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Csendben Is te n  előtt

EU R Ó P Á ÉR T
Egyre többet hallunk az egyházak Európáért érzett felelős

ségéről. Konkrét események is jelzik ennek az útját. Április 
közepén Siófokon ülésezett az Európai Egyházak Konferenciá
jának a legközelebbi nagygyűlését előkészítő bizottsága. Május 
végén Hollandiában tart ülést az Európai Egyházak Konferen
ciája elnöksége és tanácsadó bizottsága. 1971 tavaszára pedig az 
európai egyházak nagygyűlését tervezik a dániai Nyborgban, 
ezzel a főtémával: „Szolgálat Istennek, szolgálat embernek” .

Régóta szükségesnek látszott, hogy az európai egyházak 
valamilyen módon találkozzanak egymással és megbeszéljék 
közös kérdéseiket, s feladataikat. Az Egyházak Világtanácsa, 
vagy például a Lutheránus Világszövetség az egész világ ke- 
resztyénségének, illetve evangélikusságának a problémáival 
foglalkozik, s így rajtuk keresztül sem idő, sem lehetőség nem 
nyílik európai problémáink tüzetesebb megvitatására. Az ázsiai 
és amerikai keresztyénség már évekkel ezelőtt létesített külön 
ázsiai és amerikai titkárságokat.

Szervezetileg a konferencia létrehozta a főhivatású főtit
kárnak és munkatársainak állását, létrehozta a titkárságot.

Az elnökség tagjai a következők: A lexij metropolita (Szov
jetunió), dr. Egbert Emmen főtitkár (Hollandia), Justin metro
polita (Románia), D. dr. Ottlyk Ernő püspök (Magyarország), 
dr. Teofilo Santi orvos (Olaszország), D. Ernst Wilm prases 
(NSZK), Roger Wilson püspök (Anglia). A főhivatású főtitkár 
dr. Glen Garfield Williams angol baptista lelkész. Ezen kívül 
21 tagú tanácsadó bizottsága van a konferenciának.

A sokféleség és sokszínűség a legfőbb jellemzője az Euró
pai Egyházak Konferenciájának. Amióta Pál apostol áthozta 
az evangéliumot Európába, ez a világrész vált a keresztyénség 
legfőbb erősségévé. Európa nagy múltú, nagy kultúrájú, de 
viszonylag kis országok kontinense. Az európai egyházak sok-
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féleséget, sokszínűséget, különbözőséget mutatnak. Még egy- 
egy egyházon belül is változatos a helyzet, más például a svéd 
evangélikus egyház fejlődése, mint a magyaré. De egy ország 
evangélikus egyházán belül is több nyelven szól Isten igéje. 
A felekezeti, teológiai, nyelvi különbözőségek mellett nem lehet 
hallgatni arról a különbségről sem, amely egyes országok tár
sadalmi rendszere között fennáll. Ez kihat a bennük szolgáló 
egyházak életének alakulására is. Mindezek a tények is szem
léltetik, mennyire bonyolult az európai egyházak külső —  és 
belső világa.

Felvetődik a kérdés: mi tartja össze az európai egyházakat, 
lehet-e valamiben közös nevezőt találni, hogyan működhet egy 
ilyen sokszínű együttes? Kétségtelenül igen sok tényező teszi 
nehézzé és bonyolítja az egymás megértését, de a Jézus Krisz
tusban való hit közösséget teremtő erő is. Ez a közösség gyü
mölcsöt terem az Európa jövőjéért érzett felelősség területén is. 
Az elválasztó tényezőknél is erősebb az a meggyőződés, hogy 
kontinensünk és az egész emberiség békéje olyan közös ügy, 
amelyben együttes erőfeszítéssel kell szolgálnunk.

Nagy utat tett meg ez a mozgalom több mint tízéves fenn
állása óta. Míg kezdetben a Kelet—Nyugat párbeszéd erősen 
vitatkozó jellegű, olykor támadó volt, addig most megfigyel
hető, hogy növekszik az érdeklődés az európai béke kérdései 
iránt. Ha a nézetek különbözőek is, közös nevezőt lehet találni 
az Európa jövőjéért érzett felelősségben.

A tanulmányi munka az európai egyházak teológiai prob
lémáit dolgozza fel. Az európai egyházak nem akarnak elszige
telődni más kontinensek egyházaitól, ezért állandó tanulmányi 
munkát folytatnak „Európa felelőssége más kontinensek iránt” 
címmel. Vannak tanulmányi bizottságok, amelyek az egyház 
és állam viszonyát, az egyház és társadalom viszonyát tanul
mányozzák. Az egyik teológiai munkacsoport azzal a kérdéssel 
foglalkozik, hogyan tervezze meg az egyház a maga jövőjét 
a következő tíz évben. Más bizottságok a modern igehirdetés 
kérdését tűzték napirendjükre.

A jövőben az Európai Egyházak Konferenciája a tanul
mányi munkákra helyezi a hangsúlyt, amelynek sorában sze
repet kap a Keresztyén Békekonferenciával való együttműkö
dés is.

A jelenben mindnyájan sokat foglalkozunk az európai biz
tonság kérdéseivel és Európa rnind.en részében egyre több ér
deklődéssel találkozik az európai csúcskonferenciákra szóló fel
hívás.
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Még ha köszönettel nyugtázhatjuk is, hogy Európában 
bizonyos feszültségek az utóbbi időben enyhültek, a további 
megbékélés lehetőségeként és a béke megerősítésének praktikus 
lépéseként javasolta a szocialista országok felhívása az európai 
kormányzati vezetők konferenciáját. Egy ilyen konferencia je
lentős szerepet játszhatna a katonai tömbök leépítése, a baráti 
kapcsolatok kialakítása és egy erősebb együttműködés létreho
zása, a „harmadik világ” fejlesztési feladatainak megvalósítása 
terén. A „Budapesti Felhívás”-ban elhangzott egy felszólítás, 
az európai biztonság kérdéseivel foglalkozó magas szintű kon
ferencia összehívására. Ezt a javaslatot egyetlen európai kor
mányzat sem utasította el.

Az Európai Egyházak Konferenciája elnökségi ülése fog
lalkozott az európai béke és biztonság kérdésével.

A budapesti felhívás felkeltette az európai kormányok és 
parlamentek figyelmét, ami azt jelzi, hogy ebben a felhívás
ban több van, mint a szokásos nyilatkozatokban. Ezért örven
detes, hogy a finn kormányzat, amely magát a keresztyén kul
túra örökösének s egy liberális politika követőjének tartja, 
magára vette a csúcskonferencia megrendezésének a feladatát.

Európai nép vagyunk, s földrajzi helyzetünktől nem vo
natkoztathatjuk el magunkat. Elsőrendűen fontos tehát szá
munkra, hogy sikerül-e megteremteni a békét és a biztonságot 
ezen a földrészen. De nem csupán saját érdekünk teszi első 
helyre az európai biztonsági rendszer létrehozásának ügyét. 
Hogy ez a probléma annyira a nemzetközi kérdések élére ke
rült, annak oka, hogy az európai biztonság megteremtése kulcs
kérdése annak is, hogy sikerül-e elhárítani egy új háború ve
szélyét. S kitűzték immár a megfelelő eszközt is e cél elérésére: 
az összeurópai biztonsági értekezletet.

Az Európai Egyházak Konferenciája legalkalmasabb poli
tikai diakóniája most az lenne, ha szerveiben, az egyházakban 
és a hívekben az európai biztonsági konferencia létrehozásá
nak fontosságát tudatosítanák.

Az Európai Egyházak Konferenciája előtt jelentős felada
tok állnak. Az európai egyházak közötti párbeszéd területe egy
re szélesedik, magába öleli a nemzetközi és társadalmi kérdé
seket éppen úgy, mint korunk égető teológiai és egyházi prob
lémáit. Ezért fontos, hogy a magyar egyházak teológiai felmé
rései szóhoz jussanak az európai egyházak parlamentjében.

Mindez nem áll távol lelkészi feladatainktól sem, mert a 
béke ügyét egészen konkrét területen szolgáljuk akkor, amikor 
síkraszállunk az európai béke és biztonság megvalósításáért.
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Jézus Krisztus egyháza mélyen érdekelt az emberiség sorsá
nak alakulásában. Az egyházat Isten nem vette ki a világból, 
a keresztyének benne élnek az emberiség sorsközösségében. 
Számukra ugyanúgy nem mindegy, hogy az emberiség milyen 
irányban halad, mint az emberiség más tagjainak sem. A Krisz
tusban hivő emberek Isten színe előtti felelősséggel tagjai az 
emberiségnek és nemzetüknek. A keresztyének Isten előtti 
számadásra gondolva akarnak a föld sója és kovásza lenni.

A keresztyének az emberiségnek azzal szolgálnak, hogy 
Isten emberszerető akaratát képviselik. Mivel Isten igéje nem 
hallgat az emberi együttélés dolgairól, azért az egyháznak a 
hit szabályai szerint kell tanítania és tanácsot adnia.

D. Dr. Ottlyk Ernő

A nyár folyamán megjelenik

D. KÁLDY ZOL TÁN:

ÚJ ÚTON
című könyve

Kiadja a Sajtóosztály
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1945-1970

Ü nnepi nyilatkozat

A  Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Közgyű
lésének 1970. március 20-i felszabadulási ünnepén elhang
zott és elfogadott ünnepi nyilatkozat.

Magyarországi Evangélikus Egyházunk népünkkel együtt öröm
mel ünnepli hazánk felszabadulásának 25. évfordulóját. Miután 
az elmúlt vasárnap, március 15-én egyházunk valamennyi gyüle
kezete megemlékezett az évfordulóról, a Magyarországi Evangé
likus Egyház Ünnepi Országos Közgyűlése most egyházunk vala
mennyi gyülekezetének érzését és bizonyságtételét összefoglalva 
mond hálát Istennek azért, hogy népünket a halálból az élet és 
fejlődés útjára vitte. Hálás szívvel köszönjük meg Kormányunk
nak, hogy mélységes felelősségérzettel és céltudatos munkával 
vezeti népünket a szocializmus alapjainak lerakása után a szocia
lizmus teljes felépítése felé.

Nem tudjuk és nem akarjuk elfelejteni, sőt a felszabadult ha
zában született nemzedéknek is emlékezetébe véssük, hogy a 
feudálkapitalista Magyarországon a kizsákmányolás következté
ben nem volt még elég kenyere sem a magyar munkásnak, üldözés 
volt a része haladó gondolkodású legjobbjainknak, a német fasiz
mussal szövetkezett fajüldöző kormány pedig esztelen háborúba és 
pusztulásba vitte országunkat.

Szégyene a magyar keresztyénségnek, hogy mindez ez ún. 
„keresztyén társadalomban” történt. A  keresztyén egyházak, köz
tük evangélikus egyházunk nem állt határozottan oda a jogaikért 
és kenyerükért küzdők mellé, hanem együtt munkálkodott azzal a 
kizsákmányoló renddel, amely népünk tragédiáját okozta.

Mélységes hálával emlékezünk mindazokra, akik felszabadítot
ták népünket a fasizmus és a kizsákmányoló rend igájából és ki
vívták hazánk és népünk szabadságát. Hálával gondolunk a Szov
jetunió népének hős fiaira és a magyar antifasiszta ellenállókra, 
akik küzdöttek és szenvedtek, életüket és vérüket áldozták hazánk 
felszabadításáért.

Örömmel és büszkeséggel tekintünk a felszabadulást követő 
25 esztendőre, azoknak a reménységeknek a teljesülésére, ame
lyekért népünk évszázadokon át vérét ontotta felkelésekben, sza
badságharcokban és forradalmakban. Eltűntek a romok és nemcsak
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újjáépült az ország, hanem valóban új ország épült, új politikai, 
gazdasági és társadalmi renddel. A  népé lett a hatalom. Népünké 
lett a föld, és a parasztság összefogásával végzett munka nyomán 
a szocialista nagyüzemi gazdaságok bőven adják a mindennapi ke
nyeret minden magyar embernek. A  tudomány és technika, az ipar 
és kereskedelem nagy fejlődése, az oktatás és nevelés széles körű 
kiterjesztése megnyitotta a felemelkedés útját egész népünk szá
mára. A  szocializmus teljes felépítéséért végzett munka hívőket és 
nem hívőket, párttagokat és pártonkívülieket olyan népi-nemzeti 
egységbe forrasztotta össze, amelyre nem volt példa múltunkban 
és amely egyúttal jövőbe néző reménységünknek is biztos alapja. 
Igen nagyra értékeljük a Hazafias Népfront munkáját, amely 
Kormányunk célkitűzéseinek megfelelően igen nagy szolgálatot 
végzett a népi-nemzeti egység kovácsolásában. Örülünk annak, hogy 
a Hazafias Népfront munkájában egyházunk képviselői is részt 
vehetnek és gyümölcsözően szolgálhatják itt is a népi-nemzeti egy
ség formálását.

Isten iránti hálával, öntudatosan, de önhittség nélkül mondjuk 
el, hogy a szocializmus építésében részt vett és részt vesz evangé
likus népünk szellemi ereje és munkáskeze is. Egyházunk megta
lálta helyét és szolgálatát a szocializmusban és a maga sajátos szol
gálata közben szívesen adja erejét ahhoz, hogy a szocializmus fel
épüljön hazánkban. Ez csak úgy történhetett, hogy egyházunk le
számolt terhelő múltjával és a bűnbánatban megtisztulva teoló
giailag és politikailag tisztázta küldetését és feladatát a szocialista 
társadalomban. Miközben nyilvánvalóvá tettük, hogy az egyház az 
evangélium alapján áll, azt is világossá tettük, hogy együtt kívánunk 
működni kormányunkkal szocializmust építő népünk politikai cél
jainak megvalósításáért. Tesszük ezt abban a bizonyosságban, 
hogy Jézus Krisztus nemcsak az evangélium hirdetésére kötelez, 
hanem olyan emberi társadalom szolgálatára is, amely mindenki 
számára biztosítja az emberi élet és felemelkedés lehetőségét. Ezért 
állunk egyértelműen a szocializmus mellett és mint hazánk fiai 
és mint evangélikus keresztyének hitünket, és szeretetünket, min
den képességünket, munkánkat és egész életünket hűséggel és imád
sággal szánjuk oda magyar népünk boldogulásának, a szocializmus 
felépítésének szolgálatára.

Nemzetközi vonatkozásban Magyarországi Evangélikus Egyhá
zunk szent kötelességének vallja, hogy szóval és cselekedettel 
munkálja az emberiség békéjét, a népek megbékülését, a népek bé
kés együttélését. Egyértelműen elítéljük az imperializmust, amely 
nemcsak egyes népek leigázására törekszik, hanem állandóan ve
szélyezteti a világ békéjét. Elítéljük az imperializmus agresszióját 
Vietnamban és a Közel-Keleten és követeljük az amerikai agresszió 
megszüntetését Vietnamban, a közel-keleti válság megoldását az 
Egyesült Nemzetek határozata szellemében. Támogatjuk a Varsói

262



Szerződés tagállamai Budapesti Felhívását, amely Európa bizton
ságának kiépítését és megszilárdítását célozza.

Elítéljük az antikommunizmust, amely szakadékokat ás a né
pek közé és gyűlöletet szít Nyugat és Kelet között. Elítélünk min
den faji megkülönböztetést. Elítéljük a fasizmus minden formáját 
akár nyíltan, akár rejtetten jelentkezik is az.

Hazánk felszabadulásának 25. évfordulóján tisztelettel és meg
becsüléssel köszöntjük Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányunkat. 
Felajánljuk szolgálatunkat és erőnket a szocializmus további építé
sére. Reménységgel nézünk előre. Az eddig elért nagyszerű ered
ményeket látva bízunk népünk szép jövendőjében.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Közgyű
lésének 1970. március 19-i felszabadulási emlékünnepén el
hangzott ünnepi beszéd.

Igen tisztelt Országos Közgyűlés!
Kedves Vendégeink!

Halálból életbe
Az az öröm, amely megtölti népünk szívét hazánk felszabadu

lásának 25. évfordulója alkalmából, legmélyebb tartalma szerint a 
halálból megmenekültek és váratlanul új életet nyertek öröme. 
1945. április 4-e nem egyszerűen ,,fordulat” volt népünk életében. 
Még csak nem is „sorsfordulat” , hanem a szó igazi értelmében az 
élet elnyerése. A  felszabadulásunk előtti évtizedekben és közvetle
nül a felszabadulás előtti években az ezeréves ország a halál útját 
járta és nagyon közel volt ahhoz az időhöz, hogy elsüllyedjen abba 
a sírba, amelyről Vörösmarty Mihály jövendölt a Szózatban. Ez 
a sír nagyon mélyre ásva várta azt a népet, amely ezer éven ke
resztül olyan sokat szenvedett és amely a két világháború között 
évről évre érlelődött a halálra.

A  halál három oldalról is szorongatta népünket és sodorta a 
megásott sír felé. A  fasizmus volt a halál egyik leghatékonyabb 
eszköze, amely népünk életerejét sorvasztotta. Előbb Olaszország
ban, majd Németországban uralomra jutott fasizmus rendszerré tet

Megemlékezés 
hazánk felszabadulásának  

25. évfordulóján
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te az embertelenséget, a koncentrációs és haláltáborokat, a töme
ges deportálást és emberirtást, a munkásmozgalom és minden ha
ladó irányzat kegyetlen elnyomását, az embertelen fajelméletet és 
faji üldözést, a felsőbbrendű és alsóbbrendű fajok megkülönböz
tetését. Magyarországon a Tanácsköztársaság leverése után meg
indult ugyanez a fasizálódás: a munkásmozgalom és az összes 
haladó erők ellen irányuló fehér terror. A  Horthy-rendszer legfőbb 
sajátosságaihoz tartoztak a fasizmus sajátosságai: a demokratikus 
szabadságjogok korlátozása, militarista és soviniszta alakulatok szer
vezése, faji üldözés. 1944. március 19-én pedig, amikor Magyar- 
országot a náci hadsereg megszállta, a fasiszta diktatúra teljesen 
nyílt formát öltött, majd 1944. október 15-e után a hitlerista fegy
veres erőkre támaszkodó nyilaskeresztesek véres terroruralmába 
torkollott bele. Jött a nyilas rémuralom, a nyílt elnyomás, gyilko
lás, rablás és féktelen terror. Százával kísérték a Duna-partra az 
általuk kiirtásra ítélt embereket, akiket miután lemeztelenítettek, 
tarkón lőtték és a Dunába dobták. És jöttek a gettók, az ember
telenség, a faji üldözés legkiáltóbb helyei. Ez a fasizmus volt a ha
lál egyik eszköze, mely nemcsak fizikailag irtotta népünk tagjait, 
hanem lelkileg is ölt és mételyezett.

De szorongatta a halál népünket a fennálló évszázados kizsák
mányoló társadalmi renden keresztül is. Előbb évszázadokon ke
resztül az idegen Habsburg-uralom gyarmati népeként szenvedett 
népünk, majd attól megszabadulva saját urainak elnyomását kel
lett elszenvednie. A  feudálkapitalista Magyarországon a kizsákmá
nyolás volt a magyar nép osztályrésze. Az ország lakosságának 43 
százaléka tartozott a proletariátushoz, miközben az összes egyéni 
jövedelmeknek mindössze a 24 százalékát kapta. És míg a nagy
birtokosoknál és gyárosoknál egy keresőre évi 126 ezer Pengő 
jutott, a mezőgazdasági munkások évi jövedelme 372 Pengő volt. 
Ezért írta annak idején Féja Géza: „A  magyar nép biológiai tragé
diája elsősorban kenyér-tragédia.” Ez volt az az idő, amikor a sze
gényparasztok 48 százalékának nem volt külön ágya, 11 százaléka 
harmadmagával, 3 százaléka negyedmagával aludt. Ez volt az az 
idő, amikor a parasztság többsége, 3 millió földnélküli mezőgazda- 
sági munkás és cseléd, alig tudta tengetni életét. Ezt a nyomorúsá
got fokozták az elmaradt gazdasági viszonyok, a pusztító gazdasági 
válság, a tömeges munkanélküliség, az embertelen munkaviszonyok 
és a létbizonytalanság. Lehetetlen észre nem venni," hogy az egész 
kizsákmányoló renden keresztül valóban maga a halál fojtogatta 
népünket, sorvasztotta erejét.

Ugyancsak a halál támadt népünkre az esztelen háborúban is. 
A  második világháborút a fasizmus féktelen militarizmusa, agresz- 
szív politikája robbantotta Ei és a magyar uralkodó osztályok né
pünk érdeke ellenére vitték bele országunkat a fasizmus csatló
saként a háborúba. A  háború poklában elpusztult 600 ezer magyar 
és ezzel együtt nemcsak óriási vérveszteséget szenvedett népünk,

264



hanem olyan testi-lelki sebeket kapott, amely sebek sok ezreknek 
szívében és testében most is ott égnek.

Akinek van szeme a látásra, az látja, hogy a halál a fasizmu
son, a kizsákmányoló társadalmi renden és a háborún keresztül 
valóban odacipelte népünket a számunkra megásott sír szélére, 
hogy abba belelökje és beteljesüljön a költő: „A  sírt, hol nemzet 
sülyed el, népek veszik körül” .

1945. április 4-e magyar népünk számára azt jelentette, hogy 
nem kellett sírba süllyednie és szinte az utolsó pillanatban halál 
helyett életet nyert.

Hála
Magyar népünk a fasizmusból, a feudálkapitalista társadalmi 

rendből és a háborúból való megszabadítását és felszabadulását el
sősorban a Szovjetuniónak köszönheti. A  szovjet nép vállalta a 
legnagyobb terhet a fasizmus elleni küzdelemben és óriási áldo
zatok árán nemcsak megvédte saját hazáját, hanem Európában sok 
népet szabadított fel a fasizmus igájából. A  felszabadított népek 
sorában van a mi magyar népünk is. Hazánk felszabadítása nem 
diadalmenetben történt, hanem a Szovjet Hadseregnek lépésről- 
lépésre, méterről-méterre kellett harcolnia a magyar föld szabad
ságáért. A  fasiszta hadsereg ugyanis, amint egyre jobban vissza- 
szoríitatott a saját otthona felé, egyre elkeseredettebben védeke
zett és igyekezett elodázni a végső összeomlást. Csak a bekerítés
től félve adtak fel egy-egy falut, vagy várost. Minden domb és 
templomtorony harci állásponttá változott számukra és egyetlen 
óriási erőd-rendszerré építették ki fővárosunkat is. A  Szovjet Had
sereget azonban nem lehetett megállítani. Felszabadulásunk ünne
pén tisztelettel és hálával gondolunk a szovjet népre, hős kato
náira és mindazokra, akik életüket adták népünk szabadságáért.

A  szovjet nép mellett hálával gondolunk minden nép fiaira, 
akik a fasizmus ellen harcolva segítették népünk felszabadítását. 
Gondolunk a bolgár, a lengyel, a csehszlovák, román és jugoszláv 
katonákra, partizánokra és a szövetséges hatalmak hazánk föld
jében nyugvó hőseire.

Hálával és tisztelettel gondolunk a magyar ellenállókra is. Bár 
hazánkban az antifasiszta ellenállás nem tudott népi felkeléssé szé
lesedni, mégis voltak háborúellenes, antifasiszta, demokratikus moz
galmak, majd partizán-tevékenységek, amelyek segítették a Szovjet 
Hadsereget népünk felszabadításában. Megbecsüléssel emlékezünk 
a Magyar Front, a Történelmi Emlékbizottság munkájára és mind
azokra, akik a maguk helyén munkálták népünk szebb jövendőjét.

Az élet útján
Hazánk felszabadításával megnyílt népünk számára az életnek 

az útja. Népünk kikerült a halál szorongatásából és lehetőséget ka
pott arra, hogy most már saját sorsának irányítója és formálója
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legyen. A  felszabadulással megdőlt a kizsákmányoló társadalmi 
rend és népünk megszabadult kizsákmányoló uraitól.

A z új élet úgy indult, hogy maga a nép lett az ország gazdája. 
Megvalósult a nép uralma. A  munkásosztálynak és a vele szövet
kező parasztságnak meg kellett harcolnia ezért a hatalomért, mert 
a felszabadulás után is voltak még olyan erők, amelyek szerették 
volna visszafordítani a történelem kerekét. Végül is kétségtelenné 
lett, hogy a munkásosztály a parasztsággal együtt kézben tartja a 
hatalmat és azt nem is adja ki kezéből.

A  Kommunista Párt vezetésével marxi-lenini ideológia alap
ján megindult az új politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális 
rend kiépítése. Az új élet útját a szocializmus jelentette és jelenti 
ma is. Előbb a szocializmus alapjainak lerakása történt meg, jelen
leg pedig folyik a szocializmus teljes felépítése. A  szocializmus ki- 
teljesedése jelenti népünk számára a jövendőt.

Az elmúlt 25 esztendőben népünk nehéz munkával, önfeláldo
zással, tudással, lemondással igen nagy eredményeket ért el a szo
cializmus építésében. Egyetlen előrelépést sem kapott ingyen, ha
nem erejének megfeszítésével és barátaink, elsősorban a Szovjet
uniónak, de más szocialista országok segítségével is. A  földosztás el
söpörte a félfeudáUs földbirtok-rendszert és megtörtént a mezőgaz
daság szocialista átszervezése. Népünk az egyéni gazdálkodásról át
tért a közös gazdálkodásra, a szocialista nagyüzemi gazdálkodásra. 
A  mezőgazdaság gépesítése és kemizálása segíti a gyors fejlődést. 
Ezzel egyidőben folyik a magyar falu életformájának átalakulása és 
a parasztság életkörülményeinek gyors javulása.

Negyedszázad alatt iparilag elmaradott országból iparilag fe j
lett ország lettünk. A  magyar ipar termelése a háborút megelőző 
esztendőkhöz viszonyítva több mint nyolcszorosára nőtt. Hazánk 
iparában azonban nemcsak mennyiségi változás, de jelentős szer
kezeti átalakulás is történt. Gép- és vegyiparunk különösen is nagy
szerű. eredményeket ért el. Mivel az iparosodás egyben mindig a 
gazdagodásnak is a kifejezője, iparunk fejlődése jelzi népünk élet- 
körülményeinek erőteljes javulását.

Népünk kulturális életében negyedszázad alatt olyan óriási elő
relépés történt, amelyet a két világháború közötti Magyarországon 
még álmodni sem lehetett. A  tankötelezettséget 16 éves korig ter
jesztették ki. Ma már csak minden hatodik gyermek jár osztatlan, 
vagy részben osztott iskolába. Az általános iskolai diákotthonok, 
tanyai kollégiumok segítik a szétszórtságban élő általános iskolások 
tanulását. 586 középiskolában 340 ezren tanulnak, 89 felsőoktatási 
intézményben pedig közel 80 ezren. Jelenleg az egyetemeken az 
első évre vesznek fel annyi hallgatót, mint amennyit 1937/38-ban 
a magyarországi összes egyetemekre vettek fel. Rendkívül jelen
tősek a diák szociális juttatások, ösztöndíjak, diákotthonok.

Igen jó irányban folyik az iskolán kívüli népművelés. Több 
mint 3500 kultúrházban folyik népünk művelése.
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Minden bizonnyal vannak hiányok gazdasági, társadalmi és kul
turális életünkben és minden területen további fejlődésre van szük
ség, de az bizonyos, hogy népünk jó úton jár, az élet útján jár és 
ennek az útnak van perspektívája és népünknek megvan a lehe
tősége arra, hogy tovább javítsa életkörülményeit, gazdagítsa tár
sadalmi és kulturális életét.

