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Csendben Isten előtt

Jézus főpapi imájában az egyház egységéről szól. Főpapi 
imádságába nemcsak az akkori, hanem az eljövendő tanítványok 
egységét is belefoglalta.

Azokért is könyörgött, akik majd a tanítványi és apostoli 
igehirdetés alapján fognak hinni Őbenne, „hogy mindnyájan 
egyek legyenek” (Jn 17, 20— 23). A főpapi imádságot megerősíti 
ez a krisztusi ígéret: „Lesz egy akol (helyesebb fordítás szerint: 
egy nyáj) és egy pásztor” (Jn 10,16). Az apostoli levelek között 
különösen az Efezusi levél hangsúlyozza a Krisztus anyaszent- 
egyházának egységét. „Járjatok úgy, mint elhívatástokhoz illik” 
—  hangzik az apostol intése — , amelyben a lélek egységének 
megtartását helyezi a tanítványok szívére, mert „egy a test és 
egy a Lélek” , annak az egy Úrnak a követésére szól a táhít- 
ványi elhívás, az „una sancta catholica ecclesia” , amelyről az 
Apostoli Hitvallás harmadik ágazatában teszünk vallást.

Csak egy egyetemes keresztyén anyaszentegyház van, amely
nek a feje és ura Jézus Krisztus, és amelynek tagjai mind 
azok, akik hisznek őbenne. Azonban a Krisztusban való hit egy
általán nem jelent valami katolikus értelemben vett uniformi- 
záltságot. A Jézus Krisztusban való egységen belül maga a 
Szentírás is a különbözőségek gazdag skáláját ismeri. Maga a 
Biblia is sokféleképpen és sokszínűén tesz bizonyságot Istenről. 
A Szentírás egyes könyvei is különböznek egymástól a Krisz
tusról való bizonyságtevés módjára nézve, de sohasem a krisz
tushit lényegére nézve. Más-más színezete van Pál apostol teo
lógiájának, Péter apostol tanításának, János apostol evangéliu
mának és leveleinek, ismét más tükröződik Jakab apostol ke- 
resztyénségében, másként írják le Krisztus életét, tanítását, ha
lálát és feltámadását az egyes evangéliumok, mennyire külön
bözik egymástól Máté evangéliuma vagy János evangéliuma — 
világosan fejezi ki azt a görög szöveg, amikor azt mondja, hogy 
a Máté írása szerinti, Márk szerinti, Lukács szerinti, János sze
rinti evangélium — , tehát legálisnak ismeri el az evangélisták 
különböző látásmódját Jézus Krisztusról. Ugyanígy különbözött 
egymástól már a bibliai korban a palesztinai ősgyülekezet és a

AZ EGYHÁZ EGYSÉGE
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hellenista gyülekezet. Ugyanígy különböztek egymástól maguk 
az apostolok is származásra, képzettségre, vérmérsékletre, egyé 
niségre nézve.

Mindez azt jelenti, hogy éppen a különféleségen és sokféle
ségen keresztül válik nyilvánvalóvá a Krisztusról szóló bizony
ságtétel gazdagsága és sokszínűsége. Hogyha ezt világosan lát
juk, akkor elkerüljük sok irreális vágyálomnak a kergetését. 
Akkor valljuk, hogy az egyház egységében mindig lesznek ta
nítási típusok, mivelhogy a történeti egyházakban „rész szerint” 
van az ismeret, „rész szerint” van a prófétálás, „rész szerint” és 
„tükör által hományosan” történik a látás.

Ennek ellenére nem minden egyházi különbözőség nyer 
ilyen „legitim” formát. Ott, ahol az evangéliumtól való eltéve
lyedés, valamint a szolgálat tartalmától való elfordulás követke
zik be, ott a különbözőség a bűnnek a bélyegét viseli magán, 
mégpedik a Krisztustól és az ő tanításától való elszakadásnak a 
vétkét.

Isten, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött Fiát 
adta érte (Jn 3,16), és aki Krisztusban megbékéltette magával a 
világot és rábízta az egyházra a békéltetés igéjét (2 Kor 5,14— 
21), azt akarja, hogy a keresztyének Jézus Krisztusban való 
élete az egész egyházért és az egész világért érzett felelősség je
gyében teljék. Jézus Krisztus, aki egyedül illetékes Isten aka
ratának végső summázásában, ezt az összefoglalást az ún. nagy 
parancsolatban adta meg, amely az Isten- és emberszeretet pár
huzamosságáról szól.

Az első pünkösd napján a Szentlélek távoli országok lakói
ból álló gyülekezetre áradt ki. Az egyház, amely hosszú ideig 
csak Izraelben működött, íme ökumenikussá lett, az első gyüle
kezet magába öleli a különböző népek fiait, mert Isten előtt nin
csen személyválogatás, minden népből való kedves előtte, aki őt 
féli és benne hisz.

A láthatatlan Istennek a szolgálata a látható embertárson 
keresztül valósul meg {1 Jn 4,20). Az Isten- és az emberszere
tetnek ez a párhuzamosan haladó vonala teremti meg a keresz
tyének között a szolgálat egységét. Mindez sokféleképpen és 
sokszínűén valósul meg, de mindig ugyanazzal a Krisztust kö
vető szándékkal és felebaráti szeretettel. Akik egyek ebben a 
szolgálatban, azok élik a Krisztus-követők egységét.

Ebben a hármas csomópontban foglalható össze a Szentírás 
tanítása a Krisztus-követők egységéről, különbözőségéről és azo
nos szolgálatáról.

Mindez azt jelenti, hogy a szent nép, a keresztyének közös
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sége már így is egység, akik hisznek Jézus Krisztusban, máris 
egyek a tanítványságban, a Krisztus-követésben. Az egyház 
egysége: csak a Krisztushoz kötöttségben van megalapozva. A 
Krisztus-hitben tehát máris meglevő valóság az egyház egysége. 
Nem az a fontos, hogy dogmatikai kérdésekben megegyezés le 
gyen, vagy szervezeti egységre törekedjünk, tehát emberi pró
bálkozások kezdődjenek, hanem az a fontos, hogy mindegyik 
egyházban levő hívek Jézus Krisztushoz tartozzanak, benne 
higgyenek, őt kövessék. A keresztyénség különbözőképpen ala
kította ki a maga életformáját, anélkül, hogy elveszítette volna 
a Krisztusban levő egységét.

Jézus Krisztus nem egyetlen egyházi közösségben van je 
len, hanem valamennyiben. Nem véletlen, hogy annyiféle tör
téneti egyház jött létre a keresztyénség'én belül, mint amennyi 
ma található az egész világon. A Szentírás sehol sem tanítja azt, 
hogy az egyház dogmatikai vagy szervezeti egységét tartsuk 
legfőbb feladatunknak. A  Szentírás Jézus Krisztust állítja a 
középpontba. Főpapi imádságában Jézus a vele való egységért 
és a tanítványok egymás közti egységéért könyörög.

Ma akkor egységesek a világ keresztyénéi, ha egységesen 
hisznek Isten egyszülött Fiában, egységesen követik embersze
rető akaratát, egységesen képviselik _a szeretet magatartását 
mindenki irányában. A hangsúly mindig a hiten és a hitből fa
kadó magatartáson lesz.

Az egyház egysége csak úgy ér valamit, ha abban kialakul 
a hívek egysége Jézussal, vagyis a mi személyes egységünk és 
belső összetartozásunk Jézussal.

A  Jézussal való egységünk azt jelenti, hogy egyezzünk vele 
gondolkodásmódunkban, érzületünkben, akaratunkban, cselek
vésünkben. Keresztyén életünk annyit ér, amennyi abban 
megjelenik Jézusból. Hitünknek az az értelme, hogy rajtunk 
keresztül kiábrázolódjék valami Jézusból. Őmaga ezt így mond
ta tanítványainak: „Kövess engem!” Ezzel azonosulásra, közös
ségre, belső kapcsolatra hívott fel.

A  jézusi ember azonosul Jézus szeretetével, s ezért megta
nul a másikért tenni, a másikat segíteni, a másikért élni, őt 
megérteni, szíve dobbanását is figyelni, az egyéni önzés útját 
otthagyni és közösségivé lenni. Ez azért nem nehéz, mert a Jé
zussal való belső megegyezésből, szoros kapcsolatból, alapelvi 
azonosulásból származik hozzá az erőnk. így teljesül Jézus fő
papi imádsága, hogy a tanítványai tökéletesen egyek legyenek 
vele, annyira szervesen, ahogyan Jézus és az Atya egyek.

D. dr. Ottlyk Ernő
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T a n u lm á n y ok

ETIKAI TÁJÉKOZÓDÁS
Az LVSz teológiai munkája a humanitásról

Számadás hétévi munkáról
KÉT NAGYGYŰLÉS KÖZÖTT ezúttal a szokásosnál hosszabb 

idő telt el. Már az 1963. évi helsinki nagygyűlés is ráadott egyet az 
öt évre, hogy elkerüljük az időbeli összeütközést az Egyházak Vi
lágtanácsának nagygyűlésével, azután a nagygyűlés helye körül tá
madt problémák miatt még egy év adódott hozzá. Ennék következ
tében a korábbi öt év helyett most majdnem hét év állt a Teológiai 
Bizottság rendelkezésére, és ez kedvezően hatott munkájára. Elmé
lyültebb, szélesebb körű és eredményesebb lehetett. Emellett a fel
adott és vállalt téma is átfogóbb és maibb volt. Helsinki előtt a teo
lógiai munka a hitvallások érvényességének kérdésével indult, és 
eljutott a lutheri megigazulástan m odem  megfogalmazásának fel
adatához. Az eredmény erősen vitatott lett és sokan hiányolták, 
hogy a megigazulásnak a mai ember kérdéseihez való viszonya 
nem lett világossá, pedig ez a lutheri reformáció idején egyértelmű 
volt. Ezért a helsinki nagygyűlés olyan témát tűzött ki, amely al
kalmas lehet a megigazulás etikai következményeinek kifejtésére, 
vagy mondjuk így: a lutheri reformátort teológia és az emberiség 
mai problémáinak konfrontálására. A  Teológiai Bizottság ezt a té
mát —  „A z igazi humanitás és Krisztus uralma” —  több évi téma
sorozatra bontotta fel, és egymásután tanulmányozta a humaniz
mus modern irányzatait, a Krisztus uralma teológiáját, a kétféle 
kormányzásról szóló lutheri tanítás mai értelmezését, a hivatás és a 
munka időszerű problémáit, a társadalmi átalakulás és a forrada
lom etikai szempontjait, és végül az egyház egységének kérdését. 
E program keretében a Teológiai Bizottság másvallású teológusok 
és világi szakemberek bevonásával az eddiginél közvetlenebbül 
foglalkozott a mai teológiai kérdések széles körével. Ez a munka 
azonban nemcsak időileg 'és intenzitásban haladta meg az előző 
évekét, hanem földrajzi kiterjedésében is. A bizottság tudatosan 
törekedett arra, hogy munkájának eredményeit ne csak a hétévi 
időszak végén, hanem már menetközben is továbbadja a tagegyhá
zaknak, és bevonja a teológusok széles körét a közös feladatokba. 
Ez messzemenően sikerült is, és mint a mi egyházunkban, úgy más 
tagegyházakban is párhuzamosan folyt a teológiai munka a helsin
ki témáról. Így a Lutheránus Világszövetségben Dr. Mikko Juva 
professzor közreműködésével olyan jelentős teológiai— etikai tájé
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kozódás ment végbe, amilyenre eddig alig volt példa. Az előadáso
kat, munkatételeket és jelentéseket évről évre közölte a Luthe- 
risohe Rundschau, jelentékeny mértékben a Lelkipásztor is, most 
pedig az eredményeket összefoglalva adja a „Humanitás és Krisz
tus uralma’ című tanulmányi kötet (Humanitát und Herrschaft 
Christi, Zűr ethischen Orientierung heute. Hrsg. von Ivar Asheim, 
Göttingen, 1969, 224 lap).

A  humanitás megvalósítása mint közös emberi feladat
HÁROM FŐ KÉRDÉS körül csoportosítható a hétévi teoló

giai munka gazdag témaanyaga, ahogyan ezt az előszóban M. Juva 
mondja: „A z olvasó észre fogja venni, hogy itt három fontos prob
lémakörről van szó, amelyeknél teológiai bizottságunk a lutheri ha
gyományt nem hagyta el ugyan, de mégis túllépte. Ezek: először a 
keresztyén etika viszonya a humanitáshoz, azután a sokat vitatott 
és sokszor elferdített két birodalomról szóló tanítás revíziója, és vé
gül a keresztyén etika viszonya a társadalmi és politikai struktú
rákhoz és ezek változásaihoz, egészen a forradalom problémájáig. 
Reméljük, hogy munkánk eredményét, amelyet itt előterjesztünk, 
nemcsak az evangélikus és az ökumenikus teológia kölcsönös gaz
dagodásának, hanem az evangélikus egyházon és teológián belül is 
a megújulás és előrelépés jelének fogják tekinteni.”

A HUMANITÁS problémája azonban ezt a három problémát is 
egységbe foglalja, ahogyan I. Asheim megállapítja, aki az össze
foglalás megfogalmazását végezte. Összefoglaló cikkének is „A  hu
manitás mint keresztyén felelősség” címet adta, és bevezetésül rá
mutat arra, hogy az emberiség mai problémái mögött nyíltan vagy 
burkoltan mindenütt a humanitás kérdése rejtőzik. Az ember leg
nehezebb kérdése saját önértelmezése: Mi az ember? A tanulmány 
rámutat a filozófia és a tudomány ellenmondásosságára, amikor az 
emberség fogalmának a meghatározásáról van szó. Mióta a filozó
fia elvesztette átfogó jellegét, a szaktudományok a maguk szem
pontja szerint foglalkoznak az emberrel, de így igazában egyik sem 
ad feleletet a humanitás lényegére. Ellenmondásosnak látja a tár
sadalmi fejlődést is. Szerinte ennék hajtó rugója az ember szabad
ságra való törekvése, amelyet azonban a fokozódó technizálódás 
ismét korlátoz: A  személyes lét önmegvalósulásának értelmében 
vett szabadságot az egyre inkább racionalizált és a modern tech
nikától formált munka és pihenés világa határozza meg. Az ember 
a technika segítségével hatalma alá hajtja a világot, hogy függősé
géből felszabadítsa magát, és akkor veszi észre ezt a veszélyt, hogy 
maga alkotta világának rabjává lesz. Látása szerint a társadalmi 
fejlődésben párhuzamosan hatnak a humanizáló és dehumanizáló 
tényezők, de végül is optimista hang szólal meg: „Mégis bizonyos 
az, hogy az emberiség egy eddig nem realizált szabadság felé tart, 
amely éppen azért, mert még magasabbrendű szabadságról van szó, 
még bonyolultabb és nehezebb lehetőséget és feladatot jelent az em
ber számára.”
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VILÁGMÉRETŰ kérdésnek mondja — helyesen — a tanul
mány a humanitás problémáját, amely messze túlmegy az indivi
duális magatartás kérdésein: „Ma nemcsak az egyes emberek vi
szonyulásáról van szó, hanem a viszonyokról is, vagyis politikai és 
gazdasági rendszerek jellegéről és funkciójáról, amelyeknek hatá
sát »ertkölcsösnek« vagy »erkölcstelennek« érzik.” Ebből követke
zik, hogy a humanitás megvalósítása is közös feladata a keresztyén 
és nemkeresztyén etikának: „Az ember humanitásának kérdése ma 
nemcsak valamilyen feleletet, hanem közös feleletet követel, amely 
világméretű együttműködés alapjává tehető. Ezeknek a törekvé
seknek a keretében rendkívül időszerű a keresztyén hit önértelme
zésének kérdése: Hogyan tud belesegíteni a keresztyén hit és a ke
resztyén igehirdetés az igazi humanitás megértésébe és megvaló
sításába?!” Ez a kérdés vonul végig az összefoglaló jelentésen.

Az emberiség Krisztus uralma alatt
AZ EGYETEMES EMBERI ÉS A KERESZTYÉN elemek vi

szonya a keresztyén etikában: ez a keresztyén szociáletika alapkér
dése ma. Ezen fordul meg, hogyan látjuk az egyház és az állam, a 
gyülekezet és a világ, a keresztyénség és a kultúra viszonyát, és 
milyen értelemben tartjuk lehetségesnek hívők és nem hívők 
együttműködését. E probléma hagyományos teológiai formája a 
Krisztus uralmáról és a kétféle kormányzásról szóló tanítás régi vi
tája: „Ezt a hitvitát röviden és egyszerűen a szociáletikának a hit
vallásban való megalapozásáról folyó vitának lehet tekinteni. A 
társadalmi rendek etikáját egyrészt a teremtéstanra (az 1. hitága- 
zatra) lehet építeni, és akkor az egyetemes emberi és racionális 
ethosz irányába haladunk. Ha azonban a krisztológiában (a 2. hit
ágazatban) látjuk az etika alapját, akkor inkább a hit ethosza felé 
haladunk, vagyis az etika hangsúlyozottan keresztyén jellege felé.”

KRISZTUS URALMA teológiája felől közelítette meg ezt a 
kérdést a Teológiai Bizottság. Állásfoglalását a tételsorozat fő mon
datainak kiemelésével jellemezzük: „1. Nem lehet az életnek olyan 
területe, amelyben Krisztus nem Urunk. 2. Krisztus uralmának esz
méjét azonban túlfeszítenénk, ha úgy gondolnánk, hogy az egész 
etika tartalmilag vezethető le belőle. 3. Az etika tartalmi meghatá
rozásánál a környező világ valóságára vagyunk utalva. 4. Isten kö
vetelését azonban nem szabad a társadalmi adottságok mindenkori 
igényével azonosítani. 5. Azt azonban fenn kell tartanunk, hogy Is
ten követelését a világ Valóságában kell felismernünk. 6. Isten eti
kai követelésének és a világ valóságának ez a kapcsolása azt céloz
za, hogy az evangéliumi ethoszt a szabadság ethoszának tekintsük. 
7. A Krisztusban adott ez a szabadság felszabadít a társadalmi és 
individuális téren minden törvényeskedő eszmétől és utópiától. 
Ezért a világot elfogultság nélkül vehetjük úgy, ahogyan van. 8. Ez 
azt jelenti, hogy az etika az első és a második hitágazatban, a te
remtéstanban és a krisztológiában gyökerezik, de nem jelenti az eti-
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ka kétvágányúságát,, vagy kettős morált, mert Isten uralma és 
Krisztus uralma megkülönböztethető, de nem választható el. 9. Ha 
az ethosz szabadságát az evangélium felől és Isten akaratát a konk
rét szituációval összefüggésben látjuk, akkor mondhatjuk, hogy az 
erkölcsi cselekvés emberségünkkel van adva, és innen nézve a hu
manitás megvalósítását tekinthetjük az etika céljának. 10. Ebből 
adódik a keresztyén és az egyetemes emberi tényezők viszonya: ha 
az etika emberségünkkel van adva, akkor keresztyének és nemke
resztyéneknek messzemenő erkölcsi egyetértésben kell cselekedni
ük, és készen kell lenniük együttműködésre. 11. A keresztyén em
bernek hajlandónak kell lennie arra, hogy cselekvésének indítéká
ról számot adjon azoknak is, akik nem osztják a hitét.”

A lutheri hagyomány újraértelmezése
KETTŐSSÉG már a fenti tételekben is megfigyelhető, amelyek 

pedig lényegileg Krisztus uralmának a címe alatt találhatók. A ket
tősség abból adódik, hogy a keresztyén ember Krisztus uralma 
alatt Isten teremtett világában él, és ezért ethoszát egyformán ha
tározza meg Krisztus evangéliuma és a Teremtő akarata. Lényegi
leg ennek a megvilágításába kerül ezek után a két birodalomról 
szóló lutheri tanítás is. A beszámoló úgy látja, hogy ez a tanítás 
„nem szerencsés” , mert félrevezetheti az embert két egymástól el
különülő szférában való gondolkodásra s ez a keresztyén etikától 
független, autonóm életterületek elismerését vonhatja maga után. 
Ugyanakkor azonban erőteljes hangsúly esik ennek a tanításnak a 
nélkülözhetetlenségére is: „Az ethosz evangéliumi jellege, a szabad
ság ethosza áll vagy bukik azon, hogy ne nivellálják ezt a különb
séget (a teremtés és megváltás különbségét), ámely az egyház és a 
világ együttműködésének teológiai megalapozása szempontjából 
nélkülözhetetlennek bizonyul.” Figyelemre méltó az a megállapítás 
is, hogy ,,a teokratikus tendenciáktól való elhatároláshoz aligha 
elegendő Krisztus uralma szolgáló jellegének hangsúlyozása és az 
egyház politikai hatalmának teljes elvetése. Sokkal inkább arra 
kell tekintettel lenni, hogy Krisztus kizárólag az evangéliumban 
mint Isten kegyelmének üzenetében és nem a törvényben látható. 
A teokratikus félreértés gyökere abban az elképzelésben rejlik, 
hogy Isten törvénye csak az egyház által jut a világba.”

Jellegzetesen „keresztyén” emberség?
EBBŐL AZ ALAPÁLLÁSBÓL a dolgozat erősen megkérdője

lezi, hogy lehetséges-e az etika speciálisan keresztyén tartalmáról 
beszélni. Rámutat arra a tényre, hogy a Szentírás messzemenően 
tartalmaz egyetemes emberi etikát. Már az Ótestamentum is felve
szi környezetének etikai tételeit. De az Üj testamentumra is jellem
ző, hogy az etikai követelmények messzemenően általános emberi 
jellegűek. A Teológiai Bizottság munkájának eredményeit itt is té
telsorozat foglalja össze, amelynek fő mondataira érdemes felfi
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gyelnünk: „1. Ha minden jóakaratú emberrel való nyílt és készsé
ges együttműködés konkrétul oda vezet, hogy a keresztyén maga
tartás és a keresztyén részvétel nem látszik különlegesen keresz
tyénnek, akkor ezt egyáltalában nem szabad negatívan megítél
nünk. Éppen a keresztyén etika törekszik arra, hogy a helyzet kö
vetelményeinek megfelelően szolgáljon szeretetben. Az a törekvés, 
hogy az ember önmagát cselekedeteivel és ezeknek önigazult hang- 
súlyozásával másoktól megkülönböztesse, mindig a farizeizmus je
le volt (v. ö. Mt 6). 2. A jellegzetesen keresztyén vonás az etikai 
cselekvésben elsősorban a hit szabadsága. 3. A keresztyén szabad
ság, amely nem kényszerül arra, hogy különleges jócselekedeteket 
mutasson fel, szabadságot jelent az olyan nem feltűnő cselekede
tekre, amelyeket a hétköznap követel. Ebben az értelemben mond
ja Luther, hogy a jócselekedeteknek »nincs neve«. Logikusan kö
vetkezik ebből, hogy ilyen módon a keresztyén jellegzetesség bele- 
vész az egyetemes emberibe. Mivel a keresztyén ember minden 
cselekedete a hiten alapul, mélyen rejtve marad az, ami őt hivatá
sában más embertől megkülönbözteti. 4. Jézus tanítványait „na
gyobb” igazságra szólítja fel (Mt 5,20). 5. Ezért döntő pillanatokban 
Jézus szavaihoz való ragaszkodás a világ számára botránkozássá 
válhat. 6. De a keresztyén ethosz intenciója szerint egyetemes em
beri marad, és nem törekszik valami kizárólagosan keresztyénire.” 

JELLEGZETESEN KERESZTYÉN cselekvés ezek szerint nem 
adódik a keresztyén etikai alapokból, de a tanulmány még felveti 
azt a kérdést is, hogy nincs-e az emberségnek valami jellegzetesen 
keresztyén eszményképe, amelyet meg kell valósítanunk. Ezzel kap
csolatban utal arra, hogy „a keresztyén humanitás eszméje Jézus 
személyén orientálódik, de Jézus nem proklamálta a humanitás 
semmiféle eszményképét.”  A  tanulmány ezért két fontos szempont
ra hívja fel a figyelmet: „Először: Egyáltalában nem az ember esz
ményképén fordul meg a dolog. Az igazi problémák mélyebben van
nak az eszmények és az ideálok szintjénél. Az igazi kérdések az Is
tenhez való viszonnyal, a humanitás transzcendens gyökereivel füg
genek össze. Másodszor: A keresztyén hitből a humanitásnak csak 
bizonyos külső kontúrjai és nagyon általános kritériumai adódnak. 
Egyébként azonban a keresztyén hit lényege szerint szembenáll 
minden lezárt antropológiával: az Istenhez való viszonyra kon
centrálódása, a Krisztusképben való gyökerezettsége, valamint esz- 
hatológikus beállítottsága azt követelik, hogy a humanitás képét 
nyitva hagyjuk. Ez nem jelenti, hogy a humanitás kérdéséről nem 
lehet semmiféle iránymutató kijelentést tenni, de a válaszokat nem 
lehet közvetlenül a hitből levezetni. Ebben az összefüggésben is 
komolyan kell vennünk azt a tételt, hogy Isten akarata mint konk
rét követelmény a világon keresztül ér el minket, és hogy ezért 
minden emberrel együtt kell tusakodnunk korunk kérdéseinek 
megoldásáért. Értelmes kijelentést a humanitásról csak az egyház 
és a világ, a hit, az értelem és a tapasztalat ilyen dialógusa közben 
tehetünk.”
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Felelősség az emberért és világáért
A SZOCIÁLIS STRUKTÚRÁK, amelyek az egyes ember éle

tét döntő módon határozzák meg, álltak a Teológiai Bizottság to
vábbi etikai tájékozódásának középpontjában. Ezek közül két ak
tuális problémakört emelt ki, egyrészt a munka és hivatás, más
részt a forradalom kérdését.

REVÍZIÓT követel a tanulmány a hagyományos lutheránus hi
vatás- és munkaetika vonalán. Helytelenít, hogy a lutheri hivatás
etika a hivatás adott keretein belül való hűséges kötelességteljesí
tésre redukálódott, „eredetileg azonban sokkal nagyobb távlata és di
namikája volt, és ezt ma újra vissza kell szereznünk.” A reformá- 
tori munkaetika eredetileg magába foglalta a társadalmi viszony
latok egész szélességét és változatosságát, és feltételezte a dinami
kus teremtéshitet, amely szerint Isten állandóan újat teremt és eb
ben az ember a munkatársa. Két modern elemet kell belevinni a 
hivatásetikába: „Az egyik a dinamikus történetszemlélet, amely 
számol a modern világ hivatásbeli fluktuációjával és változandó- 
ságával. A másik a közös politikai felelősség, vagyis az a kérdés, 
hogy én mint állampolgár hogyan segíthetek a viszonyok javításá
ban. Az adott társadalmi viszonyokban való pusztán passzív bele- 
illeszkedés tökéletes ellentéte az igazságosságért végzendő keresz
tyén szolgálatnak. Szeretnénk aláhúzni, hogy ez az állásfoglalás a 
társadalmi struktúrák revízióját és dinamikus változtatását a ke
resztyén ember hivatásává teszi.

