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Csendben Isten  előtt

Brassóban — Evianról
A Lutheránus Világszövetség Evianban tartott nagygyű

lése után a szeptember végén Brassóban tartott európai evan
gélikus egyházak konferenciája volt az első nagyobb gyűlés az 
LVSZ rendezésében. Húsz országból, kontinensünk minden 
tájáról több mint száz egyházi küldött vett részt ezen a kon
ferencián.

A tárgysorozatban Evian kiértékelése is szerepelt. Beve
zető értékelést mondott a svéd Hellberg, aki Genfben az egy
házak együttműködése osztályának igazgatója, Mau, az LVSZ 
társfőtitkára, Deák Ödön, aradi lelkész és Klapper egyházfő
tanácsos (Hannover).

A bevezető előadások kiemelték, hogy Evianban az LVSZ 
előrejutott a politikai, társadalmi kérdések tárgyalásában az 
előzőknél. Kiemelték az ökumenikus eredményeket, Wille- 
brands bíboros előadását, Luther-értékelését. További ered
ménynek tartották az egyházközi tárgyalások kiépülését, a 
lutheránus— katolikus— református— ortodox—baptista dialógus 
folytatását.

A hozzászólások részben elfogadták ezeket az eredménye
ket, részben pedig bírálták az eviani nagygyűlés munkáját. A 
szovjetunióbeli észt-, lett- valamint a csehszlovák és magyar 
delegáció tagjai haladtak egy vonalon a problémák fejtegeté
sében.

Az álláspontokat nagyjából a következőkben lehet össze
gezni.

Az egyház küldetése a világba

A világgal és az emberiséggel való foglalkozás ma már az 
egyházi világszervezetekben egyre inkább elterjedt. Ebben az 
összefüggésben kell értékelni mindazt, ami az LVSZ-ben tör
tént. Az EVT külön osztályt és munkaterületet foglalkoztat, 
ahol a nemzetközi kérdésekkel, valamint az egyház és társa
dalom tematikával foglalkoznak. A Vatikánnak is megvannak 
a szervei, amelyek ezekre a kérdésekre koncentrálnak. Az 
Európai Egyházak Konferenciája második számú tanulmányi
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bizottsága foglalkozik a szociáletikai kérdésekkel és füzetet 
jelentetett meg „Európai biztonság és az egyházak”  címmel. 
A Keresztyén Békekonferencia az átmeneti nehézségeket ki
heverve újra aktivitásba lendült, és ismét be fogja tölteni hi
vatását a béke szolgálatában. Ha ebben az összefüggésben 
nézzük az LVSZ tevékenységét, kevésnek tűnik mind ahhoz, 
ami más szervezetekben történik ebben a vonatkozásban. Két
ségtelen, hogy Evianban az LVSZ többet mondott, mint eddig. 
Azok sorába tartozunk, akik ennek az eredménynek örülnek. 
De még mindig igen sok nemzetközi kérdés volt, ahol a ke
resztyén felelősség hangja nem volt eléggé mélyen szántó. 
Azokkal a kérdésekkel, amelyek az emberiség jövőjére, az 
emberi együttélés rendjére, a politikai diakónia problémáira, 
az európai béke és biztonság kérdésére, a vietnami amerikai 
agresszióra, és sok más égető kérdésre vonatkoznak, haladóbb 
és alaposabb választ kellett volna adni. Ezekben a kérdések
ben ma már könnyű megszólalni, hiszen igen sok tanulmány, 
nyilatkozat áll rendelkezésre a tagegyházak köréből, többek 
között a magyar egyház részéről is.

Ma már egyetértés van abban, hogy a világnak és a nem
zetközi kérdéseknek a dolgai szorosan hozzátartoznak az egy
háznak és a nemzetközi egyházi konferenciáknak az anyagá
hoz. Mi, európai lutheránus kisebbségi egyházak, ha a világért 
érzett felelősségről beszélünk, nem tehetjük azt elméletileg, 
hanem egészen konkréten kell foglalkoznunk kontinensünk 
problémáival. Mindnyájan érdekeltek vagyunk abban, hogy 
kontinensünkön a béke és biztonság megszilárduljon. Már 
Evianban is elhangzott felhívás arra, hogy az európai béke és 
biztonság ügyét jobban viseljük szívünkön, s mindent meg
tegyünk ebben a vonatkozásban. Hasonlóan foglalt állást az 
Európai Egyházak Konferenciája is ebben a kérdésben. Hasz
nos és felelősségteljes lenne, ha mi, mint európai lutheránus 
kisebbségi egyházak, megtalálnánk a módját, hogyan tudnánk 
szolidaritásunkat kifejezni mindazokkal a törekvésekkel, ame
lyek az európai béke és biztonság megszilárdítását célozzák. 
Ez konkrét jele lenne annak, hogy a nagykorúvá lett világ felé 
megmutatjuk segítő készségünket.

A  katolikus kérdésről

Amit Willebrands bíboros Evianban Luther pozitív érté
keléséről mondott, minden lutheránusban megelégedést kel
tett. Azonban a lutheránus—katolikus közeledésnek az a mód
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ja, amely reunióról szól, részünkről elfogadhatatlan. Amit 
Knutson, amerikai professzor mondott előadásában, nálunk 
kevés tetszésre talált. A reunió emlegetése nem látszik sze
rencsésnek. Ezt mi Evianban nyomban Knutson előadása után 
ilyen értelemben megmondtuk. Knutson előadása messzebb 
ment a keresztyén egység hangoztatása terén, mint ahol az 
LVSZ tag egyházainak közvéleménye tart. Elsősorban az elnök
ség és az amerikai egyházpolitikai törekvés koncepcióját fe
jezte ki. Éppen ezért kapott több bírálatot. Az egyház egy
sége eschatologikus valóság és nem mostani, emberi, szerve
zési feladat.

Tekintetbe kell venni, hogy az ökumenikus szituációban 
sokféleség van. Ez azt jelenti, hogy amit helyesnek tartanak 
Amerikában, az a lutheránusság más területein helytelen le
het. A különböző országokban különbözők az egyházközi kö
rülmények. Magyarországon az ökumenikus helyzet nem olyan 
egyszerű. A katolikus egyház évszázadokon át uralkodó egy
ház volt, s ennek a hatása a mai napig is érezhető. Ez a szi
tuáció befolyásolja ma az egyházközi helyzetet.

Az egyházak mai együttműködésének természetes terü
lete egyrészt a hazánk népi-nemzeti egységében való részvé
tel ügye, másrészt az emberiség békéjéért és benne különösen 
az európai béke és biztonság megszilárdításáért folytatott fá
radozások támogatása. Ezzel teszünk szolgálatot a világnak a 
mai aktuális kérdésekben.

D. Dr. Ottlyk Ernő

Karácsonyi ajándéknak ajánljuk:

D. K Á L D Y  Z O L T Á N :

Ú J  Ú T O N
című könyvét 

Ara: 135,— Ft
Megrendelhető a Sajtóosztályon
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A  L u t h e r á n u s V i l á g s z ö v e t s é g

A Lutheránus Világszövetség — amelyet 1947-ben alapítottak — 
eddig összesen öt világgyűlést tartott. Az elsőt Lundban (1947), a má
sodikat Hannoverben (1952), a harmadikat Minneapolisban (1957), a 
negyediket Helsinkiben (1963) és az ötödiket Evianban (1970). Az 
LVSZ-nek jelenleg 82 tagegyháza van 44 országban. Magába ölel nem 
egészen 54 millió evangélikust a világon. Köztudomású, hogy az ún. 
„uniált” evangélikusok nem tagjai az LVSZ-nek és így a világ evan- 
gélikusságának lélekszáma nagyobb, mint az LVSZ tagegyházainak 
lélekszáma. Megalapítása óta újabb és újabb tagegyházak csatlakoz
tak, de még vannak kisebb-nagyobb evangélikus csoportok, amelyek 
nem tagjai az LVSZ-nek. A nagygyűlések mindig jelentős szerepet 
játszanak az egyházi világszervezetek életében. Alkalmak arra, hogy 
összegezzék az előző évek munkáját és ugyanakkor utat mutassanak 
nemcsak az LVSZ-nek mint világszervezetnek, hanem a tagegyházak
nak is. Akkor van értelmük az egyházi világszervezeteknek, ha egy
felől segítséget tudnak adni a tagegyházaknak szolgálatuk jó betölté
séhez, másfelől, mint világszervezetek is — a maguk teljes súlyával 
— segítik az egyház jó szolgálatát a világban. Ha az LVSZ nagygyű
léseit egyenként vagy a maguk összességében nézzük, megállapíthat
juk, hogy azok bármilyen jelentős munkát is végeztek egyes részlet- 
kérdésekben, de sohasem tudtak olyan kohóvá válni, melyben bátor 
és ha szükséges, forradalmi indítások és lökések születtek volna ma
gának a Világszervezetnek a világban való szolgálatára, vagy a tag
egyházak munkájára nézve. Legtöbbször bizonyos szürkeség, „vissza
fogottság”, az egyensúly minden irányban való kínos tartása jellemez
te ezeket a nagygyűléseket. Még sem lehet azokat feleslegesnek és ha
szontalanoknak minősítenünk, mert alkalmat adtak az evangélikusság 
nagy családjának találkozásaira, a gondolat-cserére és bizonyos kér
dések tisztázására.

Evianban mintha kissé jobban megmozdult volna a „levegő” . 
Több területen hangzottak el olyan felszólalások, amelyek „szelet” 
hoztak az ülésterembe. Ezek a felszólalások főleg akkor váltak szen
vedélyesebbé, amikor az egyháznak a társadalmi kérdésekkel kapcso
latos szerepéről volt szó. Többen voltak, akik keményen kritizálták 
azt a tartózkodó és semlegeskedő magatartást, amelyet az LVSZ és 
Sok tagegyháza is mutat az emberiség nagy családjának égető prob
lémáival kapcsolatban, vagy egyes országokon belüli gazdasági és tár
sadalmi igazságtalanságok láttán. Egy-két esetben az ökumenizmus 
helyes értelmezése körül is volt élesebb vita. Ezek alapján elmond
hatjuk, hogy talán dinamikusabb volt ez a nagygyűlés, mint az elő
zőek és talán bátrabban mert egyes problémákat fölvetni, még ha nem1 
is adott minden esetben jó megoldásokat.

Ötödik N a g yg yű lése

EVIAN 1970
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WEIMAR—PORTO ALEGRE—EVIAN

Köztudomású, hogy az 1963-ban Helsinkiben tartott nagygyűlés után 
az LVSZ a következő nagygyűlést a Német Demokratikus Köztársa
ság egyik városában, Weimarban akarta tartani. Végül is ez nem volt 
lehetséges különböző okok miatt. Ezt követően jött szóba Brazília 
egyik legnagyobb városa, Porto Alegre. Néhány héttel a nagygyűlés 
megnyitása előtt, maga az LVSZ elnöksége mondotta le Porto Alegret 
és hívta össze a nagygyűlést a franciaországi Evianba. E helyen nincs 
lehetőségünk részletesen ismertetni azt, hogy miért nem lehetett meg
tartani a nagygyűlést sem Weimarban, sem Porto Alegreben. De arra 
van lehetőségünk, hogy elindítsunk egy gondolatsort. Nem volt-e 
olyan gondolat az LVSZ részéről akár Weimar, akár Porto Alegre 
kiválasztásánál, hogy a Német Demokratikus Köztársaságban, vagy 
Brazíliában a nagygyűlés megjelenésével demonstráljon? Az NDK- 
ban talán az ellen a helyzet ellen, amelyben az egyháznak a szol
gálatát el kell végeznie, Brazíliában pedig esetleg azért akart megje
lenni, hogy' nyilvánvalóvá tegye súlyát és erejét egy kisebbségben 
levő evangélikusság számára és őket körülvevő környezet előtt. Mind
két helyen különböző okokból nehézség támadt. Vajon ezek a nehéz
ségek nem figyelmeztetik-e egyfelől az LVSZ-t, másfelől a tagegyhá
zakat arra, hogy Isten nem „demonstráló egyházi világszervezeteket 
és egyházakat” akar látni, hanem olyan egyházakat, amelyek Jézus 
Krisztuson, a Diakonoson tájékozódnak és az <5 nyomában járva szol
gálnak az evangélium erejével és a szeretet konkrét cselekedeteivel 
egyes országokon belül és világviszonylatban egyaránt. Egy bizonyos, 
a triumfálni, vagy demonstrálni akaró egyház nem a „keskeny út” 
egyháza.

ELKÜLDVE AZ EVANGÉLIUMMAL

A nagygyűlés főtémája ez volt: „Elküldettünk a világba...” Bár
mennyire biblikusnak is hangzik ez a mottó, a magyarországi evan
gélikus egyház külön létrehozott teológiai munkacsoportja, a nagygyű
lésre kiküldött hozzájárulásának ezt a címet adta: „Küldetésünk a 
világba.” A két megfogalmazás között mi a különbség? Elsősorban 
az, hogy míg az LVSZ által megfogalmazott mottó abból indul ki, 
hogy egy bizonyos helyen van az „egyház” és a másik helyen „a vi
lág”, és ezt a „világot” az evangéliummal elküldött „egyháznak” mint
egy meg kell céloznia (kívülről), addig mi abból indultunk ki, hogy 
az egyház benne van a világban, és úgy kell elvégeznie szolgálatát 
az evangéliummal és a hitből fakadó jócselekedetekkel.

Magával a főtémával Schiotz elnök foglalkozott megnyitó előadá
sában. Meghúzta a főbb vonalakat, melyek a témából következnek. 
Majd három szekció foglalkozott a részletkérdésekkel, közelebbről az
zal, hogy mit jelent az evangéliummal való elküldetés, továbbá mi 
az egyház ökumenikus és társadalmi felelőssége. A két utóbbival a 
nagygyűlésein elhangzott előadásokkal kapcsolatban foglalkozunk, vi
szont az I. szekció munkáját és döntéseit röviden kívánom összefog
lalni.

A szekciót igen nagy feladat elé állította ez a téma: „Elküldve az 
evangéliummal”. Lényegében arról volt szó, hogy miképpen töltse be 
az egyház missziói feladatát a tudományos-technikai forradalom által
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meghatározott világban. Abban a világban, amelyben az emberek 
tudata és életérzése a múlthoz viszonyítva erősen megváltozott és 
amelyben az elvilágiasodás rohamosan növekszik. Olyan világban, 
amelyben társadalmi igazságtalanságok, faji megkülönböztetések van
nak, és sokak az éhségtől szenvednek. Egy olyan világban, amelyben 
az ún. „missziói mezők” népei maguk lábára álltak, függetlenséget 
harcoltak ki és a maguk elképzelései szerint akarják berendezni or
szágaikat. Ez utóbbi helyzettel összefüggésben rendkívül érdekes volt 
egy indiai delegátusnak a felszólalása: „Mi a misszionáriusoktól nem
csak az evangéliumot kaptuk, hanem a nyugati kultúra egy darabját 
is, és a kettő között sokszor nehéz különbséget tenni.”

A probléma sokszerűségét jelzi egy másik indiai kiküldött meg
jegyzése, mely szerint „a fennálló egyházi struktúrákat sokan bál
ványképeknek tekintik, amelyek pedig akadályozzák az evangélium
nak a világba való továbbadását” . Adebo nevű kiküldött viszont azt 
hangsúlyozta, hogy az evangélium továbbadása csak akkor éri el a 
szíveket, ha „az egyházak nyilvánvalóvá teszik, hogy Jézus a szegé
nyekkel és a jogfosztottakkal szolidáris volt” . Az egyik felszólaló az 
evangélium hirdetésével kapcsolatban pedig azt mondotta, hogy „a 
főprobléma arra a krízisre való feleletadás, amely az emberi jogok 
növekvő megsértéséből adódik.”

Amikor a szekcióban, vagy kisebb csoportokban való beszélgetés 
közben szóba került, hogy egy ilyen helyzetben és ilyen igények 
között mi módon kell az evangéliumot továbbadni, szinte egyértelmű 
volt a válasz: az evangéliumot az emberek konkrét helyzetére vonat
kozólag kell hirdetnünk és megélnünk. Nem lehet tehát „általában” 
evangéliumot hirdetni, hanem csak konkréten, úgy, hogy számba 
vesszük az evangéliumot hallgató gyülekezet és gyülekezeti tagok tár
sadalmi, gazdasági helyzetét, tudatát, életérzését, szükségeit stb.

Szó volt a megbeszélések során az „evangélium erejé”-ről is. Erre 
vonatkozólag a szekció a következő megállapítást tette: „Az evangé
lium ereje akkor lesz számunkra nyilvánvaló, ha mind az egyesek és 
mind az egyház konfrontálja magát: bűneinkkel, amelyeket nem tu
dunk jóvátenni, halálunkkal, amelyet nem lehet elkerülni és az em
beriség szükségeivel, amelyek mellett nem mehetünk el.” Lényegében 
ezzel a megállapítással egyetértünk, mert éppen arra céloz, hogy az 
evangéliumot nem lehet légüres térben hirdetni, hanem csak konfron
tációban. Kár azonban, hogy ezt a szép megállapítást a szekció nem 
konkretizálta, például olyan vonatkozásban, hogy mit jelentenek itt 
és most az egyes keresztyéneknek és az egyháznak „bűnei” és mik 
azok a „szükségek”, amelyek az emberiséget ma szorongatják. Így ez 
a szép mondat megint csak egy „teológiai tétellé lett” és ellentmon
dásban van a szekciónak egyébként helyes álláspontjával, hogy ti. 
az evangéliumot konkrétan kell prédikálni. Ugyanez a baja annak a 
megállapításnak is, hogy „az Igét követnie kell a tetteknek, noha 
azoknak többnek kell lenniük, mint humanitárius altruizmusnak.” 
Igaz, ugyan, hogy az evangélium által ébresztett hitből folyó jócse
lekedeteknek valóban „többnek” kell lenniük, mint humánus tettek
nek, mégis kissé különös, hogy miközben az egyház hajlamos a hu
manizmus nevében végzett cselekedetek lebecsülésére, ő maga nem
egyszer még a humanizmus cselekedeteit sem teszi egyértelműen.

Pozitívnak kell értékelnünk azt a megállapítást, hogy „az evan
gélikus gyülekezetnek antiklerikálisnak kell lennie” . Ez pedig azt je
lenti, hogy az evangélium továbbadására nemcsak a lelkészek hívat
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tak el, hanem a gyülekezet tagjai is, hiszen a reformátori tanítás sze
rint minden hívőnek papi szolgálatot is kell végeznie.

Ugyancsak kifejezetten örülünk a szekcióban hozott határozat 
azon részének, mely kiemeli, hogy „új típusú lelkészekre van szükség, 
akik az evangéliumban való elmélyedéssel párhuzamosan rendszere
sen foglalkoznak társadalomtudománnyal és társadalomlélektannál.”

Jó, ha ezen a helyen is felfigyelünk arra a nyilatkozatra, melyet 
az LVSZ Teológiai Bizottsága már a nagygyűlés megkezdése előtt 
nyilvánosságra hozott, mely szerint „új útra van szükség, hogy gyor
sabb feleletet adhassunk az időszerű kérdésekre. Az állandó bizott
ságok időszaka, amelyek hosszú időn keresztül egy és ugyanazon pon
ton dolgoznak, lejárt.” Valóban, teljességgel lehetetlen, hogy egy egy
házi világszervezet, vagy egy tagegyház olyan témák feldolgozásával 
töltse idejét, amely a téma kijelölésének időpontjában ugyan még ak
tuális volt, de évek során elavult. Frissebb témákra és frissebb fele
letekre van szükség, mert ezek segítik az evangélium továbbadását is.

Helyeseljük, hogy az I. szekció elhatározta: „javasoljuk, hogy a 
Tanulmányi Bizottság vizsgálja meg, hogy az egyház prédikációja 
hogyan viszonyuljon a nyilvánossághoz intézett felhíváshoz (a felhí
vás a közvéleményhez, államférfiakhoz stb.), emellett tisztázni kell a 
politikai igehirdetés problémáját is.” Itt nyilván nem egyszerűen „po
litizáló igehirdetésről” van szó, hanem arról, hogy miképpen gyako
rolja az egyház politikai felelősségét az igehirdetésen keresztül is.

Mindent összevéve, tény az, hogy az evangélium továbbadásának 
problémáját a I. szekció többféle teológiai alapállásból közelítette 
meg. Kitűnt, hogy igen sokféle a „lutheránus teológia” és ma már 
végleg nem beszélhetünk arról, hogy egy meghatározott és egyértel
mű teológiai vélemény volna az LVSZ-en belül, amelyet, mint egye- 
dülit föléje lehetne helyezni a különböző teológiai véleményeknek.

ÖKUMENIKUS FELELŐSSÉGÜNK

A nagygyűlésen az evangélium továbbadásának problémájánál is 
többet foglalkoztak a jelenlevők az ökumenikus felelősség témájával. 
A II. bizottság volt hivatva arra, hogy ezzel a témával részleteiben 
is foglalkozzék. Azonban nem maradt az a szekció munkáján belül, 
hanem benyomult a plenáris ülésre is. Két előadás hangzott el e té
máról a plénumban. Az egyiket Jan Willebrands kardinális tartotta 
„Elküldve a világba” címen, a másikat Kent Knutson professzor, aki 
az Egyesült Államok-beli „Wartburg Teológiai Szeminárium” (Du- 
buqe) professzora, „A lutheránus egyház reakciója a mai római ka
tolikus egyházra és teológiájára” címen. Willbrands kardinális tulajdon
képpen a nagygyűlés főtémájáról tartott előadást, azonban azt úgy 
fejtette ki, hogy állandóan az ökumenizmus szemszögéből vizsgálta 
a témát, közelebbről: az evangélikus és római katolikus egyház vi
szonya szem előtt tartásával. Knutson professzor pedig megkísérelte 
felmérni a római katolikus egyház teológiáját és magatartását a II. 
Vatikáni Zsinat határozataiban és a Zsinat utáni időben. Egyben igye
kezett hangot adni annak, hogy mindennek mi a hatása, illetőleg 
„reakciója” az evangélikus egyházakban. Nincs helyünk arra, hogy 
a két előadást részleteiben taglaljuk, mégis szükséges, hogy azok jel
lemzőit ismertessük és értékeljük.
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a) Egység a világért

Willebrands nagyon jelentősnek mondotta és „a Szentatya nevé
ben is teljes szívből mondott köszönetét” azért, hogy a nagygyűlésen 
nemcsak jelen lehet, hanem előadást is tarthat. Csatlakozva az LVSZ 
Nagygyűlésének főtémájához „Elküldve a világba”, megjegyezte, hogy 
„a II. Vatikáni Zsinat az egész keresztyénség törekvését az egyetlen 
látható egyházért szorosan összekötötte az egyház küldetésével a vi
lágban” . Mint mondotta, a Zsinat az ökumenikus mozgalmakról szóló 
dekrétum bevezetésében az egyházról azt mondja: „ad mundum uni- 
versum missa”, vagyis, hogy az egyház az egész világhoz küldetett 
és éppen ezért, hogy ezt a küldetését betölthesse, legyen önmagában 
egy.” Már itt kitűnt a kardinális előadásából, hogy ő az egység prob
lémáját az egyháznak a világban elvégzendő missziója szempontjából 
közelítette meg. És, hogy ezt a szolgálatot ő elsősorban miben látja, 
az kitűnik abból a megállapításából, hogy a II. Vatikáni Zsinat ezt a 
mondatot „ad mundum universum missa” (Az egész világhoz elküld
ve) kiegészítette a következő szavakkal: „ut mundus ad Evangélium 
convertatur” (hogy a világ az evangéliumhoz térjen). Kiemelte, hogy 
az egyház nem „üres kézzel” van a világhoz küldve, hanem Krisztus 
evangéliumát viszi. Miközben ezt teszi és meghirdeti a „kereszt bo
londságát”, nem feledkezhetik el szekuláris felelősségéről sem. Az egy
ház felelőssége kiterjed „az ember szabadságáért, a szociális igazsá
gosságért, a békéért, vagyis az emberi méltóság elismeréséért folyó 
munka egész területére”. Nagy hangsúly esik szerinte „az ember mél- 
tóságá”-ért folyó munkára. „Minden egyes kisembernek megvan a 
joga arra, hogy a hatalmon levők az emberi társadalomban egy olyan 
világgazdaságot fejlesszenek ki, amely őt éhínségtől és járványoktól 
megszabadítja, joga van arra, hogy az állam olyan jogrendre épül
jön, amely elismeri az ő emberi méltóságát.”

Utalt arra, hogy Luther a „Keresztyén ember szabadságáról” szó
ló iratában az evangéliumra mutat, mint az igazi szabadság forrására. 
Szerinte ezen a ponton kell végiggondolni az „egyház küldetését a 
világba.” Ha mindent megtettünk, amit megtehettünk — mondotta az 
előadó — az emberért, annak földi jólétéért, még mindig nem tettünk 
meg mindent, amit meg kell tennünk. „Ezzel még csak a kezdeténél 
állunk a tulajdonképpeninek és legmélyebbnek, annak a megbízatás
nak, hogy a világnak Krisztus evangéliumát és vele együtt magát 
Krisztust hozzuk.”  Az emberi méltóság teljes kibontakozását kell se
gítenie az egyháznak. Az emberi méltóság pedig azáltal éri el a leg
nagyobb teljességét, hogy az ember Istent megismeri és Öt imádja 
— mondotta a kardinális. Szükséges, hogy megvalósuljon az ember
nek az Istennel való megbékülése. „A megbéküléssel legszorosabban 
összefügg az embernek megszabadítása Krisztus műve által. . .  Az Is
ten gyermekeinek a belső szabadsága az alapja és az eredete a szo
ciális igazságosságnak és szabadságnak.” Végül azt a következtetést 
vonta le Willebrands, hogy a két egyháznak az evangélikusnak és a 
római katolikusnak kölcsönösen kell segíteni és kisegíteni egymást 
„az evangéliumnak közös szolgálatában az embernek és a világnak 
a felszabadítására. Ilyen kölcsönös segítség sokat ígérő út is lehetne 
az elveszett egység helyreállításáért. . .  A közös szolgálat által a mai 
világ kérdéseinek és kihívásainak megfelelve a keresztyének egymás
hoz közelebb kerülnének, úgyszintén egyházi tradícióik is.”
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Mielőtt Willebrands kardinális gondolatsorát tovább követném, 
előadásának eddig ismertetett része mellé mintegy kontextust helyez
zük oda az evangélikus Knutson professzor előadásának azt a rész
letét, amely az egyháznak a szekuláris felelősségéről szól. Knutson 
professzor nagyra értékeli a II. Vatikáni Zsinatnak azokat a határo
zatait, melyek az egyháznak a világban való szerepére vonatkoznak, 
többek között ezt mondotta: „Mi is, akik itt Evianban összegyülekez
tünk, hogy a témát „Elküldettünk a világba”, megvitassuk sokat ta
nulhatunk belőle. . .  A világgal szembeni pozitív beállítottság jó el
lenszere a negativizmusnak, melybe gyakran belekerülünk. A Zsinat 
hangsúlyozza az emberi élet szociális jellegét, helyreigazítás ez a lu
theránusok között is azok számára, akik néha még szélsőséges indi
vidualizmusban élnek.”  Aztán szólt a professzor arról, hogy „alapve
tő problémánk nem a múltunk, hanem küldetésünk a jelenvaló világ
ba.” Három kritikus ponton különösen is szükség van az egyházak 
közös szolgálatára. Megemlítette, hogy a világ lakossága a következő 
35 év alatt megkétszereződik. Egyesek szerint — mondotta — 1975 
után „kiterjedt éhínségek következnek, szociális nyugtalanságoktól 
követve, gyorsan süllyedő életszínvonallal” . „Ilyen nemzedékben tud-e 
tovább élni az egyház?” — kérdezte a professzor. A másik kritikus 
területnek az ifjúságot jelölte meg. „Az ifjúság kultúrája nem ismer 
felekezeti sorompókat, az ifjúság ma világrendszert alkot és eltávo
lodást képvisel a jelenlegi, a keresztyénségben uralkodó világrend- 
szertől.” Ez a sokszor „zavart ifjúság” a meglevő egyházak kényel
mességét megkérdőjelezi. A harmadik kritikus terület a „nemzetközi 
rendezetlenség”. Kelet és Nyugat feszültsége, faji problémák, gazda
gok és szegények közötti szakadék, stb.

A két előadás ismertetett részeihez néhány megjegyzést kell ten
nünk. Willebrands kardinális előadásának világos a koncepciója:

1. Világossá teszi a II. Vatikáni Zsinat törekvését — melyet az 
egész keresztyénség törekvésének mond — „az egyetlen látható egy
házért”. Előadásának egy másik részében „szerencsétlen szakadásnak” 
minősítette az egyházak különállását és arra szólított fel, hogy 
„együtt keressük az utat, hogy az elveszett egységet helyreállítsuk” . 
Egy harmadik mondata pedig így hangzott: „Az egységet mi önök és 
a katolikus egyház között szeretnénk megvalósítani”.

2. Az egység helyreállítását „önmagában” is jelentősnek tartja, 
de annak szükségességét különösen is kiemeli abból a célból, hogy 
az egyház a világban való küldetését elvégezhesse. Nem lehet vitás, 
hogy ez egy helyes szempont, elsősorban azért, mert azt a felismerést 
jelzi, hogy az egyház nem egyszerűen önmagáért, hanem a világért 
van.

3. örülünk annak, hogy a kardinális olyan nyomatékosan hang
súlyozza, hogy az egyháznak erőteljesen részt kell vennie a nagy 
emberi ínségek megoldásában, a szociális igazságosság megteremtésé
ben és az emberi méltóság biztosításában. Ha mi evangélikusok me
rünk őszinték lenni, meg kell vallanunk, hogy a II. Vatikáni Zsinat 
és általában Róma sokkal átfogóbban és konkrétebben gondolta vé
gig az egyháznak a világban való szekuláris szolgálatát, mint az evan
gélikus egyházak a különböző országokban. Akár a pápai enciklikák- 
ra gondolunk, akár Willebrands előadására, el kell ismernünk, hogy 
Róma bátrabban nyúl az egyháznak a társadalomban és a nemzet
közi életben való szolgálatának kidolgozásához mint az evangélikus 
egyházak.'
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4. Egyetértünk a kardinálissal abban is, hogy az egyház „nem 
üres kézzel” küldetett a világhoz, hanem az evangéliummal. Az LVSZ 
eviani nagygyűlése ezt nagyon erősen hangsúlyozta. A bűnbocsánat 
evangéliuma olyan kincs az „egyház kezében”, amelyet csak az egy
ház tud adni a világnak. A mi magyarországi evangélikus egyházunk 
is tudatában van annak, hogy ezzel az evangéliummal tartozunk a 
világnak, közelebbről a mi népünknek.

