professzor viszont, ellenkezőleg, lángoló szavakkal, szen
vedélyes beszédben kárhoztatta a burzsoá kultúrát. Feltárta, hogy csak 
az Isten igéjére való engedelmes figyelés biztosíthatja szabadságunkat 
és annak egyetlen igazi alapja az evangélium. Hromádka okfejtése sok
kal szélesebb körű megértésre talált Amsterdamban, mint Dullesé.

„Az egyház Isten üdvtervében” tárgykörrel foglalkozó első szakcso
port munkájából idézzük Barth Károly utat mutató előadásának néhány 
sorát:

„Amit mi a világ elé akarunk tárni, az az Isten országa, nem pedig 
egy általunk jónak tartott elv, vagy eszme kell, hogy legyen. A társada
lom vagy állam cselekvésére mondott igenünk vagy nemünk nem valami
féle törvénynek, hanem az evangéliumnak az igene vagy neme! De meg 
kell fontolnunk azt is, hogy mi Isten országát csak meghirdethetjük. Ami
kor politikai felelősségünket és szociális samaritánusi szolgálatunkat gya
koroljuk, akkor is csak várunk arra a maradandó városra, amelyet Isten 
fog felépíteni, nem pedig mi építünk egy egyre tökéletesebb keresztyén 
országot. Ez a világ elmúlik. Mi meghirdetjük számára forradalmi re
ménységünket, de nem kínálunk neki egy keresztyén társadalmi vagy 
politikai rendet. Ilyen rend nincs is; csak keresztyén döntés van, amely 
bizonysága és jele ennek a reménységnek.”

A második bizottság, amelynek témája „Az egyház bizonyságtétele 
Isten üdvtervéről” , itt Amsterdamban fektette le annak a fejlődésnek az 
elvi alapját, amely később a hitvallás és a bizonyságtevés, vagy szerve
zetileg kifejezve: az Egyházak Világtanácsa és a Nemzetközi Missziói Ta
nács 1961-ben történő egyesüléséhez vezetett.

A harmadik bizottság munkájára jellemző volt, hogy a társadalmi 
rend átalakulásával kapcsolatos egyházi álláspontok erősen különböztek, 
s nem is jött létre végül sem megegyezés.

Amsterdam volt az a konferencia, amely az EVT (Egyházak Világ
tanácsa) születésének óráját jelezte. Az ősi holland város koncerttermé
ben lezajlott napokról az egykori résztvevők úgy nyilatkoznak, hogy azok 
nemcsak számukra maradnak felejthetetlenek, hanem előreláthatólag még 
hosszú évtizedeken keresztül szerepet fognak játszani a keresztyénség 
történetében. Sok részlet elmosódhat és sok kérdés elavulttá válhat majd, 
de megmarad örök értékűnek az, ami áttört, mint közös felismerés, a kon
ferencia sokszínű bizonyságtételén: Jézus Krisztusról van szó, és arról 
az üdvösségről, amelyet ő hozott a világnak!

Ilyen értelemben választotta meg az amsterdami világgyűlés 1948 nya
rán az EVT első, hattagú elnökségét, díszelnökül választva az ökumeni
kus mozgalom „nagy öregét” , az agg Mott Jánost, aki az 1910-es edin
burghi konferencia óta lelke és motorja volt az ökumenének.
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Az első elnökségben a következők foglaltak helyet: Fisher canter- 
bury érsek, Germanos (halála után Athenagoras) thiatirai érsek, Eidem 
uppsalai érsek (lemondása után Berggrav oslói püspök), Marc Boegner, 
a francia protestantizmus elnöke, Oxnam New York-i püspök, és Tsu- 
Chen-hao kínai püspök, (visszalépése után Sarah Chakkao indiai rektornő, 
t 1954).

Az amsterdami üzenetben, amelyet a világ minden egyházának meg
küldték, időtálló marad ez a néhány mondat:

„Dicsőítjük Istent, az Atyát, és Jézus Krisztust, a mi Megváltónkat, 
aki Isten szétszórt gyermekeit összegyűjti, és minket itt Amsterdamban 
is együvé vezérelt. Szétválaszt bizony bennünket sok minden. Nemcsak 
a. tanítás, az egyházi rend és a tradíció, hanem bűnös büszkeségünk is: 
a nemzeti-, az osztály- és a faji büszkeség.

De Krisztus saját tulajdonává tett bennünket, s őbenne megszűnik 
a szétszakadozottság. Ahol Őt keressük, ott megtaláljuk egymást.

Szilárd az akaratunk, hogy együtt maradunk!
Mint akik bizalommal és örömmel néznek a váltságuk elközelítése 

felé. nekilátunk azoknak a feladatoknak, amelyek ránk várnak, hogy ez
zel is megláttassuk az emberekkel az idők jeleit!”

EVANSTON, 1954

Magyarországi Evangélikus Egyházunk Amsterdamban nem volt kép
viselve amiatt a belső bizalmi válság miatt, amely 1948 őszén egyházunk 
életét jellemezte. Az Egyesült Államokban 1954 nyarán rendezett máso
dik világgyűlésen azonban már ott lehettünk. Egyházunkat D. Dr. Vető 
Lajos és D. Dezséry László püspökök képviselték, református részről pe
dig D. Bereczky Albert és Péter János püspökök, valamint dr. Papp László 
teológiai akadémiai dékán volt jelen.

A magyar delegációt azért is nagy érdeklődés kísérte világszerte, mert 
közismert volt a világgyűlés tanulmányi anyagához való magyar hozzá
szólás magas színvonala. Dr. Visser’t Hooft főtitkár előzőleg még Rómá
ban kijelentette, hogy „a magyar protestantizmus jelenléte és részvétele 
az EVT világzsinatán éppen azért is rendkívül fontos, mert a magyarok 
jelentősen hozzájárultak annak előkészületeihez” . A hidegháború meleg 
éveiben ennek különös súlya volt. Ezt is mondta a főtitkár: „Közöltük 
amerikai barátainkkal, hogy inkább lemondanánk arról, hogy nagygyűlé
sünket az Egyesült Államokban tartsuk, semhogy lemondjunk a magyar 
egyházak küldötteinek részvételéről.”

Evanston Chicago elővárosa a Michigan tó partján. A methodisták ál
tal 1851-ben alapított egyetem volt a székhelye az augusztus 15-én meg
nyílt világgyűlésnek. A római katolicizmust kivéve valamennyi keresz
tyén egyház jelen volt képviselői révén Evanstonban. összesen 161 egy
házi testület 49 országból. A hivatalos küldöttek száma 502 volt. Még egy 
szám a világméretű érdeklődés jellemzésére: a világsajtót kereken 2000 
újságíró képviselte!

A világgyűlés főtémája ez volt: „KRISZTUS A VILÁG REMÉNY
SÉGE!”  Az első napon mindjárt erről szóltak a bevezető előadások az 
indiai Newbigin püspök, a nyugatnémet Schlink és az amerikai Calhoun 
professzor ajkáról.

Azután hat szakosztály alcsoportjaiban tárgyalták meg a hat mellék
témát :

Egységünk a Krisztusban és egyházakra szakadozottságunk,
Egyházunk missziója a kívülálló világhoz,
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A felelős társadalom világtávlatban,
Keresztyének a világközösségért folytatott küzdelemben,
Az egyház a faji és népi feszültségek között,
A  keresztyén ember a hivatása körében.
A hidegháború feszültsége közepette nagy erővel hangzott hazai egy

házunk bizonyságtétele a reménységünkből következő szolgálatainkról. 
Számbavette szolgálatunkat az egyház egységéért, az egyházon kívül va
lók iránt, a társadalomért, a nemzetközi életben, a faji kérdésben és a 
világi elemért. Aktuális ma is ez a két elhangzott mondat:

„Szeretettel emlékeztetjük újból testvéregyházainkat, hogy a béke 
újtestamentumi görög szava, az EIRÉNÉ gyökere az EIRO ige, ami any- 
nyit jelent: újra beszélni egymással. Hisszük, hogy a békéltetés szolgála
tában járó egyházak reménységben késztethetik a népeket és kormányo
kat: újra és újra beszéljenek egymással, amíg csak eredményt tudnak el
érni!”

Bennünket az a megtiszteltetés ért ezekben a napokban, hogy a 100 
tagú Központi Bizottságnak — tehát a világtanács vezető testületének — 
tagjai sorába beválasztották Vető Lajos püspökünket.

A megnyitó istentiszteleten kezdő énekként minden nyelven az „Erős 
vár” kezdetű énekünket énekelték. Dr. Marc Boegner francia lelkész, az 
elnökség egyik tagja felolvasta franciául Ézsaiás 53. fejezetét, Athenago- 
ras érsek pedig görögül a Filippi-levél 2. részét. Eivind Berggrav nyugal
mazott norvég püspök az Apostoli Hitvallást mondta el németül. Imád
kozott Fisher canterbury érsek és Jacob dél-indiai püspök. Prédikációt 
Oxnam püspök mondott az 1948-ban Amsterdamban elhangzott mondat
ról: „Szilárd az akaratunk, hogy együtt maradunk!”

Az ünnepélyes záróülést augusztus 31-én már az újonnan választott 
elnökség nyitotta meg. Az EVT hat új elnöke lett Evanstonban: John Bail- 
lie lelkész, az egyiptomi Üj Kollégium rektora, a skót egyház tagja; San- 
te Uberto Barbieri püspök, Argentína, Uruguay és Bolívia methodista 
püspöke; D. Ottó Dibelius püspök, a Németországi Evangélikus Egyhág 
tanácsának elnöke; Juhanon metropolita, a dél-indiai Malabari Mar Tho- 
ma szír egyház metropolitája; Michael, az észak- és dél-amerikai görög 
orthodox egyház érseke, és Sherrill, az amerikai protestáns püspöki egy
ház vezető püspöke. Dr. Bell chichesteri püspököt, aki 35 éve vett mór 
részt az Ökumené munkájában, a szervezet tiszteletbeli elnökévé válasz
tották. Az új elnökség a „Krisztusban nincs Kelet—Nyugat” kezdetű öku
menikus korái éneklése közben lépett az emelvényre.

A záróülés „Üzenetet”  fogadott el, amelyből néhány sort itt idézünk: 
„Hat évvel ezelőtt gyűltek egybe egyházaink, hogy megalakítsák az 

Egyházak Világtanáesát és kijelentsék, hogy együtt akarnak maradni. 
Megköszönjük Istennek, hogy e hat esztendő folyamán megáldotta mun
kánkat és közösségünket. Most immár a második szakaszba lépünk. Itt 
már nem elég, hogy csupán együtt maradjunk, hanem előre kell halad
nunk .. .

Jelenlegi világunkat a félelem és a bizalmatlanság hasítja ketté. Csak 
Krisztus keresztjénél találhatnak az emberek egymásra, ahol felismerik 
magukról, hogy bocsánatot nyert bűnösök . . .  Itt a keresztnél kell keres
nünk a szabadulást önigazságunkból, türelmetlenségünkből és félelmünk
ből. És azok, akik tudják, hogy Krisztus feltámadott, számoljanak biza
lommal azzal az új erővel, amely áttör minden emberi akadályon.

Ugyanabban a templombán, ahol a világgyűlést megnyitották Eivind 
Berggrav norvég püspök tartotta a záró istentisztelet igehirdetését.

Végül még néhány érdekes adat a hatalmas méretű világgyűlés ösz-
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szetételéről. Az 502 hivatalos delegátusból 383 volt lelkész, illetve pro
fesszor, 44 asszony és 75 laikus egyházi vezető. Az 502 hivatalos delegá
tus mellett csaknem 1300 hivatalos résztvevője volt a gyűlésnek, akik 
54 országból érkeztek és 179 egyházat képviseltek. A Központi Bizottság 
választott tagjai közül 18 volt evangélikus, 17 református, 12 orthodox, 
11 anglikán, 10 methodista, 7 uniált protestáns, 5 baptista, 3 kongregacio- 
nalista, 2 kopt. és 1—1 tartozott az abesszin, ókatolikus, szír-orthodox 
egyházhoz, az ún. Krisztus tanítványaihoz és az Udvhadsereghez.

NEW-DELHI, 1961
Evanston óta hét évenként tartja világgyűléseit az Egyházak Világ

tanácsa. Közben az Evanstonban újraválasztott dr. Visser’t Hooft főtitkár 
és a hattagú elnökség vezetésével évente tartja üléseit a mintegy 100 
tagú Központi Bizottság. 1955 és 1960 között Davos, Galyatető, New Ha- 
ven, Rhodos és St. Andrews voltak a mérföldkövek. Ezután került sor az 
EVT 3. világgyűlésére az indiai New-Delhiben.

A magyar protestantizmust hattagú küldöttség képviselte: dr. Bartha 
Tibor és Szamosközi István református, Káldy Zoltán evangélikus püs
pök, dr. Varga Zsigmond református és dr. Ottlyk Ernő evangélikus teo
lógiai akadémiai dékánok, valamint dr. Kenéz Ferenc, a Magyarországi 
Egyházak ökumenikus Tanácsának főtitkára.

ökumenikus Tanácsunk a részvétellel kapcsolatban hozott határoza
tában többek között ezeket mondta: „Várakozással és reménységgel fe
jezzük ki azt a kívánságunkat, hogy Indiában a keresztyén egyházak hat
hatósabb és világosabb szót szóljanak a cselekvő keresztyén szeretetről. 
Szavuk és cselekedeteik tudjanak sebeket kötözni országok testén, gon
dokat oszlatni az elnyomott népek körében és bátorító, segítő szót szólni 
azok felé a népek felé, akik hősiesen küzdenek a jobb, szebb, igazabb és 
szabadabb életért.”

1961. november 19-én nyitotta meg kapuit 198 tagegyház mintegy 1500 
küldöttének India fővárosa. A megnyitó istentiszteleten V Ba Hmyin bur- 
mai baptista lelkész hirdette az igét. Az első teljes ülés előadásait pedig 
Newbigin, a Dél-indiai Egyház püspöke tartotta az ökumenikus mozga
lom missziói dimenzióiról, Visser’t Hooft főtitkár az EVT feladatairól, 
Noth keletnémet evangélikus püspök pedig a világgyűlés főtémájáról: 
„KRISZTUS A VILÁG VILÁGOSSÁGA’’!

A világgyűlés egyik fontos mozzanata volt a Nemzetközi Missziói 
Tanács és az Egyházak Világtanácsa egyesülése. A Missziói Tanács ad
digi elnöke, dr. Christian Baeta, a neves ghanai professzor terjesztette 
elő ezt a több éven át előkészített lépést, amelyet mór jóváhagyott 1958 
januárjában a Missziói Tanács accrai világgyűlése. A régi önálló szerve
zet helyébe ezentúl az EVT „Világmisszió és Evangélizáció” nevű új 
szakosztálya lépett.

Ez a világgvűlés fogadta el 383 szavazattal 36 ellenében és 7 tartóz
kodással az EVT teológiai alapállását és hitvallását tömören kifejező „új 
bázisát” , amely így hangzik: „Az Egyházak Világtanácsa azoknak az egy
házaknak a közössége, amelyek az Ür Jézus Krisztust a Szentírásnak 
megfelelően Istennek és Megváltónak vallják, s ezért közösen igyekez
nek teliesíteni azt, amire elhivattak, az Atya, Fiú, Szentlélek Isten di
csőségére” .

Fontos esemény volt 23 úi tagegvház felvétele is. Ezeknek nagy több
sébe afrikai volt,. Néhány dél-amerikai és ázsiai egyházon kívül ekkor 
vált az EVT tagiává az orosz, bolgár és román orthodox egyház, valamint 
az amerikai finn evangélikus egyház is.
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Űjabb hét évre a következőket választották Delhiben az EVT elnö
keivé: D. Niemöller Mártont, a hessen-nassaul ev. egyház elnökét, Dr. 
Ramsey canterbury érseket, Jakovos amerikai görög-orthodox érseket, 
Dávid Mosest, az Észak-indiai és Pakisztáni Egyesült Egyház lelkészét, 
Charles Pariin New York-i methodista ügyvédet és Sir Francis Ibiam ni
gériai presbiterianus kormányzót.

Űjabb megtiszteltetés érte egyházunkat azzal, hogy a Központi Bi
zottság tagjai közé választották Delhiben D. Káldy Zoltán püspökünket. 
A magyar protestantizmust rajta kívül ebben a testületben dr. Bartha 
Tibor református püspök képviseli.

Fontos felhívást bocsátott ki a világgyűlés a világ népeihez és kor
mányaihoz, amely alkalmas arra, hogy világszerte csökkentse a politikai 
feszültséget. A 8 pontos felhívás nagy figyelmet keltett az adott világ- 
helyzetben.

Ugyancsak felhívással fordult a világgyűlés a portugál, angolai és 
dél-afrikai kormányokhoz, felszólítva őket az elnyomó és embertelen po
litikájuk megszüntetésére. A tagegyházakat pedig külön kérte a felhívás 
az antiszemitizmus minden formájának felszámolására.