A  MUNKA szociális dimenzióit hasonló módon hangsúlyozza a 
tanulmány. Rámutat egyebek között arra, hogy a munka individuá
lis teljesítményként való értelmezése olyan kultúrák körében, ame
lyek a közös tulajdon és munka rendszerére épültek, sokszor bom- 
lasztóan hatott, és a fejlődő országokban „kizsákmányoláshoz és el
idegenedéshez” vezetett. Rámutat az otthontalanná és gyökértelen- 
né vált vándormunkások sorsára mint az ipari társadalom káros kí
sérőjelenségére. Ebben az összefüggésben kijelenti: „A  munka szo
ciális összefüggése, amely a Biblia látása számára annyira lényeges, 
az individualista teljesítményetika elejtésével egyidejűleg újra 
hangsúlyozandó. A  Bibliának azok az igéi, hogy a munkás méltó a 
bérére (Lk 10,7), és hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék (2Ts 
3,10), nem értelmezhetők a teljesítmény dicsőítéseként, hanem ér
telmüket olyan közösségben kapják meg, amelyben az emberek egy
mást kölcsönösen hordozzák és elismerik.” Abból az ismert keresz
tyén etikai tételből, hogy a munka az embertárs szolgálata, meg
vonja a tanulmány a következtetéseket a munka szociáletikája felé 
is: „Ha a munka magasabbrendű értelme az embertárs szolgálata, 
akkor a munkaviszonyokat, amennyire lehetséges, úgy kell alakí
tani, hogy a munkás ezt a tevékenységét ilyen szolgálatként értel
mezhesse. Konkrétül jelenti ez: a) az igazságos bért mindenki szá
mára: azonos bért azonos munkáért, b) a szabad hivatásválasztás 
lehetőségét faji és társadalmi származástól vagy lakóhelytől füg-
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getlenül, c) azonos kiképzés lehetőségét mindenki számára, és d) a 
munkaadó és a munkavállaló viszonyának megfelelő kialakítását, a 
munkás részvételét a termelési folyamat irányításában.” Ezeknek a 
tételeknek a jelentőségét akkor sem becsülhetjük kevésre, ha vé
gül is nincs szó a termelőeszközök közös birtoklásáról.

Szociális változás és tervezés
„KERESZTYÉN SZOCIÁLIS FELELŐSSÉG ma csak egyet je

lenthet: belemenni a változó kulturális, szociális, gazdasági és poli
tikai adottságokba, megérteni az idők jeleit, és minden jóakaratú 
emberrel együtt dolgozni a jövőént. Ez azt fogja jelenteni, hogy a 
változásokat nemcsak elfogadjuk, hanem értük aktíve együtt dol
gozunk, sőt adott esetben a vezetést is vállaljuk.” Ez a tétel vezeti 
be a szociális változásról és tervezésről szóló fejezetet. Miután a ke
resztyén ember szociális felelősségét az Istenhit és a felebaráti sze
retet megvilágításba helyezi, s röviden az ésszerű tervezés nélkü
lözhetetlenségét hangsúlyozza néhány ponton rámutat arra, hogy 
ez a két tényező, a hit és a szeretet mennyiben segíti a társadalmi 
fejlődést, és mennyiben szab határt a technika által nyújtott lehe
tőségeknek. Egyfelől hangsúlyozza a tanulmány a szükséget szen
vedők megsegítésének követelményét: „A  szükséget szenvedő em
berekért való gondoskodásban a keresztyén hit eredete szerint ra
dikális, és nem ismer el semmiféle megszokást vagy határt.” Más
felől éppen emberszeretetből kell néha a technikai fejlődésnek ha
tárt szabni. Bírálja azt az optimizmust, amely szerint a tudományos 
technikai haladás minden esetben pozitív előjelű: „Törvényszerű 
rendnek tekintik, hogy ami technikailag lehetséges, azt kivitelezni 
is kell, és azt nem is lehet megakadályozni.” Ezzel szemben alapve
tő tételnek tekinti: „Csak olyan haladás helyeselhető, amely az 
egyén és az emberiség humanitását szolgálja.”

A FORRADALOM kérdését a Teológiai Bizottság 1968-ban 
tárgyalta, amikor a forradalom teológiája a tetőponton volt, vagy 
azt éppen meghaladta. Az összefoglaló tanulmány híven tükrözi a 
bizottság óvatos állásfoglalását: „A  keresztyén etika a korábbi 
nemzedékekben keveset gondolt azzal, hogy a keresztyének olyan 
kivételes helyzetbe kerülhetnek, amelyekben a felebarát jogának 
védelmében nincs más választásuk, mint hogy visszájára fordított 
jogrendek ellen támadjanak. Kivételes helyzetet jelent az erőszak 
alkalmazása olyan forradalom közben, amelynek célja igazságosabb 
társadalmi rend helyreállítása. Elképzelhetők azonban olyan esetek, 
amelyekben keresztyének az erőszak alkalmazását helyeslik és el
fogadják, és abban részt vesznek.” Ezzel etikai szempontból lénye
gileg lehetségesnek tartja a tanulmány a keresztyén ember részvé
telét a forradalomban, bár ezt kivételes állapotnak tekinti, és — 
végeredményben helyesen — aláhúzza a keresztyén ember kötele
zettségét arra, hogy az erőszakot a forradalomban is igyekezzék le
hetőleg kerülni. Részletezi a forradalom negatív kísérőjelenségeit,
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bár elismeri, hogy ezek minden hatalmon levő rendszer velejárói 
lehetnek. Általában erősen hangsúlyozza a keresztyénség és az egy
ház békéltető szerepét, de ennek keretében mégis ezt a határozott 
mondatot is olvassuk: „A  keresztyén békéltetésnek semmi köze 
sincs a békülékenységgel olyan társadalmi visszaélésekkel szemben, 
amelyek felebarátunkat érintik. A keresztyéneknek éppen ilyen 
helyzetben kell ,kérlelhetetlenül’ harcolniuk.”

Szociális akció és egyház
„VÉGZETES FÉLREÉRTÉS volna, ha az egyház visszavonulna 

minden szociálpolitikai kérdéstől.” Ez a bevezető mondat jellemzi a 
tanulmány alapállását. „Az egyház elmulasztja felelősségét, ha a 
vallás és a politika, az egyház és a társadalom merev elválasztása 
alapján elszigeteli magát a világtól. A kérdés többé nem az, hogy 
az egyház egyáltalában részt vegyen-e a társadalmi életben, hanem 
az, hogy hogyan kell az egyház ügyét képviselni és érvényesíteni.” 
Örülünk annak, hogy a tanulmány véglegesen felszámolja az egy
ház és a társadalom szembeállítását, és így határozza meg a kettő 
viszonyát és a belőle folyó egyházi feladatot: „Az egyház maga a 
társadalom egy része, s ezért az egyház társadalmi feladatát csak 
a társadalomban végzendő feladatként lehet értelmezni, és nem az 
elvont szembenállás helyzetéből.”

KIRE GONDOLUNK mégis konkrétül, amikor a szociáletikai 
feladatokkal kapcsolatban az egyházról beszélünk? A tanulmány 
utal arra, hogy a feladatok konkretizálásánál más és más a hely
zete a lelkésznek, az egyháznak mint intézménynek, egyházi intéz
ményeknek, egyházon belüli mozgalmaknak, vagy az egyház egészé
nek mint Isten népének. Hangsúlyozza, hogy az egyéni szociál
etikai állásfoglalásnak nem kell mindig azonosnak lennie egy egy
ház hivatalos nyilatkozatával. Megfelel az eredeti lutheri alapállás
nak az a tétel, hogy „az egyház társadalmi felelősségén elsősorban 
a különböző pozíciókban és hivatásokban működő keresztyének fe
lelősségét kell értenünk, és csak másodlagosan a szervezett és in
tézményes egyház felelősségét.” Mögötte az a helyes felismerés áll, 
hogy az egyház mint intézmény ne igényeljen magának közéleti 
befolyást és hatalmat. Mégis számol a tanulmány azzal, hogy az 
egyháznak is kell konkrét szociális szerepet vállalnia. Ennek lehe
tőségét egyrészt az egyház indirekt akcióiban látja, azzal, hogy he
lyet és lehetőséget nyújt teológusok és laikusok, keresztyének és 
nem keresztyének konfrontációjára, hogy így megkapják a helyes 
döntés lehetőségét. Másrészt direkt akciókban, amelyeknek három 
formáját említi a tanulmány: a nyilvános egyházi állásfoglalást az 
egyház hivatalos képviselői részéről, a közvetlen eljárást állami és 
közhivatalokban, és a politikai prédikációt, amely aktuális köz
életi problémákat vesz célba. Két alapvető tétel jellemzi a tanul
mányt: „Egyrészt az egyház kötelezve van arra, hogy Isten tör
vényét félelem nélkül és világosan konkrét becélzással hirdesse, s 
ezért nem hallgathat az igazságtalanságokról. Másrészt az a fel
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adata, hogy hidat építsen, és a megbékélést szolgálja. Ezért nem 
lehet puszta párttá, és nem válhat egyoldalú .érdek’ szószólójává. 
Ebben az értelemben mintegy politikátlannak kell lennie.” Érződik 
a szövegen, hogy ezzel kapcsolatban súlyos problémák merülhet
nek fel: „Tökéletes pártatlanság a politika kérdésében bizonyára 
elérhetetlen cél.” Viszont a tanulmány igyekszik az egyház pozitív 
politikai és társadalmi szerepét is körülírni, mint partnerét, mint 
konstruktív kritikusét, és mint kezdeményezőét. Hangsúlyozza, 
hogy „az egyház mint a modern társadalom egy része köteles a 
szociális viszonyok javításáért fáradozni. Az ember keresztyén 
szemlélete arra ösztönzi, hogy azonosítsa magát azokkal, akik igaz
ságtalanságot és szükséget szenvednek, és a szabadságért, jogért és 
egyenlőségért folytatott harcukban segítségre szorulnak. Ez nem
csak külön egyházi csoportok és egyes keresztyének, hanem az 
egész egyház ügye, amit az egyháznak testületi fellépésével kell 
világossá tennie.” Eközben az egyház „nem kötheti magát megha
ladott nézetekhez és pozíciókhoz” . Bizonyos esetekben a kezde
ményezés is az egyház feladatává válhat. „Az egyház a világ né
pességéhez viszonyítva kisebbséget alkot ugyan, de mégsem felejt
heti el, hogy kisebbségi helyzete ellenére is a személyi és az anyagi 
eszközök jelentős gazdagságával rendelkezik. Ha tehát megvan 
benne a szükséges áldozatkészség, nagyon is képes arra, hogy je
lentős kezdeményezéseket indítson el, amelyek ha eredményesek, 
példájukkal új fejlődést nyithatnak meg. Az egyház feladatához 
tartozik, hogy az egész társadalomban ilyen ösztönző módon mű
ködjék.” Ugyanakkor arra is figyelmeztet a tanulmány, hogy az 
egyháznak nincs és nem is lehet különlegesen kiváltságos helyzete: 
nem kizárólag és távolról sem mindig az egyház a kezdeményező.

„A  SZABADSÁG az etikai cselekvés feltétele,” — mondja a 
tanulmány, ezért miután rámutat a kultúroptimizmus és a kultúr- 
peszimizmus ellentétes jelenségeire, végül abban foglalja össze a 
keresztyénség és az egyház szociáletikai felelősségét, hogy ,,a sza
badság helyévé és eszközévé legyen” . Igaz, — és ez a tanulmány 
helyes egyházi önkritikájára vall — e lehetőség után kérdőjelet tesz, 
mert kérdésesnek találja, hogy az egyház tényleges valóságában 
megfelelhet-e ennek a hivatásának. Ezért az egész tanulmány ezzel 
a mondattal zárul: „A mai szociáletika egyik leglényegesebb fel
adata az, hogy végiggondolja a keresztyén szabadság és a társada
lomban való szabadság viszonyát. Eközben feltétlenül az egyházon 
belüli viszonyokon kell kezdeni, mert végeredményben az egyház 
szavahihetőségéről van szó, és arról a kérdésről, hogy saját körében 
megérezhető-e valami az evangélium felszabadító erejéből.”

A humanitás mint szociáletikai kritérium
SVÉD teológiai munkaközösség a Teológiai Bizottság munkájá

val párhuzamosan foglalkozott a humanitás problémájával. A Teo
lógiai Bizottság ismertetett összefoglaló jelentéséhez csatlakozik en
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nek a munkaközösségnek a tanulmánya, amelyet R. Holté uppsalai 
professzor foglalt írásba. Emlékeztet arra, hogy a mai keresztyén 
szociáletikai diszkusszióban állandóan a humanitás jelentkezik a 
szociáletika irányító eszméjeként, ezért azt a kérdést vizsgálja, hogy 
a humanitás milyen értelemben lehet a szociáletika legfőbb érték
mérője, kritériuma. Mivel ezzel a kérdéssel legutóbb az 1968. évi 
uppsalai nagygyűlés előtt Zagorszkban rendezett konferencia fog
lalkozott, a hozzászólás lényegileg ennek a konferenciának a téte
leit elemzi (v. ö. Lp 1968, 361kk). Miután kritizálja a zagorszki je
lentés módszerbeli és terminológiai következetlenségét, helyesli, 
hogy a humanitást tekinti keresztyén szociáletikai kritériumnak. 
Viszont szükségesnek tartja a humanitás pontosabb meghatározá
sát. A hozzászólás abból a jellegzetesen individuáletikai tételből in
dul ki, hogy az ember célja önmaga megvalósítása. Szerinte ez 
egyeztethető a teremtéshittel, s belőle levezethető a szociáletika is: 
„Aki önmagának jogokat igényel, annak kötelessége, hogy elis
merje másoknak azonos jogait. Ez az aranyszabály tartalma: Amit 
akarsz, hogy mások tegyenek veled, azt tedd velük te is. Az arany- 
szabály az egyenlő igazság alapelve, egyúttal a felebaráti szeretet 
parancsának variánsa is, amely azt mondja: Szeresd felebarátodat, 
mint magadat. A felebaráti szeretetnek, amely beépül a struktú
rákba, az igazságosság formáját kell felvennie, és az egyetemes 
emberi szükségletek, jogok és kötelességek sémájához kell iga
zodnia.” Innen nézve élesen veti fel azt a kérdést, hogy van-e ak
kor a szociáletikának jellegzetesen keresztyén tartalma. Erre próbál 
feleletet adni Jézus Hegyibeszédével kapcsolatban: „Ha a Hegyi
beszéd érvényességét egészen az individuális területre korlátozzuk, 
akkor szétesik az individuáletika és a szociáletika. Ezzel azonban 
hangsúlyoznunk kell, hogy amikor a Hegyibeszéd megmutatja mi
lyennek kellene lennie tulajdonképpen’ az embertársi viszonynak, 
akkor minden fennálló társadalmi rendet relativizál, és egyúttal 
ösztönzést ad a struktúrák megváltoztatására is.” Bár ez a tanul
mány kiindulásában erősen emlékeztet a hagyományos protestáns 
etikára, amikor a szociáletikát individuális oldalról közelíti meg, 
mégis örvendetesen kell megállapítanunk, hogy áttöri ezeket a kor
látokat, és konkrétül tájékozódik a szociáletika mai kérdései felé.

Keresztyének nemkeresztyén társadalomban

NDK-beli tanulmányi csoport részéről is találunk rövid hozzá
szólást az ismertetett tanulmányi kötetben. Ez egyfelől hangsú
lyozza Krisztus uralmának korlátlanságát, másrészt azonban ki
emeli a krisztológia mellett a teremtéshit etikai jelentőségét is. 
Bár a világban ellentétes és negatív erők is érvényesülnek, „mégis 
merjük a mai világot Isten jó világának tekinteni, így elfogadni, és 
így reménykedni érte” . Ennek alapján hangsúlyozza, hogy Isten 
mandátuma alapján cselekszik a világot átalakító modern ember 
akkor is, ha Istenről nem tud. Viszont a teremtő Istenbe vetett hit
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szabaddá teszi az embert arra, hogy nem keresztyénekkel is együtt
működjék „minden kérdésben, amely a humanitás célját szolgálja, 
amilyen a béke, az igazságosság, a szabadság, a személyes és társa
dalmi jólét ügye. Érdekes azonban, hogy az etika egyetemes emberi 
vonásai mellett más hozzászólásoknál sokkal erősebben hangsú
lyozza a keresztyén etika speciálisan keresztyén tartalmát és a gyü
lekezetnek mint a világban élő hivők közösségének jelentőségét. 
Azon a ponton pedig hiányosnak érezzük a hozzászólást, hogy csak 
keresztyén társadalomról szól, de alig tűnik ki az, hogy szocialista 
társadalomról van szó, és arról, hogy abban mi a keresztyének 
felelőssége.

Krisztus uralmának hatósugara

AMERIKAI teológiai munkaközösségek meglepően nagy mér
tékben vették ki részüket a közös munkából. Sokkal nagyobb mér
tékben, mint bármikor korábban. Virgil R. Westlund, majd Paul D. 
Opsahl, a Lutheránus Világszövetség Amerikai Nemzeti Bizottsága 
Teológiai Osztályának igazgatója 1966-ban három munkaközösséget 
szervezett, munkáik három könyvben jelentek meg 1969-ben. Mind 
a három a keresztyén reménység problémájával foglalkozik az em
beriség mai kérdéseivel kapcsolatban, mégpedig: 1. A keresztyén 
reménység és Krisztus uralma, 2. A  keresztyén reménység és az 
emberiség jövője, 3. A  keresztyén reménység és a szekuláris világ. 
Mind a három kötet több tanulmányt tartalmaz, és színes képet 
nyújt az amerikai lutheránus teológusok munkájáról és állásfog
lalásáról. Ezeknek részletes ismertetésére most nincs lehetőség, bár 
némelyik tanulmányra talán még visszatérhetünk.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉPET kapunk azonban a három könyv 
tartalmáról abban a cikkben, amelyet a részletanulmányok alapján 
John Reumann professzor, az Amerikai Lutheránus Tanács tanul
mányi osztályának igazgatója írt. Ez is a Teológiai Bizottság ismer
tetett tanulmányi kötetében jelent meg, és terjedelme vetekszik 
a Teológiai Bizottság beszámolójával. A  cikk emlékeztet arra, hogy 
az ökumenikus diszkussziók középpontjába különösen az 1961. évi 
újdelhi nagygyűlés óta a kozmikus krisztológia került. Azóta sokat 
vitatott téma az, hogy Krisztus uralma túlmegy az egyházon. Bár 
messzemenő az egyetértés abban, hogy Krisztusnak „adatott min
den .hatalom” , mégis permanens témává vált az, hogy ezt hogyan 
kell érteni: lehet-e Krisztus üdvözítő cselekvéséről beszélni az egy
házon kívül, és helyes-e minden humánus megnyilatkozást a vi
lágban Krisztus uralmára visszavezetni? Ezért lett az összefoglaló 
cikk témájává az a kérdés, hogy meddig terjed Krisztus uralma.

URÁNAK vallja a keresztyénség Jézust kezdettől fogva, bár 
ennek értelmezésében az említett cikk szerint már áz Üjtestámen- 
tum keretén belül is eltérések mutatkoznak: „Minden újtestámen- 
tumi krisztológia tud Jézus egyház fölötti uralmáról, némelyik ér
vényesíti uralmát a világ fölött is, és egy típus (Kol 1,15—20) a vi
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lág fölötti jelenlegi uralmáról is beszél. De uralma a jelenben még 
el van rejtve (Kol 3,3—4).”  Az egyezések mellett ezek a jelentős 
eltérések arra figyelmeztetnek, hogy nem szabad Krisztus uralmá
nak kérdését leegyszerűsíteni, és mindig figyelembe kell venni a 
különböző újtestámentumi krisztológiák eredeti tendenciáját is.

A JELENLEGI HELYZETET ezek után így jellemzi: „Most az 
ember az ,alkotó’, sokkal inkább mint az istenek. Az ember sza
baddá lett arra, hogy a természetet alárendelje saját alkotásának. 
Ez a gyors változás kétféle értékelésben részesült: 1. optimista 
szemlélettel, amely örömmel üdvözli az emberi lehetőségeket 
(Harvey Cox), 2. inkább pesszimista szemlélettel, amely óv a dé- 
monikus lehetőségektől (Jaques Ellul).”  A  cikk viszont teológiai 
szempontból három fő típust különböztet meg. Az első típus az 
akcióra teszi a hangsúlyt. Míg korábban inkább kvietizmusról le
hetett beszélni, „most különösen az ,új’ teológiát a ,tett messianiz
musa’, az ,akció orgiája’ jellemzi.”  A  másik típus a szociális struk
túrákhoz való viszonyát helyezi középpontba, és vagy Isten transz
cendenciáját hangsúlyozza (G. Vahanian), vagy Isten immanenciáját 
ünnepli a szekuláris világban (W. Hamilton, Th. Altizer, D Miller). 
A  harmadik típusnak a két birodalomról szóló tanítást tartja, 
amennyiben azt helyesen értelmezik. Örömmel olvassuk itt ezt az 
értékelést: „Luther tanítása emlékeztethet minket a társadalmi élet 
,szent szekularitására’, amely szabad az egyház uralmától, de alá 
van vetve Isten uralmának. Ez arra indíthat, hogy Krisztus uralmá
nak jelentőségét a mai szociális problémák olyan területein is ke
ressük, mint a háború, a népesedési robbanás, az éhezés, a szegény
ség, a faji kérdés és az egyes ember megbecsülése. Bele kell fog
lalni ebbe az egyházak szükségszerű bűnbánatát is olyan ponto
kon, amelyeken gyakran azt a benyomást keltették, hogy képtele
nek bűnbánatra.”

A VALLÁSOK és Krisztus uralmának kérdése ismételten fog
lalkoztatta az amerikai munkacsoportokat. Az egyik tanulmányt, 
amely ugyanebben a kötetben jelent meg, már közöltük (Lp. 1970, 
132kk). Az összefoglaló cikk is foglalkozik a vallások kérdésével. 
Hangsúlyozza, hogy „a névtelen keresztyénség a Lélek munkája, és 
az egyháznak fel kell figyelnie rá, nemcsak prédikálnia. Fel kell is
mernie, hogy Krisztus mindenütt jelen van, ahol egy keresztyén 
másokért él, tudatos igehirdetés nélkül is. Ezzel kapcsolatban az 
egyház, amelynek mindenekelőtt a fölény érzet gyanújától kell ma
gát tisztáznia, semmiképpen sem dicsekedhet, csak egyedül Krisztus 
uralmával, és ezzel is csak a szolgálat helyzetében.”

VÉGÜL az összefoglaló cikk részletesen elemzi a Kol 1,15— 
20-ba foglalt Krisztus-himnuszt, és megállapítja, hogy a teológiának 
„a teremtés, a megváltás és a megszentelés egységéből és különbö
zőségéből kell kindulnia” , Krisztus uralmát pedig a megváltással 
kell körülhatárolnia: „Örülhetünk Isten kegyelmes cselekvésének 
az egyház határain túl, felmutathatjuk az egyház feladatát a szo
ciális igazságért folyó forradalmakban, és együtt örülhetünk a föld
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minden örömével, de emellett érvényesíteni kell a keresztre kon
centrált teológiát, amelyben az egyház megtartja szolgai formáját. 
A keresztyéneknek mint minden embernek Istentől kapott termé
szetes bölcsességüket kell bevetniük a világért folyó munkájukba. 
Az egyháznak magának pedig szolgai formában kell feloldódnia 
Isten világában.” /

Mérleg

OBJEKTÍV ÉRTÉKELÉST adni nem könnyű feladat a Teoló
giai Bizottság keretében és azon is túl hét éven át folyt sokrétű és 
gazdag tartalmú munkáról. Különösen akkor nem, ha az ember 
maga is részese és tanúja volt annak, hogy ez idő alatt hogyan 
szélesedett és mélyült el a látás és a megértés az emberiség mai 
kérdései és a keresztyénség feladatai iránt. A  tanulmányi kötet be
vezetése is kritikusan szemléli az eredményt: „Tudatában vagyunk 
annak, hogy tanulmányaink kissé elvont és elvi síkon maradtak.”  
Idő közben a problémák is hallatlanul gyors ütemben váltották egy
mást. A  bizottság ezt nyomon követte ugyan, de az összefoglalás
ban a korábbi évek „divatos” témái is természetszerűleg helyet 
kaptak, és így érezhető „egy bizonyos distancia a legfrissebb aktua
litásokhoz képest.”  De az önkritika ellenére sem ítéljük meg nega
tívan az eredményeket, sőt nagyra becsüljük. Világosan jelentkezik 
benne a sokszor bírált konzervativizmusból való kitörés szándéka 
és az előrelépés eredménye. Örömmel állapítjuk meg, hogy a közös 
reformátori alapokból sok esetben az egyház mai helyzetének és 
világi feladatának hasonló vagy azonos felismerései születtek, és 
így egyre szélesebb egyetértésben együtt hordozhatjuk a felelőssé
get az evangélium tiszta hirdetéséért és az emberiség szekuláris 
szolgálatáért.

Dr. Prőhle Károly
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Enthuziasztikus keresztyénség
A PÜNKÖSDI MOZGALOM

A pünkösdi mozgalom még csak hetven egynéhány esztendős, 
de növekedése jelentős, különösen ha elterjedésének területeit néz
zük. Afrika és Latim-Amerika számos országában a pünkösdiek* 
a többi protestánsok számát messze túlhaladják. A  Lutheránus Vi
lágszövetség nagygyűlése éppen Brazíliában lesz, abban az or
szágban, ahol a pünkösdi mozgalomnak 4 millió követője van, az 
egész brazil protestantizmus 70 százaléka. Olaszországban, Francia- 
országban, Skandináviában a pünkösdi gyülekezetek a leggyorsab
ban terjedő vallási mozgalmakhoz tartoznak. A pünkösdiékre jel
lemző jelenségek felbukkanásával találkozunk a jelen években 
Észak-Amerika és Európa több római katolikus, anglikán, reformá
tus, sőt néhol evangélikus egyházában. A pünkösdi mozgalomnak 
ez ta világszerte tapasztalható elevensége, előrehatolása joggal von
ja magára figyelmünket.

Vizsgálódásunk e jelenség okaira vonatkozólag tanulságos le
het számunkra, attól függetlenül, hogy találunk-e és mennyiben 
hasonló növekedést, vonzást a magyar pünkösdi gyülekezetekben. 
1962— 1965 között a magyarországi „evangéliumi keresztyén (pün
kösdi)”  gyülekezetekben új felvétel 198 volt, ez a taglétszámhoz ké
pest 4%-os emelkedést mutat, amely az elhunytak és kizártak 
száma következtében 1%-kal csökken, tehát a tényleges növekedés 
a négy esztendő alatt 3%. (Űjabb adat nem áll rendelkezésemre.) 
A  hazai pünkösdiekkel összefűz bennünket az ökumenikus kapcso
lat. Hazai evangélikus egyházunk életében nincsenek jelek a pün
kösdi mozgalom hatásáról Az ütközésmentes és új társadalmi ren
dünkből következő egyenjogú viszony annál inkább lehetővé teszi 
a pünkösdiekkel kapcsolatos tárgyilagos szemléletünket.

Rendkívüli segítséget jelent a külföldi tájékozódásban Wialter 
J. Hollemveger múlt évben megjelent összefoglaló műve, mely 
nagyszabású áttekintés a pünkösdi mozgalomról. Az „Enthusias- 
tisches Christentum”  című könyv (Zürich, 1969) testvéries hang
vételű. Megbízhatóságát, hitelét növeli írójának személye: a szer
ző, ma 43 éves, a pünkösdiek bibliaisfcoláját végezte el felnőtt ko
rában, tíz évig pünkösdi prédikátorként működött, ezután iratko
zott be egyházi teológiára, s megszerezte a teológiai doktorátust. 
Disszertációjában a pünkösdi mozgalom történetét és jelenét dol
gozta fel. Mivel e tárgyban kevés irodalom állt rendelkezésére, 
több száz pünkösdi vezetővel levelezett az egész világról, nem egy
től élőszóban kapott felvilágosítást. Három évig a zürichi teológiai

* A z  egyh á zu n k ban  m eg szok ott ,,p ü n k ösd ista ”  n év  helyett az á ltaluk  használt 
- .p ü n k ösd iek ” , „p ü n k ö sd i”  m eg je lö lé s  a lka lm azása  az ök u m en ik u s m egb ecsü lés  
v e le já ró ja .
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fakultáson volt tanársegéd, majd 1965-től az Egyházak Világtaná
csa egyik titkára Géniben. Könyvének ajánlása világossá feszi 
szellemi helyzetét: „Barátaimnak és tanítóimnak a pünkösdi moz
galomban, akik a Bibliát szeretni, tanítóimnak és 'barátaimnak a 
református egyházban, akik a Bibliát megértem tanítottak.” Nem 
kétséges, hogy a pünkösdiek már nem tartják magukhoz tartozó
nak, de nyilvánvaló művének hangneméből, megállapításaiból és 
értékítéleteiből, hogy mély belső megértés vezeti a pünkösdi moz
galom ismertetésében és elemzésében. Ezt tanúsítja a függelékben 
közölt, pünkösdi prédikátortól származó „kritikai utószó” is. (Idé
zeteim —• ahol nincs más megjelölés — ebből a könyvből valók. 
Kétféle idézőjelet használok, aszerint, hogy a szerző mondatairól 
vagy általa idézett mondatokról van szó.)