5. Problematikus azonban számunkra az a koncepció, amely sze
rint, amikor az egyház segíti megoldani az emberiség szociális prob
lémáit, segíti megvalósítani a. társadalmi igazságosságot, a népek sza
badságát, abban az elgondolásban kell mindezt tennie, hogy mindez 
„még nem a tulajdonképpeni és a legmélyebb”. A „tulajdonképpeni 
és legmélyebb a világnak az evangéliumhoz térítése”, tehát végered
ményben a világ megtérítése. Bármennyire szép és tiszteletreméltó 
cél ez, szabad-e és kell-e úgy gondolkodnia az egyháznak, hogy mi
közben a világban való szolgálatát végzi az emberek jólétéért, az 
igazságosságért, a békéért, végül is önmagához tér vissza? Szabad-e 
az egyháznak a szekuláris boldogulást, igazságosságot, békét, szabad
ságot állandóan összehasonlítgatni a Krisztustól kapott boldogsággal, 
békességgel, igazsággal és szabadsággal? Szabad-e az egyháznak foly
ton leértékelni mindazt, ami nem egyházi? Az egyháznak el kell jut
nia odáig — ha valóban jó szolgálatot akar végezni a világban —, 
hogy valóban felszabadultan munkálkodjék a népek szabadságáért, 
függetlenségéért, jólétéért, mindezeket nagyra tartva és ne engedje 
bénítani magát azzal, hogy „ez mind semmi, mert ez nem a Krisz
tus szabadsága, stb.”

6. Bár az eviani nagygyűlésen több olyan határozat született, 
amelyet szürkének és erőtlennek kell mondanunk, de annak örülünk, 
hogy a II. szekcióban, amely az egyház ökumenikus felelősségével 
foglalkozott kimondották, hogy az egyház egységtörekvéseinek az em
beriség egységére kell irányulnia. Semmiképpen nem tudunk vállalni 
egy olyan koncepciót, amely az egyházba akarja „bele-egységesíteni” 
a világot, mintegy „világegyházat” teremtve — erre ígéretünk sincs 
az Egyház Urától —, hanem arra kell törekednie hitünk szerint az 
egyháznak, hogy a maga eszközeivel és kincseivel segítse az egész 
emberiség egységét, amely azonban nem „szakrális egység” .

7. Abban viszont egyetértünk Willebrands kardinálissal is és 
Knutson professzorral is, hogy az egyházaknak össze kell fogniuk és 
egységre kell jutniuk abban a közös feladatban, amelynek célja az, 
hogy segítsék megoldani az emberiség égető nagy problémáit.

b) Realitás és rajongás az egység útján

A továbbiakban Willebrands kardinális és Knutson professzor elő
adásainak azokat a részeit kell néznünk, amelyek vizsgálják az evan
gélikus és a római katolikus egyház dialógusát, annak eredményeit, 
több esetben a II. Vatikáni Zsinat határozatait is szem előtt tartva.

Willebrands kardinális örömét fejezte ki afelett, hogy a dialógus 
mind nemzetközi, mind regionális szinten folyik a két egyház között. 
Külön is kiemelte, hogy az LVSZ volt az első hitvallásos szövetség, 
amely Rómával felvette a hivatalos dialógus fonalát. A megalakított 
bizottság hat év óta folytatja a dialógust. Teljesen egyetértünk a kar
dinálissal atekintetben, amit a dialógusról, általában mondott: „A
dialógus előfeltétele, amely valóban ezt a nevet megérdemli, hogy
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valóságos beszélgetést egyengessen, átfogót, alaposat és az igazság 
elleni bűn nélkülit. . .  Szilárdan ellent kell állni a végzetes kísértés
nek, hogy könnyű megoldások, vagy akár egyházpolitikai manipulá
ciók kerüljenek a dialógus szakszerű, de nehéz szakaszai helyére.” 
Kiemelte azt is, hogy a tudományos-teológiai dialógus mellett szükség 
van arra, hogy a két egyház képviselői „a közös életet is keressék”, vagyis 
a mindennapi életben való dialógust is folytassák. Feltűnő volt az a meg
állapítása, hogy „néhány olyan probléma, amely a 16. században a vita 
középpontjában állt, a szélre tolódott és már szinte alig minősült ellen
tétnek, mint pl. a megigazulásról szóló tan. Kitűnt, hogy mindkét oldalon 
messzemenő félreértések forogtak kockán, amelyek lehetetlenítették a 
szakszerű megbeszélést.” Ezzel egyidőben azonban utalt arra, hogy jelen
leg is nagy különbségek vannak bizonyos kérdésekben a katolikus és 
evangélikus egyház között. „Gondolok itt az egyház központi problémá
jára, különösen az egyházi hivatal kérdésére, a tekintély, a csalatkozha- 
tatlanság, a pápa helyzete és az egyházi struktúrák általános kérdéseire, 
továbbá Mária szeplőtelen fogantatására, Krisztus titkában és az egy
házban.”

Meglepő volt amit a kardinális Luther Márton személyéről és teoló
giájáról mondott: „Az évszázadok folyamán Luther személyét katolikus 
oldalról nem értékelték mindig helyesen és teológiáját sem értelmezték 
helyesen. Ez nem szolgálta sem az igazságot, sem a szeretetet és így az 
egységet sem, amelyet mi önök és a katolikus egyház között megvalósítani 
szeretnénk. De más oldalról örömmel állapíthatjuk meg, hogy az utolsó 
évtizedekben növekedtek a katolikus tudósok a reformációnak és vele 
együtt Luther személyének és teológiájának tudományosabb és pontosabb 
megértésében . . .  Ki vonná ma azt kétségbe, hogy Luther mélyen vallásos 
egyéniség volt, aki komolyan és odaadással kutatta az evangéliumot.” 
Még feltűnőbb volt az, amit a II. Vatikáni Zsinat összefüggésében mon
dott Lutherról: „És nem éppen a II. Vatikáni Zsinat váltotta valóra azokat 
a követeléseket, amelyeket többek között Luther Márton is képviselt és 
ezáltal a keresztyén hit és élet jobban kifejezésre jut mint azelőtt.” Szólt 
arról, hogy Luther a keresztyén élet kiindulópontjává tette a Bibliát. 
A II. Vatikáni Zsinat e tekintetben is nagy lépést tett előre, mert „még 
soha meg nem valósított mélységben beleágyazta gazdagon az egyház és 
hívei életébe, hogy számukra gyümölcsözővé tegye.” Szerinte Luthernél 
mindig visszatér egy nagy szó éspedig a „hit”  szava. Meglepő volt, amit a 
kardinális idevonatkozólag mondott: „A katolikus és lutheránus tudósok 
közös kutatásai megmutatták, hogy a „hit” szó Luther értelmezésében 
semmi esetre sem akarja kizárni sem a tettet, sem a szeretetet, sem pedig 

a reménységet. Joggal lehet mondani, hogy Luther hitfogalma, ha annak 
teljességét vesszük, nem más, mint amit mi a katolikus egyházban sze
retettel jelölünk.”  Az egészen újat és a legnagyobb meglepetést azonban 
a kardinálisnak ez a mondata jelentett: „Minden eredmény, amely egy 
nagyobb közösséghez vezet, egész lényeges módon ahhoz segít, hogy az 
óra közelebb jöjjön, amikor Krisztus egységteremtő vacsoráját együtt 
ünnepelhetjük.”

Willebrands kardinális előadása mellé kell helyeznünk Knuston pro
fesszor előadását, aki az evangélikus egyház oldaláról nézte a római ka
tolikus—evangélikus viszonyt. „Szerencsétlen ténynek” minősítette a sza
kadást, de ugyanakkor azt mondotta, hogy „egyszersmind élő reménysé
get is rejt magában” a jelenlegi helyzet. Vázolta, hogy milyen közös alap
jai vannak a két egyháznak (óegyházi hitvallások, keresztség, bűnök bo
csánata, Szentlélek vezetése, stb.). A II. Vatikáni Zsinat 16 dokumentu-
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mából ötöt kiemelten értékelt: az egyházfogalomról, az írás és tradícióról, 
az istentiszteletről, más egyházakhoz való viszonyról és az egyháznak a 
világban való szerepéről szóló dokumentumokat. Nagy eredménynek mon
dotta, hogy a Zsinat hangsúlyozta az egyházfogalom kapcsán minden hivő 
egyetemes papságát. „Ez olyan, mintha mi magunk beszélnénk” — mon
dotta a professzor. Igen nagyra értékelte, hogy a Zsinat a Szentírást 
mennyire középpontba helyezte. „Minden hivőhöz és különösen a pré
dikátorokhoz intézett felhívás a Szentírás olvasására olyan, mintha a mi 
reformációnk elvenedett volna meg újra.” Nagy jelentőségűnek minősí
tette a prédikáció szerepének visszaállítását az istentiszteleten, az anya
nyelv fontosságának hangsúlyozását, a korál-énekek gyarapodását. A pro
fesszor szerint, hatalmas lépést jelent, hogy a Zsinat a katolikus egyházon 
kívül immár „egyházi közösségekről” beszél. Nagyra értékelte, hogy a 
Zsinat pozitív beállítottságot mutatott a világ felé és hangsúlyozta az egy
háznak a világban való szolgálatát. Általában úgy értékelte a Zsinatot, 
mint amely „az ellenreformáció végét”, továbbá egy új idő kezdetét és 
„az egyház szerepének a modern világban való meghatározását”  jelen
tette. Aztán utalt arra, hogy a Zsinat után a fejlődés igen nagy és ez a 
fejlődés a római katolikus egyházban már túllépte a zsinatot is. „A  jelen
legi élet és a két egyház teológiája sokkal előbbre lépett, mint azt a luthe
ránus egyház hivatalos körei és a vatikáni zsinat előre látták.” A leg
nagyobb meglepetést azonban a professzornak ez a mondata jelenti: 
„Nem lehet kisebb célunk, mint az újraegyesülés.” Majd ezzel fejezte be 
előadását: „A keresztyénség következő nagy zsinata nem lehet sem „ka
tolikus”, sem „lutheránus” . Ha egyáltalában világkonferenciák továbbra 
is lehetségesek lesznek egy ilyenfajta világban, akkor annak magába kell 
foglalnia a római katolikus egyházat is, amelynek a felébredése, a meg
újulásra és misszióra kihívást jelent számunkra, mind szélességében, 
mind intenzitásában, mind a problémák követésében.”

Ha értékelni akarjuk a két előadás fentebb ismertetett részeit, akkor 
az alábbiakat mondhatjuk:

1. Kétségtelenül reálisabb talajon mozgott Willebrands kardinális 
előadása. Knutson professzor előadásában sok értékes megállapítás mel
lett több ponton a nyilvánvaló „rajongás” volt felismerhető.

2. Helyeseljük Willebrands kardinálisnak azt az igényét, hogy a két 
egyház dialógusának olyannak kell lennie, melyben nem követik el az 
„igazság elleni bűnt” . Jó, hogy hangsúlyozta, hogy „egyházpolitikai mani
pulációk” sem irányíthatják a dialógust. Itt mi gondolunk arra, hogy az 
egységtörekvések mögött például nem állhatnak olyan elképzelések, hogy 
„össze kell fognunk az ateizmus, vagy ateista jellegű ideológiák ellen.” 
Ha egy ilyen gondolat vezetné az egységtörekvéseket, könnyen süllyedne 
ez a törekvés az antikommunizmusba és indítana „keresztes háborúkba”. 
Igen, az igazságot kell a dialógus során keresni és az előtt kell meghajolni.

3. örülünk mindannak, amit a kardinális Luther Mártonról mondott. 
Róma ezekkel a pozitív értékelésekkel már régen tartozott Luther Márton
nak és teológiájának. Közben nem felejtjük el, hogy Luther még ma is 
„ki van átkozva” Róma részéről. Azt is reméljük, hogy a katolikus tudó
sok a következő évek folyamán még mélyebbre hatolnak Luther teológiá
jába és azt gyümölcsözővé igyekeznek tenni a római katolikus egyház
ban is. Ezzel összefügg az evangélikus egyházban az a kötelezettségünk, 
hogy mi is törekedjünk a katolikus egyház tanításainak jobb és mélyebb 
megismerésére és a katolikus egyház több nagy személyiségének és mun
kájának igazabb értékelésére.
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4. Véleményünk szerint nem tartunk még ott, hogy a „megigazulás- 
ról szóló tan alig minősül ellentétnek a két egyház között”. E kérdésben 
jelenleg még nagy a különbség a két egyház között. Azt sem tudjuk el
fogadni, hogy „Luther hit-fogalma nem más, mint ami a katolikus egy
házban a szeretet-fogalma”. Ezt túlságosan leegyszerűsítettnek látjuk.

5. Helyeseljük, hogy Knutson professzor, miközben nagyra értékelte 
azokat a változásokat, amelyek a római katolikus egyházban a II. Vatikáni 
Zsinat nyomán támadtak, rámutatott több olyan tényre, amelyek akadá
lyozzák a két egyház megértését. Hiányzik katolikus részről „a teljes el
ismerése annak, hogy mi valóságos egyház vagyunk és nem egyszerűen 
egyházi közösség”. Jól mondta Knutson: „Fáj nekünk, hogy a katolikus 
egyház még mindig szükségesnek tartja úgy magyarázni, hogy csak a ka
tolikus egyház által érhető el az üdv egyetemessége és a kegyelmi eszkö
zök egész gazdagságához való járulás.”  Jól mondta azt is, hogy a „mi szá
munkra sértő a vegyesházasságokról, a házasság és a katolikus partner 
katolikus gyermeknevelésre való elkötelezésének érvényességéről szóló 
tanítás.”

6. Viszont rajongásnak kell mondanunk Knutson professzornak az 
„újraegyesülésről”  mondott szavait. De azt is, hogy a II. Vatikáni Zsinat 
az „ellenreformáció végét” jelenti. Kimeríti a rajongást az a véleménye is, 

hogy a legközelebbi egyházi világkonferencia már „sem katolikus, sem 
lutheránus” nem lesz, hanem valamiféle egyetemes zsinat. Az „újraegye
sülés” véleményünk szerint, az eszkatológiába tartozik, még akkor is, ha 
itt a földön sokat tehetünk a közeledés irányába. Sajnos, az ellenrefor
máció kora sem ért mindenütt véget. A felekezeti világszövetségek nagy
gyűléseit pedig még sokáig nem fogja tudni fölváltani az egyetemes zsi
nat. Ha ezt erőltetnénk, az nem az egységet, hanem a szétlazulást segítené.

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGÜNK

Az ökumenikus probléma mellett az eviani nagygyűlésen nagyon je
lentős helyet foglalt el annak vitatása, hogy mi az egyház felelőssége és 
feladata az emberi társadalomban és az emberiség nagy családjában. 
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy még nem volt nagygyűlés az LVSZ tör
ténetében, amelyen annyit foglalkoztak volna ezzel a témával, mint 
Evianban. Ez annál is érdekesebb, mert az előző nagygyűlések ezt a té
mát igyekeztek nagyon „visszafogottan” kezelni és azt olyannak minősí
teni, amely nem tartozik lényegében az LVSZ feladatai közé. Az LVSZ 
„alkotmányában” a célok felsorolása között egyáltalában nem szerepel a 
társadalmi kérdésekkel való foglalkozás. Ez a problémakör ennek elle
nére „betört” az LVSZ nagygyűlésére, jelezve, hogy akár akar, akár nem 
akar foglalkozni ilyen témával az LVSZ, kénytelen foglalkozni vele, mert 
ezt követeli az a világ, amelyben az LVSZ tagegyházai élnek, de még in
kább ezt követeli Isten Igéjének helyes megértése is. Egyes felszólalók a 
nagygyűlésen ugyan próbálták a „betört szelet” leállítani, mondván, hogy 
„az egyháznak nem kell mással foglalkoznia, mint az evangélium hirde
tésével”, de a szél csak tovább fújt, mert elsősorban az ún. „harmadik 
világ” -ból jött kiküldöttek jöttek elő újra és újra a problémával, és má
sok is Nyugatról és Keletről egyformán. Mi örülünk annak, hogy az LVSZ 
eviani nagygyűlésén az egyház társadalmi felelősségével sokat foglalkoz
tak, még akkor is örülünk, ha a határozatok nem tükrözik mindenestül 
a felszólalásokat és ezzel összefüggésben nem is elég konkrétek.
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a) Alkotó követés

Jól indítást adott a vitára Dr. Heintz Eduard Tödt heidelbergi pro
fesszor előadása: „Alkotó követés világunk válságában”, Beszélt arról a 
krízisről, amely a modern világot jelenleg jellemzi: háborúk, szociális 
igazságtalanságok, stb. Az „igazság jele”, ha a keresztyénség nyugtalanul 
felteszi magának a kérdést, hogy ebben a szituációban mivel tartozik az 
emberiségnek. „Erre a kérdésre adott feleleten különülnek el a lelkek”
— mondotta a professzor. Az egyik irány szerinte az, mely azt követeli, 
hogy a keresztyénség „minden erejét adja oda a világátalakító akciókba” . 
A másik oldal azt hangsúlyozza, hogyha még sikerülne is az egyháznak, 
mint kisebbségnek az életkörülményeket humanizálni, ezzel még nem fe
lelne meg Jézus küldetéséből származó feladatának, amely megköveteli, 
hogy az egyház minden szolidaritása ellenére kritikusan álljon a világgal 
szemben és így legyen só és utaljon „minden e világin túl utaló remény
ségre.” Tödt professzor megállapította, hogy a kérdésnek ilyen beállítása 
„hamis alternatíva”. „A  modernség haladást hoz és átalakulást a legfelső 
törvényhez. A tradíció evvel szemben kezeskedik az egyház sajátosságá
ról és identitásáról. Ha a kettő nem kerül egymással hamis ellentétbe, 
meg kell mutatnunk, hogy a kritikusan elfogadott tradícióban hogyan 
rejlenek a feleletek a holnap és a holnapután kérdéseire.” Utalt arra, 
hogy már Helsinkiben szó esett arról, hogy Luther reformációjának a 
kiinduló pontja „hogyan kapok én egy kegyelmes Istent” — már nem a 
mai ember kérdése. A modern ember másképpen kérdez, mert mások az 
életkörülményei. Nem a bűnei miatt szenved, hanem létének értelmet
lensége miatt. Idézte Gloege tételét, hogy Luther kérdése (hogyan találok 
egy kegyelmes Istent) lényegében antropocentrikus és Istent hamis sze
repben mutatja. Ha Isten felől orientálódunk, a kérdés így hangzik: „ Ho
gyan kapom vissza a teremtményemet?” „Az emberiség az előtt a kérdés 
előtt áll, hogy képes-e még arra, hogy jövője legyen, vagy magával meg- 
hasonlulva tönkremegy hidrogénbombáktól, biológiai fegyverektől és ké
miai szerektől” — mondotta a professzor. Majd nagyon határozottan mon
dotta, hogy ezzel a veszéllyel szembesülve kell az evangéliumot hirdetni,
— mely végetvet a világ-félelemnek — bizalmat, megfordulást és új éle
tet. Éppen Jézus halála az emberiségért, mutatja hogy nem lehet az Isten 
végérvényes akarata az Ű teremtményeivel szemben, hogy a világtörté
nelem vége egy kollektív önhalál legyen. Felénk, keresztyének felé. for
dul a kérdés, hogy azt a sok igazságtalanságot, ami a világban van, egy
szerűen elkönyveljük-e az „emberi bűn következményének” és azt haj
togatjuk, hogy azt „nem lehet megakadályozni”, vagy pedig teszünk is az 
ellen valamit. Ezzel összefüggésben szólt a professzor az „alkotó követés” - 
ról. Jézus nyomában kell az egyháznak járnia, de úgy, hogy a mai prob
lémák megoldása közben testesíti meg az Ö akaratát. Hangsúlyozta a 
professzor, hogy ehhez az alkotó követéshez szüksége van az egyháznak 
arra, hogy „tudományosan is ismerje a világ problémáit” . Sajnos, mon
dotta, a „teológia a világot megváltoztató tudománnyal messzemenően el
vesztette a kontaktusát. Hibás történeti fejlődés ez, amelyet ma csak ne
hezen lehet korrigálnunk, mert a tudomány és technika robogó gyorsa
sággal terjeszkednek.” Jogtalanul hivatkoznak Lutherra és a „két kor
mányzásról” szóló tanítására azok, akik ma a „közügyekben konzervatív 
quietizmust és a magánéletben üdv-individualizmust képviselnek” — 
mondotta. Luther ui. elkötelezve érezte magát arra, hogy „következteté
sekkel, javaslatokkal és tanácsokkal belenyúljon korának világi történé
seibe és a keresztyéneket felelősségükre emlékeztesse.” Az előadásnak 
szinte összefoglalásaként hangzik a professzornak ez a mondata: „A hit
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ből származó és együttérzéstől vezetett felelősség a világért azért fog küz
deni, hogy a szenvedések ebben a világban minden modern ember ren
delkezésére álló eszközzel elszigeteltessenek, a szolgálatra való készség 
pedig Jézus követésében terjedjen a földön.”
b) Határozatok a társadalmi felelősségről

A társadalmi felelősség problémájával elsősorban a III. szekció fog
lalkozott. Jórészt ebből a szekcióból érkeztek a határozati javaslatok a 
plénum elé. A plénumban természetesen legtöbbször eleven vitára került 
sor a konzervatív nézeteket valló delegátusok és az egyház mai társadalmi 
szolgálatát jobban felismerő delegátusok között. A jelenlevő ifjúsági de
legátusok különösen is követelték a radikális állásfoglalásokat. A legtöbb 
határozat kompromisszum eredménye, de kétségtelenül jelzi az LVSZ kö
reiben ébredő és növekvő felelősséget az emberiség égető problémáival 
összefüggésben.

Négy jelentősebb határozat született: 1. a szociális felelősségről, 
2. a diakóniai keresztyénség és béke, 3. az emberi jogokról, 4. a faji kér
désről.

„A szociális felelősségről” hozott határozat a tagegyházaknak való 
megküldésre ajánlja a következőket: „Mivel minden keresztyénnek aktív 
módon tanúságot kell tennie a társadalomban — aki ezt nem teszi, az 
nem tölti be kötelességét, illetve feladja keresztyéni kiváltságát — és mi
vel az egyház nem létezhetik légüres térben, távol a társadalomtól, 
amelybe pedig tanúságtételre és szolgálatra küldetett — ezért elhatároz
zuk: az LVSZ sürgesse minden tagegyházát olyan irányú munkára, hogy 
ezek tegyék érzékennyé gyülekezeteiket arra, hogy felismerjék a kultu
rális, politikai, társadalmi és gazdasági helyzetet, amelyben élnek és vé
gezzék keresztyén kötelességüket ezekben a helyzetekben.”

„A diakóniai keresztyénség és béke”  címet viselő határozat felhívja 
az evangélikus gyülekezeteket arra a veszélyre, hogy gyakran „semleges 
tartózkodást tanúsítanak saját országaik szociális problémái iránt” ! Bá
torítja az evangélikus gyülekezeteket arra, hogy „egyértelműen azok párt
jára álljanak, akik igazságtalan struktúrák alatt szenvednek.” „Az élet- 
veszélyes katonai rendszereket világméretű biztonsági és jogrendszereknek 
kell felváltaniuk és a gyülekezeteknek és az egyházaknak mindenek előtt 
az ENSZ-t kell erősíteniük és támogatniuk.” „Az a javaslat, hogy egy 
európai biztonsági konferenciát hozzanak létre, reményteljes lehetőséget 
ajánl és az egyházak ezen a téren megtalálhatnák annak útját, hogy an
nak célja megvalósításához bátorító és segítő formában járuljanak hozzá.”

„Az emberi jogokról” szóló határozat bevezetésében megemlíti, hogy 
„mélyen érint mindannyiunkat az a jogtalanság, amely az emberiséget 
fenyegeti és reánehezedik.” Aztán beszél a határozat arról, hogy az egy
ház ezekben a kérdésekben nem szólhat csupán „általánosságokban” , 
mert akkor azok nem egyebek, mint „jámbor retorikai gyakorlatok” . 
A konkrét állásfoglalásokhoz több ismeretre volna szüksége az egyház
nak. Tény az, hogy az egyházaknak mindenütt el kell végezniük szolgá
latukat az emberért, az igazságosabb társadalmi rendért. A határozat 
egyben kéri a tagegyházakat, hogy 1971. július 1-ig tegyenek jelentést 
arról, hogy „hogyan érti az illető egyház a saját társadalmi és politikai 
felelősségét a maga különleges helyzetében.”

„A faji kérdésről” igen erőteljes határozatot hozott a nagygyűlés. 
Több ponton konkrét határozatokat hozott a faji megkülönböztetés fel
számolására az egyházon belül és az egyházon kívül. „Fájlaljuk és elítél
jük a faji gondolkodás és faji megkülönböztetés minden formáját; azt
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javasoljuk, hogy az LVSZ és tagegyházai használják fel eszközeiket és 
erőiket olyan programok kialakítására, melyek hozzásegíthetnek a meg
különböztetés minden formájának megszüntetéséhez az egyházban és a 
társadalomban.” Felszólítja a határozat a keresztyén gyülekezeteket, hogy 
működjenek együtt e célok megvalósítása érdekében a „jóakaratú embe
rekkel” . Az úrvacsorai közösséget minden evangélikus egyházban meg 
kell valósítani a fehérek és a színesek köztt.

Néhány megjegyzést kell tennünk a határozatokra:
1. Örülünk, hogy ezek a határozatok megszülettek. Régen esedékes 

volt már, hogy az LVSZ ilyen határozatokat hozzon. Ezek a határozatok 
azt jelzik, hogy az evangélikus egyházak kezdik feladni konzervativiz
musukat, amely pedig világ-viszonylatban jellemezte őket. A magyar 
evangélikus egyház már két évtizede jár azon az úton, amelyen elköte
lezettnek érzi magát a társadalmi felelősség gyakorlására, örülünk, hogy 
az LVSZ is ma már jobban látja ezirányú feladatát.

2. Bármennyire sok pozitívumot tartalmaznak a határozatok, sajnos 
azok nem elég konkrétek. Még mindig „általánosságokban” maradnak. 
Sokkal határozottabban kellett volna kiállnia a nagygyűlésnek többek kö
zött a vietnami, az indokínai háború ellen, az imperializmus ellen, Izrael 
agressziója ellen. Jobban kellett volna támogatnia az európai biztonság 
megszilárdításának ügyét. Az Egyházak Világtanácsa bejrúti, genfi konfe
renciái és uppsalai nagygyűlése után — mely helyeken sokkal konkrétebb 
határozatok születtek — kevés az, ami Evianban történt. Az LVSZ-nek 
sietnie kell, ha nem akar lemaradni a Vatikán és az Egyházak Világtaná
csa mögött.

3. Sajnáljuk, hogy Evianban nem foglalkoztak többet a társadalom 
„forradalmi úton” történő megváltoztatásának problémájával és szüksé
gességével. A világ egyes részeiben a gazdasági és társadalmi problémákat 
pedig nem lehet egyszerűen „fejlődés” útján megoldani, hanem radiká
lisabb változásokra van szükség. Az egyházak nem kerülhetik el azt, hogy 
ezzel a ténnyel is számoljanak és végiggondolják mi az ő feladatuk a 
forradalmi változások elősegítése vonalán.

A Magyarországi Evangélikus Egyház az eviani nagygyűlésre elkül- 
dötte a maga hozzászólását: „Küldetésünk a világban” címen. Annak lé
nyeges mondanivalóját küldötteink Evianban élőszóval is elmondották. 
Reméljük, hogy teológiai munkánk ad indításokat más egyházaknak is a 
tovább-gondolkodásra és bátor lépések megtételére.

D. Káldy Zoltán

Karácsonyi ajándéknak ajánljuk:

D. Dr. Ottlyk Ernő: 
Hűség Istenhez és népünkhöz 

egyházunk történetében
című könyvét 
Ára: 82,— Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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Elküldve az evangélium m al
Az I. szekció eredményei

Az eddigi gyakorlat szerint Evianban is több altémára bontották fel 
a főtémát (Elküldve a világba) és a résztvevőket munkacsoportokba osz
tották, hogy így intenzívebb munkát tudjanak végezni. Három fő munka- 
csoport működött s ezek mindegyike még több alcsoportra tagolódott. 
A három főcsoportot annak a felosztásnak megfelelően állapították meg, 
ahogyan a magyar tanulmányi anyag is tagolódik, tehát az első főcsoport 
témája ez volt: Elküldve az evangéliummal. Ez az első szekció volt a ki
mondottan teológiai eszmélkedésre kijelölt munkacsoport, amelynek há
rom alcsoportja volt és ezek mindegyikében igyekeztem aktívan részt- 
venni.

Az egész munkát egy fórumbeszélgetés vezette be, amelynek 4 másik 
küldött mellett én is tagja voltam. Feladatunk az volt, hogy vitaindító 
problémákat vessünk fel. Nekem az a feladat jutott osztályrészül, hogy 
ismertessem a magyar hozzászólás főbb megállapításait.

A vita általános jellemzői
Sokan abban a reményben gyürkőztek neki a vitának, hogy ezzel a 

témával kapcsolatban gyorsan és nagymérvű egyetértésre tudunk jutni. 
Hamarosan kitűnt azonban, hogy az ilyen világgyűléseken gyors és ered
ményes tanulmányi munkát nem lehet végezni. Nemcsak azért, mert még 
az alcsoportokban is viszonylag sok ember volt együtt, hanem sokkal in
kább azért, mert mindjárt az első megbeszélésen a teológiai alapállások és 
vélemények olyan sokfélesége jelentkezett, amivel még a legpesszimistább 
résztvevők sem számoltak.

Maguk a kérdések is sokfélék voltak, de az azokra adott válaszok 
híven tükrözték azt a tényleges helyzetet, hogy az evangélikusság kimon
dottan polarizálódott a világon. Ma már nincs a protestantizmusnak 
olyan kiemelkedő teológusa vagy telológiai irányzata, amely legalább 
többeket tömöríteni tudna maga mögött. Barth Károly, Bultmann, Tillich 
vagy más ún. „nagy teológusok” ma már nem jelentenek nemzetközi 
tekintélyt. A Református Világszövetség Moltmann-nal kísérletezett Nai
robiban, kevés sikerrel. A 20. század teológiai iskolái zsákutcába jutottak. 
A közben jelentkezik a teológiai útkeresésével a 3. világ is.