A new-delhi világgyűlésnek más volt a „légköre” , mint a korábbi, 
főleg nyugati befolyás alatt álló konferenciáknak.

Kezdett megmutatkozni, hogy a hidegháborúnak nem szabad teret 
engedni az egyházi életben sem. Indiában minden eddiginél jobban meg
találta egymás kezét a világ jövőjéért felelősséget érzők egy csoportja. 
Találóan mondotta De Vries holland professzor: „A harmadik nagygyű
lés nem tudta bezárni a ,templomajtót’ és nem tudta ,lehúzni a függönyö
ket’ a világ elől és az emberiség igazi problémái elől. Ebben nagy szerepe 
volt az indiai társadalmi és gazdasági helyzetnek is, amely az ülésezés 
ajtajait is döngette, utánuk nyomult az ülésterembe. Ott csak úgy lehetett 
.teológiát művelni’, hogy annak elszakíthatatlan kapcsolatban kellett 
lennie az élettel, a kenyérrel és az ember valóságos napi problémáival!”

összefoglalóan hadd idézzünk néhány mondatot a japán Masao Ta- 
kenaka professzor New-Delhiben elhangzott szavaiból: „Az egyháznak 
sürgetően szüksége van arra, hogy fontolóra vegye Isten népe szolgáló fel
adatát a világ iránt. Ez Krisztus egyáza egyik elengedhetetlen ismertető 
jegye. A gyors szociális változások problémáira tekintettel örülnünk kell 
annak, hogy a Szentlélek ilyen egyedülálló lehetőséget adott nekünk ar
ra, hogy felismerjük és aktivizáljuk az egyház világért-szolgáló dimen
zióját!”

UPPSALA, 1968

Az Egyházak Világtanácsának negyedik világgyűlése ez év július 
4-én megnyitó istentisztelettel kezdődik majd a svéd érsekek székhelyén: 
az uppsalai katedrálisban. A hivatalos küldöttek száma messze megha
ladja az eddigi konferenciákét. Amíg ezeknek száma Amsterdamban 
csak 351, Evanstonban 502 és New-Delhiben 577 volt, most mintegy 2500 
férfi és nő fog az egyházak képviseletében a világ minden részéről egy- 
beseregleni, akik közül 800 lesz a hivatalos delegátus. Csaknem ugyan- 
ennyien lesznek a sajtó, rádió és televízió képviselői is.

A hivatalos delegátusokon kívül résztvesz a világgyűlésen 165 ta
nácsadó, 150 ifjúsági küldött, 85 ún. testvéri küldött, a nagy egyházi vi
lágszervezetek képviselői, 65 megfigyelő, a római katolikus egyház 16 
delegált megfigyelője, s végül 65 vendég, akik a Világtanácshoz nem tar-
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tozó egyházi világszervezetek képviselői lesznek. A hivatalos küldöttek 
a világ minden részéből összesen 233 tagegyházat képviselnek.

Első ízben fogja az orthodox egyház a tagegyházak nagy többségét 
alkotni.

Az is érdekes, hogy az ázsiai, afrikai és latin-amerikai egyházak, ame
lyek Amsterdamban még csekély szerepet játszottak, összesen 200 delegá
tust fognak küldeni, s ezzel a résztvevők V4-ét fogják alkotni.

A főtéma Uppsalában ennek az igének a kifejtése lesz: „ÍME, EN 
MINDENT XJJJA TESZEK...”  Hat szekció fog az egyház világban való 
életének új alapvonálaival foglalkozni és jelöli ki majd azt az irányt, 
amelyet az ökumenikus mozgalom az elkövetkező években követni fog. 
Emellett 30 albizottság fogja az EVT különböző szakosztályai számára 
az irányelveket megszabni.

Az első alcsoport témája: „Az egyház egysége az egyre szűkülő vi
lágban”, célja pedig az új-delhi világgyűlésen hozott egységnyilatkozat 
továbbfejlesztése.

A második alcsoport, amelynek témája „Egyház a misszióban” , többek 
között azzal a kérdéssel foglalkozik majd, hogy az egyházak missziói 
hatóereje ma kevésnek tűnik az egyre gyorsuló népszaporulat mellett.

A harmadik alcsoport „Az egyházak szerepe a szociális és gazdasági 
fejlődésben” cím alatt többek között kiértékeli majd az EVT 1966-ban 
Genfben tartott „Egyház és Társadalom” konferenciának az eredményeit.

A negyedik alcsoport „Az egyházak szerepe a nemzetközi ügyek
ben” az egyház békeszolgálatáról és annak teológiai feltételeiről tanács
kozik.

Az ötödik alcsoport témája: „Istentisztelet egy szekularizált korszak
ban” . Azt akarja majd nyilvánvalóvá tenni, hogy a ma igehirdetésének 
kapcsolatban kell lennie a világ problémáival.

Végül a hatodik alcsoport „Űj életstílus felé” cím alatt az új isten- 
tiszteletnek és az ún. új erkölcsnek az egyre élesebben jelentkező és so
kat vitatott kérdéseit fogja tárgyalni.

A főtémát Agourides görög teológiai professzor fogja kifejteni. Elő
adásokat fog tartani az indiai Peter Paul Varghese, aki korábban az EVT 
genfi osztályán dolgozott, továbbá Visser’t Hooft volt főtitkár, Hendrikus 
Berkhof holland teológus és dr. Barbara Ward angol közgazdász. A meg
nyitó istentisztelet igehirdető szolgálatát a közismert Nobel-díjas ameri
kai baptista lelkész és néger vezető: dr. Martin Luther King tartotta 
volna.

Dr. Eugene C. Blake, a Világtanács új főtitkára, aki az amerikai 
Egyesült Presbiteriánus (református) egyház egyik vezetője, három cso
mópontban foglalta nemrég össze Uppsala fő feladatait. Először is el kell 
dönteni, hogy a Tanács gyorsítsa-e eddigi ütemét, vagy lelassítsa lépteit. 
A második problémakör a hit válsága. Emögött a kifejezés között az a 
kérdés húzódik meg. hogy miképpen tudja az egyház az evangélium örök 
igazságát új, a modern ember számára is megérthető és elfogadható mó
don megfogalmazni. Végül a római katolikus egyházzal való további 
együttműködés mértékét és eszközeit kell a világgyűlésnek megvizsgál
nia.

Uppsala után az Egyházak Világtanácsának több tekintetben új sza
kasza kezdődik. Hisszük, hogy a történelem Ura az egész emberiség ja
vára. a ma még kirívó társadalmi, politikai, kulturális és gazdasági kü
lönbségek kiegyenlítődésének irányában viszi majd előre korunk e nagy- 
jelentőségű egyházi mozgalmát.

Dr. Fabiny Tibor
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Az igazi bölcsesség
A Magyar Rádióban 1968. február 25-én elhangzott igehirdetés.

Jak 3,13—18

Jakab gyülekezetében sok az olyan ember, ki magát bölcs és 
értelmesnek tartja, és vélt bölcsessége alapján hangadó lett a gyü
lekezetben. De mivel mások még nagyobb bölcsnek és még értelme
sebbnek tartották önmagukat, kész volt az irigység és civakodás, 
minek folytán felborult a jó rend és a békesség, pedig az igazság 
gyümölcse csak békességben vethető el. Így került előtérbe minde
nekelőtt az a kérdés, hogy

1. milyen is voltaképpen az igazi bölcsesség?
A jakabi bölcsesség nem elvont bölcsesség, okoskodás és szó- 

cséplés, hanem Istennek tetsző és emberek javát munkáló példás 
élet. Az itt szóban levő bölcsesség nem azonos a 12 éves Jézus okos
ságával, kinek értelmes feleletein a szellemi és erkölcsi méltóságot 
sugárzó vének elcsodálkoznak. Nem is azonos a mai 14 és 18 évesek 
szellemi felkészültségével, akik legutóbb egy-egy szaktárgyból az 
Országos Tanulmányi Versenyen annak bizonyságát szolgáltatták, 
hogy valóban okosak és értelmesek. Még csak nem is egészen azo
nos a békességet megmentő Ábrahám magatartásával, aki a legelő 
miatt támadt testvérvitának véget vet azzal a nagyon bölcs, vitás 
ügyek békés rendezésénél ma is alkalmazható mondással: Ne legyen 
köztünk veszekedés, hiszen atyafiak vagyunk! Ez az Ábrahámtól 
való bölcs mondás ma is megáll, akár a családra és gyülekezetre, 
akár az emberiség nagy családjára gondolunk, ahol az irigység és 
civakodás és annak folytatásaként a felfordulás és mindenféle go
nosz tett hol csak könnyel, hol vérrel is elegyítve százféle alakjában 
felüti fejét. Ne legyen köztünk civakodás és felfordulás, mondja a 
mai Ábrahám, hiszen egy Atyának gyermekei és az emberiség nagy 
családján belül testvérek vagyunk!

Jakab bölcsessége nem azonos és egyértelmű tudománnyal és 
ismerettel, bár sok a kapcsoló pont a kettő között. Ahogyan a tudo
mány nem lehet meg bölcsesség nélkül, ugyanúgy a bölcsesség sem 
állhat meg az apostol szerint az igazság nélkül. Innen van az, hogy 
az egyház, középkori bűnei jóvátételeként, és azokból okulva, hálás 
nemcsak a bölcsek bölcsességéért, hanem tudósok tudományáért is, 
és ennek igazolására nagy világgyűléseken hallatja hangját, ahol 
a tudomány és mai társadalmi fejlődésünk felismeréseit szem előtt 
tartó emberek tanácskoznak arról, mi a legsürgősebb egyházi és 
társadalmi teendő annak érdekében, hogy ne legyen civakodás, fel-
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fordulás és mindenféle gonosz tett emberek és népek együttélésé
ben. Innen van az, hogy sajtónkban helyet, szószéken pedig hangot 
kap minden, ami ma világ és emberiség nagy és félelmetes gondja: 
a vérző és pusztuló Vietnam, az éhező és szomszédsága sok-sok millió 
Lázárjával, az otthon- és hajléktalanná lett arabok, a ma, holnap 
és holnapután minden megoldásra váró nagy világproblémája. Nem
csak az emberiség, az egyház története is azt igazolja, hogy a vak
ság és süketség, az elvont bölcselkedésben megrekedő életszemlélet 
soha sem volt bölcs tanítómester.

Az igazi bölcsesség az apostol szerint nem az ékesszólás suhanó 
szárnyain felröppenő szó és tágas ismeret, nem a hindu bölcsek 
passzív szemlélődése, hanem a helyes életfolytatásból fakadó jó cse
lekedetek sokfélesége. „Mutassa meg bölcsességét” ! — hangzik a 
felhívás, pedig az ember azt várná, hogy mondja el és ismertesse. 
És amit meg kell mutatni, nem az érettségi bizonyítvány és nem a 
diploma, nem is a neve alatt megjelent szépirodalmi vagy tudomá
nyos mű, hanem a példás élet meggyőző cselekedetei. Az igazi böl
csesség Istennek tetsző életben realizálódó tudás, ismeret, irgalom és 
élettapasztalat. Ez a gyakorlati életbölcsesség mint isteni követel
mény sokszor és sokféleképpen elénk kerül Isten igéjében. Többek 
között abban a szép igében is: „Megjelentette néked, ó ember, mi lé
gyen a jó, és mit kíván az Ür tetőled! Csak azt, hogy igazságot 
cselekedjél, szeressed az irgalmasságot és hogy alázatosan járj a 
te Isteneddel.”  Ennek méltó újszövetségi párja az itt elénk kerülő 
színes felvétel az igazi bölcsességről. „Először tiszta, azután béke
szerető, méltányos, engedelmes, irgalommal és jó gyülmölcsökkel tel
jes . . . ”  Ahogyan a szeretet himnusza mögött, melyből teljesen ki
maradt Jézus neve, ugyanúgy itt is, a bölcsesség himnusza mögött 
Jézus arcának és életének körvonalait látjuk finoman kibontakozni. 
Ez Jézus fényképe, mivel ez a tiszta, békeszerető, méltányos, enge
delmes, irgalommal és jó  gyümölcsökkel teli bölcsesség annak a Jé
zus Krisztusnak élete, erkölcsi tanítása, mindhalálig tartó engedel
messége és értünk vállalat kereszthalála, kinél a bölcs szó és a hozzá 
illő élet mindig teljes harmóniában jelentkezik. Igen, ez annak a 
Jézusnak fényképe, aki nekünk nemcsak utunk, igazságunk és bé
kességünk, hanem egyben bölcsességünk is.

2. Honnan való ez az igazi bölcsesség? Az imént már elmondot
tak után az apostol szavával-még így is felelhetünk: Felülről jön! 
Attól az Istentől, kinek félelme az Ószövetség kegyes embere sze
rint a bölcsesség kezdete. Ez a bölcsesség az az ismeret, amelyből 
gyakorlatilag élünk és amely egész létünket átfogja. Ez a bölcses
ség attól az Istentől való, aki földi gyülekezetének Jézus Krisztust 
küldte bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul. Tőle tudjuk: 
micsoda az igazság Istenhez és emberhez való viszonyunkban. Ö 
váltotta és szentelte meg földi gyülekezete tagjait nemcsak az örök 
életre, hanem erre a bölcs, hűséges és felelősségteljes evilági életre 
is. Tőle tanultuk és tanulhatjuk a bölcs életet, mikor példázataiban 
ismételten is elénk állítja a bölcs és hű szolga példaképét. Ezért
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hitünk szerint a legfőbb bölcsesség a Krisztusban gyökerező és 
Krisztus követésében kibontakozó élet gyümölcse. Ennek alapját 
és lehetőségét Isten megadja mindazoknak, akik azt Tőle kérik, és 
készek életüket a Szentlélek vezetése alá rendelni.

Ez a felülről való bölcsesség ikertestvére az igazságnak. Jakab 
ez alapigénk hátterében álló embereket azért tartja alkalmatlan
nak és méltatlannak a tanítói szolgálatra, mivel hazudnak az igaz
ság ellen. Mivel a bölcsesség igazság nélkül ördögi dolog. Már az is 
nagy baj, ha a bölcsességnek nincs szíve. Ha csupán beszélni képes, 
de nem tud szeretni és haszonlesés nélkül szolgálni. Az is nagy baj, 
ha nem jár együtt a szelídség és alázatosság lelkületével, hanem ön
telten bölcselkedik. De a bölcsesség igazság nélkül, Krisztus igéje 
Krisztushoz illő élet és cselekedetek nélkül, valóban földi, testi és 
ördögi.

Ma különösen a misszió területén alakult gyülekezetek tagjai
ban egyre hangosabb az a kívánság, hogy Krisztushoz tartozásuk 
foglalja magába világi életüket is, és az egyház számoljon többek 
között azzal a kívánságukkal, hogy javítsák életfeltételeiket a világ
ban. Képviselőik a nagy világgyűléseken erőteljes felszólalásokban 
utalnak arra, hogy az egyházat a felülről kapott bölcsesség arra 
is kötelezi, hogy alul, itt a földön, a kialakulóban levő új világban a 
hit igazságaival együtt képviselje a szociális és társadalmi igazságot 
is: minden nép jogát az emberhez illő életkörülményekhez, a betevő 
falathoz, életet mentő és meghosszabbító orvosságokhoz, meleg ott
honhoz, egyszóval emberségesebb körülményekhez. Az ifjú egyházak 
körében hitelét veszíti az olyan egyház, mely Krisztus igazságát 
csak vertikális vonatkozásaiban látja, de nem képviseli annak hori
zontális vonatkozásait is, az emberiség nagy családjának megoldásra 
váró feladatai komoly és erőteljes felkarolásával. Nem igazodha
tunk ahhoz a szólásmondáshoz: „Ha hallgattál volna, bölcs ma
radtál volna!” Ehelyett inkább azt tartjuk, amit egyik egyházi em
ber kiáltott szenvedélyes hangon a szóban levő kérdéseket tár
gyaló összejöveteleken: Eleget hallgattunk már, mikor szólni, sőt 
kiáltani kellett volna! Ennek feltétele nemcsak az igazság, hanem 
az ember szeretete. Az a bölcsesség és igazság csókolgátják egy
mást, ott lepleződik az ördögi bölcsesség minden formájában. Az a 
formája is, hogy az egyház ne törődjék a világ dolgaival, hanem 
elégedjék meg az evangéliumban rábízott isteni bölcsességgel. Néz
zen böjt közelségében Megváltójára, ne pedig az éhező és nyomorgó 
tömegekre széles e világon. Törődjék többet az emberek üdvössé
gét fenyegető veszedelmekkel, mint az emberiség békéjét fenyege
tő háborús veszedelemmel.