Jelen sörök nem 'foglalkoznak az erősen szétágazó pünkösdi 
mozgalom történeti ismertetésével, sem tanításuk, kegyességük vá
zolásával. Az érdeklődőket utalom az említett nagy, 640 oldalas 
műhöz. Vizsgálódásunk most a pünkösdi mozgalomra jellemző en- 
thuziazmusra irányul, amely fő sajátossága és vonzóereje.

Jelenségek
A teológiai szakkifejezés, amely az enthuziasztikus megnyil

vánulások körét javarészt átfogja: a Szentlélek keresztsége.
A mozgalom születése Los Angelesben történt. Egy Seymur nevű 
néger prédikátor Csel 2,4 alapján hirdette: „aki nem szól nyelve
ken, nincs megkeresztelve a Szentlélekkel” . 1906. április 9-én ,hul
lott a tűz’ egy imaösszejövetelre. Az első, Szentlélektől megkeresz
telt egy 8 éves néger fiú volt. Három éven át tartották egy bérelt 
templomban imaösszejöveteledket nyelveken szólással, jnyelvéken 
énekléssel és prófétálássáL A mozgalom vezetői majdnem mind né
gerek. „A  ,Los Angeles-i pünkösdi élmény’ az amerikai néger gyü
lekezeték történetéből ismert, a feketék között gyakran előforduló 
enthuziasztikus kitörés, amelynek különleges ,pünkösdi minősíté
sét’ a fenti elmélet adta a Szentlélék^keresztséggel elmaradhatat- 
lanul velejáró nyelveken szólásról.”

A pünkösdi mozgalom megindulása tehát egy lelki ébredésre 
vezethető vissza, amely Észak-Amarika elnyomott négerjei között 
századunk kezdetén támadt. A Szentlélek keresztségének rögzítése 
a nyelveken szóláshoz, mely „inital sign”snek, kezdeti jelnek szá
mított, különösen az észak-amerikai pünkösdi, mozgalom kialakulá
sában bizonyult fő  tényezőnek. „De a pünkösdi mozgalom inöveke- 
désében még fontosabb volt az a képessége, hogy laz észak-ameri
kai néger emberre jellemző enthuziasztikus megértetési módot a 
közösségképzés szolgálatába állította. Ezek a kommunikációs esz
közök (énekek, nyelveken szólás, beteggyógyítások, álmok, spontán 
istentiszteleti formák stb.) a harmadik világ számára mérvadó je
lentőségűek. Az információk és impulzusok egy bizonyos fajta ,at
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moszférikus közlés’ által cserélődnek.” Nem annyira ,a szavak 
egyezésén, mint inkább az érzések egyezésén’ fordul meg a dolog.

A mai általános pünkösdi szemlélet szerint „a hagyományos 
egyházak húsvét és pünkösd között megrekedtek. Tudják ugyan, 
hogy Jézus meghalt és feltámadt, de hiányzik 'náluk a pünkösdi 
erő” . ,Az Üdvözítő nem prédikált addig, amíg ezt a keresztséget 
nem nyerte el, és nem hagyta tanítványait sem prédikálni a 
Szentlélekikel való megkeresztelkedés nélkül. Láthatjuk, milyen 
fontos ez a keresztség.’

A Szentlélök-keresztség ismertetőjelét illetően a pünkösdi moz
galom későbbi fejlődése során és ma is eltérnek a vélemények. 
,,A nagy többség ezt tanítja: ,Á Lélek keresztségét a nyelveken 
szólás kezdeti jeléről ismerjük meg’ (1944-ik 'évből származó doku
mentum a Dominikai Köztársaságból). ,Mi hiszünk a Lélek kereszt- 
ségében mint Istennek olyan hatalmas erejében, amely, miután az 
ember megmenfetett, beléje hatol, és kifelé láthatóvá lesz a nyel
veken szólás bibliai jele által’ (olaszországi dokumentum az 1957. 
évből). A  Lélek keresztségének bizonyítóka nem a hit, hanem a 
nyelveken' szólás (H. Horton, 1965).

A Szentlélek keresztsége a pünkösdieknél különbözik az újjá
születéstől, a megtéréstől, a hitre jutástól. Ehhez képest újabb lép- 
csőfókot jelent. ,Valaki újjászületett lehet 'anélkül, hogy a Szentlé
lekkel betöltetnék, mert ez a második megtapasztalás nem ugyanaz, 
mint az újjászületés’ (1962-ből). „A  püskösdiek többsége nem tartja 
szükségesnek ia Szentlélek-keresztséget az üdvösséghez, hanem egy
szerűen erővel való felruházásnak tartja a missziói szolgálathoz. 
Javarészt az ún. Jesus only (egyedül Jézus)-esoportokhoz tartozó 
kisebbség azonban ragaszkodik a Lélek-keresztségnek az üdvös
ségre szolgáló nélkülözhetetlenségéhez.” a

„A  Szentlélek keresztségének megtappztalását gyakran leírták 
már. Felszabadító, gátlástalanító, az érzelmi és néha az erotikus 
elemet is egyesítő élményként kell értenünk, amely azoknál, akik 
spontán módon élték át, alapvető 'Előtörténeti jelentőségű.” Egy 
ilyen leírásból idézem: , . . .  jariuáh 28-án, este fél 11-kor, betöltöt
te Jézus ígéretét és megkeresztelt Szentlélekkel. Ez az életem leg
nagyobb eseményévé vált. Hirtelen úgy éreztem, hogy vállaim meg
rándultak, mintegy elektromos ütés ért kívülről, amely testemen 
és egész lényemen áthatolt. Felfogtam, hogy a szent Isten közele
dett hozzám. Éreztem, hogy lábam remegni kezd, 'és éreztem, 
amint öiikéntelen mozgás és rendkívüli erő hullámzik át rajtam. 
Ez által az erő által testem remegése egyre j óbban fokozódott, s 
egyúttal imádságom áhítata emelkedett. Beszédem szétfolyt szá
mon, a halk imahangok erősödtek, és átváltoztak idegen nyelvvé. 
Szédültem. Többé nem én voltam, noha egész idő 'alatt tudatában 
voltam, mi történik. Nyelvem reszketett, de saját erőmből nem bír
tam szájam kinyitni. Hirtelen éreztem, hogy megnyílik szám, és 
áradnak belőle szavak idegen nyelven. Hangom egyre hangosabb
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lett, először szépen csengett, de hirtelen borzalmas panaszkiáltássá 
változott, és azon vettem magam észre, hogy sírok. Olyan voltam, 
mint egy kürt, amelybe belefújnak. Ez a beszéd és ének mintegy 
tíz percig tartott a jelenlevő személyek szerint. Amikor megszűnt, 
egészen csend lett, majdnem hangtalan imádság következett szin
tén idegen nyelven. Amikor 'elmúlt, lélkemet a boldogság és üdvös
ség kimondhatatlan érzése töltötte el. Nem tudtam mást tenni, 
mint hálát adni, hangosan hálát ladni. Isten 'közelségének érzése 
olyan csodálatos volt, mintha a menny a földre jött volna. És a 
menny valóban a lelkemben is volt.’ (A finn pünkösdi mozgalom 
történetét ismertető, 1935-ben megjelent könyvből.)

„A pünkösdiek nyelveken szóláson olyan emberi- vagy angyal- 
nyelven történő beszédet értenek, amelyet az illető soha nem ta
nult. Az a kérdés, hogy a nyelveken szólásnál igazán idegen nyelv
ről van-e szó, csak akkor lenne tisztázható, ha elegendő hangszalag 
felvétel állna rendelkezésünkre róla. A pünkösdiek tartózkodóak 
atékintetben, hogy ilyen kísérlethez rendelkezésre álljanak.”

„A  pünkösdi kegyesség különbséget tesz a nyelveiken szólás két 
furikciójia között. Megkülönbözteti a Szentlélek-keresztség jeleként 
történő, előszón nyelvéken szólást, és a oharismák (kegyelmi 
ajándékok), a Szentlélek ajándékai sorában jelentkező nyelve
ken szólást. Ez utóbbi esetében megkülönböztetik a nyilvános 
nyelveken szólást a pünkösdi istentiszteleteken, amelyet 1 K 14,27 
szerint meg is kell magyarázni, és a személyes nyelvdken szólást, 
amelyet nemHintéllektuális imádságnak, dadogó magasztalásnak 
nevezhetünk (R 8,26).”

A nyelveken szólás — mint a fentebb idézett példa is mu
tatja — nem önkívületi állapot, de van eksztatikusabb módja és 
„hűvösebb” formája. Az utóbbi „'olyasféleképpen hangzik, mint 
amikor rádión nekünk nem érthető idegen nyelvű adót fogunk” .

A pünkösdi 'mozgalom enhuziazmusának vizsgálatakor a cha- 
rismák újszövetségi felsorolásából még (kettő vonja magára figyel
münket, a prófétálás és a gyógyítás kegyelmi ajándéka, moha ezek 
megközelítőleg sem töltenek be olyan nagy szerepet, mint a nyel
veken szólás. A „prófétáláson”  a jövő eseményeinek megmutatását 
értik. 19624501 való pünkösdi dokumentum (La Voz Pentecostal) 
szerint a prófétálás ismertetőjelei: ,Először, hogy a megfelelő idő
ben bekövetkezik. Másodszor, hogy a beteljesülés minden kétséget 
kizáróan pontosan megfelel a jóslatnak. Olyannak kell 'lennie, hogy 
emberi előrelátás alapján nem lehetett volna előre megmondani, 
és a próféta osak a Lélek inspirációjára támaszkodik.’ A prófétá
lás ebben a jövendőmondó értelemben egyes pünkösdi gyülekezetek 
életében tölt be fontosabb helyet, például a svájci „őskeresztyén 
gyülekezetben” , Afrikában a független bantu-egyházakban. 1950- 
ből származó tudósítás szerint Indonéziában az egyik gyülekezet 
vezetője, évek hosszú során előre meglátta gyülekezeti tagjainak 
halálát 'gyakran már hetekkel hamarább, s ez lehetőségül szolgált,
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hogy az illetőt a halálra felkészítse’. A pünkösdi mozgalom régebbi 
ágai a jövendőmondás értelmében vett prófétálást elutasítják, és 
csak mint hátépítő jellegű beszédet engedik.

Szélesebb körű jelenségnek tűnik a pünkösdi mozgalomban az 
imádság által történő beteggyógyítás, de ez a jelenség sem általános 
a pünkösdi gyülekezetekben. Főleg egyes kiemelkedő személyek
hez, „gyógyító evangélistákhoz” kapcsolódik. A pünkösdi csopor
tok álláspontja megoszlik ebben a kérdésben. Az újabb pünkösdi 
közösségek pozitiven viszonyulnak a gyógyító evangélistákhoz, a 
régebbiek javarészt elhatárolják magukat tőlük, noha az előző 
időkben ők is vallották: „aki hisz, meggyógyul; aki nem gyógyul 
meg, nem hitt igazán.” A tarka képet így próbálja Hollenweger 
összegezni: „A  pünkösdi csoportok többsége hisz az imádság által 
történő gyógyulásban, de az orvosi segítséget ma már nem uta
sítja el. Chilei pünkösdi vezető írta ebben a kérdésben 1963-ban 
levelében: „A betegek imádság által való gyógyulását elismeri 
valamennyi pünkösdi gyülekezet anélkül, hogy tanítási elvvé ten
nék, hacsaknem annyiban, hogy Isten ereje és szeretete meg
nyilvánulásának tartják.”

Különös jelentősége van a betegekért való imádságnak az af
rikaiak és .a dél-amerikai indiánok között. Hollenweger úgy látja, 
hogy Afrikában az egyház alternatíva elé került: vagy komolyan 
veszi az orvostudomány, beleértve a pszichoterápia és az afrikai 
hipnózissal való gyógyítás, valamint az imádsággal való beteg
gyógyítás összekapcsolását, vagy követői nagy része elpártol tőle 
pünkösdi csoportokba és más közösségekbe. Ez a megállapítás fő
ként Ghánában, Nigériában éss a Dél-afrikai Köztársaságban 
megfigyelt helyzetre épül.

Ide tartozik a démonoktól való megszállottság kérdése, ame
lyet a pünkösdiek általában szintén vallanak főként a pszichi
átria körébe tartozó elmebajok és kedélybetegségek tekintetében. 
A kóros lelki jelenségek megszüntetése, az elme gyógyulása a 
„démoniak kiűzése” révén történik. „Jóllehet a pünkösdi pré
dikátorok elég okosak ahhoz, hogy lelkipásztorlásuk határát be
lássák, és a pszichiáter, az elmegyógyász munkáját, ha nem ma
rad más hátra, rezignáltan eltűrjék — noha nem ritka a kivétel 
e belenyugvás alól —, az elmegyógyász felkeresése mégis a pré
dikátor és a hívők csődjének beismerését jelenti szemükben.”

Ezek a rendkívüli jelenségék, mint a nyelvdken szólás, a 
prófétálás, az imádság által történő gyógyítás, ördögűzés, nem 
takarhatják el előlünk azt a tényt, hogy a pünkösdiek enthuzi- 
asztikus keresztyénsége minden résztvevőre kiterjedően legtágab
ban és legjellegzetesebben az istentiszteleti összejöveteleiken ta
pasztalható. Túlmenően azon, hogy a felsorolt, különleges meg
nyilvánulások is az összejövetelen történnek, a pünkösdiek is
tentisztelete egészében át van itatva enthuziazmussal. Ez vonat
kozik az istentiszteletük elemeire és lefolyására, az éneklésre, 
az imádkozásra, a prédikációra, a prédikáció hallgatására, vala
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mint a szentségekkel való élésükre. Jellegzetes az úrvacsorái ke
gyességük. Az úrvacsorái istentisztelet ,ünnepi istentisztelet, mi
dőn Krisztus szenvedését és nagy szeretetét szemléljük, melyet 
a kereszten megmutatott. Ebben a pillanatban a hitben belső 
közösségre jutunk vele. Ez olyan sokat jelent, mintha őt magát 
láttuk volna meghalni a halál gyötrelmeiben’ (brazil dokumen
tumból, 1946). Az angolszász országokban hetente, sok európai 
gyülekezetben havonta, néhol évente egyszer veszik az úrvacso
rát. „A  pünkösdiek úrvacsorái kegyessége átélhető szentségbe 
fogja össze a ’Jézus-szerelmét’ a hű barát, Jézus iránti szeretetet, 
a 'sebek és vér’ misztikát, a belemerülést Jézus szenvedésébe, 
halálába, és a kitekintést a Jézussal való menyegzői vacsorára.”

Az enthuziasztikus keresztyénség és pünkösdi mozgalom egy
betartozó fogalmak századunkban, függetlenül attól, hogy jelen
ségeivel néhol másutt is találkozunk. Ezek nagy része is pünkös
diek hatására vezethető vissza, ami megfelel törekvésüknek, hi
szen bármennyire szervezetté, „egyházzá” intézményesedett is 
sok pünkösdi csoport, a „mozgalom” megjelöléshez ma is ragasz
kodnak, és kétségbe vonják, hogy külön felekezet lennének.

Hazai példa

Kardos László ugyancsak a múlt esztendőben, 1969-ben meg
jelent könyve, „Egyház és vallásos élet egy mai faluban” , a du
nántúli Bakonycsernye község vallási viszonyait vizsgáló szociog
ráfiai kutatásának eredménye. A mű kiváló példája annak, mi
ként lehet a marxista társadalomtudomány módszereivel nagyon 
tárgyilagosan, ugyanakkor megértőén, megbecsülő módon feltárni 
a vallásos helyzetet egy falu társadalmában. A könyvnek, melyből 
mi egyházi emberek is sokat tanulhatunk, csak azokkal a részei
vel foglalkozom most, amelyek tárgyunkhoz szorosan csatlakoz
nak.

A pünkösdiek közössége a faluban a legnagyobb szabadegy
házi gyülekezet. A hívők az istentisztelet kezdetén „a maguk for
málta imáikat mormolják félhangosan, olykor hosszú negyedórán 
is át, gyakran szakítva meg hangosabb-halkabb sóhajokkal, si
kolyokkal, ami itt együtt, sok-sok hivő ajkáról hangozva, a kívül
álló számára különös, nyugtalanító hangzavart képez ugyan, de 
minden módon alkalmas arra, hogy a hivő lelkében az áhítat 
szent érzését előidézze . . .  A  nyitó éneklés után kerül sor a közös 
imára: az álló gyülekezetben a prédikátor felszólítására az egyik 
hivő hangos imádkozásba kezd . . .  A  hang a könyörgés és a hála
adás szabadjára eresztett, felfokozott és átélt hangja, amely 
gyakran megy át sírásos, jajveszékelő vagy éppenséggel ujjongó 
hangnembe; gyakran megcsukló, gyakran kitörő, az imádkozó át
élésétől és imakészségétől függően; az avatatlan is —  jóllehet 
természetellenesnek tűnik számára — nehezen vonja ki magátha
tása alól. Annál is kevésbé, mert a gyülekezetből ki-ki egyidejű
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lég a maga saját imáját mormolja vagy mondja félhangosan. „A 
4-5 perces imádkozást spontán módón egy másik hivő imája 
váltja f e l . . közben a magánimádkozók moraja folytatódik, sőt 
nő aszerint, hogy a vezérimádkozó milyen mértékben indukálja 
érzelmileg a gyülekezetei, ill. milyen mértékben kap maga is 
szárnyakat hivőtársai imáitól.”  Három-négy-öt hangos ima is el
hangzik, „és a kollektív érzelmi légkör eléri a helyzethez illő 
maximális fűtöttséget, amelyet a nagyobb gyülekezeti nyilvános
ság előtt nem is lépnek túl. Ezt az érzelmi állapotot formálja to
vább az éneklés. . .  A dallamok szövegükkel együtt alkalmasak 
arra, hogy a vallásos érzelmi meghatást még tovább fokozzák a 
hivőkben. Ennek maguk is tudatában vannak; prédikátoruk éne
keik ,érzéki’ jellegére maga hívta fel figyelmet.”

A pünkösdiek istentisztelete „hivők többsége számára — sa
ját vallomásaik és a megfigyelő szerint is — valóban vallásos 
kielégülés magas színvonalú élményét nyújtja” . ,,E vallásos élmé
nyeknél még magasabb szintű vallásos pszichikai teljesítmény” : 
a nyelveken szólás. „Kizárólagos eszköze az elmélyült ima, amely
ben a hivő könyörög, hogy a Szentlélek töltse be őt is” . Ha ez 
bekövetkezik, „a hívőt ,kifejezhetetlen öröm’ érzése tölti el, az 
ima eredeti szövege megszakad, csernyeiesen szólva a hívőnek 
'elfordul a nyelve’, dadogná kezd, dadogáshoz hasonló szavakat 
ejt, vagy éppenséggel 'nyelveken szól’ : idegen, nem magyar sza
vakat vagy mondatokat ismétel, ill. kever egymással, kiáltozik; 
mindezt az arc elváltozása, heves gesztusok kísérik, az erős lelki 
felindulás az egész testet hatalmába keríti, ’reszket’, ’a Szentlélek 
rázza’, heves mozgásba kezd, 'táncol’, 'lebeg’, s olykor a földön is 
elterül és rángatózik.” Figyelemre méltó, hogy ez a leírás meny
nyire hasonlít az előző külföldi példa önvallomásához, pedig idő- 
belileg, földrajzilag nagy a távolság, az átélők és az elmondó sze
mélyi körülményeiben szintén nagy a különbség.

A nyelveken szólást a csernyei pünkösdiek is csak szűkebb 
körben gyakorolják. Az elhagzó szavak különböző eredetűek. 
Vannak értelmetlen hangzásúak, „egy öreg bányász ezt hajto
gatta: ’dindun daduntim ababuntim’. Egyesek — öreg szlovák 
hívők — szlovákul és — az amerikások — angolul kiáltoztak 
egy-egy Istent dicsérő és Istent kérő mondatot, mások innen- 
onnan szedegetett idegen szavakból, szolgálati szakterminológi
ákból stb. reprodukáltak valami habaréknyelvet. Pszichológiai 
telitalálat volt egy öreg pünkösdhivő ösztönös leleménye: a Szent
lélek keresztségének lelket elöntő pillanatában makacsul ezt is
mételgette: ’einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig’.
Valamikor az osztrak-magyar közös hadseregben szolgált, ahol 
a vezényleti nyelv német volt, és a kézigránát-elhajítás pillanatá
nak lelki feszültsége váltott át mostani hasonlóan feszült lelki 
állapotába. (A kibiztosított és időzített kézigránátot az első világ
háborúban a katona a tenyerében tartotta, a regula szerint szá
molt, : és csak az utolsó pillanatban, robbanás előtt vetette át az
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ellenséges lövészárokba.) E lelkiállapotban a mondanivaló nem is 
lényeges, csa'k 'idegen nyelv’ legyen, s a lélek onnan veszi hozzá 
a matériát, ahonnan tudja.” Még egy megfigyelés: „A Szentlélek 
vétele és a vele járó lelkiállapot — amint mondják — nemcsak 
a közösségi ima keretében áll elő, az otthoni csendes, éjszakai 
imádkozás is meghozhatja.” Ez ,is megfelel az általános pünkösdi 
gyakorlatnak világviszonylatban.

Értékelés

1. Először a szociológiai felmérést végezzük el. A pünkösdi 
mozgalom keletkezésében és terjedésében nyilvánvaló a társadal
mi tényezők hatóereje. Szegénységből, társadalmi elnyomatásból, 
kedvezőtlen szociális körülmények közül, vagy egyszerűen a név
telenségből törnek ki ezen a módon emberek. Dél-Afrika politi
kai jogoktól megfosztott négere talál itt belső kiutat, miközben 
„imádkozik ahhoz az Istenhez, aki Dánielt a tüzes kemencéből 
megmentette” . Chile mezőgazdasági munkásai találják meg a pün
kösdi mozgalomban mintegy „a kárpótlást a nagybirtokosok ter
melői és fogyasztási szövetkezésével szemben” . Argentína indián
jai lehetőséget kapnak a pünkösdi gyülékezetben, hogy „nomád 
állapotukból a gyapotültetés előnyösebb helyzetébe kerüljenek, 
anélkül, hogy a számukra fontos mitikus és mágikus képzeletek
ről le kellene mondaniuk” (újra Hollenweger könyvéből vannak 
az idézetek).

Vigyáznunk kell arra, hogy ne leegyszerűsítve csak anyagi 
ínséget lássunk társadalmi rugónak a pünkösdi kegyességben. 
„Akár Chile mezőgazdasági munkásai vagy Argentína indiánjai 
között, Észak-Amerika proletariátusában, afrikai városok töme
gei, Franciaország cigányai, Svédország dolgozói, Nagy-Britannia 
szegényei között mindenütt az a pünkösdi mozgalom funkciója, 
hogy ismeretlen és néma embereket kifejezőképessé tegyen, a 
nyelv elvesztésének nyomorából meggyógyítsa”. Ez magyarázza, 
hogy távolról sem pusztán szegények találják meg az utat a 
pünkösdi kegyességhez. A társadalmi jelentéktelenségből nőnek 
fel névtelenek a pünkösdi közösségben személyiséggé, akik ebben 
a mikrotársadalomban fontosságra jutnak, társadalmi némasá
guk feloldódik, és szavuk középpontba kerül.

Szociológiai szempontból a pünkösdi mozgalom nagyrészt a 
gazdasági és társadalmi felszabadulás áttételes formája, az egyén 
számára részben valóságos, részben illúzióban történő megvaló
sulása. Idézem a Bakonycsernyéről szóló, a századfordulóra vo
natkozó általános szociográfiai megállapítást: „Az egyház ezek 
szerint nem tudott kielégítő választ adni hívei egy szegénységben 
és kilátástalanságban élő csoportjának alapvető létproblémáira, 
mely ennek folytán maga kereste és találta meg a ,kiutat’ az 
előtte felbukkanó szekta-formában. . .  A vallásos szegényparaszt
ság számára a szekta a társadalmi egyenjogúsításnak, a társadalmi
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igazságtételnek mégoly szerény, de már ebben az esetben is reá
lis és megvalósítható illúzióját nyújtotta. . s egyúttal azt a nagy 
ígéretet is, hogy. . .  aránylag rövid távon minden bizonnyal az 
üdvözöltek körébe kerül. Valójában a szekta semmilyen szociális 
kérdést nem oldott meg, legfeljebb illuzionizmusával a hivő szá
mára elviselhetőbbé tette a szegénységet és iá létbizonytalan
ságot, de gyakorlatilag elodázta vagy éppenséggel akadályozta 
az elesett tömeg felszabadításáért folytatandó társadalmi harcot.”

2. A tények kényszerítenek, hogy pszichológiai magyarázat 
után is kutassunk, hiszen a gazdasági-társadalmi viszonyok nem 
mindig szolgáltatnak elegendő okot az enthuziasztikus keresz- 
tyénség terjedésére, még ha számításba vesszük a pünkösdi moz
galom térítő munkáját, a családi tradíciót és a közösségi életük 
vonzó elevenségét is. A megvilágítandó társadalomlélektani és 
individuális pszichológiai tényezők beleilleszkednek a szociológiai 
folyamatba, így ez a második pontunk közvetlen folytatása az 
előzőnek.

„A pünkösdi mozgalomnak — írja Hollenweger nyugati vi
szonylatban — a szegények és az intellektuális tekintetben hát
térbe szorítottak között megtett diadalmenete után, a pünkösdi 
ébredések második hullámát éljük át a magas állásúak, a nagy 
konszernek igazgatói, különböző szakterületek tudósai, művészek, 
diplomaták és katonatisztek sorában. Mi vonzza ezeket az embe
reket a pünkösdi mozgalomba?” „Több ember van, mintsem 
gondolnánk, akik szenvednek bőrszínük, képzettségük, nemük, 
temperamentumuk, külső megjelenésük, képességükhöz nem illő 
munkakörük következtében valóságos vagy csak vélt hátrányuk 
miatt, s ezt a megrövidülést kompenzálni akarják.” S erre a 
kompenzációra, kiegyenlítésre a pünkösdi kegyesség nagyon al
kalmas.

B. R. Wilson angol szociológus vizsgálta a közelmúltban a 
pünkösdi istentisztelet csoportterápiás funkcióját. Vitatkozva 
Niebuhr amerikai teológus tételével (a szekta — szociológiai ér
telemben — a gazdasági nélkülözés kifejezője), megállapítja: 
csak az átélt nélkülözés vezet tiltakozásra. A nélkülözésnek nem 
kell okvetlenül reálisnak lennie. Döntő a nélkülözés érzése. „A 
szekta funkciója (szociológiai értelemben) a nélkülözés, a hiány 
érzésének legyőzése, miközben tulajdonképpen közömbös, hogy 
a nélkülözés reálisan vagy pusztán narkotikusan van-e legyőzve” .

Pszichológiai szempontból értjük meg a ^pünkösdi mozga
lom bizonyos vonzó erejét a nyugati társadalmak közép és felső 
rétegeihez tartozó emberekre, köztük olyanokra, akiknek nincsen 
kisebbrendűségi érzetük. „Nagy gyárak felelősséggel megterhelt 
igazgatóinak, mérnököknek, diplomatáknak, művészeknek, egye
temi tanároknak stb. segít, hogy személyiségük ,másik oldalát' 
felfedezzék, az őseredetit, a spontánat, az individuális emberit, 
és azt egy kontrolláló, de spontán liturgia keretében átéljék.” 
Hozzáfűzöm: ez mintegy visszahatás is korunk technikai jellegére.
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A teohnizált életformában, az erősen racionális gondolkozásmód 
közepette sokan vágynak mély érzelmi élményekre, s akik ezt 
vallási síkon keresik, a protestáns egyházak intellektuális isten- 
tiszteletében nem találhatják meg.