Az evangélium a misszióban
Nem véletlen, hogy az I. szekció munkájáról készült jelentés első 

pontja a misszió kérdésével foglalkozik. A harmadik világ keresztyénéi 
igen nagy számban voltak jelen Evianban és ez a körülmény eleve meg
határozta nemcsak a viták jellegét, hanem a tartalmát is. Ma már nem
csak a nyugati hagyományos egyházi formák „importálása” okoz problé
mát a harmadik világ egyházainak és az ott végzendő missziói munkának, 
hanem maga a tartalom is, ahogyan azt a keresztyének megélik. Az 
evangélium ereje akkor lesz ugyanis nyilvánvaló számunkra, ha mint egyes 
keresztyének és egyházak konfrontáljuk magunkat a bűneinkkel, amiket 
mi emberek nem tehetünk meg nem történtté — és az emberek nyomo
rúságával, amik mellett nem mehetünk el mint keresztyének. Ezen a 
ponton lett volna helye annak, hogy az európai keresztyénség megvallja 
a misszió terén elkövetett bűneit és mulasztásait. De ez nem történt meg.
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A harmadik világ keresztyénei azonban nem mentek el e probléma 
mellett, hanem világosan rámutattak arra, hogy számukra a belső egy
házi és a missziói munkában is nem az evangélium tartalma, azaz Jézus 
Krisztus jelent problémát, hanem az a forma és azok a „kellékek”, amik
kel együtt az evangélium megérkezett és érkezik ma is hozzájuk a nyu
gati teológiában. Mert a misszionáriusoktól nemcsak az evangéliumot 
kapták, hanem egy darab nyugati kultúrát is. Ezt a kettőt sokszor nehéz 
megkülönböztetni egymástól, ahogyan különösen is egy indiai küldött ki
fejtette. Nekik azzal a környezettel kell számolniok, amelyben élnek, 
azokkal a nemkeresztyén vallásokkal és törzsi hiedelmekkel kell kon- 
frontálniok Jézus evangéliumát és az egyházszervezés összes kérdését, 
amelyekkel lépten-nyomon találkoznak. Sőt tudatosan felelősséget kell 
vállalniok népükért és azoknak a társadalmi és gazdasági igazságtalansá
goknak a megszüntetéséért, amelyek igen nagy mértékben a „nyugati 
misszióval” vannak kapcsolatban.

Bár a harmadik világ emberei közül sokan már annyira „ökumeni- 
kusak” és annyira polgárok, hogy népük és egyházuk igazi érdekeit nem 
mindig és nem mindenben tudják vagy akarják képviselni, annyit min-' 
denesetre egyértelműen és világosan kimondták, hogy nem értenek egyet 
a misszió hagyományos elképzeléseivel és ezért olyan „talajhoz kötött”, 
tehát „honi” teológiára, egyházi és istentiszteleti életre, igehirdetésre és 
lelkipásztorkodástanra van szükségük, amely az adott helyzetben hiteles 
és nem „nyugati import” . Ezért arra szólítottak. fel a világgyűlés résztve
vőit, hogy a „tőrőlmetszett” teológiai megfogalmazás és istentiszteleti 
formák megtalálásában segítsék az anyaegyházak Afrika, Ázsia és Dél- 
Amerika egyházait. Néhányan egyenesen „bálványoknak” minősítették a 
meglévő egyházi formákat, amelyek nálunk akadályozzák az evangélium 
továbbadását a világnak.
Evangélium, diakónia, fejlődés

Ebbe az összefüggésbe kívánkozik a szekció jelentésének az a szaka
sza, amely az egyház diakóniai feladatának és a fejletlen országok meg
segítésének a kérdését taglalja. Megállapítja a jelentés, hogy az igehir
detés és a szolgálat kezdettől fogva és egyformán feladata volt a keresz
tyéneknek és egyházaknak, mert Krisztus az élet minden vonatkozását 
komolyan vette. Isten kinyilatkoztatása Krisztusban és teremtésének a 
javai egyformán adattak minden embernek. A keresztyén embernek te
hát az is feladata, hogy anyagi és szellemi javait megossza másokkal, 
mert ezért kapta azokat Istentől.

A modem világban lelkiismeretet riasztó tény az, hogy az emberiség 
nagy része fizikai nyomorban él. A keresztyének egyre tudatosabban 
érzik felelősségüket, hogy nem elég alamizsnákkal enyhíteni ezt a testi 
és szellemi szükséget, hanem egységesen kell megszüntetni azokat és az 
egyes elmaradott országok fölfejlesztését közös erővel lehet csak meg
valósítani.

Mindennek a kimondása rendkívül biztató. Viszont nem sikerült egy
séges álláspontot kialakítani abban a kérdésben, hogy az evangélium hir
detését hogyan kell összekapcsolni a tettel. Ez a tény annál szomorúbb, 
mert hiszen éppen a lutheri tanítás világos választ adott már erre majd 
félévezreddel ezelőtt a lutheri etikában. Ezért azután jogosan hangzott el 
a harmadik világ keresztyénei részéről a gúnyos megállapítás, hogy az 
egyház csak beszél arról, hogy Krisztus a szegényekkel és jogfosztottak- 
kal vállalt szolidaritást, de ő maga nem vállal ma közösséget az elnyo
mottakkal, kizsákmányoltakkal és jogfosztottakkal, a bőrük színe miatt 
kitaszítottakkal!
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Az egyházak és a társadalmi felelősség
Bár ismételten egymásnak feszültek Evianban is a haladó és konzer

vatív erők, atekintetben nagyot lépett előre Evian, hogy nem rekedt meg 
az evangélium továbbadásának az értelmezésénél, hanem szorosan kap
csolta a diakóniához, még pedig a társadalmi és politikai diakóniához. 
Örömmel kell megállapítanunk ezen a téren, hogy a világ evangélikussága 
egyáltalában nem riad vissza fölvetni azt a kérdést is, hogy újra meg kell 
vizsgálni az egyház és állam viszonyáról kialakult evangélikus teológia 
megállapításait és tisztázni kell az ún. „politikai igehirdetés” prob
lémáját!

Az is tény viszont, hogy a konzervatív erők erőlködése ezen a ponton 
volt legaktívabb. Ennek ellenére egyértelműen kimondja a jelentés, hogy 
minden egyes keresztyén embernek és egyháznak aktívan kell részt- 
vennie a társadalom életében, mert nem légüres térben mozog, él és dol
gozik sem az egyház, sem a keresztyén ember — távol a társadalom és 
világ problémáitól. Ezért mondja a munkacsoport jelentése, hogy a Luthe
ránus Világszövetségnek sürgősen intenie kell tagegyházait arra a felada
tukra, hogy a gyülekezeteket tegyék érzékenyebbé a kulturális, politikai, 
társadalmi és gazdasági kérdések iránt. Az egyházak vizsgálják meg a 
maguk területén a társadalmi igazságtalanságok és egyenetlenségek gyö
kereit és hassanak oda, hogy megvalósuljon a társadalomban az igazság 
és egyenlőség elve a gyakorlatban. Nemcsak arra kell megtanítani a ke
resztyéneket, hogy hogyan kell elvekben, szép eszmékben gondolkodniok, 
hanem meg kell tanítani őket a helyes cselekvésre is — nemcsak a sze
mélyes életben, hanem a társadalmi és politikai életben is! Viszont figyel
meztet a jelentés arra is, hogy miközben az egyházak és keresztyének 
társadalmi és politikai felelőssége megnő, ne képzeljék azt, hogy mi ke
resztyének tudjuk egyedül megmondani a helyes megoldást a politikai 
kérdésekben is.
Az evangélium ereje ma

Ha ilyen széles összefüggésben fogjuk fel küldetésünket a világban, 
akkor a Szentlélek ma is megajándékoz bennünket az evangélium ere
jével. A Szentlélek azonban nemcsak a lelkészt ajándékozza meg kegyel
mi ajándékaival, hanem a gyülekezeteket és a híveket is. Ezért az igazi 
evangélikus gyülekezetnek antiklerikálisnak kell lennie a szó nemes ér
telmében és tudatosítania kell a gyülekezet tagjaiban, hogy a reformátori 
tanítás értelmében minden hívőnek papi szolgálatot is kell végeznie a 
gyülekezetben, még ha a lelkésznek különösen is feladata a kapott elhí
vás és gyülekezeti megbízatás alapján az evangélium hirdetése és a hí
vek pásztorolása.

Az ilyen természetű és tartalmú gyülekezeti munkának a kialakítása 
végett újjá kell teremteni az egyházak és a gyülekezetek egész mai szer
vezettségét is — mondja a jelentés. Jellemző viszont, hogy konkrét ja
vaslatok nem születtek Evianban erre vonatkozólag, mert ezzel szemben 
érvényesült az a másik meggondolás is, hogy vajon a ma adott kereteket 
és azokban adott lehetőségeket megfelelően használja-e ki a lelkész és a 
gyülekezet?! A lelkipásztori munkának az egész módszerét és célkitűzé
sét meg kell azonban változtatni annak érdekében, hogy a lelkész bi
zonyságtétele és szolgálata hatékonyabb legyen környezetében.

Ehhez viszont új típusú lelkészekre van szükség a gyülekezetekben! 
Ezért újjá kell szervezni a lelkészek képzését — mondja a szekció jelen
tése, és nagyobb szerepet kell kapniok a lelkészképzésben a társadalom- 
tudománynak és társadalomlélektannak, mint segédtudományoknak.

Dr. Pálfy Miklós
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Ö k u m e n ik u s  fe le lő s sé g ü n k

Az eviani nagygyűlés második munkacsoportjából

Az ökumenikus elkötelezettség tudata elválaszthatatlanul hozzátarto
zik az evangélium szolgálatához. Aki az egy Jézust Krisztust hirdeti és 
követi, az nem lehet közömbös az iránt, hogy a Benne hivők közössége 
hogyan valósul meg. Szándéka szerint ilyen értelemben volt ökumenikus 
a lutheri reformáció, ahogyan erről az Ágostai Hitvallás ökumenikus 
nyíltsága tanúskodik. Nem külön egyház szervezését, hanem az egyház 
reformációját célozza. Ökumenikus volt kezdettől a legújabbkori lutherá
nus egységmozgalom is azzal a meggyőződéssel, hogy „a lutheranizmus 
legigazibb lényege szerint a maga egészében ökumenikus mozgalom.” 
(1936) Az első világgyűlésen 1923-ban Eisenachban első helyen szerepel a 
lutheranizmus és az ökumenizmus kapcsolata. Legutóbb pedig az 1957. 
évi nagygyűlés foglalkozott középpontian a Krisztusban adott egység kér
désével, és öntudatosan hangsúlyozta, hogy az evangélikus egyháznak a 
keresztyén egység munkálására különleges adottságai és lehetőségei 
vannak.

1957 óta lényegesen megváltozott az ökumenikus helyzet. Az ortodox 
egyház 1961-ben belépett az Egyházak Világtanácsába, 1962-ben pedig 
összeült a Második Vatikáni Zsinat, amely ökumenikus zsinatnak indult, 
és felmérhetetlen ökumenikus hatású is volt. Azóta az ökumenikus moz
gás olyan méreteket öltött, amilyenre nem volt példa az egyház történe
tében. Ezzel párhuzamosan került homloktérbe a mai világ kérdése is. 
A világháború utáni restauráció és konszolidáció évtizede után a tudo
mányos és technikai fejlődés olyan lendülete következett, amilyenre 
ugyancsak nem volt példa az emberiség történetében. A nyomán kiéle
ződő politikai, gazdasági, társadalmi és tudományos-kulturális feszültsé
gek is olyan méreteket öltöttek, hogy többé a legkonzervatívabb egyházi 
körök sem zárkózhattak el előle. 1966 óta betört a modern világ proble
matikája az egyházi világszervezetekbe, és azóta állandó ökumenikus 
témává lett.

Ilyen körülmények között készült Ötödik Nagygyűlésére a Lutheránus 
Világszövetség, és programjában a második munkacsoportra bízta ökume
nikus felelősségünk megvitatását. Ebből azonban tudatosan és szándéko
san kirekesztette azoknak az egyházaknak az ügyét, amelyekkel már 
megindult a bilaterális dialógus, mégpedig a református, a római kato
likus és az anglikán egyházzal. Mint ismeretes, a római katolikus kérdés 
J. Willebrands kardinális és K. Knutson amerikai professzor előadásával 
került a plénum elé, és ezt mindössze rövidre szabott megbeszélés kö
vette. J. Willebrands aktíve részt vett a második munkacsoport ülésén is, 
amely az egységtörekvések indítékaival foglalkozott, de a római katoli
cizmus mint ilyen nem szerepelt a munkacsoport programján. A reformá
tusokkal folytatott párbeszéd eredményeivel is külön alkalmi bizottság 
foglalkozott.

A második munkacsoportnak nem az volt a feladata, hogy a lutherá
nus egyházak és más egyházak között elért ökumenikus eredményeket 
regisztrálja, hanem hogy az ökumenikus távlatok további kiszélesítésé
nek teológiai alapjait és gyakorlati lehetőségeit vizsgálja. Erre volt be
állítva az az alapirat is, amelyet a Teológiai Bizottság dolgozott ki „Több, 
mint egyházi egység!” címen. Eszerint az a „több” , amire az ökumenikus 
mozgalmaknak törekedniük kell — az általános ökumenikus tendenciá
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nak megfelelően! — az emberiség egysége. Az alapiratnak kettős centru
ma van. Az egyik az egyház egységének az alapja Jézus Krisztus evangé
liumában, ahogyan ezt az Ágostai Hitvallás VII. cikke leírja: elegendő az 
egyház egységéhez az egyetértés az evangélium kérdésében. A másik kö
zéppont az egyház egységének a célja az emberiség egységében. Erre is
mét hitvallásunk nyit tág lehetőséget azzal, hogy szerinte az evangélium
ban való egyetértésen túl minden egyébben: szokásokban, hagyományok
ban, istentiszteleti rendekben és egyházi rendtartásokban szabadon érvé
nyesülhet az emberiség történeti, földrajzi és népi pluralitása: ez nem 
érinti az egyház egységét Krisztusban. G. Wingren, aki ezt az alapiratot 
Evianban a második munkacsoport elé terjesztette, még inkább kiemelte 
az egységtörekvéseknek ezt a kettős centrumát, és hangsúlyozottan mu
tatott rá „az evangélikus egyháznak az Ágostai Hitvallás VII. cikkében 
adott kiaknázatlan ökumenikus tartalékaira” .

Az egység teológiai kérdéseivel foglalkozó alcsoport azután a követ
kező három szempontot emelte ki: 1. a keresztyén egység sürgősségét,
2. a keresztyén egység nélkülözhetetlen feltételeit, és 3. a hitben való egy
ség és a szolgálatban való egység kapcsolatát. Eredménynek tekintjük, 
hogy az egységre indító erők között a Krisztusban adott egység és a Szent
lélek megújító ereje mellett a modern világ szerepét is pozitíve tudták 
értékelni: „A világ változásában a Szentháromság Isten munkáját ismer
hetjük fel. Ö vonta meg az egyházaktól a világi hatalmat, és minket újra 
szolgákul hívott el. A hatalom és a tekintély elvesztése fájdalmas szá
munkra, de most látjuk, hogy ez meghamisította a világban játszott sze
repünket, táplálta önelégültségünket és büszkeségünket, és megnehezítette 
utunkat más keresztyének felé.” Helyesléssel regisztráljuk ezt a mondatot 
is a jelentésből: „Krisztussal való közösségünk belenöveszt minket a vi
lágért való szolgálatba, és egyre mélyebb megértését ajándékozza annak 
az istentitoknak, amely Krisztusban van elrejtve.” Sajnálattal kell azon
ban észrevételeznünk, hogy az alapirattól kezdve mindvégig tisztázatlan 
maradt az egyház egységének és az emberiség egységének a viszonya. 
Nem esik szó egyházon és keresztyénségen kívüli humánus emberi egy
ségtörekvésekről, sem a hozzájuk való viszonyunkról, pedig a mai világ
ban ez a legdöntőbb kérdése az emberiség egészében kisebbséget alkotó 
keresztyénségnek.

A Teológiai Bizottság egyik albizottsága egy másik alapiratot is ké
szített „Irányvonalak felekezetközi találkozásokhoz” címen, amelyet 
Prőhle Károly terjesztett a második munkacsoport plénuma elé: „Az 
egész dokumentumban végig érvényesül a szempont, hogy minden öku
menikus találkozásnak az az egy célja van, hogy az egyház küldetésének 
megfelelően a Krisztusba vetett hit és a világért végzett szolgálat egysé
gét megvalósítsa.” Az irat az elburjánzott és túlságosan szabadjára eresz
kedett ökumenikus találkozásokat akarja némileg rendezett mederbe te
relni, és mint ilyen kísérlet általános elfogadásra talált. Viszont egyetér
tünk az ifjúság bírálatával, amely szerint a világért végzendő szolgálatok 
konkretizálásáról mint az ökumenikus találkozások tárgyáról kevés szó 
esik az iratban. Ezt mi is szóvá tettük készülése közben.

Az összes többi alcsoportban az ökumenikus tevékenység elvi alap
vetésén és a gyakorlati szabályozásán túl homloktérben állt az ökumeni
kus távlatok kiszélesítésének kérdése. Ezzel hat alcsoport foglalkozott, 
ami önmagában is mutatja, mennyire hangsúlyozni kívánták a lutheránus 
ökumenizmus kiszélesítését.

Első helyen állt a lutheránus egyházakon belüli egység kiszélesítése. 
Ma már kínosnak érezzük, hogy minden nagygyűlésen szerepel az a prob-
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léma, hogy még a magukat evangélikusnak vagy lutheránusnak valló 
egyházak sem jutottak el mind az egymás kölcsönös elismeréséig, és az 
úrvacsorái és szószéki közösség vállalásáig. De még kínosabb volt az, 
hogy az egyik afrikai evangélikus egyház püspöke a plénum előtt pana
szolta: ugyanabban az országban élő ugyancsak evangélikus egyház faji 
okokból nem vállalja velük az úrvacsorái közösséget. A nagygyűlés ha
tározott hangú felhívást fogadott el a teljes testvéri közösség vállalására, 
a második munkacsoport viszont nagyon helyesen mutatott rá arra, hogy 
a közösség elől elzárkózó egyházak az egyházközi kapcsolatok és a világi 
szolgálatok vállalásával törhetnek ki elszigeteltségükből. Egyetértéssel 
idézzük például ezt a mondatot: „Bár atyáink hitvallásai segítségül szol
gálnak a mi vallástételünknél, nekünk mégis mindenekelőtt az a felada
tunk, hogy a hitvallásokat korunk követelményeire aktualizáljuk. Ha ki 
tudjuk fejezni, hogy. mit jelent a reformáció hitvallása az egyház mai 
világban végzett szolgálata számára, csak akkor lesz hatása az egész ke- 
resztyénségben. A tisztára fundamentalista és legalista használata nem 
felel meg sem a lutheránus hitvallások intenciójának, sem a keresztyén 
hitvallások történeti meghatározottságára vonatkozó felismeréseinknek.”

A Világszövetségnek az Egyházak Világtanácsához való viszonyáról 
folytatott eszmecsere nem hozott újat. Rögzítette azt az általános felisme
rést, hogy minkét világszervezetre szükség van annál is inkább, mert a 
felekezetközi dialógusok szükségképpen a felekezeti jellegű egyházi vi
lágszervezetek között folynak bilaterálisán. Mégis szükség van olyan 
szervre is, amely a különböző felekezeti szervezeteket összefogja. Annál 
jelentősebb viszont az a tény, hogy három munkacsoport foglalkozott a 
baptistákhoz, a metodistákhoz, a pünkösdiekhez és más egyházi csopor
tokhoz való viszonyunkkal és a kapcsolatok kiszélesítésének lehetősé
geivel.

Sajnos sokkal bizonytalanabb volt az irányvétel a szekuláris ökume- 
nizmus felé. Az említett alapirat az emberiség egységében jelöli meg az 
egyházi egységtörekvések végső célját, és a strassburgi kutató intézet irá
nyításával a szekuláris ökumenizmusról külön alapirat is készült, amely 
kiegyensúlyozottan mérlegeli ennek lehetőségeit és nehézségeit. A máso
dik munkacsoport plénuma előtt azonban Fr. Hübner német püspök mint 
korreferens élesen tiltakozott az ellen, hogy szekuláris ökumenizmus cí
mén összekeverjék az egyház és a világ ügyét, az egyház és a világ egy
ségét: „Jézus Krisztus egyháza nem tehet nagyobb szolgálatot az embe
riség egységének, mintha egyházi egységét juttatja kifejezésre Urától vett 
küldetésének megfelelően. Jézus Krisztus küldetése természetesen érvé
nyes az egész emberiségre. Ennyiben az egyház természetesen el van kö
telezve az egész emberiségnek. De a Szentírásban sehol sem találom azt 
az ígéretet, hogy az emberiség és Isten népe fedni fogják egymást, és hogy 
Isten országa az egyház földi uralmaként valamilyen világi államban 
valósult meg, amelyben béke és igazság érvényesül.” Ezt ilyen egyoldalúan 
persze senki sem állította. De azt mi is bíráltuk előkészítő tanulmányunk
ban, hogy az alapirat túlságosan kritikátlanul kapcsolja az egyház egy
ségét és az emberiség egységét. ( v. ö. „ökumenikus felelősségünk” , Lp. 
1970/6 : 336kk, különösen 340k). Viszont kár, hogy a szekuláris ökumeniz
mus pozitív értékelésére és éppen a lutheri örökségünkkel való kapcso
latának erőteljes hangsúlyozására a negyedik alcsoport sem jutott el, pe
dig ezt az összefüggést nagyon jelentősnek tartjuk. Mert evangélikus egy
házakat és egyháztagokat arra ösztönözhet, hogy hittel és jó lelkiismeret
tel vállalják a szekuláris szolgálatokat a világban (v. ö. az említett elő
készítő tanulmányunkon kívül: „Reformátori örökségünk és a szekuláris 
ökumenizmus”, Lp. 1970/9 : 513kk). Dr. Prőhle Károly
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AZ EG YH ÁZ  A T Á R S A D A L O M B A N
—  A harmadik szekció munkája Evianban —

Elküldettünk a világba. Az evangéliummal, Isten kegyelmes bűnbo
csánatának örömüzenetével. De ugyanezzel az evangéliummal mint élet
tel is: mint a bűnbocsánatból termő, aktív és segítő szeretettel az élet — 
a közösségi élet és a személyes élet — minden területén. S ez az utóbbi 
nem kisebb, nem másodrendű, nem mellékes feladat. Hanem ugyanolyan 
lényegesen hozzátartozik az egyház küldetéséhez a világban, mint az ige
hirdetés.

Ez volt az Ötödik Evangélikus Világgyűlés egyik legfontosabb té
mája Evianban. S hogy ez a világgyűlés — először a hasonló evangélikus 
világkonferenciák sorában — olyan részletesen, olyan sokoldalúan, ha 
nem is teljes eredménnyel, foglalkozott az egyház küldetésével, diakóniá- 
jával (az eredeti megjelölés szerint „az egyház részvételével”) a társada
lomban, ez a legtöbb azóta megjelent sajtókommentár szerint is „világos 
fordulópont az evangélikusok társadalompolitikai magatartásában” 
(F. Münzer).

Mint említettük, ez az odafordulás a keresztyénség társadalmi és 
nemzetközi diakóniájának mai feladatai felé nem történt nehézségek és 
megoldatlanul maradt kérdések nélkül. A fő kritika azon a ponton érheti 
itt a világgyűlést, hogy határozataiban és jelentéseiben a legtöbbször meg
maradt általános irányelveknél, de nem tudott konkrét segítséget nyúj
tani a tényleges magatartásra, a tényleges cselekvésre. „Nagyon eltérő 
véleményekkel van dolgunk, melyeket a rendelkezésre álló idő rövid
sége miatt nem lehet összeegyeztetni egymással. . .  A harmadik szekció 
csupán a kezdete egy végtelen folyamatnak, mely a tanulmányozást és 
a cselekvést egyformán magában foglalja” — állapítja meg a szekció- 
jelentés bevezetése. A nagygyűlés plénuma aztán úgy próbálta az ellen
tétes nézeteket feloldani a társadalmi és nemzetközi problémákban, hogy 
sokszor egyszerűen kihagyta a konkrét megállapításokat a javaslatokból, 
amelyeket a harmadik szekció albizottságai dolgoztak ki. Így járt el a 
világgyűlés plénuma — a közbeiktatott bizottságok szűrőjén át megszelí
dült, éleitől és sarkaitól megfosztott bizottsági javaslatok tárgyalásakor 
— a faji kérdésben, a „brazil problémában”, az európai biztonság kér
désében stb.

Ennek ellenére nagy változást hozott az V. világkonferencia. A ke
resztyén egyházak szociális szempontból legkonzervatívabbnak és leg
mozdulatlanabbnak tartott családtagja, a lutheranizmus, az egyházi és 
világi sajtó csaknem egyöntetű véleménye szerint meglepő dinamizmusról 
és szociális érzékről tett tanúságot ezen a világgyűlésen. „Az említett le
terheltségek ellenére a végül is elfogadott nyilatkozatok mégis igen jelen
tősek. Arra kötelezik el nemcsak az egyes keresztyéneket, hanem magu
kat az egyházakat is, hogy síkra szánjanak a társadalmi igazságosságért 
és az emberi jogok beteljesítéséért. Arra szólítják fel a Lutheránus Vi
lágszövetséget, hogy azok mellé álljon, akik lelkiismereti okokból üldö
zöttek, és az elnyomás elleni harcuk miatt humánus és szociális támoga
tásra szorulnak” (Christ und Welt).

A következőkben — a megadott szűk keretek lehetőségei közt — egy
felől ennek a nagy változásnak a kulisszái mögé próbálunk valamennyire 
bevilágítani; másfelől néhány fontos idézettel kívánjuk dokumentálni az 
említett átalakulást.
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Amikor a világgyűlés főtémájáról a budapesti kisebbségi konferen
cián — több mint két évvel ezelőtt — előadás hangzott el, a hangsúly 
még egyáltalán nem azon volt, Evianban az előtérbe került. Ennek 
ellenére a harmadik szekció előkészületei két éven át nagyon alapos 
munkával történtek. Három kontinensen tartott a LVSZ genfi szociális 
titkársága előkészítő konferenciákat az egyház társadalmi szolgálatáról: 
Dél-Amerikában (Caracas), Afrikában (Addis Abeba) és Európában (Ba- 
den). Ezen a három előkészítő konferencián még csak két témakör szere
pelt: az egyház és a nevelés, az egyház és a világban kialakult gazdasági 
igazságtalanság (szegénység — gazdagság). Az előkészítő bizottság badeni 
ülésén sikerült aztán ezt a két témát négyre kibővíteni: az előbbiek mellé 
odakerült a gazdasági-társadalmi átalakulás és az egyház, valamint az 
egyház béke-diakóniája témaköre. Ugyanakkor a gazdasági igazságosság 
kérdése szélesebb keretet kapott az „emberi jogok” hozzákapcsolásával. 
Emögött egyfelől a faji kérdés húzódott meg. Másfelől — ezt akkor még 
nem sejtettük — itt vált akuttá a brazil katonai diktatúra és a dél-ame- 
íikai népek felszabadulásáért vívott drámai küzdelem kérdése.

A harmadik szekció tehát a következő „négyes programmal” kezdte 
meg munkáját Evianban: 1. mit szólnak az evangélikus egyházak a tudo
mányos-technikai forradalom és a nevelés krízise által teremtett új vi
lághelyzethez? 2. milyen magatartást tanúsítanak a fokozatos és a radi
kális (forradalmi) gazdasági és társadalmi átalakulások között? 3. mi az 
egyházak feladata a világot megosztó gazdasági nyomorúság és az emberi 
jogok megtagadása kérdéseiben (faji kérdés, „brazil kérdés” stb.)? 4. mi
lyen feladatokat látnak maguk előtt egyházaink a háború elleni és a vi
lágbéke megvalósításáért vívott drámai küzdelemben? Négy albizottság 
kapta meg ezeket a súlyos és bonyolult feladatokat. Negyven—ötven 
résztvevőből állt egy-egy szubszekció: tagjai a világ minden részéből, a 
legkülönbözőbb fejlettségű és tradíciójú egyházakból kerültek össze; sok
szor egymás puszta megértése is súlyos problémákat okozott. A részletes 
vitára két nap, a jelentés megvitatására újabb két nap állt rendelkezésre 
a szekcióban. A harmadik albizottságban — amelyet vezetnem kellett, s 
amely a gazdasági igazságosság és az emberi jogok kérdéseiről folytatta 
munkáját — Űj-Guineától Norvégiáig és Libériától Venezueláig tizen
nyolc ország és öt világrész evangélikusai tanácskoztak, vitatkoztak és 
érveltek — köztük hat ifjúsági delegátus is, akik valóban albizottságunk 
„motorjai” voltak, radikálisan és élesen tették fel kérdéseiket.

A reggeltől az éjszakába nyúló négynapos vita során így alakult ki 
egyrészt albizottságunk részletes jelentése, másrészt a mintegy tizenöt be
terjesztett javaslatból egybeszerkesztett három átfogó javaslatunk a világ
gyűlés plénuma elé: az emberi jogokról, a faji kérdésről és az ínség okai
ról a világ fejlődésben elmaradt részeiben.

Albizottságunk és a harmadik szekció másik három albizottsága je
lentéseit a világgyűlés vita nélkül tudomásul vette. Hogy az említett ja
vaslatoknak mi lett a sorsa,. erről már volt szó. Ennek ellenére sikerült 
elérni azt, hogy a harmadik szekció kérdései igen széles teret kaptak a 
világgyűlés plénumán, és az elfogadott határozatok erőteljesen fordítják 
ocja a világ evangélikus egyházainak figyelmét a társadalmi és nemzet
közi kérdésekben való, keresztyén segítő szolgálat fontosságára mai vi
lágunkban.

A harmadik szekció munkában
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1. Evangélikus egyházunk néhány, nagyon határozott ügye, melyek 
a szubszekciók jelentéseiben csapódtak le: az egyház elhatározottsága, 
hogy ne nyugodjék bele a kizsákmányolásba és elnyomásba; az a kíván
sága, hogy a hatalom lényegét jobban megértesse; elszánása, hogy a sa
ját házatáját rendbe hozza; elkötelezettsége a részvételre egy igazságo
sabb és emberibb társadalom kialakításáért. (Szekciójelentés bevezetése)

2. Az ismeretek robbanásszerű növekedése a gazdag nemzetek olda
lán s a növekvő analfabétizmus a szegény népek oldalán a nevelést a 
társadalmi igazságosság világméretű megvalósításának szükséges részévé 
teszi. (Az első albizottság jelentéséből)

3. Az egyház részt vehet olyan céltudatos fáradozásokban, melyek 
célja a radikális átalakítása olyan intézményeknek és struktúráknak, 
amelyek hatalommal nem rendelkező embereket és népességcsoportokat 
elnyomnak és elembertelenítenek. A keresztyén társadalmi felelősség be
töltése az átalakulás egyetlen útját sem zárja ki egyszerűen. Hogy a cse
lekvés folyamata milyen legyen, ez annak megítélésén alapul, mi a ke
resztyén hitünk öröksége, mik a körülményeket meghatározó tények, va
lamint a kitűzött célok. Társadalmi feladata betöltésében az egyház tö
rekszik arra, hogy együttműködjék minden jóakaratú emberrel, hogy 
így elősegítse az igazságosságot és a felszabadítást az emberi ínség alól. 
(A második albizottság jelentéséből.)