örvendetes, hogy ez a tábor Nyugaton is egyre inkább leszű
kül, és ezzel párhuzamosan egyre többen követelik a vietnami ke
gyetlen emberirtás azonnali beszüntetését, a rendelkezésre váró vi
lágproblémák békés megoldását, a bölcsesség és igazság elvének 
határozott érvényesítését. Egyre inkább sarokba szorul és megszé
gyenül az ördögi bölcsesség és tisztelet, hála és elismerés veszi kö-
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rül azokat az egyházi és világi vezetőket, akik az emberiség mai 
helyzetében felelősségük tudatában szolgálnak mint békeszerető em
berek. Az is örvendetes, hogy magyar hazánkban, ahol e hetekben 
alsó és felső szinten újra alakulnak az ország minden becsületes, 
jószándékú, hazáját és népét szerető polgárát közös munkára hívó 
Népfrontbizottságok, egyszerű magyar emberek milyen bölcsen, 
mennyi szeretettel és hozzáértéssel szólnak falu és város megoldás
ra váró feladatairól. És ugyanakkor milyen világosan látják, hogy a 
háború se nem bölcs, se nem igazságos, hanem mindig ördögi, mert 
ahol irigység van és civakodás, ott felfordulás van és mindenféle 
gonosz tett. Mert amit a harag és bosszúállás cselekszik, az min
dig az ostobaság cselekvése.

3. Végül még egy utolsó kérdés: Mire való a bölcsesség? Hogy 
megtanítson minket, a földi, testi és ördögi bölcsességtől végzetesen 
megfertőzött embereket bölcsen, békességben és szeretetben együtt 
élni. A családban, a gyülekezetben, a munkahelyen és a társadalom
ban. Nem könnyű ezt megtanulni, mert ahol tisztátalan a szív, ott 
fertőzött a bölcsesség, az értelem, az érzés és az akarás is. Nem 
abból támad-e Nálatok is oly sok baj, nem abból ered-e az állandó 
nézeteltérés és felfordulás, mivel mindegyiktek bölcsebbnek és ér
telmesebbnek tartja magát a másiknál, pedig egyik fél bölcsessége 
sem tiszta és tökéletes. Olykor tán bibliai igék és aranymondások 
is előkerülnek egyéni értelmezésben, noha az Istentől való mindig 
olyan, hogy nem szabad tisztátalan ajakkal és kézzel hozzányúlni. 
Böjt felé menetelünk! Kérjetek Istentől tisztább bölcsességet! Kér
jetek Szentlelket! Ami felülről való, nemcsak megvilágosít, hanem 
meg is szentel és meg is tisztít.

Nehéz megtanulni a méltányosság és engedelmesség bölcsessé
gét. Az a méltányos, ki nem ragaszkodik csökönyösen, minden áron 
egyéni elképzeléséhez, hanem meggyőzhető, meghallgatja az okos 
szót. Engedelmeskedni pedig felettébb nehéz helyzetekben olykor 
csak a szeretet tud. mely nem ragaszkodik konokul a rideg igazság
hoz. Nem abból adódik-e Nálatok a jajok és bajok zöme, hogy min
denki csak parancsolni akar, egyik sem méltányos és engedelmes. 
Mégpedig se Istennek, se emberenek. így lehetetlen az emberi 
együttélés békében és szeretetben. Nos, hogy ne így legyen, erre 
való a Krisztusban kapott bölcsesség. Erre való a böjt és erre való 
a bűnbocsánat kegyelme.

Ahol akad igazi tanító, aki hite és bölcsessége alapján méltó a 
tanszékre és szószékre, és ahol akadnak hívek, akik komolyan veszik 
-Tézus ígéretét, hogy lehet Szentleiket kérni, ott ez a Lélek a hittel 
együtt munkálja ezt a bölcsességet és igazságot is, melyből áldás fa
kad gyülekezetre és népre egyaránt. Mert az Istennek odaszentelt 
szívből lesz a bölcs. Istennek kedves és ember javát is szolgáló 
élet. Ennek világos látásában legyen ez a befejező mondat: ..Taníts 
minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!”

Weltler Rezső
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S z e m l e

A társadalmi humánum teológiai kritériumai       Az egyházak ökumenikus Tanácsának Uppsalában tartandó IV. nagy
gyűlésének előkészítésére egybehívott tanulmányi ülés öt memorandumot 
dolgozott ki, ezek teológiai megfontolásokat tartalmaznak, az ember lé
nyegéről, a keresztyén szociáletikáról, a forradalom jelentőségéről, a tech
nológia hatásáról, és az egyház felelősségéről a társadalmi és nemzetközi 
életben.

Zagorszkban mélyrehatóan tárgyalták azt a kérdést, hogy a teológia 
milyen kritériumokat nyújthat az emberibb társadalomra való törekvés
nél a humánum értékelésére. Ezekről a kritériumokról folytatott vita köz
ben az egyik felszólaló felhívta a figyelmet arra az eltorzított ember
képre, amely sok tudományos és politikai nézetnek implicite szolgál 
alapul, és ezzel kegyetlenségre és embertelenségre vezet. Az emberi mél
tóság és értek kulcsa Istenhez való viszonyában van. Másfelől a teo
lógia ha nem akar fanatikussá válni, nem nélkülözheti a tudományos ku
tatás segítségét. Ebből következik a párbeszéd szó szükségessége teoló
gusok és szociológusok, pszichológusok és más tudósok között, az ember 
igazi lényegéről. Az igazi emberség, ahogyan az Jézus Krisztusban talál
ható, jelenti a készséget arra, hogy felelősséget vállaljon az elemi emberi 
szükségletek megadására, és hogy szolidárisán együttszenvedjen a ki
vetettekkel és a hátránytszenvedőkkel.

A forradalom kérdéséről ezt állapította meg a csoport: „A teológiá
nak meg kell szabadítania a keresztyéneket és az egyházat a teremtés, 
a gondviselés és a törvény olyan magyarázataitól, amelyek a rend jelen
tőségét általánosságban eltúlozzák az igazságossághoz képest, hogy a teo
lógia ismét lehetővé tegye a rend és az igazságosság dinamikus viszo
nyát . . .  A keresztyén teológia egyaránt óv minket a status quo és a for
radalom dicsőítésétől.

A zagorszki tanulmányi ülés véleménye szerint a gondviselés és az 
emberi felelősség viszonyát különösen abból a szempontból kell újra vé
giggondolni, hogy a technológia lehetővé teszi az embernek, hogy ural
kodjék a természeten. Felhívták a keresztyéneket, hogy a társadalmi fej
lesztés olyan modelljeit dolgozzák ki, amelyek számolnak a társadalom 
általános célkitűzéseivel. Nemcsak tudományos analízisre, hanem prófé
tai elemekre is szükség van.

Az ökumenischer Pressedienst (1968. 12 : 7. lap) híradása.
NÉHÁNY KÉRDÉSÜNK VAN ezzel a híradással kapcsolatban, bár 

a memorandumok teljes szövegét még nem ismerjük.
1. Felhívjuk a figyelmet arra az eltorzított emberképre, amely „ke

gyetlenségre és embertelenségre vezet” , és hozzáteszik, hogy „az emberi 
méltóság és érték kulcsa Istenhez való viszonyában van.” Azt jelenti ez, 
hogy csak az Istenben hivő ember juthat igazi emberi értékre és mél
tóságra? És nem ez-e az a teológiai elv, amely keresztyéneket és egyhá
zakat önhitté és türelmetlenné tesz a más nézeten levőkkel szemben? 
És nem ez vitt-e a történelem folyamán is „kegyetlenségbe és emberte
lenségbe” keresztyéneket és egyházakat?
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2. Elvileg helyes az, hogy nem dicsőíti teológiai alapon sem a status 
quo-t, sem a forradalmat. De nem'beszélünk-e el az emberek feje felett, 
ha ilyen teológiai általánosságokban beszélünk, mikor a mai ember égető 
kérdése az, hogy mikor kell a status quo, és mikor a forradalom mellett 
döntenie? Egyáltalában kielégítő-e a status quo és a forradalom alterna
tívája a mai problémák megragadására? Vannak helyzetek, amelyekben 
nem a forradalom, hanem anarchizmus vagy ellenforradalom áll szem
ben a status quo-val — és a forradalommal is! És lehetséges, hogy a for
radalom eredményessége érdekében a forradalmár is a békés fejlődés 
útján halad!

3. Valóban szükség van annak hangsúlyozására, hogy teremtés- és 
gondviseléshitünk nem béníthatja emberi felelősségünket és aktivitásun
kat a világban. De nem túlzott kijelentés-e az, hogy a technológia lehető
vé teszi az embernek, hogy uralkodjék (!) a természeten? Még a társada
lomra vonatkozó célkitűzéseit sem tervezheti az ember önkényesen, ha
nem alkalmazkodnunk kell az emberi együttélés egyetemes feltételei
hez! Éppen ezért nem kellene-e nagyobb hangsúlyt tenni arra, hogy a 
keresztyének a „társadalom fejlesztésére vonatkozó modelljeik” kidolgo
zásánál eleve fogjanak össze a más hiten és nézeten levőkkel, különben 
olyan tervek születhetnek, amelyek akaratlanul is keresztyén alapokra 
épülnek, és keresztyén vezetést tételeznek fel, s ezért mások számára 
eleve elfogadhatatlanok?

Dr. Prőhle Károly

Felszámolás a múlttal
Megjelent az Útitárs 1968. évi 3— 4. számában

Az utóbbi hetekben két magyar filmet láttam. Valószínűleg nemcsak 
számomra volt különlegesség. Ezzel okolhatom meg, hogy írok róluk. A 
bennük rejlő kérdések ugyanis a kintlevő magyarságot is érintik, nem
csak a hazait. Az élete derekán élő jelen magyar generáció múltjáról 
van szó, illetve az ezzel való szembenézésről.

Az egyik film egy magyar paraszt 30 esztendejéről ad számot. Innen 
a címe is: „Tízezer nap”. Valahol a „Viharsarok” -ban zajlik le a fősze
replő élete. Öngyilkossági kísérlete után mondja el fiának élete kálváriá
ját, mely harminc esztendő csalódásain vezetett keresztül. Cselédsorban, 
kubikosként tengődik az élete. A hideg tél miatt szalmát lop, hogy új
esztendőt meleg szobában köszönthessen. Csendőrök fogják el e miatt. 
Éhezik, s a családja miatt is, néhány társával megtöri a kubikosok 
sztrájkját, olcsóbb bérért dolgozik. A sztrájkolok bosszúját szenvedi el 
e miatt. Földosztáskor boldogan kezdi el saját földjén a munkát, de el
viszik a termését s megint azért kerül a hatóságokkal ellentétbe, mert 
visszalopja magának. Fogságában elnézi, hogy a rendőr lelövi egy tár
sát, és a faluja e miatt veti meg. Végre, amikor a kolhozba toboroz
nak, nem tud megbirkózni a gondolattal, hogy „reakciósnak” nézzék, 
aláírja az eléje tett írást, — de utána felakasztja magát.

Valószínűleg több részletet kihagytam, de a lényeges az az útleírás, 
mely egy, a népével szenvedő ember életét mutatja be a vásznon. Fiát 
már látszólag mindez nem érinti. Olimpiai versenyző, a fővárosban él,
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útja más jövőbe vezet. Hogy az ő útja ígéretesebb-e arról nem sokat 
mond a film. Inkább a rendező hitvallását halljuk, amikor a végső je
lenetben kitárja a (magyar) tenger horizontját, hogy vele az emberiség 
jövőjének univerzális útját érzékeltesse. Itt összesűrűsödik a film igazi 
mondanivalója: a magyar kubikos életéből egyetemes emberi mondani
való szólal meg. A szociális elnyomás és nyomor nem részletkérdés egy 
önmagával foglalkozó nemzet életében, hanem az egész emberiség kér
dése. A terror és az erőszak rendszere se csupán egy nemzet jövőjének 
csődje, hanem az egész emberiségé. Igaz ugyan, hogy az ide szóló mon
danivalót a rendező az 56-os eseményekhez kapcsolja. De a lényeges, 
hogy elmondta, mert egyetemes érvény — a „tízezer nap” mindegyikére. 
A magyarság jövőjére éppenúgy, mint az egész világéra. A mondani
való tárgyilagos, s a vád az emberiség tragédiáját kiáltja el. egy névtelen 
emberéleten keresztül. S ha a fiatal nemzedéket új tervek is hajszolják 
a jövő felé, mégse tud elmenni az apa múltjának vallomása és tanulsága 
mellett. Legalábbis úgy értettem, hogy a film nem az emlékeket akar
ja kiirtani vagy lekicsinyelni, hanem rajtuk keresztül akar tanítani egy 
jövőbe induló nemzedéket azzal, hogy szívére köti: ne így, hanem a tel
jes emberiség előtti felelősséggel.

A másik filmből még inkább megszólal ez a múlt élményén tájéko
zódó intés a jövőbe. „Hideg napok” címen tárgyalja az 1942-es újvidéki 
tömeggyilkosságot, amikor a német hadsereg nyomaiban bevonuló ma
gyar katonaság szerbek és zsidók elleni vérszomjas „megtorlása” három
ezernyi emberéletet fullasztott a befagyott Dunába. Az események négy 
szereplője (három tiszt és egy közlegény) várja az ítéletet. Elemzik ma
guk között, hogy mi és hogyan történt. Ki-ki a maga körül lefolyt ese
ményeket mondogatja azokról a napokról, amikor az események peremén 
ők maguk is szinte véletlenül részeseivé váltak a rémes tömeggyilkos
ságnak. Amolyan „ártatlan” bűnösökkel állunk szemben, akik saját be
látásuk szerint „mindent megtettek” arra, hogy segítsenek, s csak itt-ott 
engedtek egy-egy hópelyhet elindulni a lavina útjára. Láncszemek, akik 
nem tudják, honnan jönnek az intézkedések, s hogy hova vezetnek a tet
teik. Egy pokoli gépezet fogaskerekében csak egy lényegtelennek látszó 
ponton kapcsolódnak a nagyobb kerékbe, amely a gépezet pontosságá
val végzi hóhérmunkáját. Még a dühtől toporzékoló tábornok is csak or
dítja a „megtorlást” , de a kivitelezést alantasainak a „leleményességére” 
bízza. Hogy bosszú, gyűlölet, felelőtlenség hogyan tudja álcázni a gonosz
tevésben való részességet, arra a film nagyon érzékenyen mutat 
rá. Nemcsak a négy ember által összerakosgatott részletek rakják ki a kö
zös bűn képét, hanem az egyik fogoly az elbeszélés folyamán jön rá 
arra, hogy „felettese iránti engedelmességként” álcázott tétova gyávasága 
hogyan járult hozzá saját feleségének és barátnőjének az ugyanakkor 
történt pusztulásához. Ha más nem, akkor ez a családi dráma, amelyben 
mindeddig nem akart hinni, kellene, hogy felébressze benne a vétkesség 
bűntudatát. Helyette azonban a bakancsával üti agyon a gyanútlanul el
beszélőt.

„Hideg napok” nem a rémfilmek kategóriájába tartozik. Az erkölcsi 
öntudat eszméltető hangját szólaltatja meg. Szinte nem is vádol, ahogy 
annyiszor történik ma is a felületesen és felelőtlen „értetlenek” részéről, 
akik mint a film egyik vádlottja mondja: „nem kerültek hasonló hely
zetbe” . A film nem mutatja az atrocitásokat. A befagyott Duna csikorgó 
hóval borított partjára csak szótlanul odahelyezi az összetoborzott sze
rencsétlenek fekete seregét. Ezzel a szimbólummal mondja el az utókor 
nézői felé intését. Szinte ezt mondja a nézőnek: te is bőnös vagy ebben!
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Igaz, hogy sok szó esik a filmben a németekről, akik maguk visszahú
zódtak, hogy senki se vádolhassa őket bűnrészességgel. De a vászonról 
mégse a kimosakodás mentegetőzése hangzik. Ellenkezőleg. Ez a mon
danivaló: Ezt mi tettük, magyarok, 1942 néhány hideg téli napján. Nem 
a „nácik”, hanem mi magyarok: dzsentri-századosok, polgári jólelkek, 
mafla proletárok, feletteseiket kiszolgáló becsületbajnokok. A gonosz
tevők közöttünk, sőt felettünk vannak, saját agyunkban és szívünkben. 
Mert ha mi lettünk volna akkor és ott — vajon mi lett volna?

A múlttal úgy számol fel mindkét film, hogy eszméltet, felráz és 
felelőssé tesz. Nemcsak a múltért, mert ez meddő lenne. Hanem a jövőért, 
s benne nemcsak a magyar, hanem az egyetemes emberi jövőért. Nem 
áporodott szagú politikai propaganda, amiből mindenkinek elege van, 
hanem humánus üzenet az emberiség felé, amely a jövőjét nem az egy- 
mástvádolás és egymáson megtorlás bűnein keresztül fogja építeni, ha
nem a múlttal való reális felszámolás romjain fogja jövőjének esélyeit 
szemlélgetni. Ez pedig minden emberi alkotás kulcsa.