Néplélektani tényezők is közrejátszhatnak a pünkösdi ke
gyesség hatásosságában. A déli népeknek nagyobb az érzelmi tölté
sük, a belső érzékenységük. A néger ember kommunikációs, köz
lési lehetőségei messze meghaladják a fehér ember inkább gon
dolati, szóbeli síkra szorított érintkezésmódját, — amint már szól
tunk róla — s ezért közel áll hozzájuk a pünkösdiek istentiszte
lete, éppen a spontánabb kommunikációs formák miatt. Az északi 
népek között is van különbség érzelmi szempontból. Érdemes 
figyelnük e tekintetben is a bakonycsernyei tanulmány megálla
pításaira: „A  szekta felé orientáló pszichológiai okok sorában 
kell megemlíteni olyan motívumot 1 is, mint amilyen a csernyei 
szlovák származású evangélikus törzslakosságnak kollektív ka
rakterében gyökerező.. . feltűnő érzékenysége, sőt érzelmessége, 
és soknál —  kivált a vallásosoknál —  tapasztalt hajlama a kép
zelődésre, bizonyos, pontosan nem körvonalazható jelenségek 
misztifikálására, amit jobb híján egyfajta protestáns misztikus- 
ság iránti vonzalomnak is lehet nevezni.” Mindenesetre az en- 
thuziasztikus keresztyénség gyökerei között a népi, faji különbség 
nem elsődleges tényező, amit már az a tapasztalat is igazol, hogy 
hasonló jelenségekkel találkozunk a hűvösnek mondott skandi
náv népekhez tartozó pünkösdiek között is. A  néplélektani vonás 
bizonyos szerepét mutatja, hogy a pünkösdi kegyesség az egyes 
országokban sajátos színezetet kaphat. „Ez a kegyesség Finnor
szágban 'tompítottan, mintegy könnyekkel áztatva’ jelentkezik” 
— idéz Hollenweger egy finn megállapítást.

Az enthuziasztikus kegyességben a szorosabb értelemben 
vett valláslélektani motívum: a vallásos élmény vágya. A  pün
kösdi istentiszteleten kínált vallási élmény tölti be a kompenzáló 
szerepet, a hiányok, hátrányok érzetének legyőzését, amiről már 
szóltam, a társadalmi és az egyéni életsors nehézségeinek oszlatá- 
sát. Ebben közrejátszanak egyéni lelki adottságok. Sietek hozzá
tenni, hogy nem abnormális lelkialkatra kell gondolnunk. Észak- 
Amerikában, Minnesota államban egy pünkösdi csoport (Mk 16, 
17-18-ra hivatkozva) mérges kígyók kultikus érintését végzi az 
istentiszteletén. Tagjairól, egy érdekes lélektani vizsgálat során, 
készített pszichogrammot (személyiségjellemzés lélektani mód
szerek alapján) összehasonlították egyik hagyományos egyház 
ugyanannyi tagjáról készített pszichogrammal. A  várakozás elle
nére kitűnt, hogy a pünkösdi csoportban az abnormális, rendelle
nes psziohéjű emberek kisebb százalékban fordultak elő (37%), 
mint a hagyományos keresztyének csoportjában (45%). A  hagyo
mányos keresztyénekben több elfojtás, depresszív zavar mutat
kozott, míg a pünkösdiek spontánabbnak, szabadabbnak és. füg
getlenebbnek hatottak” . (Különösen idősebb életkorban mutatko
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zott a két csoport között jelentős különbség a pünkösdiek javára.) 
A  bakonycsernyei vizsgálat is arra a megállapításra jut, hogy 
a tapasztalt enthuziasztikus jelenségeket nem lehet „eltorzulás
nak” tekinteni, mert „azok a vallásos tudatnak, a vallásos érzü
letnek, a vallási ritmusnak éppannyira 'szabályos’ megnyilvánu
lásai, mint amennyire 'nem rendhagyóak’ bármely más keresz
tyén vallásos irányzatéi.”

A pünkösdi összejövetelek fokozott vallási élménye az ilyen 
lelki szükségletű embereknél megfelel az illetők pszichikai kon- 
sti tudójának. Vonzerejének a lélektani magyarázatát Kardos 

László könyve tanulságosan kapcsolja össze a nyelveken szólás 
lélektani folyamatának megvilágításával: „Világos, hogy itt egy 
pszichés állapot produkálásáról és reprodukálásáról van szó, ame
lyet a kollektív lelki klíma, a példa, az utánzás, a beleélés — a 
hivő fogékonyságától függően — segít létrehozni. . .  A csernyei 
gyülekezet gyakorlata azt inutatja, hogy a lélek ilyen irányú 
vallásos extatizálása tömegméretekben valósítható m e g . . .  A 
célirányosan gyakorolt vallási rítus, az intenzív hitélet egy ilyen 
félreeső falusi szekta-gyülekezetben is 'magas színvonalú’ vallási 
élmény nyújtására képes.. . Fel kell tételeznünk, hogy az evan
géliumi keresztyének gyülekezetének ez a rítusa és gyakorlása 
az egyik vonzereje e szektának: emez egyszerű emberek szá
mára 'az istenséggel való érintkezésnek' ez a meghitt és úgyszól
ván mindennapos lehetősége és beteljesülése — így hiszik, így ér
zik a hívők —  a 'kiválasztottságnak', az ,elhivatottságnak’, az 'üd
vözülésre való alkalmasságnak’ kétségtelenül lenyűgöző vallásos 
élményét nyújtja.”

3. Teológiai értébmérésünk következik. Enthuziasztikus meg
nyilvánulásokkal az őskeresztyénségben jelentős mértékben talál
kozunk. Pál apostol ugyan másodlagosnak minősíti ezek szerepét 
a gyülekezet életében, de ez inkább kritikai szó, mint ténymeg
állapítás. Lukács állásfoglalása, főleg az Apostolok Cselekedetei
ben sokkal pozitívabb és problémamentesebb a Szentlélek ilyen 
irányú működésével kapcsolatosan. Joggal veszi Hollenweger 
könyvének mottójául E. Sohweizer megállapítását: „A  jeruzsá- 
lemi ősgyülekezetet nagymértékben olyan prófétai megnyilvá
nulások irányították, amelyeket összehasonlító vallástörténet ’enthu- 
ziazmus’ megjelöléssel illetne” .

Ez az újszövetségi történeti helyzet magában még nem dönti 
el a kérdést, hogy mennyi létjogosultsága van korunkban az ős- 
keresztyénség enthuziasztikus gyakorlatának. Annyit azonban 
eldönt, hogy a nyelveden szólást és a Szentlélek más, az Ú j
szövetségben felsorolt enthuziasztikus „ajándékait” nem lehet a 
formájúk miatt a keresztyénséggel ellentétes jelenségnek tartani. 
A tartalom kérdése kerül előtérbe: „Senki sem tudja mondani: 
ÜR A JÉZUS, hacsak nem a Szentlélek által” (1 K 12,3). Ha egy 
vallási élménynek ̂ tartalma Krisztusra mutat, ha a nyelyeken 
szólás vagy prófétálást a Krisztusról szóló igehirdetés furikció-
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jába kapcsolódik Pál apostol útmutatásai nyomán (1 K 14), ke
resztyén teológiai szempontból nem utasítható el. Ha tehát az 
enthuziasztikus jelenségek igazi Krisztushittel, Isten kegyelme 
nagyságának hirdetésével járnak, úgy tekinthetünk rájuk, mint 
a sokszínű keresztyénség egyik válfajára, amely bizonyos társa
dalmi körülmények között, bizonyos emberi sorsok és lelki alka
tok számára a leginkább megfelelő kegyességi formát és gyüle
kezeti közösséget jelenti. Ha nem tartják ezeket a sajátosságai
kat a kegyelem feltételének, s közösségüket az egyedül üdvözítő 
helynek, nem tekintjük őket — vallási értelemben — szekták
nak, hanem keresztyén testvéreknek, akikkel összefűz a közös 
hit. De tartozunk a velük való párbeszédben szolgálni azzal a 
keresztyén látással, amely nékünk adatott.

Ez főleg három pontban csúcsosodik. Az egyik a bűnboosá- 
nat evangéliuma, amely túl minden oharismán, Istennek legna
gyobb ajándéka a Jézus Krisztus által emberi életünk számára. 
Úgy vélem, hogy erről kevesebb szó esik a pünkösdieknél. A má
sik: Isten igéjének bizonyos értelemben vett objektivitása. Ha 
úgy adódik, érzések, élmények nélkül, sőt lelkiállapotunk elle
nére is bele lehet kapaszkodni a hirdetett kegyelembe. Luther 
volt ennek merész mestere! —  A harmadik: a keresztyénség szo- 
ciáletikai nézőpontja és szolgálata. Erről részletesebben kell szó- 
lanom.

A pünkösdi mozgalom — Hollenweger megítélését idézem — 
„túlvilági és befelé forduló vallás” (Jenseits —  und Innerlich- 
keitsreligion) „bizonyos társadalmakban az emberinek szükségszerű 
szigete” (Insel dér Menschlichkeit). Ez a szigetszerűség világvi
szonylatban közömbösségben jelentkezik a politikai és társadalmi 
kérdések iránt. A mozgalom legnagyobb része nem ébredt még 
tudatára, hogy mély vallási élmény nem pótolja a keresztyé
nekre váró szolgálatot, azt, hogy a Pál apostol által a kegyelmi 
ajándékok fölé helyezett szeretet útját járják egyetemes emberi 
vonatkozásban és az emberiség nagy ügyeiben is. A csernyei pél
dáról ezeket olvassuk: „A  pünkösdista vallásosság minden más 
szektával közös vonása. . .  a karitatív munka, a szegények gyá- 
molítása, a betegek ápolása, a munkában való kölcsönös segítség, 
amit a hívek szembetűnő buzgalommal teljesítenek, de — és ez 
itt a lényeges — majd kizárólagosan a szekta-tagok irányában . . . 
A szekta-hivők 'világból való kollektív kivonulása’ . . .  nem vé
letlenül vonja rájuk a kollektív önzés bélyegét.” „A  történeti 
egyházak gyülekezetei e vonatkozásban (a társadalmi változás 
pozitív értékelésében — V. I.) már elég messzire jutottak, de a 
szekták ma is .. . társadalmi zsákutca.”

Az enthuziasztikus keresztyénségnek a „társadalmi zsákut
cából” való kijutása- nem reménytelen lehetőség. Ezt mutatják a 
szocialista országok ' területén olyan jelek, mint amit a bakony- 
csernyei gyülekezetben is megfigyelt a szociológus: ,,A prédiká
tor . . .  ahogy imájában is, beszédjében is biztosítja a fennálló
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társadalmi rendet a pünkösdhivők lojalitásáról” . Világviszony
latban is vannak kivételes jelei növekvő szociáletikai felelőssé
güknek.

Még egy teológiai megjegyzés: Nem lehet feltenni, még ke
vésbé eldönteni azt a kérdést, hogy az enthuziasztikus jelensé
gekben, melyeket a pünkösdi mozgalom 1 K 12,4-11 nyomán gya
korol, mi az emberi, pszichológiai mozzanat, és mi Isten Lelké
nek megnyilvánulása. Ki mondhatná ezt meg akár egy hagyomá
nyos keresztyén imádságról (R 8, 15 értelmében), vagy egyházi 
igehirdetésről (1 K 2, 13 értelmében)?! A  valóság inkább az, hogy 
a Szentlélek az ember lélektani szempontból magyarázható pszi
chikai, lelki folyamatait használja fel munkájához. A Szentlélek 
munkája az emberi psziché működésébe van rejtve.

Tanulságok

Az enthuziasztikus keresztyénség világjelensége figyelmez
tesse az ún. történeti protestáns egyházakat az istentiszteleti 
életük érzelmi, lelki élménybeli szikkadtságára. Nem versengés
ből a lelkekért, hanem azért, mert az egyháznak a teljes embert 
kell szolgálnia, akinek az istentiszteleten lénye minden oldalán 
felüdülést, megtelítkezést, megerősödést kell kapnia.

Az elmondottak alapján nagyon megerősödhetünk abban a 
felismerésünkben, hogy az egyháznak minden erejével támogat
nia kell a világon a társadalmi változást. A kegyességnek és a 
gyülekezetnek nem az az igazi szerepe, hogy pótlékká, szigetté, 
kompenzációvá váljék a társadalmi kérdések megoldása és az 
egyéni sérülések, bajok gyógyítása helyett — már amennyire az 
utóbbi lehetséges. Minden ember anyagi, társadalmi és ember- 
ségi igényét a megfelelő társadalmi és gazdasági rendnek kell 
kielégítenie. Így kiteljesedett emberi életeket hasson át a keresz
tyén hit!

j Veöreös Imre
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EVANGÉLIKUS-REFORMÁTUS PÁRBESZÉD
Tanulmányi jegyzetek

I. PÁRBESZÉD NEMZETKÖZI SZINTEN

1. Kiindulás és cél

„Lutheránus és református egyházak az egymáshoz vezető 
úton” címmel foglalták össze annak a párbeszédnek az eredményét, 
amelyet 1963— 67 között európai teológusok folytattak egymással. 
Hasonló párbeszéd folyt evangélikus és református teológusok 
között Észak-Amerikában is 1963—66 között. A  párbeszédet az 
EVT Hit és Egyházszervezet Bizottsága kezdeményezte és szervezte 
a Lutheránus Világszövetség és a Református Világszövetség véd
nökségével. A  megbeszélésről készült jelentést a Theológiai Szemle 
1967. 11— 12. számában közölte. A  helyzetfelismerésen kívül az 
európai teológusok az ige, a törvény és a hitvallások kérdésével 
foglalkoztak, az amerikaiak pedig a krisztológiát állították érdek
lődésük középpontjába. Az amerikai teológusok megállapították, 
hogy a két egyház tanításában a krisztológia tekintetében mutat
kozó különbözőségek nem akadályozzák a szószéki és úrvacsorái 
közösség gyakorlását. Az európai teológusok úgy találták, hogy 
a megvizsgált kérdésekben mutatkozó teológiai különbségek nem 
minősíthetők egyházakat szétválasztó jellegűeknek. Felvetődött 
azonban a kérdés, hogy mit kell tekinteni „egyházakat szétvá
lasztó” tanításnak és jelenségnek és miben látja a két egyház az 
egyház egységének ismérveit. A  további konferenciákon (1968. 
Tutzing, 1969. Leuenberg bei Basel) ezek a kérdések kerültek 
előtérbe.

A párbeszéd elindításánál az egyházakban ma eleven ökumé- 
nikus életérzésen kívül jelentős szerepet játszott az a tapasztalati 
tény, hogy a protestáns egyházak tagjai között széles körben el
mosódott a hitvallásbeli különbözőségeknek tudata, sok protestáns 
ember számára érthetetlen, miért van külön evangélikus és külön 
református egyház. Szerepet játszott továbbá egy másik tény 
figyelembevétele is. Azé, hogy országonként az egyes református 
és evangélikus egyházak között is jelentős eltérés mutatkozik 
hagyományok és életforma tekintetében.

Mivel a kiinduláshoz az említett adottságokat kissé túlérté
kelték, a régi hitvallások jelentőségével és szerepével nem szá
moltak eléggé, a párbeszéd célkitűzése is túlzott optimizmussal 
telítődött. Az egymáshoz vezető út végső célját, a teljes egyházi 
közösséget szorgalmazták. Ez a célkitűzés európai vonatkozásban 
túlzottnak bizonyult, a párbeszéd mégis gyümölcsözővé vált és
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elősegíti a reformáció két egyházának közeledését, kapcsolataik 
elmélyülését.

2. Felismerések
A párbeszédben részt vevő teológusok munkássága újra nyil

vánvalóvá tette, hogy a reformációban nyert közös örökség az 
eltérések mellett is egyesítő, összetartó erő. De nyilvánvalóvá 
lett az is, hogy a hitvallásokban tükröződő tanításbeli eltéréseket 
nem szabad bagatellnek tekinteni. A  hitvallások iránti közömbös
ség nem az egységet, hanem az elszíntelenedést és a megszegénye- 
dést eredményezi. Felül kell vizsgálni azonban a régi hitvallások
ban szereplő „damnamus”-okat, vajon ezek most is időszerűek-e. 
A  leuenbergi konferencia a ,,damnamus”-ok kiküszöbölését szük
ségesnek látta.

Az uniós törekvéseket nem lehet eleve elítélni. Pl. az ázsiai 
egyházak szolgálatának és létének feltétele a szervezeti egység 
létrehozása. André Appel mutatott rá ,,Konfessionelle Weltbündé 
und ökum ene heute” című cikkében (Ökumanische Rundschau 
1969, 444. lap): „Ázsiában egészen más a helyzet, mert ott az 
egyházak kisebbségi jellege nagyobb mértékben teszi szükségessé 
a keresztyén egység kialakítását, mint az utolsó századok ke
resztyén Európája.” Nyilvánvalóvá lett, hogy az uniós törekvések 
ott indokoltak, ahol a külső körülmények is erre késztetnek, ahol 
viszont elszíntelenedést, a sajátos karizmák megszegényedését és 
ezzel az egyház bizonyságtételének határozottságát, szolgálatának 
hatékonyságát idézné elő, ott kerülendők

Amikor a Református Világszövetség és a Lutheránus Világ- 
szövetség 1968-ban közös tanulmányi konferencián értékelte ki az 
1963— 67 között folyt párbeszéd eredményét a már említett doku
mentum alapján, rámutattak arra is, hogy nem elegendő bizonyos 
tanbeli kérdésekkel elszigetelten foglalkozni, hanem nagyobb 
figyelmet kell szentelni a két egyház sajátos életformájának és 
belső struktúrájának elemzésére. Ebből a szempontból jobb ki
indulásnak tetszik az észak-amerikai teológusok párbeszéde, akik 
a krisztológiát állították az eszmecsere középpontjába. Kovách 
Attila mutatott rá a Theológiai Szemlében közzétett tanulmányá
ban („A  református—lutheránus dialógus ma” , Th. Sz. 1969, 22. 
lap): „Nem az európai, hanem az amerikai teológus párbeszéd volt 
az, amely nagyobb érzéket mutatott az egyházak kontinuitásának, 
az atyák hitvallásának és tanításának jelentősége iránt.”

Nyilvánvalóvá vált, hogy a további kérdéseket megelőző kér
dés a leuenbergi konferencia főtémája: „Az egyházak szétválása 
és az egyházak közössége” (Kirchentrennung und Kirchengemein- 
schaft).

Végül az is érezhetővé vált, hogy az egyház egysége, illetve 
elkülönülése vizsgálatánál az ún. nem-teológiai tényezők (politikai, 
társadalmi, népi, szellemtörténeti körülmények) szerepét nem lehet 
adiaforákként kezelni, hanem teológiailag kell értékelni.
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A  párbeszéd létrejöttét önmagában eredménynek, jó jelnek 
lehet tekintenünk. De a párbeszéd menete közben is születtek jó 
eredmények.

A Református Világszövetség és a Lutheránus Világszövetség 
közvetlenebb viszonyba kerültek egymással. Képviselőik kölcsö
nösen részt vesznek egymás konferenciáin.

A Lutheránus Világszövetség negyedévi folyóirata, a ,,Lu- 
therische Rundschau” egy-egy aktuális teológiai probléma tárgya
lásánál (pl. humánum, Krisztus királyságának kérdései) rendsze
resen kér tanulmányt református teológusoktól is.

A két világszövetség szorosabbá és gyakorlatibbá tette kap
csolatát az Egyházak Világtanácsával, ezzel elősegítették a többi 
felekezeti világszövetség és az Egyházak Világtanácsa viszonyá
nak elvi és gyakorlati tisztázását, növelték és hatékonyabbá tet
ték felelősségüket az ökuménikus mozgalom iránt..

II. AZ EVANGÉLIKUS—REFORMÁTUS PÁRBESZÉD NÁLUNK
1. Egykor
Egyháztörténetünk arról tanúskodik, hogy Magyarországon a 

reformáció két testvéregyháza mindig eleven párbeszédben állt 
egymással. A  párbeszéd formája, tartalma, sőt hangneme időnként 
természetesen eltérő volt.

Az ortodoxia korával lezárult a két protestáns egyház közötti 
éles, sokszor rossz emlékű hitviták ideje. A  racionalista felvilágo
sodás korával elmúlt a tanbeli harmonizálásra törekvés ideje is. 
A  liberalizmus és a nacionalizmus korának jelenségeként értékel
jük az akkori uniós kísérleteket.

Jelenleg is érezteti azonban hatását a két egyház kapcsolatá
ban a pietizmus szemlélete. Ez az egyéni kapcsolatok élményében 
keresi az egyház egységét. Itt elsősorban az újkori pietista moz
galmakra és irányzatokra gondolunk. Különösen a Pro Christo 
Keresztyén Diákszövetség munkássága emelkedett ki, mert több 
volt kegyességi mozgalomnál. A  pietista jellegű ébredési moz
galmak pozitív hatását a két egyház tagjai közötti kapcsolatok 
erősítésében nem becsüljük le, bár ismerjük ezeknek a mozgal
maknak korlátáit és kísértéseit is.

A  múlt közösséget erősítő hatásai közül ma is legelevenebb 
a politikai katolicizmus elnyomó magatartása miatt közösen szen
vedett üldöztetések emléke. Ezek az emlékek nemcsak a rég
múltba nyúlnak vissza. A  két világháború idején, a „Regnum 
Marianum” Magyarországában is sokszor jelentett hátrányt, főleg 
kis emberek életében, ha meggyőződéses protestánsok voltak. 
A  közös sors is párbeszédre késztette nálunk a két protestáns 
egyházat. Fel lehet vetni a kérdést, hogy az ilyen külső, emberi 
tényezők szerepét az egyházi közösségtudat kialakulása szempont
jából mennyiben lehet „nem-teológiai” jellegűeknek minősíteni.

3. Eredmények
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2. Ma
A második világháború után tovább hatottak azok a ténye

zők, amelyek egymás felé segítették és párbeszédre késztették 
nálunk a reformáció két egyházát. Kétségtelen azonban, hogy egy 
egészen új körülmény az eddigieknél fokozottabb mértékben kész
tette az evangélikus és a református egyházat a közösség gya
korlására, az egymásra figyelésre, párbeszédre. Egy nemzeti ösz- 
szeomlás után, egy új politikai és társadalmi rend kialakulása 
közben, ami a régi „keresztyén Magyarország” elvi és gyakorlati 
felszámolását is jelentette, meg kellett keresnie mindkét egyháznak 
a szolgálat új útját. Ez természetesen nem mehetett belső válságok, 
éles viták és küzdelmek nélkül. És nem történhetett főleg bűn
bánat, önkritika, bűnbocsánatba vetett hit és az ebből fakadó 
reménység nélkül. A  párbeszéd a két protestáns egyházon belül 
ebben az időben éles viták formájában folyt a két egyház új utat 
keresői között pedig a testvéri beszélgetés és az egymás terhe 
hordozásának a jegyében. Az evangélikus egyház hálásan emléke- 
kezik ezekre az időkre, mert eléggé magárahagyottnak érezte 
magát. A  külföldi evangélikus egyházak, a Lutheránus Világszö
vetség akkori vezetői is, inkább nehezítették, mint segítették út
kereső fáradozását.

Ma az evangélikus és a református egyház párbeszédét nem
csak meghatározza, hanem megeleveníti és gyümölcsözővé teszi, 
hogy mind a két egyház küldetése betöltésére összpontosítja 
figyelmét. Mind a két egyház a szolgálat, a diakónia fogalmával 
jelöli meg küldetésének tartalmát abban az új politikai és tár
sadalmi rendben, amely marxi—lenini alapokon bontakozott ki a 
második világháború után Magyarországon. Szolgálatuk megtalált 
útját közös útnak tekintik. Kapcsolataikat az útközben folytatott 
dialógus szüntelenül elmélyíti. Az egymásra figyelés, az egymás 
segítése és ezzel az egymáshoz közeledés nemcsak az egyházi 
vezetők között érvényesül, hanem a teológiai akadémiák profesz- 
szorai és hallgatói között, a két egyház lelkészei között és a helyi 
gyülekezetek között is.

A  szolgálat közös útján mindig konkréttá válik az együtt
működés. Bár ismeretesek, hadd említsük meg főbb formáit.

Gyülekezeteinkben de facto fennáll az intercommunio; gya
kori egymás kisegítése a szolgálatban, főleg a szórványhelyeken; 
istentiszteleti helyek kölcsönös használata; közös imádság főleg 
az ökuménikus imahét alkalmával; egymás gyülekezeti alkalmain 
kölcsönös részvétel; egymás anyagi megsegítése is nem egy eset
ben. Kovách Attila megjegyzi: „Ezt az örömöt csak az árnyékolja 
be kissé, hogy a messzemenően jó  tapasztalatok mellett, itt-ott 
aggodalomra okot adó jelenségekről is hallunk. Ügy gondolom, 
hogy semmiképpen ne engedjük az ilyen kérdéseket úgy elmér
gesedni, vagy elhatalmasodni, hogy az drága ajándékként nyert 
és fogadott közösségünk rovására menjen.”  (Th. Sz. 1969. 27. lap.)
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Lelkészek között kialakult a teológiai kommunikáció a szol
gálattal kapcsolatos tapasztalatcsere, igehirdetésre való együttes 
készülés, egymás könyveinek és folyóiratainak kicserélése form á
jában. Itt kell megemlíteni a Theológiai Szemle 1957-ben indult 
új folyamát azzal a megjegyzéssel, hogy a nagyon nívós és a 
jelentős teológiai kérdéseket frissen tárgyaló folyóirat szerkesztő
ségénél gyakrabban jelentkezhetnének evangélikusok tanulmányaik 
kéziratával.

A  két egyház együttműködésének a második világháború után 
kialakult legkiemelkedőbb form ája a teológiai munkaközösség. 
Reformátusokból és evangélikusokból álló állandó munkaközösség 
készíti. az új bibliafordítást. Az ökuménikus konferenciák témáit 
különösen az evanstoni világgyűlés (1953) óta közös szakcsoportok 
dolgozzák fel. így  készült fel a két egyház a Keresztyén Béke- 
konferencia üléseire, de az Egyházak Világtanácsa és az Európai 
Egyházak Konferenciája által szervezett alkalmakra is. A  tanul
mányi munka ezekben a szakcsoportokban és bizottságokban min
dig nagyon konkrét feladatokra összpontosult. A  közös munkában 
a két egyház közeledett egymáshoz, de úgy, hogy sajátosságaik 
is nyilvánvalókká váltak éppen a közelség következtében.

A közös úton egymással folytatott párbeszéd nagy ajándéka, 
hogy az egymással társalgókhoz —■ akárcsak az emmausi tanít
ványokhoz —  odaszegődik utitársul maga az Egyház Ura, hogy 
megnyisson bennünket önmaga és egymás számára. (Dr. Groó 
Gyula hozzászólása a „Lutheránus és református egyházak az egy
máshoz vezető úton” című dokumentumhoz,)

3. Dialógus?
Fölvethető ezek után a kérdés, hogy a magyarországi két pro

testáns egyháznak ilyen formában megelevenedett és termékeny 
beszélgető viszonya dialógusnak moridható-e? Hiszen párbeszédünk 
nem összpontosítja figyelmét a két egyház között tanítás tekin
tetében is jelentkező strukturális eltérések megvitatására és nem 
tekinti céljának a szervezeti uniót, sőt az atyák hitvallásaihoz való 
ragaszkodást, a régi hitvallások megbecsülését segíti elő. A  felve
tett kérdésre következőket felelhetjük.