4. Az emberi jogokról folytatott vita elsősorban a gazdasági igazság
talanság problémáinak árnyékában állt: felismertük, hogy az emberies
ség megsértése mai társadalmakban főleg és általában a gazdasági struk
túrák révén történik. . .  Teljes határozottsággal az a véleményünk, hogy 
az egyházaknak és a Lutheránus Világszövetségnek a saját ráhatásukkal 
segíteniük kell az emberi jogok fontosságát, ezeket mint keresztyén egy
házaknak a saját értelmezésükben a magukévá kell tenniük és megvaló
sításukon együtt kell dolgozniuk. Ez a feladat a keresztyéneket és egy
házakat abba a helyzetbe hozza, hogy nemkeresztyénekkel minden terü
leten együtt munkálkodjanak, tekintet nélkül bármilyen ideológiai meg
kötöttségre. (A harmadik albizottság jelentéséből.)

5. Jelenleg különféle, fájdalmas és robbanékony helyzetekkel áll 
szemben a világ. Ezek közé tartozik a vietnami háború folytatása, a kö- 
zelkeleti konfliktus folytatása és a katonai rezsimek eszkalációja Görög
országban és Dél-Amerikában. Ezeknek a helyzeteknek a folytatódása 
csak egy rendkívül veszélyes helyzet kialakulásához vezethet, az egész 
emberiség számára. Mint keresztyéneknek mind erőteljes tiltakozást kell 
hallatnunk, mind pedig intenzív módon fáradoznunk kell új utak kiala
kításáért, hogy igazságos megoldásokat lehessen találni e veszélyes hely
zetekben. (A negyedik albizottság jelentéséből.)

6. Az a nagygyűlési bizottság, melynek témája a „felelős részvétel a 
mai társadalomban” , és különösen is ennek „gazdasági igazságosság és 
emberi jogok” albizottsága, nem mehetnek el a mellett a tény mellett, 
hogy a nagygyűlés színhelyéül kiszemelt országokban az emberi jogok 
drámai és nyilvánvaló megsértése történik. . .

Felemeljük szavunkat továbbá az ellen, hogy az emberi jogokat meg
tagadják az igazságtalan gazdasági-társadalmi rendszerek kevésbé erő
szakosnak tűnő következményein keresztül is; nem egy esetben a nagy
szabású ipari fejlesztés módszerével, amelyet gyakran más országok la
kói ellenőriznek. Nyilvánvaló, hogy az ilyen módszerek áldozataira rá-

A harmadik szekció jelentéséből és határozati javaslataiból
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zuhan az éhség, a nyomor és a reménytelenség. (A harmadik albizottság
nak a világgyűlés által elfogadott határozati javaslatából.)

7. Hagyományaik alapján az evangélikus gyülekezetek abban a ve
szélyben vannak, hogy semleges távolmaradást tanúsítsanak országuk 
szociális kérdései iránt. Ezért bátorítani kell őket arra, hogy küldetésüket 
a világban úgy valósítsák meg, hogy egyértelműen azok pártjára állja
nak, akik igazságtalan struktúrák alatt szenvednek. . .  Az a javaslat, 
hogy egy európai béke-konferenciát hozzanak létre, reményteljes lehető
ségeket tár fel; az egyházak e téren megtalálhatnák az utat, hogy annak 
céljai megvalósításához bátorító és segítő formában hozzájáruljanak. 
(A negyedik albizottság plénumban elfogadott határozati javaslatából.)

Néhány fénysugarat próbáltunk felvillantani abból a széles sugár
nyalábból, amelyet az eviani világkonferencia rávetített mai világunk 
súlyos, kínzó társadalmi-nemzetközi emberi problémáira és arra a még 
súlyosabb felelősségre, amely velük kapcsolatban minden Krisztusban 
hivő keresztyénre, köztük ránk, evangélikusokra nehezedik. Bárcsak 
lenne olyan kezdet ez a világgyűlés, amely valóban elindítójává lesz az 
elmélyültebb stúdiumnak és a hatékonyabb, a hit dinamizmusával végzett, 
felelős cselekvésnek: az evangélikus egyház felelős részvételének a mai 
világ-társadalomban!

Dr. Nagy Gyula

Karácsonyi ajándéknak ajánljuk:

Dr. Nagy Gyula:

Egyház a mai világban
című könyvét 

Ára: 8 5 ,- Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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E viani do kumentumok

Az új elnök beköszöntő beszéde
Ez a nagygyűlés fontos határkő a Lutheránus Világszövetség törté

netében. Válság és erős ellentét robbant ki a nagygyűlés helye körül. 
Gyakran fejezték ki a kudarc érzését a nagygyűlés lefolyásával és ered
ményeivel kapcsolatban is. Egy egész sor kritikus kommentár és nem egy 
mélyreható vita is keletkezett a plenáris üléseken. Ha valamit, akkor azt 
megtapasztaltuk, hogy „a világba küldettünk el”, hogy maga a világ ha
talmasodott el rajtunk, hogy tanácskozásaink közben egyetlen pillanatig 
sem engedhettük meg magunknak, hogy megfeledkezzünk a világ reali
tásairól.

Krisztus minket az evangéliummal küldött el a világba. Ez a kije
lentés nem új, már elődeink is ismerték. Atyáink és anyáink is ismerték. 
A Lutheránus Világszövetség alapítói kezdettől fogva ismerték, és asze
rint cselekedtek. Életrehívták a közös segítő szolgálatokat a szenvedőkért 
és ínségesekért, és együttműködést a misszióban, az egyházközi segélye
zést és a teológiai tanulmányi munkát — mindazt, ami fontos része ma
rad saját programunknak. Elindították a közös egyházközi akciót a tö
megtájékoztatási eszközök terén, amellyel minden nap és éppen ebben az 
órában is a négy égtáj felé sugározzák a mi Urunk Jézus Krisztus öröm
hírét. Megnyitották a szükséges dialógust más hitvallású testvéregyhá
zainkkal és így kerestették velünk az egységet, amely magába öleli 
mindazokat, akik Krisztusban hisznek, amely azonban ezen túl is mutat, 
ami még több, mint az egyházak egysége: minden ember egysége, mint
hogy Isten teremtette és Krisztus megváltotta őket.

Illő dolog ebben a pillanatban, hogy megbecsülésünket fejezzük ki 
azok iránt, akik fiatalabb kezekbe teszik most a szövetség vezetését, ame
lyet olyan sokáig szakavatottan irányítottak. A négy elnök: Anders 
Nygren, Hanns Lilje, Franklin Clark Fry és Fredrik Schiotz mind az ala
pító nemzedékhez tartoznak. Hálásak vagyunk barátságukért, bölcsessé
gükért és előrelátásukért, amellyel a lutheránus egyházakat minden föld
részen elszigeteltségükből kiemelték, és másokkal való együttműködésre 
vezették, közös szolgálatra a világban és azokra az ökumenikus elkötele
zettségekre, amelyek most már mindnyájunk számára nyilvánvalók. Eb
ből az alkalomból különösen indíttatva érzem magamat arra, hogy mél
tassam a „nagy négy” közül az utolsót, Fredrik Schiotz elnököt, aki kez
dettől fogva együttdolgozott ebben a szövetségben, először sok éven át 
mint a világmissziói bizottság elnöke, és most az utolsó hét évben mint 
elnökünk. Feladatává lett, hogy a múlt hagyományait, annak követelmé
nyeit és teljesítményeit közvetítse a jelennek, olyan jelennek, amely 
nyitva áll sok lehetőség és sok ígéret felé. Ezt teljes alázattal, bölcsesség
gel és becsületességgel végezte, amiért mindnyájan őszintén hálásak va
gyunk.

Most mindannyian a jövő felé tekintünk. Ha valamit elért ez a nagy
gyűlés, akkor újra arra a tényre fordította a figyelmünket, hogy a világ 
nem olyan, amilyennek lennie kellene, és hogy mi mint keresztyének fel 
vagyunk híva arra, hogy tegyünk valamit. A Lutheránus Világszövetség
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egyik feladata segítséget nyújtani tagegyhózainak arra, hogy felkészül
tebbek legyenek bizonyságtételükre és szolgálatukra. Nagy jelentőségű 
volt a Lutheránus Világszövetség egész jövendő munkája számára, hogy 
itt hallottuk az egyházak hangját, nemcsak az egyházi vezetőkét, hanem 
lelkészekét, laikusokét és fiatalokét is. A párbeszédek és az ellentétek a 
nagygyűlés reményt keltő jellemvonásaihoz tartoznak. Hogyan értesült 
volna egyébként az új végrehajtó bizottság azoknak a szükségleteiről és 
várakozásairól, akik az első vonalban állnak, ott, ahol az egyház a világ
gal találkozik, ha ezek nem lettek volna itt, és nem hallhattuk volna 
hangjukat!

A Lutheránus Világszövetségnek, tisztségviselőinek, bizottságainak és 
vezérkarának sohasem volna szabad elfelejteniük, hogy nem az a leg
lényegesebb, ami a szövetségben, az egyházi irodákban és a gyűléseken 
folyik, hanem az, ami az evangélium frontvonalában történik, ahol az 
Isten az embert eléri igéjével és szentségeivel, ahol az ember embertár
sával találkozik Krisztus jelenlétében. Ha ott csődöt mondunk, min
denütt csődöt mondtunk. Ha az egyház missziója nem az evangéliumtól 
áthatott misszió, amely személyes szolgálatvállalásra és közös felelős
ségre hív, akkor eláruljuk azt az Urunktól kapott feladatunkat, hogy az 
evangéliummal menjünk a világba.

A Lutheránus Világszövetségnek mindig újra emlékeznie kell arra, 
hogy az emberi, helyi szinten történnek az igazán lényeges dolgok, ott, 
ahol az élet kérdéseiről van szó. Mi a szövetségben, a nagygyűlésen, a 
végrehajtó bizottságban és a törzskarban másfajta szolgálatra vagyunk 
kötelezve, de nem kevésbé lényeges szolgálatra valamennyiünk javára, a 
keresztyén egyházak javára. Mindig újra emlékeztettek minket, különö
sen az ifjúság részéről, arra, hogy a mi világunk beteg, és szenvedés, 
éhezés és elnyomás uralkodik benne. Mindnyájunk előtt ugyanolyan 
világos — vagy legalább világosnak kellene lennie —, hogy a legsúlyo
sabb probléma az igazságtalanságnak ebben a szövevényében a sza
kadék a kiváltságosak és jogfosztottak, a gazdagok és szegények, az ipari 
és fejlődő országok között. Tudunk a fejlődő országok bajairól, és a fej
lődésük támogatását célzó erőfeszítésekről. De azt is tudjuk — és ez a 
sarkalatos nehézség az egész ügyben —, hogy az igazi probléma nem a 
szegénység és a nyomor, amelyben a világ kétharmada szenved, hanem 
a viszony a harmadik világ és a világ bőségben élő másik harmada kö
zött, amelyben közülünk legtöbben élnek, — vagyis az egész emberi kö
zösség borzasztóan igazságtalan struktúrája. Az igazi probléma nem a 
szegények szenvedése, hanem a gazdagok magatartása. Az a tény, hogy 
a keresztyének túlnyomó többsége és a lutheránusok túlnyomó többsége 
is gazdag országok polgárai, minket mint a lutheránusok világszövetségét 
azzal a különleges felelősséggel terhel, hogy felszólítsuk tagegyházainkat, 
hogy szerényen, reálisan és bátran nézzenek szembe azzal, hogy mit te
gyenek és tehetnek saját országukban, és ugyanúgy, hogy mi mit tehe
tünk és tegyünk mindnyájan együtt.

Mindnyájan tudjuk, hogy nagyon könnyű ezeket a nézeteket Evian 
biztonságában kimondani. Nem az a véleményem, hogy valami újat vagy 
eredetit mondtam. De ezeket a lutheránus egyházakban és számukra 
mindig újra el kell mondanunk, mert mi — ez legalábbis tagegyházaink 
többségére érvényes — még nem ébredtünk tudatára annak a sürgető 
szükségnek, hogy keresztyéneknek az ipari országokban fel kell ébred
niük, meg kell változtatniuk gondolkodásukat, és ebből gyakorlati követ
kezményeket kell levonniuk, amire ebben a helyzetben Krisztusba vetett 
hitünk szólít fel minket.
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Ezzel kapcsolatban olyan kölünleges szolgálatra szeretnék rámutatni, 
amelyet a Lutheránus Világszövetség végezhetne tagegyházainak és ne
künk személy szerint. A kölcsönös és szabad információ szolgálatára gon
dolok. Itt Evianban megtapasztaltuk, hogy milyen nehéz valamilyen kü
lönleges helyzetben nyilatkozni, ha nem ismerjük legalább a leglényege
sebb tényeket, és nem hallgattuk meg az érintett felek szempontjait. Tud
juk természetesen, hogy sok információ, amely sokféle csatornán ér el 
minket, különböző utakon és különböző célok érdekében manipulálva van. 
Egyházaink és döntő testületeik számára igazi szolgálat volna, ha a Luthe
ránus Világszövetség az eddiginél nagyobb mértékben rendszeresen látna 
el minket tárgyilagos és pontos információkkal. Ezek az információk nyu
godtan lehetnek vitathatók, és nem is kellene az egyház belső ügyeire 
szorítkozniuk. Az információknak hathatósságuk érdekében aktuális anya
got kellene tartalmazniuk azokról a nehéz problémákról, amelyekkel az 
emberiség ma ezekben a történeti időkben szembenéz, és amelyekkel az 
egyháznak törődnie kell. Lényeges ez, ha világosan akarjuk érteni a világ 
helyzetét, előttünk álló alapvető problémáit, és hatalmi struktúráinak 
hatását.

Csak ilyen információk alapján válik lehetségessé a helyes értékelés 
és a felelős döntés. Információk szabad közvetítésével az egyház már a 
béke és az igazság szolgálatában áll. És ez szintén egy része missziónknak, 
amellyel elküldettünk a világba.

Amikor elöljárunk közös törekvéseinkben egyházainknak ebben a 
lutheránus közösségében, kérem együttműködésüket és támogatásukat az 
Úr szolgálatára, aki mindnyájunkat egyesít.

Dr. Mikko Juva

Karácsonyi ajándéknak ajánljuk:

Túrmezei Erzsébet:

ÍGY LESZEL ÁLDÁS
című verseskönyvét 

II. kiadás

Ara: 38,— Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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H a tá ro z a t  az e m b e r i jo g o k ró l
A Lutheránus Világszövetség Ötödik Nagygyűlésére jöttünk össze 

Evianban. Lutheránus hitvallású keresztyének világra kiterjedő családja
ként gyülekeztünk egybe. És mégis aggodalom tölt el minket. Mélyen át- 
érezzük azt az igazságtalanságot, amely az emberiséget fenyegeti és szo
rongatja, de nem jutottunk egyetértésre a helyes irány felől, amelybe 
ezeknek a kérdéseknek a kezelésénél haladnunk kell.

Dilemmával állunk itt szemben: vagy olyan általános fogalmakkal 
kell kifejeznünk érvényes nyilatkozatokat, hogy csak kegyes retorikai 
gyakorlatoknak tűnhetnének, vagy az emberi méltóság megsértésének na
gyon sok problémáját és különleges esetét kellene tárgyalnunk, mind
egyiket külön gondosan kidolgozott dokumentáció alapján, amire azon
ban többnyire sem időnk, sem technikai felszerelésünk nincsen.

Egy dolog világos: közülünk senkinek sincs joga arra, hogy elidege
nedjék testvérétől azzal, hogy egyedül rá hárítja a felelősséget. Minden 
országban sokfelől tudatosan vagy öntudatlanul támogatnak elnyomást, 
úgyhogy a felelősségben tulajdonképpen mindnyájunknak osztoznunk kell.

Az Ötödik Nagygyűlés azonban e nehézségek ellenére sem hallgathat. 
Mint a lutheránus egyházak képviselőinek ki kell tartanunk amellett, 
hogy a keresztyének lelkiismeretét fel lehet ébreszteni a helyzethez illő 
és konstruktív cselekvésre.

A „Brazília” szó kitörölhetetlenül belevésődött az LVSZ Ötödik Nagy
gyűlése küldötteinek emlékezetébe. A főtéma: „Elküldettünk a világba” , 
arra ösztönzött, hogy az előkészítő munkát példaszerűen erre a latin
amerikai országra vonatkoztassuk.

Az a nagygyűlési munkacsoport, amelynek témája a „Felelős részvétel 
a mai társadalomban” , különösen pedig ennek alcsoportja „A gazdasági 
igazságosság és az emberi jogok” témával, nem tekinthet el attól, hogy 
áz emberi jogok drámai és nyilvánvaló megsértése fordul elő abban az 
országban, amelyet a nagygyűlés helyéül kiszemeltünk.

De mégsem csak Brazíliáról van szó. Aggodalmunk sokkal szélesebb 
körű és majdnem univerzális válságra vonatkozik, amelyet az emberi jo
gok fokozódó megsértése jelez. Brazília csak szemléltető példája olyan 
állapotoknak, amelyek sok más országban is uralkodnak. E nagygyűlés 
figyelme az Istentől adott emberi jogok megvonására irányul, bárhol, bár
mikor és bármilyen okból fordul elő.

Az LVSZ Ötödik Nagygyűlése nagyon. pontosan tudja, hogy az em
beri igazságosság megvonása az emberek millióit érinti és minden segít
ség nélkül magukra hagyja. Ennek az igazságnak a megvonását látja egy 
egész sor ország erőszakra épülő szociálpolitikai körülményeiben, egészen 
a politikai jogok megvonásáig, a bebörtönzésig, és a kínzásig.

Nehezményezzük továbbá, hogy az emberi jogokat az igazságtalan 
társadalmi és gazdasági rendszerek kevésbé erőszakos hatásaival is meg
vonják, némely esetben a kizsákmányolás révén gazdag nagybirtokosok 
részéről, más esetekben manipulációk révén nagyobb ipari vállalatok ré
széről, amelyeket gyakran külföldről ellenőriznek. Nyilvánvaló, hogy az 
ilyen eljárások áldozatait éhségbe, nyomorúságba és reménytelenségbe 
döntik.

Mivel a személyes tanítványságért elkerülhetetlenül nagy árat kell 
fizetni, és mivel az ilyen ügyekben a Nagygyűlés észlelései és a gyüleke
zet adottságai között nagy különbségek vannak, az LVSZ Ötödik Nagy-
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gyűlése elkötelezi magát arra, hogy delegátusai személyesen mindent 
megtesznek azért, hogy tagegyházaikban érzékenységet ébresszenek a 
helyzet javítására irányuló akció kétségbeejtő sürgőssége iránt a szociális 
igazságosság, az emberi jogok és a világ békéje területein.

Ilyen körülmények között és azzal a törekvéssel, hogy engedelmes
kedjünk Megváltónknak és Urunknak, Jézus Krisztusnak úgy, ahogyan őt 
a Szentírásból ismerjük, a Nagygyűlés a következő határozatot hozza:

1. A delegátusok kijelentik, hogy keresztyén egyházak számára illő 
és kötelező, hogy ezeket a körülményeket sajátos nemzeti helyzetükben 
gondosan felülvizsgálják, és tagjaikat a helyzet javítására irányuló akciók
nál személyes és közösségi szinten a rendelkezésre álló vallásos és világi 
eszközökkel és kapcsolatokkal segítsék.

2. Felhívják a tagegyházakat és elismert gyülekezeteket, hogy lehető
leg legkésőbb 1971. július 1-ig tegyenek jelentést a főtitkárnak az erre 
vonatkozó, végrehajtott akcióikról és közvetlen terveikről. Ez a jelentés 
lehetőleg terjedjen ki a következő szempontokra:

a) Hogyan értelmezi az illető egyház társadalmi és politikai felelős
ségét a maga különleges helyzetében?

b) Milyen lépéseket tervez ennek konkrét megvalósítására?
c) Miben lehetnek segítségére a testvéregyházak?
3. Az egyházakat fel kell hívni, hogy gondoskodjanak utakról, mó

dokról és indításokról arra, hogy tagjaik tanulmányozzák az emberi jo
gok általános deklarációját és megvizsgálják ennek alkalmazását az illető 
tagegyházak országának közállapotaiban.

4. Különös figyelemmel kell lenni a deklarációnak azokra a cikkeire, 
amelyeket ma legnyilvánvalóbban sértenek meg; ezek: 2. cikk: az életről, 
a szabadságról és a biztonságról; 5. cikk: a kínzásokról és a büntetések
ről; 9. cikk: a bebörtönzésről és a kiutasításról; 10. cikk: az igazságos bí
rósági eljárásra való jogról; 18. cikk: a vallásszabadság jogáról; 19. cikk: 
a vélemény- és szólásszabadságról; 26. cikk: a nevelésről.

5. Felszólítja az egyházakat, hogy foglalkozzanak e deklaráció kívá
natosnak látszó kiterjesztésével, esetleg olyan magyarázata vagy kiegé
szítése révén, amely az egyes embernek biztosított szabadságokon kívül 
nyomatékot ad csoportok és közösségek jogának is.

6. Az LVSZ hivatalos szerveit felhívja arra, hogy nagyobb mértékben 
törődjenek a fogságban levők és családjaik szükséghelyzetével, valamint 
azoknak a nyomorúságával, akiket lelkiismereti okok miatt üldöznek, és 
akik humanitárius vagy szociális támogatásra szorulnak az elnyomás elleni 
harcuk következtében. Ez a támogatás magába foglalhatja száműzetésben 
levők ösztöndíját, valamint szociális és fejlesztési szolgáltatásokat a gyar
mati uralomtól felszabadított területeken, és jogsegélyt, képviseletet és 
együttműködést azokkal a szervezetekkel, amelyek ilyen szolgálatra spe
cializálódtak.

7. Felszólítja a Végrehajtó Bizottságot, hogy a Világszövetséget nem
zetközi szintű intenzív tanulmányi munkával ösztönözze ezekben a kér
désekben, mégpedig együttműködve különösképpen az Egyházak Világta
nácsával, más hitvallásos világszövetségekkel, és különleges világi intéz
ményekkel, hogy a tagegyházaknak rendszeresen tudjon érvényes ada
tokat szolgáltatni.
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Határozat a faji és a kisebbségi kérdésekről
A kisebbségek és nemzetiségi csoportok helyzetének kérdése égetővé 

vált az egész világon. A hatalmasok és befolyásosak magatartása meg
akadályozza a kisebbségek tagjait a világ nagy részén abban, hogy mint 
produktív polgárok fejtsék ki teljes lehetőségeiket. Különösen elvetendő 
a sok országban és sokféleképpen jelentkező antiszemitizmus.

A faji feszültségek az egész világon olyan súlyos problémákat okoz
tak, hogy teljes egészében követelik a keresztyén közösségek figyelmét. 
Sajnáljuk és elítéljük a rasszizmus és a faji diszkrimináció minden for
máját, és javasoljuk, hogy a Lutheránus Világszövetség és tagegyházai 
rendelkezésükre álló eszközeiket és energiájukat olyan programok kidol
gozására fordítsák, amelyek segíthetik megszüntetni a diszkrimináció 
minden formáját az egyházban és a társadalomban.

Amikor az egyház az igazságosság ügyét akarja támogatni, és az 
ilyen kirobbanást meg akarja akadályozni, akkor el kell fogadnia azt a 
feltételt, hogy törekvéseinek a jövőben egyre jobban arra kell irányulnia, 
hogy a múlt igazságtalanságait legyőzze és az emberi jogoknak és minden 
ember méltóságának nagyobb érvényt szerezzen a világ minden népénél. 
Ezzel kapcsolatban a következő célokat kell szem előtt tartania: 1. teljes 
és egyenlő hivatásbeli lehetőségek; 2. jog és igazságosság érvényesítése, az 
ennek végrehajtásához szükséges biztonsági rendelkezések alkalmazásá
val; 3. biztonságos, az egészségügyi előírásoknak megfelelő és korlátlanul 
szabad rendelkezésű lakások, jobb egészségügyi és gondozó intézmények, 
amelyeknek rendelkezésre bocsátását az igénybevevő alapjogának kell 
tekinteni; 5. oktatásügyi reformok azzal a céllal, hogy jobb felkészülést 
adjon az életre ahhoz, hogy az illető produktív tagja legyen a változó tár
sadalmi rendnek; 6. a vallásgyakorlat teljes lehetősége; 7. egyenlő és igaz
ságos részesedés a politikai, kereskedelmi, gazdasági és hivatásos életben.

Helyeslünk és támogatunk nemcsak keresztyéneket, hanem minden 
jó akaratú embert az egész világon, akik a faji megkülönböztetés ellen és 
minden faj igazságos bánásmódban való részesítéséért küzdenek a tár
sadalomban.
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A z igehirdető m űhelye

KARÁCSONY ESTE
Jel 12,10

Fiú adatott — Vádoló elvétetett!

A könyv

Tele van titokkal. Megfejtésére nem elég sem a ráció, sem a fantá
zia. Nyelvezete, stílusa, képanyaga — önmagában — nem ment meg a 
bevérzésektől, találgatásoktól és tévedésektől. Ezért döntő jelentősége 
van négy felismerésnek. 1. Jézus tudatosan az OT prófétáinak apokalip
tikus kifejezésmódjához kapcsolódik. 2. Kortársként szólítja meg a küz
dő és szenvedő gyülekezetét. 3. Vigasztalás a szándéka és küldetése: an
nak meghirdetése, hogy Isten ismeri mindazokat a viszontagságokat, 
melyeket népe átél, s a nyomasztó események zártnak látszó rendszerét 
áttöri a gyülekezetért harcoló Krisztus Gonosz fölötti diadalával. 4. Nem 
jósol a jövőt illetően, hogy teret engedjen események és időpontok kép
zelgő kiszámításának, hanem a jelent magyarázza Isten felől, hogy erő
sítse az örvendező reménységet a gyülekezet szívében. (Vö. Káldy: Be
vezetés, 213—221 és Prőhle: Bevezetés, 187—196).

Perikópánk

Egyetlen vers csupán: mennyei örömének Krisztus hatalmának ki
kiteljesedése és a Vádoló bukása fölött. U —12-vel együtt egyike a könyv 
azon szakaszainak, melyben felismerhetők az őskeresztyén istentiszteleti 
liturgia elemei (Prőhle). Perikópánk — közvetlen folytatásával együtt 
— arra mutat, hogy János látomása nem magánkinyilatkoztatás, hanem 
olyan bizonyságtétel, melyben egyszersmind a földön élő és küzdő gyü
lekezet hite és reménysége is kifejeződik. A „levettetett” igealak pasz- 
szív szerkezete egyfelől a harcra és annak végső kimenetelére utal, más
felől azonban arra is, hogy a győzelem nem emberi hűség, kitartás, talá
lékonyság és erőfeszítés gyümölcse, hanem egyedül a népéért harcba 
szálló Isten diadala. Nagy a jelentősége a múlt idő használatának is: „ez 
azt jelenti, hogy az apokaliptikus drámában a döntő fordulat már nem 
pusztán a jövendőnek a reménysége, hanem az már valójában meg is 
történt” (Káldy). A gyülekezet jelenbeli állhatatosságának és jövőre vo
natkozó reménységének itt van az alapja, és ezért van értelme.

A 12. fejezet egészének összefüggésében nyilvánvalóvá válik a küzde
lem tétje és célja is. A tét az ember, a gyülekezet, az egyház, az egész 
világ. A cél pusztítás, illetve megmentés. A Gonosz félelmetes céltuda
tosságát, gyilkos indulatát fedi fel, hogy nemcsak kísért és elbuktat („ré
gi kígyó” !), hanem aztán „éjjel és nappal vádol” Isten igazságos ítéletére 
appellálva, abban a meggyőződésben, hogy az nem lehet más, csak kár
hozat. Istennek a Gonosz tervét keresztülhúzó tette a Fiú odaadásában
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valósul meg és Benne jut diadalra. Egyes egyedül Reá nézve válik igaz
ságos ítélete kegyelemmé a híveknek elvettetés helyetti Magához-foga- 
dásában.

Textus és ünnep

A textusnak látszólag semmi köze karácsonyhoz. Megerősíti ezt az 
a hiedelem, hogy a Jelenések könyve szinte kizárólag a végső dolgok fe
lőli jövendölés. Figyelmet érdemel a Károli-fordítás fejezetcíme, vagy 
a rk. UT néhány ide vonatkozó szakaszmegjelölése: a napba öltözött asz- 
szony, a Sárkány és Mihály a kulcsfigurák. Ezzel szemben Prőhle így 
látja: „A gyermekek születése és harca a sárkánnyal” . A tekintetet úgy 
irányítja a múltra és a jelenre, hogy közben nem fedi fel a kilátást a 
jövő elől. A kozmikus küzdelem rejtjeles leírása így konkretizálódik a 
mérhető időben: a rég múlt egyszeri történésében (Krisztus bethlehemi 
születésében) és a jelen eseményláncolatában (a gyülekezet életében, 
mely évente karácsonyt ünnepel).

Az ünnepkör igéinek mondanivalóját Ágendánk egy szóba foglalja: 
„Immánuél” . Hangulatos kép maradhat bennünk addig, míg a bethle
hemi istálló idilljeként fogjuk fel karácsonyt. Augustus színvallásra is 
késztető adóösszeírása és a riadt kényúr Heródes Bethlehem felé induló 
katonáinak fegyvercsörgetése illúzióromboló realitás, amely azonban egy
ben ki is emeli karácsonyt a legendák világából. Nemcsak az egyszerű 
pásztorok és Napkelet bölcs mágusai iparkodnak a jászolbölcső felé tá
jékozódni és imádó köszöntésre, hanem a Hatalom („Sárkány” !) is fe
szült készenlétben vár, hogy elpusztíthassa a Gyermeket, s Vele együtt 
az ember reménységének egyetlen biztos alapját: a rabságból kihozó 
egyedüli Megmentőt, a vádak áradatával szembeszegülő egyedül ered
ményes Védőt!