Nem tudok semmit a két film alkotóiról. Kosa Ferenc és Kovács And
rás talán a fiatalok gárdájába tartoznak. De annyit elmondhatok, hogy ez
zel az emberi üzenettel többet mondanak, mint minden politikai polémia, 
minden békepropaganda, minden önigazolási eljárás és minden háborús 
bűnösökkel lefolytatott per az elmúlt háború óta. Humanizmusukkal, 
mely talán nem hitvalló keresztyénség talaján született, szívem minden 
lüktetése együttérez, mert örök és emberi dallam. Akik ezt az igazi 
emberi magyarságot építik, azok otthon és idekint egybetartoznak. Mi 
lenne, ha a múlt nemzedék tragédiájára való emlékeztetés meg tudná 
óvni a jelen nemzedék útját a jövő felé. Az „anamnézis” (vagyis a 
betegség előzményeire való emlékeztetés) minden orvosi kezelés feltétele, 
mert kiindulópontja. Mi, akik az evangéliumból akarunk élni, tudjuk, 
hogy csak a bűn felismerése után következik a megújulás esélye. Az 
emberiség egyetemességének bűneiért szenvedett Krisztusra való emlé
kezésből szeretnénk az eljövendő élet reménységét a világba kiáltani. 
Mert az, aki bűneit felismerte, új életre indulhat a feltámadott Krisz
tussal. Az emberiség érdekében. Ehhez kellene kezet nyújtani a határo
kon át mindazoknak, aki felszámoltak a múlttal. A sajátjukkal, nem a 
másikéval.

Dr. Vajta Vilmos •

A római katolikus egyház 
Svédországban

Erről ír a The Ecumencial Review 1968. évi 1. számában Francois 
Refoulé, aki tizenkét évig, 1952—64-ig a párizsi Katolikus Intézet profesz- 
szora, újságszerkesztő, majd Londonban működik, mint a katolikus egye
temisták káplánja.

Cikke bevezetésében az EVT készülő uppsalai nagygyűléséről ír. Ar
ról, hogy az azon összesereglett kíváncsiakat, mindenekelőtt az újságíró
kat nagyon fogja érdekelni maga a vendéglátó svéd lutheránus egyház is. 
Vezetőihez kérdéseket, néha kényes kérdéseket fognak feltenni. „A ma
gam részéről” — írja — „egyáltalán nem lepődnék meg azon, ha egyik
másik újságíró nagyon is észrevenné az ellentmondást a svéd lutheránus 
egyház ökumenikus távlatú problémákban tanúsított nagy dinamizmusa
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között, és félénksége, hogy ne mondjam: visszahúzódása között, amelyet 
nemzeti és helyi viszonylatban tanúsít: a II. Vatikáni Zsinat befejezése 
után szűkítette jelentéktelenné a lutheránus és római katolikus egyház 
dialógusát és általában kapcsolatait. Sem a lutheránus, sem a katolikus 
hierarchia (az előbbi 'még kevésbé) nem mutat hajlandóságot a kontaktus 
bővítésére.” A kontaktus és párbeszéd akadályai a szerző szerint a kö
vetkezők : a svédországi római katolikus egyház kisebbségi egyház, idegen 
egyház, tradíciók nélküli egyház, és végül népszerűtlen egyház.

Kisebbségi egyház
Tagjainak száma 30—35 ezer, vagyis az összlakosságnak alig 0,4 %-a. 

A tagok száma a második világháború után főleg a bevándorlások kö
vetkeztében az előbbi hatszorosára, az istentiszteleti helyeké háromszo
rosára és a papok száma négyszeresére nőtt. Nagyok a szórványgondjaik. 
A svédországi katolikusok zöme az ország déli részén él, északon a ka
tolicizmus lényegében ismretlen. A falusi lakosság nem került hatása 
alá: a svéd katolicizmus kizárólag városi jelenség.

Társadalmi bázisa a középosztály alsó rétegei. Az ipari munkásság
ból a katolikus országokból bevándoroltak. Őket a legnehezebb megkö
zelíteni már származási sokféleségük miatt is, de megtartani is, mivel 
jórészük csak átmenetileg lakik Svédországban. A háború utáni években 
vezető értelmiségiek egy kisebb csoportja csatlakozott a római egyház
hoz. Kezdeményezésük azonban nem folytatódott: a svéd értelmiség felső 
rétegei közönyös magatartást tanúsítanak a keresztyénséggel, és leg
alább kritikai, de inkább ellenséges magatartást a katolicizmussal szem
ben. Az utóbbi évtizedek lélekszámbeli gyarapodásával nem nőtt párhu
zamosan a svéd katolicizmusnak sem tekintélye, sem befolyása. Fenn
maradása is kétséges, ha komoly válságokkal kell megbirkóznia.

Idegen egyház
Idegen a katolikus egyház Svédországban két okból is. Nincsenek 

gyökerei a svéd történelemben és jelenlegi tagjai jórésze idegen szárma
zású.. A mintegy száz pap közül csak nyolc született svéd. A reformáció 
a középkori katolicizmus minden gyökerét kitépte. 1860-ig svéd állam
polgár katolikus nem lehetett és — legalábbis törvény szerint — csak 
1951-ben vesztette érvényét a katolikusokra vonatkozó minden hátrá
nyos megkülönböztetés. Évszázadokon át kéz a kézben járt a protestan
tizmus és a skandináv nemzeti öntudat. A szerző A l f  A h l b e r g e t  
idézi: „A  svédek mindig büszkék voltak arra, hogy hazájuk a protestan
tizmus egyik legerősebb bástyája. A lützeni csatamező füstje miatt még 
ma sem képesek tiszta szemmel nézni a katolikusokra.” A gyors szeku- 
larizációs folyamat ellenére a svéd nemzeti és lutheránus öntudat ma is 
oly szorosan kapcsolt, hogy amikor egy egyetemista bejelentette apjának, 
hogy áttér katolikussá, az apa könnyes szemmel ezt mondta: „Tehát nem 
akarsz többé svéd lenni” .

Tradíciók nélküli egyház
Tradíciói a szó szoros, történeti értelmében nagy bőséggel vannak a 

svéd katolicizmusnak. Középkori templomaik még ma is állnak, és a 
svéd lutheránus egyház liturgiája gazdag középkori anyagot őriz. Ez 
azonban nem élő, vagyis folyamatosan át nem élt tradíció. Talán ezt 
érezték ösztönösen az 1860-as vallásszabadsági törvény utáni első — né
met származású — svéd katolikus lelkészek, amikor az egyház régi nagy
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imádságait a középkori hagyománytól eltérő tormában, illetve fordítás
ban vezették be. A mai svéd katolicizmus száz éve még nem teremthe
tett tradíciót. De mindennapos szórványgondok között élve sem vesz
tette el reménységét arra, hogy bele fog tudni gyökerezni a svéd nép 
életébe.

Népszerűtlen egyház
Svédországban nem is olyan régen még sértésszámba ment, ha vala

kit katolikusnak neveztek. De ma is lehet még találkozni az antikatoli- 
cizmus jeleivel. Megfelelője ez a katolikus országok protestánsellenessé- 
gének. S bár az iskolai tankönyvekből folyamatosan kiiktattak a katoli
cizmusra sértő kitételeket és olyan neves protestáns teológusok, mint 
Skydsgaard vagy P. E. Persson sokat fáradoztak azon, hogy eitűnjön 
a köztudatból a katolicizmus hagyományos, néha szinte karikatúraszerű 
képe, a svédek nagy tömegei aiacsonyabbrendűnek tartják a katoliciz
must saját vallásuknál. Amikor hét évvel ezelőtt a parlamentben egy 
karmelita kolostor megalapításáról tárgyaltak, több képviselő ezt az al
kalmat használta fel arra, hogy saját katolikusellenességét kifejtse. A 
közvélemény a katolikus egyház számos tanítását, így például a születés
szabályozással vagy a házassági elválással kapcsolatos tanításukat a svéd 
társadalometikával összeegyeztethetetlennek véli, a II. Vatikáni Zsinat 
vallásszabadsági dekrétumát pedig sokan taktikai fogásnak tartják, 
amely által tömegek nyerhetők vissza az „ősi eretnekség” számára.

Az ökumenikus párbeszéd lehetőségei
A  svéd katolikus egyház a cikkíró szerint nem kezdeményezett öku

menikus párbeszédet. Papjait túlságosan leköti a sok szórványlelkészi 
teendő, s talán hiányzik a kellő felkészültségük is. A  bevándorolt híve
ket nem érdekli a lutheranizmus, az onnan áttértek pedig sokszor ért
hetően szakítottak meg azzal minden összeköttetést.

Kisebbségi egyházak ritkán kerülhetik el az önvédelem és önigazolás 
aggresszivitását. így volt ez Svédországban is. A háború előtti időkben 
például több bántóan protestánsellenes, polemikus könyvet adtak ki a 
svéd katolikusok.

Azóta a helyzet lényegesen megváltozott. Ha a svéd lutheránus egyhá
zat kevésbé fogja igénybevenni a szabadegyházakkal már hosszabb idő 
óta folytatott nehéz párbeszéd, s ha a II Vatikáni Zsinat határozatait 
a svéd katolikusok elkötelezőbbnek, a lutheránusok figyelemreméltóbb
nak fogják ítélni, a párbeszéd és együttmunkálkodás lehetőségei nagyob
bak lesznek.

Így látja F. Refoulé
a svédországi katolicizmus helyzetét és jövőjét. Cikkének érdeme, 

hogy korrektségre törekszik, de nagy hiányossága, hogy fel sem veti a 
kérdést, hogy milyen célt lát maga előtt a svéd katolicizmus, pedig Euró. 
pa egyik leggazdagabb országában is fel van adva az egyszerű s ta
lán éppen ezért nagyon nehéz lecke, amelyet minden egyháznak meg 
kell tanulnia, hogy az egyház nem önmagáért van, hanem a világért, 
amelyben él és szolgál.

Schreiner Vilmos
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A román orthodox egyház
1. ANDRÁS APOSTOLTÓL MÁIG

Régi egyházi hagyomány (Eusebius, Tertullianus) megemléke
zik arról, hogy a mai Dobrudzsa környékén, a Duna (Ister) alsó 
folyásán András apostol hirdette az Igét. Hogy nem eredmény
telenül, azt az a számos mártír bizonyítja, akiket különösen Dioc- 
letianus alatt erről a vidékről kivégeztek. Az mindenesetre bizo
nyos, hogy a III. században már szervezett egyházi keretben éltek 
e terület keresztényei, s a Bizánci Birodalom alatt az új püspök
ségek megalakulásával csak még jobban megerősödtek. A népván
dorláskor beáramló román nép átvette a kereszténységet, de egy
házi nyelvként kezdettől fogva a latinhoz hasonló ősromán nyel
vet használta.

A XIX. században bekövetkezett forradalmi változások mind 
a román nép, mind pedig a román egyház életére döntő hatással 
voltak. 1885-ben autokefál egyházat alakított a román orhodoxia, 
tehát függetlenül a konstatinápolyi patriarchától. Ezzel az önál
lósulással két évvel megelőzte Románia, mint állam önállósulását.

Űjabb negyven évet kellett arra várni, hogy az autokefál egy
házból önálló patriarchátus jöhessen létre, s 1925-ben megalakul
hasson a Román Orthodox Egyház. A  rákövetkező években nem 
volt könnyű dolga az egyházvezetésnek, mivel erre az időre esett 
a román állam konkordátumkötése a Vatikánnal, ami természete
sen a római katolikus klérus számára jelentős privilégiumok bizto
sításával járt. Később meg azt szerette volna az államvezetés, hogy 
az Orthodox Egyház államegyházként szerepeljen, s ezzel az egy
ház vezetőit saját politikai üzelmeibe belekeverhesse. De ezek el
len a kísértések ellen a papság nagy része határozottan protestált, 
így megmaradhattak az egyedül helyes úton: Krisztus szolgálatá
ban.

2. A ROMÁN ORTHODOX EGYHÁZ JELENLEGI SZERVEZETE

Az állam és egyház közti Egyezményt 1948-ban kötötték meg. 
Nagy vonásokban ugyanolyan helyzetet biztosít az egyház tagjai 
számára, mint a nálunk érvényben levő Egyezmény. Megszűnik a 
katolikus egyház kiváltságos helyzete, ugyanakkor minden állam
polgár számára biztosítják a vallásszabadságot. A Romániához csa
tolt területek lakosságával létszámban is gyarapodott azoknak a 
hívőknek a száma, akik a két és fél évszázados pápai uralom el
lenére is mind dogmatikailag, mind rituálisan valójában ortho
dox beállítottságúak maradtak.

Az egyház szervezeti felépítése az orthodoxia általános ekklé- 
ziológiai tételeiből adódik. A jelenlegi patriarcha, Justinian veze
tése alá öt metropoliátus (Moldova, Munténia, Erdély, Olténia, Bá-
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nát), illetve 12 püspökség tartozik, melyek közül a legkisebb 600, 
a legnagyobb pedig 1600 gyülekezetét foglal magában. A legfőbb 
vezetés szerve a Szent Zsinat, de a különböző jellegű feladatok 
végrehajtására számos más testület is működik. A hierarchikus 
felépítés demokratizálását szolgálja az a gyakorlat, hogy a külön
böző szinten elhelyezkedő szerveknek joguk van a náluk eggyel 
magasabb szintű testületben is képviselni a szélesebb érdekeket. 
Az irányítószervek nagyrészében a nem-egyházi laikusság is he
lyet kap, sőt van olyan is (a gazdasági-kulturális vezetőszervezet), 
melyben a „világiak” vannak többségben.

A teológiai képzés területére is döntő változással volt az 
1948-cal beállott új helyzet, mivel az egyház átvehette ezek vezeté
sét, s így növelhette az igazi egyházi légkör kialakítását. A ké't 
Teológiai Akadémia a legmagasabb szintű egyházi képzés helye 
(Bukarest, Nagyszeben). Ezekben biztosítják a jövő lelkészeinek a 
képzését, de a jelenleg szolgáló papok teológiai támogatását is 
végzi a tudományos ismeretek felfrissítésével. A tanulmányi idő 4 
év.

A két magasszíntű Akadémián kívül hat Szeminárium is mű
ködik, melybe a hétosztályos elemi iskola elvégzése után kerül
hetnek azok, akik egyházi szolgálatba szeretnének állni, mint 
lelkészek, vagy kántorok. Mivel az ortodox egyházi liturgia elsa
játítása igen alapos zenei műveltséget igényel, két év tanulmányi 
idő szükséges a kántorok számára és öt év azoknak, akik utána a 
Teológián szeretnének tovább tanulni

3. EGYHÁZI ÉLET A ROMÁN PATRIARCHÁTUSBAN
a) Az istentisztelet az orthodox vallásosság középpontja. A li

turgikus istentiszteletek tanításbeli és katechetikai mélysége és 
szépsége közismert. Az istentiszteletek nyelve természetesen ro
mán, s az 1960-ban megjelent egységes énekeskönyv az énekkin
cset is gazdagította, s a gyülekezet aktívabb részvételét is elősegí
tette. A jellegzetes orthodox vallásossághoz hozzátartozik a halot
tak tisztelete ugyanúgy, mint a házaknál végzett különféle szer
tartások közkedveltsége. Egyre többet prédikálnak a templomok
ban; a hallott Ige megbecsülését jelzi a közelmúltban megjelent 
prédikációs-kötetek gyors elterjedése.

b) A szerzetesi élet nemcsak a múltban, de a jelenben is je
lentős szerepet játszik. Ezek a kolostorok és zárdák sohasem vol
tak a semmittevés és a háborítatlan nyugalom helyei, hanem min
dig aktív munkálkodás folyt bennük. Itt voltak az első iskolák, 
a szerzetesek ápolták és fejlesztették tovább a kultúrát és a mű
vészeteket. Ugyanígy ma is.

c) A tudományos teológia terjesztésére elsősorban a sajtót hasz
nosítják. Három vaskos folyóirat szolgál az orthodox teológia ered
ményeinek elterjesztésére, az ökumenizmus kiszélesítésére és az 
egyetemi színvonalú tanulmányok megismertetésére. Ezenkívül hat 
más helyi folyóirat segíti elő a szervezett teológiai publikációt, a

368



hívek jó tájékoztatását az aktuális eseményekről. 1948 óta a könyv
kiadás is meggyorsult: évenként átlagban több mint 5 szakkönyv 
jelenik meg, melyek felölelik a teológia és az egyházi élet minden 
területét.
4. A ROMÁN ORTHODOX EGYHÁZ ÖKUMENIKUS TÖREKVÉSEI 

ÉS SAJÁTOS FELISMERÉSEI
Justinian patriarcha már a II. világháború után meghatározta 

a román orthodoxia útját, amikor ezt mondta: „A  szeretet, a ba
rátság és a Krisztusban való testvériség jobbját nyújtom az öku- 
menében levő számos orthodox egyháznak, és minden erőmmel az 
orthodoxia felvirágoztatásán fogok fáradozni.” Iránymutatása alap
ján elsősorban a világ ortodox egyházaival építették ki a dogma
tikai és liturgiái alapokon nyugvó jó viszonyt. A Román Orthodox 
Egyház önnállóságának 70 éves jubileumán (1955) résztvett min
den ázsiai és európai ország orthodox képviselője, s a jó viszony 
az 1961-ben, Rhodoson tartott összorthodox Konferencia után még 
inkább szilárdabbá és gyümölcsözőbbé vált.