Népi-nemzeti egység
Az élet útján elért eredmények elsősorban azért voltak megva

lósíthatók, mert az elmúlt negyedszázadban kialakult egy olyan 
népi-nemzeti egység, amelyre történelmünk folyamán még nem 
volt példa. A  történelem folyamán népünk többször tett kísérletet 
arra, hogy egységes nemzetté váljék. De olyan nagyok voltak az 
anyagi különbözőségek, hogy azok mindig szembeállították egymás
sal a különböző társadalmi osztályokat. Amikor hazánkban megtör
tént a szocializmus alapjainak lerakása és uralkodóvá váltak a szocia
lista termelési viszonyok, megszűntek azok az ellentétek, amelyek 
a társadalom különböző osztályait és rétegeit szembeállították egy
mással. Ez alapjául szolgált a népi-nemzeti egység kialakulásának. 
De segítette ennek az egységnek a kialakítását a közös cél: a szo
cializmus megvalósítása. A  szocializmus építésének ügye valóban 
az egész nép ügyévé lett. A  különböző társadalmi osztályok, külön
böző pártállású, felfogású és világnézetű emberek politikai egység
frontja valósult meg a nagy nemzeti program: a szocialista társa
dalom kiépítése érdekében. Így társadalmunk nagyon közel került 
már ahhoz, hogy a munkásosztálynak, a termelőszövetkezeti pa
rasztságnak és az értelmiségnek egységes, szocialista társadalmává 
váljék. Egyre inkább olyanná válik társadalmunk, amelyben párt
tagok és pártonkívüliek, hivők és nem hivők együtt gondolkodnak, 
együtt éreznek és együtt cselekszenek népünk javára. Ezeréves 
történelmünkben erre a kialakuló népi-nemzeti egységre példa 
még nem volt és éppen ez jelzi számunkra, hogy az élet útján 
haladunk.

Egyházunk a szocialista társadalomban
Magyarországi Evangélikus Egyházunk, annak gyülekezetei és 

gyülekezeti tagjai együtt ünnepelnek népünkkel hazánk felsza
badulásának 25. évfordulóján. Mai Országos Közgyűlésünkre azután 
került sor, miután az elmúlt vasárnap, március 15-én valamennyi 
evangélikus gyülekezetben ünnepi közgyűlést tartottak, melyeken a 
lelkészek megemlékeztek hazánk felszabadulásáról, méltatták an
nak jelentőségét, értékelték azokat az eredményeket, amelyeket 
népünk negyedszázad alatt elért és szóltak az egyház szolgálatáról 
a szocializmusban. Így joggal mondhatjuk el, hogy nem egysze
rűen az egyházvezetőség juttatja kifejezésre örömét és háláját 
hazánk felszabadulásáért és az azóta elért nagyszerű eredménye
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ként, hanem valóban egész egyházunk. Egész egyházunk köszöni 
meg Kormányunknak, hogy a fasizmus, a kizsákmányoló társa
dalmi rend és a háború halálos szorításából megmenekült népünket 
az élet útjára vezette és ereje megfeszítésével fáradozott azért, 
hogy népünk élete szép és gazdag legyen. Hálával gondolunk a 
munkásokra, a parasztságra és az értelmiségre, hogy ki-ki a maga 
szolgálatával és áldozatával formálta és gazdagította népünk életét. 
Ezzel együtt örömmel szólunk arról is, hogy egyházunk tagjai nem 
kívülállóként voltak jelen az elmúlt negyedszázadban népünk éle
tében, hanem ők is szívük szeretetével, kétkezi munkával és értel
mük erejével munkálkodtak a szocializmus alapjainak lerakásában 
és dolgoznak ma is a szocializmus teljes kiépítéséért. Egyházunk 
szava, erkölcsi ereje és cselekvése is benne van népünk új életé
nek kialakításában.

Tisztában van egyházunk azzal, hogy népünk vezetőinek, ezen 
belül a munkásosztálynak nem volt egyszerű népünk új társadalmi 
rendjének építése közben szövetségesnek, vagy munkatársnak el
fogadni egyházunkat, lelkészeinket és általában a hivő keresztyén 
embereket. Történelmi tény, hogy a keresztyén egyházak, köztük 
a Magyarországi Evangélikus Egyház is már az első világháború 
előtt, de a két világháború között különösen is, kompromittálta ma
gát. összefonódott a kizsákmányoló társadalmi renddel, azt kiszol
gálta, nem küzdött az elnyomott társadalmi osztályok és rétegek 
jogaiért, nagyobb kenyeréért és felemelkedéséért. Nem küzdött 
egyértelműen a két világháború kirobbantása ellen, a fasiszta ter
ror idején nem állt határozottan az üldözöttek, a fajilag megkülön
böztetettek, a gettókba hurcoltak mellé, sőt legmagasabb képvise
lőin keresztül megszavazta a faji megkülönböztetés törvényét. Ezen 
belül számos haladó gondolkodású embernek, különösen is a mun
kásoknak, egyénileg is és családilag is sok negatív tapasztalata le
hetett az egyház és az egyház képviselőinek velük szemben való 
magatartásáról a két világháború közötti időben. Az egyházak, 
köztük a mi egyházunk is, és annak képviselői egyáltalában nem 
csodálkozhattak volna azon, ha az új népi hatalom nem munka
társnak, hanem ellenségnek tekintette volna az egyházat. A  teljes 
képhez hozzátartozik az is, hogy még hazánk felszabadulása után 
is voltak a keresztyén egyházakban és a mi egyházunkban is olyan 
csoportok és személyiségek, akik nemcsak akadályozni igyekeztek 
az új társadalmi rend kiépítését, hanem adott pillanatban, például 
1956-ban az új társadalmi rend megdöntéséhez adtak egyházi se
gítséget. Arra is volt kísértése az egyháznak, hogy mentsvára le
gyen a politikai reakciónak és rajta keresztül érvényesítsék befo
lyásukat azok a volt világi egyházi vezetők, akik a két világháború 
között teljesen összefonódtak a kizsákmányoló renddel.

Köszönjük Kormányzatunknak és szocializmust építő népünk
nek, hogy volt türelmük kivárni az egyháznak az eredeti evangé
liumi alapokra való visszatalálását, terhelő múltjától való meg

268



szabadulását, jó és építő szolgálatának kialakulását. Örülünk an
nak, hogy az egyház új életformája és szolgálata láttán a Magyar 
Szocialista Munkáspárt titkára, Kádár János pár évvel ezelőtt azt 
mondotta, hogy ma már a vonal, éspedig az elválasztó vonal nem 
a hivők és nem hívők között húzódik, hanem azok között, akik 
építeni akarják a szocializmust és azok között, akik gátolják annak 
építését. A  negyedszázados évfordulón jó lelkiismerettel tudom 
mondani, hogy egyházunk lelkészei, gyülekezeti vezetői, gyülekezeti 
tagjai túlnyomó többségükben egyértelműen segítik a szocializmus 
építését és kevés azoknak a száma, akik még mindig fenntartás
sal vannak azzal szemben, vagy különböző módon akadályozzák azt. 
Az ilyenektől azonban lelkészeink és gyülekezeti tagjaink egyre 
élesebben határolják el magukat, megtagadván velük a közösséget.

Egyértelmű döntéseink
A negyedszázados jubileum jó alkalom arra, hogy Magyar- 

országi Evangélikus Egyházunk néhány kérdésben összefoglalja és 
megfogalmazza álláspontját szolgálatára nézve.

Egyházunk az evangéliumot vallja egyetlen alapjának, mint 
amelyre épül, mint amelyből él és mint amelyből hitét, erejét és 
reménységét meríti. Ez azt jelenti, hogy a szocializmus építésének 
alapját szolgáló marxi-lenini ideológiával az evangéliumot nem 
keveri, annál is inkább nem, mert az evangéliumot nem tekinti 
ideológiának.

Ugyanilyen egyértelműen hangsúlyozzuk azt is, hogy határo
zottan támogatjuk azokat a politikai célkitűzéseket, melyeket szo
cializmust építő népünk maga elé tűzött. Jó lelkiismerettel mun
kálkodunk együtt a politikai célok megvalósításáért, népünk min
den haladó gondolkodású tagjával. Ez egyben azt is jelenti szá
munkra, hogy mind teológiailag, mind politikailag elvetünk minden 
olyan nézetet, amely szerint az egyháznak valamiféle „független 
megfigyelő” -nek, vagy „területen kívüli tényező” -nek kell lennie, 
amely nem áll oda politikai célok mellé, hanem megőrzi semleges
ségét. Ezzel összefüggésben elvetjük azt az ortodox és pietista 
teológiai nézetet is, mely szerint az egyháznak nincs más feladata, 
mint a „tiszta evangélium h irdetése” . Egyértelműen valljuk, hogy 
az evangélium hirdetése mellett az egyháznak egész erejét és szol
gálatát bele kell vetnie abba, hogy világviszonylatban és egy orszá
gon belül is megoldódjanak az emberek földi életével kapcsolatos 
gazdasági, társadalmi és politikai kérdések.

Egyértelműen állunk a szocializmus mellett. Meg vagyunk róla 
győződve, hogy a kapitalizmust világviszonylatban is fel fogja vál
tani a szocializmus, mert egy erkölcsileg magasabb és tisztultabb 
társadalmi rendet jelent és jobban szolgálja az egyén és közös
ség javát. Mi nem opportunizmusból és nem taktikából állunk a 
szocializmus mellett és nem is azért, mert nincs más választási le
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hetőségünk, hanem azért, mert annak politikai és társadalmi cél
kitűzéseivel egyetértünk és annak humanizmusát nagyra értékeljük. 
Ezzel összefüggésben a szocializmus ideológiáját képező marxiz
must elsőrenden nem mint ateista filozófiát tekintjük, hanem mint
egy olyan ideológiát, amely primér módon a társadalom átalakítá
sára törekszik. Az egyház, vagy az egyház egyes képviselői hitet
lenségének tartjuk, ha a szocializmus mellé való állástól és a mar
xistákkal való együttműködéstől az egyház jövendőjét féltik.

A  szocializmusban egyértelműen a szolgáló egyház életformája 
mellett vagyunk. Meggyőződésünk szerint, ha az egyház valóban 
egyház, soha nem akar uralkodni sem a világban általában, sem a 
társadalomban. Azt valljuk, hogy nem a világ van az egyházért, 
hanem fordítva, az egyház a világért! Ennek jegyében nem igé
nyeljük, hogy a szocializmusban úgy jelenjünk meg, mint a nagy 
„mindent tudó” , illetőleg úgy, mint akik „mindent jobban tudnak” , 
hanem úgy akarunk jelen lenni és szolgálni, mint akik hitükkel, 
szeretetükkel, etikai kincseikkel és egész életükkel más világnéze
tű emberekkel együtt munkálják az ember boldogulását, forrósít- 
ják a felelősségérzetet, fáradoznak a közélet tisztaságáért. Létün
ket tehát csak eszköznek tekintjük mások javára. Meg vagyunk 
győződve róla, hogy annál inkább tudjuk szolgálatunkat betölteni, 
minél inkább elfeledkezünk önmagunkról és minél kevésbé félt
jük önmagunkat.

Egyértelmű álláspontunk az, hogy egyházunknak és egyházunk 
tagjainak a maguk helyén gyümölcsözően kell dolgozniuk a népi- 
nemzeti egység minél teljesebb megvalósításáért. Téves úton jár 
az egyház, ha azt tartja feladatának, hogy szakadékokat ásson em
berek közé hitbeli, vagy világnézeti különbözőségek miatt. Az az 
egyház, amely a különbözőségeket emeli ki az emberek között és 
ezzel együtt szembeállítja őket, saját alapjait tagadja meg, mert 
letér az „egy vérből teremtettség” útjáról és vele együtt a hit út
járól. Egyházunk örül annak, hogy a Hazafias Népfront munkájá
ban részt vehet és ezen keresztül, maga is munkálója lehet a népi
nemzeti egység egyre gazdagabb kibontakozásának.

Egyházunk egyértelműen feladatának tekinti az igazi hazafiság 
ápolását és gyakorlását. Valljuk, hogy a szocializmust építő magyar 
emberek hazafiságához hozzátartozik egyfelől a haladó történelmi 
és kulturális örökségek megbecsülése és vele együtt a szocialista 
vívmányok megbecsülése és szeretete. De hozzátartozik az önfelál
dozó élet, a felelősség, a tiszta munkaerkölcs, és egyben az az in
ternacionalizmus is, amely megbecsüli más népek értékeit és fára
dozik más népek boldogulásáért is. Ugyanakkor elvetjük egyfelől 
a kozmopolitizmust, másfelől a nacionalizmust.

Külpolitikai vonatkozásban egyházunk egyértelműen a népek 
békéjének megszilárdítása, a különböző társadalmi rendszerek békés 
egymásmellettisége, a társadalmi igazságosság világviszonylatban 
való megvalósítása, a gyarmati rendszerek felszámolása, a faji meg

270



különböztetések eltörlése mellett van. Követeljük a vietnami há
ború megszüntetését, a vietnami nép békéjének, függetlenségének 
biztosítását, a közel-keleti agresszió fölszámolását. Szívügyünk az 
európai biztonság kiépítése, a háború után kialakult európai hatá
rok megszilárdulása és az európai népek egycsaládként való együtt- 
munkálkodása.

Egyértelműen elítéljük az imperializmust, amely agresszív fel
lépésével újra és újra veszélyezteti nemcsak egyes népek békéjét 
és biztonságát, hanem a világ békéjét is.

Elítéljük az antikommunizmusnak minden formáját, mert egy
felől gyűlöletet szít és szakadékokat ás Nyugat és Kelet között, 
másfelől sok nyugati keresztyén embernél a keresztyén hit pótlá
saként jelenik meg. Az antikommunizmus bálványa előtti minden 
ceremóniát hitetlenségnek és istentelenségnek tartunk.

Elítéljük a világ különböző pontjain néha burkoltan, máskor 
nyíltan jelentkező új fasizmust és azt valljuk, hogy a népeknek 
össze kell fogniuk azért, hogy a fasizmusnak még az írmagját is 
kiirtsák.

Előre nézünk
Hazánk felszabadulásának 25. évfordulóján alkalmunk volt ar

ra, hogy szembenézzünk önmagunkkal, meglássuk eredményeinket 
és hiányainkat. Jók ezek a számvetések azért, mert az őszinte ön- 
magunkbanézés, ha azt komolyan vesszük, tévedéseinkkel való le
számolást eredményezhet, másfelől megerősödést és megbátorodást 
abban, amit jónak tudunk megítélni szolgálatunkban. Bízom benne, 
hogy az elmúlt vasárnap valamennyi gyülekezetünkben elhangzott 
előadások következtében, megnyíltak a szívek és az értelmek és 
komoly döntések történtek arra vonatkozólag, hogy gyülekezeteink 
az eddiginél is jobban, határozottabban és egyértelműbben járják 
azt az utat, amelyet az egyház Ura a szocializmust építő Magyar- 
országon számunkra kijelölt.

Az egyház vezetősége elkötelezve érzi magát arra, hogy a meg
talált jó úton tántoríthatatlanul vezesse egyházunk népét a szol
gálat útján előre. Az egyház vezetősége hittel és jó reménységgel 
néz előre. Ezzel a reménységgel néz népünk építő munkájára, de 
az egyház jövendőjére is.

Felszabadulásunk 25. évfordulóján egyházunk felajánlja to
vábbi szolgálatát szocializmust építő népünknek. Kérjük népünk 
vezetőit, fogadják bizalommal szolgálatunkat a szocializmus építé
sében.

E helyről is tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormányt és Dolgozó Népünket! Kívánjuk, hogy 
a következő 25 esztendőben megvalósuljon a szocializmus teljes 
felépítése és ezzel kiteljesedjék halálból megszabadult népünk 
élete!

D. Káldy Zoltán
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Teológiai megújulásunk
Az Evangélikus Teológiai Akadémia 1970. március 20-i 

felszabadulási emlékünnepén elhangzott előadás.

Hazánk felszabadulásának huszonötéves évfordulóján egyhá
zunk történetének is negyedszázados szakaszára tekinthetünk vissza. 
A  dátum történelmi s a korszak, az elmúlt huszonöt év nemkevésbé. 
Nemcsak nemzetünk életében hozott döntő fordulatot, hanem egy
házunkéban, a magyarországi evangélikus egyház életében is. Alap
vetően megváltozott a társadalmi sruktúra, a poütikai, gazdasági 
rendszer körülöttünk; megváltozott a valóság, amiben éli életét az 
egyház. Történelmi szükségszerűség, hogy a változó körülmények 
között az egyház sem maradhatott változatlan; a történelmi erők reá 
is hatottak. Ez óhatatlan s ezeknek az ún. „nemteológiai tényezők
nek” jelentőségét nem szabad lebecsülni. Mindig is jelen voltak és 
mindig is erőteljesen érvényesültek az egyház egész kétezer éves 
története során. Mostani vizsgálódásunk tárgya azonban az a vál
tozás, ami magában az egyházban, az egyházi öntudatban, az egy
ház tudományos színvonalon is elvégzett öneszmélésében, a teoló
giában végbement. Itt kellett megtörténnie —  és ez meg is történt 
— annak a változásnak, tisztázódásnak, ami lehetővé tette, hogy 
hazai evangélikus egyházunk megkeresse, megtalálja szolgálatá
nak útját az alapvetően megváltozott magyar életben, s elinduljon 
és járjon is azon. A  teológiai eszmélődés, tisztázódás e folyamatának 
teljes feltárása az egyháztörténészekre váró izgalmas feladat. Ebben 
az ünnepi órában magától értetődően' csak néhány vonásra muta
tunk rá ennek a teológiai megújulásnak.

Óhatatlan, hogy bevezetőül legalább egészen röviden ne vázol
juk fel azt a történeti hátteret, — teológiatörténeti hátteret — , 
amelyből 1945-ben el kellett indulnunk. Egyházunk teológiai gon
dolkodására a két világháború között hatott a Luther-reneszansznak 
nevezhető teológiai áramlat, az ún. újreformátori teológia többféle 
árnyalata s egyes angolszász és északi (jórészt finn) eredetű hit
ébresztő mozgalmak teológiai felfogása, illetőleg kegyességi formája. 
Mindezeknek külön-külön és együttvéve is sok pozitív vonása volt 
a megelőző korszakhoz képest, amit nem becsülhetünk le, de nem is 
szabad túlbecsülni. Igehirdetéseinkben érvényesült ugyan az a tö
rekvés, hogy igeközpontúan és Krisztusközpontúan prédikáljunk. 
Ennek nem is maradt el a hatása gyülekezeteinkben. A  hitélet 
megéledése azonban szinte kizárólag és egyoldalúan az egyéni, leg
jobb esetben családi élet területén éreztette hatását. A  keresztyén 
ember és gyülekezet társadalmi, politikai felelősségvállalása és szol
gálata tekintetében alig történtek kezdeményezések. Még ahol fel
bukkannak is helyes meglátások és —  akkori cikkekben, tanulmá
nyokban szó esik is „szociális felelősségtudatról, munkások, mun
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kanélküliek, zsellérek és nincstelenek iránt'’, — ezek sem érvénye
sülhettek a gyakorlatban. Egyházunk végzetesen összeszövődött az 
akkori feudális társadalommal, az irredenta-nacionalista politiká
val, s annak néha gátlástalan kiszolgálójává, teológiai igazolójává 
vált. Ahol a teológiai gondolkodás megpróbált túllépni az egyéni 
vallásosság körén, ott is megrekedt a nacionalista ideológiában, a 
„keresztyén nemzeti gondolat” , a „magyar keresztyénség” és „ke
resztyén magyarság” boncolgatásában. Az antikommunizmus, nega
tív és destruktív eszméjének bűvöletében teológiánk akkor képtelen 
volt a szociális kérdés valóságát felmérni s még kevésbé a megol
dás egyetlen lehetséges útját felismerni.

Ebben a helyzetben, tehát feladataira teológiailag is teljesen 
felkészületlenül, érte egyházunkat a felszabadulás. Az első esztendő
ket a felocsúdás, a sorok újra rendezése jellemzi. A  teológiai esz- 
mélődés, az új helyzet és a belőle adódó feladatok gyökerekig menő 
elemzése azonban még sokáig várat magára. Ha a korabeli egyházi 
kiadványokat és az ezekben megjelent cikkeket, tanulmányokat 
forgatjuk, ámulva kell tapasztalnunk, mennyire befelé fordult, le
szűkült látókörű volt ez a felszabadulás utáni egyházi újrakezdés. 
Ezzel az utóbbi szóval bár jellemeztük is sajátosságát: nem új kez
det volt, egészén új úton való elindulás, hanem pusztán a réginek a 
folytatása. Üjra felvenni az egyházi élet fonalát valahol ott, ahol 
a háború kezdetén, úgy 1938-ban abbamaradt, —  ez volt az ural
kodó egyházi koncepció a felszabadulás utáni első években. Az 
egyház állagának megőrzése, jogainak, autonómiájának védelme, 
közéleti tekintélyének és nyilvánossági igényének lehető fenntar
tása, esetleg kiterjesztése volt a legfőbb gond. A  fasizmus formális 
elítélésén túl nem történt meg az egyház fasiszta és háborús kor
szakbeli magatartásának, teológiájának kritikai elemzése, a hibák, 
mulasztások, bűnök, eltévelyedések kíméletlen feltárása. A  múlttal 
való bátor szembenézés helyett annak „tapintatos” elhallgatása és 
elkendőzése volt az egyház hivatalos álláspontja. Groteszknek kell 
minősíteni azt a jelenséget, hogy bár nálunk —  részben a Horthy- 
fasizmus sokat hangoztatott keresztyén-nemzeti jellege miatt — 
nem alakult ki a németországihoz hasonló egyházi harc s követke
zésképpen nem jött létre Hitvalló Egyház sem, mégis a felszabadu
lás után többen hamis párhuzamot vontak a németországi Hitvalló 
Egyház nácizmusbeli helyzete és egyházunknak a kialakuló szocia
lizmusban való helyzete között. Így ellenállásra buzdítottak pl. a 
fakultatív hitoktatás bevezetése, az egyházi földbirtokok és iskolák 
államosítása kapcsán olyanok, akik annak idején magától értetődő
nek tartották a zsidóüldözés és a háborús propaganda teológiai 
szentesítését.

Érthető, hogy a hazai református egyházban korábban megindult 
teológiai tisztázódás és az ott meghirdetett egyházi bűnbánat, 
evangélikus részről csak igen kevesek részéről talált megértésre. 
Pedig itt nem kisebb kérdés, mint az egyházfogalom kérdése állott 
a középpontban. Isten megítélte az egyház múltját, s ezért az egy
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háznak bűnbánattal kell meghajolni Isten ítélete alatt. De tarthat-e 
vajon bűnbánatot az egyház s lehet-e arról beszélni, hogy Isten 
ítélete alatt van —  vetették fel a kérdést. Az egyes keresztyének 
igen, — de az egyház? .. .  Ez a kérdésfelvetés megdöbbentően mu
tatja, hova jutottunk a reformáció örökségétől, milyen rekatolizá- 
lódás ment végbe az egyházfogalomban, hiszen, hogy egyebet ne 
említsünk, ez a felfogás szöges ellentmondásban van Luther 95 té
telével, amelynek első tétele szerint az egyház egész életének a 
bűnbánat és megtérés jegyében kell állania.

Időbe telt, amíg az egyházi köztudatban érvényre jutott és 
többé-kevésbé általános elfogadásra talált az a felismerés, hogy nem 
a régit kell újrakezdeni, több-kevesebb módosítással folytatni, ha
nem a megítélt egyházi múltat is radikálisan megtagadva, a bűn
bánat, az ítélő, de kegyelmes Isten színe előtt való megalázkodás 
kezdőpontjából lehet és kell elindulni, s valami egészen újat ke
resni és kezdeni. Időbe telt, amíg rájött a nagyon egyszerű bibliai 
igazságra, hogy Krisztus egyháza mindig akkor találja meg élete 
értelmét és értékét, ha odaszánja azt a világért, az emberekért való 
önzetlen szolgálatra.

A  bűnbánat mindig annyit ér, amennyi új élet fakad belőle. 
Őszinteségét, mélységét ezen lehet lemérni. Ezen a ponton ismét a 
befeléfordulás, a világtól való elfordulás, magunkba zárkózás vesze
delme fenyeget bennünket. Nem azért vallott-e kudarcot az egyház, 
mert túlságosan is belekeveredett a világ dolgaiba, mert politizált: 
összefonódott a nacionalista ideológiával, a polgári társadalommal, 
szentesítette a háborút stb.? Nem azé akkor az orvosság, hogy az 
egyház vonuljon ki egészen a világból, hagyja azt magára s tartóz
kodjék mindenfajta politizálástól, vagyis a közügyekben való rész
vételtől? Nem ebben a „kivonulásban” , exodusban, a „tiszta evan
gélium” hirdetésében kell-e megtalálnia megújulását, új életét?

Ez a koncepció: a világból kivonuló egyház kísértő volt s néme
lyek számára talán még ma is az. Pedig nyilvánvaló, hogy nem az 
volt a baj, hogy az egyház korábban részt vett a közügyekben, 
vagyis, hogy politizált, hanem, hogy rosszul, nevezetesen helytelen 
teológiai megalapozással politizált. Története során az egyház min
dig is politizált, vagyis valamiképpen állást foglalt a közügyekben, 
jól vagy rosszul. Helytelenül mindig olyankor, ha ezt kellő teológiai 
megfontolások híjával tette, vagy hibás teológiai feltevésekből, téte
lekből kiindulva.

Teológiai eszmélődésünknek ebben a szakaszában, a negyvenes 
évek végén, ötvenes évek elején, bukkant fel egy akkoriban sokat 
emlegetett képzet: az egyház prófétai szolgálata. Ezt is gyakran 
félreértés övezte. Nem az ótestamentomi próféták utánzásáról volt 
szó itt ugyanis, tehát nem arról, hogy az egyház mintegy kioktatja, 
dorgálja és útbaigazítja a világot, konkrétul az ország felelős ve
zetőit, hanem a prófétizmus újtestámentomi értelmezéséről: arról, 
hogy igehirdetésükben tolmácsolnunk kell a gyülekezetei a min
dennapi élet dolgaiban való járás tekintetében Már itt kitűnt, hogy
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egyházi szolgálatunknak, tehát a világban s a világért való szolgá
latunknak is kulcskérdése az igehirdetés: hogyan prédikálhatunk 
jól, úgy, hogy Isten üzenetével elérjük a ma és itt élő embert? 
Hogyan találjuk meg prédikálásunk tartalmát, mondanivalóját? 
Természetesen az igéből, tehát a Szentírásban. A  reformáció egyhá
zában erre a kérdésre más feleletet nem is adhattunk. Itt azonban 
ismét akadt tisztáznivaló s nem egy félreértést kellett legyőznünk.

így a Bibliának locus-módszerrel való használatát. Vagyis azt 
a módszert, amikor egyes bibliai helyek beidézésével akartunk 
konkrét társadalmi igazságokat, politikai döntéseket igazolni, alá
támasztani. Ez a naiv biblicizmus sok zavart támasztott és sokat 
ártott. Meg kellett tanulnunk a Szentírás helyes használatát. Meg 
kellett keresnünk az eredeti bibliai mondanivaló mostani helyze
tünkbe való áttételének alkalmazását, tolmácsolásának lehetőségét, 
módját és formáját. Talán elmondhatjuk, hogy szinte a reformáció 
kora óta nem folyt olyan komoly, elmélyült bibliatanulmányozó, 
egzegetikai és homiletikai munka egyházunkban, mint éppen ebben 
az utolsó negyedszázadban. Nem véletlen, hogy éppen nemzedé
künk érezte úgy: elodázhatatlan feladata a Bibliát új, korszerű 
magyar fordításban odaadni a magyar nép kezébe. Ez a bibliafor
dító munka nem zárult még le s szinte egyidős egyháztörténetünk 
e korszakával.