A fejezet kétségtelenül küzdelemről beszél: „A gyermek h a rca ...” 
Ennek a küzdelemnek a záróképe a mennyei ének (10—12), mely érzé
kelteti az örömöt a bekövetkezett győzelem fölött. De voltaképpen mi
lyen küzdelem ez? igaz, szó van a prédájára leső Sárkány mellett Mi- 
hályról is, s a két sereg összecsapásáról is, ezt azonban én végképpen 
szimbolikusnak érzem. Ami megragad, az a „Fiú-magzat” harca és győ
zelme. Klasszikus képe az erőviszonyok látszólag végletes egyenlőtlen
ségének. Nincs „karhatalom”, mely védelmet biztosítana a „gyenge 
Gyermeknek” ! Sőt, hogy életben maradhasson, rászorul mások gondos
kodására. Pusztulásához bőven elég „otthagyni” , nem szükséges „le
nyelni” is! Ám a Gyermek mégis megszületik és meg is marad, szolgá
lati tervét beteljesíti, és útján nem tartóztatja fel semmiféle erő, átlépi 
az akadályokat. Jogos és indokolt a mennyei kórus éneke, hiszen Kará
csonyt Nagypéntek követi, Nagypéntek után pedig Húsvét hajnala vir
rad. Ebben van a győzelem egyfelől, s a vereség másfelől. Egyedülállóan 
sajátos harc ez, s egyedülállóan sajátosak a „fegyverek” is: a szó Isten 
szeretétéről, a megmentés indulatáról, a küldetés értelméről, és a meg
váltó tett, az önfeláldozó engedelmesség, melynek következtében még a 
jogos vádak is megerőtlenednek. Erre nincs ellenszere a Gonosznak. Ha
lálos sebet a szeretet ejt rajta.
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Téma és diszpozíció

A „béke ünnepén” harctéri jelentést hallunk. A rövid részlet a dia
dalmas záróképet vetíti elénk: „Fiú adatott — Vádoló elvétetett!” A szép 
záróképhez azonban küzdelmes út vezet. A gyülekezet karácsonyi éneke 
akkor fog csak összecsengeni a mennyei kar himnuszával, ha tisztába 
jön a körülményekkel is.

1. Kedvezőtlen a stratégiai helyzet. — Vádolónknak félelmetesen 
erős a pozíciója. Mert — igaza van! Tegyük mérlegre mindazt, amit két 
karácsony között mondtunk és tettunk: mulasztásainkat a segítségnyúj
tásban, beszűküléseinket egyéni problémáinkba, gyanakvó szimatolásain
kat egyház és társadalom újszerű életformájából adódó konkrét kérdései 
és döntései kapcsán, csapongásainkat végletes hangulatokban a diadal- 
mámortól a pánikbaesésig, a megfontolt és építő szó helyén ellocsogott 
romboló fecsegéseinket, a látszatok konok hajszolását és az önmagunk
kal való megelégedettséget. Magunk mentegetése csak szánalmas dado
gás a kegyetlenül pontos vádakkal szemben. Rettenetes Vádolónk van, 
ám egyszerre csak eltűnik! Igaz, amit mond, mégsem éri el vele célját. 
Egyedül azért, mivel karácsonykor megszületett a Gyermek: mivel élő 
Jézusunk van: mivel Ö Magára mutatva belekezd védőbeszédjébe és el
némítja a Vádolót.

2. Egyenlőtlenek az erőviszonyok. — A kép kontrasztja már nem is 
fokozható: Gyermek és Sárkány. Arra való, hogy megyőzzön: ahol az 
Isten munkába kezd, ott a látszatnak többé nincs jelentősége, ha mégoly 
reálisnak kellene is tartani. Nem a jövő „csábos képe” ez, hanem a múlt 
tanulsága és a jelen realitása. Isten választott népe a kicsiny Izráel, Ge
deon győztes serege 300 ember, Jézus vezérkara 12 tanulatlan halász, 
egyházának tisztító reformátora egyszerű ágostonrendi szerzetes. Látszó
lag kicsi és jelentéktelen a nagy egészben, mint a kovász a tésztában. 
Mégis; nélküle nincs kenyér, napi nélkülözhetetlen táplálék. A születés 
és életbenmaradás: a jelenlét mutatja a Krisztus és Sátán között meg
levő valódi erőviszonyt.

3. Sajátosak a fegyverek. — Pontosabban: nincsenek is. Csak enge
delmesség van pártütés helyett, szolgálat van uralkodás helyett, össze
gyűjtés van szétszóródás helyett, irgalom van ítélet helyett. Mindig az 
ellekezője annak, amit az Ős Ellenség akar. Meggátolhatatlan folya
mat ez, áldott áradat, melybe belekerül, aki hisz a Fiúban. A harc tart 
még. A II. világháborúnak csak „vége” lett akkor, amikor a Reichstag 
épületére felkerült a vörös lobogó, a „győzelem’! Sztálingrádnál született. 
Miránk is küzdelem vár, hiszen utunknak sincs még vége. De a diadalt 
már megszerezte a „Fiú, aki adatott nékünk.”

Magassy Sándor

Laikus kérdések és szempontok Jel 12,10-hez

Két részből áll e látomás: a gonosz legyőzése az Űr által az égben, 
s a küzdelem a földön a gonosszal. Az égi győzelem emléke a karácsony, 
amikor Krisztus földre száll emberi testben, hogy embertársait támo
gassa a gonosz elleni harcban. A gonosz a földre vettetett, itt harcol az 
emberért, de kevés ideje vagyon, az ember Krisztus segítségével győz a 
gonosz felett, a Bárány vérét ontja és életét adja, hogy minket megsza
badítson a gonosztól. Megszabadít, ha hiszünk az ő bizonyságtételében,
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az ő vérének váltságában és ebben a harcban életünket sem kímélve 
harcolunk mindhalálig. Az égi győzedelmes szózat, a karácsony szava! 
(12) — Az üdvösség elnyerésének lehetőségét Jézus már biztosította a 
számunkra halálával és feltámadásával, a váltság munkáját befejezte. 
Hogyan lehetséges, hogy János még csak látomásban látja az üdvösség 
megvalósulását? Krisztus a Sátán erejét már megdöntötte, hogyan lát
hatja János mégis csupán látomásban a Sátán levettetését? (12) — A 
vers első része emlékeztet a karácsonyi angyali szózatra. Tartalma sze
rint ebben az igében is ugyanaz az-örömüzenet szólal meg. Minél több
ször olvassa el az ember ezt az alapigét, annál inkább rájön arra, — ez 
az első hallásra nem magától értetődő — hogy nagyon jó ez az ige ka
rácsony estéjére, mert azzal lett meg az üdvösség, hogy az ige testté lett. 
Ez ugyanis a karácsonyi esemény igazi mondanivalója. — Időtlenül kell 
értenünk Jézusnak a Sátán feletti győzelmét, vagy olyan ígéretre gon
doljunk, amelyiknek a beteljesedése igazán az idők végén lesz tapasztal
ható? — Krisztussal szemben többé nincs az ördögnek semmi ereje, ben
nünket embereket azonban szüntelenül kísért. Nálunk erősebb. Aki azon
ban bízik Krisztusban, azt részesíti is a maga győzelmében. Ez az ige 
azért tartalmaz igen sok vigasztalást és bátorítást, mert ugyancsak ki
emeli Jézus hatalmát. A naponkénti bocsánatot is azért vehetem komo
lyan, mert Jézus győzött, meglett az üdvösség, nélküle szó sem lehetne 
minderről. Egyház is azért van, mert Jézus győzött, él és Űr. Jézus nem
csak született, hanem győzött is halálával és feltámadásával. Szószólónk 
van az Atya előtt, és nem az ördögre hallgat az Isten. Krisztusnak ha
talma van a világ felett, életünk felett. Annyi baj, vereség, megoldat
lanság bukkan fel életünkben. Sokszor csüggedünk és vigasztalanok va
gyunk, pedig itt az erősebb javunkra. „Erőnk magában mit sem é r . . .  de 
küzd velünk a hős vezér. . Sok vigasztalás van ebben a karácsonyesti 
igében. Biztat arra, hogy szabad reménységgel nézzünk az életre, világra. 
Küzdelmét, feladatát szívesen vállaljuk. Az uralom Krisztus vállán van, 
a kegyelemnek, üdvösségnek nincs gátja. (7).

Karácsonyi ajándéknak ajánljuk:

Dr. Prőhle Károly:

L U K Á C S  E V A N G É L IU M A
című könyvét 

Ára: 78,— Ft
Megrendelhető a Sajtóosztályon
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KARÁCSONY ÜNNEPE
1 Tim 3,16

Himnusz Jézus Krisztusról

Igénk felséges himnusz Jézus Krisztusról. Karácsony ünnepén mél
tán zeng magasztaló ének az ég és föld Uráról. A görög nyelvű Újszö
vetségben igénk verssorokba van szedve, hogy formailag is kifejezze a 
tartalom szent pátoszát.

Igénk három gondolatpárból áll. Mindegyik gondolatpárban tükrö
ződik bizonyos egymást kiegészítő ellentét. Ez adja az igénkre jellemző 
gondolatritmust. Pár soros vers ez a szószéki ige, mégis benne lüktet az 
egyház bizonyságtevésének egész Krisztus-himnusza. Bontsuk részeire 
ezt a szent leckét.

1. „Mindnyájan valljuk, milyen nagy dolog az istenfélő élet titka". 
Isten úgy akarta, hogy az a „müsztérion”, amely Jézus Krisztusban tá
rul ki, csak az „eüszebeia” által legyen teljes valóságában megragadható. 
Különben Jézus Krisztus rejtély marad. Aki azonban átveszi Isten ke
gyelmi ajándékát, — amit ő bőven osztogat a hitben —, az előtt feltárul 
Krisztus istenségének titka a maga egész nagyságában, az beláthat Isten 
megváltó művébe, és megláthatja sajátmagát is Isten megváltói tervé
ben.

Igénk első mondata után kettőspont van. Ez a jelzés tökéletesen egy
beesik azzal a tartalmi célkitűzéssel, hogy a továbbiakban éppen ennek a 
„müsztérion”-nak a feltárása következik. Isten nyilvánvalóvá teszi meg
váltói művének célját és értelmét, elhúzza előlünk a homályosság és 
megnemértés függönyét, és nyilván kitárja a maga művének egész gaz
dagságát: íme, lássátok az ég és föld királyát!

2. „Isten megjelent testben.” Minden szón hangsúly van. Isten az, 
aki az embervilág felé fordul közeledő szeretetével. Ö nem magába zár
kózik, amint azt némely idealista filozófiai spekuláció elképzelte, hanem 
a világért és az emberért akar munkálkodni. Itt a válasz a „cur Deus 
homo?” kérdésére. Ő azért jelent meg testben, hogy kinyilatkoztassa 
megmentő szeretetét. A megváltás művének terve és célja: az ember 
boldogítása a földön, üdvözítése a mennyben. Ezt hirdette, nyilvánvalóvá 
tette, kinyilatkoztatta azzal, hogy megjelent (efaneróthé) az embervilág
ban. Mégpedig testben jelent meg. Nem mint eszme, mint tan, látomás, 
jel, szó vagy tett, hanem „en szarki” . Éppen ez volt minden vallás és f i
lozófia számára botránkozás: Isten és test, nem férhet össze. Ö pedig 
azzal, hogy testté lett, magára vette a valóságos emberéletet és sorsot. 
Ennyire közel akart kerülni az emberhez, ennyire eggyé akart lenni vele, 
hogy azután magához felemelhesse.

Luther azt mondta, hogy ha Krisztus Isten létére nem szégyellt em
berré lenni, akkor te se szégyellj a másik ember számára Krisztussá 
lenni. Aki tanítványa Jézusnak, tehát követni akarja Mesterét, annak 
meg kell tanulnia tőle az embervilág felé irányuló teljes szeretetet és 
jóakaratot. „Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a 
Krisztus Jézusban is” (Fii 2,5).

3. „A Szentlélek igazolta.” Emberré lett állapotában is Isten ő. Így 
mutat reá keresztelésekor a Szentlélek: Ö a szeretett Fiú, akiben az Atya 
gyönyörködik (Lk 3,22). ö t  igazolta Isten, kiváltképpen a feltámadás ál-
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tal. Az a szenvedő, elgyötört és végül is kereszthalált halt Jézus, har
madnapra feltámádott, nem maradt a halálban, hanem él mindörökké. 
Testté léteiének és az emberek sorába lépésének kiegészítő mozzanata 
az, hogy a Szentlélek, mint valóságos Istenről tesz róla bizonyságot. Így 
egész a Krisztus-kép: aki testté.lett és meghalt, az fel is támadott.

4. „Látták az angyalok.”  A feltámadott Krisztus dicsőségéhez hoz
zátartozik, hogy ül a mindenható Istennek jobbján, „hogy a Jézus ne
vére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt va
lóké” (Fii 2,10). A magát megalázó testté lett Ige: a világmindenség Ura, 
az ég és a föld királya. Karácsonykor is ezt kell hirdetnünk. A betle
hemi jászol parányi csecsemőjénél nem állhatunk meg. Valóságos em
bersége mellé oda kell állítanunk valóságos istenségét. Ez a Jézus Krisz
tus álljon híveink előtt, a'karácsonyi „Jézuska” helyett.

5. „Pogányoknak hirdették.” Pál apostol Krisztus-himnuszában újra 
visszatér a gondolatritmus a földre. A pogányoknak, az összes népnek 
hirdették Jézus Krisztust. Hiszen ö  nemcsak az égé, hanem a Földé is. 
Mégpedig osztatlanul és azonosan minden népé, különbség nélkül. Hi
szen Isten „az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette” (Csel 
17,26). Az emberiség egysége Isten kifejezett akarata. Ez nemcsak a te
remtés vonalán érvényes, hogy ő egy vérből, egységesnek teremtette az 
emberiséget, hanem a megváltás vonalán is érvényes, hogy ő minden 
népnek hirdetteti a Krisztusban való új élet lehetőségét.

6. „Hittek benne világszerte.”  Ez az utolsó gondolatpár is átfogja az 
eget és a földet. Most annyiban fordul meg az eddigi sorrend, hogy a 
föld szerepel elsőnek. Mivel minden népnek hirdették Jézus Krisztust, 
„hittek benne világszerte” . Az evangélium gyümölcsöt termett. Nem 
automatikusan termi a gyümölcsöt. Nem mindenki hisz Jézus Krisztus
ban. Nem követi az egész Föld Öt. De világszerte megtalálható az egy
ház. Szétszórtan és kisebbségben élnek ugyan a keresztyének a világon, 
de az egész világon megtalálhatók. A történelmi tradíciók, a nép életébe 
ágyazottság, teológiai különbségek másként színezik ugyan a világ ke
resztyénéinek életét, de egyek a Benne való hitben, és egyeknek kell 
lenniük az Általa való emberszeretetben.

7. „Fölment a dicsőségbe.” Befejezésül és összefoglalásul Pál apostol 
az utolsó gondolatpár második pólusában újra az ég felé irányítja a fi
gyelmet, most már harmadszor téteti meg velünk a menny és a föld 
közötti összefüggés útját. Az Atyánál van, aki „mindeneket vetett az Ö 
lábai alá, és Őt tette mindenek fölötte az anyaszentegyház fejévé, mely 
az Ö teste, teljessége űnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel” (Ef 1, 
22—23).

Igénkben Pál apostol a krisztológia teljességét megszólaltatja, mert 
így tündököl fel belőle Jézus Krisztus mennyet és földet átfogó dicső
sége.

Isten a legtöbbet adta értünk, Jézus életét áldozta fel mindnyájun
kért. Ezért nékünk is mindent meg kell tennünk a másik emberért. Is
tennek az egy közbenjáró Jézus Krisztusban megmutatkozott szeretete 
kényszerít bennünket embertársaink szeretetére, mindenki iránti fele
lősségünkre.

Így tárul ki igénkből Isten váltságterve horizontális irányban: az 
egész embervilágot átölelő méreteiben, és vertikális irányban: az Isten 
és ember közti közbenjáróban, Jézus Krisztusban.

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Laikus kérdések és szempontok 1 Tim 3,16-hoz

Mit kell értenünk a „ivegyesség”-en? Jót vagy rosszat? Általában ke
gyes alatt külsőséget, látszatot szoktunk érteni, nem belső tartalmat. 
Egyébként is divatjamúlt szó. Nem kellene ebben a versben kegyesség 
helyett „hit” -et mondanunk a mai embernek? — Ha mellőzzük is a ke
gyesség ma rosszértelmű szavát, ne feledkezzünk meg arról, hpgy itt a 
keresztyén embernem nemcsak belső hittartalmáról, hanem közvetve a 
viselkedéséről is szó van: ha tudja, hiszi, amit ez a vers mond, aszerint 
viselkedik, hit és élet együtt van a kegyességben. — Miféle „titokról” van 
szó? Hitünk életformáló tartalmáról. Miért titok? Mert sokan nem tud
ják, hogy ami Krisztussal történt, Isten kegyelmének ténye és híradása 
számunkra. E titok birtokában az van, aki megismerte Isten kegyelmét 
Jézusban. — Különös, hogy nemcsak karácsonyról van szó ebben a ka
rácsonyi alapigében. Egészet ragad meg a vers: Jézus földi életét, menny- 
bemenetelét, az egész Krisztust hirdeti. Olyan kevésszer kerül szószé
keinkre ilyen átfogó bibliai mondat! Karácsony aktualitása is benne 
van, de a karácsonyon kívüli, utáni teljes üzenet is. — A 401. énekünk 
foglalja magában ezt az igét! Leegyszerűsítve van itt előttünk hitünk 
tartalma. Néhány végső tényre koncentrálva. . .  Isten elküldte egyszülött 
Fiát, aki meghalt, feltámadt, hitet ajándékozott. A leegyszerűsített hit- 
tartalmat, a lényeget kellene ma is hirdetnie a keresztyénségnek. Ma 
már sokan tudják, hogy több csoda nem mehetett úgy végbe, ahogyan 
le van írva a Bibliában. Ha nem látják meg ilyen meztelenül a lénye
get, mint ez a bibliai vers, hanem megakadnak a csodáknál, amelyeket 
mai szemmel már nem hisznek, akkor nem fognak eljutni a „hit titká
ra” . — Miért van az ige olyan nehéz helyzetbe helyezve? Hogyan értet
ték meg annakidején az ókor egyszerű emberei, amikor mi is nehezen 
tudjuk megérteni? — Érdemes az evangélium felé fordulnunk, és e ti
tok birtokosának lennünk. Ha ez mindig bennünk él valamilyen formá
ban, akkor a napi életünkben is segítséget jelent. (36) — Én azt hiszem, 
hogy többféle karácsonyi szolgálat keretében úgyis elhangzik a jól ismert 
karácsonyi történet, viszont jó ha azok számára, akik csak „sátoros
ünnepi” templomlátogatók, az evangélium summáját adjuk. Persze ez 
jóval nagyobb lecke az igehirdetők számára. — A kijelölt ige a lényegre 
tör, erősen tömörített, nehezen érthető. Nehezen érthető az első szavak 
lényege is. „Minden versengés nélkül nagy. . . ” talán: „vitán felülállóan 
n a g y ...” De valóban olyan vitán felülállóan nagy? Nem. Miért titok? 
Kiknek titok? Ki . fejti meg kiknek, ezt a titkot? Mennyi a felelőssége 
az embernek, ha megfejtetlen marad előtte a titok? Rá kellene mutatni, 
talán éppen karácsonykor, hogy az „Isten megjelent testben. . . ” ki
jelentést még a I-Ieisenberg-féle elvvel sem lehet megérteni. „Hinni 
akaró” atyánkfiái szeretnék fizicizmussal stb. „megmagyarázni” azt, 
amit csak „hinni lehet” . A „megigazíttatott lélekben” kifejezést talán az 
igazol vagy megerősít szavakkal kellene megmagyarázni. — Arról is kel
lene talán hallani valamit, hogy a mai emberiség bármennyire kapáló
zik is kifelé az Isten markából, Istennek meg vannak a tervei, amiket 
nem lehet semmiképpen sem megváltoztatni, benne vagyunk abban a 
marokban, akkor is, amikor a magunk dimenziók közé szorított primi
tívségében legjobban húznánk ki belőle. Jézus szolgálatát, váltsághalá- 
lát nem lehet semmiféle praktikával anullálni. (18).
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K A R Á C S O N Y  2. N A P J A

1 Jn 1,1—4

Az alapigéről
A 2. verset csak közbevetett mondatként foghatjuk fel. Az 1. vers 

a 3. versben folytatódik. A feltörő gondolat súlyával félresöpri útjából a 
szabályos gondolatmenetet. A szemtanúnak nem egy magasrendű elmé
lettel, hanem magával az örök élettel volt találkozása. És ez annyival 
több, amennyivel több a víz a víz képleténél. A mondat menetének meg
szakítása jelzi, hogy ennek tudatosítása mennyire szívügye a szerzőnek.

A szemtanú azzal a nyomatékos céllal adja tovább, amit látott, hogy 
az olvasóknak közössége legyen a szemtanúkkal. A „koinonia” értelme 
itt az együtt részesedés. Ahogy a szemtanúk részesültek az Atya és a Fiú 
jelenlétének áldásaiban, úgy részesülnek mindazok is ebben, akik a szem
tanú bizonyságtételét elfogadják.

A legproblematikusabb a 4. vers. Eltér az eredeti szöveg két típusa 
abban, hogy kinek az öröméről van szó. Egy-két régi kódex a „koiné” 
szövegtípussal együtt a „ti örömötök”-ről, vagyis a címzettek öröméről 
beszél, s így fordít a revideált Károli is. Ebben az esetben a vers értelme 
az, hogy a szemtanúk bizonyságtétele teljes örömmel ajándékozza meg 
azt, aki hittel fogadja. A legrégibb és legnyomósabb kéziratok többsége 
alapján, a „mi örömünk” fordítás tűnik helyesebbnek. Eszerint a verset 
úgy kell értenünk, hogy az evangélium öröme akkor lesz teljessé, ha az 
evangéliumot tovább adjuk. A „teljes öröm” a jánosi iratokban ebben az 
összefüggésben szerepel Jn 15,11-ben és 17,13-ban.

Az alapige a levél prológusa. Szoros kapcsolat fedezhető fel benne 
János evangéliumának prológusával. Mindkettő a hellenisztikus zsidóság 
szellemi fegyverzetében tesz bizonyságot arról, hogy Jézus a Krisztus. 
A két prológus abban is rokon egymással, hogy mindkettő sűrítve adja 
a levél, illetve az evangélium alaphangjait, vezérmotívumait. Az 1. vers
ben az érzékelés módjai között a legvaskosabb, a tapintás is szerepel. Ez 
jelzi, hogy a levél írója harcba indul azok ellen, akik tagadják, hogy a 
Krisztus testben jelent meg (4,2—3), hogy a történeti Jézus lenne a 
Krisztus. (Modern teológiai irányzatok egész rajára kénytelen asszociálni 
az ember!) Kásemann joggal mutat rá, hogy „a jánosi iratokat a kezdődő 
korai katolicizmussal való szemehelyezkezdésükből kell megértenünk” . 
(Exegetische Versuche 182. o.) A harc két fronton folyik, János egyszerre 
küzd a mindent elborító gnózis és a vele szemben intézményekkel véde
kező egyház ellen. Az utóbbi veszélyét abban látja, hogy Jézus időben 
egyre távolabb kerül, s egyre inkább megmerevedik, mert a tradíció és 
az egyházi hivatal Jézus és a hivő közé ékelődik, és így a kapcsolat át
tételessé és mechanikussá válik „Tisztává az ember a Krisztus Praesensz- 
szel való megújuló és közvetlen kapcsolat által válik, s ezt semmiféle 
tradíció nem pótolhatja, mert csupán maga Jézus az út, az igazság és az 
élet.” (u. o. 185.) Innen érthető, hogy János az alapigénkben tanúskodásá
nak célját az olvasóknak az Atyával és az ő Fiával való közösségben je
löli meg. Azért adja tovább azt, amit látott és hallott Jézusról, hogy a 
gyülekezet megismerhesse élő és megdicsőült Urát.
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Az igehirdetés elé
Elöljáróban önmagunknak:
a) János körülményesnek ható, spirálisan haladó mondatfüzese s p 

rintem, több puszta stiláris sajátosságnál. Stílusában az a lényeges felis
merés tükröződik, hogy a hit élő valóság, alkotóelemei feltrancsírozha- 
tatlan, bonyolult egységben vannak. Az „egykor” , a „most”, az „elkövet
kezendő” ; az „eredet” és „következmény”, az „itt” és az „odaát” ; az „is
teni” és „emberi” egymást kölcsönösen feltételezik, s ezt a „struktúrát” 
nem lehet egyszerű felsorolásban vagy ellentétpárokban kifejezni. Az 
„ige”, „élet” és „közösség” ugyanarról a valóságról beszél más és más ol
dalról, s ezt az összefüggést érzékeltetnünk kell akkor is, ha az igehirde
tésben kénytelenek vagyunk tagolni mondanivalónkat.

b) Nem szabad ellepleznünk azokat a feszültségeket, amelyek szinte 
szétvetik textusunkat. Az inkarnációban a transzcendens Isten jelenik 
meg a vaskos tapasztalat, a történelmi esetlegesség világában. Jézus nem
csak üzenetközvetítő, hanem maga Jézus személye válik üzenetté. Jézus

 egyszeri megjelenése a történelem egy bizonyos pontján minden kor em
bere számára lehetővé teszi a vele való egyidejű kapcsolatot.

c) A készülés során kemény küzdelmet kell majd folytatnunk azért, 
hogy dogmatikus általánosságok helyett a ma élő gyülekezetnek szóló 
üzenetté váljék a textus. A 4. vers azonban segítségünkre siet. Ebben 
ugyanis János közvetve azt is elárulja, hogy az, amiről tanúskodik, neki 
magának is öröm, mely mint minden igazi öröm azáltal válik teljessé, 
hogy másokat is megajándékozunk vele. De hogyan okozhat örömöt az az 
ige, amelyet időszerűtlennek és használhatatlannak érzünk? Ha nem fog 
örömöt jelenteni számunkra a karácsonyi igehirdetés, az csak annak a 
jele lesz, hogy nem látjuk, vagy nem fogadjuk el egyházunknak azt az 
útját, amelyet a mai társadalomban jelölt ki számunkra. Mert erre az 
útra tekintve telik meg igehirdetésünk a valóság levegőjével, ezen az 
úton nyer újra értelmet és tartalmat a hit, az engedelmesség és a szol
gálat.

Igehirdetésünk csomópontjai
a) A karácsonyi gyermekben Isten szól hozzánk. Közös tapasztala

tunk, hogy mennyire problematikussá vált számunkra az Istenről való 
beszéd. Istennek nem annyira a léte, mint a realitása vált bizonytalanná. 
Nem találjuk helyét világképünkben, életünk eseményeiben. Ügy tűnik, 
hogy ennek a helyzetnek magyarázata ismereteink rohamos tágulásában 
rejlik, pedig csupán Isten megismerésének egy helytelen módja került 
csődbe. Isten ma is a világ éltető Ura és gondviselője, de ha innen akar
juk megközelíteni Őt, súlyos kérdések hálójába bonyolódunk, mert az ért- 
hetetlenség álarca mögé rejtőzik. Az a hely, ahol ö  felfedte lényét és aka
ratát, elsősorban a kijelentés történetének csúcspontja: Jézus Krisztus, 
itt meríthetünk újra bizalmat Isten gondviselő szeretete iránt.

Isten Jézusban mondta el magáról azt, amire szükségünk van. De lé
nyegesen többről van itt szó, mint puszta ismeretterjesztő eőadásról az 
isteni dolgokat illetően. Jézus kitaszítása életünkből a keresztre, a „vá
roson kívülre” — ez a kitaszítottság már a karácsonyi történetre is ráveti 
árnyékát — mutatja, hogy a benne megismerhető Isten nem kell nekünk. 
Mekkora ellenállás van bennünk, amikor nem a mai élettől elhúzódva, 
hanem a kellős közepében akar minket a szolgálatnak arra az útjára 
állítani, amelyen Jézus járt! De Istennek Jézusban testet öltött szava 
ugyanaz az isteni szó, amely minden kezdet forrása. Jézus nem állít
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szembe azzal a világgal, amelybe Isten teremtő akarata állított, hanem 
helyünkre tesz abban.

Jézusban Isten öltött testet. Nem szőrszálhasogatás Jánosnál, amikor 
ragaszkodik ahhoz, hogy Isten nemcsak hallhatóan, hanem tapinthatóan 
is közöttünk volt. Ezzel is azt akarja aláhúzni, hogy Isten szeretetének 
munkaterülete az ember és világa. Az ő korában is nagy volt a kísértés, 
hogy a megváltást az anyag és a világ kötöttségei alól való felszabadulás
ként értsék, s a lélek szférájára szűkítsék le. A jól megértett karácsonyi 
üzenet lehetetlenné teszi az emberiség sorsa iránti közömbösséget.

Isten tehát Jézusban belépett a mi világunkba, hogy itt végezze el 
kegyes munkáját. Ez az inkarnáció titka.

b) A karácsonyi gyermekben az életet ajándékozta nekünk. János az 
örök életről beszél, de ez az ő szóhasználatában nem korlátozódik a „túl- 
világi” életre. Az örök élet nem olyan csekk, amit majd csak a halálunk 
után válthatunk be. Arról az életről van szó, amelyet itt kell végig küz- 
denünk, de a Jézus Krisztusba vetett hitben, a bűn és halál bilincsei nél
kül. (Jn. 3,14; 5,11.)

Az „örök” jelző az élet előtt tulajdonképpen azt jelenti, hogy az 
Istentől származó. Isten Jézus Krisztusban olyan impulzusokat ad éle
tünknek, amelyek nem fakadhatnak a saját vitalitásunkból. A mi ter
mészetes életünk abban telik el, hogy futunk azután, ami kielégíthetné 
az életszomjunkat. Az az élet pedig, amit Jézus ad, kicsordul belőlünk, s 
mások számára is forrássá válik (Jn 4,14).

c) A karácsonyi gyermek által Isten közösséget vállal velünk. Az 
örök élet is csak azért lehet a mienk, mert Isten megbékült velünk, és 
részt ad abból, ami az övé. Annak a hírnek gazdag tartalmából, „hogy 
közösségünk van az Atyával és az ő Fiával” , most a „van” szóra tegyük a 
hangsúlyt. Igaz, hogy az az örömhír, hogy Isten megbékült velünk, 2000 
esztendővel korábbi eseményen alapszik, de ez az örömhír ma teremti 
meg a kapcsolatot Isten és közöttünk. A történelem változásai között új 
ösvényeket nyit meg előttünk Isten. Hogy ezeken járni tudjunk, és Isten 
nevében cselekedhessünk, ahhoz ma kell Istent megértenünk, és ma van 
szükségünk erejére. A Krisztusban nekünk ajándékozott élő kapcsolat 
révén függetlenné tudunk válni a megmerevítő tradícióktól, és szinkron
ba léphetünk a történelemben mindig előre törő Urunkkal. Egyházunk 
örömmel tanúskodhat arról, hogy ebben a közösségben új látásokat, indí
tásokat, és nem utolsósorban kegyelmes korrekciókat kap élő Urától.