A Román Orthodox Egyház ezenfelül igyekszik sajátos teoló
giájával hozzájárulni azoknak a kérdéseknek a megoldásához, me
lyek mind a többi egyházat, mind az egész emberiséget érintik. 
Ennek a teológiának a jellegzetessége a Szentírás tekintélyének és 
az ortodoxia speciális dogmatikai tantételeinek megtartása mellett 
(vagy éppen azokból eredően) az a nyíltság, melyet a nagy világ
kérdések iránt tanúsítanak. A szeretet kettős parancsában össze
foglalva látják a keresztény tanítást, de e kettő közti szerves egy
ségben is megőrzik, s így az etikát, az emberszeretetet az istenszere
tet megnyilvánulásának látják. Felismerték, hogy a szeretet kife
jezésének szociális viszonylata a béke munkálása a nemzetek kö
zött, mely egyértelműen Isten akarata is. Ha tehát örömhírt aka
runk hirdetni a világnak, azt kell hirdetni — vallják —, hogy a 
béke feltételei adottak és a háború nélküli világ nem megvalósít
hatatlan ábránd. Az egyházaknak folytatni kell Pál útmutatását: 
„Igyekezzenek mindenkivel békességben élni” , ami azt jelenti, hogy 
minden egyháznak és államnak felelősséggel kell munkálkodnia az 
emberiség életének szebbé tételéért. Ahogy a világban, úgy az 
egyházakon belül sem szabad, hogy a versengés és viszálykodás 
szelleme uralkodjék. Az orthodoxia vallja, hogy a hitvallások közti 
elválasztófalak nem érnek az égig. Ennek bizonyságaként csat
lakoztak Űj-Delhiben az Egyházak Világtanácsához (1931), hogy az 
együttmunkálkodás reális alapjait részükről is megteremtsék. Az 
euróoai protestantizmus ettől számítva kezdett alaposabban meg
ismerkedni az orthodoxia sajátos szociáletikai kegyességével és 
mély szentírásértelmezésével. A Prágai Keresztyén Békekonferencia 
munkájában kezdettől fogva részt vállaltak, sőt aktivitásuknak 
újabb jelét adták, mikor elvállalták a legközelebbi Előkészítő Bi
zottsági gyűlés megrendezését.

Bizik László
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F ó r u m

Biológia és istenhit
A VIGÍLIA 1967. évi 7. számában Kosztolányi István: „Nem anyagi 

hatóok a csírafejlődésben” című cikkét ezzel a mondattal kezdi: „Az em
berek mindig úgy tekintettek az élők világára, mint ami közelebb vezet 
Istenhez, mivel olyan jegyeket fedeztek fel benne, amelyek nincsenek 
meg az élettelen világban. Ez a szemlélet azonban mindinkább háttérbe 
szorult az elmúlt évszázad alatt, mert a tudományos biológia sok kép
viselője kikapcsolta munkásságából Isten gondolatát. Ügy vélték, ha si
kerülne kimutatni, hogy a szerves élet csupán anyagi jelenség és egye
dül anyagi erők működése révén keletkezik, akkor az anyagtalan szel
lem és a világfeletti teremtő Isten föltételezésére nincs többé szükség.” 
Ezután elsősorban Johannes Haas: Biologie und Gottesglaube (Berlin, 
1961) című könyve nyomán ismerteti az újabb fejlődéstani kutatások 
eredményeit, és fejtegetéseit ezzel a mondattal fejezi be: „Tehát tény
ként áll előttünk a stacionárius és a morfogenetikus folyamatok közt 
meglevő alapvető különbség. Az előzők végbemennek az anyagi struk
túrák segítségével, míg az utóbbiak nem.”

Ugyancsak a Vigíliában, az 1967. évi 7. számban jelent meg Tamás 
György cikke „A célszerűség gondolata a mai természettudományban” 
címen, s ezt a következő mondatokkal kezdi: „Az ember legősibb vallási 
törekvései közé tartozik, hogy az Isten létét a természet műveiből fel
ismerje . . .  ,Az igaz Isten a természetes ész világánál megismerhető mű
veiből’ — tanítja az I. vatikáni zsinat. A természetes ész ugyanis a világ
ban észlelt rendezettséghez és törvényszerűséghez, mint okozathoz, keresi 
az értelmes, akaraterős célokat. Ez a keresés elvezet Istenhez, ahogy 
Aquinói Szent Tamás kifejti. . .  Ennek az útnak az alapján került be a 
keresztyén tanításba a teleológia, vagyis a célszerűségi istenbizonyítás.” 
Ezután utal arra, hogy az újkori biológiában ezzel szemben szinte egyed
uralkodóvá lett a mechanikus természetszemlélet és az egyetemes de
terminizmus, viszont szerinte a legújabb biológiai kutatások ismét fel
ismerik az élő világ célszerű rendezettségét. Egyebek között idézi Em- 
merson megállapítását, aki szerint „az élők minden szerveződési fokán 
létezik egy olyan integráció, amely a célszerűség törvényének van alá
vetve.” És végül így foglalja össze fejtegetéseinek eredményét: „Így jutot
tunk el az evolúciós felfogás mai, de egyben legnehezebb fokára, az in
tegrációs szemlélethez. Üjabb távlat nyílik ezzel a megnyilvánuló első 
okot kereső kutatás előtt. A szervezeten belüli összerendezettség ugyanis 
már nem csupán filozófiai előfeltételezés vagy levezetés, hanem olyan 
jelenség, amely induktív módon, természettudományos módszerekkel ele
mezhető. Ezzel pedig újra megjelent a teleológia — a célszerűség kér
dése — a biológiában, mint szaktudományos jellegű ,teleonomikus’, vagy
is céltörvényű szemlélet.”

MINDKÉT CIKK korrekt abban a tekintetben, hogy végül nem jelen
tik ki, hogy a nem-anyagi hatóok feltételezése a csírafejlődésben, ill. a 
célszerűség gondolata a mai természettudományban tudományos alapon 
bizonyítja Isten létét. Ezt egyetlen szóval sem mondják. Viszont ha a
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cikkek idézett bevezetését és befejezését egymás mellé állítjuk, feltét
lenül az a benyomás támad a nem elég óvatos olvasóban, hogy a leg
újabb biológiai kutatások a nem-anyagi hatóokok és a célszerűség felmu
tatásával egyre inkább visszaadják a régi teológiai istenbizonyítékok tu
dományos alapjait.

A VILÁGOSSÁG 1967. évi 10—11. számában Lugosfalvi Ervin erre a 
két cikkre hivatkozva, de elsősorban J. Haas nézeteit elemezve és bírál
va ír a „Biológia és istenhit” kérdéséről. Gondos elemzéssel mutat rá az 
anyag fogannának töDDretuségere, a célszerűség empirikus biológiai és 
ideahsta filozófiai fogalmának kettősségére, valamint a biológiai kutatá
sok befej ezetlenségére főként a morfogenezis területén, ami azonban nem 
ad okot arra, hogy a még megoldatlan problémák miatt nem-anyagi ható
okok létezését tudományosan igazoltnak lehetne tekinteni a csírafejlő
désben. Így zárja le fejtegetéseit: „Végkövetkeztetésként megállapíthat
juk: J. Haas érvei, amelyek a biológiából, különösen pedig a morfoge
nezis jelenségeiből nem-anyagi hatótényezők létezését próbálják bizonyí
tani, szaktudományos, ismeretelméleti és módszertani szempontból egy
aránt elfogadhatatlanok. . .  Haas, általunk sokszor idézett könyvét a bio
lógiával hivatásszerűen foglalkozóknak írta. A kutatók, professzorok, or
vosok, tanárok és egyetemi hallgatók világnézeti problémáiban szeretne 
segíteni, hogy meg tudjanak birkózni a jelenlegi biológiában uralkodó 
materialista-ateista felfogással. Könyvének nem kifejezett célja ugyan 
rendszeresen kidolgozott istenbizonyítékot adni, de burkoltan minden ér
velése mögött ott a szándék: tudományos fejtegetésekkel meggyőzni az 
olvasót arról, hogy a biológia igényli isten létezésének feltételezését. J. 
Haas tudományt vonultatott fel a materializmus ellen és az isten mel
lett. Tudományos fejtegetésre tudományos kritikával válaszoltunk, de köz
ben soha sem gondoltuk azt, hogy az isten-probléma kizárólag vagy el
sősorban ismeretelméleti kérdés.” Ezeket a megállapításokat is korrekt
nek kell mondanunk.

A LELKIPÁSZTOR 1967. januári számában ezt írtuk: „Mindig tud
tuk és tanítottuk, hogy a világ Isten világa, és ezért a hivő embert hite 
is indítja Isten világának minél jobb megismerésére, tudományos kuta
tásra. Mégis az az aggodalom rejtőzik sok hivő ember szívében, hátha 
végleg megdönti a hitet a tudomány. Pedig csak arról van szó, hogy a 
tudomány eredményeinek megvilágításában nagyra nőtt a világ, hozzá 
képest azonban legfeljebb a mi elavult istenfogalmunk kicsi. Ne cseréljük 
össze Istent a mi istenfogalmunkkal. A valóságban a világnál ma is na
gyobb a Teremtője és Fenntartója, aki ott van és munkálkodik a világ
ban, természeti törvények és titkok mögé rejtetten. Ha ezt komolyan vesz- 
szük, akkor minél nagyobbnak mutatja a tudomány a világot, annál na
gyobbnak mutatja hitünk az Istent, aki ezt alkotta. Egyáltalában nem 
várjuk a tudománytól, hogy igazolja istenhitünket. Isten egyedül Jézus 
Krisztusban és egyedül hit által ismerhető meg. Nemcsak az istenbizo
nyítékok filozófiai bírálatából, hanem hitünkből is következik, hogy Is
ten léte nem bizonyítható, mert rejtetten munkálkodik a világban. Ép
pen ezért meggyőződésünk az is, hogy a tudomány Isten nemlétezését 
sem tudja bizonyítani. Helytelenítjük azokat a hitvédelmi törekvéseket, 
amelyek úgy határolják el a hitet és a tudományt, hogy ahol a tudomány 
véget ér, ott kezdődik a hit területe. Így az a benyomás támad, hogy 
amint a tudományos kutatás halad, úgy vonul vissza a hit egyre szűkebb 
területre. Istenhitünkkel ellenkezik, hogy a tudományos kutatás hézagai, 
a világ fel nem fedett titkai mögé képzeljük el Istent. Hitünk szerint 
Isten áll a még fel nem fedett titkok mögött éppen úgy, mint a felismert
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törvényszerűségek mögött, vagyis az egész világ felett.” (Prőhle Károly: 
Teológiánk, Lelkipásztor, 1967. 20k)

ÜJRA IS HANGSÚLYOZZUK, szükségesnek tartjuk, hogy híveink 
és lelkészeink foglalkozzanak a tudomány mai kérdéseivel, és ismerjék 
biztos eredményeit és nyitott kérdéseit. De ne apologetikus és ne pole
mikus céllal közeledjenek hozzá, hogy istenhitüket megvédjék, vagy a 
más nézeten levőket támadják, hanem hogy minél jobban megismerjék 
Isten világát a tudomány megvilágításában is.

ISTENHITÜNK nem a tudománynak apologetikus vagy polemikus 
teológiai felhasználására, hanem a tudománynak az emberiség szolgála
tába állítására kötelez, ahogyan ezt a Lelkipásztor idézett cikkében írtuk: 
„Ez az istenhitünk nemcsak felszabadít a tudományos munka értékelé
sére, hanem megláttatja a tudományos munka felelősségét is. Isten aka
rata az, hogy az ember ,uralkodjék a földön’, vagy az emberiség javára 
használja fel a világ adottságait. Ennek egyik leglényegesebb feltétele a 
tudományos munka. A tudomány tehát nem öncélú tevékenység, hanem 
az emberért van. Isten azért adott értelmet az embernek, hogy tudomá
nya segítségével felvegye a harcot az ember életét rontó és veszélyeztető 
erők ellen, és törekedjék szebbé, elviselhetőbbé, békésebbé tenni az életet. 
Szükséges ennek hangsúlyozása, amikor a gyorsan haladó tudomány 
olyan eszközöket ad az ember kezébe, amelyekkel soha nem látott mér
tékben árthat vagy használhat az emberiségnek. A keresztyén embernek 
azért nemcsak az a feladata, hogy az ember javára végezze a tudomá
nyos munkát, hanem az is, hogy azokkal fogjon össze, akik az emberiség 
javára viszik előre a tudományt.”

Dr. Prőhle Károly
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A z Igeh i rdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 5. VASÁRNAP
Cs 4,32—35 

Exegézis
Textusunk összefüggésébe beletartozik az Apostolok Cselekedeteiről 

szóló könyv első főrésze, melynek tárgya a jeruzsálemi gyülekezet élete. 
Jézus mennybemenetelekor azzal búcsúzik tanítványaitól Cs 1,8-ban, 
hogy „lesztek nékem tanúim. . Ez a „tanúskodás” nemcsak annyit je
lent, hogy a tanítványok elbeszélik azt, amit Jézus Krisztussal átéltek, 
Tőle hallottak, hanem az életfolytatásuk is tanúsítja, hogy a hallott igét 
hitben elfogadták és abból új életfolytatás is következett. A Cs 1,11-verse 
hangsúlyozottan emeli ki, hogy Krisztus népe, tanítványai nem tétlenül 
mennybe néző, vagy oda sóvárgó gyülekezet, hanem ebben a világban élő 
és itt az életével is, cselekedeteivel is Jézus Krisztusról tanúskodó ecclé- 
sia, elhívottak, választottak közössége. Ebben az összefüggésben kapja 
meg textusunk igazi értelmét. Ezt fejezi ki egyúttal perikópa rendünkben 
a vasárnap jellegének ilyen meghatározása: Hívás bizonyságtételre.

32. vers. kardia kai pszühé utalás az ember testi-lelki, azaz teljes 
érintettségére, ami a Krisztusban való hit velejárója. Érdekesen kerül 
egymás mellé az idios és a koinos. Ez a világ, vagy ennek egyik vagy 
másik része nem kizárólagos tulajdona egyeseknek, vagy akár kisebb 
közösségeknek, hanem az egész emberiség nagy családjának közös tulaj
dona. 33. vers. martürion kifejezés utal arra a tanúskodásra, amire Cs 
1,8-ban rámutattam. Ez a martüria egyúttal diakónia is. Amikor a keresz
tyén ember Krisztusról, mint feltámadott Isten Fiáról és életének Meg
váltójáról tanúskodik, az egyúttal Urának való szolgálat is. Ebben az 
értelemben a diakónia jelenti Krisztus igéjének hirdetését, és ezzel 
együtt, ettől elválaszthatatlanul az emberek közötti diakóniát is, azok 
élete gondjának felvételét, azokon való segítő szolgálatot. Ez a szolgálat 
az igénkben említett nagy kegyelem. 34. vers. krétor a ház és a szorosan 
hozzá tartozó telket, borion pedig a külső földbirtokot, szántót vagy sző
lőt jelentette. Az eladásban nem elhanyagolható szempont az önkéntes
ség, ami hitből fakadó elhatározás volt. A vers elején található az endeés 
kifejezés. Jelentése szűkölködő, szükséget szenvedő. Ott van ilyen ínség, 
ahol zavar van a javak szétosztásában. Ahol azonban a szeretedben tevé
keny hit a mérték, az egyúttal az elosztás kérdését is megoldja.

Meditáció
Ennek az igének jó és világos hirdetése egyházunkban nem könnyű 

feladat. Gondolkodásunkat erősen motiválja az „egyedül hit által, cse
lekedet nélkül” megfogalmazású vulgáris reformátori tanítás. Ha emle
gettük is olykor, nem hangsúlyoztuk eléggé Luther nézetét a hit tevé
keny, dinamikus voltáról. Ez okozta azt, hogy teológiai gondolkodásunk
ban hasonlíthatatlanul nagyobb tere volt a dogmatikának, mint az eti
kának. Ez az ige pedig egészséges egyensúlyban adja a kettőt. Hogy ez 
az egyensúly helyreálljon, nyomatékosan kell rámutatnunk igénk etikai 
tartalmára. Isten ebben az igében egy régi leckét akar újra jobban meg-
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tanítani egyházunkkal, mert. sokáig megelégedtünk a megigazulás hit- 
tani tisztázásával, passzív kegyesség mellett.