Egyházunk szolgálatát nem légüres térben végzi, hanem a 
konkrét történelmi helyzetben, jelesül hazánkban, a szocializmust 
építő Magyar Népköztársaságban. E mondat ma már számunkra 
magátólértetődő és természetes igazságot fejez ki, amit teljes szív- 
vel-lélekkel, jó lelkiismerettel vállalunk. Hosszú út vezetett azonban 
idáig. Ez az út valahol ott kezdődött, amikor világossá vált előt
tünk, hogy „a magyar protestantizmus nem kelet és nyugat között 
van, hanem keleten van” . Tehát itt, ebben a hazában, az épülő szo
cializmus társadalmában keresi és találja meg feladatait, itt tanulja 
és oldja meg az Istentől feladott történelmi leckét. S azt is felis
mertük, hogy ez nem egyszerűen sorsszerű, amibe talán kénysze
rűen beletörődünk, hanem ez a szolgálatnak olyan lehetősége, amit 
nagy hálával kell elfogadnunk Isten kezéből. S ez azt is jelentette: 
megláttuk, hogy az emberiség, korunk, világunk társadalmi, gazda
sági, politikai kérdéseit, hazánkban és világviszonylatban is a szo
cializmusban lehet jól megoldani. így  telt meg pozitív és konkrét 
tartalommal a sokszor hangoztatott, de nem mindig világosan értett 
mondat: egyház akarunk lenni a szocializmusban. így jutottunk el 
a „helyzet vállalásától” a szocializmus igenléséig.

Ez a döntésünk nem jelentette a szocializmus társadalmi és 
gazdasági-politikai rendszerének teológiai igazolását. Ez nem lehet
séges, de nem is szükséges. Hanem itt egészen egyszerűen a keresz
tyén lelkiismerettől ellenőrzött józan ész döntéséről van szó. Azokban 
az években gyakran hivatkoztunk arra, hogy politikai döntéseinket 
hitből tettük, hitből vállaltunk felelősséget, konkrét szolgálatot tár
sadalmunkban. Ezt az egyébként igaz kijelentést is meg kellett ta
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nulnunk helyesen érteni és értelmezni. Nem arról van szó, s erről 
nem is lehet szó, hogy politikai állásfoglalásaink mintegy hitünk 
tartalmává lettek, hitvallásunk tárgyává; ez végzetes félreértés 
lett volna, mert ezzel a náci Német Keresztyének ideológiájának a 
közelébe jutottunk volna. Ezzel nem egyszer gyanúsítottak is ben
nünket s némelyek közülünk időlegesen áldozatául is estek e téve
désnek. Helyesen értelmezve viszont arról volt szó, hogy józan meg
fontolás alapján döntöttünk politikai kérdésben, használva termé
szetesen emberi értelmünket, de úgy, hogy közben ennek a hátte
rében ott volt a hit, vagyis a kegyelmes Istenben való bizodalom. 
Nem közvetlenül hitünkből merítettük tehát döntéseinket s azokat 
nem is tettük hitünk tartalmává, de azok nem hitünktől függetle
nül jöttek létre.

Ebbén az is benne van, hogy feladatainkat, a szolgálat lehető
ségeit Isten kezéből fogadtuk el hálaadással és örvendezéssel. Az 
útkeresés szakaszából eljutottunk a megtalált úton járás szakaszába. 
Ezt az útonjárást fogalmaztuk meg a diakónia teológiájában.

Sokszor megfogalmazott, megírt, elmondott dolgokról van szó, 
olyan felismerésekről, amik, remélhetőleg, átmentek már az egyházi 
köztudatba. Ezért itt elismételgetésük szószaporítás volna. Csak arra 
szeretnénk ebben az összefüggésben rámutatni, hogy a szolgáló élet
formára akkor szabadultunk fel igazán, amikor az egyház önértel
mezése tekintetében jött létre elhatározó fordulat. Nevezetesen, 
amikor az öncélú, önmagát, létét, állagát féltő, biztosítani kívánó, 
tehát lényegében kishitű egyházértelmezésből kibontakozva, elju
tottunk a szolgáló, bátran és reménykedve a jövőbe tekintő és léte 
értelmét a másokért élésben feltaláló egyház látására.

Ezen is túl kellett azonban jutnunk, most már egészen odafor
dulva környezetünk, az ún. „világ” felé, vagyis az emberek felé, 
akik között, s akikkel együtt élünk. S itt azt a leckét tanultuk meg, 
hogy az egyház maga is része ennek a világnak, benne s belőle él, 
hiszen tagjai, a keresztyének egyidejűleg s egyszerre állampolgárok 
és családtagok, valamely foglalkozást űzők, tehát dolgozók, magya
rok, tehát hazánkfiai, s így együtt a szocializmust építő emberek, 
modern, mai emberek, a huszadik század második felében, az atom
korszakban s a világűr meghódításának korában. Ezt a világot, 
tehát ezt az embert kellett s kell egyre jobban megismernünk, 
a társadalmat s annak szerkezetét, az egyesek és a közösség sok
szorosan összefonódott gondjait, terveit, reménységeit és örömeit, 
eredményeit és a kijavítandó hibákat, ezt az egész összetett és 
sokszínű életet, amelynek magunk is részesei, érdekeltjei vagyunk. 
Azért kell e megismerésben fáradoznunk, hogy minél jobban, 
konkrétebbül segíthessünk ott és akkor, ahol és amikor ezt tőlünk 
igénylik. Mert a diakóniai magatartás a segítségre, együttműkö
désre mindig kész magatartás. Nem a mindig mindent jobban 
tudó tanító egyház fölényével, hanem az emmausi tanítványokhoz 
útitársul szegődő Jézus és a jeriköi út sérültjén segítő irgalmas 
samáriai mozdulatával.
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1956 még egyszer megkérdőjelezte teológiai megújulásunkat. 
Vitássá és kérdésessé tette mindazt, amit egy évtized alatt —  bizo
nyosan nem hibák nélkül és nem tévedésektől mentesen, de alap
elveiben mégis félreérthetetlenül — kimunkáltunk. Ezt a próbát is 
kiálltuk és talán hálát is adhatunk Istennek a megrostáltatásért, az 
önvizsgálat és a kérdések újra átgondolásának alkalmáért. Azóta 
úgy tűnik töretlenebb, körültekintőbb és következetesebb teológiai 
megújulásunk folyamata, az érette s benne való állandó fáradozá
sunk. Mert hiszen senki nem gondolja azt közülünk, hogy ez a 
megújulás már befejezett, lezárt; ellenkezőleg nagyon is tudatában 
vagyunk annak, hogy mindegyre új feladatokat kell megoldanunk 
s a tanulásban nem állhatunk meg.

Hosszú lenne, de talán felesleges is, hiszen mindannyiunk előtt 
ismert dolgokról van szó, azokat az egyre szélesedő területeket, 
amiket teológiai megújulásunk folyamatában úgy ismertünk fel, 
mint számunkra adott szolgálati alkalmat, részletesen felsorolni, 
ismertetni. A  béke megtartása, megőrzése, elmélyítése szerepelt 
ezek között elsőrenden, s természetesen mindaz, ami ehhez hozzá
tartozik: népek, nemzetek barátkozása, ismerkedése, a jóra való 
szövetkezése, összefogása. A  fa ji kérdés, pontosabban a fehérek 
színes bőrűekkel szemben gyakorolt sértő és hátrányos megkülön
böztetése is odakerült munkaasztalunkra, ránehezedett lelkiisme
retünkre. Részben ehhez kapcsolódva felbukkant a gyarmati sors
ból egymás után felszabadult afrikai, ázsiai, latin-amerikai — vagy 
csak felszabadulóban levő, azért harcoló nemzetek egyre égetőbb 
ügye. S ennek kapcsán a forradalom, mint teológiai probléma — 
ki hitte volna ezt húsz esztendő előtt! S mindezek a kérdések per
sze nem hazai sajátosságok, hanem a világkeresztyénség teológusait 
foglalkoztatják. Ezzel már ki is mondottuk azt, ami eddig is ma
gától értetődően hozzáértendő volt fejtegetéseinkhez: hogy ti. hazai 
evangélikus teológiai munkánk megújulását nem függetlenül tör
tént, nem is történhetett a világ keresztyénségének teológiai moz
galmaitól, áramlataitól, fáradozásától; másfelől nem is annak egy
szerű függvényeként, visszhangjaként. Hanem állandó odafigyelés
ben, a máshoni testvérekkel való beszélgetésben, ha kellett vitat
kozásban, egymástól való tanulásban. Kérkedés nélkül, Isten iránti 
hálával, egyedül neki dicsőséget adva, alázattal és örvendezéssel 
szólhatunk arról, hogy éppen ez a megújult teológiai munkánk 
talált megbecsülésre, elismerésre többfelé szerte a keresztyénségben.

Befejezésül két területre szeretnénk még rámutatni, ahol meg
újuló teológiánkra feladatok várhatnak. Az egyik az igaz hazafi- 
ság, a patriotizmus. Szóltunk már arról, hogy a két világháború 
közötti korszakban a hazafiság eszméje nacionalizmussá, soviniz
mussá torzult. Ez is egyik eszköze volt az uralkodó osztályoknak 
hatalmuk fenntartása érdekében. Ez a nacionalista ideológia vég
zetes módon összeszövődött ebben a korszakban magát keresztyén
nek nevező vallásossággal s — többek között —  mint ún. „keresz
tyén nemzeti gondolat” jelentkezett. Érthető, ha ilyen keserű tör

277



téneti tapasztalatok hatására a felszabadulás után társadalmi-poli
tikai életünkben, de az egyházi gyakorlatban és teológiai munkák
ban is időlegesen háttérbe szorult még az igazi hazafiság eszme
köre is. Aki egyszer megégette magát, fél még a gyufa lángjától 
is. Ügy tűnik azonban, hogy elérkezett az idő arra, hogy a nemes 
hazafiság, tiszta patriotizmus ismét elfoglalja méltó helyét népünk 
gondolkodásában. E téren segíthet egyházunk is, ehhez azonban 
előzetes alapos teológiai munka szükséges. A  múlt sok tévelygése 
után, amikor néha elképesztő teológiai spekulációkkal próbálták 
a nacionalista szemléletet egyházilag is igazolni, a vallásos embe
rek számára elfogadhatóvá tenni, szükséges, hogy teológiai kidol
gozást nyerjen a hazafiság eszmeköre is. Ehhez gazdag teológiai 
hagyományt is találhatunk a reformáció századának magyar protes
táns teológusainál. Nyilvánvaló, hogy ma a hazafiságot csak az 
emberség, a humanitás és az emberiség, a népek közösségének, te
hát az internacionalizmusnak a kontextusában tudjuk kidolgozni.

Széles munkaterületet kínál egyházunk jó szolgálata számára a 
Hazafias Népfront mozgalma. Hiszen ennek alapgondolata éppen 
az igaz hazafiság: minden vallású, meggyőződésű magyarok össze
fogása a szocializmus építésére, konkrét jó célok megvalósítására. 
Ezt az együttműködést az egyre növekvő, elmélyülő bizalom jel
lemzi. Ideológiai nézeteltérések lehetnek a haza polgárai között, 
ebből következően azonban nem lehetnek másod- és első osztályú 
állampolgárok, hiszen kölcsönös a bizalom, egymás megbecsülése, 
aminek értékmérője a köz érdekében végzett jó munka. Egyre in
kább nagy családdá kell válnia a nemzetnek; a családban lehetnek 
s vannak is viták, kell is hogy legyenek, ezek azonban az egy haj
lékban, egy tűzhelynél élő, melegedő családtagok vitái. S a tűz
hely után a közös asztalt se feledjük el; magyar ember fehér asz
talnál, pohár bor mellett úgynevezett nehéz kérdéseket is jó szív
vel, őszinte baráti szóval meg tud beszélni. — Ez persze nem jelenti 
azt, hogy nem akadhatnak a közös hazának, mindannyiunk ügyé
nek, új életünk épülésének javíthatatlan ellenségei. Ebben az eset
ben mi sem lehetünk semlegesek, mert itt erkölcsi döntésekről van 
szó. A  konok reakcióval nem lehet megalkudni.

A  másik terület, ahol megújuló teológiánkra fontos feladatok 
várhatnak a földkerekség, a földön élő emberiség nagy és idő
szerű kérdései. Ezekről fentebb már volt szó. Ne tűnjék nagyzás
nak, ha ilyen szédítő távlatokat említünk. Hazai keresztyénségünk 
egyik prófétalelke már húsz esztendővel ezelőtt arra intett, hogy 
tanuljunk évszázadokban és kontinensekben gondolkodni. Hazai 
dolgainkkal foglalkozva sem szabad a világösszefüggéseket szem 
elől tévesztenünk. A  mindenki számára kötelezően szélesedő látó
körre érdekes példát nyújt az ökumenikus mozgalom fejlődése. 
Megindulásakor úgy tűnt, a világ keresztyénségének egy bizonyos 
csoportját képviseli csupán. Összejöveteleit jórészt belső egyházi 
ügyek foglalkoztatták. Azután idővel kitűnt, hogy az ökumenikus 
beszélgetésbe óhatatlanul bele kell kapcsolódnia minden magát
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keresztyénnek valló közösségnek —- a római egyháznak is. Ennék 
csak szívből örülhetünk. Ma azonban már ott tartunk, hogy kezd
jük az „ökumené” szót eredeti értelmezésében venni: a lakott 
földkerekség. Vagyis az ökumenikus mozgalom egyre inkább kezdi 
magát úgy értelmezni, mint olyan keresztyének társasága, akik 
felelősséget kívánnak vállalni a földkerekség lakóinak jólétéért, 
békéjéért, igazságáért és szabadságáért, a föld javainak igazságos 
elosztásáért, a félelem nélküli életért, a lelkiismereti szabadságért. 
Így válik a diakóniai életforma magától értetődővé a világkeresz- 
tyénség számára, így válhatnak akeresztyének a bibliai példázat 
értelmében sóvá és világossággá, vagyis hasznos és ízes alkotó
elemmé az emberiség számára.

Teológiai megújulásunk múltjáról s jelenéről szólottám, ter
mészetesen egészen vázlatosan, töredékesen s a jövő feladataira is 
vetettünk egy pillantást. Folyamat ez a megújulás, mondottuk, nem 
lezárt s nem is lezárható. Áramában immár jószerint egy második 
nemzedék veszi át a stafétabotot, a munka terhét, a feladatok dan
dárét. Azok nemzedéke, akiknek jó része már itt, ebben a felsza
badult hazában született. Itt vannak most is közöttünk: hallgatóink, 
tanítványaink. Számukra már történelem, leírt, elbeszélt anyag az, 
ami az előttünk járó nemzedék számára átélt élmény, személyes 
sors, megharcolt döntés, végigjárt út. Szeretnénk ezen az ünnepi 
negyedszázadfordulón nekik valamit átadni az élmény melegéből, 
a döntések komolyságából. Szeretnénk, ha tiszta meggyőződéssel 
tudnának beállani teológiai megújulásunk jövőbe táguló mezejének 
új barázdájába, velünk együtt elindulva gyümölcstermő holnapok 
felé, a felszabadult nemzetünk boldog jövendőjét együttépítők se
regébe, az újabb negyedszázadba.

Dr. Groó Gyula

Szabad hazában — szabadon a jóra
Az Evangélikus Teológiai Akadémia 1970. március 20-i 

felszabadulási emlékünnepén elhangzott előadás.

 I.

A  reformáció

A  lutheri reformáció a XVI. század második, harmadik évtize
dében kezdődik el s hullámai néhány év alatt elérik az európai ál
lamok majd' mindegyikét: elsősorban azokat a területeket, amelyek 
egyházi szempontból Róma fennhatósága alá tartoztak.

Minden kétséget kizáróan: ez a folyamat az egyházon belül 
indult meg s a kialakuló harc teológiai, „vallásos” megalapozott
ságú. Nagyon egyszerűen szólva: Luther és társai fellázadtak a kö
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zépkori, megmerevedett egyházi tanítás ellen, amely egyszerre 
szolgálta Róma egyeduralmi törekvéseit s tartotta vallási, szellemi, 
hitbeli „kiskorúságban” az egyház egyszerű híveit és papjait.

Meg kell azonban mondanunk rögtön azt is, hogy nem ez volt 
az első támadás a rómainak mondott egyház egyeduralmi igénye 
ellen, de mindenesetre a legeredményesebb.

Az 1054-es „nagy szkizma” megbontotta a keresztyén egyház 
egységét, szervezetileg két részre osztotta, de az európai területek 
nagyobb részében —  egyházi szempontból — változatlanul Róma 
maradt az irányító tekintély.

Világhatalmi szempontból is fájdalmas veszteségek érték a 
feudális egyházat a középkor végén, de ezekből a vereségekből 
is kilábolt azáltal, hogy kiegyezett ellenfeleivel. S ez a megegye
zés, kényszerű kibékülés tette többek között lehetővé azt is, hogy 
a világi hatalommal együttesen lépjen fel olyan mozgalmakkal 
szemben, amelyek egyidejűén támadták az egyházi tanítás vala
mely részletét és — vallásos ideológiával —  a fennálló társadalmi
gazdasági rendet (az ún. „katharok” , flagellánusok és a többiek).

Mint meg-megismétlődő jelenség, veszélyt jelenthettek volna 
Róma számára a 13. században megalakuló szerzetesrendek is 
(franciskánusok, dominikánusok és az ezekhez hasonló, ún. kolduló 
rendek), melyek az „ősi egyszerűséget” tették meg jelszavukul, de 
ezek a rendek is csakhamar ugyanolyan kiszolgálói lettek a felsőbb 
egyházi vezetésnek, mint elődeik és társaik.

S az egyház — a világi hatalom asszisztálása mellett — le tudta 
gyűrni azokat is, akiket „előreformátorokként” tart számon az 
egyháztörténet (Wald, Wicklif, Húsz János), mert ezek eredmé
nyes működéséhez csakúgy hiányzott a megfelelő társadalmi-politi
kai szituáció, mint az átfogó, újdonságot jelentő teológiai program. 
(Az utóbbival kapcsolatban nagyon drasztikusan, de ugyanakkor 
legtalálóbban azt mondhatjuk, hogy az előreformátorok csak vala
miféle „fazonigazítást” óhajtottak —  a szükséges gyökeres vál
toztatások helyett.)

Végül pedig, az egyház tekintélyét lazította a reneszánsz korá
nak szellemi, művészeti, hitéleti légkörének elvilágiasodása épp
úgy, mint a humanisták egyre nagyobb koncepciójú munkássága, 
de ez az egymásbafolyó két irányzat sem tudott „leszámolni” az 
egyházzal, mint intézménnyel. Ezek az emberek gúnyolták az egy
házi tanítást, nem is hittek benne, de szinte egyikük sem óhajtotta 
az egyház megújítását. (Ennek a magatartásnak a legjobb példája 
Erazmusz, aki élete végéig viselte egyházi méltóságát és élvezte 
az ebből fakadó társadalmi, anyagi előnyöket.)

Mindezekkel a jelenségekkel, irányzatokkal ellentétben, Luther 
és a reformáció azért ért el, érhetett el sikereket, mert a megfelelő 
történelmi szituációban: 1. alapjaiban támadta meg a középkori 
egyházi magatartást és ezzel együtt az egész egyházi berendezett
séget, 2. új, átfogó teológiai, etikai programot tudott adni a régi,
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az elavult helyett. Ez a két tény volt és maradt azóta is a lutheri 
reformáció egyik erőssége. Ezek nélkül nem érhetett volna el sem
mit sem, mint ahogy az ezekre való állandó figyelés nélkül a je
lenben sem töltheti be feladatát.

1.

Az egyházának tanításához ragaszkodó szerzetest, Luther Már
tont, emberségében, egész egzisztenciájában sértette, nyugtalaní
totta mindaz, amit az egyház számára is feltétlenül hiendőnek és 
teljesítendőnek előírt. E hiendő és az üdvösség elnyeréséhez telje
sítendő tanítás-tömeg embertelen, sivár merevsége, kazuisztikus 
kuszasága megrettentették és — végső soron — gondolkodásra kész
tették. Vívódásaiban, töprengései közben jutott el annak felismeré
séhez — amelyre a körülmények: tanulmányai s a környezete is 
hozzásegítették — , hogy csak akkor élhet hivő keresztyén, igazi 
emberi életet, ha problémáinak megoldására visszatér az „ősi. 
eredeti forráshoz” , a Szentíráshoz.

Ez a felismerés Luthert előbb ugyan csak egy bizonyos prob
lémakörben (a bűnbocsánat kérdése, az „egyedül hit által” , s mind
ez együtt a 95 tételben) távolította el a középkori egyházi tanítá
soktól —  innen van az, hogy az 1517 körüli Luther még nagyonis 
„római” — , de a kialakított véleményére való reagálások, ellensé
ges támadások, a maga további egyéni fejlődése, hasonló gondol
kodású barátainak segítsége eljuttatták a korabeli „pápás” egy
házzal való radikális szakításig.

Az a Luther, aki a kezdet-kezdetén a „rosszulinformált pápától, 
a jólinformált pápához” appellál, fokozatosan szabadul meg s szaba
dítja meg magát az olyan, fontosnak hirdetett „hagyományok” , 
nyűgétől, és maga, valamint barátai, harcostársai egymás után 
utasítják el maguktól az egyház égi-földi hatalmáról, a szentsé
gekről, a miséről, a szerzetesi életről szóló — hogy csak a fonto
sabbakat említsük meg —  tanítást. Hogy pedig ez a „pápás” , te
hát az elvilágiasodott, a társadalmi berendezettséggel eszmeileg és 
hatalmilag is összefonódott egyházzal való szakítás mennyire tel
jes (amit ma egyes „lutheránusok” mintha el szeretnének felejteni); 
arra legyen szabad egy Luther és egy Melanchthon idézetet — a 
számtalanul sok közül — példaként megemlítenem:

„Ha a pápa tanítását vizsgálva megkülönböztetjük a Szentírás
tól, vagy vele egybevetjük és szembe állítjuk, akkor kitűnik, hogy 
a pápa tanítását, még a legjavát is, a császári pogány jogból vet
ték és ahogyan rendelkezései tanúsítják, világi peres és bírósági 
ügyeket tárgyal. Azután egyházi szertartásokat, ruhákat, ételeket, 
személyeket tárgyal, meg tömérdek gyerekes, képzelt és bolon
dos dolgokat. De mindebben Krisztusról, hitről és Isten parancso
latáról egy szó sem esik.

Valójában ördög ő, mert Istennel ellenkezve és fölébe kere
kedve terjeszti hazugságait a miséről, a tisztítótűzről, a kolostori

281



életről, jócselekedetekről és istentiszteletről. Mert ez az igazi pápa
ság! Átkozza, öldösi és gyötri mindazokat a keresztyéneket, akik 
ezt az utálatosságot nem akarják mindenek fölé emelve tisztelni.

, Ezért ahogyan nem imádhatjuk urunk és istenünk gyanánt ma
gát az ördögöt, éppúgy nem tűrhetjük meg vezetőnk és urunk 
gyanánt annak apostolát, a pápát vagy az antikrisztust sem a maga 
kormányzatával együtt” (Luther: Schmalkaldeni cikkek, IV. 14.).

„így  állván a dolgok, őrizkedjék minden keresztyén attól, hogy 
része legyen a pápának e gonosz tanításában, istenkáromlásában 
és jogtipró dühöngésében. Sőt inkább kerülje és átkozza el a pá
pát és egész hadát, mint az antikrisztus birodalmát.” (Melanch- 
thon: Értekezés a pápa hatalmáról és felsőbbségéről, 41.)

2.

Luther és a reformáció tehát eljut az egyházi tanítás visszássá
gainak észrevételezésétől, a protestáláson át, a középkori egyház 
hittanának, intézményes létének majd’ teljes tagadásáig, a radiká
lis szakításig. Mindez azonban soha nem lett volna elegendő ahhoz, 
hogy megszilárdítsa a maga helyzetét és biztosítsa a reformáció 
egyházának jövőjét. A  tagadáson, a protestáláson túl, szükség volt 
arra is, hogy a reformáció vezetői kifejtsék a maguk sajátos taní
tásukat és most már sokszor függetlenül attól, hogy a másik fél 
mit hisz, mit tanít.

S a lutheri reformációnak éppen az a nagy többlete a meg
előző „reformkísérletekkel” szemben, hogy ezt a pozitív kifejtést 
is elvégezte, mégpedig az adott helyzetnek megfelelően, tehát: kor
szerűen. A  munka nagyobb részét —  ebben a tekintetben is — Lu
ther végezte el, de nem sokkal maradnak mögötte azok, akik ha 
nem is mindig azonos indítékokkal, de eljutottak a középkori egy
ház csődjének a meglátásától, annak gyökeres megújítása köve
teléséig.

Igaz, hogy a reformáció első generációja nem épített ki olyan 
tanrendszert, amelyet a középkori egyház a magáénak mondhatott 
és későbben a lutheránus orthodoxia képviselői a maguk terjedel
mes dogmatikáikban „tető alá hoztak” . Igaz, hogy ez a generáció 
nem igényelte magáénak a csalhatatlanság jelzőjét és nem is óhaj
tott az élet minden viszonylatára kiterjedő előírás-komplexumot 
a követői elé tárni, hanem szerényen megelégedett azzal, hogy a 
maga módján fejezze ki a felismert s a helyesnek, jónak meglá
tott igazságot. A  maga módján úgy, hogy a „követelődző” , az em
bert állandóan „kétségben hagyó” , a még a túlvilágon is „rafinált 
módon büntető” Isten helyébe, a „kegyelmes” , a világot nemcsak 
teremtő, hanem szeretőiével meg is tartó Istent helyezte. Mind
ezzel pedig •— megintcsak a maga módján —  megszabadította az 
embert olyan terhektől, lelki-testi problémáktól, amelyeknek ele
venen tartására az egyház történetében egyedül a középkori egy
háznak volt az érdeke.

282



De nemcsak a vallásos hitet szabadította meg a reformáció 
„a második babiloni fogságból” (Luther szavai ezek), hanem fel
szabadította magát az hivő embert is —  a felelősségteljes emberi 
életre. Felszabadította úgy, hogy az üdvösséget — önző módon — 
csak a sajátmaga számára megszerezni kívánó életideál helyett, 
a másokért, a mindennapokban a közösségért élő hivő embert állí
totta oda követendő példaképül.

Mindezt — magától értetődően — vallásos megalapozottsággal, 
megokolással tette, de azzal, hogy az emberi munkát, hivatást, 
mint a'legmagasabb rendű istentiszteletet jelölte meg, azt is elérte, 
hogy a reformáció tanítását követő egyszerű hívekben a becsületes 
munka, a józanság, a mások — az egész közösség — iránti felelős
ség, —  ezzel együtt — az emberi, a társadalmi élet pozitív érté
kelését alakította ki.

Igaz, hogy ebben a vonatkozásban sem beszélhetünk valami 
kazuisztikusan kiteljesített és kidolgozott etikai követelményrend
szerről. Igaz, hogy a reformáció hívei nem kaptak az élet minden 
problémájára külön, „hatásos receptet” , de az, amit Luther például 
a Nagykátéban és más, hasonló munkájában kifejtett, az alkalmas 
volt arra, hogy helyesen irányítson, járható utat mutasson.