Az egyik alapvető felismerést éppen abban nyertük, hogy Istennel 
csak az maradhat kapcsolatban, aki vállalja a szeretet közösségét ember
társaival. (1 Jn 4,12—15!)

Cserháti Sándor

Laikus kérdések és szempontok 1 Jn 1,1—4-hez

Az élet igéjéről hallunk: de miképpen láthatjuk szemeinkkel és 
tapinthatjuk azt? Nagyon jó ez a kifejezés: „az élet igéje” . Mutatja, hogy 
Jézus és az ő igéje nem száraz tanítás, használhatatlan elmélet, hanem 
mindennapi életünk irányítója, segítője. Általa bontakozik ki igazán az 
élet. — Az „élet igéje” csak folyamatos használatban válik számomra 
életté. Az engedetlenség hatástalanítja az igét. „Nem használt a halott 
ige, mert nem forrt egybe hittel azokban, akik hallották.” (Zsid 4,2) — 
Azóta élet igazán, amióta Jézus Krisztust, az élet igéjét megismertem. 
(13) — Az élet megjelent, — hogyan értsük ezt? Most már mindenkinek
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van örök élete? Hogyan lehet nekünk közösségünk az Atyával és Jézus 
Krisztussal és egymással? Igehallgatás és az ige megtartása nélkül nem 
lehet közösségem Jézussal. Ha Vele közösségem van, embertársaimhoz is 
közelebb kerülök. Mi akadályozza az egymással való közösséget? (13) — 
Nagyszerű érzés visszavezetni munkánkat a Kezdetig, az élet forrásáig. 
János evangéliuma is ilyen ünnepélyesen kezdődik, az embert elfogja az 
áhítat az örökkévalóság hatalmas távlata láttán. A betlehemi jászol is 
csak egy jelzés arról, hogy Isten szeretete kezdettől fogva megvolt a világ 
és az ember iránt. Ez „az élet igéje” , ami testet öltött Jézus Krisztusban. 
A hivő ember naponként megtapasztalhatja, hogy ebbe a folytatódó sze- 
retetbe állhat be. (13) — Krisztus bölcsőjében jelent meg láthatóan az 
örök élet, mennybemenetele után sajnos igévé változott és nem láthatjuk, 
csak hallhatjuk. Nekem elég, de szeretném sokaknak láthatóan is meg
mutatni a Megváltót. Én már tudom, hogy az élet Krisztussal lesz újra 
normálissá, csak a bizonyságtételhez nem találom a „hogyant” . Várom a 
karácsonyi prédikációban a biztos, meggyőző hangot. (19) — Irigylem az 
apostolokat, ők láthatták is győztesen Jézust. Tudom, hitben mi is láthat
juk, de ezt kivetíteni nehéz. A személyes bizonyságtétel csak teljes szo
lidaritással együtt megy. Csak a személyes tapasztalatomat mondhatom el. 
A közösség keresése, őszinte kívánása rajtam áll. Az emberek megérzik, 
ki mondja őszintén: szeretnék összetartozni veletek. Nem a hit propagan
dájáról van itt szó, hanem annak bemutatásáról, hogy „két ember között 
a legrövidebb út Krisztuson keresztül vezet”. A „szeretetben munkálkodó 
hit” így tud hegyeket mozgatni. Fehér és színes emberek között is a leg
rövidebb út Krisztuson keresztül van felkínálva. (19) — Karácsonyi örö
münk nem lehet teljes, míg abból egy kívülálló nem kap. Vajon osz
tunk-e evangéliumcsomagokat is karácsonykor? (19) — Én már nem íté
lem el azt, aki elzárkózik Krisztus és az evangélium elől. Egyszerűen csak 
összetartozni szeretnék az Ö szeretetének . erejéből minden embertest
véremmel. Ez az én részem, ez tartozik rám. A többi a Szentlélek munká
jával lehet naggyá. (19)

k a r á c s o n y  u t á n i  v a s á r n a p

2 Ts 3,16

Az új magyar fordítás az egy versből álló alapigénket a levél lezáró 
részéhez sorolja, s annak fontos része. Helyesebb azonban, ha a 16. verset 
az előző szakasznak, a rendetlenül élőkre vonatkozó szakasznak befejezé
seként értjük, amint a régi fordítás is teszi és a görög szöveg is hozza, 
mert így megnyugtatóan záródik a 3. rész 6—16 verse, illetve nem ismét
lődik a 16. vers részben a 18. versben.

Ha így az előző részhez kapcsolva értjük az igét, akkor azt látjuk, 
hogy Pál gondolatai a gyülekezeti fegyelmezéstől a békesség felé halad
nak. A fegyelmezés gyakorlása ugyanis mindig könnyen megkeseredést és 
haragot válthat ki. Még ha a gyülekezetben nem is következik be meg- 
hasonlás, s mindenki elfogadja is a fegyelmezést, akkor is a fegyelmezés 
harcot jelent a bűnnel. A békesség alapja viszont Isten, aki munkálja is 
azt, s képes úgy adni azt, hogy minden körülmény között megvalósul.

A prédikációnk mondanivalóját a rövid alapigén túl meghatározza a 
a karácsonyi ünnepkör. Sok szórványgyülekezetben, hová a lelkész nem 
tudott kijutni karácsonykor, éppen a karácsonyhoz való szoros közelség 
miatt, ekkor lesz a „karácsonyi” istentisztelet. De mások is természetes
nek fogják venni a karácsonyi üzenettel való kapcsolást.
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Isten a békességet legfőképpen Fia elküldésével munkálta. Karácsony 
elsősorban a vertikális megbékélést, Isten csodálatos szeretetét mutatja, 
aki képes volt még a Fiát is elküldeni az emberekért. A vertikális meg
békélés azonban egyben az emberek közötti megbékélést is előmozdítja és 
szorgalmazza. A Kain—Ábel folyamat ellenpólusa. Hiszen az Istennel 
megbékélt ember az Isten iránti szeretete miatt sem gyűlölheti a másik 
embert. . .  s nem kívánhatja annak pusztulását sem . . .

A mostani igénk hangsúlya a térrel és idővel körülhatárolt békén, 
tehát az e világi békességen van (...mindenkor ...mindenekben). Ezt a 
békét is Isten ajándékának vallja Pál apostol, s mint valami drága kin
cset kívánja a thessaloniki gyülekezetnek áldáskívánás, imádság for
májában.

összekapcsolva ezt az igét a Hegyi Beszéd hetedik boldogságmondá
sával: „Boldogok a békességre igyekezők . . .” érezzük az evilági béke 
eszhatológikus jelentőségét is! Ezért kellene sokkal tudatosabban s kitar
tóan imádkoznunk és cselekednünk érte!

Egyházunk magát a béke egyházának vallja s ezért tudatosan is részt 
vesz a magyar békemozgalomban, de minden evangélikusnak külön is 
éreznie kell azt, hogy Isten ajándékán munkálkodik, Isten „munkatársa”, 
amikor a békéért imádkozik és a békéért tesz valamit. A béke nem egy
szerűen „emberi” ügy csak, hanem „isteni” ügy is. Így kiemelve, Isten 
iránti felelősséggel kell beszélnünk és cselekednünk! Ezért kell róla pré
dikálnunk is.

Nálunk ma fegyveres háborút elenyészően kevesen akarnak. A kis 
számukat talán tízezrelékekben sem lehet kifejezni. Ezért a fegyveres há
borúra sok szót pazarolni felesleges az igehirdetésben. Elég volt a mostani 
magyaroknak egy vagy két világháború!

Szükséges azonban a béke előfeltételéről beszélnünk, mert háborút, 
fegyveres összetűzést nemcsak a militarista erők és emberek hozhatnak 
létre, hanem egy nemzeten belüli osztályellentétek, belső feszültségek, 
gazdasági különbségek is. Sőt a gazdasági szakemberek szerint az égés/' 
világot fenyegeti az éhező országok jogos megmozdulása, mert egy évtize
den belül ki kell nyújtaniok a kezüket, hogy elvegyenek valamit a gazdag 
országoktól, ha nem akarnak éhen halni-...

A keresztyénségben mindig voltak Isten igéjét megértő emberek, akik 
a maguk helyén és a maguk módján küzdöttek az ellentétek feloldásán, 
Isten immanens békességének a megvalósításán. Cselekedeteiket ne akar
juk mi lekicsinyelni, amikor mai mértékkel mérjük őket! (Hogyan fogják 
megítélni a mi korunkat az utódok, ha már a mi fiatalságunk is elégedet
len a fejlődésünk gyorsaságával?) Pál apostol Filemonhoz írott levele 
magánlevél, jelentéktelennek mondható az egész rabszolgakérdés meg
oldása tekintetében, de ez a kis lépés, egy levél megírása egy rabszolga 
érdekében, óriási jelentőségűvé lett, mert ettől kezdve a gyülekezetek 
küzdöttek a rabszolgák felszabadítása érdekében. Jól tudjuk, hogy sajnos 
voltak még a XIX. században is keresztyén rabszolgatartók (a keresztyén- 
ség megromlása hozta a rabszolgaság felújulását Amerikában?), de ez 
csak azt mutatja, hogy nem mindenki értette meg a Bibliát, s nem 
mindenki tette meg azt a kicsi vagy nagy lépést, amit tennie kelllett 
volna.

A keresztyénségnek fontos szerepe volt más feszültségek feloldásá
ban is, mint pl. a nők helyzetének társadalmi rendezésében, az iskolák, 
szociális intézmények létesítésében, a tudományos, a másféle gondolko
dás elfogadásában (reformáció), a fegyvernyugvások megvalósításában . . .  
Nem igaz az a vád, hogy ezekben a kérdésekben a keresztyénség nem csi
nált semmit, de sajnos igaz az, hogy mindent nem tettünk meg. Nem tett

684



meg mindenki mindent a maga helyén az ellentétek íeloldása, az isteni 
békességi földi megvalósításának érdekében! Nem elég látni a problé
mákat és tovább menni, mint a pap és a lévita az irgalmas samaritánus 
példázatában. Mondhatták talán azt is magukban: nem vagyok orvos, 
hogy segítsek; vagy nem vagyok rendőr, hogy üldözzem a rablókat. Jézus 
a samaritánust állítja példaképül, aki a maga helyén a kis lépést is meg
teszi. Pál is mondhatta volna, hogy én nem tudok tenni semmit a rab
szolgaság megszüntetése érdekében, mégis megírta a levelét. . .  Isten a 
megtett lépéseket tudja megáldani. .. Ezért ne becsüljük le a kis lépé
seket sem.

Vannak gazdagabb országok is, mint a miénk, mégis mi is a gazdag 
országok közé tartozunk. Jólétünket az elmúlt évek tudatos gazdaságpo
litikájának és az osztályellentétek közös célba való feloldásának köszön
hetjük, s nem gyarmatok kizsákmányolásának. Mégis, ez a gazdagságunk 
is kötelez bennünket a szegényebbek megsegítésére.

Mi megszoktuk, hogy országunk szervezetten, társadalmi szinten 
igyekszik megoldani minden társadalmi és szociális kérdést. Ezért öntu
datlanul is felmentve érezzük magunkat az egyéni felelősség alól. A ke
resztyének is így vannak. Ezért van az, hogy sokszor az egyén — mi — 
nem keressük a magunk helyén a megoldást, s nem igyekszünk segíteni 
az adott lehetőségeinkhez képest maximálisan. A szegény nemzetek meg
segítésére kb. 30 fillért „áldoztunk” mi evangélikusok a személyes jöve
delmünkből, amikor 1969 húsvétján gyűjtöttünk az arab menekültek ré
szére. De még a magyar árvízkárosultaknak sem tudtuk 1 Ft-ot templo
mainkban összeadni! Hol teszünk meg mindent a maguk helyén az ellen
tétek feloldása érdekében? Még egy fagylalt ára sem jutott az éhezők
n ek ... Vagy hányszor halljuk: Lusták a bennszülöttek, ezért szegények! 
Helyreigazítjuk ezt a „véleményt” ? Üres hassal éhesen senki sem olyan 
munkaképes, mint mi. Más vélemény: Azért terem a földjük keveset, mert 
primitív módon művelik! A magasabb agrotechnikának, a gépesítésnek 
viszont akadálya az írástudatlanság, de lehet üres gyomorral tanulni? 
Ördögi kör ez: Nincs elég élelem, mert rosszul gazdálkodnak. Rosszul 
gazdálkodnak, mert tudatlanok. Tudatlanok, mert éhesen nem lehet ta
nulni . . .

A magunk helyén meg kell mindent tennünk! Megteszünk-e mindent 
a családunkon belül is a megbékélésért? Könnyebb 100 Ft-ot valamilyen 
nemes célra adni, sem mint kimondani: Bocsáss meg élettársam, anyósom, 
vöm stb. A családi béke is Isten által akart béke, amin nekünk tudatosan 
kell munkálkodnunk, mert Isten a családi ellentétek feloldását is akaria.

összefoglalva:
Isten akarata, mely a békét, az ellentétek feloldását akarja; valamint 

az emberiség nyomora is kényszerít bennünket, hogy a társadalmi, gaz
dasági, családi problémákban tudatosan, szaktudással keressük a meg
oldást, s a magunk helyén az imádságon túl tegyünk meg mindent az 
emberiség békessége, megbékélése érdekében.

Missura Tibor

Laikus kérdések és szempontok 2 Ts 3,16-hoz

A levél elején Pál megemlíti, hogy a gyülekezet szenved és állhatatos 
az üldözések közepette. A békesség kívánása tehát egyáltalán nem üres 
beszéd, formaság nála, hanem olyan kívánság, ami „ült” a levél olvasói
nál. (37) — De pusztán a békesség kívánásával megoldódott-e szorongá
suk azoknak, akik nehéz helyzetben éltek? Tudom, hogy az imádságnak
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ereje van, csak abban nem vagyok biztos, hogy ez miben és hogyan való
sul meg? (37) — A békesség szép szó, de nagyon sokféle értelemben hasz
nálják. Jó lenne, ha papjaink érthető nyelven tudnának mondani valamit 
arról, hogy mit jelent a „mindenkor, minden tekintetben békesség” . (37 
— Az tévedés szerintem, hogy Pál itt imádkozik. Inkább áldást mond. 
Eszembe jutnak az istentiszteleteink végén elmondott oltári áldások. Az 
utolsó mondatrész egybecseng ezzel a verssel. A béke-áldásra mindnyá
jan rászorulunk. (37) — A háttérben az a feszültség van, amit a költő így 
fogalmazott meg: Nyugalma nincs, de békessége van! De lehet-e azt mon
dani, hogy az Istennel való békesség egyszer s mindenkorra adatik? Ho
gyan lehetséges akkor, hogy sok magát keresztyénnek valló ember bé- 
kétlen? Ki tagadhatja, hogy Istennel való találkozása után is tovább ér
vényesül bűnös természetének antagonisztikussága? (27a) — Karácsony 
után egyedül Jézusról lehet kijelentőmódban mondani: őbenne jött el a 
békesség. Neki mindenkor és mindenben volt békessége. De mit jelent 
ez életünkben? Ügy legyen békesség szülő és gyermek között, hogy hagyják 
a maga útján járni? Az a békességes természetű kolléga, aki mindent el
tűr, mindent elvégez más helyett is, akinek csak az a véleménye, ami a 
többieké? Nem úgy van ma is békesség a há^astársak között, ha az egyik 
tartja a gyeplőt és a másik elviseli a dolgokat (27a) — Szélesebb körre 
nézve: Akkor .van békesség a népek és nemzetek között, ha a kisebb és 
gyengébb, vagy nagyobb de fejletlenebb eltűri a másik uralmát, irányí
tását és kihasználását? Helyeselheti-e a keresztyén ember a háború bár
mely formáját? Utalni kell arra, miért viseltek népek egyházi áldással' 
háborúkat a történelem korábbi szakaszaiban? (27a) — Belső és külső 
békesség kölcsönhatásban van egymással. Nem ad Isten annak is szándé
kot a békességkeresésre, aki nem ismeri és nem kéri Tőle? A keresz
tyénnek imádkoznia kell ezért, azonkívül, hogy a maga békétlenségével 
naponként megküzdenie. A mindennapi élet közvetlen emberi kapcsola
taiban és az emberiség népeinek együttélésében nem csak bizonyos köl
csönös türelem, fegyelmezettség, belátás útján lehet békesség? Az egy
oldalú teherviselést a keresztyénnél is meghunyászkodásnak és megaláz
kodásnak látják az emberek. Mit jelent ez mindenkor és minden tekin
tetben? Erről szeretnék konkrét útmutatást kapni az igehirdetésben. (27a)

Karácsonyi ajándéknak ajánljuk:

D. Koren Emil:

IR G ALM ADAT  ÉNEKLEM
című könyvét 
Ára: 35,— Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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ÓÉV ESTE
Hós 10, 12

TEXTUSUNK az új fordítási próbafüzet szerint:
Vessetek magatoknak igazságot, hogy hűséget arathassatok.

A Károlinál egyszerűbb és szinte exegézis-szerűen értelmezett fordítás. 
A mondat második fele nyilván következményt és lehetőséget jelent. 
Kioldja a nyelvi komplikációt, melyet különben kb. így kellene vissza
adnunk: „ ...h ogy  a hűség (cheszed) mértékének megfelelően arathassa
tok.” Esetleg a LXX nyomán kis korrekcióval „hűség gyümölcsét” for
díthatunk. A cheszed Isten kegyelmesen lehajló szeretete, „makacs” hű
sége, mely egyben veszedelmes is, mert nem ajánlatos tréfálni vele.

Szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, 
mígnem eljön és záporként hullatja rátok az igazságot. „Jahvét keresni” : 
utánakérdezni-kutatni szándékának, akaratának. A JRH gyök alap jelen
tése: dobni; alkalmazva: dobásszerű karmozdulattal mutatni, utasítást 
adni, tanítani (tóráh!); továbbá vizet „dobni”, meghinteni, esőt adni. 
Th. H. Robinson (Handbuch zum AT) fordítása: „ . . .  hogy igazságban ok
tasson titeket” — de valósznűbb a közkeletű „igazságot esőztessen” meg
oldás, melynek képiessége sokat mond és kitűnően beleillik a prófétai 
stílusba. A cedeq-et különben a Zürichi Biblia és Menge Heil (üdv) fordí
tással alkalmazza.

HÚSEÁSRÖL pár mondat Weiser Einleitung-jából: „Isten-felfogá
sának döntő alapvonása Isten soha ki nem hunyó szeretete. Innen nézve 
még az ítélet is az Isten kiábrándult szerelmének kifejezése s egyben ne
velő szeretetének intézkedése.” Eichrodt: „A régi próféták közül egyedül 
Hóseásnál kap nagyobb jelentőséget a megtérés fogalma. A prófétai ige
hirdetés egész pátosza itt az isteni mentő akarat komolyságát hangsú
lyozza.” (Th. d. AT, 3.325. o.)

A KORTÖRTÉNETI HÁTTÉRHEZ lásd: Lp. 1963/499. o. Sellin—Rost: 
„Anarchisztikus idők és állapotok, gyors változások a trónon. Amilyen 
bizonyos, hogy Hóseás az Isten és a nép közötti házasság időleges fel
függesztését várta: szörnyű ítéletet, épp oly biztos, hogy ebben ítéletben 
nem a véget látta; mögötte felismerte a megtérés, kegyelmezés és meg- 
elevenítés idejét s ezzel az üdv-eszhatológiát.” (Einl. 123—124. o.) Weiser: 
„Az egész történelemnek ebből a radikális megítéléséből érthető az a sa
játságos kép, melyet a jövőről alkot — csak egy út van: vissza a pusztába 
s onnan kezdeni újat.” (Einl. 210. o.) Ez utóbbi gondolat egyébként azt is 
jelenti, hogy Isten bármikor irgalmatlanul lebárdolhatja mindazt a bal
lasztot, amit népe magára szedett s újra nulla pontról: a teljes ráhagyat- 
kozás alapállásáról kezdheti újra követését.

Új szántást!

Csak kiszáradó szívű emberek akarják és tudják „végigcsinálni” az 
év utolsó napját minden megrendülés nélkül. Alighanem épp ezt szeret
nék garantáltan távoltartani maguktól azok, akik a maximális zajszintet 
keresik ezen az estén s oly tüntetőén próbálnak vidámak lenni, hogy az 
már gyanús. Ott el akarnak fojtani valamit, ami elfojthatatlan.

De szirupos, édes-bús hangulatot se keressünk. Ne szalagozzuk körül 
lelkünket olyan emlékekkel, melyek így kezdődnek: De szép is volt, ami
kor . . .  Energiarabló merengések sem méltók ehhez az estéhez. Nyíljunk
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meg inkább az Ige tanácsának, amikor őserejű hasonlatképpel azt ajánlja, 
hogy kezdjen új szántást az életünk.

Gondoljunk arra, milyen kíméletlenül vájja magát az eke a földbe. 
Persze, a föld nem érez, de az ember igen. Mint jelenthetett az például 
Török Bálintnak életfogytiglani fogságában, amit Arany János így fogal
maz meg: „Ifjú korát a vénség megszántja. . Tudjuk, hogy Jézus egyszer 
az ő követésének elkezdését hasonlította ahhoz, amikor az ember az eke 
szarvára teszi a kezét. Az Ige arra hív: AKARJUK ÉLETÜNKBEN AZ 
ISTENI UGARTÖRÉST! Csak néhány irányát próbáljuk most ennek fel
vázolni.

AZ ELFOGADOTT SZENVEDÉS SZÁNTASA nélkülözhetetlen éle
tünk érlelődéséhez, a belső felnőtté váláshoz. Semmiképp sem magunk- 
csinálta bajról, házilag előállított mártírkoszorúról van itt szó, mert abból 
csak elferdülések adódnak. Vannak viszont elháríthatatlan, vagy jó ügyért 
tudatosan vállalt szenvedések, melyek nélkül sosem tanulnánk meg be
csülni a más testi-lelki nyomorúságát, megérteni kiszolgáltatottságát, em
bertársra szoruló ínségét, s nem ismerhetnénk meg önmagunk számtalan 
olyan gyarlóságát sem, melyeket csak a szenvedés ráz felszínre. Még saját 
bűneink következményeiből is támadhat drága tapasztalat, ha azt elfo
gadjuk Isten igazságos kezéből. A Hóseás korabeli, kb. 2700 évvel ezelőtti 
Izraelnek is az volt egyik legnagyobb baja, hogy erőltette a saját önérvé
nyesítési programját s nem akarta elfogadni az „isteni szántást” a törté
nelmi megpróbáltatásokban s egyéni próbatételekben.

A nem is oly rég elhunyt Kodolányi János írja „Visszapillantó tükör” 
című önéletrajzi kötetében (513. o.): „Általában én a kórházakban életem
nek nagyon sok kincsét szedtem föl, és mondhatom, igaza volt Móricz 
Zsigmondnak: minden jó és minden szép forrása a szenvedés és csak a 
szenvedés. Természetesen, hozzá kell tennem: ha ezeket a szenvedéseket 
le tudjuk győzni, le tudjuk gyűrni, úrrá tudunk lenni rajtuk, és nem ad
juk meg magunkat. Ebben az esetben mérhetetlen kincsek bányája a 
szenvedés. Ami jó bennem van, ami magasabb rendű, ami szilárd, ami 
igaz mérték, azt mind a szenvedéseimből merítettem.” A dolgok tengelye, 
amelyen megfordul, hogy rombol-e a szenvedés, vagy gazdagít, alighanem 
az, hogy szolgáló, vagy szerző alapstílusú az életünk, hogy melyik viszi 
a prímet. Ami fájdalom megszántotta a szívünket az elmúlt évben, ennek 
jegyében lehet áldássá, ha rendeltetésünk elemévé olvad.

A HALÁL GONDOLATA IS megszántja a szívünket, különösen egy 
esztendő határkövénél. Jobb is, ha ezzel őszintén számot vetünk, mert ha 
letagadjuk magunkban, akkor ellenőrizhetetlen mélységekből fogja mér
gezni életünket. Tisztán lélektani szempontból ezt írja erről a nagy pszi
chológus, Jung: „Az esetek többségében oly sürgető a halhatatlanság kér
dése, oly közvetlen s oly kiirthatatlan is, hogy vállalni kell az erre vo
natkozó képzeletalkotás merészségét.” Szembe kell néznünk azzal a tény
nyel, hogy a mi tér, idő és oksági kapcsolatok által jellemzett világunk 
a dolgoknak egy mögötte, vagy alatta rejlő más rendjére vonatkozik.” 
(Jung—Jaffé: Erinnerungen, Traume, Gedanken, Rascher, Zürich, 1962.) 
Talán ugyanezt így fogalmazza meg a költő Weöres Sándor: „ . . . v a n  
barlang, hol éj s nap nincsen: a magok titkos műhelye, a bölcsek, jósok 
rejteke, hol ismeretlen, más törvény hat át.”

Olykor egy-egy fénynyaláb mintha átbuggyanna az örökkévalóság 
függönyén e földi világunkba. A legszebb még hátra van c. könyvében 
Fritz Rienecker leír több ilyen, hiteles dokumentumokra támaszkodó ese
tet. Amikor pl. Francke, a híres hallei árvaház megalapítója haldoklóit, 
a köré gyűltekkel együtt csodálatosan zengő muzsikát hallott, noha ennek
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semmi fizikai magyarázatát nem lehetett adni. „Boldogan ragyogott a hal
dokló arca s azt mondta, hogy mivel most már nem énekelheti többé e 
földön Isten dícséretét, az angyali zene vette kezdetét.” (Das Schönste 
kommt noch, I—II. Brockhaus, Wuppertal, 1969. 89. o.)

ÉLETCÉL ÉS SORSVÁLLALÁS a termése az ilyen isteni ugartörés
nek, ebben a sorrendben. Előbb célt kap az életünk, hogy mindig másra 
ácsingózó, a jelen miatt folyton fanyalgó közérzet helyett vállaljuk eszközi 
szerepünket Isten kezében, s ezt gyakorolva nőjünk bele nehézségeink, 
feladataink és lehetőségeink mindenkori méreteibe. Másképp ez nem 
megy — de ha nem vállaljuk, sehol sem találjuk igazán a helyünket, hi
szen az Isten iránti engedelmesség olyan, mint egy orvosi utasítás, amelyre 
senki sem mondhatja: Doktor úr, tartsa meg helyettem. Amit ez a hóseási 
ige lelkünkre köt, azt sem lehet „visszabízni” Istenre. „Igazságot vetni” : 
becsületes nyíltsággal viszonyulni emberekhez és Istenhez, „kéznél lenni” 
számukra, élni azt az alapigazságot, hogy annyi értelmet nyer az életünk, 
amennyit másoknak ad, annyira egyensúlyozódik ki, amennyire másokat 
kiegyensúlyoz, stb. A Nobel-díjas Eliot így mondja ezt egyik versében: 
„Ne legyen gondotok az aratásra, csak az igazságos vetésre!” Mert a dol
gok végállomását nem az elméleti szándék dönti el, hanem az alkalma
zott módszer, stílus és a munkába adott tartalom minősége. Kis és nagy 
távlatokban rengeteg feladat vár fánk, s mi annyira elevenedünk egyé
nileg és közösségileg, amennyire vállaljuk azokat!

„Ideje keresnünk az Urat”, nemcsak az óév, a rohanó idő miatt, ha
nem mert csakis az odaadó engedelmességben pezsdül fel bennünk az 
igazi élet és százmilliók várják az emberszívekből áradó éltető atmosz
férát. Azon kívül, hogy következetesen szeret és formál-alakít az Isten, 
nem tudjuk, miben nyilvánul majd meg az „igazság esője” . De hogy jó 
lesz, azt egy új esztendő isteni ugartörésének folyamatos vállalása mu
tatja meg, magunk és világunk nagy áldására.

Bodrog Miklós

Laikus kérdések és szempontok Hós 10,12-hez

Az új szántás, új élet, míg a kegyelmi idő tart. Isten szánt rajtunk 
ítéletével, hogy kifordítsa életünkből azt, ami gaz, értéktelen. A szántás a 
teljes odaszánást jelenti. Az óemberből új embernek kell születnie. Szán
tás, vetés és aratás között összefüggés van. Ki mint veti ágyát, úgy alussza 
álmát! A szántás az ember szívének megpuhítása. Hova vessük az igaz
ságot? A lelkűnkbe? (22) — Az igazság az, ami valóság. Csak Isten igaz
ságáról lehet szó, mert a földi igazságok változók? — Igazságom akkor 
van, ha nem vádol a lelkiismeretem. Igazságom akkor van, ha nem mu
lasztom el a szeretet alkalmait. Áldás életemen csak akkor lesz, ha Isten 
záporként felülről ajándékoz meg igazságával (22) — Isten kegyelméből 
még időt hagyott nekünk. Az árvíz veszedelmében igen közelről érintett 
bennünket ítéletének szele. Az árvízvédelmi erőfeszítésben viszont ta

pasztalhattuk, hogy mit jelent, ha az embereket az igaz magatartás ve
zeti és hangolja össze. (22) — Az újév azzal még nem válik újjá, hogy 
fordul egyet a naptár. A régi magatartás gyümölcseit magunkkal visszük 
az újévbe is. — Egyre sürgetőbben érezzük, hogy nem lehet a régi módon 
keresztyénnek lenni. (22) — „Mi hát az igazság?” (Pilátus) — Mit jelent: 
vetni az igazságra? Mire gondol a próféta, amikor azt mondja: „szántsa
tok magatoknak új szántást” ? Miért van ez a kérdés után pontosvessző, és 
miért folytatódik így a mondat: „mert ideje keresnetek az Urat.” Az új
szántás lényege az Űr keresése? Miért keresteti az Űr magát? Miért nem
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mutatja meg magát olyan tényekben, mely kétségtelenné teszi, hogy Ö van, 
és hogy Övé a hatalom. Az igazság egyszer termés, máskor meg eső. Ho
gyan értelmezendő ez a képletes beszéd? (30)

ÚJÉV
5 Móz 11,26—28 
Életre tájolva 

I. Újév homiletikuma

A) A homiletikai helyzet. Elsősorban a polgári új esztendő ténye ha
tározza meg az újévi igehallgató gyülekezetét. Magátólértődő, hogy ezen 
a napon bekapcsolódunk népünk és az emberiség gyötrő kérdéseibe és 
reménységeibe. Ilyenkor az emberek sokkal inkább időérzékenyek, mint 
bármikor máskor. Amikor új naptár kerül a falra, asztalra, zsebbe, szinte 
kézzelfogható valósággá válik az idő múlása. Az idő múlása pedig szük
ségszerűen juttatja eszünkbe a halált. Mindenki tudja, hogy előbb utóbb 
„időzavarba kerül” , kifut az időből. — Gyülekezeti tagjaink sem kivéte
lek abban a vonatkozásban, hogy a sorskérdésekre érzékenyebbek, mint a 
bűn-kegyelem tanítására, különösen újévkor. Sorskérdéseken részben 
örök emberi kérdéseket, részben jellegzetesen mai kérdéseket értünk. 
A 20. sz. emberei bűnükön tanulták meg, hogy nemcsak isteni gondviselés 
és „angyali védelem” van, hanem sok kiszolgáltatottság, tehetetlenség is. 
Naiv gondviselés hittel nem állhatunk híveink elé. Naiv gondviseléshit
nek tartom, amikor valaki azt hiszi: minden Isten akarata az életében, 
mintha gonoszság és bűn nem is lenne, vagy ha azt hiszi, az istenes embert 
semmi rossz nem érheti. Jól tudjuk, hogy nemcsak hangulatos, vidám Szil
veszter esték vanak a 20. sz.-ban, hanem haláloskimenetelű közúti bale
setek és családi tragédiák, koncentrációstáborok, Lidice és Auschwitz, 
Hirosima és Vietnam. Nemcsak egymástölelő, jókedvű emberek, hanem 
egymásra acsarkodók, fegyvertfogók, van éhség és van megkülönböztetés, 
jogtalanság és kizsákmányolás is.