Igénkben pontosan az a diakóniai életforma mutatkozik meg, amit az 
utóbbi két évtizedben kezdett egyházunk felismerni és gyakorolni az 
utóbbi években mind tudatosabban. Ennek a diakóniának két része van. 
Az első az igeszolgálat. Ennek tartalmát jól érezteti igénk, amikor utal 
az apostolok nagy erővel végzett bizonyságtételére, amelynek közép
pontja a feltámadott Jézus Krisztus. Az ö  kereszthalála és feltámadása 
új, tevékeny, boldogan szolgáló élet alapja és forrása azoknak, akik 
hisznek Benne. Istennek ereje a hivőkben, hogy életük olyan áldozatos 
szolgálatra is képes legyen a másik emberért, mint pl. a megosztott ke
nyér, vagy pénz, vagy otthon stb. De ez máris átvezet az egyház diakó- 
niájának másik területére, amely nyitott szívvel, áldozatra kész szere
tettel tekint a világba és szüntelenül keresi, hol és kinek szolgálhat a 
Jézus Krisztusban nyert szeretetével. Ez a kettős diakónia olyan szoros 
kapcsolatban van egymással, hogy fordítva is megáll a tétel. Ahol egy 
gyülekezet, vagy az egyes hívek élete is, nem tevékeny szolgálat, ott baj 
van annak a gyülekezetnek, vagy egyes hívőnek az igehallgatásával is. 
Igen jó alkalmat kínál ez a textus arra, hogy felvessük gyülekezeteink 
előtt a kérdést, milyen gyümölcsei mutatkoznak a hitüknek.

Tisztáznunk kell azonban még egy igen fontos kérdést. A társadalmi 
szituáció kérdését is. Igénk hátterét egy olyan társadalmi és gazdasági 
életforma alkotja, ami ma nálunk már nincsen. Igen ritkán fordul elő, 
hogy igazi ínségben levők kopogtatnak be hozzánk segítségért. Ma nem 
valamilyen alamizsnálkodás a hitből fakadó jócselekedet gyümölcse. 
A mi mai világunk ínsége nem a mindennapi kenyér elsősorban, bár sok
sok millió ember él a földön, akinek nincs meg a kellő tápláléka. A mi 
világunk legnagyobb kérdése a háború, amely adott esetben végpusztulá
sát hozhatja földünknek. A másik, amely a világ feszültségét csak növeli, 
a még mindig rejtetten újra jelentkező gyarmatosítás, faji megkülön
böztetés, stb. Az egyház diakóniája tehát ma rendkívül széles területen 
kell, hogy megteremje a maga hitből fakadó gyümölcseit. Ez a széles te
rület az egyes embernek nyújtott egy pohár friss víztől, a gyülekezeti 
és intézményes segítő szolgálaton át, a népek közötti megértés, a világ 
békességének munkálásáig igen változatos lehet. E téren is igen fontos 
lehet textusunk alapján egy olyan irányba mutató igehirdetés, amely rá
mutat ezekre a kérdésekre. Érdemes elgondolkozni azon, hogy a világke- 
resztyénségnek ma már nincsen olyan konferenciája, ahol ne foglalkoz
nának, igen felelős módon vezetőink ezekkel a problémákkal, ugyanak
kor sok gyülekezetben még mindig félünk kimondani a szószéken egy 
ilyen szót, kizsákmányolás, gyarmati elnyomás, világbéke. Pedig a mi 
társadalmi szituációnkban ezt az igét, így és ezeken a kérdéseken át 
lehet konkretizálni.

Textusunkkal való foglalkozásunk során jó, ha arra is gondolunk, 
igehirdetésünk nyelvét gyakran nem érti meg a kívülálló.

Ha a szeretedről vagy éppen Krisztus szeretetéről szólunk, talán csak 
kegyes szólamnak értik. Életünknek mintegy reprezentálnia kell Krisz
tusban való hitünket. Minden keresztyén ember minta, akin vagy megér
tik a Krisztus-hit örömét, szolgálatának boldogságát, és akkor új hitet 
ébreszt, vagy rossz minta, akitől elfordulnak és nem kérnek belőle.

Vázlatok
Igénk megszólaltatásában többféle lehetőség is kínálkozik, ezért 

több rövid vázlatot próbálok nyújtani.

374



A) Tanúskodó gyülekezet
Bev.: Jézus ezt a feladatot adta övéinek: lesztek nékem tanúim.
1. Tanúskodjunk a feltámadott Krisztusról igéjében.
2. A szeretet szolgálatában.
3. A világméretű diakóniában.

B) Üjra feladott lecke
Bev.: Isten pedagógiája, hogy a népének egyszer már feladott, de
meg nem tanult leckét újra feladja.
1. Ismerje meg feltámadott, győzelmes Megváltóját.
2. Hitéből cselekvő szeretet fakadjon.
3. Lássa szolgálata területének az egész világot.

C) Az élő hit gyümölcsöket terem
Bev.: Szép a diszkért, de többet ér a gyümölcsös. Isten népe nem
díszcserje e világban, hanem gyümölcsöző fa. Valóban ilyen az éle
ted? Vizsgáljuk meg igénkben.
1. Az élő hit a feltámadott Krisztusra tekint.
2. Az élő hit meglátja az ember ínségét.
3. Az élő hit szolgálatban termi gyümölcseit.

Sólyom Károly

Laikus kérdések és szempontok Cs 4,32— 35-höz
A jeruzsálemi gyülekezet vagyonközösségi életformája nem volt-e 

összefüggésben azzal, hogy a hívek Jézus visszajövetelét még saját éle
tükben, a közeli jövőben várták? (13) — Nem valami „jóhiszemű félreér
tésről"’ van itt szó? Jézus visszajövetelét oly közelinek tartották, hogy 
nem akartak tovább foglalkozni anyagiakkal? Nem voltak-e ebben a kö
zeli véget váró zsidókhoz hasonlóak a jeruzsálemiek? Üj birtokpolitika, 
átrendezés, elégtétel gondolata? (3) — Nem volt-e elhamarkodott a jeru
zsálemi gyülekezetnek ez a vagyonközösségi lépése, tekintettel 1 Kor 
16,1—3-ra? (13) — Szabad-e példamutatónak tekinteni a jeruzsálemi 
gyülekezeti próbálkozást, nem kell-e arról is beszélni (noha nincs textu
sunkban), hogy csődbe jutott válalkozásról van szó? (3) — Akik minde
nüket eladták, azután miből éltek? Vajon most meg lehet-e csinálni a 
vagyonközösséget? 13) — A helyzetet kell-e kopírozni vagy a szeretetre 
indító hitet kell-e komolyan venni? Nem volt-e éppen ez a vagyonközös
ség a keresztyénség olyan gyermekbetegsége, amiből kinőtt később anél
kül, hogy a felelős szeretetet elhagyta volna? (3) — A gyülekezet öregjeit 
és szegényeit nem a keresztyén családoknak kellene eltartani, a szociá
lis otthonokba való beutalások helyett? (13) — E leírt epizódban az ok és 
okozat sorrendje ez: A) Isten szeretetének jele a meglevő gyülekezet, 
B) az apostolok bizonyságtétele a feltámadott Jézusról szól, C) ennek 
következménye a hívők vagyonközössége. Erre nem buzdítottak az apos
tolok, ez gyümölcsként fakadt a hivő élet fáján. (3) — Nem szabad tör
vényt csinálni a jeruzsálemi esetből, inkább azt a „természetességet” kell 
megértetni, ahogyan a Krisztus hivő gyülekezeti tagok egymásért min
den vonatkozásban felelősséget éreznek és gyakorolnak. A vagyonközös
ség csak egyik megnyilvánulása volt a felelősségnek. Itt kell mozgósítani 
a felelősség vonalán. Tovább is lehet lépni: a keresztyén ember a gyüle
kezeten kívül élők iránt is hasonló felelősséget érez és gyakorol. A sze
retetnek nincs határa. Mindenesetre a gyülekezetben meg kell látszódnia, 
mit jelent az igazi felelős emberi közösség. (3)
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 6. VASÁRNAP

Kol 2,12— 15

Készülésem menetét próbálom bemutatni a kész prédikációig, me
lyet a gyülekezetszerűség ellenőrzése céljából szószékről is elmondtam. 
E sorok írásakor a böjtben járunk, s az alapige jól beillett az egyházi 
évnek ebben az időszakába is. Prédikálás közben természetesen alakult a 
szöveg. Az így adódó módosításokat keresztülvittem a helyszűke miatt 
bizonyos rövidítéssel közölt igehirdetésen.

A „műhelyben”
1. Az alapige értelmezéséhez szükségesnek mutatkozik, hogy tájéko

zódjunk a szerzőjéről. Csatlakozom W. Marxsen és H. Conzelman, véle
ményéhez: a levelet a páli teológiát erőteljesen képviselő személy írta 
a második nemzedékből, feltehetően Pál valamelyik tanítványa. Pál töb- 
bé-kevésbé hasonló helyzetben, a Galáciai Levélben teljes egészében, éle
sen elveti a felbukkant tévtanítást, a Kolosszéi Levél ellenben a gnoszti- 
kus, keresztyén és zsidó elemekből összefonódó tévtannal úgy küzd, hogy 
messzemenően átveszi annak képzetkörét, de állításait „keresztyénesíti” .

2. Textusunk kiszakított részlet a 2,8—15 összefüggő szakaszból. Az 
egész szakasznak „a világ elemei” és Krisztus viszonya az uralkodó 
témája. A 15. versünkben szereplő „fejedelemségek és hatalmasságok” 
ugyanezt jelölik, mégpedig Pálnál gyakran használt fogalmakkal. A 
„világ elemei” földöntúli szellemi hatalmak, melyek az istenség „teljes
ségének” részeit képezik, és a mindenség, a világ urai, irányítói. A ko
losszéi keresztyén tévhit nagyon leegyszerűsítve talán ilyesféle lehetett: 
Krisztus a mindenség istene, akit akkor tisztelnek igazán, ha az „elemi 
hatalmakat” az ő tagjaiként részesítik isteni tiszteletben. Ezzel vitázik a 
9. vers. Nem a világ természeti erőiről van szó (ahogyan az 1951—52. 
évi újszövetségi revízió fordítja), hanem a mindenség isteni hatalmainak 
misztikus képzetéről.

3. Néhány lényeges eltérés figyelhető meg az új fordításban a görög 
szövegtől. 12. versben az „amelyben” törlendő, mert az eredetiben talál
ható szó, „akiben” , Krisztusra vonatkozik. A 14. verset bevezető „azál
tal, hogy” szintén elhagyandó, mert ez a tagmondat a megelőző (13. vers) 
végével mellérendelt viszonyban van. Az „érvénytelenítette” szó az ere
detiben „lemosta” (ma így mondanánk: kiradírozta). A 15. versből tör
lendők „a keresztfa által” szavak, mert a görög szöveg ezt mondja: „őben
ne”, azaz Krisztusban. Alapigénk minden mondatának, ennek az utolsó
nak is Isten az alanya. Végigcseng az egész textuson Krisztus kizárólagos 
szerepének hangsúlyozása: visszatérően ismétlődnek az „Övele” , „Őbenne” 
szavak (12. versben kétszer, 13. és 15. vers).

4. A  készülődésem közben végzett egzegézis eredményéből a követ
kezőket jegyzem fel: 12. vers. A  levélíró részben a misztériumkultuszok 
szertartásával, részben a zsidó örökségként gyakorolt körülmetélkedéssel 
szemben a keresztségre mutat: ebben ment végbe Krisztus halálának és 
feltámadásának megváltó hatása az olvasók életében.

13. vers. A  „halál” képe az előző versben („eltemettettetek” ) a bűn
nek való meghalás jelzésére szolgált, melyet a keresztségben az aláme- 
rítés jelképezett. Itt viszont az örök halál, az Istentől való távoliét meg
jelölésére használja a levélíró. Az olvasók életüknek első szakaszában
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ebben az állapotban voltak, bűneik és testi körülmetéletlenségük miatt. 
Megkereszteikedésük jeieniette a nagy fordulatot, oroK eiecuK kezaetet 
(„megelevenített”). (A keresztség a láthatatlan, igazi kórulmeteikedes. 
Vö. l i . v.) Ez az esemény az életükben magában foglalta bűneik bocsá
natát.

14. vers. A kép ezt fejezi ki: Isten érvénytelenítette az adóssági ok
mányt. A rajta olvasható kötelezések az ószövetségi, zsidó törvény ren
delkezései, továbbá talán a tévtanítók által az üdvösség elnyerésére hir
detett feltételek. A  kép folytatódik: Isten a tisztára mosott, immár üres 
lapot ráerősítette a keresztfára, hogy mintegy plakáttal hírül adja min
denkinek: érvénytelenítve az adósságlevelünk! Kép nélkül: Jézus halála 
jelenti és n> ilvánosan hirdeti bűneink bocsánatát.

15. vers. A kolosszéi tévtanítás gondolatkörébe belehelyezkedve mond
ja a levélíró, hogy Isten Krisztus megváltó művével megfosztotta erejük
től a mindenségen uralkodó szellemi hatalmakat, melyeket a kolosszéi 
keresztyének Krisztus tagjaiként, szerveiként imádnak, „őbenne” (ere
deti szöveg!) nemcsak a keresztre utal, hanem a feltámadásra is. Sőt le
hetséges, hogy a mennybemenetel jelenik meg az egykorú képben: Krisz
tus diadalmenetben haladt át ezeknek a hatalmaknak létezési körén, a 
csillagvilágon, s vonszolta őket maga után fogolyként. A kép: ókori dia
dalmenet, amelyben a legyőzött uralkodók, hadvezérek mindenki szeme 
előtt látványosságként haladnak a győztes vagy trónralépő uralkodó mö
gött. Jelentése: a földöntúli hatalmaknak nincs megváltó erejük, ők csak 
Krisztus uralmát szolgálják. A kolosszéi tévhitű keresztyének ugyanis 
a megváltást a világból való menekülésként képzelték, ezekhez a meny- 
nyei lényekhez történő lelki felemelkedés misztikus módján.

5. Az igehirdető elé a mai gyülekezetre gondolva különösen is két 
kérdőjel mered, a) Mit tudunk kezdeni a prédikációnkban a keresztség- 
gel, mint olyan eseménnyel, mely összekapcsol minket Krisztus halálá
nak és feltámadásának folyamatával? A mai embertől távol van a misz
tériumvallások révén az ókorban elterjedt gondolat, hogy egy vallásos 
szertartás isteni folyamatba kapcsolja be az embert. Már pedig itt az 
antik gondolkozáshoz kapcsolódó teológiai formulázásról van szó, hogy 
Krisztus egykori halálának és feltámadásának eseménye velünk történik 
meg a keresztségben.

b) Hogyan lehet a kolosszéi tévtanítást a mai gyülekezetre alkalmaz
ni, amikor sajátos, első századi szinkretista jelenség volt, s méghozzá a 
levél alapján csak nagyon hézagosán tudjuk összeállítani a képét? Ezen 
töprengve, az igehirdetés kialakításához az indítást az egyik írásmagya
rázónak a 12. vershez fűzött következő mondata adta: a kolosszéi tév- 
tanítóknak „a megváltás egy sors kényszeréből való kilépés”, a levél „el
lenben a megváltást a vétektől való megszabadulásnak érti” (H. Conzel- 
mann).

A szószéken

Kortársunk, Max Frisch svájci író egyik regényének középpontjába 
egy férfit állít, aki menekülni akar saját énjétől, életétől. Nyomasztja a 
tespedt polgári légkör, sikertelen házassága, általában önnönmaga. Éve
ken át más néven egy idegen valakit megjátszik környezete, sőt naplójá
ban önmaga előtt is. Vállalkozása zsákutcába fut. A könyv végén drá
mai beszélgetésből kiderül, hogy nagy tévedés, vétek okozta élete csőd
jét: nem tudta elfogadni a körülötte élő embereket úgy, amint vannak.

1. Az embernek elsősorban nem a sorsával van a baja, hanem a
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vétkeivel. így túlságosan kegyesen hangzik, de vegyünk néhány tipikus 
példát az életbői: a hiú emoer, a féltékeny ember, az összeférhetetlen 
ember, a szeretni nem tudó ember. Bármilyen körülmények között élné
nek is, boldogtalanok lennének. A valóság persze bonyolultabb ennél: 
nemcsak személyiségünk fő vétkes tulajdonságával van dolgunk, hanem 
sok más bűnnel, alapvetően az Istentől való belső távolságunkkal.