A  reformációs mozgalom így az élet „ünnepi” : hitbeli és „hét
köznapi” : etikai vonatkozásában egyformán tudott valami újat, 
korszerűét adni. Ezt az újdonságot érezte meg annak a kornak az 
embere és megérezte azt is, hogy ezeknek az „új tanoknak” az el
fogadása, igenlése egyfajta felszabadulást, előbbrehaladást jelent. 
Szabadulást abból a nyomasztó légkörből, amelyet az elöregedett 
középkori társadalom és benne az egyház, keltett maga körül; 
előrehaladást abban az irányban, amelyet talán még a reformáció 
nagyjai sem tudtak mindig világosan látni: a mindennapi, a „fö l
di” szabadság, a társadalmi haladás felé. Mert így igaz: a lutheri 
reformáció az egyház megújítására vállalkozott, de hatása azonnal 
túljutott az egyház határain túlra és így nemcsak az egyháznak 
tett ezzel jó szolgálatot, hanem — ha közvetve is — egyik előse- 
gítője lett a polgári társadalmi rend első forradalmának is (Engels).

Mindez pedig azért történhetett így, mert a lutheri reformáció 
nem kívánt az adott társadalmi renddel ideológiailag „alátámasz
tani” , avagy ezt a rendet valamiféleképpen „krisztianizálni” (lásd: 
Luthernek a „két birodalomról” szóló tanítását), de ugyanakkor 
mégis — a társadalmi mozgás irányát és öntörvényszerűségét két
ségkívül felismerve — híveit a társadalom életében való felelős rész
vételre szabadította fel. S ez a kettős vonatkozású útmutatása volt 
és maradt azóta is, a reformáció másik erőssége; olyan erő, amely 
az elmúlt 450 esztendő alatt képessé tette arra, hogy hívei, egyhá
zai — ha hűségesek maradtak „az atyák” tanításához — készsége
sen, magától értetődően szolgálják „az emberi nemzetség” előbb- 
rehaladásának ügyét.
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A  lutheri orthodoxia

A  történelemben nincsenek véletlenek és így nem lehet vélet
len az sem, hogy a reformáció a német nyelvterületen, Európának 
éppen ezen a részén kezdődött el és követőinek számát tekintve, 
éppen itt érhette el a legnagyobb sikereket. Történhetett pedig ez 
azért, mert itt, Németországban erre mind a társadalmi, mind a 
gazdasági szituáció jó lehetőséget adott.

A  XVI. századi német viszonyokra a szétdaraboltság, a feudális 
anarchia a jellemző s mindkettő a kisebb-nagyobb államocskák, 
tartományok uralkodó osztályának kedvezett. Annak az osztálynak, 
^mely egyszerre nyomta el a parasztságot és nehezítette meg — 
a kevés kivételtől eltekintve —  a városi polgárság nagyobb tár
sadalmi-gazdasági térhódítását. S ez az osztály nem óhajtotta a 
németnyelvű területek egységesítését sem, mert ez a saját, igaz, 
hogy kis kiterjedésű, hatalmuk korlátozására vezetett volna.

Mindez együttvéve azt eredményezte, hogy német földön már 
régebb óta visszamaradt a társadalmi és gazdasági élet fejlődése — 
különösen az angol, a németalföldi és a svájci állapotokkal való 
összehasonlításban. Mindamellett a gazdasági elmaradottság okait 
nem elegendő helyi előidézőkkel magyarázni: volt egy olyan ha
talmi tényező is, amely az amúgyis súlyos helyzetet gátlástalan 
tevékenységével még súlyosabbá tette és ez az akkori, Róma-köz- 
pontú egyház. Az, a kifejezés legteljesebb értelmében elvilágia- 
sodott egyház, amely Németország legnagyobb anyagi hatalmú 
hűbérura volt s amely más eszközökkel is valósággal kiszipolyozta 
a német parasztot csakúgy, mint a városi polgárságot. S tette ezt 
úgy, hogy nemcsak az e korban szokásos anyagi követelések 
egész sorát támasztotta híveivel szemben, hanem új „kegyességi” 
metódusok bevezetésével, újabb anyagi igényekkel lépett föl, és — 
ami még jobban sújtotta a németség gazdasági helyzetét •— az így 
bevett pénzösszegeket ezekről a területekről ki is vonta.

A  központi egyházi vezetésnek ez a vallásos és ugyanakkor 
gazdasági befolyása egy bizonyos egységbe foglalta azokat, akik
nek éppúgy érdeke volt a Rómától való függés, mint a vallásos 
élet változatlanul' való hagyása. De, amikor a lutheri reformáció 
terjedni kezdett, akkor az új irányzat nemcsak ezeket az érdek- 
szövetségeket szaggatta darabokra, hanem szétzilálta az addig egy
séges egyházat is. Szétzilálta úgy, hogy a helyi vezetőrétegek na
gyobb része készségesen szorgalmazta a reformáció tanainak ter
jesztését, mert ez egyszerre vitte győzelemre az egyházi hatalmi 
igény elleni harcot, a gyenge központi hatalom elleni „protestálást” 
és megteremtette az egyházi vagyon megszerzésének a lehetőségét.

A  reformáció intézményszerű megvalósítását éppen ezért a kü
lönböző világi hatalmasságok vették át és ezzel olyan területre is 
kiterjeszthették hatalmukat, ahol eddig kevés beleszólási joguk

I I .
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volt: a vallási életre, az egyház belső ügyeire. Mivel pedig mind
egyik világi vezető a saját érdekeit tartotta a legfontosabbnak, 
azért a lehetőség szerint a saját elképzelései szerint alakította ki az 
új egyház szervezeti felépítettségét, biztosítva magának ezen a te
rületen is a fejedelmi, patronusi elsőbbséget. Az így kialakított 
,,tartományi egyházakban” —  melyek szervezetileg teljesen függet
lenek voltak —  törvényszerűen sikkadt el az a lutheri követel
mény, hogy az egyes gyülekezetek önmaguk intézzék el felelősen 
önmaguk ügyeit, mert a világi mintára kialakított és az egyes 
hatalmi központok mellett működő egyháztanácsok, konzisztóriumok 
rendszere erre már nem adhattak lehetőséget. Persze, a helyi ha
talmasságoktól erősen függő papság hajlott arra is, hogy az „Igé
vel” biztosítsa az oligarchiák tekintélyét és igazolja erőszakos, 
népellenes cselekményeinek „isteni jogosságát” . Az egyes álla- 
mocskáknak és az új egyháznak ez a sajnálatos ideológiai össze- 
fonódottsága pedig egyenesen vezetett el a „király szava=Isten 
szava” porosz fogantatású jelszó megszületéséig és nemkülönben 
az egyház és társadalomellenes Deutsche Christen mozgalom je
lentkezéséig.

A  német, a lutheri reformáció további sikerét tehát az lehe- 
tetlenítette el, hogy a második generáció tagjai képtelenek voltak 
helyesen folytatni az elődök munkáját. Míg Luther életében — bár 
ő sem volt. mentes nagy tévedésektől, amelyek legnagyobbika a 
parasztháborúval kapcsolatos és nagyonis az osztályhelyzetéből fa
kadó, kétséges magatartása —  a reformáció vezetői bizonyos 
egyensúlyt tudtak létrehozni a gyorsan változó események és a 
saját tanításuk aktualizálása terén, ez a nemzedék erre már kép
telen volt. Luther emberi és vezetői tekintélye az 1540-es évek 
elejéig biztosítani tudta azt, hogy a reformáció ügye ne váljék, vagy 
legalábbis ne válhassék az epigonok ügyévé és határozott — ha 
olykor téves indítékú — magatartása azt is képes volt megakadá
lyozni, hogy a számára elsősorban „egyházi” mozgalom ne züli- 
hessen le a provinciális hatalmi érdekek kiszolgálójává.

A  Luther halálát követő időszak azonban alaposan megváltoz
tatta az előbbi helyzetet. A  kapkodás, a „perc emberkék” tekinté
lye lett úrrá s ebben a szituációban elsikkadt Luther teológiájának 
életelevensége s mivel pedig hatalmi-politikai érdekeket kiszolgáló 
ideológiává alacsonycdott, elvesztette vonzó hatását is. A  teológiá
nak hamis ideológiává alacsonyodása természetszerűen hatott ki a 
reformáció egyházának etikai normarendszerére is, mégpedig úgy, 
hogy a közösség, a társadalom életében felelősen részt vevő hivő 
ember ideálja helyébe, az előírt parancsokat, kötelességeket telje
sítő „alattvaló” kívánalma lépett. így  a reformáció „német egyhá
za” megszabadulva az egyik „babiloni fogságból” , egy másik „fog
ságba” jutott. S ez a szomorú tény, az ebből következő magatartás 
jelenti a lutheránus reformáció fel-felbukkanó — bizonyos terüle
teken mindmáig tartó — gyöngeségét.
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,,Szabadon a jóra"

Amikor hazánk, Magyarország 25 évvel ezelőtt felszabadult a 
régi, az embereket, a közösségeket sokféle eszközzel és sokféle 
formában elnyomó rendszer uralma alól, egyházunk életében is új 
korszak kezdődött. S ezt az ú] korszakot a magam részéről nem 
tudnám hitelesebben, igazabban meghatározni, mint abban, hogy 
evangélikus egyházunk szabad lett a jóra: felszabadult arra, hogy 
a reformációnak a mi múltunkban is elsikkadt igazságait újból 
megismerjük s megismerve, újból a magunkénak valljuk és ezek
nek az igazságoknak a követését egyedül járható útnak tartsuk.

Ez az ajándékul kapott szabadság számunkra mindenekelőtt 
egy sor lealacsonyító, a reformáció tanításától idegen megkötözött- 
ségtől való megszabadulás lehetőségét jelentette. Ilyen tehertétel
nek kell mondanunk azt a kuszaságot, amely az állam és az egyház 
szoros összefonódottságából eredt és azt, hogy ebben a szituációban 
a magyar evangélikus egyház akkori vezetői ideológiai „alátámasz
tást” adtak a magát a jelszavakban keresztyénnek mondó, de a 
valóságban embertelen rendszernek. S ennek a helyzetnek a meg
szűntével döbbentünk csak igazán rá, hogy mindezek közben 
mennyire hitelét vesztette a híveink előtt a Krisztusról szóló evan
gélium és hogy népünk jórésze előtt mennyire elvesztette az egyház 
a becsületét.

Ez a gyógyító rádóbbenés tanított meg bennünket arra, amit 
a reformátoraink jól láttak, tudtak: a „világot” , a társadalmat sa
ját törvényei irányítják. Olyan törvények, amelyek — ha az ember 
javát szolgálják, ha a haladás érdekében alkalmazzák őket — ön
magukban igazak és nincsen semmiféle szükség arra, hogy az eb
ben a vonatkozásban idegen s alkalmatlan eszközzel, az egyházi 
tanítással „támogassuk” az amúgyis szabad érvényesülésüket. Persze 
azt is megtanultuk, hogy mivel ez a valóság, ezeknek a törvény- 
szerűségeknek a tagadása nemcsak oktalanság, az érvényesülésük 
meggátlása nemcsak hiábavaló kísérlet, hanem egyúttal káros, az 
egyházhoz méltatlan magatartás is.

Mivel pedig úgy tapasztaltuk, hogy az a rend, amely hazánk 
társadalmát felszabadulásunk óta építi — a szocialista forradalom 
rendje — egész népünk javát szolgálja, felszabadultunk a jóra úgy 
is, hogy híveink, gyülekezeteink, lelkészeink felelősen vehetnek és 
vesznek részt társadalmunk mindennapi életében, a mindennapok 
feladatainak hűséges teljesítésében. S így ismerjük fel ebben a vo
natkozásban is a régi lutheri tanítás helyességét, amit a Nagykáté 
egyik mondatában olyan megragadóan tár elénk: „Aki jócselekede
teket keres és kíván, talál többet, mint eleget: olyant, amilyet Is
ten szíve szerint kedvel és szeret, sőt gazdag áldásával ajándékoz 
meg és áraszt el, hogy bőségesen megtérüljön az, amit felebará
tunk javára és kedvéért teszünk.”

Dr. Vámos József
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T a n u lm á n y o k

TEOLÓGIA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNY
LELKÉSZEK, különösen fiatalok többször szóvá teszik, 

hogy ritkán foglalkozunk világnézeti kérdésekkel. Két szem
pont érvényesül ebben. Az egyik az, hogy meggyőződésünk 
szerint a mai világnak és benne a keresztyénségnek is na
gyon súlyos és sürgős kérdései vannak, amelyekről nem te
relhetjük el a figyelmet világnézeti kérdések vitatásával. 
A  másik az, hogy a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot 
nem azonosítjuk világnézettel, és nem is akarjuk, hogy a 
hit kérdése elsikkadjon világnézeti vitákban. Míg az első 
szempont érvényességét változatlanul fenntartjuk, addig az 
utóbbit kiegészítjük azzal, hogy elismerjük: a Krisztus
evangéliuma nem semmisíti meg a hivő ember emberségét, 
hanem teljessé teszi, és ezért, ahogyan minden gondolkodó 
embernek, úgy a keresztyén embernek is vannak világnézeti 
problémái, sőt igazi emberséghez hozzátartozik, hogy belső 
világában lelki hasadás nélkül találkozzék élő Krisztushite 
és korszerű világmegismerése. Úgy gondoljuk, hogy ebben 
nyújthat segítséget Dr. HANS SCHWARZ amerikai rend
szeres teológus professzor cikke. Szövegét lásd gazdag jegy
zetanyaggal: Neue Zeitschrift für Systematische Theologie, 
1969 2: 139kk.

A  teológia és a természettudomány viszonyának meghatározása csak 
akkor válhatott problémává, amikor a természettudomány a teológia 
mindent átfogó tudományrendszeréből kezdett kibontakozni és önálló
sulni. Ez az önállósulás mutatkozik Aquinói Tamásnál, amikor a ter
mészetes és a természetfeletti között tesz különbséget, vagy Bonaventurá- 
nál, aki a cursus naturális és a cursus supernaturalis sive mirabilis 
kettősségéről beszél. Galileinél azután ez a megkülönböztetés már el
lentétté válik, amikor 1613-ban egy levelében azt követeli, hogy a 
teológusok a Bibliát végre a tudomány új eredményeivel egyezően ma
gyarázzák. A 18. század kezdetén ugyan a physikotheológiával még- 
egyszer megkísérelték a teológia és a természettudományos megismerés 
szintézisét, de a 19. században Kant és Kierkegard idealista és dialek
tikus filozófiájának hatására végleges törésre került sor. Részben a 
dialektikus teológia hatására a folyó század 20-as évei óta sajátság9s 
semlegesség uralkodik a teológia és a természettudomány között, amely 
csak napjainkban kezd eltűnni. Ebben a semlegességben az analogikus 
gondolkodás ellenére is a gondolkodás végső kétvágányúsága fejeződik 
ki, amely a teológia és a természettudomány helyes viszonyának meg
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határozását követeli, amennyiben a két tudomány között a szakadék 
még szélesebbé válik. A  mai teológiában négy íő  irányzat van ennek 
a viszonynak a meghatározására. Ezért először a dialektikus elkülöní
tésről kell beszélnünk, azután ennek folytatásaként a nem-teista-kap- 
csolásról, azután a vallásos összekapcsolásról és végül a dimenzionális 
viszonymeghatározásról.

1. A teológia és a természettudomány viszonya a mai teológiában 

A dialektikus elkülönítés

A  teológia és a természettudomány dialektikus szétválasztását Barth 
Károly hajtja végre. Azzal szemben, amit a Szentírás és a keresztyén 
egyház Isten teremtő munkájának tekint. Barth szerint „egyáltalában 
semmiféle természettudományi kérdést, ellenvetést vagy érvet felhozni 
nem lehet” . A  teremtő Istenről szóló tanításnál tehát „a keresztyén 
dogmatika saját feladatát teljesíti, ... amennyire nem segíthetik ebben 
a világnézetek, annyira nem is engedi magát általuk zavartatni.” Aho
gyan a teológiának megvan a maga saját független munkaterülete, 
ugyanúgy elismeri ezt a természettudomány számára is, mert „a ter
mészettudománynak szabad tere van, túl azon, amit a teológiának a 
Teremtő munkájaként kell leírnia.” Igazi dialógus a kettő között már 
azért sem jöhet létre, mert Barth mindent, amit a világról elmond
hatunk, teológiai alapon Istenről és kinyilatkoztatásából az analógia 
fidei segítségével vezet le. Barth a teológiát jogosan ismét visszautalta 
tulajdonképpen fő feladatához, annak gondolkodó utánmondására, amit 
a kinyilatkoztatás elénk mondott és ígért. Viszont azzal, hogy Istenre 
állandóan mint a kinyilatkoztatás alanyára, állítmányára és tárgyára 
hivatkozik, elhanyagolja azt, hogy a kinyilatkoztatás térben és időben 
történik. Szilárdan kitart ugyan minden spiritualizáló kísérlettel szem
ben amellett, hogy Jézus történetisége az üdvösség szempontjából szük
séges. De amikor másfelől a történeti Jézust jelentéktelennek mondja, 
akkor úgy látszik, mintha ennek a kinyilatkoztatásnak a helyét, vagyis 
a világot nem venné ugyanolyan komolyan, mint a kinyilatkoztatás ala
nyát, vagyis Istent. Ezzel elsikkadnak a világ és a történelem jelen
ségei, a világ magára marad, mert a teológiával szemben nem juthat 
szóhoz, és ezért a saját, esetleg a teológiával ellentétes útját járja.

A nem-teista kapcsolás

Mint a teológia és a természettudomány dialektikus elválasztásánál 
a két terület különbözőségére akkora hangsúly esik, hogy pozitív v i
szonymeghatározás lehetetlenné válik, és a természettudományt vég
eredményben nem lehet komolyan venni, addig a nem-teista kapcso
lásnál ennek ellentéte történik. Eszérint a világot és a természettudo
mány eredményeit eddig soha nem látott módon fogadják el egyedül 
kötelező és egyedül érvényes valóságként. így például Bonhoeffer éle
sen szembehelyezkedik azzal, hogy Istent „hézagpótlóvá” degradálják. 
Isten nemcsak az életünk határán található meg, hanem az életen belül 
kell megismernünk. Nem szabad mindent, ami történik, Isten akara
tával azonosítani, de semmi sem történik akarata nélkül, mert minden 
eseményen keresztül megtalálhatjuk az utat Istenhez. Bonhoeffer a 
vallást, amely Barthnál még az ember bűnös alapmeghatározottsága, az
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ember teista „antennájaként” törölte, amikor kijelenti, hogy a vallás 
csak történeti, talán soha vissza nem térő nyugati jelenség, mert Isten 
azt akarja, hogy úgy éljünk a világban, mintha Isten nem volna (etsi 
deus non daretur). De amikor Isten az életen belül is túlvilágian van 
jelen, akkor Bonhoeffer Isten jelenlétét a világban az ún. nem-vallásos 
interpretációval tételezi fel, amely szerint a vallás már nem tartozik 
az ember lehetőségei közé. Bonhoeffer kitart ugyan Barth krisztocent- 
rizmusa mellett, de ezzel az interpretációval a teológiát kapcsolatba 
hozta a világgal, és így lehetővé tette a párbeszédet a természettudo
mánnyal mindkét fél önállóságának a fenntartásával. Amidőn azonban 
a vallásos apriorit, mint történeti jelenséget, eltávolította, bizonyos érte
lemben ugyanarra a természettudománytól függő érvelési alapra jutott, 
mint Bultmann, aki szerint a technikai haladásra való tekintettel az 
Üjtestamentum csodavilágát nem lehet többé vállalni. Ez azután például 
Herbert Braunnál oda vezet, hogy Bultmannal és Bonhoefferrel ellen
tétben feladta Isten személyiségét és mint a keresztyén teológia szük
ségtelen feltételezését és a kinyilatkoztatást a mindenkori ember szel
lemisége szerint interpretálja. Jóllehet emögött az a motívum is áll, 
hogy Isten szuverenitása nem szorul semmiféle feltételre, semmiféle 
vallásos apriorira vagy teista személyiségstruktúrára, mégis olyan füg
gőségbe került a természettudománytól, hogy a természettudomány ré
széről kimutatható valóságot tekinti egyedül érvényesnek. így már nem 
lehetséges igazi párbeszéd, mert a párbeszéd feltétele és eredménye 
mindig csak az lehet, ami a természettudomány megismerési horizont
ján belül van. Az angolszász teológia áramlatai is, amelyek szellem- 
történeti szempontból párhuzamosan Istent a természeti okokban, a tár
sadalmi változásban vagy a távollétben és szenvedésében sejtik meg, a 
természettudományos világnézetektől való hasonló függést mutatnak, és 
hasonló képtelenséget is arra, hogy igazi viszonymeghatározásig jus
sanak el a teológiai és a természettudományos megismerés között.

A vallásos kapcsolás

A  teológia itt kimutatott függősége mellett, amely részben a ter
mészettudomány uralmának és hatalmának érzéséből következik, olyan 
irányzat is van, amely tudatában van a természettudománnyal való 
egyenjogúságának, és erősen ontológikus gondolkodás felől kísérli meg 
az igazi dialógust a természettudományokkal. Itt mindenekelőtt Paul 
Tillichet és a korreláció módszerét kell említenünk. Tillich szerint a 
teológiának az a feladata, hogy az emberi egzisztenciában rejlő kérdé
seket kidolgozza, és ugyanígy az isteni önkinyilatkoztatásban adott 
válaszokat is megformulázza azokra a kérdésekre, amelyek az emberi 
egzisztenciában rejlenek. Eszerint az ember önmagának a kérdése, 
mielőtt egyáltalában kérdezne. Az ember analíziséhez és ezzel kérdé
sességéhez az anyagot az szolgáltatja, amit az emberi öninterpretáció 
a kultúra egész területén hozzáférhetővé tett. Ezt az anyagot azután a 
teológus a keresztyén üzenetben adott válaszok szerint rendezi. Mivel 
a válasz lényege a lét logos-a, ahogyan az Krisztusban nyilatkozott 
meg, ezért ez nem vezethető le a lét elemzéséből. De éppen itt mutat
kozik Tillich egyébként meggyőző rendszerének a gyengéje, mert hiszen 
Tillich szerint a filozófus tárgya az univerzális logos, és ahol az uni
verzális működik, ott az megegyezik a keresztyén üzenettel. A  felelet
nek és a kérdésnek tehát belső lényegük szerint egyezniük kell, mert
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ugyanaz a logos rejtőzik bennük. Ezért a felelet és a kérdés alapjában 
véve tautológia. Tillich ugyan igazi párbeszédet akar a teológia és 
minden tudomány között, beleértve a természettudományt is, és emel
lett nem akarja feladni a teológia önállóságát a tudományokkal szem
ben és viszont. De a kérdés és felelet tautológiája ellenére, amelyre 
Tillich végeredményben eljut, a világ nem úgy kérdez, ahogyan Tillich 
akarja, mert úgy nem is tudna. A  Krisztusban önmagát kinyilatkoztató 
logos ugyanis a keresztyén hit szerint azért különbözik minden a v i
lágban látható topostól, mert Krisztus nem teremtetett és nem bűnös. 
Mivel Tillich ezt az ontológiai különbséget túlságosan kevéssé hang
súlyozta, azért interpretálhatta a világot „vallásosan”, és azért kezd
hetett vele párbeszédet.

A dimenzionális viszony

Isten és a világ hiányos megkülönböztetését Kari Heim a dimen- 
zionális viszony fogalmával próbálta megoldani. A  hitnek a mai világ
kép okozta megrendülése következtében Heim szerint elnémult a val
lásos istenkérdés. De ezzel saját egzisztenciájának titka nem oldódott 
meg. Az ilyen kérdésekre: honnan jövök? és milyen irányba kell men
nem? — nincsenek érvényes feleletek, mert minden immanens struk
túra polaritásban, vagy-vagy-ban végződik. A  természettudományba 
való menekülés sem segít ebben az általános relativizmusban és skep- 
ticizmusban, mert az anyag, a tér, az idő és a kauzalitás természet- 
tudományi abszolutumai tarthatatlannak bizonyultak és relatívvá lettek. 
Ha az emberi élet bizonytalansági komponenseit ki akarjuk kapcsolni, 
akkor kiút csak a „hyperpoláris tér” felé, Isten „ősléte” felé lehetséges, 
amely a hitben nyílik meg előttünk. Onnan nyerjük a szilárd pontot, 
hogy tényleges poláris terünkkel és poláris létezésünkkel megbirkózzunk. 
Heim ezzel kapcsolatban tisztában és bámulatos alapossággal tárgyalta 
meg a természettudomány legújabb felismeréseit, és arra a jogos vég
eredményre jutott, hogy azok nem adhatnak végső útmutatást. így 
szakított minden tudományos álhittel. De a végső útmutatásra való 
képesség kérdésével egyúttal olyan kérdést tett fel a természettudo
mánynak, amire az nem válaszolhat. Ezenkívül a teológia és a termé
szettudomány dimenzionális viszonya, amelyet Heim joggal hangsú
lyozott, nem az egyetlen lehetséges dimenzionális viszony. Minden 
„transzcendens” világnézetnek meg kellene engedni legalábbis fenome- 
nológiailag a keresztyén hithez hasonló megalapozást a „hyperpoláris 
őstér” -ben. Ezzel a hyperpoláris őstér, amely a hit számára nyílik meg, 
végeredményben ismét polárissá válik.

2. A teológia és a természettudomány elvei

Hogy a természettudománynak Heimhez hasonlóan ne tegyünk fel 
olyan kérdéseket, amelyre nem felelhet, vagy Tillichhez hasonlóan 
olyan kérdéseket, amelyek látszatkérdések, azért most a teológia és a 
természettudomány alapelvei felé fordulunk. Mert minden viszonymeg
határozás szükségképpen hibás lesz, ha nem tisztázzuk előbb az egy
máshoz viszonyított valóságok alapját és intencióját. A  természettudo
mányokra három tendencia jellemző, mégpedig az interreláció, az ob- 
jektiváció és a semlegesség. A  teológiánál viszont jellemzőnek látszik 
a hitbeliség és a valóságra irányítottság.
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A  természettudomány interrelációs tendenciája abban mutatkozik, 
hogy minden megfigyelt jelenség a tér és az idő koordináltsága és a 
kauzális egymásután következtében egyértelmű viszonyba kerül más 
megfigyelhető jelenségekkel. Emögött mindenesetre az a feltételezés áll, 
hogy a jelenségeket nem lehet ezekkel a koordinátákkal egyértelműen 
meghatározni, hanem csak az általuk kifejezett viszonyt más jelen
ségekhez. Ez azt jelenti, hogy a koordináták nem abszolút, hanem csak 
relatív valóságok a jelenségek közötti mindenkori viszonylatban.

Kant számára a tér és az idő még egészen különböző fogalmak 
voltak, de már felismerte, hogy azok az érzéki szemlélet formái. Einstein 
a relativitás-elméletben a tér és az idő idealizálást tovább vitte, ami
kor a tért, az időt és az anyagot feloldhatatlan egységgé foglalta össze. 
Mivel mind a három valóság a mindenkori viszonyrendszertől függ, 
ezért az univerzum életkorának a fogalma az abszolút világidő értel
mében értelmetlennek bizonyul. Ez természetesen nem érinti a tárgyak 
életkormeghatározását az univerzumon belül, tehát például egy hegyét 
vagy egy holdét. A  múlt fogalmába sorolható tehát a mi univerzumun
kon belül minden olyan momentumnak az összessége, amely elvileg 
megtapasztalható, míg a jövő fogalma azoknak a momentumoknak az 
összességét tartalmazza, amelyek legalábbis elvileg még befolyásolhatók. 
A jelen azonban el van zárva a tudományos leírás elől, mert amit a 
jelen fogalmával jelölünk, az a megfigyelés pillanatában már múlttá 
lett. A  megfigyelés ezért szükségszerűen a múlt egymásutánjára korlá
tozódik. A  kauzális értelmezés tehát nem hoz létre kapcsolatot a jelen 
és a múlt vagy a jövő között, hanem csak a múlt és egy másik múlt 
között, vagy pragmatikus spekulációknál a múlt és a jövő között.

Ez a természeti törvények új értelmezését is jelenti. A  természeti 
törvények eszerint nem eredményei, hanem feltételezései minden ter
mészettudományos kutatásnak. Ez mutatkozik például az aktualizmus 
elvében, amely azt mondja, hogy az itt és most érvényes törvénysze
rűségeknek (például annak, hogy c a lehető legnagyobb sebesség) min
denütt és mindenkor érvényeseknek kell lenniük. Csakhogy ha például 
a világmindenségben nagy távolságokban é§ elég sok idővel ezelőtt más 
törvényszerűségek volnának érvényesek, mint amit mi megállapítha
tunk, akkor a kozmosz állapotáról és keletkezéséről semmit sem tud
nánk mondani vagy következtetni. De a mi földünkön sem lehet a 
természeti törvények érvényességét igazolni. Mert attól a kísérletileg 
ellenőrizhető kijelentéstől, hogy „vannak a-jellegű dolgok” a tovább
lépést ahhoz a természeti törvényhez, hogy „minden a-jellegű dolognak 
b tulajdonsága van” bármilyen sok igazolható a-jellegű dolog is leg
feljebb valószínűbbé teheti, de nem igazolhatja. A  természeti törvények 
igazolásának egy másik akadálya a mérési pontosság határa. Tételez
zük fel például, hogy egy szabadon eső test gyorsulása nem állandó, 
hogy útja nem a föld közepe felé irányuló egyenes, hogy a gyorsulás 
nagyon gyorsan ingadozik egy középérték szerint, hogy az esés cik- 
cakkos vonalat mutat, és hogy az ismert törvényeknek mindezek a 
változásai a mérési pontosság határa alatt vannak. Semmiféle kísérlet 
sem tudná bizonyítani, hogy a szabadesés törvénye igaz. Hasonló a 
helyzet a felezési idő törvényével kapcsolatban is. Megfelelően nagy 
tömeg esetén vitathatatlan az érvényessége, viszont egyetlen radioaktív 
atomnál értelmetlenné válik. A természeti törvények eszerint apriori
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elvek, amelyek bizonyos határok között egy rendet írnak le, amelyek 
szerint számunkra a természeti jelenségek megjelennek, és valószínűleg 
ezután is meg fognak jelenni.

A természettudomány objektiváló tendenciája

Ha a tér, az idő, a kauzalitás és a természeti törvényszerűség re
lációs, tárgyhoz viszonyított valóságoknak bizonyulnak, az a kérdés me
rül fel, hogy milyen értelemben lehet akkor a tárgynak önmagában való 
tárgyi jellege. A  modem atomfizika itt is új tájékozódáshoz veze
tett. Mindenekelőtt Einstein elméletileg, azután az atomfizika kísér
letileg állapította meg, hogy az anyag és az energia egymásba konver
tálható. Az anyagot eszerint többé nem lehet abszolútnak tekinteni. A  
tárgyiság fogalma szempontjából azonban sokkal fontosabb az, hogy 
a tárgyak mindig csak egy alany lehetséges tárgyai. A  Heisenberg-féle 
bizonytalansági reláció szerint a megfigyelő dönti el, hogy egy elektron 
hely- és impulzus-meghatározásának a hibatényezője, amely nem ha
ladhatja meg a Plank-féle hatáskvantum h mennyiségét, a pontosabb 
hely- vagy az impulzus-meghatározás irányába tolódjék-e el. Ezzel 
egy mérés eredményének a módját előre megszabja a megfigyelő kísér
leti rendelkezése vagy akarata. Ha vesszük magukat az elemi részecs
kéket, akkor a megfigyelőnek ez a befolyása még nyilvánvalóbb lesz. 
Az elemi részecskéknek és a fénynek kettős természete van, vagyis 
bizonyos feltételek mellett a fény és az elemi részecskék kifejezetten 
hullám jellegűek, míg más feltételek mellett korpuszkuláris jellegük 
van. Az a sajátságos ennél, hogy kiegészítő jellegekről van szó, vagyis 
az egyik jellemvonás jelentkezése kizárja a másik egyidejű jelentke
zését ugyanannál a megfigyelt jelenségnél. Ez már most azt jelenti, 
hogy egy jelenség közvetlen érzéki észlelése semmit sem mond annak 
objektív lényegéről, vagy másképpen kifejezve: a természettudományi 
kutatásnak mindig kizárólag jelenségekkel van dolga, és sohasem az 
önmagában létezővel (Ding an sich). Mivel a Descartes számára még 
lehetséges érvelési móddal szemben — természettudományosán szólva 
— Isten valósága nem garantálhatja többé a külvilág valóságát, a kül
világ létezése mint önmagában való dolog (Ding an sich) létezése bi
zonyíthatatlan. A jelenségvilág tapasztalását tehát mindig részben ma
gunk teremtjük, hogy többé nem lehet tárgyról önmagában beszélni, 
hanem mindig csak egy alany tárgyáról vagy egy szubjektív objekti
vitásról. Filozófiai szóval élve, az ember a létezőt egyrészt tárggyá 
teszi, de másrészt mint a megismerő személy egyúttal a megismerendő 
esemény részévé lesz.

A természettudomány semleges jellege

Rövidzárlatos volna most, ha a tér, az idő, a kauzalitás és az anyag 
interrelációjából, a természeti törvények bizonyíthatatlanságából és a 
szubjektív objektivitásból azt a következtetést vonnánk le, hogy a 
természettudományos kutatás parttalan relativizmusban végződik. A 
természettudományt sokkal inkább jellemzi a semlegességre törekvés, 
amely arra irányul, hogy bizonyos határokon belül kötelező kijelentést 
lehessen tenni. Így például a szubjektív objektivitás ellenére is minden- 
kor ellenőrizhetők a természeti törvények szerint rendezett, megfigyel
hető jelenségek, és ezek mindeddig mindig ugyan arra az eredményre 
vezettek. A  semlegességi tendencia azonban azt is jelenti, hogy a ter
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mészettudomány tudatában van annak, hogy csak bizonyos határok 
között tehet kötelező kijelentést, és hogy ezeknek a kijelentéseknek a 
kötelezősége maga is körülhatárolt. Az egyik ilyen határ a korlátozott
ság a megfigyelhető jelenségekről szóló kijelentésekre. A  természet- 
tudomány úgy magyarázza a világ jelenségeit, hogy azokat más meg
figyelhető jelenségekre vezeti vissza, és egymással kauzálisán vagy 
analógiásán kapcsolja. Filozófiai kifejezéssel ez azt jelenti, hogy a 
létező létezése nem tárgya a természeti tudományi megismerésnek, 
vagy teológiai kifejezéssel élve: Isten létéről vagy munkájáról a világ
ban apriori nem lehet semmit kimondani, mivel az Isten létére vagy 
munkájára vonatkozó kijelentések minőségi kijelentések, és ezért nem 
lehetnek a természettudományos megismerés tárgyai. A  természettudo
mány például nem eredményezheti azt az istentelenséget, amelyet mód
szerként már feltételez. (A természettudomány istentelensége nem v i
lágnézeti ateizmust jelent, hanem azt, hogy tudományos módszeressé
gének tisztasága érdekében nem számolhat Isten létezésével. Szerk.) 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a módszerbeli istentelenség 
nem vezethet gyakran elvi istentelenséghez, de ezért nem lehet a ter
mészettudományt felelőssé tenni. Sokkal inkább meg kell állapítani, 
hogy a természettudomány saját elvi alapján semmiféle teológiai vagy 
vallásos eredményre nem juthat, jóllehet minden természettudományos 
eredmény vallásosan vagy teológiailag értelmezhető. Ezzel a teológia 
alapelveihez érkeztünk, amelyek felé most figyelmünket fordíthatjuk.

Ha a teológia alapelveit keressük, ez nem azt jelenti, hogy dogma
tikai alapelveket keresünk, hanem egyelőre egészen fenomenológiai 
módon akarunk foglalkozni a keresztyén teológia alapvető formájával. 
A  keresztyén teológia számára alapvető jelentőségű a hitbeli forma, 
és az egészre néző valóságértelmezés. A  keresztyén teológia eleve le
mond arról az állításról, hogy alapelvei ésszerűen evidensek, vagy kí
sérletekkel ellenőrizhetők, sőt hitbeli döntésre hivatkozik. Másrészt arra 
törekszik, hogy a valóságot a maga teljességében értse meg és több
nyire nem tűri, hogy az ő valóságértelmezése egyenjogú legyen mások 
mellett, hanem hitbeli jellegéből folyóan azt állítja, hogy az ő valóság- 
értelmezése egyedül érvényes.

A teológia hitbeli jellege

A  teológia hitbeli jellege nem azt jelenti, hogy a teológia elméleti 
okoskodáson, spekuláción alapul, hanem azt, hogy alapja egy történeti 
adottság hivő interpretációjából származik. A  történeti adottság a 
názáreti Jézus személye és sorsa, hivő interpretációja pedig azt jelenti, 
hogy Jézus személyében és sorsában Isten nyilatkoztatta ki magát, és 
kegyelmét ígérte nekünk, minthogy maga Jézus volt Isten kinyilatkoz
tatása, a kinyilatkoztatás pedig az értünk jelenlevő Krisztus. Ez az 
interpretáció nem elmélet, hanem annak a hivő hitvallásnak a követése, 
amely az újtestamentumi kérügmában csapódott le. így a teológia 
hitbeli jelleg Jézus történetének történetiségén alapul, de a hit alapja 
mégsem Jézus történetének elszigetelhető és tárgyiasítható esemé
nyei, hanem Jézus és a kérügma, a Jézus-hit hirdetése között áll 
a feltámadás ténye. A  feltámadás a történeti Jézus vége, és a hir
detett Krisztus kezdete. Általa lesz a hirdető a jelenlevő hirdetetté. 
Ezzel a történeti Jézus nem lesz érdektelenné, mert őt fenn kell tar
tani a hit irányulási pontjaként. Ezenkívül már maga Jézus is olyan
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igényt támasztott, amely túlmegy a jelenségszerű megállapíthatóság 
határán, és csak hittel ragadható meg. Így jutott például Rudolf 
Bultmann arra az eredményre, hogy Jézus döntésre való felhívása 
krisztológiát tartalmaz. Ernst Fuchs viszont ezt úgy fogalmazta meg, 
hogy Jézus magatartása tartalmaz krisztológiát. Hans Conzelmann 
ugyanezt más módon konkretizálja, amikor ezt mondja: „Mind a koz
mológiában (az Isten működéséről szóló tanításban), mind az eszha- 
tológiában (az Isten jöveteléről szóló tanításban), mind az etikában 
(az Isten akaratáról szóló tanításban) egy indirekt krisztológia tényé
vel találkozunk, és ennek mindig az az értelme, hogy a hallgatót ezzel 
az Istennel közvetlenül konfrontálja. Kiélezetten így formulázhatjuk: 
„Jézus önmagát az Istennel való közvetlen konfrontáció végrehajtá
sának tekinti.” Már a történeti Jézus is hitbeli döntésre szólít fel. 
Lényeges az, hogy ez az indirekt krisztológia direkt krisztológiává 
lett, amikor Jézust húsvéti megjelenései alapján Krisztusnak értel
mezték, aki új módon van jelen. A  direkt krisztológia egyik feltétele 
az indirekt krisztológia, de az másfelől Jézus történetének új értel
mezésén is alapul, amely a feltámadással vált lehetségessé. Krisztust 
ti. úgy ismerték meg, mint aki volt, és van. A  feltámadás révén a 
hit döntése eltolódik a történeti Jézus igenlésének igényéről a jelen 
való Krisztus igenlésének igényére. Ez az igenlés nem foglalja magába 
egy evilágban megfigyelhető jelenség igenlését, és ezért nem is tar
talmaz a természettudomány által megvizsgálható tárgyat. Viszont 
magába foglalja a visszautalást Jézus történeti személyére, mint ob- 
jektiválható jelenségre. A  jelenségek világára való visszautalásban 
rejlik a keresztyén teológia másik alapvető jellemvonása, mégpedig a 
valóságra irányulása.

A teológia valóságértelmezése
A Jézus Krisztusról mint valóságos Istenről és valóságos emberről 

szóló hitvallásban van a teológia számára annak a lehetőségének az 
alapja, hogy Istent, világot és embert olyan viszonyba hozzon egy
mással, amely a hit és a világ egész valóságát átfogja. A teológia 
valóságra irányulását tehát abban kell látnunk, hogy Istennek Jézus
ban és Jézuson egyszer elvégzett cselekvése alapján beszélünk ebben 
a világban és ezzel a világgal való cselekvéséről, és így Jézus Krisztus 
felől értelmezzük a világot mint Isten valóságát. Ahogyan minden 
hitvallás tartalmaz visszautalást Jézus történeti személyére, úgy mint 
teológusok mi sem beszélhetünk Istenről vagy a világról önmagában. 
Ha a teológia Isten munkájáról beszél, akkor a világgal vagy a világ
ban végzett munkáját ebből nem emelheti ki. Az erre vonatkozó 
kijelentések nemcsak Istenről, hanem a világról is szóló kijelentések. 
Sőt azt mondhatjuk, hogy az Istenről és kinyilatkoztatásáról való be
szédnek semmi más célja nincs, mint az, hogy helyesen beszéljünk 
a világról, a történelemről és az emberről, vagyis a mi valóságunk 
teljességéről. Ezen természetesen nem azt értjük, hogy a teológia a 
természettudomány analógiájára tehet kijelentéseket a valóságról, ha
nem a természettudomány által kikutatott jelenségeket valósággá 
emeli, amikor Istenre vonatkoztatja. Így a természettudományban ér
vényesülő istentelenségről kimutatja, hogy az módszerbeli istentelen- 
ség, és közreműködik abban, hogy a jelenségek láttán ne feledkezzünk 
meg Istenről mint a jelenségek alapjáról. Amikor az egész jelenség- 
világot Istennek Jézusban és Jézussal való egyszeri cselekvésére vo
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natkoztatja, akkor a teológia a világ értelmének kérdésére is válaszol. 
Állítja, és a krisztusi eseményekbe vetett hittel felismeri, hogy Isten 
a jelenségekben sub contraria spécié, ellentétes látszat mögött mű
ködik. De azt is felismeri és vallja, hogy a világ olyan változás és 
újjáteremtés felé tart, amely Krisztus feltámadásával kezdődött. A  
teológia hitbeli jellege tehát nem áll légüres térben, ami köztudomá
súlag nincs is, hanem átfogja az egész valóságot minden viszonyla
tával, mert mindezeket a viszonylatokat Isten működésével hozza 
kapcsolatba. Emellett az Isten, akit a világ jelenségeiben ismer fel, 
nem más, mint az, aki Jézus Krisztusban volt. Sem itt, sem ott nem 
lehet világosabban felismerni, de Isten egyedül Jézus Krisztusban 
nyilatkoztatta ki magát s közölte szeretetét, és ezért onnan nézve 
kell minden más jelenségre vonatkoztatnunk, és nem megfordítva. 
Ebben a valóságra irányulásban, amely a világ változó jelenségeit 
mindenkor a krisztusi eseményekre vonatkoztatja, és innen nézve 
teljes valóságszemléletté alakul, már a teológia és a természettudo
mány interdependeciája jelentkezik, amelyről végezetül most fogunk 
szólni.

3. A teológia és a természettudomány interdependenciája

Ha meg akarjuk határozni a teológia és a természettudomány köl
csönös viszonyát, úgy tűnik, hogy a kölcsönös viszonyban egyrészt 
koordináló, másrészt dimenzionális valóságértelmezés lehetséges.

A koordináló valóságértelmezés

A teológia valóságra irányulásánál kitűnt már, hogy a teológia és 
a természettudomány nem elválasztott területek, amelyeknek egymás
hoz semmi közük, hanem a hit visszautalása Jézus történeti szemé
lyére és az egész valóság ebből adódó interpretációja szükségképpen 
magába foglalja, hogy a teológia és a természettudomány koordináltan 
működnek egymás mellett. A  természettudomány a világ megfigyel
hető jelenségeit kutatja, beleértve azokat is, amelyek Jézus történeti 
személyével kapcsolatban tudományosan megvizsgálhatok. A  termé
szettudomány tehát a megfigyelhető világstruktúráit nyújtja. A  teológia 
ezzel szemben értelmezi ezeket a struktúrákat a krisztusi események 
alapján, ezzel mintegy megállapítja a jelenségek valóságát, amikor 
Isten működésére és teremtő erejére vonatkoztatja. Olyan értelmet 
ad nekik, amely túl van a jelenségeken, amikor ezeket kezdetükre és 
beteljesedésükre vonatkoztatja. Ugyanakkor felismeri ezekben a je
lenségekben Isten kikutathatatlanságát, amelyet végeredményben sze- 
retete határoz meg, amelyet Isten Jézusban nyilatkoztatott ki nekünk.

A keresztyén hit ezzel nem befolyásolja a természettudományos 
kutatások eredményeit, hanem interpretálja. így nincs szükség az 
értelem feláldozására, sacrificium intellektus-ra a keresztyén hit ér
dekében, hanem ez a hit fenomenológiai szempontból egy lehetőség a 
többi mellett. Annak számára azonban, aki a keresztyén hit valósága 
felől jön, ez lesz az értelmes világfelfogás és életformálás egyetlen 
lehetőségévé. A  keresztyén hit számára a tudomány nem rombolja le 
Isten munkájának titkát, hanem minden új kutatási eredménnyel 
annak kimeríthetetlen mélysége lesz ismételten és fokozott mértékben 
világossá. A  hit felől nézve a világ nagyszerűségében és ijesztő titok
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zatosságában Isten dicsősége tükröződik, és így a tudóst a világ előtti 
tiszteletre szólítja. A  világ jelenségeinek erre a magyarázatára a te
remtés javainak felelős használata, a teremtés javaiért való hálaadás 
és öröm a tárgyszerű válasz.

A dimenzionális valóságmegismerés

Visszás volna ebből azt következtetni, hogy a keresztyén hit ki
egészíti vagy felülmúlja a természettudományos eredményeket, vagy 
hogy ezekből az eredményekből következtetni lehetne Istenre vagy 
a keresztyén hitre. A  keresztyén hit azon alapul, ami ennek a világ
nak a jelenségeiben nem figyelhető meg, és ezért más dimenziójú, 
mint ezek a jelenségek és a természettudomány. Nem lehetséges tehát 
a következtetés a természettudomány felől Isten felé. A  keresztyén 
hitet a természettudomány felől sem megalapozni, sem tagadni nem 
lehet. Ahol ezt megkísérlik, ott átlépik a természettudomány határát, 
amely tilos a természettudomány alapjai felől. Ugyanilyen illegitim 
volna a természettudományos eredmények korrektúrája a keresztyén 
hit felől. Minthogy dimenzionális viszonyról van szó, a teológia és a 
természettudomány sem állhatnak egymás mellett egymáshoz való 
viszony nélkül. Mivel Istent Istennek és Teremtőnek valljuk, azt, ami 
a hit felől kimondható és a természettudomány felől megismerhető, 
arra a valóságra kell vonatkoztatnunk, amelyben és amellyel élünk. 
Így már nincs nehézsége annak, hogy Isten cselekvését a világban 
mint ilyent értelmesnek ismerjük fel és hirdessük, mert Isten cselek
véséről a világban csak a hit magatartásával lehet bizonyságot tenni, 
amely meg van győződve Isten szeretetéről, amely Krisztus történe
tében ment végbe és nyilatkozott meg.

Hans Schwarz
Columbus Ohio

Egyházi h iva ta l és e g y e te m e s  papság
\

Abban ma már nagy az egyetértés az evangélikusok között, hogy 
az egyház küldetése ebben a világban az, hogy hirdesse az evangéliu
mot és végezze a szeretetszolgálatot (Vö. Mk 16,15—18. Mt 10,7—8 
stb.). De ki kapta ezt a megbízást? K i töltse be az egyház küldetését? 
Kik az egyház missziójának hordozói? Az LVSz Ötödik Nagygyűlését 
előkészítő eddigi konzultációkon elsősorban a magyar bizottság hívta 
fel a figyelmet arra, hogy világszerte általánossá vált az a szemlélet, 
amely a lelkészekben és szakemberekben látja az egyház missziójának 
hordozóit.1

Az egyház szolgálatának ezt a szemléletét jól ismerjük. Mikor az 
emberek az egyház feladatairól beszélnek, rendszerint arra gondolnak, 
mit kell a lelkészeknek csinálni. Nemcsak az egyházon kívül élők, ha
nem a gyülekezet tagjai is így gondolkoznak. Azok is, akik felelősséget 
éreznek az egyházért. Ez a felelősségérzet azonban olyan, mint a 
stadion nézőközönségének felelősségérzete: van benne kritika, együtt-
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érzés, aggódás, öröm és bánat, sok jó tanácsot is adnak, de valójában 
csak a csapat játszik, a többiek csupán nézők, akiknek ugyan fáj a 
vereség és örömöt szerez a győzelem, mégis kívül vannak a tulajdon
képpeni eseményen.

Mi lelkészek látjuk, hogy ez a szemlélet nem helyes. Ezért egyet
értünk a Magyar Bizottság azon javaslatával, hogy a világ evangélikus- 
sógának sürgősen felül kell vizsgálnia az „egyházi hivatal” és az „egye
temes papság” elvét, és tisztáznunk kell ezek egymáshoz való viszo
nyát.2

Ez a helytelen szemlélet hosszú történeti fejlődés eredménye. Ná
lunk ezt tipikusan római katolikus szemléletnek tartják, amelynek 
gyökereit a középkori római egyházban találjuk meg. De talán arra 
is gondolnunk kell, hogy nem régebbi eredetű-e az a probléma, amely 
ebből a szemléletből adódik: hogyan viszonyul a lelkészi, igehirdetői 
szolgálat az egész egyház szolgálatához.

A  következőkben ehhez a problémakörhöz szeretnék röviden hoz
zászólni.

♦

LUTHER3 már 1517-ben ezt írta: „Minden igaz keresztyén, akár él, 
akár hal, Isten kegyelméből a Krisztus és az egyház minden javainak 
részese”4 és egész haláláig hangsúlyozta azt, amit azóta az egyetemes 
papság elve néven szoktak emlegetni. Luther idevonatkozó kijelentései
nek jellemvonásai röviden a következők:

1. Mt 16. és 18. fejezete alapján arra a következtetésre jutott, hogy 
a „kulcsokat” Krisztus az egyháznak adta és nemcsak Péternek.

2. Amit Luther az egyetemes papságról mond, szoros kapcsolat
ban van azzal, amit a megigazulásról tanít. A  kifejezés nála ponto
san így hangzik: a hívők egyetemes papsága, „...hogy  szent Péter 
pap, az onnan van, hogy Krisztusban hívő lett, ahogyan én is. így 
lettünk mi mindnyájan... papokká a keresztségben”5.

3. Amit Luther az egyetemes papságról mond az nem jelenti az 
igehirdetői hivatal (das geistliche Amt) elvetését. Természetesnek veszi 
azt a fennálló rendet, hogy igehirdetők, pásztorok vannak az egyház
ban.

4. Az igehirdető hivatal jogosságát Luther elsősorban az egye
temes papsággal igazolja. Mivel mindnyájan egyenlő rangú örökösök 
vagyunk, egyet kiválasztunk, hogy az örökséget kezelje.6 I Kor 14,40-re 
utalva állítja, hogy a rend kedvéért van az igehirdetői hivatal. Ugyan
akkor bibiliai textusokra is hivatkozva (Jn 17,18 Lk 24,27 stb.) han
goztatja, hogy az igehirdetői hivatalt Krisztus rendelte. Egyes luther- 
kutatók ezt a kettős indoklást Luther más „kettős” tételeivel hozzák 
összefüggésbe (simul iustus et peccator stb.).7

5. Nagyon erősen hangsúlyozza Luther a papi hivatal szolgálat- és 
áldozat-jellegét, abban az értelemben, ahogyan Pál Rm 12,1 kk ver
seiben beszél erről. Luther tehát az egyetemes papság szolgálatát a 
mindennapi élet istentiszteletében látja megvalósítva.

6. Ebből következik, hogy amit Luther a hívők egyetemes papságá
ról mond, az szorosan összefügg azzal, amit a keresztyén ember hiva
tásáról tanít. Következésképpen Luther szerint a keresztyén élet isten
tisztelete a hivatásokban folyik.

7. Ezzel függ össze annak hangsúlyozása is, hogy ez az isten- 
tisztelet szolgálat: Isten szolgálata, amelyet az ember a felebarátnak 
végzett szolgálatban teljesít.
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Két kérdést kell itt felvetnünk.
Luther az egyetemes papság és az egyházi hivatal viszonyát bibliai 

helyek egész sorával bizonyítja. Nem érné-e meg a fáradságot annak 
megvizsgálása, hogy mennyiben fogadhatók el Luther exegetikai érvei 
ma is?

A  másik kérdés: hogyan lehetne a ma már nagyon régiesnek 
tűnő „egyetemes papság” , és megváltozott jelentésű „egyházi hivatal” 
mögött rejlő jó teológiai gondolatot közérthetően kifejezni? Ügy lát
szik, hogy ezek a kifejezések ma már inkább akadályozzák, mint hoz
zásegítik az egyház tagjait annak megértéséhez, hogy az egyház kül
detését az egész egyháznak kell betöltenie. Viszont annak a mondani
valónak, amelyet ezek a kifejezések tartalmaznak, semmiképpen sem 
szabad elsikkadnia.

*

Az előbbiekből következik az is, hogy felül kell vizsgálnunk bizo
nyos sokat idézett bibliai helyek értelmezését és esetleg más olyan 
textusokat is elő kell vennünk, amelyeket eddig ezzel a témával kap
csolatban, ebben az összefüggésben eddig nem vizsgáltak. Néhány rö
vid példát erre:

A  sokat emlegetett 1 Pt 2,9, ill. a vele párhuzamos Jel 5,10 pl., 
amelyre Luther és az ő nyomán az evangélikusok olyan gyakran hi
vatkoznak, tulajdonképpen egy ótestámentumi idézet. 2. Móz 19,6, 
amelyet a Péter-levél és a Jelenések könyve idéz, azt jelenti, hogy 
Izráel a többi királyságtól (országtól) abban különbözik, hogy tagjai 
mind papok, azaz ők végzik a világban a népek között az istentiszteleti 
szolgálatot8. Ez a kifejezés, „papok királysága” ugyanaz, mint a sok
szor előforduló — és ma talán jobban érthető — „én népem” kifejezés, 
azzal a különbséggel, hogy az előbbi a nép megbízatását, feladatát is 
kifejezésre jüttatja. Az UT újraértelmezi az OT textust: ami ott 
Izraelre vonatkozott, az most már az egyháznak szóló kijelentés. 
Ugyanígy van ez a legtöbb olyan esetben, amikor az apostolok, vagy 
az első keresztyének az egyház küldetéséről, feladatáról beszélnek.