A jövő nagyban és egészében megmarad titoknak, a futurológiával 
foglalkozó embernek éppenúgy, mint a bibliás keresztyénnek. A jövővel 
szembesülve újévkor végletként két lehetőség jelentkezik emberekben: 
A félelem  vagy a magabiztosság. Félelem bajoktól, szorongás a megfog
hatatlan ismeretlentől, vagy a túlzott magabiztosság, gőgös beképzeltség, 
annak tudata, hogy mi vagyunk urai a jövőnek, mindenegyes holnapnak. 
Szerényen kell megállapítani újévkor magunkról, hogy a jövő ismeretlen 
a kinyilatkoztatás népe előtt is, a holnap ismeretlen, csak egy ismerős 
„van” benne, az ismerős Isten, akiről hisszük, hogy szándékában, cselek
vése irányában nem változik: amit Ö tesz, az jó.

B) Megszólaltatandó homiletikai mondanivaló. — Isten a Gazda, az 
idő is az övé. 1971 is. Életünk ideje az Ö kezében van. Ps. 31,16. Szokás 
manapság, hogy egy-egy esztendőt elneveznek valamiről, vagy valakiről: 
Emberi jogok éve, Nevelésügy éve, Szent István év stb. Mindezekről tudva 
a keresztyén embernek minden év Jézus év. 1971 is Jézus év. Ez nem 
csupán formális meghatározás, hanem tartalmas, nem babonás, hanem 
hivő, nem fantáziátlan, hanem fantáziadús, nem konzervatív és gyáva, 
szokásoktól megszabadulni nem tudó magatartást takar, hanem haladó és 
előremutató meggyőződést jelöl. Ügy kell meghirdetni megint ezt a nevet,
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amely minden név fölött való, hogy tényleges, emberséges és istenes prog
ram legyen egy szekularizált világban élő mai gyülekezetnek, s benne az 
egyeseknek, kinek-kinek a maga helyén.

II. Textusunk

Az új fordítás a régitől csak egy kifejezésben tér el: engedelmesség 
helyett, hallgatást (ráhallgatás értelmében) hoz. — A Deuteronomiumban 
a 30. fejezetben is előkerül textusunkhoz hasonló formula még háromszor: 
30,1 15.19. v.-ben. Ezekben a szakaszokban az áldás-élet-jó cserefogalmak, 
szabadon váltogathatok. Ennek felismerése segíthet újévi textusunk fel
dolgozásában, színesítheti, gazdagíthatja mondanivalónkat. Az egész 
Deuteronomiumra jellemző, a figyelmeztető, erkölcsi buzdításokkal teli 
fogalmazás (institutio morum), s a könyv alapmeggyőződése így fogal
mazható: az engedelmesség áldást, az engedetlenség átkot jelent.

Az Újszövetség felől nézve textusunkat nem hallgathatom el meggyő
ződésemet, hogy Krisztus-hitben többet és mást is szabad mondani újév
kor a jövőt élénkbe adó, az időt ajándékozó Istentől, mint amit a textu
sunk mond. Ha komolyan vesszük reformátori őseink írásmagyarázati 
alapelvét: Christus Dominus Scripturae, úgy merészen meg kell hirdet
nünk, hogy a hangsúly az átokról a kegyelemre, a bosszúról az áldásra 
került. Az ÚSZ-ben már csak egy útról van szó, amit, akit Isten ad, Jé
zusról, aki magáról mondta „Én vagyok az Űt” . Valamilyen isteni „szent 
egyoldalúság” jellemzi az ŰSZ-et. Tipikusnak tartom, hogy Lk ev. közli 
Jézus fellépését a názáreti zsinagógában (4,16—22), az eredeti ót-i. idézet
nek ott csak a fele szerepel (19 v.). És 61-ben az Úr Szolgájáról még azt 
olvassuk, hogy az hirdeti „Az Űr jókedvének esztendejét és bosszúállásá
nak napját”, Jézusban egyértelműen Isten kegyelme lett nyilvánvaló. Vele 
kapcsolatban az érvényes, amit Pál ír: 2 Kor 6,2—2 Kor 1,20. A szigorú 
moralista, ítéletet emlegető Keresztelő Jánossal szemben Jézus evangéliu
mot hirdet, (v. ö. még Mt. 11,5 Acta 10,38 R 13, 12, H 3,13) Ebből követ
kezik az is, hogy most újévkor az ót-i textust szabad ezzel a szent isteni 
egyoldalúsággal” meghirdetni. Az Úrnak kedves esztendejét, szeretetének 
alkalmát, kegyelmének idejét kell prédikálnunk. 1971 első napján azt kell 
bizalommal meghirdetni, hogy Isten megint az élet lehetőségét tárja fel, 
áldást kínál. Ez a textuslátásunk nem jelentheti azt, hogy mi mindent 
naiv optimista módon tálalunk, csupa boldogságnak, könnyű szerencsé
nek mondjuk az életet. Jézus HB-ben mondott tanítása szerint jön vihar, 
szél, árvíz, — de az életház megmarad. Van fundamentum, biztos szikla, 
amire építeni lehet. Az ismeretlen holnapban ismerős Isten utat nyit, 
Vele számolni lehet. Nemcsak bűnök, bajok, nehézségek éve lesz 1971, 
hanem bocsánaté, eredményeké, legyőzött nehézségeké. Lehet ez az év 
áldássá.

III. Az igehirdetéshez

Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas biológus a közelmúltban rövid köny
vet írt a fiatalabb nemzedéknek, amelyben inti amerikai olvasóit vigyáz
zanak a közvélemény náluk egészen „a halálra van orientálva” . Az üzleti 
világ, a nevelés, a sajtó stb. a halálra tájolódott. . .  így hovatovább a nyu
gati világ a tudós szerint öngyilkosságba rohan . .. örülhetünk annak, 
hogy nálunk társadalmunk törekvései az élet irányába vannak tájolva. 
Egyházunk életét és szolgálatát ismerve elmondhatjuk: nálunk is minden 
az életre van orientálva. Ez a jó, sőt istenes irány. Újságcikkekben, nyi
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latkozatokban, beszédekben ilyenkor sok a terv, a jó gondolat, a bizakodó 
előretekintés. Mi is örülünk, hogy terveznek az emberek, s jobbat akar
nak a tegnapnál, örülünk, ha az életre tájolnak. Ebben a tervezgetésben 
és előretekintésben kell a sajátosan keresztyén mondanivalót megszólal
tatni. Az új év ebben a jó irányban nekünk mit jelent?

1971: van időnk. Elméletileg is, gyakorlatilag is nagy kérdés az idő. 
Igénk szerint az idő: adomány, lehetőség a jóra, az áldásra. 1971 megint 
kairosz a chronosz végtelen folyamában. Alkalom Istenhez-emberhez 
térésre. Jaj, el ne szalasszuk! Ady írja keserűen „Akik mindig elkésnek” 
c. versében: „Mi mindig mindenről elkésünk, Mi biztosan messziről jö
vünk, Fáradt szomorú a lépésünk. . .  késő az álmunk, a sikerünk, révünk, 
nyugalmunk, ölelésünk, mi mindig mindenről elkésünk” . . .  Szörnyű lenne, 
ha elkésnénk most is, ha kiesnénk Isten üteméből, ha Vele nem tudnánk 
szinkronban élni. Kell, hogy 1971-ben Isten idejével hasznosan éljünk, le 
ne maradjunk a felkínált alkalomról. Kaptunk időt — éljünk vele!

1971: Van vezetőnk — Jézus Krisztus. Ű a mi Istenünk, nem isme
retlen isten, nem idegen isten (28. v,). Nagyobb minden parancsnál, tila
lomnál, Ö a testté lett isteni szó. — Jó, hogy a SZÍ nemcsak azt tanítja, 
hogy utasok vagyunk e világon, hanem azt is, hogy van vezetőnk is: 
Jézus Krisztus. Igazabb, mint Dante Vergiliusa, vagy Beatrice-je, való
sabb, mint Bunyan Zarándokújának álomfigurái, jobb vezető, mint 
Madách Ádámjának Luciferé, vagy Goethe Faustjának Mephistója. Ö reá
lis alak, nem álomkép s nem álomvilágba vezet. Rábízhatjuk magunkat. 
Még mindig előttünk jár, nem hagytuk el, nem köröztük le, nem előzte 
meg senki. A tanítvány élete 1971-ben is Krisztus-követés.

1971: Van áldásra ígéretünk. Mi jöhet ránk? Kérdezzük kíváncsian 
egy új év határállomásán. Áldást nyerhetünk és áldássá lehetünk, Isten
nek kedves, embereknek hasznos életet élhetünk. Camus írja már-már 
alig reménykedve, keserűen: „Boldog lennék, ha ebben az abszurd világ
ban a szeretetnek csak egyetlen fénysugarát fel tudnám lelni”. Mi Jézus
ban e fénysugarat felleljük és tovább is adhatjuk, hogy mások is meg
tapasztalják.

1971-ben sem tudunk ölhetett kézzel üldögélni, hiszen Jézus útján 
járva tudjuk: Isten nem végzi el helyettünk, amit nekünk kell elvégezni, 
ö  formál bennünket, de nekünk kell a magunk helyén formálnunk a 
„történelmet”. Ö utat mutat és lehetőséget tár, mobilizál a jóra, áldozatos, 
szolgáló emberszeretetre biztat és erőt is ad hozzá.

Három éve jelent meg — egy kötetben — Illyés Gyula és Déry Tibor 
párhuzamos írása: Az éden elvesztése és a Szembenézni, című. Komoly, 
mély, őszinte töprengés jövőnk felől. Űjév táján elgondolkoztató olvas
mány. Illyés a jövőt fürkészve az atomháború reális veszélyét látja, más
felől az emberi kultúra megsemmisülésének lehetőségét. Legizgalmasabb 
kérdése: Mi nagyobb veszedelem: kipusztulni vagy álattá válni? Válasz: 
Nem feladni a reményt! Tudatosan kell küzdeni mindkét irányban az 
elembertelenedés ellen, s csaknem biblikusán tanítja: mindig jóval kell 
meggyőzni a gonoszt, s ha ez Somogyjádon megtörténik — az világraszóló 
esemény. — Déry az ismert voltaire-i választ adja új háttérrel: műveljé
tek kertjeiteket! Holnap is lesznek Káinok és Ábelek közöttünk, nem kér
dés kinek az oldalán állunk. . .  Mi is tépelődve nézünk a jövőbe, s köz
ben igénk megszólít és hitre bátorít 1971 első napján: Van időnk: drága 
ajándék, éljünk vele, van Vezetőnk: Jézus Krisztus, kövessük Őt hűsége
sen, van áldásra ígéretünk: fogadjuk el, hogy magunk is áldássá lehessünk.

Dr. Hafenscher Károly
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Laikus kérdések és szempontok 5 Móz 11,26—28-hoz

Lehetetlen, hogy az Isten ne akarná mindenképpen megáldani az 
embert! Szeretetével összeférhetetlen az átok. Isten nem büntet. Ha meg 
is ígéri fenyegetve büntetését úgysem váltja be. Mond Isten olyat is, amit 
nem teljesít?! A vita során két vélemény alakult ki: Ezt a felhívást nem 
Isten mondja, hanem Mózes! Amit mond érthető és indokolt. Zsenialitása 
az a felismerés, hogy a népből nemzetté vált zsidókat az egy Isten tisz
telete tarthatja össze és tarthatja meg. A másik: Isten üzent Mózesen ke
resztül. S aki nem akarata szerint él, azt megbünteti. A kérdés csak az, 
hogy ezt a büntetést elsősorban a földi életünkre vagy az ítéletre kell 
érteni? (15) — „Átkozott élet” , mit kell ez alatt érteni? Olyan élet, amely
ben soha semmi nem sikerül? Nincs rajta áldás, nincsen nyugalma, üres 
élet! Az már maga átok, ha valaki ahhoz, vagy olyanhoz fordul, aki vagy 
ami nem Isten? Az átkozott élettől, a hiábavaló élettől Krisztus vált meg 
minket (lPt 1,18) — A beszélgetésben egyre világosabbá vált, hogy újévkor 
a prédikációban nem állítható fel a tétel: ha betartod a törvényt, azaz, 
amit a Biblia ír, akkor áldott lesz az 1971-es esztendőd, ha nem, akkor 
viszont betartani a törvényt; a nem hivő emberek is boldogulnak, élhet
nek szépen és megelégedetten. (15) — A mózesi felhívásban nem a törvény 
részleteire kell gondolnunk. A döntés, a választás a fontos. Az új élet
irány! Az Isten mellett döntött ember az Ö áldása alatt él. Mind az áldás, 
mind az átok életünk során jelentkezhet konkrétumokban, de végső soron 
a végkifejletnél teljesedik ki. (15)

Karácsonyi ajándéknak ajánljuk:

Dr. Pálfy Miklós:

Jeremiás próféta könyve I— II.

Ára: 60,— és 62,— Ft 

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP  
1 Sám 2,1—8 

A textus

A fordítás az 1955. évi próbafüzet szerint: „Akkor imádkozott Anna 
és ezt mondta: Vigad szívem az ÚRban, magasra emelkedik szarvam az 
ÚRban. Tágra nyílik szájam ellenségeim ellen, mert szabadításodnak 
örülök én! Nincs olyan szent, mint az ÚR, mert rajtad kívül senki sincsen. 
Nincsen olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek többé büsz
kén, gőgösen; ne hagyja el szátok vakmerő beszéd! Hiszen mindent ismerő 
Isten az ÚR, és a cselekedeteket ő méri le! A hősök íja összetörik, de az 
elgáncsoltak erőt öveznek föl, a jóllakottak kenyérért szegődnek el, és 
akik éheztek, ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, kinek 
sok fia volt. Az ÚR ad halálra és kelt életre, ő visz le a Seolba és hoz 
föl onnét. Az ŰR tesz szegénnyé, és ő tesz gazdaggá, ő aláz meg és ma
gasztal föl. Fölemeli a porból a pórt és kiemeli a szemétből a szegényt, 
hogy leültesse az előkelőkkel, és dicsőség székét adja örökül nekik; mert 
az ÚRé a föld oszlopai, és azokra helyezte a földkerekséget.”

A próbafüzet jegyzeteiben rengeteg utalóhely van megemlítve, amik 
a szöveg megértését elősegítik. Egy néhányra felhívom a figyelmet. Vigad 
szívem az Úrban. V. ö. Lk 1,46 k. Egyébként is nagy a hasonlóság Anna 
hálaéneke és Mária éneke között. Mindkettőnek az alaphangja az örven
dezés, mindkettő említi az alázatos felmagasztaltatását, a kevély megalá
zását, éhezők megelégítését stb., mindkettő Isten magasztalása. Ilyen 
Istent dicsérő, hálaadó éneklésre biztat Kol 3,16, Ef 5,19 k, az Úrban való 
örvendezésre Fii 4,4, 1 Pt 1,8. — A szarv az erő és hatalom jelképes ki
fejezése. Zsolt 92,11 és 112,9. — Anna Isten szabadításáért ad hálát. Isten 
megszabadította őt ellensége (Peninna) bosszantásától s a kisebbrendűség 
érzésétől. Egyéni háláját a gyülekezeti istentiszteletről ismert szöveggel 
fejezi ki. Zsolt 9,15; 20,6; 35,9. A szabadító Istennek ad hálát Mózes, 
2 Móz 15,1,21, Debóra és Bárák, Bir 5,1 k, Dávid, Zsolt 126,2. — Isten szent
ségének hangsúlyozása itt inkább erejének, hatalmának kifejezésére szol
gál, És 6,3; 43,15; 57,15; Ez 38,23. — Kőszikla, mint Isten neve, azt fejezi 
ki, hogy Isten hűséges, lehet benne bízni, 5 Móz 32,4,30 k, 1 Kor 10,4. 
— A mindent ismerő Isten a szívek titkait, legrejtetebb vágyait is ismeri, 
így ismerte és hallgatta meg Anna könyörgését (1,13). V. ö. 1 Kir 8,39, 
Zsolt 44,22. — Isten megújít, új erőt ad, amint a nyári zápor felfrissíti a 
lankadó természetet, Zsolt 68,10. — Az 5. vers az új fordításban másképp 
hangzik más szövegvariáns alapján, de ez az értelem szempontjából lé
nyeges különbséget nem jelent. — A Seol a halottak birodalma, ahol 
ószövetségi hit szerint együtt élnek a jók és a gonoszok. — A 8. versben 
található szójáték az eredi szöveghez viszonyítva ráadás. Az utolsó sza
vak a korabeli világképnek megfelelő formában Isten teremtő erejének, 
hatalmának kifejezésével bizonyítják ítélő és újjáteremtő ŰR voltát.

Meditáció

Imádság a textus, hálaadó imádság. Az 1. fejezetben olvashattuk Anna 
könyörgését. Isten meghallgatta Anna kérését, s Anna hálaénekre nyitja 
ajkát. Már ezen is érdemes elgondolkodni. Szoktunk-e egyáltalán imád
kozni? Érdemes lenne híveink körében közvéleménykutatást tartani ezzel 
kapcsolatban. Mikor imádkoznak, hogyan imádkoznak, miért imádkoznak?
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Ha egyáltalán imádkoznak. Talán csak az istentiszteleten, talán csak este 
elalvás előtt egy gépiesen eldarált Miatyánk, talán csak alkalomszerűen 
elsóhajtott kérés, bajban, betegségben felszakadó fohász képezi „imádsá- 
gos életünk”-et? Nem csupán gyermekek kötelességévé tesszük, magunk 
pedig nem élünk vele? Külön kérdés, hogy a hálaadásnak mennyi helye 
van imádságunkban.

Anna hálaénekében boldogan vall az Úrról, aki a szívek ismerője. 
Feltárta az Úr előtt szíve vágyát s az Űr teljesítette kérését, gyermeke 
született. Így megszabadult a szomorúságtól, attól a keserű érzéstől, hogy 
életét céltalannak, értelmetlennek lássa s Peninna csúfolódásától. Így is
merte meg a szabadító Istent, aki egyúttal új élet lehetőségét is adta neki. 
Öt, a kigúnyoltat megerősítette az Űr, neki, az éhezőnek ünnepet készített, 
őt, a szegényt gazdaggá tette, gyalázat helyett dicsőségben részesítette. 
Amit Anna elmond Istenről, az minden keresztyén hitvallása lehet a min
dent ismerő, szabadító, megújító Űrről. Anna egyéni élete vonatkozásában 
a Gondviselőről tesz bizonyságot, bár szavainak Krisztusra mutató vonat
kozása is van. Aki a szíveket ismeri, nemcsak a szívek kéréseit ismeri, 
hanem a szívek gonoszságát is, szabadítása bűntől, haláltól, kárhozattól 
szabadít, kihoz a Seolból, feltámaszt s az örök élet dicsőségének székébe 
ültet. A textust követő versek, Anna hálaénekének befejező mondatai ki
mondottan utalnak a Királyra, a Felkentre, aki az ítélet Ura lesz. Anna 
énekét Mária még konkrétabban Krisztusra vonatkozóan alkalmazza ma
gára. A megtartó Istenben örvendezik, őt magasztalja irgalmasságáért, 
amellyel az Ábrahámnak tett ígéretet teljesítve áldja meg a föld minden 
nemzetségét.

Isten kezében hatalom összpontosul. Ez képes arra is, hogy kihúzza 
alólunk önnön biztonságunk szilárdnak vélt alapjait. Erő, földi javak, 
gyermek vagy bármi más, amire büszkék vagyunk, ami megelégedetté 
tehet, elveszthet, s egyik pillanatról a másikra szegénnyé lehet a gazdag. 
Isten így alázza meg a büszke, gőgös embert. Meg kell tanulnunk, hogy 
Isten nagyobb nálunk. Nem mondhatjuk önhitten, hogy így vagy úgy lesz, 
legfeljebb ezt: „Ha az Űr akarja és élünk. . (Jak 4,15) Isten hatalmának 
felismerése alázatra tanít. Nem akárki előtt kell alázatosan megállnunk, 
hanem a világteremtő és szabadító Űr előtt. Nem kevés az a hatalom, ami 
az ember kezében van, amivel az életet szebbé, jobbá vagy borzalmassá, 
elviselhetetlenné teheti. Ezt a hatalmat azonban nem maga szerezte az 
ember, hanem kapta. Éppen ezért kéri számon az Isten, a mindentismerő, 
aki leméri a cselekedeteket. Alázatos felelősségtudatra van szükség, hogy 
szavunk és cselekedetünk, ne bosszantson, ne ingereljen, hanem békítsen, 
összekapcsoljon, örömet szerezzen.

A vasárnap jellege

Az óév este, újév és az újév utáni vasárnap kapott Ágendánkban egy 
összefoglaló címet: Napjaim Isten kezében vannak. Míg az óév este az 
elmúlt napok kegyelmes Istenére emlékeztet, az újév az előttünk álló 
időre fordítja figyelmünket s arra tanít, hogy az eljövendő időben is Isten 
kezében tudjuk életünket. Így a vasárnap jellege: Alázzátok meg magato
kat Isten keze alatt. — A perikópa-sorozat evangéliumi igéje, Mt 16,1—4 
szerint Jézus a képmutató farizeusokat megalázza. Az epistola, Jak 4,13— 
17 óv a magabiztosságtól s alázatra tanít.
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Vázlatok
A meditáció három gondolatkörének megfelelően készítettem három

féle vázlatot.
Imádkozz (mint Anna)!
a) az Ürra tekintve, (imádságunk sokszor egocentrikus, csak önma

gunkra nézünk, saját magunk jóságában bízva reméljük imádságunk 
meghallgattatását; sokszor a másik embert látjuk s a vele való összeha
sonlításban nézzük magunkat; v. ö. Lk. 18,11; gyakran saját panaszaink
kal, kérdéseinkkel vagyunk tele; inkább nézzünk az Úrra, aki mindent is
merő, hatalmas és szerető Isten;)

b) örvendezve, (az önmagára néző lehet büszke vagy elkeseredett, a 
másra néző lehet ítélkező vagy irigy; az Úrra néző ember tud örvendezni; 
mert Isten jóságát látja; Isten megszabadít minden ellenségtől, ami földi 
örökkévaló életünk békességét, boldogságát veszélyezteti; Isten erőt ad az 
elgáncsoltalak, elesettnek az újrakezdésre; Isten meggazdagít a gondvise
lés, megváltás, megszentelés sokféle ajándékával,)

c) hálás szívvel. (Aki az Úrra nézve, Isten szeretetét látva imádko
zik, annak imádsága és élete is egyben hálaadás. A szabadulás, erő és 
gazdagság nem az én fáradozásom, munkám eredménye, hanem Isten 
ajándéka. Nem bízom el magam, nem leszek gőgös, mindent Isten kezé
ből veszek, alázatosan, hálásan.)

*

Örvendezve adjunk hálát Istennek, mert ő
a) a szívek ismerője, (ő látja milyen be nem teljesült vágyakat hoz

tunk át az elmúlt évből az újba s milyen terhek szorongatnak; ismeri 
bűneinket is;)

b) szabadító, (félelmeinkből, gyümölcstelen életünkből, bűneinkből, a 
halál hatalmából;)

c) újat kezdő Űr, (új év, új kegyelem, új erő, új lehetőség az Istennek 
való engedelmes szolgálatra, a jó cselekvésére, hogy egymást szeretve és 
nem bosszantva járjunk új életben.)

*

Alázzátok meg magatokat Isten keze alatt.
a) Isten nagyobb nálunk. (Ö világteremtő Űr, élet és halál ura, sor

sunk jobbra vagy balra fordulása is kezében van.)
b) Isten hatalmának felismerése alázatra tanít. (Nem beszélhetek ke- 

vélyen, nem uralkodhatom, nem vagyok a világ s emberek ura.)
c) Alázatos felelősségtudatra van szükség. (Szavaink, cselekedeteink 

építsenek, Isten kezében jót cselekvő eszközök legyünk.)
Vető Béla

Laikus kérdések és szempontok 1 Sám 2,1—8-hoz

Anna számára végétért a szégyen korszaka. Imádsága meghallgatásra 
talált Isten előtt. Személyes tusakodásban élte át, hogy az élet Isten aján
déka. Valljuk-e ma is ezt tudatosan? (9a) — Ez a hálaének egészen em
berközelben íródott: „Az én szám felnyílt ellenségeim előtt” — öröm afe
lett, hogy akik eddig megvetették, mert nem volt gyermeke, most meg
szégyenülnek. Isten hatalmasabb, mint az emberi megvetés. (9a) — A tá
volinak tűnő Isten belenyúlt Anna személyes életébe, ezért olyan erővel 
telített Anna éneke: Nincs olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Ez a sze
mélyes tapasztalás hiányzik sok mai keresztyén és igehirdető életéből és
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bizonyságtételéből. Kinyitni a szemünket Isten cselekvésének meglátására 
a magunk életében, merni kérni és bizalommal várni a beteljesedést. (9a)

Anna énekébe belecsendül mély meggyőződése: minden az Istenen 
múlik az életben. Tudta nélkül semmi sem történik. Elfogadható ez a vé
lemény ma is? Ha Isten mindenről tud, akkor én is köteles vagyok csele
kedeteimet az Ö életrendjéhez szabni? — Ez a 3. vers az elbizakodottság 
ellen szól: Ne legyetek kevélyek! — A következő versek dialektikus fe
szültséget tartalmaznak Isten munkájáról. Nincs indoklás: Isten miért 
cselekszik így: a magtalan hét gyermeket szül, a sok gyermekű megfo
gyatkozik. Az ÚR öl és elevenít. Jó lenne erről hallani a prédikációban, 
látni Isten életet adó hatalmát, és hogy a szolgálatába állít. (9a) — Mit 
jelent ez a kifejezés: „felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban” , so
kaknál a „felszarvazás” képzete jött elő. — Miért jogosítja fel Isten sza- 
badítása Annát, hogy ellenségei ellen nyissa ki száját? Nem volna helye
sebb, ha alázatosan örülne, hogy meghallgatta Isten. Kicsit úgy hat, mint
ha eddigi szorult helyzetében csendes, alázatos lett volna, de most telje
sült kívánsága, egyszerre kinyitja száját. Pedig Isten ajándéka nem he
lyez a másik ember fölé! (26) — Jól ismeri-e Anna Istent? Jól beszél-e 
róla, amikor az ellentétpárokat sorolja? Ez az Isten borzalmasnak tűnik. 
Különösen kegyetlenséget tükröz ez a mondat: „Míg a magtalan hét gyer
meket szül, a sokgyermekű megfogyatkozik.” Mikor melyiket csinálja 
Isten? Szeszélyesen? Meg lehet előre tudni? Lehet befolyásolni? Anna is 
ezt tette-e könyörgésével? Predestináció ez, ami ellen nincs appelláta, 
vagy választási lehetőség, amelyben Istent lehet kényszeríteni, hogy egyi
ket vagy másikat cselekedje velünk?! (26) — Legszebb résznek a 2. verset 
találom. Ezt elmondani egy hálaimádságban — mindenesetre arra vall, 
hogy Urának tartja Istent, ragaszkodik hozzá és hisz benne. (26)

V ÍZKERESZT ÜNNEPE
Jn 9,1—7

I .

A vakonszületett meggyógyításának története emlékeztet a betsaidai 
vak gyógyulásának esetére (Mk 8,22—26), nem valósznű azonban, hogy 
annak variánsa volna. Háttérében ott van Jézusnak a zsidó nép korabeli 
vezetőivel egyre feszültebbé váló ellentéte. A gyógyítás szombatnapon 
(14—16. v.) történik s ezzel Jézus kétszeresen is megszegte az idevonat
kozó vallási rendelkezéseket: gyógyított s más tiltott munkát is végzett 
(sarat gyúrt). Az események során kibontakozó összecsapásból kirívóan 
tűnik elő az önző, embertelen kegyeskedés és az ember javát akaró isteni 
szeretet kibékíthetetlen ellentéte.

Az eset valószínűleg a jeruzsálemi templom közelében játszódik le. 
A kolduló vak ember közismert figurája lehetett a környéknek (8. v.), 
lehet, hogy Jézus és tanítványai is találkoztak már vele; egyes „hivatásos” 
koldusok, akiket szomorú sorsuk erre késztetett, akkoriban s azután is, 
nálunk is azelőtt és sokfelé a világon ma is, évekig ugyanazon a „törzs
helyükön” kéregetnek. A világtalanul született szerencsétlent szülei talán 
már gyermekkora óta kiültették az utcasarokra, történetünk idején azon
ban már felnőtt, nagykorú lehetett (21.v.), aki maga felel magáért.