Üj életkezdet van, de ez nem a menekülés saját életünkből és egy 
másik élet keresése. Isten az új életkezdetet másként adja: ez az, ami
kor a megkeresztelt ember elkezd hinni. Ekkor kapcsolódik be az éle
tébe tudatosan a keresztsége, amelyben kicsi korában részesült. Az olaj 
a Föld több részén hosszú távvezetéken keresztül fut rendeltetési helyé
re. Keresztségünk ilyen csatorna, amely az időt és teret hidalja át. Rajta 
keresztül árad bele életünkbe annak áldása, ami Krisztus halálában és 
feltámadásában történt: Isten megbocsátása és életet teremtő ereje. Er
ről akkor leszünk bizonyosak, amikor hiszünk. É hitben életünk vétkei
nek bocsánatát vesszük, s erőt kapunk Istentől a szeretetre, tűrésre, meg
bocsátásra. S mindez hat kifelé az életünkben.

Ez az új életkezdet: külső körülményeink maradnak, nem lépünk ki 
az életünkből, a világunkból, de ugyanabban az életsorsban dolgozni kez
denek a bűnbocsánat és az örökkévalóság, a feltámadás erői. Vétkeink 
belső terhétől megszabadulva, tudjuk vállalni életünk feladatait és a 
körülöttünk élő embereket.

2. Krisztus nemcsak a bűn hatalmát törte meg, hanem a sors fölött 
is győzedelmes. Ezért életünknek a keresztségben és a hitben adott új 
kezdete bátran szembefordít minket a sorssal. Mi modern emberek már 
nem hiszünk — mint a kolosszéi keresztyének közül egyesek — a sor
sunkat irányító misztikus, a világűrben, csillagokban székelő szellemi 
hatalmakban, de a sors nekünk se könnyebb kérdésünk. Az említett 
svájci író egy másik regényében azzal a kérdéssel küzd, hogy életünk 
eseményeinek irányításában melyiknek van nagyobb szerepe: a végzet
nek, a véletlennek, vagy személyes elhatározásainknak. E három szál 
valójában összefonódik az élet, a történések szövetében.

A keresztyén embert az a bizodalmas hit tölti el, hogy életünknek 
sorsszerű következményei, melyek szükségszerűen fakadnak az előzők
ből, a véletlenek közbeszólása, meg saját döntéseink csak látszólag szab
ják meg pályánkat. Valójában mindhárom tényező fölött Krisztus ural
kodik. A föléjük növő irányító hatalom Ő. Életünk folyamán minden sors
szerű és minden véletlen esemény, s minden jó vagy rossz döntésünk 
csak az ő vonalvezetésébe simul bele.

A keresztyén megoldás a sors kérdésében nemcsak ez a bizodalmas 
hit, hanem a merész küzdelem is. Nem belenyugvás a „sorsba” , mert ez 
fatalizmus, és nem keresztyénség. Ellenben küzdelem a bajok elhárítá
sáért. Párizsban a középkorban a Szajna fölé, hídra lakóházakat építet
tek. A rozoga építményeket a szabályozatlan folyó húsz vagy harminc 
évenként elsöpörte. A lakók a sors elkerülhetetlen csapásának vették mint 
a pestisjárványt, és — ugyanoda építették házaikat. Hogy ismét elsodor
ja a tomboló ár! Mosolygunk rajtuk, pedig sokszor mi is sorsszerűnek, el
háríthatatlannak veszünk az életünkben olyasmit, ami ellen inkább küz- 
denünk kellene. A háborút például évezredeken át sorsszerűnek vette az 
emberiség: ma szembeszállunk az elkerülhetetlenségével.

Beethoven mondta, amikor erősen süketülni kezdett: „Torkon raga
dom a sorsot!” És süketségében alkotta legmélyebb mesterműveit. Nem 
elég bizodalmas hittel vállalni az életünket, feladatainkat, az embere
ket, hanem küzdelemre is kell indulnunk a „sorsban” mindaz ellen és
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mindazért, amit le kell győznünk, meg kell változtatnunk mások és a 
magunk, az emberek és az emberiség érdekében. így járunk a sors erői 
fölött is hatalmas Krisztus nyomában.

Veöreös Imre

Laikus kérdések és szempontok Kol 2,12—15-höz

„Eltemettettetek” : nehezen érhető igealak. „Feltámadtatok” : még eb
ben a földi életben? Mi az „adóslevél” ? Bűneink összessége? Mik azok a 
„fejedelemségek és hatalmasságok” ? A világ vagy az akkori világ ki
rályai és politikai hatalmasságai? Hogyan kell azt érteni, hogy ezeket 
Jézus „nyilvánosan megszégyenítette” ? (12) — Tizenéves fiatalok között 
egészen csekély volt azoknak a száma, akik tudták, mi a körülmetél- 
kedés. Szimbolikus jelentésével senki nem volt tisztában, így az itt sze
replő „test körülmetéletlensége” érthetetlen maradt. (4) — Többször hal
lottam már, hogy a lelkész kötőszóval kezdi a felolvasást és állandóan 
csak névmásokat olvas. Folyamatos otthoni bibliaolvasás közben ez vilá
gos, de olvasva kissé torznak hat, ezért legalább egyszer, az elején jobb 
behelyettesíteni az értelem szerinti nevet: „Jézussal együtt. . . ” (4) — Van 
néhány nagyon modern fogalom és kép ebben a részben: „Együtt” vala
kivel (Jézussal). A keresztyén hit nem egy filozófiai iránnyal való szim- 
patizálást jelent, hanem egy személlyel való baráti kapcsolatot. A másik 
modern fogalom a „lefegyverzés” . Ha Jézus lefegyverezte a földöntúli 
hatalmakat, akkor azok emberek által tevékenykedő mesterkedésének 
is ellent kell mondanunk. (4) — Olyan ez a textus, mint egy krimi: te
metés, halál, bűn, levél, „eltenni az útból” , lefegyverzés. Csakhogy ennek 
mi vagyunk a szereplői, a mi életünk forgott kockán. Jézus nem egy mes- 
terdetektív logikus ügyességével, hanem hihetetlen és csodálatos szere- 
tetével hozta rendbe a dolgokat. (4) — A „megelevenített” szónak a „fel- 
támasztás” jelentésén kívül egy másik árnyalata is van: élénkíteni, fel
rázni, mozgékonnyá tenni. Ilyen értelemben gyerekekre szokták alkal
mazni (eleven gyerek), de nagyon pozitívan átvihető felnőtt keresztyének 
életstílusának jellemzésére is. (4) — Textusunkban a leghangsúlyosabb 
ez: Jézus kifizette „adóslevelünket” . Mindent elvégezett megváltásunkra. 
(12) — A Filmmúzeumban játszottak egy Faust-feldolgozást. A legmeg
döbbentőbb jelenete az volt, amikor a tőrbecsalt ember — megbánva tet
tét — igyekszik megsemmisíteni a Sátánnal s. k. kötött szerződését, de 
az elszakíthatatlan és éghetetlen anyagból készült, így szembe kellett 
néznie saját bűnének következményeivel. Csak Jézus tudja megsemmi
síteni a bűnnyomokat. (4) — Nem az érdekel, hogy a keresztelésemkor 
történteket hogyan magyarázzák, hanem az Ige második fele, t. i. hogy 
mennyire érezzük hatalmas könnyebbségnek bűneink megbocsátását. (4)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 7. VASÁRNAP

1 Jn 5,11— 13

Megjegyzések a textushoz

11. v. Mivel szövegünk „és” -sel kezdődik, nyelvileg is szoros a kap
csolat a megelőző versekkel. Tartalmilag a „martüria” szó mutat vissza. 
A „martüria” a 7-ik verstől kezdődő szakasz kulcsszava. Az előzőekkel
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való összefüggés ellenére a kijelölt szakasznak önálló gondolati egységet 
ad a fejezet gondolatmenetébe belépő „örök élet” , illetve az örök élet és 
a hit összefüggésének megszólaltatása.

A „martüria” szó jelentheti a tanúskodás aktusát, de olykor a tanús
kodás tartalmát is. Mivel itt a szó abszolút helyzetben van, az előző ver
sek szóhasználatával szemben itt a második jelentés lép előtérbe.

12. v. Az „ekhó” igével történő párhuzamos szerkesztést nehéz visz- 
szaadni. A mondat második felében körülíráshoz kell folyamodnunk, s 
ez félreviheti az értelmet. Az, „akinél nincs a Fiú” (1952. ford.) vagy „aki
ben nincs a Fiú” (1908. rév.) fordítás az eredetiből hiányzó szemléletet 
visz a szövegbe. Ugyancsak nehéz az „ekhón” participium és az „ekhei” 
praes. impf. viszonyát visszaadni a fordításban, de a textus értelmezé
sénél tekintettel kell lennünk rá. Az, „akié a Fiú, azé az élet” az eredeti
ben egy mondat, s tulajdonképpen így lehetne körülírni: Amennyiben 
valaki birtokában van a Fiúnak, birtokolja az életet is. Vagy: A Fiút bir
tokolva, birtokolja az ember az életet. Az „ekhó” ige itt a birtoklásnak 
nem abban az értelmében szerepel, hogy a birtokos hatalmában tartja 
azt, amit birtokol. Itt nemcsak azt jelenti, hogy valaki kapcsolatban áll 
valakivel, hanem még inkább azt, hogy alá van vetve valakinek, mint 
ahogy ezt fejezi ki az „ekhete kürion”, „van uratok” Kol. 4,1-ben.

13. v. A vers vége a legrégibb kéziratokból hiányzik. Nagyobb prob
léma a megmaradt versanyag szerkezete. Ha nem vesszük tekintetbe a 
későbbi szórendi változtatásokat, akkor a verset így kell fordítani: Eze
ket írtam nektek, hogy megtudjátok, hogy örök életetek van azok szá
mára, akik hisznek az Isten Fiának nevében. A „tois” dativusznak ilyen 
értelmezése azonban kiesik a gondolatmenetből. Inkább következetlen 
mondatszerkesztésről van itt szó, és akkor a mondat második felét a 
„hümin”-hez, a „nektek”-hez kapcsolódva, a mondatfűzés így alakul: 
Ezeket írtam nektek. . .  akik hisztek. . .  stb. Ügy tűnik, hogy a levél írója 
a mondat első felének leírása után még szükségesnek látja a „nektek” 
pontosabb körülírását, nehogy félreértés essék: Az örök élet azért a tie
tek, mert hisztek az Isten Fiának nevében.

A textus tartalma

A kijelölt szakasz tele van jellegzetes jánosi kifejezésekkel. A sajátos 
nyelv magyarázata elsősorban a sajátos teológiai tartalom. János felis
meri Isten dolgainak dimenzionális voltát, mélységét, összefüggéseit és 
kölcsönösségét, és ezért az egysíkú szavakat szokatlan kapcsolatba hozza, 
hogy azok többet fejezhessenek ki. A gyülekezet számára ki kell bonta
nunk őket.

A levél 5. fejezetének középpontjában a győzedelmes hit áll. De ho
gyan juthatunk el erre a hitre? Maga az Isten tanúskodik Jézus mellett. 
A bizonyíték magában Jézusban van, mert benne nyerünk örök életet. 
Jézus istenfiúságáról tehát akkor tudunk meggyőződni, ha Tőle életet 
kapunk. Életet viszont akkor kapunk, ha hiszünk Benne.

Krisztus ajándéka a „zóé” , az élet. A szó már önmagában is minő
sítés: legtöbbször már önmagában is az Istentől eredő, győzedelmes éle
tet jelenti. A „zóé” -n majdnem mindig felfedezhetünk valamit, az 
örökkévalóság visszfényéből. Textusunkban ezt az értelmét vitathatatlan
ná teszi az „örök” jelző. Bár textusunk alapján úgy is lehet érteni, hogy 
ezt az örök életet a feltámadáskor valóra váló ígéretként birtokoljuk. 
1 Ján 3, 14-re és Ján 5, 24-re gondolva, mégis az a valószínűbb, hogy itt
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a jellegzetes jánosi szemlélet érvényesül, tehát az örök élet már a földi 
életben elnyerhető ajándék. Élet és halál mezsgyéjén akkor lépünk át, 
amikor szavát meghallva hiszünk az élet Urában.

Azzal, hogy a 12. versben a levél írója a mondat pozitív első felét 
szükségesnek látja negatív formában is megerősíteni, külön hangsúly 
esik arra a kijelentésre, hogy örök élete csupán annak van, aki a Fiú
hoz tartozik. A nyomatékos hangsúly és Krisztus fiúságának kiemelése 
valószínűvé teszi, hogy a levél írója azokra a tévtanítókra gondol, akik 
tagadják, hogy Jézus Istentől jött, és testben jelent meg köztünk. (1 Ján 
4,3—4) Akik tehát nem hisznek a történeti Jézus istenfiúságában, azok 
az örök életet is elvesztik.

Bármennyire is Jézus istenfiúsága bizonyítékának tekintendő a Tőle 
kapott örök élet, ez az örök élet mégsem olyan bizonyíték, amely felett 
rendelkezhetnénk. Ez a már megkapott örök élet a hit tárgya marad. 
Nem a tapasztalat győz meg bennünket, hanem Isten igéje.

Meditáció a textusról

Jó, ha mi is felfigyelünk arra, hogy a Szentírásban milyen nagy 
hangsúly kerül a bizonyságtételre. A hit számára megbízható alapra van 
szükség. Az igazi hit nem a hiszékenységből fakad, hanem a hit tárgya 
valódiságának bizonyosságából. A hitből olyan existenciális változások kö
vetkeznek, amelyeket nem lehet „vaktában” vállalni. A kételkedés a hit 
másik oldala. A Szentírás emberei is körül voltak véve meghiúsult hitek
kel, nem csoda, ha megvizsgálták, hogy kellő alapja van-e hitüknek.

Ezért nem kárhoztatható, ha a gyülekezetben nehezen hivő emberek 
vannak. A valóság igénye önmagában helyes, és ezért rá kell mutatnunk 
arra, hogy — bár az igehirdetés nagyon kevéssé tűnik exaktnak — mégis 
valóságos dolgok ajándékát adja. Ilyen ajándék az örök élet, és aki el
nyerte, az tudja, hogy nem képzelődik. Csakhogy a meggyőződés útja 
Isten dolgaiban fordítottja az emberi megismerés útjának. Az emberi meg
ismerésben első a kísérlet próbája, ami ha beigazolódik, akkor a meggyő
ződés alapjává válhat. Az Isten dolgaiban azonban az első a hit ráha- 
gyatkozása Isten szavára, amit azután követ az Ige igazságának meg
tapasztalása. Valami hasonló történik velünk, mint ami Kolumbusszal tör
tént. Először csupán az a hit élt benne, hogy a föld gömbölyű, s bár nem 
volt tapasztalata róla, mégis nekivágott a végtelen óceánnak. A hite akkor 
igazolódott be, amikor egy új világ partjaira érkezett. A keresztyén em
ber is valóságokra talál, ha követi Isten szavát, de előbb a hit kockázatos 
lépését kell megtennie. Ilyen értelemben bizonyíték számunkra az örök 
élet is. A Krisztusba vetett hit valóságos ajándéka.

Tartok attók, hogy az örök élet üzenete nem kelt túlságosan nagy 
visszhangot sem bennünk, sem a gyülekezetben. Lehet, hogy valamikor az 
életből menekülni vágyakozók kaptak az üzeneten. Ma már a közgon- 
do'kodás részévé vált az a felismerés, hogy a társadalom égető kérdései 
elől. nem lehet a túlvilágba menekülni. Az élet a születés és halál között 
éppen elég feladatot jelent ahhoz, hogy a szószékeink alatt ülőket hide
gen hagyja az örök élet üzenete. Éppen ezért kell világosan kifejtenünk 
azt a bibliai látásmódot, hogy az élet és halál mezsgyéje nem a biológiai 
élet kihunyténál van, hanem azon a ponton, ahol hittel fogadjuk Jézus 
igéjét. Ezen a ponton szűnik meg a bűn kényszere, itt törik meg a halál 
ereje. A hivő ember már földi életében elpusztíthatatlan örök életet él. 
Ide kívánkozik B'umhardt igehirdetésének néhány mondata: „A  föld 
nem olyan kétségbeejtő talaj a lábunk alatt, mint sokan gondolják. Itt
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sokat dolgozhat az ember, több történhet Isten kedvére, mint százezer 
üdvözült ember halálával. Ki érti meg ezt? Aki magát a halálba adja, 
hogy Jézus éljen. Aki nem a halál halálát, hanem Jézus halálát szenvedi 
el, hogy a feltámadott erejében is részesüljön.” Akkor válik ez az élet 
drága kinccsé, akkor tudunk igazán és helyesen nekilátni a földi élet 
feladatainak, ha elnyerjük az örök életet.