A  dialógus fogalmának tartalmát nem szeretnénk megszűkí
teni oly módon, hogy csak azt tartsuk dialógusnak, am ikor a két 
beszélgető fél egymás jobb  megértése és közben akarva nem 
akarva a másik meggyőzése érdekében az eltérő véleményekre 
összpontosítja figyelmét az eltérések felszámolása szándékával. 
Ilyen értelemben valóban nem folytatunk egymással párbeszédet. 
De ebből nem következik az, hogy ne közelednénk egymáshoz és 
nem mélyült volna el kapcsolatunk. Az egyház egységét talán jo b 
ban érzékeljük, mint pl. a két világháború közötti időben. A  hit
vallásbeli különbözőségek fennállnak. Eltüntetésükre nem is tö
rekszünk.
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Arra a felismerésre jutottunk, hogy a párbeszéd a szolgálat 
közös útján alakul ki és válik gyümölcsözővé. Tapasztalataink is 
megerősítik a sokszor hangoztatott igazságot, hogy az egyház egy
sége nem öncélú. Ha többre igyekezünk az öncélú egységnél, vagyis 
ha küldetésünket akarjuk betölteni a mai világ bonyolult kérdései 
között és a népünk körében jelentkező feladatok figyelem bevételé
vel, akkor közelebb kerülünk egymáshoz és az egyház egységében 
is nagyobb mértékben részesedünk és több türelemre teszünk szert 
a különbözőségekből adódó nehézségek elviselésére.

A  dialógus, elébb említett szűkebb tartalmával, ma népszerű 
módszer. Sokszor alkalmas nehéz kérdések együttes megközelítésé
re. De nem csalhatatlan módszer. Kovách Attila helyesen utal az 
1520. évi marburgi kollokviumra, amelyhez a reform áció két nagy 
ágának szétválását fűzik. Ehhez m egjegyzi: „A  különválás, a szaka
dás kezdetén olyan találkozó áll, melyet ma bizony nem kollok
viumnak, hanem dialógusnak neveznénk. Eszméltető ez a mi ko
runkban, amikor az a kísértés, hogy a dialógus tényét már önma
gában is mindent megoldó varázsszernek, vagy öncélúnak tekintsük, 
és elfeledkezünk arról a legfontosabb kérdésről, hogy milyen m ó
don, milyen lelkülettel, milyen indíték alapján, milyen normákhoz 
viszonyítva kell folytatni a dialógust.”

A  dialógus általunk gyakorolt módja, ha nem is tűzi célul a 
másik bírálatát, nem zárja ki, hogy kölcsönös kritikával (nem a régi 
damnamusokkal!) tekintünk egymásra.

4. Hogyan látjuk egym ást?
Az egymáson gyakorolt kritika legtöbb pontján érzékelhető az 

atyák hitvallásaiban jelentkező — természetesen egy eléggé nem 
becsülhető egységen belül jelentkező —  ellentét és az is, hogy 
atyáink nem mondvacsinált kérdéseken vívódtak egymással.

A  református kritika főbb pontjai ma így vázolhatok fel: 
A  lutheri reform áció nem elég radikális. Nem számolta fel eléggé 
a pápista kovászt. A  „kétféle kormányzatról” szóló tanításával a 
lutheranizmus a dualizmusra hajlik, nem veszi figyelem be eléggé 
a hit szerepét politikai és társadalmi rend kialakítására vonatkozó 
döntésekben. A  reform áció 450 éves jubileuma alkalmával publi
cisztikai írások jelentek meg református szerzőktől, amelyekben 
Luther munkásságát társadalmi szempontból elemezték főleg s azt 
visszahúzónak, a középkori feudális rend konzerválójának minősí
tették.

Az evangélikus kritika főleg a következő pontokon jelentkezik 
nálunk: a kálvini reform áció az evangéliumot törvénnyé teszi. 
A  Bibliából közvetlen következtetéseket von le a politikai és tár
sadalmi élet kérdéseire. Az Isten igéjétől meghatározott józan ész 
szerepét figyelmen kívül hagyja, amikor a politikai és társadalmi 
élet területén jelentkező kérdésekben a „hitbeli döntés” szükségét 
hangoztatja. Ezzel a kritikával tekint az evangélikus egyház a ma
gyarországi református egyházban jelentős szerephez jutott barthi
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teológiára. Ez nem jelentett azonban soha merev elzárkózást. Főleg 
közvetett úton (Lüthi igehirdetése, Thurneysen homiletikai tanul
mánya és a kolozsvári református teológiai akadémia közvetítésé
vel) érvényesült szélesebb körben már a két világháború között és 
az azt követő években a barthi teológia hatása. Érdemes megemlí
teni, hogy az első jelentős tanulmányt Magyarországon az evan
gélikus Gáncs Aladár írta Barthról 1931-ben (Mit tanulhatunk 
Barth Károlytól? —  Theológiai Szemle, Debrecen). Thurneysen ho
miletikai előadásait „A z Ige szolgálata” címen az evangélikus hit- 
tudományi kar hallgatói rendezték magyar nyelven sajtó alá és 
adták ki 1942-ben. A  református kolozsvári professzor, dr. Imre 
Lajos kitűnő kompendiumát „A  keresztyén vallástanítás” -ról 1943- 
ban evangélikus egyházi híradó jelentette meg Győrött.

A református egyházban is kimutatható természetesen evan
gélikus jellegű teológusok és irányzatuk hatása mint pl. Cull- 
manné, Staufferré és Bonhoefferé.

A  nem teljességgel felsorolt és vulgárisán bemutatott kritikai 
megjegyzések mögött felismerhetők a hitvallásokban és régi teoló
giai vitákban kimutatható gyökerek. Ha a hitvallásoknak érvényét 
felfüggesztenék valamilyen okból, a gyakorlat tenné szükségessé, 
hogy ismét segítségükkel értsük meg jobban egymást és önmagun
kat is, miközben együtt igyekezzünk Isten igéjének mai üzenetét 
megérteni.

5. Protestantizmusunk
A magyarországi két protestáns egyház protestantizmusáról 

szóljunk végül röviden. El kell mondanunk, hogy a protestantizmus 
fogalmának a két világháború között jelentkező értelmezésből sok 
mindent nem tudunk vállalni ma. Ebben az értelmezésben ugyanis 
mind nagyobb mértékben nyomult előtérbe a társadalmi forradal
maktól irtózó, antiszemitizmus és sovinizmus kísértésének áldoza
tul eső „keresztyén állammal” és „keresztyén társadalommal” kon- 
form magatartás a katolikusokkal való rivalizálás jegyében.

A „keresztyén Magyarország” megszűnt az egyházak benne él
vezett előjogaival együtt. Mit jelent a reformáció két egyházának 
protestantizmusa a második Vatikáni Zsinat után, mit jelent a 
protestantizmus a szociális, faji, vallási és ideológiai szempontból 
megosztott világban? Talán némi segítséget nyújt ennek a kérdés
nek a tisztázásához mindaz, amit a magyarországi két protestáns 
egyház közösen végzett szolgálata közben megél.

Benczúr László
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K ön yvszemle

A  tények beszélnek!
Az UNION VERLAG-Berlin kiadásában az elmúlt há

rom év folyamán megjelent könyvek közül néhány mesz- 
szemenő egyezést mutat. Nem csupán abban, hogy majd
nem minden szerzője „egyházi embernek” számít, hanem 
inkább a tanulmányok témái adják a tartalmi egybecsen- 
gést. A kötetek minden tanulmányára, illetve dokumentu
mára jellemző a nem-teológiai kérdések felé való nyitott
ság, s a társadalmi, gazdasági, politikai öszefüggések jvilá- 
gos látása. Ez ismertetés célja nem teológiai megállapítások 
aprólékos visszaadása, hanem egyszerű szembesítés 'a való
ságos tényekkel.

APARTHEID UND MENSCHENRECHTE — Beitrage von A. 
Luthuli, A. Reeves, L. J. Collins. 1967. 180 l.

A  kötet három tanulmánya s a Christian Action röpirata egy
aránt a Dél-afrikai Köztársaság fajgyűlölő politikájával s annak 
tragikus következményeivel foglalkozik.

Albert Luthuli az 1961. évi Béke-Nobeldíj átvételekor tartott 
előadása üti meg az alaphangot: „Olyan helyzetben, amikor egy 
ország törvényei lényegüknél fogva Istent kritizálják, aki az em
bereket különböző bőrszínnel teremtette, lehetetlen közömbösnek 
maradni” . Közismert tény, hogy a mindennapi élet területén ma is 
a „Csak európaiak számára!” táblával találkoznak a bennszülöttek 
s hogy a törvényhozás az évek folyamán nemhogy enyhítené, de 
még inkább elmérgesíti a tarthatatlan, „múzeumba illő” szégyen- 
teljes állapotot. Abban az országban, ahol a gyermekeket annak el- 
hivésére oktatják, hogy minden fehér ember rendes, okos, szor
galm as. . .  a feketék pedig lusták, buták, rosszak és ügyetlenek; 
ott ahol az ország legértékesebb 87%-a a fehér birtokosok számá
ra fenntartott, ahol minden jobb fizetésű foglalkozás csak a fehé
rek előtt áll nyitva, ahol a fehér gyermekek oktatására kilencszer 
többet fordít az állam, mint a feketékére, ahol évente iközel millió 
afrikait büntetnek a megszámlálhatatlan sok törvény valamelyi
kének áthágása miatt, nyilvánvaló, hogy a haladó erők nem elé
gednek meg kevesebbel, mint a teljes és szabad választójog kivívá
sával politikai síkon, az ország értékeinek egyenlő kihasználásá
val és a lehetőségek azonossá tételével gazdasági síkon, az okta
tási intézményekbe jutás méltányosságával kulturális síkon s min
dennemű faji megkülönböztetés eltörlésével szociális síkon.
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Ambrose Reeves püspök szintén a tények erejével száll szem
be azokkal, akik szeretnék hamis beállítással tompítani a helyzet 
élességét. A  Köztársaság 16 millió lakosának csupán Vs-e fehér, 
de azok választják a kormányt, ők azok, akik a „bantu-nevelés” 
hangzatos jelszava alatt lehetetlenné teszik az oktatógárda meg
élhetését, a rohamosan növekvő számú afrikai taníttatását, a szí
nes lakosság városokba települését és munkavállalását, szakszerve
zetekbe tömörülését, mozgás és költözködési jogát, nem is beszélve 
a szólás és önkormányzati szabadságról. Még a sokat emlegetett 
egészségügy sem oly dicsekvésre méltó, ahogy azt beállítják, ami
nek legjobb bizonyítéka, hogy a színesek között (ide tartoznak az 
ázsiaiak és a nagyszámú indiai) ötször nagyobb a gyermekhalan
dóság, mint a fehéreknél, ami nem is csoda, hisz 16-szor több kór
házi ágy jut egy fehérre, mint nem-fehérre. Ezeket a tényeket is
merve valóban groteszk — írja G. Wirth, az UNION főlektora az 
•előszóban — , amikor az NSZK vezető politikusai a Verwoerd-re
zsim „magas vallási és morális felelősségérzetéről” nyilatkoznak 
s közös kereskedelmi (fegyverszállítási) tárgyalásokat készítenek 
elő.

L. John Collins az ENSZ Segélyszervezetének ülésén elhang
zott beszámolójában (1965) nyíltan ki is mondja: az apartheid-po
litika nem egyeztethető össze az Egyesült Nemzetek alapokmányá
val s az alapvető emberi jogokkal, így Dél-Afrikában joggal vár
ható közeli forradalmi változás. — Előterjesztésében részletezi, 
hogy a kért közel 600 000 font évi segélyt milyen arányban java
solja felosztani a rászorulók (elítéltek családtagjai, ösztöndíjasok, 
betegek) között. „Valóban furcsa — fejezi be — , hogy a világ lel
kiismerete milyen könnyen felébred, ha földrengés, vagy árvíz 
van valahol, de az a mérhetetlen szenvedés, mely Dél-Afrikában 
az apartheid-politika ellenzőit éri, oly csekély nyilvános figyelemre 
lel.”

A „Christian Action”  — az angol haladó erők egyesülése — 
befejező röpirata szimpatikus módon ismerteti a jelenleg is bör
tönben levő Barm Fischer kommunista ügyvéd és szabadságharcos 
életrajzát.

NEUE KIRCHE IN NEUER WELT — Studien zum kubanischen 
Protestantismus, 1968. 180 l.

Az egészen fiatal kubai protestantizmus történelmi próbatéte
leit, latin-amerikai helyzetét, új útját s a szocialista társadalomban 
betöltött szerepét ismertetik a szerzők, nem steril megállapítások
kal, hanem a gyors társadalmi változásokból eredő s a tényeken 
alapuló bátor hozzáállással. — A tanulmányok szerzői, Raul Fer- 
nandez Ceballos, Rafael Cepeda és Sergio Arcé Martinez, mindnyá
jan tanúi, sőt résztvevői voltak a forradalomnak, jelenleg is aktí
van szolgáló lelkészek és professzorok, a KBK tagjai.

Cepeda áttekinti a földrész történetét Kolumbustól s a konk
visztádorok kíméletlen behatolásától kezdve a rabszolgák behurco-
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lásán (1880-ig több mint 1 millió néger!), a történelmi katoliciz
mus szerepén át egészen a protestáns egyházak múlt századbeli 
megalakulásáig, Kuba egyházainak önállóvá és nagykorúvá válá
sáig. Latin-Ameríka 180 milliós katolicizmusa között — bármeny
nyire is elsekélyesedett a ceremóniákba fulladt vallásgyakorlat s 
bármennyire is csak a „hivők leikével tudtak mit kezdeni, de a 
testével nem” — csak a múlt század eleje óta lehet protestantiz
musról beszélni. De a változás és növekedés ugrásszerű: 1916-ban 
még csak 900 gyülekezetben 90 000 hivő él, addig 1961-re közel 
28 000 gyülekezetben 3,5 millió teljes jogú (nagykorú) protestáns 
él, ami több mint 10 millió nem-katolikus hivőnek felel meg. Ez 
35 év alatt 90%-os gyarapodást jelent. A kontinens összlakosságá
nak tehát 5%-a protestáns (egyes helyeken pl. Puerto Ricó-ban 
meghaladja a 10%-ot). — A kontinens protestantizmusának két 
gyengeséggel kell számolni: a szektákkal és a pietizmussal. Az 
első — a széttagoltság — oka jórészt abból ered, hogy a szazad 
eleje óta több, mint 60 protestáns missziós társaság működött, így 
ma van vagy 150 féle kisebb-nagyobb felekezet (pünkösdisták, a 
Nagyedik Evangélium Egyháza, nazarénusok s természetesen a 
„történeti” egyházak:: baptisták, metodisták, lutheránusok, pres- 
biteriánusok). A másik gyengeség a pietizmus hatására kialakult 
individualizmus, mely az egyház szociális felelősségével nagyon ke
veset törődött.

Kubában — lévén, hogy a spanyol megszállás tovább tartott — 
aránylag még később indult meg a protestantizmus fejlődése: az 
USA intervenciója és a köztársaság első éveiben indult meg csak 
a tervszerű misszió. Ma a 7 millió lakosból 250 000 a protestánsok 
száma, akiket a forradalom előtt több mint 300 lelkész pásztorolt, 
nagyobbrészt északamerikaiak, (többségét a forradalom után anya
egyházaik visszahívták hazájukba). Természetesen igyekeznek azóta 
függetleníteni magukat az USA-ból áramló anyagi segítségtől is. 
bár még az EVT segítségre rá vannak szorulva, de az emigrált és 
visszahívott lelkészek helyét az egyre inkább aktivizálódó laikus
ság veszi át.

Ceballos írása naplószerűen eleven és izgalmas áttekintést 
nyújt a forradalom előtti időkről és Fidel Castro hatalomrajuttatá- 
sának egyházi vetületeiről. A Batista-alatti (1952— 1959-ig) gazda
sági elmaradottság, a félmillió munkanélküli, a lakosság egyhar- 
madának analfabétizmusa csak jelei voltak az amerikai tőkére tá
maszkodó katonai rezsim uralmának. Az egyház képviselői már a 
rémuralom alatt nyíltan megmondták, hogy a népnek joga van 
fegyvert is ragadni szabadsága helyreállításáért. Ehhez a forra
dalmi magatartásukhoz a változások bonyolult időszakában is kö
vetkezetesek maradtak. Ezért vettek sokan részt aktívan a fegyveres 
harcban (a könyv elején levő fotó pl. O. Lucerno, kegyetlenül meg
gyilkolt lelkész emléktábláját ábrázolja), ezért gyűjtöttek a gyüle
kezetekben a mozgalom támogatására, ezért mertek forradalmi pro
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pagandát folytatni, pénzt csempészni Castróék fegyvervásárlására, 
állandó illegális kapcsolatot tartani a földalatti mozgalommal tele
fonon, levelezéssel, titkos találkozókkal. — Az új korszak —  főleg 
a félmillió emigráns kitelepülése és az amerikai „w ay of life”  dest
ruktív hatása miatt — nem volt problémamentes, mégis 4%-ra 
csökkent az analfabéták száma, épült 200 modern település (!) s 
általában stabilizálódott a helyzet.

Sergio Arcé Martinez — a matanzai Teológiai Szeminárium 
professzora — ezt az új utat elemzi. Teológiájuk forradalmi jelle
gét, az európai teológia tanulmányozását, prófétai szolgálatukat, a 
munka, a személyi és társadalmi erkölcs sok viszonylatában az 
emberért minden haladó erővel, de elsősorban a marxistákkal 
együtt végzett fáradozásukat tárja elénk alaposan, tömören. Egy 
mondat befejezésül: „A  marxizmusban és a szocialista társadalom
ban Isten szól hozzánk, mert ezekben a mi saját ateizmusunkat, 
gyakorlati ateizmusunkat konfrontálja a marxista ateizmussal s 
állítja elénk az etikai-szociális és az ideológiai-teológiai szellem 
megújításának feladatát.”

VERGEUDUNG — Danilo Dolci — Bericht über die Vergeu- 
dung westlichen Sizilien, 1967. 376 l.

A  szerző alaposan utánajárt a történteknek. Ö maga építész, 
de „nem akar abban az országban egyetlen házat sem építeni, mert 
azzal a társadalom jelenlegi állapotának megkövesedését mozdítaná 
elő” , ehelyett tehát szociográfiával foglalkozik, mint jelen könyvé
vel is. Az olasz társadalom egy rákfenéjét választotta vizsgálódása 
tárgyául, de az olvasó érzi közben, hogy következtetései messze 
túlhaladják egy  társadalom kereteit s érvényesek rpind „fogyasz
tó-társadalom” , de a „fejlődő országok” rossz szervezésből s a ja
vak át nem gondolt elosztásából adódó pazarlásra, tékozlásra. (V. ö. 
F. Baade „ . . . .  Denn sie sollen satt werden” VI. fejezete.)

Akármilyen témához nyúl, szakértőként dolgozik: a gyilkos
sági ügyeket kriminalistaként göngyölíti fel, s közben rámutat a 
szicíliai parasztok primitív, gyűlölettel átszőtt sorsára. Bemutatja 
a maffia félelmetes hatalmát, bejárja a börtönöket, ellátogat a la
kásokba, s közben mindig beszélget s szókratészi módszerrel bá- 
báskodja elő a tények mögött rejlő okokat. Beszél a maffiafőnök
kel, bérenceivel, áldozatuk hozzátartozóival s közben bemutatja a 
környezeti hátteret: a lakások 90%-ában nincs folyóvíz, 80%-ában 
WC, a vizsgált község 20 ezer lakosából 5000 a szegénylistán szere
pel . . .  s kivétel nélkül minden ház tele van patkánnyal. A  szövet
kezetbe tömörült parasztok 90 százalékának fogalma sincs a föld
művelés lényegéről, s egyötöde szerint a terméshozam javítása 
csak varázslók által történhet s nem csoda, ha a 114 tag közül (eb
ből 58 analfabéta!) kilencen ismerték az alapszabályt, de sokan 
még azt sem tudták, hogy ilyen egyáltalán létezik. Micsoda pazar
lása az emberi életnek  és az emberi energiának!
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A riportszerű beszélgetéseken túl pontos adatokat is nyújt, a 
mindennapi élet területeiről: a gyermekhalandóság félelmetes
nagyságáról, a lakóépületek állagáról, ami párhuzamban áll az ott 
lakók személyiségével. Szobánként átlag 5 személy lakik, a tetőzet 
hiányos, egyharmadán nincs ablak, tíz ágyat 17 személy használ, 
de még így is az emberek negyede a puszta földön alszik a bútor
nélküli lyukakban, ahol 58%-ban nincs főzőalkalmatosság, csak 
néhány összerakott kő s ahol 28%-ban az állatokkal együtt laknak 
(szamár, ló, poloska, tetű). Higiénia, kultúra? Száz lakásban kilenc 
rádiókészüléket találni, de annál több a testi és lelki beteg. Külön 
ügy a kormánytól kapott segélyek improvizatív és esetleges felosz
tása, ahol a prespektivikus látás hiánya miatt mint feneketlen hor
dóban tűnik el, pazarlódik el a pénz, az energia és minden tétova 
reformtörekvés. Mindezek láttán érlelődik a felismerés: ezen a 
helyzeten csak egy alapvető szociális-strukturális változás segíthet.

DIAGNOSE UND PROGNOSE — Eine Sammlung mit Stu- 
dien von R. Andriamanjato, G. Bassarak, H. Bandt, D. Friéling- 
haus, H. D. Kühne, S. A. Martinez, K. Ogawa, R. Riemeck, P. So- 
kolowski, A. K. Thampy, H. Trebs und G. Wirth, 1969, 214 lap.

A  tanulmányok egy része ad hoc jelleggel, másrésze a KBK 
munkája során született. Mindegyik a jelenlegi gazdasági folya
matokkal és a keresztyén egyház szolgálatának prognózisával fog
lalkozik. S ki ne szeretne a jövőbe pillantani, melyek lesznek a 
már megoldott kérdések száz év múlva, s milyen lesz az élelmezés, 
a kultúra, a társadalom, a közlekedés, vagy az egyházi élet? Nem 
utópiákat kell kidolgozni, hanem a realitás talaján állva kell ter
vezni a jövőt, tisztában azzal, hogy korunk alapvető szocialista—  
kapitalista ellentéte határozza meg a jövő minden más vonatkozá
sát. Az egyház jövőjét kutató első próbálkozások között van G. Já
kob tanulmánya („A z egyház jövője az 1985. év világában” , ZdZ, 
1968). Erre utalva fejti ki Bassarak a „tervezés” bibliai értelmét, 
ami nem valami passzív ismeretet jelent, hanem a helyzetet meg
változtató, s arra visszaható tudást (kibernetikai visszakapcsolás), 
így a prófétai szolgálat és a prognosztika nem ugyanaz, de abban 
hasonlítanak egymásra, hogy mindkettő a fejlődési tendenciák 
elemzésével foglalkozik.

A prognózis első lépése: a helyes diagnózis. Ezt adja Riemeck  
docensnő elemzése, amikor rámutat, hogy a mai világpolitikának 
melyek a krízisgócai (Vietnam, afrikai, latin-amerikai, izraeli konf
liktusok faji, gazdasági okain túli ellentéteinek feltárása).

Andriamanjato az afrikai helyzetet és a kiutakat vizsgálja s a 
következő megállapításokat teszi: a vietnami háború a „harmadik 
világ” részéről különösképpen figyelemmel kísért, az imperialista 
hatalmak a segélyekkel csak vazallusokat próbálnak szerezni; a 
fejlődő népek részesedése a világgazdaságban egyre csökken (1953- 
ban 27%, ma már 20% alatt); az újabb és újabb segélyek csak a 
kölcsönök visszafizetésére elegendők; fel kell oldani a vám- és tari
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fakorlátozásokat; nem elég az anyagi segítség —  az emberi szoli
daritás megérzése szükséges!

Speciálisan japán problém ával foglalkozik Ogawa tanulmánya: 
..Mit jelent Hirosima m a?” címmel. S a válasz: nem csak 200 ezer 
halott s fele annyi sugárbeteg, de mindennek politikai következmé
nye, az ezzel kapcsolatos mindennemű vita és nyilvános publiká
lás megtiltása, leírhatatlan családi katasztrófák, öngyilkosságok, 
melyek nem hagyják feledtetni az imperialista törekvéseket.

Thampy bőven dokumentált tanulmánya is konkrét tényekkel 
szembesít „századunk botrányáról”  a fejlődő országok gazdasági el
nyomásának területéről. Csak néhányat sorolunk fel belőlük: a v i
lág lakosainak 18%-a birtokolja Földünk nyersanyagainak 3/4 ré
szét; a 350 millió nyugateurópai 1000 dolláros, s a 210 millió észak
amerikai 3000 dolláros évi jövedelm ével szemben a többi 1500 mil
lió ember kevesebb, mint évi 140 dollárral részesedik; a fejlett ál
lamok 1961-ben évi nemzeti jövedelm ük 1% -át ajánlották fel a 
fejlődő államoknak, de ez az összeg azóta sem emelkedett, bár az 
ipari termelés a háromszorosára nőtt; a háború előtt az olajtársa
ságok „csak” 200 százalékos haszonnal dolgoztak, ma 900 százalékos
sal; a segélyezésnél fontosabb a minőség, mint a mennyiség meg
javítása (Indiát hozza például, ahol az évi 18 milliárd dollár se
gélyből 14-et visszafizetésre fordítanak, s ahol minden (!) indiai 14 
dollár adósságban van —• összesen 6 400 millió dollár, ami egyenlő 
az összlakosság három hónapi keresetével). Ugyanakkor nő a kül
kereskedelmi d e fic it . . .  s emelkedik a kölcsönző országok haszna 
(Angliának 1,5 dollár folyik  vissza 1 dollár segélyből, lévén hogy 
gépeit drágán adja el). —  S ismét a végkövetkeztetés: ha a szociá
lis és gazdasági struktúra nem változik meg radikálisan, minden 
permanens fejlődés kizárt!

A  tények önmagukért beszélnek ugyan, de aki nem vonja le 
azokból a következtetést, hogy tudniillik a történelmet nem lehet 
visszafordítani, s hogy a hagyományos form ák széthullásán keresz
tül Isten munkálkodik, s hogy a keresztyénségnek csak akkor van 
jövője, ha Isten inkarnációban megnyilvánuló „szekularizálódását” 
komolyan véve maga is mer részes lenni a modern világ problém ái
nak, akkor -— mint G. Wirth  írja —  olyan lesz, mint amikor a ki
halásra ítélt brontoszauruszok a mezozoikum végén a jövőről áb
rándoznának. Ha ellenben az egyházak kihasználják a lehetősége
ket. új reform ációnak lehetünk tanúi.