Azt is meg kellene fontolni, hogy nem használható-e ebben a vo
natkozásban Jézus missziói parancsának (Mt 28,19) a „tegyetek tanít
vánnyá minden népet” kifejezése. Nem lehet-e úgy értelmezni ezt, 
hogy Jézus és az első keresztyének számára természetes volt, hogy 
akit megkereszteltek, az éppen úgy tanítványa lett, mint azok a tanít
ványok, akiket Jézus erre a szolgálatra először elküldött?

1 Jn 4,1-ben János a gyülekezetét szólítja fel az igehirdetés helyes
ségének elbírálására. Itt nem annak a megítéléséről van szó, hogy 
tetszett-e a prédikáció vagy sem, hanem arról, Isten szava hangzott-e 
vagy sem. Az igehirdető nem áll a gyülekezet fölött! Ez azonban fel
veti azt a problémát: képes-e a mai gyülekezet erre a felelősségteljes 
kritikára? És: mit kell tennünk annak érdekében, hogy a gyülekezetei 
felkészítsük erre a szolgálatára?

Témánk szempontjából jelentős annak a felismerése is, hogy mind 
Izraelben, mind a keresztyén gyülekezetben kezdettől fogva megvolt 
ez a kettősség: a gyülekezet tagjai mind egyenrangúak Isten előtt, és 
ugyanaz a megbízatásuk, ugyanakkor mindig vannak, akik különleges 
feladatot kapnak a gyülekezetben. Ezt á külön megbízatást legtöbb
ször a gyülekezet adja, de azzal a bizonyossággal, hogy ez Isten ren
delése.

Még nagyobb figyelemben kellene részesítenünk az olyan textusom
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kát, amelyek az egyház tagjainak különböző feladatairól szólnak (1 
Kor 12 stb.). Az egyház minden tagjának megvan a maga kisebb, vagy 
nagyobb feladata. Ezek közül egyik sem jelentéktelen. Bármelyik szol
gálat elmaradása az „egész test”-et károsítja.

Figyelembe kell vennünk a Hegyibeszédnek különösen is azokat a 
részeit, amelykben Jézus övéit a sóhoz és a világossághoz hasonlítja 
és ezzel írja le feladatukat: a világért élni. Mt 5,1-ből nem egészen 
világos, hogy Jézus ezt az egész sokaságnak, vagy csak a magához 
hívott tanítványainak mondja-e. De ebben is bizonyára az előbb emlí
tett kettősség problémája érződik. Azzal pedig, hogy helytelenítjük a 
Hegyibeszéd római katolikus értelmezését, amely szerint ez magasabb- 
rehdű keresztyén élet számára adott evangéliumi tanácsok gyűjtemé
nye, egyben döntöttünk amellett, hogy a küldetés az egész egyháznak 
szól.

Az apostoli leveleknek a mindennapi életre vonatkozó konkrét uta
sításai, mint azt Rm 12 mutatja, nem egyszerű jótanácsok, vagy er
kölcsös élet törvényei, hanem ezek az egyház istentiszteletének, szol
gálatának tartalmát határozzák meg. Ezeknek a helyeknek éppen az a 
a jelentőségük, hogy nem valamilyen, az élettől elvonatkoztatott szel
lemi területre utasítják a gyülekezet tagjait, hanem ráébresztik őket 
annak tudatára, hogy küldetésüket, konkrét körülményeik között kell 
betölteniök. Az apostoli levelek ebben megegyeznek Jézus szavaival 
(Jn 17,18) és a próféták konkrét, mindig aktuális igehirdetéseivel.

Ezt a témakört természetesen nem lehet biblicista módon feldol
gozni, nem egyszerűen igehelyekre való hivatkozással kell a megoldáso
kat keresni. E tekintetben is tanulhatunk Luthertől. Ö ugyan sokat hi
vatkozik egyes textusokra, de hivatkozásaiból mindig kitűnik, hogy a 
Szentírás egészét idézi és nem csupán azt az egy mondatot, amelyet meg
jelöl.

*

A  probléma tehát adott: idők folyamán úgy alakult, hogy az egyházi 
hivatal különleges megbízatásával bíró lelkészekre hárult az egyház 
küldetésének betöltése. Ennek sokféle oka lehetett.

Már a Cselekedetek könyvéből látjuk, hogy az apostolok, akük a 
lehető legteljesebben akarták teljesíteni megbízatásukat, rájöttek, hogy 
fizikailag képtelenek minden szolgálatot maguk végezni, és ezért úgy 
döntöttek, hogy ők az imádkozás és az ige szolgálatát végzik (Cs 6,4), 
a többit pedig másokra bízzák.

Az egyház története során aztán nagy szerepet játszott ebben a fo
lyamatban a hatalomvágy is. Az egyházi hivatal viselői szolgálat helyett 
uralkodni kezdtek a gyülekezeten — ennek nyomát találjuk 1 Pt 5,2—3- 
ban! —, sőt világi uralomra is törekedtek, s ennek következtében egyre 
inkább maguknak akarták mindazt, ami egyház megbízatása volt: a 
„kulcsokat”, a „lelkek megítélését” stb. Ennek aztán egyik következ
ménye az lett, hogy egyre inkább elhanyagolták fő feladatukat az „ige 
hirdetését és az imádkozást” . A  másik következmény pedig az lett, hogy 
az egyház tagjai egyre kevésbé érezték magukat a szolgálatra elköte
lezve, később egyre inkább kívül érezték magukat azon, amit egyháznak 
neveztek.

A fő feladat elhanyagolásának következménye lett az, hogy „meg
romlott az egyház tanítása”. Nem hangzott az idehirdetésben az, hogy 
az egész élet Isten uralma alá tartozik. Így az emberek életüket egyre 
inkább két részre osztották: egy vallásos, „szent” életre és eay világi
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„profán” életre. Ez az életszemlélet határozza meg mind a mai napig 
sok keresztyén ember életét. Ezért „passzív” tagjai az egyháznak; többé- 
kevésbé elfogadják azt, amit a gyülekezetben kapnak, de nem akarják 
kivenni részüket az egyház szolgálatából.

Ez a sematikus ábrázolás természetesen nem lehet teljes. Hiszen 
az egyházi hivatal viselői és az egyház tagjai újra, meg újra ráébredtek 
arra, hogy Isten az egész egyházat szolglatra küldte. S bizonyára most 
újra ilyen ráébredés korszakában élünk és keressük az adott probléma 
megoldását.

Nyilvánvalóan helytelennek, kell tartanunk azt az időnként felbuk
kanó gondolatot, hogy a probléma ideális megoldása az egyházi hivatal 
megszüntetése volna. Ez a gondolat akkor is ellene mond a Szentírás
nak, ha képviselői egy nevezetes prófétai igére hivatkoznak (Ez 34,10). 
Igaz, hogy Isten megítéli a gonosz pásztorokat és azt ígérte, hogy maga 
fogja pásztorolni népét, hogy majd egyetlenegy Pásztort állít nyája fölé. 
Az is igaz, hogy ezzel a prófétai igével tökéletesen egybecseng Jézus ki
jelentése: „Én vagyok a jó pásztor.” Ámde éppen ez a Jézus bízta rá 
Péterre és a többi tanítványra a pásztorolás és igehirdetés szolgálatát 
(Jn 21,15 kk, Cs 1,8 stb.) és az első keresztyének a pásztori, presbiteri, 
püspöki szolgálatot Isten rendeltetésének tekintették (Cs 20,26). A  meg
oldás nem a megszüntetése az egyházi hivatalnak, hanem annak jó 
betöltése.

Érdemes megfigyelni, hogy idővel még a legrajongóbb szektában is 
kialakul valamiféle prédikátori és pásztori hivatal. Ez természetes kö
vetkezménye annak, hogy a gyülekezet emberek közössége, ahol éppen 
a közösségi élet és a közös szolgálat végzése érdekében ki kell alakulnia 
valami jó rendnek (1 Kor 14). Arra is van bőven bibliai példánk is, hogy 
új körülmények között Isten „újra cselekszik” (Vő. Ézs 43,19). Ezt 
Izráel történetének számos fordulata bizonyítja s erről az UT is tanús
kodik.

A  megoldást először is abban kell keresnünk, hogy tudatosítjuk a 
keresztyénekben az egyháznak, mint egésznek küldetését és azt, hogy 
e küldetés jó betöltéséért az egyház minden tagja felelősséggel tartozik. 
Itt természetesen józanul számolnunk kell azzal, hogy nemcsak Izráel. 
az első keresztyének, vagy a Reformáció korához képest változott meg 
az egyház helyzete, hanem a néhány évtizeddel ezelőttihez képest is 
gyökeresen megváltozott körülmények között élnek a keresztyének min
denütt az egész világon. Ma már nemcsak azt kell kérdeznünk, hogy 
eleget tesz-e küldetésének a mai gyülekezet, hanem azt is: tudja-e egy
általán, mi a küldetése? Nemcsak az a kérdés, hogy őrzi-e és tovább
adja-e az evangéliumot, hanem ez is: ismeri-e az evangéliumot? Nem
csak az a probléma, hogy végzi-e az egyház a szeretet szolgálatát az 
emberek között, hanem az is: tudja-e miben áll ez a szeretetszolgálat?

Ahogyan az eddigi konzultációk anyagából kiderül, a világ evangé- 
likusságának egy jó része új formákat keres, amelyekben az egyház ma 
jobban tudná végezni szolgálatát. Mi úgy látjuk, ki kell használnunk 
az eddig eléggé ki nem használt, régen meglevő lehetőségeinket. Hiszen 
pl. gyülekezeteink életét — legalábbis forma szerint — nem csupán 
a lelkészek irányítják, hanem felügyelők, gondnokok, presbiterek áll
nak mellettük segítőtársként. Elsősorban ezekben az emberekben kell 
tudatosítanunk a közös felelősséget és ezekkel kell megismertetnünk a 
ránk váró feladatokat. E nem kellene-e sokkal jobban felhasználnunk 
gyülekezeti összejöveteleinket arra, hogy a gyülekezet tagjait tanítsuk 
és felkészítsük a szolgálatra, megmutassuk, hogy ma milyen hangsú-



lyozottabb új feladatok várnak szülőkre gyermekeik keresztyén neve
lésében, gyermekekre az életre való felkészülésben stb.

A felvilágosítás, tanítás, az egyház szolgálatára való felkészítés a 
lelkészek feladata. De ez nem egyszerűen csak oktató és nevelő munka! 
Mondottuk, hogy az „egyetemes papság” a hívők egyetemes papsága, 
ennek a küldetésnek betöltéséhez tehát elsősorban is hitre van szükség. 
Hit pedig csak ott ébredhet, ahol Jézus Krisztus evangéliumát hirdetik. 
S ez elsősorban a mi feladatunk.

Csakhogy az evangéliumhirdetés nem egyszerűen a bibliai szöve
gek, hitvallási cikkelyek, vagy dogmatikai tételek recitálása! A  prófé
ták és az apostolok igehirdetése figyelmeztet arra, hogy a hirdetett 
igének mindig frissnek és újnak kell lennie. Ha Luther, vagy bárme
lyik nagy igehirdető prédikációit olvassuk, azokból is kitűnik, hogy a 
maguk korában egyszerűek, közérthetőek és aktuálisak voltak. Az egy
házi hivatal viselőinek nagyobb a felelőssége és nehezebb a dolga, 
mint a gyülekezet tagjainak: meg kell találniuk a megfelelő kifejezés- 
módot és hangot, meg kell találniuk a megfelelő igét koruk embere 
számára. Éppen ezért az egyház szolgálatra való felkészülésének min
den időben egyik legnagyobb feladata az igehirdetői szolgálatra való 
felkészítés.

Az a szemlélet, amely az egyház küldetésének betöltőit a lelké
szekben látja, mint mondtuk, következésképpen két külön területre 
osztja a keresztyén ember életét: egy vallásosra és egy világira. Ha 
viszont a Szentírás és a reformátort igehirdetés nyomán meglátjuk és 
elfogadjuk, hogy az egyház küldetésének betöltése az egész egyháznak, 
az egyház minden tagjának feladata és hogy ezt a küldetést konkrét 
életkörülményeink között kell betöltenünk, akkor egységben látjuk az 
életet. Megértjük, hogy nem a „hétköznapi életünk” mellett kell vala
miféle külön szolgálatot végeznünk, hanem mindennapi munkánkban 
és hivatásunkban töltjük be az egyház küldetését.

Ez a felismerés egyúttal lehetőséget ad arra is, hogy a keresztyén 
emberek jó lelkiismerettel együttmunkálkodjanak vallási, világnézeti, 
faji és nemzeti különbségre való tekintet nélkül minden emberrel 
azokban a törekvésekben, amelyekkel az életet jobbá, szebbé és boldo
gabbá akarják tenni. Ennek a felismerésnek a továbbadásával tarto
zunk azok felé a keresztyén testvérek felé is, akik lelkiismereti prob
lémát csinálnak abból, hogy szabad-e együttmunkálkodni a nem-ké- 
resztyénekkel.

Mind a kettőt fenn kell tehát tartanunk: az egyházi hivatalt is és 
az egyetemes papságot is. Szükség van arra, hogy az egyház tagjai tu
datosan vállalják és végezzék azt a szolgálatot, amelyet Isten az egész 
egyházra bízott. A  jó rend érdekében pedig és azért, hogy az egyház 
minél tökéletesebben betölthesse küldetését, szükség van arra, hogy 
mindig legyenek különleges megbízatású emberek, akiknek több a 
feladata és nagyobb a felelőssége, mert Isten igéjét kell hirdetniük és 
a gyülekezeteket kell pásztorolniuk.

Nem szabad azonban a kettőt egymással szembe kijátszani sem. 
Nem járhatunk a klerikalizmus útján, amely a papokat az egyház aktív 
tagjainak, a laikusokat az egyház passzív tagjainak tartja. Még akkor 
sem, ha ma ilyesfajta „megoldásira nagyobb a kísértés, mert kevés 
gyülekezeti tag „aktív” . De nem követhetjük a rajongókat sem, akik
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nem akarják tekintetbe venni az egyház mögöttük levő történetét, a 
természetesen és Isten akarata szerint kialakult jó rendet, hanem ha
mis idealizmussal „papok nélküli egyház” -ról álmodoznak. Még akkor 
sem, ha világosan látjuk a mai egyházban a klerikalizálódás veszélyes 
kísértését.

Muntag Andor

JEGYZETEK
1. FINAL REPORT of ad-hoc study comittee The Hungárián Evangelical 

Church, Cartigny 1969. 6. lp.
2. Uo. 7. lp.
3. Ebben a szakaszban íőleg azt az anyagot vettem tekintetbe, amelyet a 

Luther Jahrbuch 1958. 61 kk lapjain Klaus TUCHEL Luthers Auffassung vöm 
geistlichen Amt c. tanulmánya nyújt. Ugyanitt bőséges irodalom is található.

4. A  95 tételből a 37. Masznyik E. fordítása.
5. Prédikáció a 110. Zsoltárról 1535-ből W A 31, 270.
6. Vö. a Német nemzet keresztyén nemességéhez c. iratát 152-ből.
7. TUCHEL i. m. 75. lp.
8. V. ö. M. NOTH kommentárját ATD/3 126. lp.

A  nyár végén megjelenik

Túrmezei Erzsébet 
ÍGY L E S Z E L  ÁLDÁS

című verseskönyve 

II. kiadás
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F óru m

UPPSALA 1968 UTÁN
M. M.Thomas cikkének margójára

Az uppsalai anyag tanulmányozása után bennem is hiányérzet 
maradt, és erre a hiányérzetre nem találok megnyugtató választ 
M. M. Thomas fejtegetéseiben.

Gondolataimat a Szentírás értelmezésére utaló megjegyzéseim
mel kezdem. Nagy megrázkódtatás volt, amikor kiderült, hogy 
Biblia nem természettudományos szakkönyv. Nem csak az igaz. 
hogy „mégis mozog a föld” , hanem az is, hogy bár el kell ismer
nünk a természettudományos kérdésekben a tudomány illetékessé
gét, mégis él az egyház. Az is kiderült, hogy a Biblia nem orvostu
dományi szakkönyv. Azt már nem merem állítani, hogy teljes vilá
gossággal kiderült, hogy a Biblia nem filozófiai szakkönyv. Igaz, 
a reformáció ledöntötte a tomista idealizmus bálványát, de azóta is 
keverik liberalizmussal, racionalizmussal, exisztencializmussal. A 
Biblia nem politikai szakkönyv. Vele nem lehet megalapozni keresz
tyén pártokat, modern keresztes hadjáratokat, politikai koncepció
kat, többek között a kapitalizmust. Ezt ma mind többen kezdik vi
lágosan látni. Igen, mi keresztyények részesei vagyunk a múlt 
politikai nyomorúságának, de nem részes ebben a Biblia.

Ma az egyik legnehezebb lecke, hogy megértsük, hogy a Biblia 
nem történelem könyv. Akármilyen ellentmondásosnak tűnik is, 
úgy a mitológiátlanítók, mint a fundamantalisták egy közös téve
désnek az áldozatai, hogy nem tudnak szabadulni a Biblia történe
lemkönyvként való kezelésétől. A  fundamentalisták mindent hite
les történelemnek tekintenek, a mitológiátlanítók megtisztítják a 
Bibliát a történelmileg kérdéses elemektől.

A  Biblia mégcsak nem is dogmatikai, sem nem etikai kézi
könyv. Több ennél. Ige, az élő Isten embert megszólító cselekedete. 
Ebből az is következik, hogy mégsem lehet tőle semmi sem füg
getlen ezen a világon. Most jutottam ahhoz a ponthoz, amit az 
uppsalai anyaggal kapcsolatban szeretnék megjegyezni, hogy a 
Biblia nem társadalomtudományos szakkönyv.

Amikor elolvastam az uppsalai anyagot, meghökkentem. Azt, 
hogy egy világgyűlés anyaga részletesen foglalkozik korunk leg
égetőbb kérdéseivel, természetesnek találtam, de úgy éreztem, hogy
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ennek a gyűlésnek „teológiaibbnak” kellett volna lennie. Az uppsa- 
lai anyag a társadalmi élet problémáinak megoldásában igen nagy 
magabiztosságot árul el. Szinte úgy éreztem, hogy itt az egyházak 
világgyűlésének nem csupán a szociáletikájával, hanem szociál
politikájával állok szembe. Mégsem merném azt állítani, hogy ez az 
anyag megfelel a mi szociáletikai meggyőződésünknek.

Van Nyugaton egy, az ameriakai életformából sarjadzott tár
sadalmi koncepció, amit talán a „nagy társadalom” eszméjével le
het legjobban jellemezni. Ennek a koncepciónak az a lényege, hogy 
a kapitalista társadalmi rend nem öregedett el, és nem szükség- 
szerű, hogy feltváltsa a szocialista társadalmi rend, csupán a kapi
talizmuson belül felmerülő belső ellentmondásokat kell megszün
tetni, mint például a gyarmatosítást, a faji megkülönböztetést és a 
szegénységet. Ennek a koncepciónak természetesen megvannak a 
keresztes lovagjai is, akik a keresztyénséget, pontosabban a Bibliát 
tekintik annak az alapnak, amivel ki kell mutatni a kapitalizmus 
belső ellentmondásait, hogy aztán ezeknek a kiküszöbölésével meg
erősítsék magát a kapitalista társadalmi rendet. Hogy ez milyen 
jelentős koncepció, azt mutatja, hogy az angol világirodalomban 
felszámolták a gyarmatosítás klasszikus formáját. Az amerikaiak 
Vietnamban a háború vietnamizálására törekednek, és a hadműve
leteket pacifizálás névvel szépítik. Ügy gondolják, ha Vietnamban 
csupán az amerikai pénz és a technika harcol, máris visszanyerték 
társadalmi rendjük erkölcsi alapjait.

Ha azt világosan látjuk, hogy a modern kapitalizmus arra tö
rekszik, hogy megszüntesse, vagy legalábbis leplezze belső ellent
mondásait, sőt kimutassa gazdasági, erkölcsi és szocialógiai maga- 
sabbrendűségét, ezzel kivegye a szelet a döntő társadalmi változás 
követelők vitorlájából, akkor egész más füllel hallgatjuk a szociális, 
társadalmi igazságot követelő megnyilatkozásaikat, mert mögötte 
a „nagy társadalmat” , a kapitalizmust restaurálni akaró törekvéssel, 
egy tipikusan amerikai koncepcióval állunk szembe.

Ezért lehetséges, hogy amikor a világgyűlésen együtt voltunk, 
egyet mondtunk, de egész bizonyos, hogy mindnyájan nem egyet 
gondoltunk. Míg a vietnami háború, a gyarmati elnyomás, az em
beri szabadságjogok biztosítása tekintetében egyetértéssel tudtunk 
fogalmazni, egész bizonyos, hogy teológusok gondolkozásában egész 
más társadalmi koncepciók rejtőztek a megfogalmazott tételek mö
gött.

Soraim igazolására szeretném idézni D. Káldy Zoltán „A  »bé- 
ke«, mint téma” című cikkének sorait: „Napról napra nő bennem az 
a meggyőződés hogy általában a keresztyén egyházak a világon, a 
különböző egyházi világszervezetek és a Vatikán minden határoza
tukkal, nyilatkozatukkal és segélyeikkel együtt drámaian messze 
vannak attól, amit tenniük kellene.. .  Közben egész világos, hogy 
a teológia mezébe öltözve, nagyon is egyértelmű politikai állás
pont jelentkezik, és pedig egy olyan politika, amely tovább akarja 
vinni a vietnami háborút, fenn akarja tartani az izraeli agressziót,
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menti a görög fasiszta kormányt, és el akarja tussolni My Lai-t. 
Végül megszületnek ezek a határozatok, de mi az értelmük?”

D. Káldy Zoltán sorai kristálytisztán leplezik le azt, hogy azok 
a szólamok, amelyek összecsengenek a mi szociáletikai és szociálpo
litikai elgondolásainkkal, egyes nyugati egyházi körökben egészen 
ellenkező előjelű töltéssel vannak ellátva. Lényegileg fenn kívánják 
tartani a kapitalizmust, azt szellemileg, erkölcsileg támogatni, bizo
nyos mértékig restaurálni és korunkban szalonképessé tenni igye
keznek. Ez a megállapítás leleplezi azt a teológiai alapállást, amely 
mögött nem a Biblia, hanem egy kapitalista koncepció áll. Ez a 
teológia objektívnek, bibliainak kíván feltűnni, amikor világgyűlé
seken szemtől szembe ülünk egymással, de kimutatja politikai el
fogultságát, amint a napi politikai helyzet erre indítást ad.

Szerintem a Bibliából semmiféle társadalmi koncepciót sem 
lehet kiolvasni. A  Bibliát csupán kihasználni szokták arra, hogy 
politikai elgondolásokat és indulatokat igazoljanak vele. Voltak, 
akik azt állították, hogy a keresztyénség szüntette meg a rabszolga 
társadalmi rendet, de ezzel azt is vállalniuk kellene, hogy a keresz
tyénség hozta be ji hűbéri társadalmat. A  keresztyénség nem hozott 
semmiféle társadalmi rendet, ezért nem is lehet fémjelezni vele 
egyetlen társadalmat sem, még a nyugati kapitalizmust sem. A  tár
sadalomtudomány önálló tudományág. A  társadalomnak belső tör
vényszerűségei vannak, ugyanúgy, mint a természettudománynak 
vagy a történelemnek. Mi, keresztyének, nem egy bibliai társadal
mat akarunk megvalósítani, különösen nem az Isten országát tár
sadalmi síkon a földön, hanem mi mindig a társadalom leghumá
nusabb, legmagasabb formáját keressük, és ennek megvalósításán 
fáradozunk. Mi a szocializmust nem azért helyeseljük, mert ez így 
van megírva a Bibliában, hanem mert azt látjuk a józan értel
münkkel a leghaladóbbnak, és a hitből fakadó szeretetünk arra 
indít bennünket,x hogy azon a társadalmi forma megvalósításán 
munkálkodjunk, amelyet leghumánusabbnak, leghaladóbbnak tar
tunk.

Ezek után érthető, hogy az uppsalai anyagot sokan megkérdő
jelezik, és igen kérdéses, hogy ezekre a kérdőjelekre elégséges-e 
M. M. Thomas felelete. Lehet, hogy ha Uppsala „teológiaibb” lett 
volna, és nagyobb gondot fordított volna ezeknek a kérdéseknek a 
teológiai tisztázására, talán nem lett volna ilyen egyértelmű és egy
öntetű a kommüniké, de talán nagyobb lépést tett volna előbbre a 
keresztyénségen belül korunk társadalmi problémáinak mélyebb 
megértéséhez.

Egy-két gondolatot szeretnék hozzáfűzni M. M. Thomas okfej
téséhez is. Thomas három pontban mutatja meg a teológia krízisét. 
Az objektív történetiség kérdésességében, abban, hogy összetörtek 
a metafizikai gondolkodás kategóriái, és összeomlott az egyház és 
az állam hagyományos egysége. Ez a hármas fogalmazás lényegében 
megegyezik az én hosszabb felsorolásom három pontjával, tudni
illik, hogy a Biblia nem történet-, nem filozófia- és nem társada
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lomtudományos szakkönyv. Igaz, a kérdés felvetésében és a belőle 
kiolvasható válaszban is különbség van. Abban igazat adok Tho- 
masnak, hogy ebben a zavaros helyzetben, 1968-ban nem jó, ha 
az egyház felvonultatja teológiai rendszerének bizonytalanságait, 
de ez csak fél igazság. Az, ami az egyázban a Biblia újraértékelése 
terén folyik, nem szégyenletes dolog. Ennek a tisztázódásnak végbe 
kell mennie, hogy az egyház helyesen lássa útját, szolgálatát. Vajon 
ez a kijózanító krízis miért kell, hogy az egyházat arra az útra ve
zesse, hogy a teológiai kérdésekről hallgasson? Ha kiderül, hogy a 
Biblia sem nem filozófia, sem nem történelmi, sem nem társada
lomtudományos szakkönyv, akkor miért nem szólalhat meg a Biblia 
abban, „ami” . A  krízisben a csend teológiája hamisan hangzik.

Még csak annyit. Minden jószándékú megnyilatkozás, amely 
ugyan előbbre akarja vinni az emberiség ügyét és a társadalmi 
kérdések megoldását, bármilyen humánusnak tűnik is, nem lehet 
prófétai szó teológiai tisztázódás nélkül. Csak ha teológiailag végig
gondoljuk, és tisztázni tudjuk állásfoglalásainkat, akkor tudunk 
erkölcsileg, politikailag, szociológiailag értékes és prófétai szolgála
tot végezni.

Benkő Béla
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A z igehirdető műhelye

SZEN TH ÁRO M SÁG  U T Á N  3. V A S Á R N A P

Lk 15, 11—32

A tékozló fiú története „az egyik legszínesebben kidolgozott példázat 
az Újszövetségben” (Prőhle). ..Rengeteg lehetőséget biztosít az igehirde
tésre” (Iwand: Predigtmeditationen, Göttingen 1963). Benne sűrűsödik 
a Szentírás egész tartalma. Feladatunkat inkább az nehezíti meg, hogy 
e g y  p r é d i k á c i ó b a n  kell foglalkoznunk vele. De éppen ez késztet 
is arra, hogy a példázat egészét tartsuk szem előtt, s ne tapadjunk meg 
a tékozló fiú „pályafutásának” valamelyik részleténél, hanem kísérjük 
azt figyelemmel „háztól házig” . Járosi Andor pl. úgy próbálta a példázat 
egészét és egységét érvényre juttatni igehirdetésében, hogy annak címévé 
és szkopuszává is az atyai házat tette.

A  részletek

A  szöveg magyarázatához jó segítséget nyújt az 1966-ban sajtóosz
tályunknál megjelent kommentár. Érdemes megnézni benne a görög ki
fejezésekhez fűzött megjegyzéseket is! Figyelemre méltó részletkérdések
re utal a textusban Jeremiás is (Die Gleichnisse Jesu — Göttingen, 1962). 
Pl. 13. v. „apedémésen eis chóran makran” =  kivándorolt. A  diaspóra 
zsidóság abban az időben 4 milliónyi lehetett a Palesztinában élő fél
millióval szemben. A  kivándorlást a levantei kereskedővárosok előnyö
sebb és csábító életkörülményei mellett a Palesztinában gyakran fellépő 
éhínség is elősegítette.

A példázat tendenciája

Lk 15 három példázatát keret foglalja egybe. Ebből a k e r e t b ő l  
kitűnik, hogy Jézus ezt a példázatot nem elzüllött emberek megtérítésére 
mondta. Inkább írástudókkal és farizeusokkal akarta megértetni: miért 
áll be fordulat az ő közelében olyan emberek életében is, akikre azok 
teljesen reménytelenül néztek; miért l e h e t  megtérni ott, ahol az ö 
evangéliuma hangzik. A  példázat r e j t e t t  témája: ő maga; istenfiúi 
hatalma, egysége az Atyával. Ezért vonz, ezért teremti újjá hallgatóit 
tanításával. „Mert úgy tanította őket mint akinek hatalma van és nem 
úgy mint az írástudók” (Mt 7, 29). „Deus erat in Christo, mundum recon- 
cilians sibi” — hivatkozik Augustinus II. Kor 5, 19-re. Nem egy általá
nosságban vett atyai jóságról, hanem a Jézus Krisztus Atyjának a jó
ságáról, a mi Atyánk szeretetéről szól a példázat. „Meggyőző tárgyilagos
sággal rajzolja meg: i l y e n  I s t e n ,  ilyen jóságos ésJkegyelmes, ilyen 
irgalmassággal és túláradó szeretettel teljes” (Jeremiás).

A  példázat azonban nemcsak a tékozló fiú hazatérését rajzolja meg, 
hanem az idősebbik fiú tiltakozását is. „Ez a harmadik rész nem függe
lék hanem itt éri el a példázat csúcspontját” (Prőhle). A  konkrét szituá
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ció miatt beszélt Jézus az idősebbik fiúról is. „A  példázatot olyan embe
reknek mondta, akik megbotránkoztak az evangéliumon. Az ő lelkiisme
retüket akarta felrázni. Nekik mondja Jézus: Ilyen nagy Isten szeretete 
az elveszett gyermekek iránt. És ti mégsem örvendeztek. Szeretetlenek, 
háládatlanok, önigazak vagytok. Legyetek ti is irgalmasok. Ne legyetek 
olyan szeretetlenek!” (Jeremiás). A  p é l d á z a t  c í m z e t t j e i  n e m  a 
b ű n ö s ö k ,  h a n e m  a f a r i z e u s o k  — állapítja meg Iwand. Eichholz- 
pedig arra figyelmeztet hogy Jézus ezzel a példázattal azokat akarja az 
öröm asztalához meghívni, akik nem tudnak örvendezni, mert az evan
gélium tartalmával szemben bíráló és ellenálló magatartást tanúsítanak. 
(Herr tue meine Lippen auf 3. kötet — 1962, Wuppertal-Barmen). Eich- 
holz megállapításában szerintem jobban érvényesül Jézusnak még a fari
zeusokat is megnyerni akaró jó szándéka, mint Jeremiás különben nagyon 
helytálló összegezésében: „A  tékozló fiúról szóló példázat elsősorban 
nem a szegényeknek hirdeti az evangéliumot, hanem megvédi az evan
géliumot annak bírálóival szemben.” Védi, de úgy, hogy a bírálókat is 
hívja közben.'

Az eddigiek milyen indítást adnak az igehirdetéshez? Ne menekül
jünk szűk lelki térre, bensőségességbe. Igyekezzünk a példázat átfogó 
üzenetét megszólaltatni. Gondolkozzunk el azon, hogy Isten szeretetével 
k é t f é l e k é p p e n  i s szembe lehet szegülni. Az egyik szembeszegülés 
nyílt, a tékozló fiúé. A  másik rejtett, ilyen az idősebb fiú szembeszegü
lése. Mindkettővel találkozunk magunkban és a ma emberében.

1. N y í l t  s z e m b e s z e g ü l é s  a tékozlás, az Istentől kapott javak 
helytelen használata. Ilyen: az ifjúkor idejének, nagy lehetőségeinek el- 
fecsérlése. Ilyen a helyes sorrend felcserélése: elős ör sex, azután esetleg 
házasság és a házasságban esetleg létrejön a szerelem. Ilyen, ha egy torz 
szabadságfogalom hatására cinikusan gondolkodunk és beszélünk a há
zasságról, családról, hazáról. Ilyen, amikor a tudomány felfedezéseit 
(atomfizikában, biológiában) embertelen célokra használjuk. Ilyen, ami
kor a szabadság jelszavát hangoztatva olyan nemzetközi és gazdasági 
rendet akarunk rögzíteni, amelyben „a gazdagok még gazdagabbak, a 
szegények még szegényebbek lesznek” . — Mindez a nyomorhoz, az ember 
elembertelenedéséhez a disznók vályújához vezet. Az evangélium: Isten
nek nem ez a terve, más az akarata. Terített asztallá akarja tenni a fö l
det, amelyhez örömmel közelíthetnek a szegények és éhesek.

2. R e j t e t t  s z e m b e s z e g ü l é s s e l  ma főleg az egyházban ta
lálkozhatunk az evangéliummal szemben tanúsított közöny és bíráló ma
gatartás formájában. Következményei: öröm helyett sértődött megbántó- 
dás; elkülönülés és kívül állás; vádaskodás Istennel szemben, hogy mél
tatlanul bánt velünk; hálátlanság — ahelyett hogy a ránk bízott drága 
kincsből, az evangéliumból merítenénk öntudatot, a múlton merengünk 
és az egyiptomi húsosfazekakhoz vágyunk vissza. — Hirdetendő evangé 
lium: Isten örömre, szolidaritásra, öntudatra, hálára hívja egyházát.

A  példázat főszereplője

Többen kifogásolják és megtévesztőnek tartják a példázat címfel
iratát. „A  tékozló fiúról szóló példázatot jobb lenne az i r g a l m a s  
a t y á r ó l  szóló példázatnak nevezni” — mondja Sammetreuther (Pre- 
digtmeditationen, 1936. München). Jeremiás szerint „az atya és nem a 
tékozló fiú áll a középpontban” . Eichhólz így ír: „Az Atya személye 
uralkodik itt mindenek felett, akárcsak a királynő a sakktáblán.” — 
Mind helyénvaló észrevétel, de körültekintően kell ezzel a „formabon
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tással” élni. Könnyen válhat valamiféle atyáskodó életszemlélet szekér
tolójává. Gondoljuk meg ezért a következőket:

1. Itt egy rendkívüli atyáról van szó. Ne azonosítsa vele senki ma
gát, vagy az idősebb nemzedéket. Ezzel az atyával csak egy valaki 
mondhatja magát teljesen egynek: Jézus — a tékozló fiú igazi (mert 
nem önigaz!) testvére.

2. Határozzuk el, hogy ezt a példázatot nem aknázzuk ki igehirde
tésünkben arra, hogy szemrehányásokat tegyünk a mai fiatalságnak; 
hogy a példázat segítségével egy régi patriarchális társadalom és csa
ládeszményt az örökkévalóság glóriájával vegyünk körül; hogy nem 
tesszük a példázatbeli atyát a mai idősebb nemzedék rossz közérzete 
szószólójává.

3. Jézus a tekintélyelv helyett a meghökkentően nagy szolidaritást, 
a bátor azonosulást emeli ki a példázatbeli atya viselkedésében.

4. Érdemes azt is észrevenni, hogy a példázatbeli atya egy asztal 
mellé akarja ültetni a két testvért: a fiatalabbat, aki elvesztette igazsá
gát és az idősebbet, aki nem tudja elveszteni önigazságát. (Közben el
gondolkozhatunk azon is — álljunk a nemzedéklétra bármely fokán —, 
hogy mennyit szenvedünk azért, mert nem vagyunk igazi szülők és igazi 
gyermekek. Mennyi örömöt olt ki mindnyájunkban a másik lekezelő, 
ítélkező, gőgös önigazsága.)

5. Jézus példázata — éppen a nemzedékek közötti feszültség nem 
reménytelen, de azért nem mindig kellemes átélése közben — szülőket 
és gyermekeket arra késztet, hogy új lelkü'lettel -telve imádkozzuk: Mi 
Atyánk... (Lásd ezzel kapcsolatban Görög Tibor szép cikkét az Ev. Élet 
1970. jan. 25. számában!)

A  példázat krisztológiája

Barth nagy dogmatikájának egyik gyöngyszeme a tékozló fiú példá
zatának krisztológikus értelmezése (KD IV. 2.). De szerinte sem szól köz
vetlenül a példázat Krisztusról. Túlértelmeznénk, ha a tékozló fiút vele 
azonosítanánk. De m-egszegényítenénk a példázat tartalmi gazdagságát, 
ha nem vennénk észre a p á r h u z a m o t .

Jézus azért tudta olyan feledhetetlenül megrajzolni a tékozló fiú út
ját atyjától az idegenbe és az idegenből haza, mert neki -az Atya akara
tából -ezt az utat kellett megjárnia. Ő -szolidaritást vállalt a tékozló fiú
val. Mindenben hasonlóvá lett hozzá, azonosult vele. A  -saját története a 
modell, a tékozló fiú útjának a megrajzolásához. A  tékozló fiú egész 
élete az ő életébe van elrejtve. Enélkül költői túlzás lenne az atya örö
mének ilyen megnyilatkozása: „Az én fiam meghalt és feltámadott; el
veszett és megtaláltatott.”

Hirdessük ezért bátran:
1. Jézus Krisztus, a iról-a szóló evangélium győz meg mindnyájunkat 

arról, hogy tékozló fiák vagyunk, akiket az Atya hazavár. ö  ébreszti 
fel bennünk azt a hitet, amely alázattal hajlik .meg Isten ítélete alatt és 
mégis bizalommal, -reménységgel tekint reá. Jézus a nagy fordulat em
beri életünkben. Általa jutunk el bűnbánatra, arra a szomorúságra, 
amely „üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez” (2 Kor 7. 10). 
Jézus Krisztus által szerez Isten -megigazulást tékozló fiainak.

2. Jézus Krisztus a mi reménységünk. Kereszthalálával és feltáma
dásával ő nyitott utat az atyai házhoz. Felébreszti bennünk a honvá
gyat. Amikor a róla szóló evangéliumot halljuk, fényesség sugárzik a
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mi mostani életünkre. A  mi munkánk mindig töredezett. Nem tudja lét
rehozni a tökéletes rendet. De nem hiábavaló és nem mindegy, hogy 
miként tesszük. Reménységben élhetünk, építhetjük családunkat, 'földi 
hazánkat, az emberiség békéjét, mert „nyitva áll az ajtó s a tüzelő fénye 
oly hivogatólag süt ki a sövényre.” (Arany)

3. Jézus Krisztus a mi testvérünk. Egészen más testvér, mint a té
kozló fiú bátyja. Nem ítélkező, nem sértődött, nem elkülönülő. Benne, 
általa nemcsak az Atya kapja vissza meghalt és elveszett gyermekeit, 
hanem mi is megtaláljuk és megismerjük az igazi testvért. Általa nem
csak Isten gyermekeivé válunk, hanem egymás testvéreivé, szolidáris 
emberekké. A  testvériségnek nemcsak feledhetetlen szép példáját adja 
nékünk, hanem kimeríthetetlen erőforrását is. Nekünk, nekünk — ákik 
annyira hasonlítunk a tékozló fiú bátyjához — nekünk kell meghalla
nunk: „Örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadott, 
elveszett és megtaláltatott.” — A  megtérésnek két üteme van: az Atyá
hoz és a másik emberhez, a testvérhez.

Benczúr László

Laikus kérdések és szempontok Lk 15, 11—32-höz

Melyiknek nagyobb a vétke, azé, aki anyagi javaival él hűtlenül és 
haszontalanul, vagy pedig az idősebb testvéré, akinek napjai ott telnek 
az atya mellett, de nem hallja és nem ismeri az atyát, s a nagyszerű v i
szony lehetőségében áll meddőn? Könnyebb megérteni a példázat első 
felét, mert abban arról van szó, hogy az Isten szeret nem pedig mi, jobb 
is hallgatni, mert abban a mások bűnéről van szó, nehezebb és kínosabb 
viszont a második feléről beszélni, mely a mi szívtelenségünket leplezi 
le, azt, hogy az otthon, az atyával élő keresztyén ember is lehet méltat
lan az otthonához! (35) — „Ez a te fiad megjött” : lehetünk-e mi úgy Is
ten gyermekei, hogy Isten többi gyermekét nem érezzük és nem nevez
zük testvérünknek? Az idősebb testvér csak a maga zártkörű baráti tár
saságában tud örülni: lehet így külön az egyházban és nem a világban, a 
világgal? (35) — Érthetelen az atya magatartása: „kérlelé őt” : ez az el
néző szeretet ma már irreális és nem érvényes. Még pedagógiailag is 
rossz! Ez inkább rombol, mint épít. Miért használja fel ezt Jézus mégis 
a példázatban? (35) — A  történet a megbánás és megbocsátó szeretet pél
dázata. Az apa igazságtalan volt, ha objektíve vizsgáljuk a két fiú ma
gatartását. Ha viszont azt nézzük, hogy az apa számára elsősorban nem 
az a döntő, mit csinál a két fiú, hanem az, hogy mindkettő egyformán 
az ő szeretett gyermeke, akkor érthető a viselkedése. (34b) — Az apa 
érthetetlen megbocsátása haragot szült. Az idősebb fiú megharagudott a 
megbocsátóra és a hazatérőre is. Az idősebbik fiú önző volt. Nem tudta 
átérezni az apa örömét és irigyelte a visszatért testvértől az otthon me
legét. Nincsenek ma is szívtelen feddhetetlen emberek? (34b) — Igaz 
megbánás vitte-e haza a tékozlót, vagy az éhhalál veszélye? Ez is, az is. 
Miért nem ment haza mindjárt, ahogy a vagyonát elverte? Tisztességes 
munkával talpra akart-e állni, vagy félt az apja elé kerülni? (34b) — A 
megbocsátó apa elébe szalad, megcsókolja: nem gondolt arra, hogy a 
fiú számításból jött haza? Pedagógiailag helytelen ez a túlzott lelkesedés 
és tejben-vajban fürösztés. (34b) — Inkább az idősebb fiú magatartását 
kellene boncolgatni, mert jellegzetes, az egyházban nagy tábort képviselő 
figura. Jogosan háborodott fel az idősebb fiú. Mindenütt tapasztalható, 
hogy a gyors, könnyű siker többet ér, mint a kitartó hűséges munka.
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(34b) — A példázat mondanivalója hasonló a szőlőmunkások példázatá
hoz. Aki egész nap dolgozott, nem kap többet annál, aki csak néhány 
órát végzett. Könnyű belenyugodni a példázatba, ha csak az utolsó íté
letre gondolunk. De nagyon nehéz a „napi szemléletre” átvinni ezt az 
egyforma elbírálást. Ugyanaz legyen itt is az elbírálása a becsületesen 
élőnek, mint a kicsapongónak, csalónak, „szabadúszónak”, aki a legrosz- 
szabb, annak a legjobb! Ha megöregszem, „nagyot bánok rajta” és ott 
vagyok, ahol a többi. (34b)

SZEN TH ÁRO M SÁG  U T Á N  4. V A S Á R N A P

Mt 7,12

Az aranyszabály

Jézusnak nagyobb ügye volt, semhogy különlegesen foglalkozzon 
vele: eredetien fogalmazom-e meg azt, amit mondok? Most az első 
dolgunk talán ez lenne. K i kellene mutatni, hol bukkan fel az embe
riség etikai fejlődésében az aranyszabály először, és hogyan talált utat 
Jézushoz, illetve az őskeresztyén prédikálásba, ahogy az az Üjtesta- 
mentumban írásbeli formát nyert. De ehhez csak ennyi: az inkarná- 
cióhoz az is hozzátartozik, hogy Isten nem csak emberi szavakat, ha
nem általános emberi igazságokat is felhasznált, miközben elmon
datta követeivel azt, amit cselekedett, illetve cselekedni készül. értünk. 
Ezek az általános igazságok esetenként élettapasztalatokon nyugvó 
meglátások voltak. Nem mindig képeztek túl magas szintet a filo
zófiai etika mértékén lemérve. Bultmann, akinek úgy gondolom, a páli 
szint a norma, így nyilatkozik: „Morál aus naivem Egoismus.”

Kétségtelen, hogy ma Pált úgy prédikáljuk, hogy a hit által való 
megigazulás egész fegyvertárát felvonultatjuk az egoizmus ellen. Né
ha azonban kétség támad aziránt: vajon elérjük-e az embert, aki 
akkor emeli fel a fejét, mikor észbeveszi: no, itt épp rólam van szó, 
ezt meghallani a legfőbb érdekem!

Az aranyszabály Lukácsnál is megvan. Nála más összefüggésben, 
de talán eredetibb formában. Máténak a specialitása — ami egyéb
ként is jellemzi evangéliumát — a hozzáfűzött magyarázó mondat: 
„ez a törvény és a próféták” . Ugyanígy zárja Mt 22,34—49 szakaszt 
is: „az egész törvény és a próféták” . Az utóbb említett helyen a „nagy 
parancsolat” szerepel. Ennek a felebarátra vonatkozó részében a sze
retet mértékévé a „mint magadat” van téve. Ez rokon az aranysza
bállyal. így az önzésnek Jézus szavai a halálát, nem pedig a jogos 
voltának a megalapozását jelentik. Az önzés és a szeretet tűz és víz. 
A  szeretetről nem lehet keresztyéni módon úgy prédikálni, hogy az ön
zés megmarad. Mégis — ha már egyszer a szeretetről akarunk prédi
kálni nem olvashatnánk fel egyenest a szeretetre parancsot vagy pél
dát adó textust? Ennek a versnek a textusul vétele azért helyes, mert 
népies s amellett megkapó. Remélhető, hogy az ennek alapján mon
dott prédikáció serrl vesz el általánosságban.

Induljunk ki Máté jellegzetességéből! Lukácshoz képest ez a több
lete: „a törvény és a próféták” . Máté más olvasókat tart szem előtt
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mint Lukács. Ő inkább „ótestámentomias” . Isten következetes abban, 
amit elkezdett. Azt teljességre is viszi. Máté előtt se kétséges az evan
gélium lényege: az ajándékozó Isten. Mindamellett úgy tolmácsolja és 
csoportosítja Jézus szavait, hogy Isten igénye a mi engedelmességünkre 
kiélezetebb mint bárhol. A  mindent látó és számontartó Bíró kérlel
hetetlen annak a megítélésében, ami csak látszat nálunk. Megköveteli, 
hogy még az érzületünkben is legyünk teljes odadással Ő iránta. Ab
ban meg már osztozik Máté az egész Űjtestamentummal, hogy istenéi 
akkor vagyunk igazán, ha semmit sem vonunk meg a felebarátunktól. 
Egész valónkkal azon vagyunk, ami a másik ember ügye és érdeke.

Az aranyszabály benne van a Hegyi beszéd összefüggéseiben. Itt 
Mt. egy nagyobb egységbe gyűjtve hozza Istennek a fent jelzett abszo
lút igényét kifejezésre juttató jézusi igéket. Isten igényt tart mindarra, 
amik vagyunk, s amink van. Természetesen benne van az evangél
iumi is. Különösen a makarizmákra gondolok itt. Ezekben az utób
biakban, de egyebütt is, meg vagyunk híva az Isten országába, fel 
van kínálva a nagy ajándék. Az alap és a kiinduló pont, amit az Isten 
adott és felkínált. De ezzel karöltve jelentkezik az igény: 5,17-ben így 
jelenti be magát a nagy Ajándékozó: „Nem jöttem, hogy a törvényt 
és a prófétákat eltöröljem... ha a ti igazságtok nem följebb való a 
farizeusok és írástudók igazságánál...” Aki így beszél, az nem csak 
a legnagyobbat adja, de a legtöbbet követeli. Azon a címen követeli, 
mert adja a föltételét. A  bölcs Seneca a nyilván vulgáris etikát hozó 
aranyszabályt a filozófiai etika előiskolájának hajlandó csak elfogadni. 
A  Hegyi beszéd összefüggésében azonban ugyanaz a formula a leg
nagyobbat mondja: „Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cse
lekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert éz a törvény 
és a próféták” . Míg az első mondatot a Hegyi beszédnek az elejéről 
idéztük, az ún. aranyszabály a végén van. Ugyanazzal a nyomatéko- 
sító hozzáadással: „törvény és a próféták” . A  Hegyi beszéd vége erősen 
az ítélet gondolatába torkollik.

Ezt az összefüggést figyelembe véve vajon mi lehet az aranysza
bályban a jézusi? (Mert azzal, hogy Jézus mondja el ezt a filozófiai 
etika által lebecsült, de annál megkapóbb tanácsot, épp ezen a helyen 
beiktatva, máris telítve van jézusi tartalommal.) Valamiképpen így 
látom azt, amit Jézus a lelkünkre akar kötni: K i szeretné közületek, 
ha úgy bántanák, károsítanák, félrevezetnék, lebecsülnék, mint aho
gyan teszitek ti azzal a „másik” -ikal. Az a másik persze védtelen, 
gyenge, kiszolgáltatott, kedvezőtlen helyzetben van abból a szempont
ból, hogy ne lehessen megtenni vele, amit ti megtesztek. A  pilanat- 
nvi helyzet lehet kedvezőbb az egyiknek és kedvezőtlenebb a másik
nak, de ez csak pillanatnyi. A  küszöbön áll az ítélet Ura. Ő az igaz
ságot teszi mértékké. Ennek folytán annak a másiknak többre és kü
lönbre van igénye. Ahol a jognak és az igazságnak nem szereznek ér
vényt, ahol az elnyomottak jogos igényének figyelembe nem vételével 
történik vagy mulasztódik el valami, ott lesz olyan, aki oda áll a 
kisemmizettek oldalára. Akik a Hegyi beszéd egész összefüggésében 
gondolják el az aranyszabály üzenetét, márpedig nekik szólóan, azok 
tudják, hogy Uruk kiknek az oldalán áll. Megtudhatták azt már az 
első makarizmából s ha nem állnak meg texusoknál, hanem tovább 
olvasnak, ott találják az Ür kemény ítéletét azok fölött, akik a helyett 
hogy a mennyei Atya akaratát cselekednék, „Uram! Uram”-ozással 
akarnak bejutni az Isten országába. Igv az aranyszabály nem „com-
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mon sense” nyárspolgárias önző tanácsa, hanem a mindenek felett 
Úr abszolút igénye feltétlen emberszeretetre.

Egy írásmagyarázó se állítja ma már, hogy az aranyszabály Jézus
nál eredeti. Azt azonban többen felhozzák, hogy a közhasználatba 
ment formula negatívumot tartalmaz inkább, a nagy. jézusi pozitívum
hoz képest. Az aranyszabály mégha csak negatív formájában vesz- 
szük is figyelembe, feltétlen visszatartó, óvó, meggondolkoztató hatása 
van. Így mondják a magyarban „Amit nem akarsz magadnak, ne tedd 
azt másnak!” Az eddig kifejtettből kitűnt, hogy textusunk is a Jézus 
szeretet-i-génye. Jézus pedig a szeretet igényével nem állott meg ott, 
hogy azt mondta: elég a bántó szó és az ártó tett kerülése, miután 
az ember nem akar magának rosszat, ne tegye hát mással se. Jézus, 
mikor szeretetet követel, pozitívumot ad elénk feladatként. Odaállást 
igényel tőlünk áldozatra készen. Az óvatoskodás még nem tett. Máté 
rokon Jakab levelével abban, hogy a hittől erősen elvárja, hogy el
menjen a tettekig.

Mit kell hát tenni? Az aranyszabály nyilván nem ad a cselekvést 
illetően tartalmit, inkább formait. Nem azt nyújtja, hogy mit, hanem 
inkább azt, hogy hogyan. Igen fontos szava a „outos” . Hadd álljon itt 
valami abból, ami előtt állott a megszólaló ott a hegyen és az őt hall
gatók. Komplikáltság a végtelenségig: ez volt az írástudók tudománya, 
akár a hitről volt, akár arról: mit -kell tenni. Amilyen egyszerű a hit 
vonatkozásában elmondott jézusi ige (az én, a ti Mennyei Atyátok), 
annyira egyszerű a felelet arra a kérdésre: mit kell a tanítványainak 
tenniük. Jézus nem engedte, hogy tételekkel való manipulálás áldo
zata legyen az, amit Ö életnek szánt és hoz el nekünk. Mit cseleked
jetek? — nem kell ebben kikérnetek -ennek meg annak a tekintélynek 
az adott esetre vonatkozó döntését. Magatokban van ez eligazítás. A  
szívetekben. Ez a szív ugyan „cor incurvatum in se” . Még ha lakik Is 
benne némi igazságérzet, alapjában mohó, mindent szeretne, s amire 
vágyik: a teljesség. Olvassatok hát benne és fordítsátok a Szentlélek 
világosságánál a szeretet nyelvére. A  fordítás egy kicsit a „fordííott”- 
ja lesz az eredetinek s emellett az eredeti spontaneitásával hat. A  ke
resztyén szeretet nem törvény. Jézus a szeretet szabadságába emel, 
ami minden inkább mint kötetlenség önkény vagy szeszély.

Utolsó gondolatként hadd idézzem fel újra az eddiginél nyoma
tékosabban -azt, amit Isten nagy igényével egybefonódó még nagyobb 
ajándékáról mondottam. Ehhez vegyük figyelembe ennek a vasárnap
nak óegyházi evangéliumát (Lk 6,36—42), valamint Máténál az arany- 
szabályt közvetlenül megelőző szakaszt, 7—11-et. Olyan jótétemény ré
szesei vagyunk — lehetünk — Isten részéről, hogy abból valóban futja 
a tettekben megnyilatkozó emberszeretethez. Isten azonban elvárja tő
lünk azt a gyermeki bizodalmát, amelyen keresztül kész adni ajándé
kait; kérnünk kell, hogy kapjunk, keresnünk kell, hogy találjunk, zör
getnünk kell, hogy megnyittassék nekünk.

S ebben a prédikációban talán épp Isten abszolút igényének a 
Hegyi beszéd-szerű megszólalása ösztönöz majd, hogy kérjünk, mert 
csak így adhatunk.

„Du kannst, du sollst” ez a keresztyén etika alapja is azzal a kü
lönbséggel, hogy nem magunkból (atuonom etika), hanem Istennel va
ló kapcsolatunkból merítjük a normát és az indítást, az adja a lehető
séget és az erőt.

Szabó Lajos
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Ez a vers rendkívül világos, de érződik, hogy nem illeszkedik 
szervesen az összefüggésébe: ez is egy korabeli közmondás? (29) —  
Jézus konkrét esete kapcsán nyilatkoztatja ki magát: mi lehetett az 
a konkrét eset, amelyre vonatkozóan ezt a tanítást adta? A  korabeli 
ember önzése? Lehet-e azt mondani, hogy a társas együttélés arany- 
szabályát mondta itt ki? Kik azok, akiknek ezt a tanítást nyújtja? 
Csupán az övéinek szól, vagy pedig egyetemesen érvényes szabály ez? 
Ha egyetemes érvényű, akkor hogyan illeszthető bele korunk társa
dalmi feszültségébe? Mit kell tenniük az éhezőknek, és mit a jól
lakottaknak? Mit kell tennünk egy forradalom esetén? Vagy egy
szerűen csak azt mondanánk: ha ezt az igét éltük volna, mindez 
nem következik be? (29) — Ki lehet-e irtani az emberi önzést, a 
magunk részére hajlást. Egyesek szerint a fejlődés inspirálója az 
önzés. Igaz ez? Előre viszi a fejlődést az önzetlen egyén, önzetlen 
társadalom? Az a magatartás, amelyre Jézus utal — szolgálja a fe j
lődést? Kiegyenlíti-e a szakadékot, amely népek és népek, társadal
mak és társadalmi, emberek és emberek között tátong? (29) — Miért 
hivatkozik Jézus arra, hogy „ez a törvény és a próféták” ? A  törvény 
a Tízparancsolatot, a próféták pedig Isten akaratának közlését je
lenti? (13) — A  textus megértése könnyű, de cselekvése nehéz. Mi az 
oka annak, hogy nem tudok minden emberrel olyan szeretettel bánni, 
mint amilyet a magam számára kívánok? Elkeserítő, ha mi jót te
szünk, s érte rosszal fizetnek. Érdemes ilyen körülmények között jót 
tenni másokkal? (13) — Nem vagyunk-e egyoldalúak, ha csak várjuk 
a szeretetet, de azt nem adjuk tovább? Ha valakit bántunk, gondo
lunk-e arra, hogy neki éppen úgy fájnak a sebek, mintha bennünket 
bántottak volna meg. Gyakran nem csupán számításból teszünk jót, 
hogy velünk is jót tegyenek? (13) — Jézus nem a másikat közelíti 
hozzám, hanem engem a másikhoz. Mennyire más Jézusnak ez a 
summázása, mint „ahogy te, úgy én is” elve! Az is nagy dolog, ha 
nem bántjuk egymást, ha távol tartjuk magunkat minden kiáltó igaz
ságtalanságtól. De Jézus ennél többről beszél: magáról a cselekvő 
szeretetről. (13)

L a ik u s  kérd ések  és s zem pon tok  M t 7,12-hez

SZEN TH ÁRO M SÁG  U T Á N  5. V A S Á R N A P

Jn 1,42—52 

A  textusról

A  35—51. versek összetartoznak. Jézus tanítványai körének lét
rejöttéről ír az evangélista. 40—51. versek összefüggésére feltétlen kell 
figyelnünk.

János evangélista leírása egyértelműen vitathatatlanná teszi azt a 
tényt, hogy Jézus első tanítványai Keresztelő János működése nyomán 
hallottak már Jézusról. Az Űtegyengető munkája tehát a tanítványi kör 
kialakításában is előkészítő jellegű.
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András, aki felismeri Jézusban a Messiást, vér szerinti testvérét, 
Simont is Jézushoz vezeti. Magatartása mögött az a valóság fedezhető 
fel, hogy aki Jézust megtalálja, az nem tud Jézusról hallgatni. Jézus 
titokzatos módon ismerte már Simont, most új nevet ajándékoz neki 
— Kőszikla —•„ amely jövendő szolgálatát jelzi a tanítványok körében. 
Máté ev-ban ez a Cezarea Filippi jelenet után — Péter bátor bizony
ságtételére válaszként — következik. Mk és Lk a tizenkettő elhívá
sánál említik, anélkül, hogy összefüggésbe hoznák Péter vallástételé
vel. A  jánosi leírás Jézus titokkal teljes isteni hatalmára utal, amellyel 
jövendő gyülekezete életét szervezi. Az evangéliumok nem Péter fér
fiúi „kőszáll” jellemét akarják leírni, hanem Jézus jövendő gyüleke
zetében betöltött felelősségteljes szolgálatára utalnak. Ugyanakkor 
nyilvánvaló lesz Jézus istenfia lényének dicsősége: kicsoda ő, s ezt 
fontos tudni.

A  Fülöppel való találkozás leírásában arra utal az evangélium 
szerzője, hogy András és Péter hazájából való ő is. Minden bizonnyal 
szerepet játszottak abban, hogy Fülöp találkozott Jézussal.

Nathánael tanítvánnyá tétele sok érdekes motívumot tartalmaz. 
Barátságos ellenvetése érthető, az OT nem szól Názáretről, jelentékte
len hely volt. Jézus azonban lefegyverzi és meggyőzi, amikor ismerős
ként köszönti. Titokteljes tudása Náthánaelt hitvallásra készteti, mely
ben összecseng a kettős felismerés: Jézus tudós rabbi, de egyúttal Is
ten fia, Izráel királya. Jézus zárszavában aztán arról szól, hogy nagy
sága nem csupán isteni mindentudásában van, hanem méginkább ab
ban, hogy állandó, élő, belső összeköttetésben van Atyjával. Amit Já
kob álmodott, az benne teljesül, beszéde és cselekedetei ennek a tény
leges kapcsolatnak bizonyságai. Az angyalokat a tanítvány nem látja, 
az evangélista jelképesen, de félreérthetetlenül fogalmaz.

A legtöbb írásmagyarázó véleménye szerint János evangéliuma to
vábbi adatokat hoz abból az időből és korból, amikor Jézus tanítványi 
körét kialakította. „A  két féle tudósítás — Szinopt és Jn — nem arra 
való, hogy valamiképpen megpróbáljuk a kettőt egymásba illeszteni, és 
ennek érdekében egyikbe, vagy másikba olyan kisegítő szempontot be
levinni, mely az evangélistáktól távol esik.” (Karner)

János a hitrejutás szempontjából fontosat hangsúlyozza. Nem a 
tanítványok pszichológiai fejlődését ábrázolja, mint a szinoptikusok, 
mert nem a történész érdeklődésével ír, hanem az igazság tanújaként. 
Amit elmond, prédikálja.

Az üzenet

Jézus tanítvánnyá, követőjévé akar tenni. Amit egykor elkezdett, 
ma is folytatja. Hívásának a saját életünkben csak az utolsó szívdob
banás vet véget. Addig el akar érni hozzánk. Hogyan?

Igéjében. Ma is hangzik: kövess engem. Az első tanítványok élete 
ma már történeti példa, a mi életünk mutatja, mutathatja szavai való
ságát, hívása erejét és személyes hatalmát.

Életünk eseményeiben. Nem rendkívüli csoda történik, éljük éle
tünket, s közben ellenállhatatlan kényszerítő erővel hívhat a Mester, 
hogy kövessük. Ez persze mégis mindig csoda. Jézus ismer minket. 
Tudja gyengeségeinket, és vétkeinket is látja. Természetünk megkötött
ségeit, változhatatlannak tűnő körülményeinket, és hátrányos adott
ságainkat. Így szólít meg és fogad el követőjének.
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Jézus hívó szava nem öncélúan hangzik, hanem szolgálatba küld 
a másikhoz. A  vér szerinti hozzánktartozókra éppúgy gondolnunk kell, 
mint a munkatársa és a barátra. Aki megtalálta a Messiást, nem vár
hat csak egyetlen órát is, hogy ne vezesse Hozzá a másikat! (Lüthi)

Meglepő, hogy Jézus személyének megjelölését milyen sokféle fo
galmazásban hozza igénk (Mester, Messiás, Isten fia, Izrael királya 
stb.). Nyilván azért, hogy mindenki értse valamelyiket, személyében 
felfedezze az érte jövő Isten küldöttét.

Hogyan szólhatunk ma Jézusról, hogy értse és higgye a modern 
ember: érte is jött Krisztus? — Krisztus az, aki megért, aki szeret, 
aki társ, aki megtart bizonytalanságban és koporsó mellett, betegség
ben és halálban. Igazán ember, igazán Isten.

Világszerte elfogadott az a felismerés, hogy a keresztyénséget ma 
nemcsak az egyház „hivatalos” szolgáinak kell képviselniük, hanem a 
gyülekezeti tagoknak is. A  Porto Alegre-i nagygyűlésre ezért hívnak 
nem lelkészi jellegű küldötteket is. Nemcsak a szószékről kell Krisz
tushoz hívni, hanem a mérnöki asztal és az esztergapad mellől épp
úgy, mint amikor valaki a magyar róna szántóföldjén dolgozik min
dennapi kenyerünkért.

Aligha van sürgetőbb feladatunk gyülekezet-építő munkánkban, 
mint a gyülekezeti tagok „András-szolgálat” -ra való bátorítása és biz
tatása. De fontos, legyen hitele szolgálatunknak gyermekeink imád
ságra nevelésében és Krisztus vezetésében éppúgy, mint munkatársak 
előtt lelkiismeretes és becsületes munkánkkal. Hívni Krisztushoz a 
másikat, ez a gyülekezet tagjainak éppúgy feladata, mint a lelkész
nek.

Ma Krisztus nevében a másikhoz menni azt is jelenti: segíteni őt 
emberi személyiségének minél teljesebb kibontakozásában, gyilkos vér
ontás földje helyett fejlődést hozó üzemek zakatolásának megterem
tését sürgetni, éhezőnek munkát és kenyeret biztosítani, minél igaz
ságosabb emberi közösség létrejöttéért fáradozni, mert Isten minden 
gyermekének emberhez méltó földi életet és Krisztusért örök életet 
akar adni.

Jézus — miközben hív magához és küld a másikhoz — az Atyához 
vezet. A  „megnyílt ég” nem jelent mást, mint azt, hogy Jézussal a 
szerető Istent fedezhetjük fel.

A  Jákob álmából vett kép egyértelműen utal arra, hogy mi is v í
vódunk, mert nem akarjuk elbocsátani Istent, míg meg nem áld min
ket. Örökre beírta magát az emberbe, ezért állást kell foglalni Vele 
való kapcsolatunkban. Jézus követésében, másokat is Jézushoz hívó 
életprogrammal áldássá, boldoggá válhat életünk — a nyitott ég alatt!

Illusztrációk: Dr. Erich Köhler ma élő matematikus mondotta: 
„Krisztus iránti bizalom, személyes kapcsolat a lényeges, s ez nagy 
szabadságot ad. Ö nem egyszerűen tanótó, mint Buddha, vagy Szókra
tész. Ö a fontos. Az a személyes erő és szeretet, amely belőle árad, 
az tart meg egyedül tudóst és tudatlant.”

Heisenberg, Nobel-díjas atomfizikus szavai: „Éppen az élet legfon
tosabb döntéseinek kell tartalmazniuk egy kikerülhetetlen irracionális 
elemet. A  döntés számára alap szükséges, mivel kell lennie valaminek, 
amire az ember hagyatkozhatok: egy alapelvnek, hogy éz vezesse cse
lekedeteinket. Ilyen álláspont nélkül cselekedeteink elveszítenék ere
jüket!”
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Gábriel Marcel: Embernek lenni azt jelenti, közösségben élni. De 
ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Felettünkvalóval is közösségben 
lenni.

Benedek Marcell írja Szépen élni c. művében: „A  keresztyénség 
olyan Isten fogalmat teremtett meg, amely hivatva van arra, hogy 
szebbé és jobbá tegye az emberi leliket s az ember életét. Az irgal
mat nem ismerő görög végzetnek a moirájával szemben és az Őtesta- 
mentum haragos, bosszúálló Jehovájával szemben megalkotta a kö
nyörülő Atayisten képét.”

Vázlat

I. Jézus hív magához.
II. Jézus küld a másikhoz.
III. Jézus vezet az Atyához.

Szebik Imre

Laikus kérdések és szempontok Jn 1,42—52-höz

Jelképszerű jóslat az, amit Simonnak mond Jézus? Csak lesz 
„szikla” ? Miért szólja le annyira Názáretet Nátánael? Miféle rejtélyes 
utalás az a fügefára? (12) — Hogyan kell azt érteni, hogy „Isten an
gyalai majd fel- és leszállnak az Emberfiára” ? Jézus halálára és fel
támadására vonatkozik ez? (12) — Alátámasztja-e a 42. vers azt a 
véleményt, hogy Péter személye hit és élet vonalán döntő pont az egy
házban? Nem azt jelenti-e, hogy Péter és minden tanítvány faragatlan, 
kemény, rideg, építésre alkalmatlan kő, míg Jézus kezébe nem veszi? 
(27a) — A  római egyház következetesen „képviseleti” , „közvetítő” teo
lógiával dolgozik, és az sokakat jobban megragad, mint a feltámadott 
Krisztus személyes elhívásának és vezetésének hirdetése. Nem lehetne-e 
éppen itt hangsúlyozni Krisztus egyedüli, személyes munkáját az egyház
ban a „helytartó” -val szemben? (27a) — Mit jelent ma: Jézust követni? 
A  tanítványok nemzetiségi megoszlása már itt látható. Érvényesül-e az 
igehirdetések néhány mondatában Jézus hívásának egyetemessége? Ho
gyan érti Jézus, hogy Natanaelben, mint igaz izraelitában nincs hamis
ság? „Jóakarat megnyerése” akar lenni ez Jézustól? Hiszen Natanael is 
olyan bűnös ember, mint a többi. Nem kísért-e itt az összes keleti medi- 
tatív életű gondolkodó (Konfuce, Laoce, Buddha) előképe a fügefa alatt 
ülő életformában? Nem kell-e rámutatni az ószövetségi bölcsek, a nagy 
vallástörténeti gondolkodók és a Jézusban Ürra talált hívők „bölcsessé
gének” különbségére? (27a) — Csak Natanaelre és a tizenkettőre vonat
kozik, hogy „nagyobbakat is látsz” , vagy ránk is? Milyen bizonyíték a 
mai embernek a megnyílt ég, vagy szálldosó angyalok? Ezzel a képpel 
mindenképpen törődnie kell az igehirdetőnek. (27a)
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SZEN TH ÁRO M SÁG  U T Á N  6. V A S Á R N A P

Rm  6, 12— 18

Exegézis

12. v. Luther: „Az emberi természet három részre oszlik: szellem, 
lélek és test (Geist, Seele und Leib), s ezek együttesen lehetnek jók vagy 
rosszak, vagyis lelkiek és testiek (Geist und Fleisch).” W A 7, 550.

13. v. Kálvin: „A  bűn a király, a kívánságok pedig úgyszólván ennek 
a királynak a rendeletéi és parancsai. Ha egyszer a bűn vette át az ural
mat a lélekben, minden részünk nyomban az iránta való engedelmességre 
rendezkedik b e ... Amiként a katona mindig készen tartja fegyverét, 
hogy használja, valahányszor vezére parancsolja, és csakis annak paran
csára használja, úgy a keresztyéneknek is meg kell gondolniuk, hogy ösz- 
szes tagjaik a lelki katonaság fegyverei.”

14. v. Schlatter: „A  győzelem bizonyosságával szállunk harcba. A  ke
gyelem hordoz, fölemeli a botladozót s mindig új felüdülést és erőt ad. 
A törvény két módon lehet útjában az evangéliumnak: mint erény-imá
dat (moralizálás) és mint törvényeskedés.”

15. v. K. Barth szerint a Pál idézte probléma tipikus „nézői” kérdés: 
aki így kérdez, elárulja, hogy nincs benne az ügyben. Karner K.: „Le
het-e a kegyelemre erkölcstant felépíteni?”

16. v. Schlatter: „Az ember választása által függőségre adja magát. 
A  bűn nem marad utóhatás nélkül; kötődés marad utána. De elkötelező 
erő származik az engedelmességből is: egyik engedelmességből nő ki a 
másik, döntésből határozottság.”

17. p. A  typos értelmezési lehetőségei H. W. Schmidt nyomán: a tör
vénymentes ev. tanítási formája, törvényeskedő és judaizáló torzítás nél
kül; az embert formáló tanítás; a keresztyén élet normája. Szerintem 
figyelembe kell venni a „veret, jelleg” értelmet is.

18. v. E. Bruryner: „Szabadon a törvénytől, ez nem azt jelenti: szaba
don Istentől, haiiém: szabadon Isten számára.”

Sorsot nevelünk magunknak

Olyan húsz éve valaki keserű öngúnnyal így mutatkozott be: „Dr. 
X. Y. voltam.’’ Külső körülményei elfogadhatóak voltak, de amióta meg
szűnt 'kiváltságos társadalmi pozíciója, s összetört az a kirakat, amelyben 
kiemelt tényezőnek ítélhette magát, azóta úgy érezte, hogy ő már csak 
önmagának múltja, lévén a körülmények áldozata. Más valakiről is 
tudok azonban, aki hasonló helyzethez döntően másképp viszonyult, nem 
azonosította magát múltjának üvegcserepeivel, hanem hittel magába 
vette és meg tudta emészteni a számára ítéletes változást, s kiegyensú
lyozott, úgyszólván fix pontnak számított környezetében, a legcsekélyebb 
öngyászolás és vádaskodás nélkül. Nem túl tipikus ez az eset, de meg
mutatja, hogy a „körülmények” egyáltalán nem egyértelműen szabják 
meg sorsunkat”, s ha szerepüket nem is becsülhetjük le, de sokkal meg
határozóbb azoknak a döntéseinknek a súlya, amelyek kialakítják élet
stílusunkat s magatartásunkat, viszonyulásainkat alapvetően megszabják. 
Magyarán: a „sors” nem úgy zuhan ránk. mint tégla a háztetőről, hanem 
magunk neveljük magunknak a sorsot; a többnyire rendkívül változatos 
helyzetek közepette csupán az derül ki, hogy stabil-e a belső szerkeze-
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tünk, személyiségünk felépítése. Valahogy úgy, ahogyan egy rejtett ten
gelyrepedés egy komoly döccenőnél válik észrevehetővé. Mi a törés 
tulajdonképpeni oka? Az, hogy ultrahang-ellenőrzés nem szűrte ki a hi
bát. Nos, próbáljuk most valami igei „ultrahang-vizsgálatnak” kitenni 
legbensőbb önmagunkat, és legyünk hálásak Istennek, ha rámutat olyan 
veszedelem-forrásra, amely tragikus töréshez vezethet, vagy valamelyest 
talán máris súlyos helyzetet okozott.

Döntéseinkkel és tetteinkkel elkötelezzük magunkat

valamilyen irányban, de nemcsak akkor, ha a szándékunk is ez, hanem 
feltétlenül. Az emberek nem aszerint oszlanak meg, hogy vannak függet
lenek és vannak elkötelezettek, hanem aszerint, hogy jól vagy rosszul 
kötelezték el magukat. „Valakit szolgálnotok kell — írja Luther —, vagy 
a bűnt, vagy a kegyelem Istenét.” Persze túl általánosan hangzik a „bűn” 
szó, könnyen kimanőverezhetünk alóla, ha csak a külsőleg is lemérhető, 
„komolyabb” esetekre akarjuk korlátozni. A  legkomolyabb esetek azon
ban a rejtegethetők, az elködösíthetők, amikor magunk sem vagyunk tisz
tában valóságos indulatainkkal. Ahogy John Gough filozófus mondta: 
„Minden cselekedetünkre két okunk van. Az egyik jól hangzik, a másik 
— az igazi.” A  modem mélylélektan kétségtelenül kimutatta, hogy tuda
tosan vallott indítóokaink igen sokszor nem a valódiak, s hogy ez általá
ban nem tudatos hazugság, hanem ösztönös öncsalás, amelyet az ember 
igen nagy energiaráfordítással szokott védelmezni, szinte életre-halálra, 
annyira összenőtt vele érzelmileg. Ezért leküzdésének mindjárt az első 
pontja a legnehezebb: felfedezni, elismerni magunkban az indulati sod
rást, bármelyik fajtája legyen is a bűnnek, mely közösséget rombol Isten 
és ember, valamint ember és ember között, s ugyanakkor az egyénen 
belül is összezavarja a funkciókat.

Az indulati elkötelezettség bomlasztó „munkaviszony” !

„Akinek odaadjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak 
vagytok a szolgái: vagy a bűnnek, halálra. . . ” Álljunk meg itt egy kissé. 
A  múlt század polgári gondolkodású embere általában szilárdan hitte, 
hogy ő jó, nemes, derék, valami kis kivetnivaló esetleg csak elvétve akad 
benne, szóval épp úgy meg volt hatva önmagától, mint Jézus korának 
farizeusai. S bekövetkezett az, amit a mély gondolkozású matematikus, 
Pascal így mondott: „Aki angyal akar lenni, állattá lesz.” Azért, mert 
„angyali” ambícióival azonosnak képzeli magát, s ezért védtelenné válik 
önmaga „állati” , indulati felével szemben. Évszázadok kegyetlen szociális 
megoldatlanságai, és főként a két iszonyú világháború sokkhatása 
döbbenthette rá az emberiséget, hogy milyen halálos illúziók vitték zsák
utcába azt a kedves, biedermeier, boldog békeidős világot.

A keserű kiábrándulás azonban mintha ellenkező végletbe billenne 
át nagyon sok ember életérzésében. Ez az erkölcsi földcsuszamlás termel
hette ki pl. azt a könyvet, mely 2—3 éve ér el nagy piaci sikert Nyugaton. 
Címe: „A csupasz majom." Szerzője, Desmond Morris, kitűnően ismeri 
a ma élő 192 majomfajtát, és nem annyit állít Darwin nyomán, hogy az 
ember fejlődéstörténetileg bizonyos rokonságban van a majmokkal (Lp. 
1958. 220. o.), hanem azt, hogy az ember nem más, mint a 193. majom
fajta, és „kollégáitól” lényegesen csak abban különbözik, hogy nem szőrös, 
hanem csupasz a bőre. Az illusztris zoológus a mélyebb benyomás ked-
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véért a továbbiakban következetesen a „csupaszmajom” megjelölést hasz
nálja — így, összetett szóként — az „ember” szó helyett: a csupaszmajom 
így, a csupaszmajom úgy... Azt hinné az ember, hogy ez egy rossz vicc 
csupán, de nem, mert csak rossz, ám nem vicc. Hogy mi a célja Mórás
nak? Azt mondja: „El kell gondolkoznunk a bennünk lakozó állaton; 
úgy vélem, ez segítségünkre lesz a helyes mérték biztosításában, s hogy 
ügyelhessünk arra, mi történik szorosan lényünk felülete alatt.”

Ma különösen is elkerülhetetlen eldönteni, hogy kihez, mihez zárkó
zik fel az ember, kit ültet a volánhoz: a benne lakozó „csupaszmajom
hoz” igazodik, vagy döntések sorozatával a testté lett Igéhez, Jézus Krisz
tushoz; indulatmegvalósításra indul el, hogy kiszolgálja az „állatot” , vagy 
alázatosan beismerve ugyan önnön árnyékos felét, de Isten integráló, 
beépítő hatásának teszi ki magát gyakorlati engedelmességgel?! így fe j
lődnek ki, elkötelezettségünk minőségétől függően, gondolati és tett
reflexeink, értékrendszerünk, hatásunk.

Az isteni elkötelezettség éltető „munkaviszony”

A  rabszolgát jelentő szó héberül tulajdonképpen „dolgozót” jelent. 
Jézus arra akar „leszerződtetni”, hogy az „igazság dolgozói” legyünk, 
vagyis olyanok, akiket az Ö szeretete, kegyelmes „igazsága” vezet a hála 
életformájára. Olyan ez, mint amikor egy súlyosan sérült végtagot helyre
illesztenek, visszavarrnak, de aztán az illetőnek magának kell azt újra 
„funkcionáltatni”. Seregnyi emberi funkciónk van: friss, fölemelő légkör 
teremtése az élet minden elképzelhető területén, munkától szerelemig, 
ínségtől örömig, derűs hittől hiteles tettig. Ezzel építjük magunkat s 
körülöttünk a világot, hogy „lakható” és emberséges legyen, s ne egymás
nak eresztett vadállatok és gladiátorok arénája, vagy éppen kollektív 
koporsó.

A. nagy lélekismerő, C. G. Jung professzor mondta: „Legprivátabb 
és legszubjektívebb életünkben nem elszenvedői, hanem formálói vagyunk 
korunknak. Egyedül ez csinál történelmet, a nagy változások csak benne 
történnek, minden jövő és világtörténelem végső soron az egyénnek 
ebből az elrejtett forrásaiból származik, hatalmas összegeződésként.”

Nincs olyan ember, akinek szegről leakasztható bűnbakként ne áll
nának rendelkezésére a „körülmények” . De Isten irgalmasan elveszi tő
lünk ezt az önvesztő kifogást. Mert mi neveljük magunknak a sorsot. 
A sorsunk: mi magunk vagyunk. Naponkénti döntéseinktől függ: kivé, 
mivé leszünk. A  mai nap óriási örömhíre, hogy lehet és szabad Jézus 
Krisztussal az életet, a jó elkötelezést választani!

Bodrog Miklós

Laikus kérdések és szempontok Rm 6,12—18-hoz

Csak testi vonatkozásban lehet bűnről beszélni? Jézus azt mon
dotta, hogy a szívből jönnek a gonosz gondolatok, házasságtörések, 
paráznaságok stb. Mintha ez a szakasz önállósítaná a bűn szempont
jából a testünk tagjait! Hát nem mindig az egész ember gondol, dönt 
és cselekszenek jót! (7) — Az ember mindig a magáért keresi, a neki 
valót, az előnyét, kényelmét, örömét és közben minden akarás elle
nére is felülkerekedik és úrrá lesz a bűn. Nem akarok szándékosan
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megbántani senkit, mégis újra megtörténik. Nem szánok oda szándo- 
kosan a bűnnek semmit, inkább Istennek szánnám oda magamat, 
mégis bűn következik, szinte ijesztő Pál szavai tükrében az ember
ségünk. (7) — Komolyan veszem Jézust, még sem tűnik el a bűn 
nálam sem, másoknál sem. Lehet-e egyáltalán hitnek nevezni azt, 
amit mi keresztyének mégis annak merészelünk tartani? Kegyelem 
alatt vagyunk — mondja I  ái — és ennek következtében a bűn nem 
uralkodhatna rajtunk. Nem elég hathatós a kegyelem, vagy mi nem 
adunk elég teret, alkalmat neki? (7) — Nem merész túlzás az, hogy 
a római gyülekezet tagjai csak voltak a bűn szolgái? Miféle tudo
mányra céloz az ige? Az evangéliumra? (7) — Lehet-e az engedel
mességet és az Istennek való odaszánást egy kalap alá venni azzal, 
amit mi egyszerűen szolgálatnak, szeretetnek nevezünk? Az igazság 
szolgálata Krisztus szolgálata? ö t  csak itt a mi földi viszonyaink és 
feladataink között szolgálhatjuk. (7) — Nagyon nehéz, szinte érthe
tetlen a textus. Mi az, hogy az igazság fegyvere? Ebben az életben 
is van feltámadás? Mi az? Hiszem, hogy életem végén, mikor Isten 
elé állok, lesz halottak feltámasztása. (2a) — Miért mondja az ige, 
hogy nekünk már nem kell a törvény, nem vagyunk törvény alatt? 
Mi az, hogy kegyelem alatt vagyunk? Azért, kell a gyeplő, mely 
szorít: törvény, mely állandóan kordában tart! Uralkodik rajtam a 
bűn akkor is, ha Isten kegyelme vezérel és segít! (2a) — Remélem, 
hogy az ige úgy fog megszólalni, hogy abból nem félreértés lesz: a 
törvény Isten akarata, arra jó, hogy engem úton tartson. (2a) — Sze
retném hallani az igéből az egyetlen megoldási lehetőség evangéliu
mát: dönteni kell! Vagy Krisztus mellett, vagy ellene. Az ige világo
san mondja: nem lehet két úrnak szolgálni! (2a)