Az örök életnek azonban nemcsak az élet voltára, hanem az örök 
voltára is hangsúlyt kell tennünk. Csak az örök élet perspektívájában 
nyerhetik el' földi dolgaink helyes arányukat, csak ebben a perspektívá
ban lélegezhet fel a szeretet.

Fel kell még figyelnünk arra is, hogy ezt az örök életet csak egy bi
zonyos, meghatározott krisztológiát valló hit nyerheti el. Maga az isten
hit, vagy a történeti Jézus iránti szimpátia még nem jelent örök életet. 
Aki a közöttünk élt Jézust Isten Fiának, Isten egyetlen reprezentánsának 
vallja, az kap örök életet. És ez természetes is. A relativizált Jézusnak 
szava és igénye is relatívvá válik. Egy életet rátenni csak az Isten Fiára 
lehet. Az örök élet pedig azoké, akik a hitnek ezt az egész életet kockára 
tevő lépésére rá tudják szánni magukat.

Cserháti Sándor

Laikus kérdések és szempontok 1 Jn 5,11—13-hoz

Mi mindig az örökéletről hallunk a gyülekezetben, vagy ha a lelkész
meglátogat minket. Mégis, soha nem tudta egy lelkész sem meghatá
rozni, konkrétan, világosan, nekem mérnök embernek is elfogadhatóan, 
mit is ért azon: örök élet. (14) — Jézus ajkán reálisan hangzott az örök 
életről szóló beszéd. Mert Jézus úgy beszélt az örök életről, hogy közben 
a jelenvaló életben is az örök élet „előjele” -ként az éhezőknek enni adott, 
a betegeket meggyógyította, a halottakat feltámasztotta. Az örök életnek 
ez az immanens realitása ma miért nem tapasztalható? Akkor lenne 
értékesebb és életbevágóbb az örök életről való beszéd, ha annak „előjele” 
a mai kérdésekben is olyan radikális megoldásokat hozna, mint Jézus 
korában. (14) — Mit jelent ma az „örök élet” fogalma? Van ennek még 
jelentősége, különösen, amikor egy sajátosan régi világképhez tartozó idő
fogalommal kapcsolódik össze? A modern időfogalom — jóllehet ez ma 
még nem általánosan ismert, az „örök” sajátosságát egyszerűen nem is
meri. (6) — A megkérdezettek 80 százaléka nem tudja elképzelni, hinni 
az örök életet, mint reális, valóságos, személyes életet. Hitük csak a sírig 
tart. Sőt adtak ilyen meghatározást: Igen, élek a fiamban, leányomban, 
az unokákban tovább. (14) — A 12. vers alapján nem kellene az „örök 
életet” inkább egy bizonyos „állapottal” felcserélni, melyben többé nem 
az örök élet a fontos, hanem a Fiúval, és az Istennel egységre jutó „álla
pot” ? Nem helyénvaló az ilyenféle „filozofálás” a szószéken az idő örökké
valóságáról és az állapotról; de elkerülhető-e? (6) — A 12. vers érthetet
len. Mi a keresztyénekben az a többlet, amit Isten is igazi életnek nevez? 
Hol, miben látható és tapasztalható ez? (14)
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 8. VASÁRNAP

1 Jn 5,1— 3

I.

János apostol itt a szeretetet kéri számon a keresztyénektől. És nem 
is akármilyet, hanem azt a felülről kapottat hálából viszonzó szeretetet, 
amelyért ők a felelősek, amelyet nincs joguk elzárni, elsorvasztani, mert 
azzal szegényebbek lesznek mások. A keresztyénségünk nem „ragad- 
mány”, zsákmány, amivel kényünk-kedvünk szerint bánunk. „Kegyelem
ből tartattatok meg hit által és ez nem ti magatoktól van, Isten aján
déka e z . . .  az Ö alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jócseleke
detekre teremtett, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban 
járjunk.” (Ef 2,8.10).

1. v. Christos =  Krisztus — Messiás — Felkent — Isten küldötte, 
Isten uralmának és ajándékainak hordozója. Ennek vallása nem ér
telmi felismerés, hanem „újjászületés” . Gennaó — nemzeni, szülni, itt: 
isteni eredet, Istennel való kapcsolat.

2. v. Entolé =  parancs, parancsolat, a nomosz — törvény konkreti
zálása.

3. v. Téreó =  megtartani, betölteni, vigyázni rá. Barüsz =  nehéz, 
kegyetlen, terhes, vad, embertelen.

A jánosi szimfónia visszatérő témája a szeretet. Ez az igaz keresz- 
tyénség kritériuma. Ha Isten világosságában élünk, közösségben vagyunk 
egymással is. Ez még nem bűntelenség, de egymásért érzett, Istentől 
nyert felelősség. A keresztyén szeretet forrása a Jézus Krisztusban való 
hit, akiben az Istennek teljessége jelent meg testileg. Öt az Isten azáltal 
tette Krisztussá, hogy engedelmes volt neki a keresztfa halálig. Mi sem 
a levegőbe szeretünk, Istennek engedelmeskedünk. De Ö szeretet, azért 
ami Belőle fakad, születik az is — szeretet. Nem tanul valamit az em
ber, nem sajátítja el, hanem Belőle kell születni. Aki nem születik víztől 
és Lélektől, nem mehet be az Isten országába (Ján 3, 5). Aki nem szü
letik Istentől, nem fog tudni szeretni. Ez pedig az Ige által lehetséges 
1 Pét 1, 22 k, v. ö. a magvető példázata is Mt 13. mag nélkül nincs élet, 
termés.

Isten a maga akaratát a parancsolatokban konkretizálta. Isten paran
csolatai védik az emberi életrendeket, amelyeket a bűn meg akar 
semmisíteni. Végső soron az embert védik. Az az Isten szeretete, hogy 
megtartja a bűnös embert. A keresztyén ember, ha szereti Istent (és 
megértette, mit tesz érte) ugyanazt teszi: szereti és védi az embert és 
életrendjeit. Védjük az életet, de nemcsak a biológiai életet, hanem az 
egész embert, életkedvét, életrendjét — aztán ami az övé, családját, tu
lajdonát, becsületét stb., ahogyan azt a Nagykáté, vagy a Hegyi Beszéd 
idevonatkozó részei is példázzák. A 10 parancsolat összefoglalása a szere
tet kettős parancsolata. Itt is erről van szó. Csak arról az oldalról indul 
ki, hogy aki hisz, aki keresztyén, annak már van egy sajátossága: Isten
től született — Istennel van kapcsolata. Részesedett a szeretetben és ré
szesít benne másokat.

Az emberek iránti szeretet a keresztyén alaptulajdonsága, benne van. 
ö  ugyan Istenre néz, Neki engedelmeskedik, de éppen eközben látja, 
hogy Isten minden munkája az emberre irányul, az emberért történik, 
minden parancsolata odavezet az emberhez! Amikor a farizeusokat pl. a 
szombatnapi parancsolat eltérítette az embertől, Jézus keményen fellép
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ellenük: az állataitokat kisegítitek, de az emberrel nem törődtök (Mt 
12, 11), a kalásztépést, a kézmosás elmulasztását szóváteszik és ezzel el
árulják, hogy üres a szívük, irgalmatlanok és embertelenek (Mt 12. és 
23.). Isten nem ilyen. O nem áldozatot akar, hanem irgalmasságot. Az ő 
parancsolatai nem teher, kín, az embert gyötrő, gúzsbakötő előírások, 
amelyekről sohasem tudhatnánk, hogy eleget tettünk-e már nekik, vagy 
sem. De ugyanakkor nem is valami felesleges, ósdi megfogalmazása az 
emberi életfolytatásnak, hanem Isten jó akaratának a kijelentése, amely 
nem múlhat el, míg minden be nem teljesedik (Mt 5,18). Ebből tudjuk 
meg azt is, hogy ha aszerint cselekszünk, akkor a felebarátainkat is sze
retjük, és Isten nem is kíván mást tőlünk.

Ez a szeretet pedig apróbb pénzre váltva mindaz, amit a 10 paran
csolat is részletez. Nekünk ezt kell kibontani, mert egyébként „kánaáni” 
nyelven beszélünk.

(Hogy necsak szép és érzelmes szavakat mondjunk a szeretetről, jó 
figyelni a hitvallási iratainkra pl. Luther: A keresztyén ember szabad
ságáról, Nagykáté, az elmúlt évek hazai irodalmára pl. Káldy: A mai 
magyar ev. ember magatartása Lp. 1955. szept., A keresztyén erkölcs ne
vében Lp. 1960. jún. Dr. Ottlyk: Istenszeretet-emberszeret. Lásd még 
a textus feldolgozását Lp. 1962. jún.)

II.
Ebben az igében ma az Isten kéri számon a szeretetünket és hív: 

legyünk az ő szeretetének a csatornái.
Nagy a hangzavar a világban. Melyikre hallgassak? Merre menjek? 

Keresztyén embernek egy útja van: amelyet Isten parancsolatai mutat
nak. S ha ezeket komolyan vesszük és jól értjük, akkor ez az ember és az 
élet szolgálata. A szeretet életformája. így szolgált nekünk maga az 
Isten a Názáreti Jézusban s áldozatával megszabadított a bűnnek, halál
nak és az ördögnek hatalmától. így lett a mi Urunkká és Krisztusunkká. 
Hányán és hányszor próbálták letéríteni Isten akaratának az útjáról, de 
számára éppen ez sohasem volt kérdéses. „Az én eledelem az, hogy 
Annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem és az ő dolgát el
végezzem” (Ján 4, 34).

Isten gyermekeivé csak így leszünk mi is. Sokszor koptattuk már frá
zissá a szeretet szavát az egyházban. Az a feladatunk, hogy megbizonyít
suk életünkkel, hogy nem frázis ez. Isten valóságos szeretetének a je
lenléte ez, amely nem elválaszt az emberektől, hanem összeköt velük. 
Érdekeltté tesz a problémáikban, mert mi is azokkal küszködünk, azok
ban vergődünk, de nem céltalanul, kilátás és reménység nélkül, hanem 
hittel és bizodalommal.

Erre az embereknek nagy szükségük van. Pál írja Hm 8,19-ben „az 
egész világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését.” Mert ben
nük látja a reménységét, a zsengéjét annak, hogy van kiút a rothadandó- 
ságból. Isten fiai azok, akik újjászülettek s az új élet hordozói. Isten 
ajándékainak részesei és hordozói, közvetítői. Ezeket várja a világ, álta
luk akarja örökölni a maradandó dolgokat. Ilyen a szeretet is, az er
kölcsi élet foglalata. A világ sóvárog a szeretet után.

A szeretet nemcsak a világban hiányzik. Teológiailag igen. De a gya
korlatban így nem lehet elválasztani. Nálunk is hiányzik. Féleredmé
nyekbe nyugszunk bele, megalkuszunk, hamis egyezséget kötünk a világ
gal és saját vádoló lelkiismeretünkkel. A baj az, hogy nem az Istennél 
keressük a megoldást. Az agyunkkal tudjuk, de a szívünk hideg és kö-
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"mbös. Nem tudunk szabadulni magunktól, bűneinktől, nem tudunk 
közelkerüini a másik emberhez, mert nem kapjuk meg tőle azt, amit 
mi szeretnénk. Ne a másik emberben keresd a szeretet forrását, mert 
az csak csalóka délibáb. A szeretet forrása egyedül a megfeszített és fel
támadott Jézus Krisztus. Aki nem sokat beszélt a szeretetről, de életével 
és halálával megmutatta, hogy hogy kell, hogy lehet szeretni.

Szeretni csak a hálás szív képes — hálából. Ez a hála vezethet oda 
a másik emberhez, akiért szintén meghalt Krisztus. Lehet, hogy nem 
szeretetre méltó, lehet, hogy próbára teszi hitedet, türelmedet, az is lehet, 
hogy ökölbe szorul mellette a kezed, de Krisztus őérte is meghalt. Ö nem 
tagadja ki. Szeretni csak a kereszt tövében lehet. Itt részesedünk egy
formán a bűnbocsánatban, az új életben.

A lelki ajándékokban különbség van, de ugyanaz a hit, ugyanaz a 
szolgálat, ugyanaz a szeretet tölt el, hogy most már ne magunknak él
jünk, hanem segítsük, védjük, őrizzük mások életét, ill. Isten rendjét, 
hogy mások élete is Isten dicsőségére szolgáljon. Tág lehetőségünk van 
erre, anélkül, hogy mások dolgába avatkozók lennénk. Hiszen elsősor
ban nem a másikat kell „kioktatnom”, hanem magamat kell korlátoz
nom, fegyelmeznem, megtisztítanom, szolgálatkésszé tennem, hogy tisz
teljem az életet, a másik ember életét. Isten akarata szerint. . .  Lásd a 
parancsnolatokat, Jézus életfolytatását stb. Nem krisztianizálni kell a vi
lágot! Az ún. keresztyén kurzus nem sok jóval dicsekedhet. Hanem jó ér
telemben véve misszionálni kell — küldetésben lenni, Krisztus külde
tésében.

Ének: Keresztyén vagy, mondod. . .  Dt 434, Szarvasi 602.
Kovács Pál

Laikus kérdések és szempontok 1 Jn 5,1— 3-hoz

Aki nem hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az nem Isten gyermeke? (9a) 
— Mit jelent Istentől születni? Tud-e az is szeretni, aki nem hisz Isten
ben? Sokak egybehangzóan igenlő választ adtak. Hogyan érthető ez? Erre 
a kérdésre világos választ várnak az igehirdetőtől! (9a) — Erről ismerjük 
meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent és az ő 
parancsolatait megtartjuk: más helyen a Bibliában ellenkező sorrenddel 
találkozunk. Miét van itt fordítva? (9a) Igaz az, hogy Isten parancsolatai 
nem nehezek? Hiszen nem könnyű keresztyénnek lenni? Parancsolatok 
megtartása a keresztyénség? Laikus válasza a kérdésre: Szeresd az Istent, 
és tégy, amit akarsz! (9a) — Mintha egyenlőségjel kerülne a hit és a sze
retet közé! (lb) — Ebből adódik a kérdés: a felebarát szeretete egyenlő 
az Isten iránti szeretettel? (lb) — Az a szeretet, amelyről itt szó van, 
nem a mienk, hanem Istené. Adott, illetve kapott szeretet, amelyet to
vább kell adni. Jelenti ez az egyéniség feladását? A  keresztyén ember 
már nem szerethet a maga módján? Itt nem játszik szerepet az akarat és 
a kívánság! Ez a kettő sokban elősegítette a világtörténelmet, s egy-egy 
nép életét, (lb) — Furcsa az, hogy együtt szerepel a 3. versben a szeretet 
és parancsolat szó. (lb)



Felvétel a Teológiai Akadémiára
Evangélikus egyházunk lelkészeinek képzése a buda

pesti Teológiai Akadémián történik.
Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, 

felvételi kérvényüket — az Akadémia Felvételi Bizott
ságához címezve — legkésőbb augusztus 15-ig küldjék 
be a Dékáni Hivatalhoz (Budapest, VIII. Üllői út 
24. II.)

A felvételi kérvényhez a következő okmányokat kell 
mellékelni: a) születési bizonyítvány, b) a legmagasabb 
iskolai végzettség bizonyítványa, c) helyhatósági vagy 
más olyan bizonyítvány, amely a kérvényező lakását, 
szociális helyzetét, szüleinek foglalkozását és kerese
tét, ill. szociális viszonyait feltünteti, d) orvosi bizo
nyítvány (részletes), e) keresztelési bizonyítvány, 
f) konfirmációi bizonyítvány, g) részletes önéletrajz, 
mely feltárja a kérvényező családi és társadalmi kö
rülményeit, valamint a. lelkészi szolgálatra indulás 
okait, h) esetleges egyházi működésről szóló bizonyít
vány. A felvételhez szükséges továbbá az illetékes lel
késznek és esetleg még a vallástanító lelkésznek rész
letes bizonyítványa, mindenesetre annak a lelkésznek 
a jelentkezőt részletesen jellemző bizonyítványa a lel
készt pályára való alkalmasságáról, aki a folyamodó
nak a legutóbbi években lelkipásztora volt. Ezt a lel
készi bizonyítványt a lelkészi hivatal a. kérvénynél 
egyidejűleg levélben, közvetlenül az Akadémia dé
kánja címére küldje meg. Az okmányokat eredetiben 
kell beküldeni, de indokolt esetben hiteles másolat
ban is lehet mellékelni. A másolatokat ..egyházi hasz
nálatra” megjelöléssel egyházközségi lelkész is hitele
sítheti. Az akadémiai tanulmánvi idő öt esztendő.

A felvételi kérvénnyel egyidőben a jelentkezők kér
jék. felvételüket a Teológus Otthonba is, ahol az Aka
démia hallgatói lakást és ellátást is kapnak. Ez a kér
vény is a dékáni hivatalba küldendő részletes önélet
rajz kíséretében.