Bízik László
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H a l o tta ink

HERING JÁNOS 
1888-1970

A Komárom megyei Szend községben született, mint hét testvér kö
zött a legidősebb. Édesapja: Hering Lajos, szendi lelkész, fejér-komá
romi esperes, nagyapja: Hering János, kemeneshőgyészi lelkész, keme- 
nesaljai esperes volt. Édesapja 46 éves korában meghalt, az özveggyé lett 
édesanya a hét gyermekkel Körmendre költözött s. ott sok-sok gonddal, 
jó rokonok támogatásával nevelte fel őket. A hét gyermek között há
rom fiú volt, s ezek közül is az elsőszülött szentelte életét Isten igéje 
hirdetésének szolgálatára. Ö a soproni evangélikus lyceumban érettsé
gizett, a teológiai akadémia két évét Sopronban, másik két évét Po
zsonyban végezte. 1912-ben a Bars megyei Lévára került kisegítőnek, 
majd — miután Baltik Frigyes püpök 1913-ban Balassagyarmaton lel
késszé szentelte —, hitoktató-segédlelkész lett Bándy Endre lelkész mel
lett. 1917-ben bevonult tábori lelkészi szolgálatra. Előbb Pozsonyban, 
majd Marosvásárhelyen, azután a román fronton, később az olasz fron
ton teljesített szolgálatot. 1918 végén olasz hadifogságba került, ahonnan 
1919 március elején jöhetett haza. Jelentkezett Kapi Béla püspöknél, 
aki akkor Veszprémbe küldte. 1919. május 12-én foglalta el szolgálati 
helyét. Nehéz időben került a veszprémi gyülekezetbe. A gyülekezeti 
élet az előző lelkész szolgálata idején nagyon ellanyhult, az anyagi hely
zet kétségbeejtő volt. Hering János visszaemlékezéseiből idézem: „Meg
kaptam a lelkészlakásnak egy udvari szobáját. Ugyanaz a szoba volt a 
lakószoba, hálószoba, hivatali helyiség. Berendezése volt: összecsukható 
vaságy, szalmazsákkal, szalmavánkossal, egy hosszú, támla nélküli pad 
a fal mellett, a szoba közepén egy négyzetméter nagyságú asztal, előtte 
szék, a falon Haubner Máté olajfestésű képe és a templomkulcs.” Nagy 
lendülettel kezdett a munkához. Mivel a hívek névsora nem volt meg, 
házról házra járva volt kénytelen összegyűjteni a gyülekezet tagjait. 
Lelkészválasztásra nem is került sor, csak 1921-ben, amire a pénzügyi 
helyzet némiképp rendbe jött. Hering János a gyülekezet lelkészeinek a 
sorában a 21. volt, és az eddigi lelkészek között a leghosszabb ideig 
volt Veszprémben, összesen 34 évig. 1922-ben feleségül vette Markovits 
Elvira zenetanárnőt. Nehéz keresztet jelentett felesége súlyos betegsége, 
amit egy életen át keresztyéni türelemmel viselt. Igen jelentős az a 
munka, amit a veszprémi gyülekezetben végzett. Az ő szolgálata idején 
építettek a templomba új vasbeton karzatot, ahol egy igen jó Riege- 
gyártmányú orgonát helyeztek el, átrendezték a templom oltárterét, a 
szószék, amely addig az oltár fölött volt, oldalt nyert elhelyezést, új is
kola épült, Balatonalmádiban templomot építettek. Veszprémi működés# 
idején a már korábban megalakult nőegylet mellett sorra alakultak az
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ifjúságot összefogó egyesületek, a leányegyesület, KIÉ, Ifjúsági Luther- 
szövetség, Iskolai Kisgyülekezet. Megindult a rendszeres szórványgon
dozás. Közegyházi tevékenykedése is számottevő. 1924-től az egyház- 
megyei belmissziói egyesület egyházi elnöke, 1936-tól egyházmegyei 
gyámintézeti egyházi elnök volt, majd 1938-tól 10 éven át tanügyi al- 
esperes, végül 1948-tól nyugalomba vonulásáig a veszprémi egyházmegye 
esperesi tisztét töltötte be. Lelkipásztori szolgálatát, igehirdetéseit a köz
vetlenség jellemezte. Ö maga így ír erről: „Nem igyekeztem soha szó
noki hatásokra, hanem a templomi igehirdetést inkább közvetlenül be
szélgetve végzem, a tőlem telhető legnagyobb egyszerűséggel.” Ez a köz
vetlen, egyszerű, szerény szolgálat mély nyomokat hagyott a veszprémi 
gyülekezet életében, a hívek szívében, a Harangszóban, Lelkipásztorban 
megjelent cikkei nyomón pedig megismerte őt egész hazai egyházunk, 
építő volt példaadó lelkipásztori hűsége. 1953-ban vonult nyugalomba, de 
nyugdíjas évei sem jelenítették számára a teljes pihenést. Mint a gye- 
nesdiási Kapemaum lakója szolgálatot végzett a keszthelyi gyülekezet 
területén, fáradhatatlan buzgalommal járt Sümegre, Tapolcára. 80. szü
letésnapja alkalmából régi gyülekezetébe is ellátogatott, ahol akkor vé
gezte utolsó szolgálatát. 1970. február 12-én hunyt el, február 16-án te
mettük felesége mellé a gyenesdiási temetőbe.

Vető Béla

SZEPESSI KÁROLY 
1913-1970

A szolgálat minden ágában tevékeny, szeretetben gazdag, baráti hű
ségben megingathatatlan élet fejeződött be 1970. május 1-én éjszaka. 
Szepessi Károly életfáklyája még az utolsó napon is magasan lobogott, 
teljes erővel hangzott fel ajkán az ének: „Erős vár a mi Istenünk.” Ez 
volt az utolsó bizonyságtétele, s néhány órával később váratlanul ki
aludt életlángja.

1913. június 13-án született Zólyomban. Édesapja néhány évi szol
gálat után Miskolcra kerül. Itt kezdi meg tanulmányait Szepessi Károly 
és itt tesz érettségi vizsgát is. 1932-ben kerül a soproni teológiára és 
1936-ban fejezi be tanulmányait. D. Kovács Sándor püspök avatja lel
késszé és veszi maga mellé Sámsonházára, segédlelkésznek. Életrajzában 
ezt írja: „Amikor kész lettem két lehetőségem volt, egyik, hogy városi 
gyülekezetbe menjek, a másik, hogy falura. Az utóbbit választottam, mert 
szerettem a falut és népét.” így került Sámsonházára. Innen az útja 
Oroszlányba visz, ahol egy évig adminisztrátor, és miután az állás meg
üresedett, a gyülekezet közfelkiáltással meghívja. Négy évet tölt itt a 
gyülekezet széretetétől körülvéve. 1940-ben házasságot köt Hury Katalin
nal és Isten két gyermekkel áldja meg őket.

A szarvasi gyülekezet 12 pályázó közül 1944-ben választja meg és 
szolgálati helyét a legnehezebb napokban csak úgy tudja elfoglalni, hogy 
a „Tisza vizén, egy ladikon” kelt át. 1944 áprilisa óta haláláig ott szol
gált.
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Gyors halála megdöbbentő és szép is. Kevés ember fejezi be életét 
úgy, hogy mindenkitől búcsút vegyen és csendesen elimádkozhassa vá
lasztott igéjét, amely tűzoszlopként világította be életútját: „Mostan bo
csátód el, uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben: mert 
látták az én szemeim a te üdvösségedet.” (Lk 2,29—30.) Ez az ige szólalt 
meg koporsója felett is.

Április 24-én, mint az egyházmegyei számvevőszék elnöke alapos, 
tárgyilagos jelentést tett az egyházmegyei presbiteri gyűlésen a gyüle
kezetek anyagi életéről.

Ezen a napon kért három napi szabadságot, hogy meglátogathassa 
beteg édesanyját Miskolcon. A  betegágy mellett, mint fiú is tudott pász
tor lenni, imádkozva Isten oltalmába ajánlotta a legdrágábbat.

Hazaérkezve tovább végezte munkáját és a kettős ünnepnap alkal
mából, maga köré gyűjtötte családját. Részt vett az utolsó estén azon 
az énekkari próbán, amelyen a közelgő Tessedik ünnepségre készült a 
két szarvasi gyülekezet. Feleségét, aki mint ápolónő, éjszaka teljesített 
szolgálatot, elkíséri munkahelyére. Reggelre már csendes volt a ház. Mi 
történt, pontosan senki sem tudja, de valószínű, hogy szívtrombózis és 
agyvérzés egyszerre végzett vele. Május 2-án kora reggel vettem a 
tragikus hírt, hogy Szepessi Károly lelki hárfájáról, amely olyan gazda
gon zengett, minden húr lepattant és Isten színe elé állt.

Felkészült teológus és igehirdető, a béke bizonyságtevője, minden 
haladás segítője, nagyszerű gyakorlati ember. Állandóan tanult és sze
rette az éneket és zenét. Szerette gyülekezete, szerettük lelkésztársai, s 
tőle is csak szeretetet kaptunk.

A  teljesen megtelt templomból lassan elindult a koporsó, amelyet 
egy parányi kis gyöngyvirágcsokor díszített, amelyet az édesanyai kéz 
szedett. Fia temetésén nem lehetett ott.

Könnyező emberek ezrei vették körül a sírt és zokogva hangzott el 
az ének: „Uram, ó add, ha vándorutam majd véget ér it t . .. elérjek 
Hozzád.” Hozzá érkezett, mert látták az ő szemei az üdvösséget.

Koszorús Oszkár
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Az igehirdető műhelye

S Z E N T H Á R O M S Á G  U T Á N I  11. V A S Á R N A P

2 Sám 12,1—7a, 13—14

E néhány vers mintegy drámai csúcspontja annak a történetnek, 
amit így szoktak számon tartani: Dávid vétkezése Betsabéval. Sietünk 
leszögezni: Dávid király életében nem ez volt az egyetlen sötét folt. 
Kíméletlen keleti kényúr volt ő is, mint kortársai valamennyien; a fé 
nyes és pazarló udvartartás s az udvari intrikák, a háremtartás és an
nak minden velejárója magától értetődően — a szentírók számára is 
magától értetődően! (8.v.) — hozzátartozott uralkodásához. Mégis itt 
ezen a ponton hangzik el fölötte Isten nyilvánvaló ítélete s innen, eb
ből a nézőpontból tárul fel életének egész emberi tragikuma. S persze 
rögtön, egyidejűleg az is, hogy Isten minden emberi értelmet megha
ladó kegyelmének diadalmenetét a történelemben semmi sem tartóz
tathatja fel. Ellenségei sem, de még csak választott eszközeinek gyar
lósága, esendősége sem.

Nátán próféta példázata nemcsak kitűnően álcázott „kulcstörténet” ; 
látszólag egészen más területről merítve esetét olyan kelepcét állít Dá
vidnak, aki abba gyanútlanul belesétál s így csak utólag veheti észre, 
hogy a példázatbeli gazdag ember fölött kimondott ítéletével önmagát 
is megítélte, — hanem egyúttal rámutat az egész Bétsabé-perikópa kö
zépponti mondanivalójára is. Nevezetesen arra, hogy mi volt a bibliai 
szerzők szerint Dávid vétkének lényege. Nem a házasságtörés puszta 
ténye, vagy éppenséggel az „érzéki gerjedelem ” , amint azt a pietiszti- 
kusan pánszekszualista szempontú keresztyén bibliamagyarázók álta
lában vélni szokták, hanem a tett körülményei. Az, hogy királyi hatal
mával, főhadúri tisztével visszaélve kergeti halálba hűséges és bátor 
tábornokát a hitti Uriást. S ezzel meggyalázta saját királyságát, azt, 
hogy őt Jahve Izrael felkent királyává tette kiválasztó kegyelmével.

Erre utal a példázatnak erősen szociális vonása. A  gazdag ember, 
amikor vendégét kell ellátnia erre nem a saját „tőketartalékát” — ab
ban az időben szinte kizárólag lábas jószágról volt szó — használja fel, 
hanem a szegény embert „zsákmányolja ki” , elragadva egyetlen féltett 
jószágát. Ehhez az erőszakos tettéhez nyilván lehetőséget adott társa
dalmi állása, hatalmi pozíciója; a szegény védtelenül ki volt szolgál
tatva a hatalmaskodónak, kénytelen volt tűrni garázda erőszakosságát, 
az „erő helyzetéből” való méltatlan cselekvését. A  párhuzam Dávid tet
tével szembeszökő s persze azonnal eszünkbe jut Nábót szőlőjének ha
sonlóan vérlázító históriája is (I. Kir. 21. r.). Az elbeszélés egyes szí
nező vonásai:

A  szegény pénzen vette báránykáját, nem volt saját tenyészete, 
családtagként dédelgette — ember és háziállata ilyen meleg viszonya 
ma sem ritka Keleten, Vö. az arabok közismert lószeretetét, stb. — 
mind csak arra való, hogy az égbekiáltó gaztett förtelmességét kiemelje. 
E bibliai példázat klasszikus képet rajzol a kíméletlen emberi önzésről, 
amely egész környezetét kizárólag saját önző érdekének szempontjá
ból értékeli és mindenestül annak szolgálatába kényszeríti.
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Érthető Dávid igazságérzetének felháborodása, hiszen Izrael királya 
a jog és igazság legfőbb őre, hivatalból törvényhozó és bíró egysze- 
mélyben, ill. az isteni törvény őrizője; Dávid a tüstént kiszabott íté
letet Ex. 21,37. értelmében állapítja meg, az okozott kárt négyszeresen 
kell megtéríteni. Ezen felül a lelketlen, irgalmatlan gazdag ember ha
lálbüntetést érdemel.

Dávid ismeri a törvényt s alkalmazza is — csak éppen önmagával 
szemben nem. Itt teljesen vak és érzéktelen, — pontosan úgy, ahogyan 
azt Jézus jellemezte: a más szemében meglátja a szálkát is, a magáé
ban a gerendát sem (Mt 7,3). Nem veszi észre saját cselekedete és a 
példázatbeli garázda önkénye közötti kézenfekvő párhuzamot. Csak ak
kor tér észre, amikor a próféta arcába vágja a valóságot: Te vagy az 
az ember!

Jellemző, hogy Krón könyve kínos gonddal kerüli a kellemetlen tör
ténetet, egy szóval sem említi Dávid vétkezését s annak következmé
nyeit. Jellemző ez a késői papi, klerikális történetszemléletre és törté
netírásra, az „ecclesia triumphans” szemszögére, amely távol esik az 
eredeti bibliai realizmustól, („die penetrante Weltlichkeit dér Darstel- 
lung” , G. v. Rád) amely az em beri bűn és az isteni kegyelem  teljes va
lóságának feszültségében mutatja az életet, a történelmet s az üdvtör
ténetet is.

Dávid vétke mondottuk, nem elsőrenden a házasságtörés, hanem 
Uriás álnok módon való megöletése, ezt kétszer is említi a szöveg (9. és 
10. v.), ill. a próféta vádoló szava. Ehhez járult még az a fondorlatos 
eljárás, amivel először megpróbálta Bétsabé születendő gyermekének 
apaságát Uriásra hárítani (11,6—13), s miután ez nem sikerült, özveggyé 
tette Bétsabét, hogy így a látszat megőrzésével, a legalitás és feddhetet
lenség színében vehesse el őt feleségül. Ez a csalárdság az főként, amit 
a próféta Isten igéje megvetésének minősít s ami Jahve haragját k i
hívja. Dávid eljárása emlékeztet egy TJT-i esetre, az Ananiás és Szafi- 
ráéra (Csel. 5. r.), ahol szintén a csalárdság, a színlelés hívta ki Isten 
haragját.

„A  bűn zsoldja a halál”  (Rm 6,23), ezt az ítéletet Dávid mondja ki 
s ez reá is érvényes. Minden ember Isten igazságos ítélete alá esik, ez 
alól a legmagasabban állók sem kivételek, nem kivétel természetesen 
Izrael felkentje sem, sőt őt elsősorban vonja felelősségre a szövetségi 

' hűséget méltán követelő Isten. Az ítélet mindig Isten házanépén kez
dődik! — Nyilvánvaló, hogy az ÓT-i szentíró és maga Dávid és Nátán 
is ezt az ítéletet, ill. annak tartalmát a közvetlenül bekövetkező testi 
halál, a földi élet végeszakadása értelmében veszi (vö. 23. v.). A  fent 
idézett páli mondat azonban többre utal: a halál ŰT-i értelemben, nem 
a biológiai életfunkciók vége, hanem az Isten haragja alá rekesztés, Tőle 
való elszakadás, a Vele való közösségből kizáratás.

Hogy ebből valami már az ÓT világában is felcsillan, azt 13. v. mu
tatja. Dávid bűnbánatára Isten „elengedi a vétket”  (M. Buber így for
dítja: „Hat ER auch dein Versündigung vorbeischreiten lassen” ), vagyis 
eltávolítja az útból, mint az Istennel való közösség akadályát, Dávid 
életben marad, nemcsak fizikailag — egyelőre s ideig persze — hanem 
továbbra is hordozója és munkálója, részes és résztvevője maradhat Is
ten ígéreteinek. így is mondhatnék: benne maradhat az üdvtörténetben.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a vétkesnek — Dávidnak — ne 
kellene hordoznia tettének következm ényeit. Isten bűnbocsánata, hogy 
rendezi a megrontott, feldúlt viszonyt közte és köztünk, hogy kegyelme
sen visszafogad szeretetébe, hogy továbbra is ígéreteinek várományosai
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lehetünk — ez nem jelenti azt, hogy elengedné a vétkezés következmé
nyeit. A  levest, amit Dávid magának főzött, fenékig ki kell kanalaznia, 
a nagy kő elrepült s ki tudja hol áll m eg . . .  Dávid házanépének, csa
ládjának, gyermekeinek története mutatja, hogy a próféta félelmetes 
jóslata, „Nem távozik el a fegyver soha a te házadból. . hogyan tel
jesült be. Meghal Bétsabé újszülöttje s erőszakos halált lel — évtizedek 
múlva! — három délceg királyfi: Amnon, Absalon, Adónija. Isten m al
mai valóban lassan, de — biztosan őrölnek. A  bűnre vaskövetkezetes
séggel, bumeránk-logikával következik a bűnhődés. A  bűnbocsánat ez 
alól nem mentesít! Ez Isten választottaira, Isten népének nagy és — bib 
liai értelemben — igaz (megigazult), kegyes embereire is érvényes igaz
ság.

Isten Dávid ellen felgerjedt haragját Nátán próféta azzal is indo
kolja, hogy a király e tettével kiváló alkalmat adott az Űr ellenségei
nek a gyalázkodásra. Ez is hozzátartozik a vétkezés elháríthatatlan kö
vetkezményeihez; Isten népe, a hivő emberek kirakatban élnek s rajtuk 
a környezet szeme. Már a botlás látszata, gyanúja is jó  alkalmul szol
gálhat a kárörvendező megjegyzésekre, szóbeszédre. S mivel a személyt 
a közgondolkodás óhatatlanul az üggyel azonosítja, vagyis ebben az eset
ben a „h ivők” személyét Isten ügyével s így magával Istennel, a hívők 
vétkezése minden esetben árt s néha jóvátehetetlenül árt Isten ügyének 
is! M érhetetlen felelősség ez minden idők hívői, keresztyénéi számára. 
(Vö. Hm 2,24). Minden körülmények között és minden áron elejét kell 
venni annak, hogy ez bekövetkezzék, hogy miattunk szenvedjen gyalá
zatot Isten neve, hogy „kom prom ittáljuk” Isten ügyét. A tapasztalat pe
dig éppen azt mutatja, hogy a legszentebb ügyeket is le lehet járatni, 
ha méltatlan módon képviselik azokat. Isten számon kéri és keményen 
megbünteti azokat, akik alkalmat adnak nevének gyalázására.

Dávid esetében itt arról is szó van, hogy vétkezése messze túlterjed 
—  következményeiben — a magán- a családi élet területén; szexuáletikai 
eltévelyedésének mélyreható szociális és politikai következményei van
nak. Hiszen a király vétkezett, Izrael felkentje élt vissza hatalmával. 
Vétke nemcsak házában ülteti el a romlás magvait, de népében is.

Dávid bűnvallása a legrövidebb az ÖT-ban. De a lényeg benne van 
(Vö. 51. zsolt. 6. v.) A  hivő bárki embertársa ellen s bármiben vétkezzék 
is, mindig s mindenben Isten színe előtt felel érte. Ez a propriuma, m in
denféle emberi vétkezéshez képest; nem pusztán lelkiismerete, feleba
rátja, emberi törvény és törvényszék, a történelem, stb. előtt felelős, 
hanem az élő Isten előtt. Ezért nincsen ember — hivő ember — akinek 
ne volna bőséges oka mindig erre a bűnbánatra és bűnvallásra: Vétkez
tem az Űr ellen.

Ebben  a magatartásban — csak ebben a magatartásban! — lehet, 
de ebben lehet élni: megmaradni Isten közösségében, részese és szer
száma lenni ígéreteinek. Luther a 95 tétel elejében éppen ezért ebben a 
szüntelen bűnbánatban, állandó megtérésben jelölte meg a keresztyén 
embernek azt az alapállását, amiből azután lehet élni és alkotni, örven
dezni és hálát adni, harcolni és meghalni, — és igen, vétkezni is (pecca 
fortiter séd crede!), a bizonyos bűnbocsánat reménységében. Lehet elesni 
és mindig újra felkelni, benne maradni az üdvtörténetben.

így marad benne Dávid is az üdvtörténetben. Így, vétkezésével és 
annak családi társadalmi, politikai következményeivel együtt mégis ő 
a nagy király, a zsoltáros „szent Dávid” , az eljövendő Messiás ősatyja 
és előképe. S hogy a botránkozás — és Isten dicsősége — teljes legyen, 
nemcsak Dávid került bele Jézus családfájába, hanem Bétsabé is, hiszen
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„Dávid fia volt Salamon Uriás feleségétől” (Mt 1,6). Vagyis Isten éppen 
ezen a vonalon folytatja az üdvtörténet messiási vonalát, jelezve és mu
tatva, hogy ahol az emberi bűn megnövekedik, ott Isten kegyelme azon 
túláradó módon diadalmaskodik. (Rom. 5, 20). A  Dávid—Nátán perikó - 
pának az ÚT és az egész Biblia fényében  ez a tenorja.

A  prédikációhoz

1. A  bűn, a vétkezés konkrét megnyilvánulásaiban sohasem magán
ügy. Emberek szűkebb-tágabb körét érinti s következményeivel fájdal
mas bonyodalmak összefüggéseibe vonja bele. Mindig van tehát társa
dalmi—politikai komponense. Közösségmegrontó hatása van s következ
ményeiben néha jelentéktelennek látszó hibák beláthatatlanok s nemze
dékekre kihatóak. A  fordítottja is érvényes: az erkölcsileg pozitív m a
gatartás meghozza gyümölcsét szűkebb-szélesebb körben, családot, nem
zetet, épít, a felebarát javát mozdítja elő. „Hatalmával” , vagyis helyzete 
adta lehetőségeivel mindenki visszaélhet, nemcsak az egykori keleti 
kényúr, mert mindenkihez tartoznak emberek, akik többé-kevésbé füg
genek tőle, ha nem másban, hát abban, hogy szeretetére szorulnak, bi
zalmára építenek, segítségére számítanak, támaszkodnak. Valamiképpen 
mindig a felebarát ellen vétkezünk, ha mással nem, a jótett elmulasz
tásával, — és ez elég súlyos megítélés alá esik! (Mt 25. r.).

2. Minden bűnnel, vétkezéssel Istent bántjuk meg, törvényét szeg
jük, nevét gyalázzuk. Ezért végső soron szinte elé kell államink, felelős
séggel az örök Bírónak tartozunk. Ez alól más nem oldhat fel, mint a 
bűnbocsánat, az, ha Isten maga állítja helyre a megrontott közösséget. 
Ezért az Isten előtti bűnvallás, töredelem, bűnbánat, bocsánatának ké
rése a hivő ember mindennapi kenyere. Luther szerint itt kezdődik ke- 
resztyénségünk, ennél alább nem adhatjuk. — A  bűnbocsánat viszont 
nem varázslat, nem szünteti meg az elkövetett vétkek következményei
nek néha keserves, életre szóló hordozását. A  bűnbocsánat tudata azon
ban lehetővé teszi ezeknek a terheknek az elhordozását is.

3. A  hivő ember, bármily csekélynek látszó helye legyen is Isten 
országában, mégis felelős a maga helyén és körében Isten dicsőségéért. 
A z egyház története szomorú példáit szolgáltatja annak az igazságnak, 
hogy az evangélium ügyét belülről lehet igazán kompromittálni; a m él
tatlan, hűtelen szolgák, álkeresztyének, hamis próféták többet romboltak 
az egyházán, mint minden Néró vagy ellenreformáció és inkvizíció. Is
ten népe nem feledkezhet meg a követelésről: Szentek legyetek, mert 
én az Ür szent vagyok! E szentség persze nem jelent erkölcsi tökéletes
séget a perfekcionizmus értelmében, hanem éppen a 95 tétel elseje sze
rint való állandó megtérésében élést. Csak az ilyen értelemben szent 
nép lehet Isten irgalmasságának eszköze környezetében, az emberek 
között, ahol szolgálatra rendeltetett.

Dr. Groó Gyula

Laikus kérdések és szempontok 2 Sám 12,1— 7a, 13—14-hez

Számomra egyszerűen érthetetlen a történet végén a két mondat: 
az Űr elvette bűnödet, nem fogsz meghalni, a te fiad bizonnyal meghal. 
Micsoda bűnbocsánat ez? A  tettes, az apa felmentést kap, a kisgyermek 
pedig meghal?! Szerintem nem kell sajnálni a kisgyereket, nem veszí
tett semmit azzal, hogy kiskorában meghal (??). Szerintem nem kegyes, 
hanem istentelen vélem ény ez. Igenis, veszteség éri a kisgyermeket. De
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nem tudom megoldani a problémát. Igazságtalanságnak érzem a gyer
mek felől, nem teljes értékű bűnbocsánatnak az apa felől. Hogyan te
heti ezt Isten? (11) — A földön semmi sem teljes, a bűnbocsánat sem. 
Elűzi rólunk Isten haragját, de bűnünk következményeit csak az utolsó 
napon törli el. Mit ér egy apának olyan bocsánat, ami ugyanakkor a fia 
halálát jelenti? Gondolok arra a mondatra, hogy Isten megbünteti az 
apák vétkét harmad- és negyedizig (11) — Nem bírom az igazságtalan
ságot. Nem tudok örülni, amíg más sír. Szerintem az ember itt kezdődik. 
Hagyjuk a történet végét. Fel se kellene olvasni. Biztos, hogy mindenki 
ezen rágódik majd a templomban. Én a történet elejét tartom fontos
nak és érthetőnek. Dávid nem is gondol önmagára a próféta parabolája 
közben. Fantasztikus, hogy elaludt a lelkiismerete. Annyira biztos a dol
gában, hogy nem is gyanakszik. Tökéletesen vak saját bűne látására. 
Erről kell prédikálni. Hogyan jutott ilyen mélyre Dávid? (11) — A  kon
textus ismert példázat a farizeusról és a vámszedőről. Ez is azt mutatja, 
hogy nem a történet vége, hanem az eleje a központi téma. Az biztos, 
hogy egészen másként kell beszélni a bűnről, bűnbánatról, bocsánatról 
és az új életről, mint ahogy általában szoktunk. Ez a dávidi történet 
egyszerűen forradalmasítja a bibliai alapfogalmak tartalmát. (11) —

Semmi sem tartja meg az embert a bűnbánatban és alázatban job 
ban, mint az a tény, hogy más szenved helyettem! (11) — Mindennapi 
életben is előfordulhat, hogy Isten hasonlóképpen üzen nekünk mint 
Dávidnak? (20) — Az Űr ilyen kegyetlen tud lenni? „Most azért ne tá
vozzék el soha a fegyver házadból” ? és Dávid egyetlen mondatára „vét
keztem az Űr ellen” — ilyen csodálatosan megváltozhatott m inden? Az 
Isten lehet-e ilyen szélsőséges: kegyetlen és megbocsátó? (20).

S Z E N T H Á R O M S Á G  U T Á N  12. V A S Á R N A P

2 Móz 34,6—10

„Csoda, amit cselekszem veled!”

1.

Voigt: 34,5kk a közvetlen folytatása 33,18-nak: ez a forrásanalízis 
eredménye. Az „alany” (6—7) szövegkritikailag kérdéses ugyan (Mózes? 
Javhe?), az azonban világos, hogy ha az Űr Mózesnek nem jelenti ki Ma
gát, akkor Mózes se tudná Ót így megvallani és dicsérni (8—9)!

A 10. v. eredetileg 1—4-hez kapcsolódik, nem pedig 5— 9-hez, és be
vezetése a következő kijelentésnek. így, ahogyan ebben az összefüggés
ben áll, egyetlen jelentést hordoz: Isten válaszát a 9. v. imádságára.

A háttér az aranyborjús hűtlenség. Ezen rajzolódik ki igazi nagysá
gában Isten jelenléte, hűsége és irgalmassága. Mózes előbb „hátulról” 
láthatja Istent, itt pedig megismeri az Űr szívének belsejét (6—7).