A tanítványok kérdése a teodiceai problémát veti fel. Ez a kérdés, 
Isten igazságának kérdése, benne élt és égett Izrael kegyeseinek gondolat- 
világában s végeredményben összefüggésben van a páli teológia közép
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ponti gondolatával a megigazulással (v. ö. G. v. Rád, Theologie de AT-s, 
I. 381—kk o, és G. Bornkamm, Das Ende Des Gesetzes, Paulusstudien, 
196—kk o.). A Jézusnak feltett kérdés: Ki vétkezett...? mutatja, hogy a 
tanítványok benne gyökereznek a fenti súlyos teológiai kérdés korabeli 
vulgáris felfogásában, az egyéni megfizetés értelmében. E szerint Isten 
már e földi életben megfizet kinek-kinek cselekedetei szerint, jót vagy 
rosszat s így az illető életsorsából mintegy leolvasható vétkessége, illető
leg igaz, feddhetetlen volta. Persze az élet sokszor alaposan rácáfolt erre 
a szimpla bölcselkedésre s éppen ez okozta a megfejthetetlennek látszó 
életrejtélyekkel szemben felvetett gyötrelmes „miért” ?-eket, amint ez sok
szorosan tükröződik a zsoltárokban (73., 22., 37., stb. zsolt,) s főként Jób 
könyvében. Mivel itt vakonszületett emberről van szó, felbukkan a gon
dolat, talán szülei vétkéért sújtja isteni büntetés a szerencsétlent (III. 
Móz. 20,5; Ezék. 18,2).

Jézus válasza áttöri ezt a mechanisztukus gondolkodást. „A tanítvá
nyok hátrafelé néznek és az okot kutatják — Jézus előre tekint és Isten 
célját mutatja meg” (Schlatter). Ez a betegség alkalom arra, hogy általa' 
„nyilvánvalókká legyenek Isten cselekedetei”. Isten pedig Jézuson keresz 
tül cselekszik. Ez kitűnik a következőkből: Jézus tüstént cselekszik, meg
gyógyítja a beteget. A 4. v. felszólításában pedig belefoglalja a tanítvá
nyokat is: „hémasz”, — a „dei” a nyomatékos elkötelezést fejezi ki. Jézus 
a tanítványokat az irgalmasság cselekedeteinek útján hívja követésére. 
„Isten cselekedetei a szeretet és hit cselekedetei az ínség leküzdésére 
Isten nevében” (Büchsel, NTD).

Mire céloz Jézus azzal, hogy addig kell cselekednünk, amíg nappal 
van, mert jő az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik? Az 5. v. ösz- 
szefüggésében kétségtelennek látszik, hogy ezzel Jézus közeli halálára 
utal, amely erőszakosan vet véget földi működésének. Éjszaka és nappal 
a halál s az élet képe; a 4. v. többesszáma viszont arra mutat, hogy ez a 
tanítványra is érvényes. Az élet vissza nem térő drága alkalom, éppen az 
Isten cselekedetei végzésének alkalma. A nekünk adott életidőért való 
felelősséget, a számotadás kötelezettségét Jézus igehirdetésében több pél
dázat a sáfárság képzetével szemlélteti. Az utolsó ítélet képe is (Mt 25) az 
elmulasztott, ill. felhasznált alkalmak sorsdöntő jelentőségét mutatja.

Jézus „a „világ világossága”, ez az önkijelentés 8,12-ben már előfor
dult. Most tartalommal telik meg: éppen abban és azzal világosság, vagyis 
életadó erőforrás Jézus az emberek számára, hogy Isten irgalmas szere- 
tetének eszköze. Ahol hadat üzennek a nyomorúságnak, betegségnek, ott 
mindig felfénylik valami ebből a világosságból.

Jézus eljárása, a gyógyítás külsősége — nyálából és föld porából gyúrt 
sarat ken a beteg szemhéjára — sok tanakodásra adott okot az írásma
gyarázóknak. Részben hasonló eljárásmódot találunk két másik gyógyí
tási történetnél is (Mk 7,32—37 és 8,22—26); egyik esetben süketről, másik 
esetben vakról van szó. Jézus gesztusa valószínűleg a kor gondolkodásá
ban gyökerezik; egyes egzegéták arra gondoltak, nem szándékos provo
káció volt-e a szombatnapi sárgyúrás a farizeusok felé? A hangsúly azon
ban mindenképpen nem a „csodán” van, még kevésbé annak külső körül
ményein, hanem Jézus feltétlen segítő készségén és segítő hatalmán.

Miért küldi Jézus a vakot éppen Siloám tavához megmosakodni? 
Egy ilyen nevű forrás a jeruzsálemi templomhegy lábánál volt ismeretes, 
melynek vizét ciszternában fogták fel és jelentős szerepet játszott a város 
vízellátásában. És 8,6 mintegy Jer. jelképéül említi. Arról nincs adat, hogy 
vizének gyógyerőt tulajdonítottak volna. Jézus eljárása emlékeztet Elizeu- 
séra (II. Kir. 5,10—kk); ott is, itt is talán a beteg engedelmességének pró
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bája akart lenni az egyébként sajátságos parancs. A S. név magyarázata 
(„küldött”) összecseng Jézus 4. v.-beli önki jelentésével: Ö Isten küldötte, 
„hozzá kell mennie annak, aki gyógyulást keres” (Karner, A testté lett ige).

II.
A tanítványok kérdése a kor megfogalmazásában hangzik el, a zsidó 

kegyesség gondolatvilágában gyökerezik, voltaképpen azonban egy nagyon 
modern problémát vet fel, mondhatnék a mai embernek talán legégetőbb 
kérdését: a sors-kérdést. A nagy „miért” ? persze akkor vetődik fel élesen 
és égetően, ha az élet határhelyzeteihez érkezünk: gyógyíthatatlan be
tegség, csillapíthatatlan szenvedés, szorongó aggodalom, magány és elha- 
gyatottság érzete, kétségeskedés az élet értelme vagy a jövő bizonytalan
sága felől s mindezek mögött a kikerülhetetlen vég, a halál árnyéka. Köz
hellyé vált annak emlegetése, hogy a modern embert nem a reformáció 
központi kérdése, a megigazulás (hogyan találok kegyelmes Istent), ha
nem az élet értelmének, a sorsnak a kérdése érdekli. Ez valóban így is 
van. Az élet által felvetett sokszor kínzó kérdésekre adott szokványos 
vallásos feleletek: az Isten kifürkészhetetlen akaratára s abban való meg
nyugvásra utalás, a szenvedés pozitív értelmének minden áron való eről
tetése, ill. ennek görcsös keresése, végül a túlvilági kárpótlással való ke- 
csegtetés a legtöbb embert nem elégítik ki, s keresztyén terminológiai sze
relés mellett is aligha jutnak túl az Űt-korabeli zsidó kegyesség felfogá
sán. Sőt még a tanítványok megfizetés-tanában gyökerező gondolkodása 
sincsen sokszor távol némely keresztyén irányzattól. A „ki vétkezett” ? 
kérdése ma is eleven s a mindannyiunkban ott bujkáló vizsgálóbíró szí
vesen ülteti a szenvedő — másik! — embert a vádlottak padjára, kutatva, 
vajon ugyan mivel érdemelhette ki balsorsát, — mert valamivel bizo
nyosan rászolgált.

Mint láttuk Jézus elutasítja ezt a gondolkodást. Szerinte a nyomorú
ság, betegség, szegénység, szenvedés, stb, nem sors, végzet, csapás, amit 
esetleg Isten büntető akaratára való kegyes hivatkozással kell elhordoz- 
tatni másokkal, hanem alkalom, lehetőség Isten cselekedeteinek végzé
sére. Számunkra alkalom, akikhez ma is szól Jézus felszólítása: Nekünk 
cselekednünk kell, . . .  amíg nappal van. Vagyis amíg az élet elénk adta 
alkalmai ezt lehetővé, de egyúttal elutasíthatatlanul szükségessé is teszi. 
Amíg a felebarát az ajtó előtt áll és zörget, vagy éppen az útszélen vérzik.

Sohasem azt kell tehát kutatnunk, ha szenvedéssel, nyomorúsággal, 
betegséggel, stb. találkozunk: vajon megérdemelte-e az illető, milyen vét
kével vonhatta magára Isten (a sors) haragját? Isten ugyanis nem enged 
belepillantani igazságtevő, ítélő munkájának néha nagyon szövevényes, 
számunkra sokszor érthetetlen, megdöbbentő rejtelmeibe. A mi felada
tunk a segítés, — ahol lehet és megadatott annak módja. — Az egyéni 
sorsok kérdésein túltekintve ez pl. azt is jelenti, hogy amikor az ún. el
maradott népek (afrikaiak, ázsiaiak, latin-amerikaiak) helyzetéről van szó, 
ne azt kérdezzük: mennyiben hibásak ezek saját mostoha sorsukban — 
ugyan ki lenne hibátlan és vétlen —, hanem azt keressük, hogyan segít
hetnénk rajtuk, miben van a mi felelősségünk és lehetőségünk velük kap
csolatban. A keresztyén diakónia történetének nagy alakjai, Bodel- 
schwingtől Albert Schweitzerig így tettek. Nem a mások felelősségét 
bolygatták — ugyan miért juthatott ilyen sorsra! —, hanem a maguk 
felelősségét vállalták a segítés művében.

Van ennek a textusnak ilyen üzenete is: még a látszólag teljesen ér
telmetlen, jóvátehetetlenül elrontott — sokszor nem saját hibából, mint
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a történetbeli vaké is — életek sem elveszettek, értéktelenek, esélytelenek 
Isten színe előtt. Hatalma, jósága ezekben is mutathat fel célt, nincsenek 
reménytelen esetek. Nagyon nehéz ezt néha elfogadni az élet keserű való
ságának szemléletében (pl. contergan-gyermekek, általában a gyógyítha
tatlan, idióta gyermekek szeretetotthonainkban, stb.). Valóban csak a 
Jézus gyógyító — nem mindig így, a történetbeli esetek módján láthatóan 
— kezébe való kapaszkodás és az ő lábnyomán járó hit mindig újra meg
harcolt harca képesít erre.

Amikor azt mondjuk: az emberi szenvedés, stb. alkalom a segítésre, 
óvakodnunk kell egy félreértéstől, ami a keresztyénség története során 
mindig újra felbukkant. Nevezetesen attól, hogy már most a felebarát 
nyomorúsága alkalom nekem a jó cselekvésére az érdemszerzés céljával 
(középkori kegyesség jellemző vonása), vagy esetleg csak mellékgondo
latával (mai „kenyeret a világnak” akciókban is meghúzódhat). Jézus 
Isten cselekedeteiről szólt. S ezzel rámutatott: a cselekvő alany mindig 
maga Isten. Mi legfeljebb — gyarló, alkalmatlan — szerszáma lehetünk 
az Ö cselekvésének. Kizárva az érdem gondolata, minden dicsőség egye
dül övé!

Itt kapcsolódik — amint erre az I. részben már utaltunk — a teodiceai 
kérdés, a sors-kérdése, a megigazulással. Senki külső sorsából nem olvas
ható le, hogy vajon „megigazult”, kedves-e Isten színe előtt, abban az 
értelemben, ahogyan ezt a zsidó kegyesség leolvasni akarta; a legintőbb 
példa erre Jézus személyes sorsa, a kereszt. Akiről elhangzott, hogy „ez 
az én szerelmes fiam”, annak kellett az Istentől elhagyottság gyötrelmét, 
elszenvedni: „Én Istenem, miért hagytál el engemet.” Jellemző, hogy kor
társai így ítélték meg őt; istenkáromlónak, istentelennek tartották, akit 
méltán ért a büntetés. Másfelől az emberi szenvedés enyhítése érdekében 
végzett bármily odaadó keresztyén fáradozás sem szolgálhat érdemszer
zésül, nincsen, nem lehet Isten előtt megigazító értéke. Szolgálat csak az, 
a megigazult bűnösök boldog hálaadása.

Még egy félreértést kell eloszlatni. Jézus cselekvése követésre hív, de 
ez nem azt jelenti, hogy ő és magatartása pusztán példa számunkra. Jézus 
személye jelentőségének ez a leszűkítése a morális példaadásra az ún. 
modern teológiának jellemző vonása. Persze nem új ez, hanem a raciona- 
lizmus-kultúrprotestantizmus öröksége, viszont híveinkben könnyen 
visszhangot támaszthatna, hiszen sokuk vallásossága ilyen jellegű, ez felel 
meg az emberi természetnek leginkább. — Jézus azonban ebben a törté
netben sem példa, hanem az események középpontja, a történés mozga
tója s alanya a mindenkori tanítványi cselekvésnek, a miénknek is.

Vízkereszt ünnepén prédikálunk erről a textusról, pontosabban igye
kezünk annak üzenetét megszólaltani Jézus dicsősége epifániája napján. 
Jézus dicsősége abban van, hogy feltétlen engedelmességgel cselekszi az 
Atya cselekedeteit, aki őt elküldötte. Ebben és így ő a világ világossága 
s ebbe a cselekvésbe belevonja tanítványait is (v.' ö. Mt 5,14—16).

Dr. Groó Gyula

Laikus kérdések és szempontok Jn 9,1—7-hez

Az ünnep magyar neve nem fejezi ki ennek a napnak örvendetes 
üzenetét. Vízkereszt a mai ember számára nem jelent semmi különöset. 
Vízkereszt üzenete: Jézus a világ világossága. — Mennyire megdöbbentő, 
hogy a hivatalos egyházi vezetők, a kegyes farizeusok és a tanács tagjai 
teljesen vakok annak felismerésére, hogy Jézus a világ világossága. Annál
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nagyobb a kontraszt, hogy a vakonszületettet Jézus nemcsak testi, fizikális 
látásra vezeti el, hanem a belső lelki látásra is. (17) — Sajátosan érvénye
sül a 9. fejezetben Jézus módszere. A testi gyógyítás is éppen olyan fon
tos nála, mint a lélek meggyógyítása. Ebben is igaznak tűnik a sokszor 
hangoztatott diakóniai alapállás. (17) — A bűn és bűnhődés Isten igazsá
gához tartozik? Igazságos az, hogy mások bűne miatt én bűnhődjek? Az 
élet számos olyan esetet produkál, amikor a bűn és a bűnhődés egyenes 
arányban áll. Vannak kivételes esetek, amikor Istennek a betegséggel, 
nyomorúsággal különleges célja van az életünkben. Nem lehet mindent 
egy elkoptatottt sablonra húzni: vétkeztél, azért bűnhődsz! Vigasztaló az, 
hogy a bajban és betegségben közel van Jézus és tud segíteni. Jézus cse
lekvéséhez minden esetben az igéje is hozzájárul (sár kenés — küldés: 
menj!). (17) — A hit és a gyógyulás összefüggéséről az orvosok is tudnak. 
Ha nincs bizalom a betegben sokkal nehezebben gyógyul meg. De az uta
sításokat szükséges betartani. — Nem elég elfogadni Jézus cselekedetét, 
hanem igéjének feltétel nélkül engedelmeskedni kell, ha értelmetlennek 
látszik is Jézus parancsa az első pillanatban. Visszafelé tekintve látjuk 
meg a dolgok értelmét. (17) — Nem derül ki a történetből, hogy a tanít
ványok ismerték volna a vakot, de akkor honnan tudták, hogy születésé
től fogva nem lát? A tanítványok kérdése értelmetlen, hiszen ha vakon 
született, akkor hogyan képzelhető el, hogy vaksága a bűnei következ
ménye. — Provokatív kérdésre Jézus provokatív módon válaszol, amikor 
a szombatnapi törvénnyel szembeszegülve kihívóan lázad, csakazértis 
gyógyít. (25) — Tényleg van-e okozati összefüggés a bűn és a betegség, 
szegénység és nyomor között? És ha igen, akkor ez Isten akarata szerint 
történik-e így?! (25) — Párhuzamba állítható-e a mai Jézus-tanítványok 
működése ezzel a gyógyítással, hogy ma a „lelki vakságot” tudják az ige
hirdetők gyógyítani ? Az összefüggéseket és Isten belenyúlását á világ ese- 
ményibe egyáltalában nem látjuk át, a „miért” mindig Istenbe vész. (25) 
— Hogyan kapcsolódik az eseményekhez az, amit Jézus a nappalról és a 
világosságról mond, pedig ez az, ami utal vízkereszt ünnepére? — Nekünk, 
mai keresztyéneknek úgy kell munkálkodnunk, hogy a megszokott, tehát 
nem csodásán különleges eseményekben és eredményekben Isten csele
kedetei legyenek nyilvánvalókká. (25)

V ÍZKERESZT UTÁN 1. VASÁRNAP
Jn 5,22—23 

Exegézis
Textusunk akkor érthető helyesen, ha Jézus szavait az akkori harci 

helyzetben halljuk. A zsidók — Jézus hallgatói és ellenfelei — Istent el
fogadták Uruknak és imádták, Jézust azonban Isten ellenes lázadással 
vádolták: Istennel teszi magát egyenlővé, és ezért sorsa a fáraók és Nabu- 
kodonozorok tragédiájába torkollhat. Jézus pedig a zsidókkal való pole
mikus szituációban tovább szól az Atyával való egységéről. Jézusnak az 
Atyával váló egységét nem egyszerűen az egylényegűségben, nem is csu
pán erkölcsi egységben kell látnunk, hanem abban a kapcsolatban, ame
lyet az evangélista Atya—Fiú-i kapcsolatnak nevez. Ebben a kapcsolat
ban Jézus mindvégig megmarad az Atyával. (Jn 16,32) „Jézusnak, a Fiú
nak az Atyához való viszonya egészen egyszeri esete a történelemnek, 
egészen páratlan és megismételhetetlen jelenség, ezért is repeszti szét a 
történelem kereteit, más szóval csoda.” (Karner).
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Ebben a közösségben az Atya a Fiúnak adja át az Ítéletet. Az ítélet
ben kapunk életet vagy mint gonoszok, elnyerjük méltó sorsunkat. Jézus 
ítélete az Atya ítélete is. Így a Fiúnak hasonló tekintélyt biztosít, mint 
magának. Ezzel Jézus el nem ismerését akarja megakadályozni. Azzal, 
hogy Jézus az ítéletet átvette az Atyától, nem rövidül meg az ígéret, hogy 
ő a bűnösök megmentésére és nem elítélésére jött. Sőt az Atya irgalmas
ságának egyik bizonysága, hogy az ítél, aki itt a földön keresi az embert™ 
Akinek az ítéletben ugyanolyan hatalma, tekintélye és ereje van, mint 
az Atyának, annak ugyanaz a tisztelet jár. Nem lehet az Istent többé 
Jézus nélkül tisztelni. Aki elutasítja a Fiút, elutasítja az Atyát is. Ö aján
dékozta meg a Fiút saját és örök dicsőségével. Isten igaz tisztelete Jézus
ban és Jézuson keresztül lehetséges. A zsidóság bűne és tragédiája pedig 
éppen abban van, hogy ragaszkodni akar Istenhez és törvényéhez, de el
veti Jézust. Hazuggá válik Isten imádásunk, ha Jézust, — akiben betel
jesedik Isten dicsősége — elvetjük. Az Atyához csak Jézuson keresztül 
vezet az út. Nem ismeri az Istent igazán, aki nem ismeri Jézust. Nem 
tarthatja meg törvényét, aki nem ismeri a Krisztus törvényét. Krisztus 
nélkül eszményi Isten-képet alkothatunk, de elképzelésünk részleges is
meretet tükrözhet csupán és emberi elgondolás marad.

Meditáció

Az egyház történetében változó állásfoglalások harcában folyt a vita 
Isten és Krisztus személye körül. Ez a vita részben ma is tart. Különböző 
szellemi áramlatok, filozófiai hatások, változó teológiai felismerések kö
vetkeztében egyszer Isten személyére, teremtő és gondviselő munkájára 
tevődött a hangsúly, máskor pedig Jézus személye, váltsága, erkölcsisége, 
emberségének vonzó példája, szeretetének mélysége került előtérbe.

Ez az ige isteni egyensúlyt akar teremteni bennünk. Nem lehet szét
választani Istent és Krisztust, az Atyát és a Fiút. Külön-külön egyikkel 
nem érhetjük be. Egyik helyes ismerete és tisztelete sincs a másik nélkül.

A vízker. utáni 1. vasárnap témája: Isten dicsősége. Így igénkben a 
hangsúly Istennek a Jézus Krisztusban megmutatott dicsőségére kerül. 
A helyes egyensúly és az Atya—Fiú szétválaszthatatlan kapcsolata alap
ján az igehirdetés első részében érdemes rámutatni Isten dicsőségére a 
teremtett világban, az emberiség történetében, az ember lelkiismeretében. 
Ez jó kapcsoló pont lehet a mai ember gondolkozásmódjához. Az igehir
detés második részében pedig Istennek a Krisztusban megmutatott teljes 
dicsőségéről tanúskodhatunk.

Vázlat

Bev. Isten és Krisztus nevét gyakran váltogatva halljuk az igehirde
tésben. Sokan inkább Istenre gondolnak, gondviselő szeretetét élték át, 
mások a Krisztusban kapott szeretetre, váltságra teszik a hangsúlyt. Ez 
az ige Istent és Krisztust szétválaszthatatlan egységben mutatja. Atya és 
Fiú együtt cselekszenek az emberért, értünk, igazi dicsőségük irántunk 
való szeretetük.

I. Isten dicsőségének nyomait látjuk:
a) A teremtett világban.
A  kozmosz nagysága, a természet törvényszerűségei, az égi testeket 

összetartó energia mind-mind hirdeti a teremtő Isten nagyságát, dicsősé
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gét. Korunkban, amikor az ember egyre többet ismer meg a világ titkai
ból, még jobban elénk tárul a Teremtő dicsősége. Egyik ma élő űrkutató 
professzor mondta: „Isten a Teremtő, ugyanakkor teremtésének legfőbb 
Ura. Mindaz, amit mi a világűrkutatásban cselekszünk, alapjában véve 
nem más, mint törvényeinek ellesése. Én és egész családom örömmel já
runk templomba.”

Az ember, mint Isten teremtményei közül a legmagasabb rendű élő
lény a látható világban, személyiségével, beszélőkészségével, gondolkozó 
képességével utal a Teremtő gazdagságára, dicsőségére. Legfontosabb 
megbízatása korunkban, hogy az Isten dicsőségét hirdető világ jó rendjén 
őrködjék és tegyen meg mindent előrehaladásáért, harmonikus fejlő
déséért.

b) Az emberiség történetében.
A Példabeszédek könyvében olvassuk: „Az igazság felmagasztalja a 

nemzetet, a bűn pedig gyalázatára van a népeknek.” (14,34) Az igazságot 
gyalázók viselik cselekedeteik következményeit, s Isten méltán küld ál
dást oda, ahol az <3 életrendje megvalósul. Az igazságot szerető Isten di
csőségének nyoma a történelemben, hogy elsöpri az embertelen uralko
dókat a történelem színpadáról, s hitünk szerint — sokszor ugyan rejtett 
— de az emberiség javát és fejlődését munkálja. — Toynbee ma élő tör
ténész írja egyik művében: „Az emberi történelem nem más, mint egy 
isteni terv folyamatos és mesteri kézzel irányított végreajtása, aminek mi 
csak töredékét láthatjuk, mert teljes nagyságának felfogására sem értel
münk, sem szemünk látósugara nem elegendő.”

c) Az ember lelkiismeretében.
Igaz, sokszor nagyon tág ez a lelkiismeret. De működésének titkát ma 

sem tudja megfejteni a lélektan. Chagall, a neves francia festő mondotta: 
„A mi világunkban minden megváltozhat, csak a szív, az emberi szeretet 
nem, amely az Isten megismerésére törekszik.” — József Attila egyik ver
sében arról ír, hogy az emberből sokszor váratlanul előbúvik az éhes 
kutya és „istendarabkákat keresgél” . — Ghandi így nyilatkozott egy alka
lommal: „Az egyetlen zsarnok, akit a világon elismerek, a „csöndes kis 
hang”, mely bennünk lakik.”

II. Isten teljes dicsőségét látjuk a Fiúban, Jézus Krisztusban.
A  Fiúnak adott át mindent az Atya, köztük a legteljesebb közösség 

van. E világra küldi, hogy megkeresse és megtartsa, aki elveszett. Dicső
sége szeretetében nyilvánul meg igazán. Az a Krisztus fog ítélni is, aki 
életét adta értünk, szeretetének legnagyobb bizonyságaként. Nem a ke
gyetlenül igazságos, hanem az igazságon felül szerető Jézus kérdez meg 
bennünket, s dönt örök sorsunk felől. így az Atya titkos, de páratlan di
csősége a Fiúban megmutatott teljes szeretet.

Az Atya és a Fiú szétválaszthatatlan egységben fogtak össze értünk, 
dicsőségük nem öncélú, hanem az emberre irányul. Krisztuson kívül 
nincs út az Atyához, de nincs megmentetés sem. Pierre Emmanuel fran
cia akadémikus írja: „Krisztus nélkül a történelem nem lett volna más, 
mint egy herakleitoszi folyamat, amely az éjszakában születik, s amelyet 
mindjárt el is nyel az éjszaka. Krisztus által minden ember az Örökké
való kortársa lett.” — Luther mondta: Akivel az Isten szóbaállt — tehát 
hallgatta az ő igéjét — vagy haragja, vagy kegyelme szerint, de minden
képp halhatatlan.
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Theodore Dreiser: Amerikai tragédia c. regényében, mely magyar 
nyelven is több kiadást ért meg, egy gyilkosságért halálra ítélt fiatalem
ber írja le vallomását a villamosszékbe ültetés előtt: „A  halál árnyékában 
legforrób kívánságom megbizonyítani, hogy rátaláltam személyes Meg
váltómra és barátomra, aki sohasem hagy cserben. Benne van minden 
bizodalmám. Sajnálom, hogy nem korábban találtam rá és nem követtem 
példáját és tanításait, míg módomban lett volna, hogy dolgozzak érte.” 
Bef. Jézus dicsősége irántunk való szeretetéből látható. Iránta és az Atya 
iránt való tiszteletünk: igéje boldog hallgatásában, az embertárs ügyének 
felkarolásában és segítésében és az emberiség holnapjáért és örök holnap
jáért érzett felelősség vállalásában valósul meg.

Szebik Imre

Laikus kérdések és szempontok Jn 5,22—23-hoz

Az „ítélő” Krisztus igen szokatlan arc nekünk. Nem ettől félt-e 
Luther annak idején? S nem tőle, — az ítélő Krisztustól — talált-e oda 
a kegyelmeshez? Ez Jézus originál szava lehet-e, vagy a tanítvány pré
dikációja? (20) — Azt, hogy ennyire egy az Atyával. — jó tudnunk. De 
hogyan értik ezt azok, akik állandóan, egyoldalúan Jézus embervoltáról 
prédikálnak? (20) — Jelent-e egyáltalán különbséget, hogy az Atya vagy 
a Fiú ítél majd az ítélet napján? Bizonyára az ítélet szempontjából nem 
lenne különbség. Az a tény, hogy az Atya a Fiúnak adta az ítéletet, nyil
ván nem azt jelenti, hogy az „atyai”  szigor helyett a Fiúnak, mint test
vérnek az engedékenyebb, elnézőbb ítélete várható. A Fiú ítélete kétség
kívül szigorú és igazságos ítélet lesz, amint Jézus földi életében is szi
gorúan és igazságosan ítélt. A bűnt bűnnek nevezte. Aki azonban meg
tért, megbánta bűnét, annak megbocsátott. Ez volt az ő „igazsága” . Én is 
ebben az igazságban bízhatom. (24) — Számomra éppen az a tény biz
tató, hogy Jézus tart majd ítéletet, nem azért, mintha enyhébb ítéletre 
számítanék attól, aki kísértéseinket, bűneinket emberközelből tapasztalta, 
hanem azért, mert ő váltott meg. (24) — Áz ítélet átadása a Fiú szempont
jából történt, hogy ezzel a Fiú is ugyanolyan tiszteletet nyerjen, mint az 
Atya. Jézusnak emberi testbe való öltözése, szenvedése, halála megtévesztő 
lehet az ember számára. Az volt a zsidóknak is. Nem hitték benne és n e m  
tisztelték úgy, mint akinek az Atya mindent átadott. Az Istenhez ragasz
kodni akartak, mégis elszakadtak tőle, mert a Krisztust nem tisztelték 
annak, aminek Isten küldte. Ma is sokan úgy akarnak Istenben hinni, 
hogy a Krisztussal nem tudnak mit kezdeni. Pedig csak úgy lehet Isten
hez eljutni, hogy Krisztuson keresztül közeledünk hozzá. (24)
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Az Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók

Biblia (pegamoidkötésben) — — — — — — 93,— Ft
Újszövetség — — — — — — — — — 40,— Ft
Énekeskönyv (nagyalakú) — — — — — — 40,— Ft
Agenda — — — — — — — — — — 128,— Ft
Keresztelési emléklap — — — — — — — —,50 Ft
Esketési emléklap — — — — — — — — —,50 Ft
Anyakönyvi kivonatok — — — — — — — —,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány — — — — — — 1,— Ft
Költségvetési nyomtatvány — — — — — 1,30 Ft
Istentiszteleti rend — — — — — — — — 4,— Ft
Kis Káté — — — — — — — — — — 3,— Ft
Konfirmációs Káté — — — — — — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — — — — — 1,60 Ft
Korál I. — — — — — — — — — — 55.— Ft
Korál II. — — — — — — — — — — 65,— Ft
Konfirmációi emléklap — — — — — — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — — 4,— Ft
Istentiszteleti meghívó — — — — — — — —,10 Ft
Káldy: Bevezetés az Ú jszöv e tség b e ---------------- 30.— Ft
Hitvallási iratok I. — — — — — — — 45.— Ft
Hitvallási iratok II. — — — — — — — 45,— Ft
Groó: Az élet kenyere — — — — — — — 5,— Ft
Proliié: Ökumenikus imádságok — — — — 2,— Ft
Karner: Testté lett Ige — — — — — — 45,— Ft
Úrvacsorái ostya — — — — — — — — 3,50 Ft
Ottlyk: Istentisztelet — Emberszeretet — — — 17.50 Ft
örömhír — — — — — — — — — — 70,— Ft
Pálfy: Jeremiás I. — — — — — — — — 60,— Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk

történelmében — — — — — — — — 82.— Ft
Prőhle: Lukács evangéliuma — — — — — 78,— Ft
Vető: Tapasztalati valláslélektan — — — — 68.— Ft
Nagy: Egyház a mai világban — — — — — 85,— Ft
Jávor: Csendes percek — — — — — — — 12,— Ft
A reformáció öröksége és kötelezése — — — 22.— Ft
Egyházi Törvények — — — — — — — 25,— Ft
Korén: Irgalmadat éneklem — — — — — 35,— Ft
Pálfy: Jeremiás II. — — — — — — — 62,— Ft
Túrmezei: így leszel áldás — — — — — — 38,— Ft
Koráliskola II. — — — — — — — — — 50,— Ft
Káldy: Új úton — — — — — — — — 135,— Ft