Mózes a maga részéről nem tudja megígérni, hogy nepe feladja ke- 
ménynyakúságát. Isten mindig notórius bűnösökkel vesződik. Ezért mi 
ma Istennek azt a nagy ajándékát prédikáljuk, hogy Ö mégis irgalmas 
és kegyelmes, népe felé fordul és nem tartja meg haragját örökké. Ezek
ben vannak „csodadolgai” , melyeket folyamatosan nyilvánvalóvá is tesz.
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2.
Csoda számunkra a rendkívüli, a meghökkentő, a felfoghatatlan, az 

általunk ismert törvényszerűségek láncolatába be nem illeszkedő. Csoda 
a forradalmi változás újdonsága: a Föld első körülhajózása, az első űr
repülés és az első Holdra szállás. Csoda, mely lázba hoz milliókat, s 
mely beszédtéma három napig, három hétig, három hónapig. Csodák a 
lélegzetelállító történések, melyeket méltóéppen ünnepelni lehet; a ritka 
és emlékezetes pillanatok, melyeket „történelmi” jelzővel illet a hálás 
utókor.

Nem csoda, hogy az Isten szól, megbocsát és újat kezd, mert hiszen 
ezt teszi Ádámtól napjainkig. Elképesztő nagyvonalúsággal nyugtázzuk 
azt a folyamatot, melyet világossá tesz igénk a második kőtábla-átadás 
eseményképének megrajzolásakor; és persze azt a folyamatot is, mely a 
felkínált alkalmak és ajándékok hosszú sorára mutat életünkben. Mindez 
— úgy tűnik! — természetes és törvényszerű.

Mindig így van ez, amikor elmosódik a háttér. Csak azok számára 
jelentett sokat az „Én vagyok az Úr, aki kihoztalak a szolgaság föld
jéről” igéje, akik még nem felejtették el a hátukon csattanó kegyetlen 
korbácsütéseket; s a háttér elmosódása a pusztai vándorlás hosszú ideje 
alatt, az ismétlődő viszontagságok között, fürjek és manna mellett is 
zúgolódásra és az aranyborjú felállítására késztetett. Magellán és társai 
tette is addig volt „történelmi”, amíg látványosan cáfolta az addig be
vett tételt, hogy a Föld lapos. A harmadik Hold-expedíciót is közöny 
kísérte addig, míg „rutinutazásnak” lehetett tartani. Mert a folyam atot 
nagyon könnyen megszokja az ember.

Szükség van hát arra, hogy a háttér kontúrjai élesebben rajzolódjanak 
ki. Hogy szemünkben már fakó igazságok új fénnyel ragyogjanak elő.

1. „Csoda, hogy szólok hozzád

Csoda, hogy az Űr szól Mózeshez, s hogy a szavakat Mózes tovább
mondja a népnek. Csak Isten tud beszélni, a pogányok bálványai némák. 
Mindegy, hogy fából faragták, kőből formálták, aranyból öntötték. M ind
egy, hogy emberek vaksi tekintetüket a Nap felé fordították, vagy a 
zúgó szél előtt borultak térdre. Minegy, hogy képzeletük szárnyán hegyek 
csúcsára röpítették isteneik népes csapatát, vagy mint könnyen guruló 
pénzdarabot görcsösen szorongatták markaikban.

Nem csoda, hogy az ismeretlentől való félelem összeszorítja a szívet; 
hogy áldozat és imádság mérhetetlen tömege rakódik a kiépített kultusz 
oltárköveire; hogy az emberiség történelme hatalmas kísérlet az ellensé
ges, rosszakaratú istenek megfékezésére és hamar tűnő segítségük meg
nyerésére. Sejtjeinkben hordozzuk ezt az indulatot.

De csoda, hogy van egy  Isten — az Isten! — , aki szól, s szavával 
eligazít, törvényével életvédő korlátokat állít, életünk veszélyterületeit 
feltérképezi, zsákutcákból kivezető utat mutat, s a párbeszéd közösségét 
vállalja, megteremti, fenntartja, megújítja.

És csoda ez a szó azért is, mert van úgy, hogy elhallgat az Isten. 
Tanú rá Sámuel kora, vagy a Krisztus eljötté előtti századok. Ámos 
prófétái fenyegetését azóta is sokszor igazolta az idő.

Intézményesített vallásos életünk — látszólag — olajozott gépezet
ként működik. Szólnak a harangok, kitárulnak templomkapuk, s men
nek az igehirdetők autón, motoron, kerékpáron, gyalog . . .  szüntelen. Ez 
a rend. így természetes.
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De vajon porszem még sohasem került a fogaskerekek közé? Tudunk 
Luther klasszikus „futózápor-hasonlatáról” , egyházunk régmúltjából elő- 
sötétlő eseményekről: elnémult harangokról, elűzött prédikátorokról, 
megszűnt gyülekezetekről. S tudunk a magunk múltjából is példákat: a 
hadifogoly tikkadt leikéből feltörő sóhajtásról; új egyházi életünk küz
delmes indulásáról; az elmúlt december hóviharaiban megbénuló gyüle
kezeti életről, nem ritkán sorozatban kieső szolgálati alkalmakról; lel
készváltozások idején mutatkozó helyettesítési problémákról.

Hogy is vehetnénk természetesnek azt, ami csoda: hogy Isten szól, és 
ma is megszólít minket a megszokott keretek között, az istentiszteleti 
élet folyamatában?!

2. „ Csoda az, hogy m egbocsátok neked.”

Nem kevésbé az, mint a megszólaló és megszólító ige. Mózes az új 
törvénytáblák mellé új kinyilatkoztatást is kap. Azt, hogy az Isten meg
marad annak, aki eddig is volt-: kegyelmesnek, türelmesnek, irgalmasnak 
és hűségesnek.

Vannak, akik ezt természetesnek tartják: ez az Isten dolga! ez a 
kötelessége! Példákért nem kell messzire menni, bőven találunk gyüle
kezetünkben. Az engesztelhetetlen gyűlölködő, a csak magának kupor- 
gató, a másokon könnyű szívvel átgázoló, a felelőtlen fecsegő, az örök 
bizalmatlan, a kárörvendő, a minden miatt zúgolódó, a „két úrnak” szol
g á ló ,. . .  legfeljebb kis pirulással m ondja: „No, persze, vannak hibáim, 
dehát az Isten majd csak m egbocsátja!” S úgy tűnik — ebben egészen 
bizonyos. . .

Dehát honnan veszi a bátorságot — ehhez a biztonsághoz?! Hiszen 
Isten bocsánata nem lepel a bűnre, hosszútűrése nem engedélyekénység, 
irgalma nem tehetetlenség. Az volna a természetes, ha az aranyborjú 
nagy bukása után nem ugyanaz a szöveg kerülne a kőtáblákra, ha Mózes 
ajkára nem a megismételt „kegyelm i kinyilatkoztatást” adná, hanem a 
„visszavonhatatlan ítélet kinyilatkoztatása” hangoznék el! S az volna a 
természetes, hogy nekünk, kik a szolgálat, engedelmesség és bizalom 
alapvető dolgait sorozatosan nem vállaljuk: meghirdetné, hogy „nincs 
bocsánat hűtelenségedre” !

Az ítélet mérlegserpenyői nincsenek egyensúlyban. Nem segít ezen 
a bűnlátás, bűnbeismerés, bűnbánat könyörgő imádsága, fogadkozások 
Istennek tetszőbb életfolytatásra, s az itt-ott — talán! — valóban „fe l
mutatható”  jótettek. Az egyensúly csak úgy áll helyre, ha — és mert! — 
Jézus Krisztus áldozata belekerül a „m ásik serpenyőbe” . Egyedi tett ez, 
megismételhetetlen, utánozhatatlan és pótolhatatlan. Az Egyetlen Fiú 
egyszeri és tökéletes áldozata az egyedüli alapja Isten bocsánatának. 
Nem emberi erőfeszítés teszi „választott nemzetséggé, királyi papsággá, 
szent néppé” a gyülekezetét, hanem a kegyelem — egyedül. A  Fiú áldo
zatában tárul fel a bűnbocsánat csodájának mélysége.

Hogy is lehetne természetes az, amiért Jézusnak halált kellett szen
vedni?!

2. „Csoda, hogy újat kezdek v e le d ”

Isten még egyszer elkezdi! Újra szövetséget köt népével! S nem azért 
teszi, mert ábrándokat kerget: mert azt reméli, hogy népe m ajd ezután 
méltóbb lesz a kiválasztásra, szeretetére és hűségére. Még Mózes sem 
tudja, meri megígérni, hogy akik a szót hallják és a bűnbocsánatot el

436



fogadják, fel fogják adni kemény-nyakúságukat. Az egyedüli alap az 
Isten megfoghatatlan türelme, mellyel újra újat kezd.

Eljátszott lehetőségeink halmaza jelentkezik és kényszerít a szembe
nézésre egyházat, gyülekezetei és a hívek egyedeit. Megvalósultak-e fo 
gadkozásaink, melyeket szorult helyeztünkben, vagy az úrvacsorái oltár 
zsámolyára térdelve tettünk? Szebbé, emberibbé form áltuk-e azok életét, 
akik körébe beleállított Isten? Harag és bosszúállás ördögi indulata meg- 
erőtlenedett-e bennünk? Tudunk-e örülni a népünk és egyházunk szá
mára megnyílt új útnak? Belevetjük-e magunkat a szolgálat sodrásába, 
vagy továbbra is az önféltés vibráló izgalmával számlálgatjuk-e nap
jainkat? Drága kincsként becsültük-e meg Isten szavát — akár dorgált, 
akár vigasztalt — és az elkészített alkalmak számolhatatlan sokaságát, 
melyre hívott és gyűjtött a Szentlélek által?

Kizárt dolog, hogy becsületes mérlegkészítésünk pozitív eredménnyel 
záruljon. Kétségbeessünk miatta? Igen! ha kemény nyakkal, s meg nem 
mozduló fejjel, süket füllel és közönyös szívvel, a „ jó  lesz azért így is*’ 
életszemléletével lépünk tovább. Nem! ha megrendültén csodálkozunk rá 
az ismétlődő csodára, hogy aki semmi jót nem várhat hűtlensége után, 
mégis azt kap. Hogy aki annyiszor eljátszotta a kapott, tán kikönyörgötl 
lehetőségeket, az megint kezdhet újat. Hogy az Isten mindig notórius bű
nösökkel vesződik.

Valljuk be: mi már régesrégen abbahagytuk volna. Gondosan szá
molgatva eredménytelen kísérleteinket, már régesrégen kijelentettük 
volna: „Reménytelen eset, nincs értelme a további próbálkozásoknak/’

Vallomásunk — ítélet önmagunk felett.
De ítéletünk önmagunk felett egyszerre szembesít is minket azzal a 

csodával, hogy Isten „mindennek ellenére” mégis újat kezd velünk.
Hogy is lenne természetes az, ami áthúzza ezt a mi természetes

em ben törvényszerűségünket ?!
„A z Isten szeretet”  — olvassuk János apostol egyik levelében. Ezt a 

csodálatos szeretetet hirdeti az ÓT is. Ezt a kőtáblák, a szent harag, az 
ismételt újrakezdés, a bűnbocsánat drága áron szerzett kincse, s a szó, 
mely bizonyságot tesz az „Isten csodadolgairól” felfedve azok értelmét és 
célját.

Magassy Sándor

Laikus kérdések 2 Móz 34,6—10-hez

Vajon én, a három és fél milliárdos emberiség kicsiny porszem
ember tagja találkozhat-e így Istennel és lesz-e Istennek újra ilyen, 
vagy ehhez hasonló kijelentése? Elvonul-e előttem valaha az Űr, az 
irgalmas és szól-e így, vagy hasonlóan hozzám. K özli-e szándékát v e 
lem, szűkebb, vagy tágabb közösségemmel? Vagy ez a kijelentés le
pecsételtetek a történelem egy bizonyos lapjára és a késői utódok csu
pán recitálhatják, mint valami fenséges költeményt? (29) — Mit je 
lent az Űr irgalma ezer íziglen? Van szülőnek, felm enő rokonságnak 
olyan érdeme, amely reám ruházható és örökölhető, vagyis amely miatt 
Isten kegyelme, bűnbocsánata kihat rám ? Vagy ez csupán „költői frá
zis”  a Szentírásban? És megfordítva! A z én bűneim miatt harmad és 
negyedíziglen szenvedni fognak az utódaim? Igazságos-e ez az elv? Az 
igazság az, hogy mindenki érdeme szerint. (29) — Hogyan értelmezzük 
Isten haragjának késedelmességét? Régen úgy hallottam, hogy a vérbaj 
öröklődik harmad és negyedízig és ez Isten konkrét büntetése. Helyes-e 
az ilyen magyarázat? (29) — Tudom, hogy a „keménynyakú népnek”
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határozott, radikális kijelentésekre volt szüksége. De az újszövetség 
„más stílusban” szól hozzánk. Melyik iákkor számunkra az utolsó szó, 
és az érvényes? (29) — Meghökkent Isten ígérete. A  10. versben azt 
ígéri, hogy csodákat tesz. Különös, nagyszerű, soha nem látott csodá
kat, csupán azért, hogy a szövetség népét megtartsa? Egyáltalában miért 
helyez ilyen eszközöket kilátásba a hűségért cserébe? (29) — Ha pedig 
ilyen ígérete van, meddig szól ennek érvénye? És ha van érvénye még 
ígéreteinek, melyek azok a hallatlan csodák, amelyekben a „m ai ígéret 
népe” részesülhet? (29) — Hogyan értelmezzük Isten személyes m egje
lenítését az Ótestamentumban? Mózes lelki élménye volt olyan erejük, 
hogy az Űr jelenlétét valóságnak észlelte? Vagy Jézus születése előtt az 
„ige tesetet-öltésének” más form áira kell gondolni? (la) — Igazságtalan 
dolog a gyermekeket büntetni az apák bűneiért, vagy a gyermekeket 
jutalmazni a szülők jóságáért. Itt valami félreértésről van szó. Jézus 
sem beszélt erről. Ilyen isteni „igazság” elképzelhetetlen, (la) — A  7. 
vers nem az öröklődési törvénynek vallásos megfogalmazása? Ennek 
igazságát pedig a tudomány is bizonyítja, akár tetszik nekünk, akár 
nem! — Isten nyilvánvaló csodákban önmagát megbizonyító hatalmát 
ma nem látjuk. Jézus sem akarta így elkápráztatni csodáival az övéit, 
sőt inkább titokban tartotta csodáit. Nem a látás, hanem a hit útján 
vezette tanítványait, (la) — Ez az ige nem segít Istenhez való viszo
nyunk rendezésében, inkább megnehezíti. Ha néha-néha feljutok a 
templomba, olyan igéket szeretnék hallani, amelyek önmagükért beszél
nek és minden értelmezés és magyarázgatás nélkül mondanak valami 
elfogadhatót Istenről és az emberről, valamit ami Jézus mérlegén is 
megáll, (la)

S Z E N T H Á R O M S Á G  U T Á N  13. V A S Á R N A P

Zak 7,8—14

A könyvről és Zakariásról

Tartalma két részre osztja ezt a könyvet: Proto-, valamint Deutero- 
Zakariás könyveire:

a) 1—8. fejezet elénk tárja, ahogy Zakariás próféta oda áll népe 
mellé. Prófétai szolgálatát két területen végzi; templomot építenek, vala
mint a fogság utáni gyülekezet belső megerősítése. Itt adja meg a könyv 
a próféta szolgálati idejét is, ami I. Dárius király idejére esik 520— 518. 
Nem valószínű, hogy ez utolsó megadott dátum működésének végét is je 
lentette, hanem tovább tartott prófétai ténykedése.

b) A  9—14. már nem beszél templomépítésről, sőt itt egészen más 
viszonyok uralkodnak, mint az előző szakaszban.

7., 8. fejezetek: A  böjt kérdése. Az 1— 3. versekben megkérdezik a pró
fétát a böjt felől. A  seregek Ura szavára Zakairás nem a böjt folytatását, 
vagy fokozását ajánlja, hanem szeretetet és igazságot követel (7,4— 14). 
Ezen a ponton illik igehirdetésünk a vasárnap jellegébe: A  hit cseleke
detek nélkül halott!

Zakariásnál jobban lehet érezni a prófétai átéltség és a papi gondol
kodás egymásba kapcsoltságát, mint Aggeus prófétánál. Víziója a prófétai 
hagyományon áll, másrészt viszont komolyan veszi az erkölcsi követel
ményeket. A templomépítést nem választja el a prófétai- és nemzetval-
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kapcsolásával befolyást gyakorol az apokalyptikára, ill. ennek a zsidó 
lási üdveszhatológiától, hanem egybekapcsolja azzal. így a víziók sajátos 
vallástörténeti fejlődésére.

Ütem-kiesés nélkül

Szociológia

Ma minden ember futurumra hangoltan él. Ez annál inkább érezhető, 
minél közelebb kerülünk a 2000-hez. Sok időnk van még addig?

Aki talál tennivalót, annak hamar elmúlik a 24 óra is. Itt viszont 
még 30 évről van szó. Ebben a három évtizedes távlatban sem gondol- 
kodhatik senki úgy, de mit is tegyek addig!? Azért sem, mert ma a 
jövőt nem — görög mintára — jóslásokkal és jósokkal kutatjuk, de csil
lagjósokat sem szólaltatunk meg. Gondolkodásunk a realitásokat kutatja, 
s a jövő szerencséjének biztosítását sokkal inkább a technika fejlettségé
től várja. Nemcsak a Seregek Ura kifejezés, hanem sokak szerint az 
egyszerűbb, Isten névnek is csökken a hatása, szűkül hordereje. A  telek
beépítéssel csökken a kertészkedésre alkalmas terület. Kiszorul onnan. A 
technika fejlődésével ehhez hasonlóan így szorul ki Isten lehetősége is? 
Elfogy a területe?! A  14. vers „szétszóró” Istene, aki így cselekszik, szin
tén elveszett tudatunkból.

Igei helyzet

A különbség a fent felsoroltakkal szemben az, hogy e textusban az 
iniciator Isten, s nem az ember. Az nem érti meg ezt a könyvet, aki 
nem tudja, hogy az itt szereplő nép minden történelmi okot és fejlődést 
Isten felől értelmez. Ennek a történelemnek kiválasztott eszköze maga 
ez a nép, amelyik többször el-eltért attól, hogy Urának engedelmes- 
kedve szépítse azt.

Textusunk témája nem a körülményekben van, hanem tárgyában, 
azaz a „m it csináljatok” -ban. A  mit csináljatok ezen kívül felfogásnak 
nincs sok értelme. A  „m ajd csak elsodródunk valahogy a többivel” fe l
fogás érvényesítőjének jövő je : tragédia. Merengeni sincs nagyon min, 
hisz a fogságból való szabadulás idején vagyunk.

Ennek a történelmi ténynek a szem előtt tartásával válik erőteljessé 
a 9. és 10. vers. Máshol is elhangzanak ezek a sorok, de nem ilyen tör
ténelmi előzmény után. A  nagy üzenet: újra van tennivalója, kötelessége, 
felelőssége ennek a népnek. Halogatni sem lehet — nem ajánlatos — 
a szolgálatra való felhívás teljesítését, mert a „nem akarták meghallani” 
megjegyzés ütem kiesést jelez, ami végzetes lehet.

Jövőbe mutatva

Krisztus által Isten új súlyt kapott gondolkodásunkban. Megérkezése 
óta az ószövetségi és újszövetségi kijelentések úgy aránylanak egymás
hoz, mint ígéret és beteljesedés. A  sorrend is csak így helyes! Jézus v i
szont nem határérték ebben az aránypárban, hanem — mint aki az 
Atyával egy — annak első és utolsó tagja. Mint Fiú, a beteljesedésnek 
olyan első tagja, aki a reábízottakat képes céljához elvezetni, azaz el
végezni.

Ezekre emlékezni és emlékeztetni mindig szükséges. Könnyen el
felejtjük, hogy Isten az, aki történelmet csinál, amiben az ember az
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eszköz. Ezek nem mindig, feltétlenül olyanok, akik hisznek benne, vagy 
egyformán, mélyen meggyőződtek róla. Ebből viszont nem következik 
az, hogy a keresztyéneknek az az elsődleges feladatuk, hogy az Istenben 
való hihetőséget valamilyen bizonyítási eljárással elhihetőbbé tegyék. 
Erre a keresztyén nyugat meglehetősen félreérthetetlen példa, de hazai 
példákkal is szolgálhatunk.

Jeleznünk kell, hogy Isten alaposan átgondolt, világos úton halad, 
aminek meghatározója, a teremtettség iránt érzett hűsége. E hűség dik
tálta ezeket a szavakat is: „M ég szívetekben se gondoljatok gonoszt!” A 
tény az, hogy Isten az ítélkezést, irgalmatlanságot, könyörtelenséget, nyo- 
morgatást és felesleges böjtölgetést nem nézi el. Akarja, hogy mindennek 
vége legyen. Akik ezt az utat, s ennek az útnak a helyességét nem isme
rik el, annak a kitérőnek a vége csak katasztrófa lehet.

„A  keresztyén, mint keresztyén, örvendhet annak, hogy most végre 
komolyan veheti és követheti Krisztus tanait úgy, amint a Hegyi-beszéd, 
hirdeti, másrészt ezek a tanok döntő segítséget nyújtanak az egész embe
riségnek, amikor választania kell a pusztulás és ama új világ között, 
amely valóságos földi paradicsommá válhat.” (Fritz Baade: Versenyfutás 
a 2000-ik évig. Bp. 1962. 245 old.)

A katasztrófa nem fogható Istenre. Ennek termelőeszköze a kibúvót 
kereső ember maga. A  közlekedésben sem a működő fénysorompó a bal
eset oka, hanem a jelzést be nem tartó úton levő. Az „á llj” -t jelző lám 
pának a kigyúlása nem elég a megálláshoz. Bennem is ki kell gjmlnia 
ugyanannak. Sokaknál elmarad ez, pedig tudják, hogy mit kell csinálni, 
e jelzés milyen magatartást követel.

Isten a 9., 10. vers értelmét a régi böjt fölé helyezi, ez lett fontosabb. 
Könyörületességet gyakoroljatok. Ennek elmulasztása cserbenhagyást je 
lent. K iket? özvegyeket, árvákat, jövevényeket és szegényeket.

E szakasz előtti „hittan” a böjt középpontba állítása volt. Ma a h it
tan az a tárgy, amiből nem osztályozunk, de valójában nem is lehet úgy 
felelni, mint nyelvtanból, vagy számtanból. Sokkal inkább gyakorlati 
vizsga van ebből, de nem az iskolapadokban, hanem azok után. A ma 
élők között sokan vannak olyanok, akik még jegyet kaptak hittanból. 
Kíváncsi lennék olyan statisztikára, amelyik feltünteti, hány olyan já r 
művel közlekedő hagyta cserben áldozatát, aki valamikor jelesre felelt 
az irgalmas samaritánus történetéből, vagy hányán hagyták cserben rá
szoruló szüleiket a 4. parancsolatból szerzett jó  osztályzat ellenére. Az 
igazi vizsga ma van és holnap lesz. A  cserbenhagyásért járó érdemjegy 
nem az egyes, hanem a katasztrófa!

. Az elvégzett diakónia tekintélyt kölcsönöz. A z egyház katasztrófája 
abban volt és lehet, hogy ha tekintélyét nem erre a diakóniára építi és 
egzisztenciáját nem ebben látja. A  mulasztás okozta kamat megfizetése 
mindig keserves dolog.

Ma már nem kérdezünk ennek a szolgálatnak a helye után, hisz tud
juk, hogy világunk éppen a technizálódás nyomán „háztájivá” változott. 
Ez a háztáji a mienk, de annak munkája is. Ebben a háztájiban egy 
„unbewusstes Christentum” -nak nincs helye.

Egyszerűség

Nem mondható bonyolultnak, amit a Seregek Ura mond Zakariás
nak. A  szituáció nem kritikus, de a feladat elmulasztása azzá teheti. K e
mény követelmény ez? A következmény sokkal inkább!
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Nincs csodáról szó. Meglehetősen 20. századi, sőt 21. századi textus 
ez. Éppúgy lehet jelenidő, mint jövő.

Két lehetőség van: megfogadni, vagy elmulasztani. Ha viszont a vé
get figyelembe vesszük, az ésszerűség csak egy lehetőséget diktál.

Milyen a jövő? Függ a technikától, természetesen, de az ember hely
zetét nagyban befolyásolja az Istentől akart magatartás megvalósítása.

Káposzta Lajos

Laikus kérdések és szempontok Zak 7,8—14-hez '

Isten maga vigyáz arra, hogy a szociális kérdések mindig kérdések 
legyenek, hogy észrevegyék özvegyek, árvák, szegények bajait. Isten csak 
úgy fogadja el a neki járó tiszteletet, ha az emberszeretettel párosul. (3) 
— Kétszer is-szerepel a szív kifejezés textusunkban: egymás ellen még 
szívetekben se gondoljatok gonoszt, — szívókét megkeményítették, hogy 
ne hallják a törvényt. Ügy látszik a szociális problémák megoldása „szív
kérdés” elsősorban. Az embernek belülről kell megújulnia ahhoz, hogy 
észrevegye a bajban levőt és segíteni is akarjon a másikon. (3) — Ha a 
világ mai nagy kenyérgondjára gondolunk, úgy érezzük, nagyon is idő
szerű Zakariás 2500 esztendős szava. — A z lep meg, mennyire beteljese
dett Zakariás „jóslata” a szétszóratásról. Többről van itt szó, mint jóslat
ról. A  prófécia talán azt jelenti, hogy a dolgok belső logikája szerint sem 
lehet más jövendő ott, ahol nem veszik komolyan az emberszeretet pa
rancsát Büntetlenül nem lehet hosszú távon emberszeretet nélkül élni. 
A  jóslásoknak nem hiszünk, de a dolgok, magatartások logikus következ
ményeiben igen. (3) — Nagyon szépnek tartom a sok képies kifejezést: 
vállrándítás, fülbedugás, a szív megkeményítése. Ezt nem lehet félre
érteni. Világos beszéd. így kellene ma is prédikálni. (3) — Kérdésem, 
hogy mit jelent a jövevény szó: vándort, átutazót, menekültet, üldözöttet 
s főleg az érdekel, hogy itt csak Izrael népéből valóra vagy „idegenre” 
gondolt-e a próféta? (3) — Mit jelent, a kiáltás a 13. versben? Hogy 
kiált az Isten? Lehet úgy is érteni, hogy az égbekiáltó szociális bűnöket 
nem hallgatták meg az emberek, ezért nem hallgatja meg őket Isten. 
Nekem nagy hiányérzetem van, bármilyen jézusi ez az ige, mégis éppen 
Isten bocsánata hiányzik, csak retorzió van. Hiányzik Isten érthetetlen 
szeretete, ami egyedüli vigasztalásunk. (3) — Nem tűnik-e „időfölöttinek” 
a szakasz üzenetének nagy része? Ezért nagy a kísértés, hogy az ige
hirdetés általánosságnál maradjon. A  történelmi tapasztalatok és a föld 
valamely pontján ma is tom boló embertelenség idézése jobb belátásra 
indítja-e a „csendesebb szigeten” élő és páholyból figyelő embereket? 
Rá lehet-e ismerni a keresztyénre abban, hogy másokról való beszédben 
„irgalmas” , nem elhamarkodottan ítélkező, nem irigykedő? (27a) — Az 
ítélet a földi életben is előbb-utóbb eléri azt. aki az írott törvényt lát
szólag megtartja, de annak szelleme ellen rendszeresen vét? Tudunk-e 
konkrét esetet mondani arra, hogy a kettős életű ember erkölcsileg lehe
tetlenül környezetében? Példát arról, hogy a becsületes, emberséges élet 
szolgálatával alakul és form álódik jobbá a világ körülöttünk. Nem vették 
át a művelődési és segélyszervek, a munkahelyi közösség az özvegyek^ 
árvák és öregek segítését szinte teljesen? (27a) — A hangsúly talán min
denekelőtt az Isten és embertársak iránti nyílt szíven van?! Isten egy
kori népének ítéletes szétszórtsága hasonlítható-e az egyház mai szór
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vány helyzetéhez? Ezen a vasárnapon csak rettenteni és taszítani akar az 
Isten? Lehet-e úgy szólni, mintha az Újszövetségről alig tudnánk vala
m it? Nem szabja meg ez az ige a békés egymásért élés alaptörvényét 
közvetve akár a népek életére vonatkozóan is? (27a)

S Z E N T H Á R O M S Á G  U T Á N  14. V A S Á R N A P

Ézs 32,15—18 

A szövegről

A készülő új fordítás szövege a következő: „M íg majd kiárad ránk a 
lélek a magasból. /  Akkor majd a puszta kertté válik, /  a kert pedig 
erdőnek számít, /  a pusztában törvény lakozik /  és a kertben igazságos
ság lakik. /  Akkor majd az igazságosság békességet teremt /  és az igaz
ságosság a békét és biztonságot szolgálja örökké. /  Népem a békesség 
tanyáján lakik majd, /  biztonságos lakóhelyeken, /  gondtalan nyugalom
ban.”

Az összefüggés világos: Ézsaiás a messiási korszakról szól, ez a 
prófécia is arra vonatkozik. A textus világosan négy részre tagozódik.

1. A z első mondat (15.a.) 32,1-re utal vissza. Az irodalomkritika 
megállapítása szerint ez a könyv szerkesztőjének „összekötő mondata” , 
amely sok más ÓT textussal összhangban (pl. 4 Móz 10,29; Jóéi 3,1 kk; 
Zak 12,10 stb.) a messiási kor egyik legjellem zőbb eseményét, az Isten 
lelkének kiáradását írja le. Itt figyelembe kell vennünk azt, hogy peri- 
koparendünkben éppen ez az első mondat határozza meg á textust. (A 
vasárnap témája: A Lélek elevenít meg.)

2. A messiási korszak másik jellemző vonása a term észet nagyarányú 
átalakulása (15.b.). Jellemző az ÓT-ra ez a szemlélet: nem egyszerűen 
„lelki” országnak látja a Messiás országát. Isten nem becsüli le a testi 
szükségleteket, a mindennapi kenyér kérdését. Eljön az az idő, amikor 
Isten gazdagon megáldja népét. A  talaj minden művelési ágban egy 
osztállyal „feljebb lép” , a pusztából kert lesz, a kertből erdő (G. Voigt). 
A természet átalakulásáról a messiási korban másutt is olvashatunk (pl. 
Zs 65,10; Ézs 35,1 kk; Hós 2,20 k stb.).

3. Abban az eljövendő korszakban az igazság diadalmaskodik (16. v.). 
Itt fordul elő az a két szó, amely a próféták, elsősorban éppen Ézsaiás 
szótárában az élet Istentől adott rendjét fejezi ki: MISPÁT és CEDÁKÁ. 
Az új fordítás „törvény” és „igazságosság” szavai, azt gondolom, ebben 
az összefüggésben érthetőbben fejezik ki ezek tartalmát. A  próféta az 
előbbi „javak” mellé odaállítja ezeket is: Isten gondoskodik arról, hogy 
ne uralkodjék, ne zsarnokoskodjék ember az ember fölött. Mert a tör
vényt és igazságosságot Isten szabja meg és nem az ember mondja ki 
saját kénye-kedve szerint. Még inkább figyelnünk kell arra, hogy annak 
a MISPÁTnak és CEDÁKÁnak terem tő, életform áló ereje van. (MAASZÉ 
=  műve, ABÓDÁ =  szolgálata. Ezeket az új fordítás aktív formában 
hozza: „teremt” és „szolgál” .)

4. így jut el a prófécia a csúcsponthoz (17— 18. v .) : A messiási kor
szak a béke korszaka. Itt megint kitűnik az ÓT-i próféciák jellemző sajá
tossága: a MISPÁT és CEDÁKÁ műve és szolgálata a SÁLÓM, a béke, 
amely teljes biztonság, gondtalan nyugalom. Itt sem „spiritualizál” , a 
béke teljes békességet, külső és belső biztonságot és nyugalmat jelent. Az 
itt szereplő BETAH jelentése: bizalom, biztonság. Ez a kettős jelentésű 
szó is igazolja az előbbieket. Ilyesféleképpen kell tehát értenünk a pró-
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íéciát: ha a törvényt és igazságot senki nem csűri-csavarja a maga tet
szése szerint és a maga előnyére, akkor elkövetkezik a béke ideje.

(A fenti kifejezések bővebb értelmezését v. ö. a Gesenius—Bhul, va
lamint a Köhler—Baumgartner szótárban, Rád ÓT teológiájában. V. ö. 
még a Lelkipásztor 1969/8. számában az ÓT etikájáról szóló cikket.)

Meditáció

Prédikációra készülés közben érdemes néhány dolgon elgondolkozni 
ezzel a textussal kapcsolatban.

Volt idő, amikor azt gondoltuk, hogy az ÓT azon próféciái, amelyek 
az üdvkort ilyen „materiálisán” írják le, vagy egy alacsonyabbrendű 
vallásosság nyomait hordozzák, vagy pedig eleve rejtjelezett, szimbolikus 
értelmű textusok, amelyeket át kell értelmeznünk, amelyeknek a „lelk i
értelmét”  kell keresnünk. Most kezdjük újra megtanulni, hogy ezek a 
próféciák „materiális” leírásukkal az Isten gondviselő szeretetébe vetett 
hitünket erősítik. Azt adják tudtunkra, hogy Istennek nem m indegy: 
éhezünk-e, vagy megvan a mindennapi kenyerünk; rongyoskodunk-e, vagy 
jó l öltözünk; betegek vagyunk-e, vagy egészségesek; háborúban öljük-e 
egymást, vagy békében élünk. Mikor ezt a próféciát olvassuk és felolvas
suk, Isten erre is emlékeztet minket. Ennek a hangnak meg kell szólalnia 
igehirdetésünkben.

Ez a régi prófécia eschatologikus értelmű, messiási prófécia. Hogyan 
kell értenünk? Mit prédikáljunk? Azt, hogy amit Isten itt ígért, azt 
mind teljesítette Jézusban, és ha valaki ezt nem látja, az azért van, 
mert hitetlen? Vagy azt, hogy a Lélek ugyan kiáradt már, de még nem 
mindenkire ésliem  mindenütt, ezért várnunk kell beteljesedésére? Bizo
nyos, hogy nem szabad ennek az igének eschatologikus értelmét tom pí
tanunk, de az is igaz, hogy nem prédikálhatunk róla úgy, mintha Jézus 
nem jött volna el, nem szenvedett volna, nem halt volna meg, nem tá
madott volna fel és mintha nem „áradt volna ki” a Szentlélek.

Mit jelent prédikációnk számára a vasárnap perikoparendben meg
adott tém ája: „a Lélek elevenít meg” ? Van egy ilyen lehetőség: ez a 
textus képet ad arról, hogyan elevenít meg a Lélek. Ügy, hogy megújítja 
a világot, az egész természetet, vele az embereket is, törvény szab, igaz
ságot hoz és ezzel békét teremt. Nincs más feladatunk, mint a textus 
alapján ezt színesen, aktuálisan lefesteni a gyülekezet előtt. Ezekben a 
gondolatokban adva van a téma és a diszpozíció is. Azt gondolom azon
ban, hogy ennél többet kell tennünk. Nem a LélekrőZ kell prédikálnunk, 
hanem a Lélek/ceZ. Nem leírnunk kell a Lélek munkáját, hanem úgy kell 
prédikálnunk róla, hogy általunk a Lélek munkálkodjék.

Megszólaltathatjuk a textus eschatológiai értelmét, azt, hogy még mi 
is csak jövendőként tudjuk elképzelni azt, amit itt Ézsaiás mond. De úgy, 
hogy Isten effelé a meghatározott cél felé visz minket és Istennek ez a 
célja minden ember számára óhajtott cél lehet.

Hogy az üdvösség megvalósítása Isten műve, az nem akadályozza 
meg a keresztyén embereket abban, hogy tegyenek valamit mindannak 
megvalósulásáért, amit ez a prófécia tartalmaz: a föld termékenyebbé 
tételéért, a törvény és igazságosság érvényesüléséért, a békéért és bizton
ságért. Éppen azzal állunk bele a Lélek megelevenítő munkájába, hogy 
azt hirdetjük: mindez Istennek jó és üdvösséges akarata. Még ma is sok 
hivő keresztyént tart vissza az aktivitástól az a tévhit, hogy ezeket a dol
gokat „Istenre kell hagyni” , majd ö  megteszi, amikor jónak látja. Ezek 
elfelejtik, hogy amit teljesen Istenre kell hagyni, az a bűneink bocsá
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nata, meg a saját sorsunk, de ebben  a munkában, akaratának m egváló- 
sításában aktivizálni akar minket.

Azt azonban világossá kell tennünk, hogy nagy különbség van a régi 
zsidó kegyesség és a keresztyén kegyesség között. Azok azt gondolták: 
igaznak, kegyesnek kell lenni, a törvényt és igazságosságot kell csele
kedni, hogy e ljö jjön  a messiási kor, az Isten országa. Minden ilyen pró
féciát így értelmeztek. Amit mi hirdetünk, az más: ki kell vennünk a 
részünket abból a munkából, amellyel az emberek azon fáradoznak, hogy 
a földet termékenyebbé, az életet szebbé és jobbá tegyék. Minden erőnk
kel azon kell fáradoznunk, hogy a törvény és igazságosság érvényesüljön 
az emberek között. Nem ülhetünk karba tett kézzel, nekünk is meg kell 
tennünk mindent a béke és biztonság érdekében. De mindezt azért, mert 
Isten  elküldte egyszülött Fiát, mert eljött az Isten országa, mert Istennek 
ez a jó  és üdvösséges akarata, mert Isten effelé a cél felé visz minket.

Muntag Andor

Laikus kérdések és szempontok Ézs 32,15—18-hoz

A beteljesedő ígéret várakozásának feszültsége lüktet ezekben az 
az igékben. Gyönyörű jövendölés, de mikor lesz valóság? Isten lelke 
ma ás kiárad ezen a földön emberi szívekben, életekben. De nem ál- 
lunk-e ellen a Lélek munkájának? Ahol Isten lelke munkálkodik, ott 
ennek a ténynek kézzelfogható eredményei vannak: igazságosság, békes
ség, biztonság, nyugalom. (9a) — Igazságosság munkahelyen: jutalom
osztáskor és előrehaladás idején. Igazságosan vezetni és igazságosan bí
rálni. Modern korunkban félreérthetetlen feladat az egész emberiség 
igazságos társadalmi rendben való életéért fáradozni. Nem igazságos, 
hogy bármely állam más népek háborús szenvedése közben gazdagodik. 
Ezért egyértelmű lehet csak a keresztyén ember állásfoglalása kicsivé 
lett világkorunkban: a béke munkálása az élet kis és nagy kérdéseiben. 
(9a) — A  15. vers a természet megújulásáról szól. Szeretnék erről töb
bet hallani, összefüggésbe hozható-e ez az ígéret a természet új energia 
f  eltöltődésével ? (9a) — Nagyon aktuális, mai fogalmak szerepelnek a 
textusban: igazság, jogosság, béke, nyugalom, biztonság. Ügy látszik, az 
akkori világnak is legnagyobb kérdése az igazság fenntartása, a béke 
és biztonság kérdése volt. De hogyan oldódnak meg ezek a kérdések? 
Mit jelent a béke és biztonság dolgában ez a prófécia: míg kitöltetik 
ránk a lélek a magasból? El lehet odázni ezeket a kérdéseket azzal, 
hogy m ajd a L é lek ? . . .  Nem túlságosan passzív, félrevonuló keresztyén 
magatartás ez? (26) — Milyen igazságról és jogosságról beszél a próféta? 
Lehet azt állítani, hogy csak a Lélek által van igazság és győz a jogos
ság? Hogyan függ össze a Lélek kitöltése a pusztasággal, a term őföld
del? A Lélek által hogyan lesz a puszta termővé és erdővé? Általában 
a természetre is van kihatása a Szentlélek erejének? Arról van itt szó, 
hogy a Lélek által munkált egységből, egyetértésből lesz bőség, termés 
stb.? (26) — Jézus eljövetelében mindez beteljesedett m ár? Ez a felvá
zolt szép jövő? Kinek? Többségnek vagy kisebbségnek? Csak azoknak, 
akik hisznek? De ez hogyan egyeztethető akkor össze azzal, amit Isten
ről tudunk, hogy ő nem személyválogató. Inkább tudom úgy elképzelni, 
hogy ez még ma is ígéret és Jézus eljövetele nyitja meg ezt a világot szá
munkra. (26) — Isten Szentlelke erőt ad, biztonságot és nyugalmat. A
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benne bízó embernek boldog tapasztalata az, hogy van „gondtalan nyu
galom” és lehet hálát adni: „Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg 
Uram, hűséges Isten!”  (26)

S Z E N T H Á R O M S Á G  U T Á N  15. V A S Á R N A P

Péld 16,6—9

M egjegyzés a szöveghez: A  6. vers fordítása és értelmezése nem 
egyértelmű a különböző fordítóknál és magyarázóknál. Lehet szó Isten 
hűségéről, az ember iránti szeretetéről, lojalitásáról. Ebben az esetben 
Isten hűsége, szeretete, lojalitása ajándékoz meg az engeszteléssel (bűn- 
bocsánattal). — Lehet szó az ember hívőségéről, ragaszkodásáról, Isten 
akaratával való egybehangoltságáról a szeretet és félelem alapján. Isten 
erre feleletként tekint el a bűnöktől. — Végül ember és ember viszo
nyában a szeretet, hűség és lojalitás helyre hozhat a másik ellen ko
rábban elkövetett bűnöket, mulasztásokat, tévedéseket.

Elfogadva az új fordítást a próbafüzet alapján: „A z igaz hűség ki
engeszteli a bűnt” — megpróbálom felhasználni a többi ugyancsak szép, 
igei és meggondolkodtató lehetőséget is.

Meditáció

A z ige kulcsszavának az „Ű T ” -nak kínálja magát. Az emberi élet 
út, — ha tetszik vándorút, amelyet valami m ódon végigjárunk. Nem 
magányos út. Ha a többi embertől függetlenítve magamat, vagy kitagad
va járom, akkor sem. Két irányból is függőségben és felelősségben  járok 
az úton. A z útrabocsátó Isten és az utitárs ember, akikkel mindig szá

molnom kell.
A z út megválasztásában nagy szabadsága van az embernek. Abban 

a tekintetben is, hogy vállalja-e az előbb említett függőséget és felelős
séget vagy nem, de a részletekre vonatkozólag is. A  következmények
ben azonban nincs választási lehetőség. Az Isten iránti hűség és az 
Ö félelme, emberi kapcsolatainkban a szeretet, lojalitás, igazságosság, — 
kiengesztelést, békét, oltalmat, megelégedést, áldást hoz. Vagy fordítva.

De arra is van lehetősége az embernek az Isteni hűség és visszahúzó 
szeretet alapján, hogy a rossz irányú útról visszaforduljon, hogy menet
közben korrigálja útját az Isten és emberhez kötöttsége és felelőssége 
koordinátái szerint.

Ha m a útról esik szó, önkéntelenül is arra az útra gondolunk, amit 
magyarországi evangélikus egyházunk az elmúlt 25 esztendő alatt m eg
tett és am elyen szeretne Isten segítségével továbbhaladni. Mire e sorok 
megjelennek valószínűleg kezünkben lesz már D. Káldy Zoltán püspök 
könyve: Űj úton. A könyvbe foglalt írások szinte végigvezetnek bennün
ket lépésről lépésre mégegyszer azon az úton, amelyet végigjártunk és 
mégegyszer összefoglalják azokat a felismeréseket és döntéseket, ame
lyekre a 25 év alatt eljutottunk, vállaltuk, vallottunk és amelyekhez 
cselekvésünket igazítottuk.

"Újnak m ondjuk ezt az utat, mert irányában és tartalmában is más, 
mint, ami megelőzte. S magunkra nézve is elfogadva a fejezet (Péld 
16, 11. versének kijelentését) Az Űré az igaz mérleg és mérőserpenyő 
igazabb, jobb, a Szentlélek újító ereje által adott útnak valljuk.

Ezen az úton megnyilatkozásainkat éppen olyan kifejezések fém je
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lezték, amik ebben a mai igében előfordulnak: hűség (szeretet, lojalitás), 
az Űr félelm e, m egbékélés, igazságosság, eligazítás.

Mit értünk ezek alatt közelebbről?
Vallástételeink alaptétele a terem tő, megváltó és megszentelő Isten 

hűsége. Megtapasztaltuk, hogy az Ö megtartó, megbocsátó és új lehető
séget ajándékozó szeretetében valóban nincs változás, vagy változásnak 
árnyéka. Egy, az ige tükörében méltatlannak megítélt múlt ellenére biz
tosított teret, lehetőséget, kibontakozást a megváltozott világban. 
A Krisztusban szerzett engesztelés elegendő volt arra, hogy elfedje a ko
rábbi bűnöket, a kollektívákat és az egyénieket, a vezetés és az élet
stílus bűneit is. S a bűnbánatra a bocsánat, a megigazítás, a felszabadí
tás volt Isten szava.

De ne vegyük ezt lezárt ténynek. Folyamat ez, amelyben mindig Is
ten hűsége az alap. A hol mindig az önvizsgálat, bűnbánat, az új, előre
mutató igét nyitottan fogadó, engedelmességre kész szív a helyes viszon
zás a hűségre.

Ezért az Isten hűségéről tett vallomáshoz hozzátartozik az Úr féle l
m ével eltöltött lelkiség. Alázzátok meg magatokat az TJr hatalmas keze 
alatt — ez volt annak idején a prófétai üzenet. S ez azt jelentette és je 
lenti ma is, hogy Isten hűségéről csak az beszélhet, arra csak az tá- 
maszkodhatik, aki önmagával is szembe fordulva, megalázkodva adja 
magát az emberi életet és történelmet formáló, megítélő és felmagasztaló 
Isten kezére. S ezt minden döntésünkre nézve számba kell vennünk a 
jövőre nézve is. A mi döntésünknek az Ö döntéséhez kell igazodnia s 
ö  addig oltalmaz bennünket a rossztól, amíg meg nem kísértettünk, 
hogy a saját döntéseinek útján akarjunk járni.

A z új út irányjelző táblája hűségre szólított fel az em ber iránt is. 
Hűségre népünk iránt és hűségre ma élő és a jövőben világra születő 
embertársaink iránt. Azt a hűséget követelte meg tőlünk, amely tükör
képe az Isten hűségének. Szeretetre és lojalitásra hívott új hazát, új 
társadalmat, igazabb, emberibb közösségi életet építő népünk iránt. Hű
ségre, hogy vele és érte fáradozzunk. És hűségre hívott az em berekért, 
akik igazságosabb világra, békére és egymásért élő emberi közösségre 
vágynak. Megértettük, hogy a világ, Isten akaratából, nem olyan ke
resztyénekre vár, akik cégtáblákon hordozzák pöffeszkedve e nevet és 
irtózik az olyan, magukat Isten Fiainak nevezőktől, akik ítélni, paran
csolni és rendezkedni jelennek meg (sajnos nemcsak a Szentföldön, a 
gyarmati világban, a színes földrészeken, hanem ma is Közel-Keleten, 
Vietnamban, Kambodzsában és egyebütt). De várja és értékeli az irgal
mas samaritánusok szolgálatát, a Diakonos Krisztus követeinek jó szavát 
és tettét az élet szorító kérdéseire, a betegségektől, éhségtől, otthonta- 
lanságtól, üldözéstől, megkülönböztetéstől, elnyomástól, kizsákmányolás
tól, halálos fenyegetettségtől gyötört embertestvérért. S ez a hűség annál 
inkább kötelez, minél inkább kínálják a kényelmes elereszkedés párnáit 
megoldott ügyeink és elért eredményeink. Akinek több adatott, attól 
még több kívántatik.

Mi már megtapasztaltuk, hogy mit jelent, ha Isten jó  akarattal van 
az em ber útjához és m ég az ellenségeit is kibékíti vele. Tudjuk mit 

jelent befogadtatni és cselekvő közösségbe lenni azokkal akik méltán 
zárnának ki kapuikon. A  cserbenhagyottak, a megtagadottak, a lené
zettek joggal mondhatták volna: mit kezdjünk veletek, mi közötök hoz
zánk, maradjatok azonos ítélet alatt azokkal akikhez dörgölőzködtetek, 
akikből hasznot húztatok, akikkel osztozkodtatok a hatalmon. A z új
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utat megáldó Isten azonban barátokká tette a jogosan kétkedőket. Mun
katársakká a sértetteket és a sértést megbánót. Mi ma úgy lehetünk 
együtt az emberek javát, az igazságos jövedelem ből megelégedők társa
dalmát létrehozó népünkkel (8. v.), mintha a történelmi egyház soha 
nem vétett volna, s eltántorodás nélkül maradt volna meg népünk irán
ti atyáitól tanult hűségében.

Ezért van rem énységünk a béke megvalósításában is. Van olyan út a 
ma élő emberiség előtt, amelyen az ellenségek barátokká lehetnek. A  se
gítő szeretet, a megértő lojalitás, a bajban, háborúságban, veszélyben 
lévő ember ügyének felvállalása sok korábbi bűnt fedezhet fel és adhat 
lehetőséget az együtt munkálkodásra, az egymásért élésre.

Mindehhez az igazság gyakorlása és érvényre juttatása nyújt segít
séget. Abban a tekintetben is, hogy nem tartjuk magunkat szenteknek, 
tévedhetetleneknek és mindenre jogosultaknak. Sem Isten, sem ember 
előtt. S abban is, hogy az élet minden jelenségét és eseményét, a ma- 
gujik és mások tetteit és szavait hozzámérjük az isten igéjébe és az 
em beri szívekre lejegyzett törvényhez, az emberi élet nagy törvényé
hez: a szeretet parancsához. Mert az igazság végeredményben a szeretet 
útján jut érvényhez, amely arra utasít, hogy azt a békét, kenyeret, ott
hont, ideig és örökkévaló boldog jövőt akard másoknak is, mindenkinek, 
amit magadnak is kívánsz. Ebből a szeretetből következik az is, hogy 
nemet m ondj, ha megkísért a tömérdek jövedelem, vagy ha mások akar
ják azt bitorolni a többiek kárára. De az isteni dikaioszüné még arra is 
felhatalmaz, hogy többet mérj a mások serpenyőjébe, mint a magadéba. 
Hogyha kell, tudj beérni a kevesebbel, elfogadni a szolgáló helyét, meg
hozni az áldozatot, hogy a másik igazságához juthasson.

Nem volt recept, az Isten nem adott kazuisztikusan kicentizett m oz
gáspályát elénk — szoktuk emlegetni a megtett úttal kapcsolatban, és 
nem ad ma sem. Naponként kellett tőle elfogadni az eligazítást, s kell 
ezután is. Járni kellett azzal a bizalommal, hogy Isten igazítja, ha kell 
helyre igazítja lábaink járását. Mert ilyen is volt ezen az úton. Az ele
jén azt mondtam, hogy van szabadsága az embernek az út megválasztá
sában. —  Most hozzáteszem, kell is hogy válasszon. Nem lehet, nem 
szabad, céltalanul, tervtelenül élni. Az Isten képére és hasonlatosságára 
teremtett ember nem báb, hanem értelmes lény. Felhasználja tapasz
talatait, beméri helyzetét, irányítja jövőjét. Hatalmat kapott erre. Az 
egyház népe is ismerve emberi adottságait és az egyház Urához való kö
töttségéből folyó hivatását, a korábban említett koordinátákat használva 
néz előre, határoz és lép. —  De mindig kész elfogadni a helyreigazítást, 
kész átgondolni, mérlegre tenni, újra gondolni az eddig megtett út lépé
seit és a jövőben szándékoltat. Ezért felismerései nem dogmák, hanem a 
hálaadás tárgyai. A  hit tapasztalatainak erőforrásai, amelyek alapján 
bátran lép előre, de nem szűnik meg könyörögni, hogy az élő Isten igé
je  és Szentlelke legyen lábainak szövétneke.

M egjegyzés: Am it leírtam meditáció, még akkor is, ha megpróbál
tam az ige üzenetét konkréttá tenni, úgy ahogy megértettem. Prédikáció 
úgy lesz belőle, ha lelkész és gyülekezet külön és együtt ki-ki a maga 
eddigi útját felm éri és szíve „kigondolásait”  kontrollálja, úgy, hogy 

abból nőjön a hűséges Isten dicsősége, tökéletesebb legyen az engedel
messég, tettre készebb az igazsággal párosult emberszeretet és igazabb 
az alázat.

Mezősi György
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Péld 16,6—9 fordítása az 1961. évi próbafüzet szerint:

„A z  igazi hűség kiengeszteli a bűnt és az Úrnak félelm e tart távol 
a  rossztól. A m ikor jóakarattal van az Űr az em ber útjaihoz, még az el
lenségeit is kibékíti vele. Jobb a kevés igazságossággal, m int a töm ér
dek  jövedelem  törvénytelenül. A z em ber szíve gondolja  ki útját, de az 
Űr igazgatja járását.”

Laikus kérdések és szempontok Péld 16,6—9-hez

Ha „igazsággal” töröltetik el a bűn, akkor nem könyörületességgel, 
vagyis kegyelem m el. Ha Isten m egállapítása rólam  az, hogy „igaz” va 
gyok, akkor nincs szükség már Isten könyörülő irgalmasságára. (14) — 
M i az előfeltétele annak, hogy Isten „jóakarattal” legyen hozzám ? S ha 
m inden jó l m egy az életemben, akkor az annak a jele, hogy Isten „ jó -  
akaratú szeretete”  vezeti így az életemet, s m egfordítva is érvényes az? 
M it tudunk akkor kezdeni a 73. Zsolt első verseivel, vagy a Jóbot m eg
próbáló Istennel? (14) —  A z em berek törekvése az: gyűjteni, mindig 
többet gyűjteni! A z apáink életét ez tette em bertelenné és örökös ha j
szává. M indig egy darabbal több földet akartak venni. A  történelem 
Istenére nézve elm ondhatjuk: mi azt gondoltuk, akkor leszünk boldogok, 
ha m inél többet magunkénak vallhatunk — ez volt a m i utunk —  s 
Isten úgy igazgatta a történelem ben lábainkat, hogy rá kellett döbben 
nünk arra: nem lehetek csak magammal, a magam hasznát hajszolva 
elfoglalva. „N agy nyereség az Isten félelem . . . ”  Ma már tudom, hogy 
boldog em ber csak az lehet, akinek igénye nem  terjed túl azon, am ije 
van, de istenfélelem ben éli az életét (14) —  Istentől való félelem  nem 
szüntelen „rettegést” jelent. Istent félni és szeretni nem egymást kizáró 
fogalom . (14) — A  gravitáció érvényes a lelki életben is. Nagyon lényeges, 
hogy kinek a közelségében élünk. Isten közelségében az ő  ereje érvénye
sül rajtunk. A z Istennel való közösségben a bűn hatalma megtörik. Az 
igazi istenfélelem  m indig visszatart a rossztól. (23) —  József története 
szemléletesen példázza az ige igazságát. Ügy tűnik itt, mintha Isten nem 
volna mindig jóakarattal az em ber iránt. Lehetséges ez? (23) Tapasz
talati igazság, hogy a becsületesen szerzett kenyér a legjobb. A z ember 
akkor nyugodt, ha egyenes úton jár. Ember tervez, Isten végez. Ez a 
közm ondás jut az em ber eszébe, ha a 9. verset olvassa. Hogyan igazgatja 
Isten az em ber dolgait? Izgalmas és titokzatos kérdés ez. Isten előre 
elhatározta az em ber sorsát? A z események egymásra hatásában valósul 
Isten terve? (23) A  textus általában elég egyszerű, érthető. Sok általános 
igazság van benne. (23)

448



Megjelent

D. KÁLDY ZOLTÁN:

ÚJ ÚTON
című könyve

Ara: 135,— Ft
Megrendelhető a Sajtóosztályon

Megjelent

Túrmezei Erzsébet 

ÍG Y  L E S Z E L  ÁLDÁS
című verseskönyve

II. kiadás 
Ara: 38,— Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon


